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ปฐมบท
“พลังคนรุนใหม : พลังของ
การเปลี่ยนแปลงประเทศไทย”

งานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคมนี้จัดขึ้นเปนสวนหนึ่งของการ “ขับเคลื่อน” พลังเยาวชน
เปดโอกาสใหเยาวชนไดเรียนรูก ารฝกฝนตนเอง เพือ่ การมีชวี ติ ทีด่ ี และเปนประโยชนตอ สังคมในภายหนา
โดยการนำกิจกรรมที่เยาวชนจากทองถิ่นตางๆ ทั่วประเทศมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน กิจกรรมเหลานี้
ไดรับการคัดเลือกแลววา มีประโยชนทั้งตอตัวเยาวชน และตอทองถิ่นหรือสังคม
โลกอนาคต มีลักษณะเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และพลิกผัน คืออาจเปลี่ยนไปอยางไมคาดฝน เชน
เมือ่ ตนป เราไมคดิ วาจะเกิดสถานการณทางการเมืองในตะวันออกกลางอยางทีเ่ กิดในปจจุบนั และการเกิด
แผนดินไหวและสึนามิที่ญี่ปุน
โลกปจจุบันเชื่อมโยงถึงกันหมด เมื่อเกิดเหตุการณสำคัญที่หนึ่งก็กอผลกระทบไปทั่วโลก ดังกรณี
ทั้งสองที่กลาวแลว
คนไทยในอนาคตจึงตองมี “พลัง” หลากหลายดาน ที่จะดำรงชีวิตตอสูกับความไมแนนอน และ
รวมตัวกันสรางสรรคสังคมดี ที่ผูคนอยูรวมกันอยางมีความสุข ทามกลางความแตกตางหลากหลาย
และทามกลางแรงกระตุนของสังคมบริโภคนิยม และเศรษฐกิจทุนนิยม เสรีนิยม ประชาธิปไตย
ในกระแสสังคมอยางที่ประเทศไทยกำลังเผชิญนี้ เยาวชนมีความ “เสี่ยง” ที่จะตกเปนเหยื่อของ
การตลาด การโฆษณา ใหเปนผูเสพ เสพติดความสะดวกสบาย ความหรูหราฟุมเฟอยตางๆ จึงตองมี
ขบวนการสงเสริมใหเยาวชนเปนผูสราง ผูอาสา ลงมือทำงานหรือทำกิจกรรมที่ตนถนัด และมี
คุณคาทีเ่ ปนประโยชนตอ ผูอ นื่ และตอชุมชนหรือสังคมทีต่ นอยู และในขณะเดียวกัน ตัวเยาวชน
เองก็ไดเรียนรูทักษะ คุณคา และความรู ในมิติตางๆ เพื่อเตรียมตัวเปนผูใหญ ผูรับผิดชอบ
ประเทศไทย สังคมไทยในภายหนา
งานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม และกิจกรรมสรางสรรคเยาวชน ที่มูลนิธิสยามกัมมาจลและ
ภาคีรว มกันจัดขึน้ นัน้ มีเปาหมายหลักเพือ่ สงเสริมใหเยาวชนไทยฝกฝนการเปนผูใ ห ผูส ราง ผูอ าสา
ผูลงมือทำ เพื่อประโยชนตอผูอื่นและประโยชนสวนรวม

“พลังคนรุนใหม” คือพลังของการสรางสรรค เอาชนะกระแสของการเสพ คนรุนใหมตองเรียนรู
จากการลงมือทำ ทำกิจกรรมสรางสรรค ที่เปนประโยชนตอผูอื่นเปนปฐม ใชการลงมือทำนั้นเองเพื่อการ
เรียนรูของตนเอง โดยลงมือทำเปนกลุมเปนทีม ก็จะเกิดการเรียนรูในมิติที่ลึก ที่เรียกวา 21st Century
Learning เกิด 21st Century Skills สำหรับการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ที่จะเปนชีวิตที่เต็มไปดวย
การเปลี่ยนแปลงพลิกผัน
การดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และการดำรงเอกราช หรือความเปนไทของประเทศ ในศตวรรษที่
21 จะวายากก็ยาก เพราะมีแรงกดดันสูง และมาในรูปแบบที่ซับซอนซอนเงื่อน จะวางายก็งาย เพราะมี
เครื่องอำนวยความสะดวกมาก หากรูเคล็ดลับ รูวิธีอยูเหนือแรงกดดัน มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคมนี้
เปนสวนหนึ่งของการ “สราง” กระแสรูเทาทันโลก ไมตกเปนเบี้ยลางของกระแสโลก รูจักใชความทันสมัย
ตางๆ เพื่อการดำรงชีวิตอยางรูเทาทัน อยางพอดี พอประมาณ ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ นั่นเอง
วิจารณ พานิช
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ดวยเชื่อวา “เยาวชน” เปนกลุมคนที่มีศักยภาพ มีความสามารถ มีพลัง ในการคิด และ
สรางสรรคสิ่งดีๆ ใหกับตัวเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมได อีกทั้งเปนกลุมคนที่มีบทบาทสำคัญใน
การรวมพัฒนาสังคมไทย ใหเปนสังคมที่อยูเย็นเปนสุขทั้งในปจจุบัน สืบตอถึงอนาคต
งานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม มีเปาหมายสำคัญคือ การเปด “พื้นที่ และโอกาส”
ในการนำเสนอเรื่องราว และผลงานดีๆ ของเยาวชนที่ไดใช พลัง ศักยภาพ ความคิดสรางสรรค ในการ
พัฒนาตนเอง ผานการลงมือทำ ดวยความมุง มัน่ จริงจัง รวมทัง้ แบงปนความรู ความสามารถนัน้ ใหเกิด
ประโยชนกับสังคม ทั้งนี้ เพื่อใหสังคมไดรับรู และตระหนักถึง “พลังเชิงบวกของเยาวชน” ในการ
รวมคิด รวมสราง สังคมไทย ใหเปนสังคมที่อยูเย็นเปนสุขทั้งในปจจุบัน สืบตอถึงอนาคต
อีกทั้งเปนการประสานเชื่อมรอยภาคีเครือขายองคกรพัฒนาเยาวชน หนวยงาน องคกรภาค
รัฐ และภาคธุรกิจ ใหเขามาเปนองคกรรวมจัดงาน เพื่อใหการจัดงานมหกรรมเกิดประโยชนตอการ
ขับเคลื่อนงานของแตละองคกร และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อหาโอกาสในการทำงานขับเคลื่อน
เชิงประเด็นรวมกันในระยะยาว อันเปนการ เสริมพลังการทำงานดานการพัฒนาเยาวชนในสังคม
ไทยใหเขมแข็งมากยิ่งขึ้น
งานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม จึงมีเปาหมายเพื่อ...
• สรางความตระหนักของสังคม วาเยาวชนเปนกลุมคนที่มีพลังสรางสรรค เปนสวนหนึ่งใน
การพัฒนา และแกไขปญหาสังคมได
• เปดพื้นที่ใหเยาวชนแสดงผลงาน เพื่อสรางความภาคภูมิใจ และเกิดพลังในการพัฒนา
ตนเองและแบงปนกับสังคมตอไป
• เปนเวทีใหเยาวชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดงานมหกรรม และพัฒนาศักยภาพ
โดยการฝกปฏิบัติงานจริงผานงานอาสาสมัคร
• สานพลังภาคีเครือขายองคกรพัฒนาเยาวชนใหมีสวนรวมเปนเจาของงาน และใชงาน
มหกรรมพลังเยาวชนฯ เพื่อผลักดันการทำงานของแตละองคกร
• เปนตลาดนัดเชื่อมโยงองคกรภาคธุรกิจ และองคกรพัฒนาเอกชน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
และประสานงานการทำงานดานการพัฒนาเยาวชนรวมกัน เพื่อเสริมพลังดานการทำงาน
พัฒนาเยาวชนในสังคมไทยเขมแข็งมากยิ่งขึ้น

• สรางโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ความรู เครื่องมือใหมๆ ของ แกนนำเยาวชน และ
คนทำงานดานการพัฒนาเยาวชน
• สั ง เคราะห และเผยแพร อ งค ค วามรู ใ หม ใ นการทำงานพั ฒ นาเยาวชน เพื่ อ ยกระดั บ
การทำงานของภาคีเครือขาย และเปนประโยชนตอการนำไปใชขับเคลื่อนนโยบาย
เยาวชนที่รวมแสดงผลงานในงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2 “แบงปน เพื่อ
เปลี่ยนแปลง” ที่ปรากฎในหนังสือเลมนี้เปนเพียงสวนหนึ่งของเยาวชนอีกมากมายที่มีบทบาทในการ
รวม “แบงปน” ความคิด ความรู พลังสรางสรรค พลังกาย และพลังใจ เพื่อ “เปลี่ยนแปลง” ตนเองและ
สังคมรอบตัวอยางสรางสรรคตอไป
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ปจจุบัน ICT เขามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของผูคนในสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ เปนเรื่อง
ใกลตัว ที่ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงไดยาก ดังนั้นจึงควรทำความเขาใจ เรียนรู ใหมีความรู ICT เพื่อนำ
ความรูนั้นไปใชตอยอดใหเกิดประโยชนทั้งตอตนเอง และสังคมไดอยางสรางสรรค และยั่งยืน
ทำอยางไรการสงเสริมใหเด็กใช “เครื่องมือ” เหลานี้ในเชิงสรางสรรคจึงจะเกิดขึ้นได โครงการ
จัดการองคความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรูของเด็กและเยาวชน
(ICT YOUTH CONNECT PROJECT) หรือ โครงการเด็กหัวใสฉลาดใชไอซีที จึงเกิดขึ้น โดยสถาบัน
แหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเชื่อมรอยองคกรภาคีเครือขายเพื่อ
รวมกันผลักดัน 5 วัฒนธรรมใหมในการใชไอซีทีเชิงสรางสรรค โดยรวมกันตอยอดผลงานโดดเดน
ของเยาวชน ซึ่งแบงเปนกลุม ตามเปาหมายการนำไอซีทีไปใชประโยชนใน 5 ดาน ไดแก
 หาสังคม
ไอซีทเี พือ่ สังคม เปนการใชไอซีทเี พือ่ ลดชองวาง ความเหลือ่ มล้ำทางสังคม หรือแกปญ
ในดานตางๆ ซึ่งพบวาไอซีทีเปนเครื่องมือหนึ่งที่ชวยลดชองวางในสังคมและแกปญหาทางสังคมได
ไอซีทีเพื่อการศึกษา เปนการใชไอซีทีเพื่อเปนสื่อการเรียนรูหรือเปนพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู
เนื้อหาในระบบการเรียนการสอน รวมไปถึงการใชไอซีทีในการสรางโอกาสการเรียนรู
ไอซีทีเพื่อเศรษฐกิจ เปนการใชไอซีทีเปนเครื่องมือในการประกอบการทางธุรกิจ
ไอซีทเี พือ่ สือ่ สารสาธารณะ คือการใชไอซีทเี ปนสือ่ พืน้ ที่ หรือเครือ่ งมือในการสือ่ สารสาธารณะ
ในประเด็นตางๆ อาทิ โครงการ ideas…ประเทศไทย (Ideas for Thailand) “เมืองไทย คุณสรางได” เพื่อ
ใหเกิดพื้นที่ในการนำเสนอความคิดดีๆ ในการพัฒนาประเทศไทย
การพัฒนาโปรแกรมซอฟตแวรไอซีที เปนการใชความรู ความสามารถทางไอซีทีมาพัฒนา
เปนโปรแกรมหรือซอฟตแวรตางๆ เชน www.F0nt.com ซึ่งเปนเหมือนหองสมุดมีชีวิตและเปนพื้นที่
แลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับงานกราฟก งานออกแบบ ฯลฯ
“ในอนาคตเด็กไทยตองมีทักษะอยางนอย 3 เรื่อง ไดแก ทักษะการใชงานคอมพิวเตอร ทักษะ
การรูเทาทัน และทักษะการใชไอซีทีเพื่อการพัฒนาตนเอง รวมไปถึงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคม
ตอไปดวย”

องคกรภาคีรวมจัด

สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนสวนหมอน จ.นครราชสีมา
กลุมนักขาวจิ๋ว โรงเรียนสวนหมอน จ.นครราชสีมา
โรงเรียนบางละมุง จ.ชลบุรี
กลุมบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
FUSE Magazine
บริษัท GIGABYTE TECHNOLOGY จำกัด
กลุมลูกชาวไร
ชมรมเยาวชนคนสรางหนังแหงประเทศไทย
เครือขายอาสาสมัครสื่อสันติภาพชายแดนใต
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปน “เครื่องมือ” ที่มีบทบาทอยางยิ่งในปจจุบัน แต
การใช “ไอซีที” ของเด็กและเยาวชนไทยในปจจุบันยังตองจับตาเปนพิเศษ ดวยปญหาจากสื่อ
ลามก เด็กติดเกม ฯลฯ ทำอยางไรการสงเสริมใหเด็กใช “เครื่องมือ” เหลานี้ในเชิงสรางสรรคจึง
จะเกิดขึ้นได คือคำถามที่หลายคนกังขา
โครงการจัดการองคความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
เรียนรูข องเด็กและเยาวชน (ICT YOUTH CONNECT PROJECT) หรือ โครงการเด็กหัวใส
ฉลาดใช ไ อซี ที จึ ง เกิ ด ขึ้ น โดยสถาบั น แห ง ชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นาเด็ ก และครอบครั ว
มหาวิทยาลัยมหิดล รวมมือมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน)
รวมหารือกับกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อกำหนดทิศทางและผสานความรวมมือในการทำงาน
รวมกันเพื่อวางแผนเชิงยุทธศาสตรในการสงเสริมใหเด็ก เยาวชนใชไอซีทีในเชิงสรางสรรค
อาจารยอิทธิพล ปรีติประสงค หรือ อาจารยโก หัวหนาโครงการเด็กหัวใสฉลาด
ใชไอซีที กลาววา จุดเริ่มตนของโครงการนี้
คือตองการศึกษาวิจัยการสงเสริมเด็กใหใช
ไอซีทีในเชิงบวก มีประโยชน และสรางสรรค
นั้นมีปจจัยหนุนเสริมอยางไรไดบาง โดยมี
กระบวนการทำงานวิ จั ย แบ ง เป น 3 ส ว น
ไดแก 1. การคนหาตัวอยางความสำเร็จ
จากเครื อ ข า ยต า งๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การใช
ไอซีทีทั่วประเทศ 2. เมื่อไดเครือขายแลวจะ
มี ก ารประชุ ม และการคั ด เลื อ กตั ว อย า ง
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มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2

กรณีศกึ ษา เพือ่ ดูวา กรณีศกึ ษากรณีใดนาสนใจเพือ่ จะใชในการศึกษาตอไป และ 3. กระบวนการ
ทำงานสุดทายคือ การชักชวนเครือขายมาตั้งเวทีถอดบทเรียน เพื่อมองหาการตอยอดผลงาน
ของเยาวชนเหลานี้ตอไป
กระบวนการทำงานที่ชักชวนเครือขายมาถอดบทเรียนนี้จะเกิดเปน “ชุมชนนักปฎิบัติ”
(COP : Community of Practice) เพื่อนำเครือขายของคนทำงานมา “รวมคิด รวมคุย” เชน เกิด
เปนกลุมเด็กทำงาน กลุมครูที่หนุนเสริมใหเด็กทำงาน กลุมพอแม ชุมชน พี่เลี้ยง มารวมกันทำงาน
เพื่อผลักผลงานใหตอยอดไดอยางไรตอไป
โดยการตอยอดผลงานแบงออกเปน 2 มุม ไดแก การตอยอดทางสังคม เพื่อใหสังคมเห็น
วามีผลงานเชนนี้เกิดขึ้น ซึ่งผลงานนี้จะใชขับเคลื่อนสังคมหรือนำไปเปนประโยชนทางสังคมได
อีกมุม คือ การต อ ยอดทางเศรษฐกิ จ เชน มีซอฟตแวรบางตัวที่ใชในทางเศรษฐกิจไปทำ
ประโยชนทางธุรกิจได
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารแบ ง กลุ ม ตามเป า หมายการทำงานที่ ส ามารถใช ไ อซี ที เ พื่ อ การใช
ประโยชนเปน 5 ประเด็น ไดแก ไอซีทีเพื่อสังคม เปนการใชไอซีทีเพื่อลดชองวาง ความเหลื่อม
ล้ำทางสังคม หรือแกปญหาสังคมในดานตางๆ ซึ่งพบวาไอซีทีเปนเครื่องมือหนึ่งที่ชวยลดชองวาง
ในสังคมและแกปญหาทางสังคมได เชน โครงการนำรอง ICT เพื่อผูปวยในโรงพยาบาลที่มี
กิจกรรมอินเทอรเน็ตนารูเพื่อสรางชองทางในการเรียนรูและสรางความสุขของผูปวยเด็กขณะนอน
รักษาตัวในโรงพยาบาล และยังไดสรางทัศนคติใหมใหกับผูปวยในการใชอินเทอรเน็ตมากกวา
“การเลนเกม” เพียงอยางเดียว แตสามารถใหความรูมากมายแกผูปวยเด็ก เปนตน
ไอซีทีเพื่อการศึกษา เปนการใชไอซีทีเพื่อเปนสื่อการเรียนรูหรือเปนพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียน
รูเนื้อหาในระบบการเรียนการสอน รวมไปถึงการใชไอซีทีในการสรางโอกาสการเรียนรู เชน
เว็บไซต www.thaigoodview.org หรือ www.thinkquest.org ซึ่งเปนเว็บไซตเพื่อการศึกษาที่เปด
โอกาสใหผูเขาชมไดเรียนรูทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 8 กลุมสาระ
วิชาเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและความรูทั่วไปตั้งแตชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 เปนตน
ไอซีทีเพื่อเศรษฐกิจ เปนการใชไอซีทีเปนเครื่องมือในการประกอบการทางธุรกิจ เชน
เว็บไซต www.designiti.com ที่สรางขึ้นเพื่อชักชวนกราฟกดีไซนเนอรไทยและทุกคนที่สนใจ สง
ผลงานออกแบบเสื้อยืดเขาประกวดในเว็บไซต เพื่อใหประชาชนรวมโหวตลายกราฟก ผูชนะเลิศ
จะไดรับการพิมพและจำหนายจริง การสื่อสารผานเว็บไซตนี้นอกจากจะเปน “ชองทาง” สำหรับ
นักออกแบบรุนใหมแลว ยังเปนเวทีสำหรับการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆที่สนใจ
งานดานเดียวกันอีกดวย
ไอซีทีเพื่อสื่อสารสาธารณะ คือการใชไอซีทีเปนสื่อ พื้นที่ หรือเครื่องมือในการสื่อสาร
สาธารณะในประเด็นตางๆ อาทิ โครงการ ideas…ประเทศไทย (Ideas for Thailand) “เมืองไทย
คุณสรางได” เพื่อใหเกิดพื้นที่ในการนำเสนอความคิดดีๆ ในการพัฒนาประเทศไทย
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พลังเยาวชนคน ICT

การพัฒนาโปรแกรมซอฟตแวรไอซีที เปนการใชความรู ความสามารถทางไอซีทีมา
พัฒนาเปนโปรแกรมหรือซอฟตแวรตางๆ เชน www.F0nt.com ซึ่งเปนเหมือนหองสมุดมีชีวิตและ
เปนพื้นที่แลกเปลี่ยนพูดคุยเกี่ยวกับงานกราฟก งานออกแบบ ฯลฯ
“จากผลงานตางๆ จะเห็นไดวา เด็ก เยาวชนไทย ไมมีปญหาเรื่องความสามารถดาน
ไอซีที เนื่องจากระบบการศึกษามีการเรียนการสอนอยูแลว แตปญหาคือ เราไมไดเสริมสราง
วัฒนธรรมในการใชไอซีทีเชิงสรางสรรค เรามักจะมีขออางเชน หามดูเว็บโป หามไปเจาะ
ระบบ หามไปดาทอคนอื่นบนเว็บบอรด ซึ่งเหลานี้เปนปญหาเรื่องความเสี่ยงจากการเขาถึงเนื้อหา
กับความเสีย่ งดานพฤติกรรมการใชงาน แตปญ
 หาเรือ่ งการสงเสริมโอกาสดานเนือ้ หาเชิงสรางสรรค
เสริมสรางภูมิคุมกันในการใชงานไอซีที และ ที่สำคัญที่สุด การสงเสริมวัฒนธรรมกับการใชไอซีที
อยางสรางสรรคกลับไมคอยไดรับการปลูกฝง อาทิ การใชทักษะความสามารถของตัวเองผนวก
ไปกับเครื่องมือไอซีที เชน เด็กที่สนใจชอบเลนเกม ถามีความสามารถเรื่องซอฟตแวรดวย เขาจะ
นำความสามารถบวกกับความสนใจไปออกแบบหรือพัฒนาซอฟตแวรเกมได เปนตน โดยจะเห็น
ไดวาเราไมคอยพูดถึง “โอกาสของการใชไอซีทีเพื่อเปนเครื่องมือการพัฒนาคนและการ
เรียนรู” ดังนั้นควรหันมาสนใจจุดนี้ใหเพิ่มมากขึ้น”
ในอนาคตอยากสอนให เ ด็ ก และเยาวชนได เ รี ย นรู ก ารใช ง านไอซี ที อ ย า งสร า งสรรค
อาจารยโก ฝากทิ้งทายไววา “เด็กไทยตองมีทักษะอยางนอย 3 เรื่อง ไดแก ทักษะการใชงาน
คอมพิวเตอร ทักษะการรูเทาทันไอซีที และทักษะการใชไอซีทีเพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนา
ตนเอง รวมไปถึงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมตอไปดวย”

11

National Software Contest
เวทีนี้เพื่อคนไอซีที

ปจจุบันคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทตอการดำเนินชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก การผลิต
บุคลากรที่มีความสามารถเพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรใหเพียงพอตอความตองการของ
อุตสาหกรรมและประเทศเปนสิ่งจำเปน และตองเริ่มตนปลูกฝงตั้งแตวัยเยาว ศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค) หรือ National Electronics and
Computer Technology Center (NECTEC) ซึ่งเปนองคกรหลักที่ทำหนาที่ผลักดันงานวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรของประเทศไทยใหสามารถแขงขันไดในตลาด
โลกแลว เนคเทคยังมีภารกิจสำคัญประการหนึง่ คือ การพัฒนาศักยภาพเยาวชนดานไอซีที
“พีก่ อ ง” เจษฎา จงสุขวรากุล หัวหนางานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที ฝายบริหาร
และสนับสนุนงานวิจัย เนคเทค บอกวา ปจจุบันประเทศไทยเปนเพียง “ผูใชเทคโนโลยี” หรือ
USER เพียงอยางเดียว ดังนั้นความพยายามในการพัฒนา
นวัตกรรมเพือ่ ผลักดันใหไทยกลายเปน “ผูผ ลิตเทคโนโลยี”
จึงเกิดขึ้น จะเห็นไดจากนวัตกรรมหลายอยางเกิดขึ้นจาก
ความคิ ด สร า งสรรค ข องเยาวชนคนรุ น ใหม ด ว ยเหตุ นี้
เนคเทคจึ ง ได จั ด ทำโครงการสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
ซอฟต แ วร ข นาดเล็ ก ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแตป 2537
และเปลี่ยนชื่อเปน โครงการแขงขันพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอรแหงประเทศไทย (National Software
Contest หรื อ NSC) ในป พ.ศ.2542 เพื่ อ พั ฒ นา
ศักยภาพเยาวชนไทยดานไอซีที โดยใช “เวทีการแขงขัน”
เปนเครื่องมือหนุนเสริมเยาวชนผานการพัฒนาโครงงาน
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ซอฟตแวร ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียน นิสิต นักศึกษาไดมีโอกาสพัฒนาซอฟตแวร และนำ
ความรูที่เรียนมาประยุกตใชในการสรางสรรคผลงาน โดยเนคเทคสนับสนุนเงินทุนจำนวนหนึ่ง
เพื่อเปน “แรงจูงใจและกระตุน” ใหกับเยาวชนผูสนใจถือเปนการเปด “พื้นที่” ใหเยาวชนไดมี
เวทีพัฒนาตนเอง
“เวทีนี้นอกจากจะเปดโอกาสใหเยาวชนไดพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มสรางสรรคในการ
เขียนโปรแกรม ซึ่งเปนรากฐานสำคัญตอการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรในอนาคตแลว เวทีนี้
ยังชวยสรางและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถดานการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
อีกดวย ดังจะเห็นไดจากที่ผานมามีซอฟตแวรตนแบบหลายชิ้นถูกนำไปประยุกตใชไดจริง”
สำหรับการแขงขันในโครงการ NSC นั้นจะมีหัวขอการแขงขันที่หลากหลายทั้งระดับนิสิต
นักศึกษา และระดับนักเรียน ตัวอยางโปรแกรม ไดแก โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โดยผูสงผล
งานเขาประกวดจะตองพัฒนาโปรแกรมที่สรางความบันเทิงหรือการฝกหัดดวยภาพ เสียง สัมผัส
การเคลื่ อ นที่ ที่ ก ระตุ น การใช ไ หวพริ บ ของผู เ ล น หรื อ ส ง เสริ ม วั ฒ นธรรม เช น เกมสงกรานต
สแปลชฮาวร ที่ น ำเอกลั ก ษณ แ ละวั ฒ นธรรมที่ ดี ข องไทยมาใช ใ นเกม ถื อ เป น การเผยแพร
วัฒนธรรมประเพณีไทยไดอีกทางหนึ่ง
โปรแกรมเพื่อสงเสริมการเรียนรู โดยจัดทำในรูปโครงงานมัลติมีเดียสงเสริมใหมีการ
พัฒนาทักษะในการคิด แกปญหาใหผูเรียนรูสึกสนุกกับเนื้อหาในบทเรียน โปรแกรมเพื่อชวย
คนพิการ ไดแก โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อเปนเครื่องชวยอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
ประเภทตางๆ เชน เพื่อใหคนพิการสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได มีสวนรวมในการเรียนการ
สอนในหองเรียน หรือสามารถประกอบอาชีพได อาทิ โปรแกรมชวยการเขียนหรือการอานของเด็ก
ที่บกพรองทางการเรียนรู โปรแกรมชวยขยายหนาจอของคนสายตาเลือนลาง เปนตน
โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อาทิ โปรแกรมที่
สงเสริมการเรียนดานวิทยาศาสตร โปรแกรมการจำลองสถานการณที่มีผลกระทบตอสังคม เชน
ปริมาณน้ำในธรรมชาติ การจัดการพืน้ ทีป่ า ไม เปนตน และ โปรแกรมเพือ่ การประยุกตใชงาน
สำหรับลินุกซ (Linux Application) ซึ่งเปนโปรแกรมโอเพนซอรส (Open Source)ที่เปดกวาง
สำหรับทุกคน จึงอยากใหเยาวชนมาพัฒนางานในระบบดังกลาวเพิ่มมากขึ้น
พีก่ อ ง บอกวา เด็กๆ หลายคนทีเ่ ขารวมโครงงานนี้ เกิดความเปลีย่ นแปลงขึน้ หลายอยาง แม
ทุกคนจะมีภาระเรื่องการเรียน แตเมื่อตองมาทำงานพัฒนาโปรแกรม จึงเหมือนเปนการฝกงาน
เบื้องตนในหลายดาน ทั้งทักษะ ความรับผิดชอบ การบริหารงานและเวลา ผูที่ไดรับรางวัลนี้ถือ
เปนผลงานการันตีไดวา เมื่อเรียนจบมาแลวจะมีบริษัทเอกชนเชื่อถือรับเขาทำงานแนนอน และ
บางคนสามารถพัฒนาตอและนำไปประกวดในเวทีระดับนานาชาติ เชน ในงาน Asia Pacific
ICT Alliance Awards (APICTA) ที่เยาวชนในโครงการ NSC สามารถควารางวัลมาแลวตอเนื่อง
แทบทุกป
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โครงการการพัฒนาการแขงขันคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย หรือ NSC จึงเปน
ตัวอยางหนึ่งขององคกรที่ใช “เวทีการแขงขัน” เปน “เครื่องมือ” หนุนเสริมศักยภาพเด็กและ
เยาวชนดานไอซีทีที่เห็นผลเปนรูปธรรมชัดเจน ทำใหในแตละปมีเยาวชนสนใจเขารวมโครงการ
เพิ่มขึ้นทุกป
อย า งไรก็ ต ามเนคเทคและหน ว ยงานพั น ธมิ ต ร เช น สำนั ก งานส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA) ยังคงเดินหนาจัดการแขงขันในโครงการนี้อยางตอเนื่อง ดวยหวังวา
“เวที ก ารแข ง ขั น ” แห ง นี้ จ ะช ว ยให เ ยาวชนไทยเกิ ด ความคิ ด เชิ ง สร า งสรรค ผลิ ต ผลงานที่
สอดคลองกับความตองการของสังคม และทายที่สุดหวังวาผลงานเหลานี้จะสามารถตอยอดและ
นำไปใชจริง เพือ่ การพัฒนาประเทศตอไป
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“ThinkQuest”
“หองเรียนออนไลน”
สอนเด็กคิดตางอยางสรางสรรค
“ThinkQuest” เปน “หองเรียนออนไลน” ที่เปดโอกาสใหครู อาจารย สอนนักเรียน
นักศึกษาผานทางเว็บไซต www.thinkquest.org ซึ่งมีลักษณะคลายกับ www.facebook.com
ณรงค โพธิ นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ บอกวา “ThinkQuest” เปนโครงการความ
รวมมือระหวางกระทรวงศึกษาธิการ กับ มูลนิธิเพื่อการศึกษาออราเคิล (Oracle Education
Foundation) ในสวนของประเทศไทยดูแลโดยเจาหนาที่ดานการศึกษาของบริษัท ออราเคิล
คอรปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีบริษัทแมอยูที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มีเปาหมายหลัก คือ
เปนชุมชนการศึกษาออนไลน สำหรับครู อาจารย ไดนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชใน
การพัฒนาดานการเรียนการสอน ตลอดจนเผยแพรผลงาน สาระความรู แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และสามารถทำกิจกรรมรวมกันแบบออนไลน (Online) ระหวางโรงเรียนทั้ง
ในและตางประเทศ
www.thinkquest.org เปดโอกาสใหครู อาจารย นักเรียน นักศึกษาทุกคนไดมีหนาเว็บไซต
ของตนเอง ผูที่สมัครเปนสมาชิกของเว็บไซต
สามารถทำความรู จั ก กั บ เพื่ อ นคนอื่ น ๆ
พรอมแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็น
ซึ่งกันและกันได แต www.thinkquest.org
จะเน น เรื่ อ งการแลกเปลี่ ย นองค ค วามรู
ทางการศึกษาทั้งในและตางประเทศ โดยใน
หนาเว็บไซตของครู อาจารย ประกอบดวย
ขอมูลประวัติ (ครู อาจารย) เนือ้ หาวิชาทีส่ อน
15
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แบบฝกหัด โครงงานและกิจกรรมสำหรับผูเรียน การสั่งงาน การประเมินและวัดผลการเรียน
ผลคะแนนของนักเรียน บทความ เกม และการแสดงความคิด (comment) สวนหนาเว็บไซตของ
นักเรียน นักศึกษาก็จะมีลักษณะคลายกัน คือประกอบดวย ขอมูลประวัติ (นักเรียน นักศึกษา)
ผลงาน กลุมหรือชมรมหรือโครงงานที่เขารวม การแลกเปลี่ยนความคิดกับเพื่อนในโลกออนไลน
นอกจากนี้สมาชิกในเว็บไซตยังสามารถเขาไปอานหนังสือหาความรูในหองสมุดออนไลน หา
ขอมูลเกี่ยวกับการแขงขันในเว็บไซตพรอมเขารวมแขงขันในระดับนานาชาติไดอีกดวย
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดรวมมือกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาออราเคิล นำเว็บไซต
นี้เขามาในประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ.2545 ใน 3 กิจกรรมหลัก เพื่อใหครูและนักเรียนมีความรู
ความเขาใจในเว็บไซตดังกลาว สามารถนำเทคโนโลยีไปใชในการบูรณการการเรียนการสอน
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางการศึกษา กิจกรรมแรกเริ่มจาก “การอบรมครูแกนนำ” เพื่อให
ครู แ กนนำมี ค วามรู ใ นการสร า งห อ งเรี ย น
ออนไลนผานเว็บไซต “ThinkQuest” พรอม
กับนำเว็บไซตนี้ไปใชเปนสื่อในการเรียนการ
สอน พรอมขยายผลไปสูครูเครือขายภายใน
โรงเรียนตอไป
กิ จ กรรมต อ มาคื อ “ค า ยเยาวชน
Think Camp” เปนคายที่จัดอบรมนักเรียน
แกนนำให มี ค วามรู ความเข า ใจในการใช
เว็บไซต พรอมกับเผยแพรเว็บไซตนี้ใหเปน
ที่ รู จั ก ในหมู นั ก เรี ย น และช ว ยครู อ าจารย
ในการทำกิจกรรมผานเว็บไซต สวนกิจกรรม
สุดทายคือ “เพิ่ ม ทั ก ษะครู แ กนนำ” ใหมี
ความรู ความเข า ใจในการใช เ ว็ บ ไซต ที่
เขมขนมากขึน้ เสริมทักษะในการคิดวิเคราะห
และการใชภาษาอังกฤษ เพื่อใหครู อาจารย
สามารถสร า งเว็ บ ไซต เ พื่ อ การศึ ก ษาและ
เตรี ย มความพร อ มสำหรั บ การแข ง ขั น ใน
ระดั บ ประเทศ ระดั บ อาเซี ย น และระดั บ
นานาชาติตอไป
ชัฎ ตระกูลสินทอง หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโรงเรียน
บางละมุง กลาวถึงเหตุผลที่เลือกใช www.thinkquest.org ในการสรางหองเรียนออนไลนวา
เว็บไซตนี้เปนเว็บไซตเพื่อการศึกษาอยางแทจริง มีอาจารยและนักเรียนทั้งในและตางประเทศ
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สมัครมาใชเว็บไซตนี้ ทำใหเกิดชุมชนออนไลนทางการเรียนรู สามารถแลกเปลี่ยนขอมูลกับ
อาจารยโรงเรียนอืน่ ๆ ได ไมวา จะเปนวิธกี ารสอน รูปแบบการสอน และเนือ้ หา ทำใหการสอนของ
เขามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญเว็บไซตนี้ยังมีคนคอยดูแลไมใหบุคคลภายนอกเขามาใช
แสวงหาผลประโยชนหรือใชในทางที่เสื่อมเสีย และมีโปรแกรมในการตรวจเช็คการใชภาษา หาก
ใชภาษาไมถูกตอง ขอความจะถูกลบ ทำใหนักเรียนใชภาษาไทยไดถูกหลักไวยากรณมากยิ่งขึ้น
เชน นักเรียนโรงเรียนบางละมุงตอนนี้กลาพูดไดเลยวา ไมมีใครที่ใชภาษาไทยแบบผิดๆ
สวน พรพินิต ปุระสะกัง นักเรียนโรงเรียนบางละมุง กลาวถึงขอดีของเว็บไซตนี้วา
“ThinkQuest” เปนเว็บไซตที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดทำความรูจักกับเพื่อนโรงเรียนอื่นๆ ได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นดานการเรียน นอกจากนี้ยังมีโอกาสไดเรียนในวิชาที่สนใจกับอาจารย
โรงเรียนอื่น เชน อยากเรียนวิชาวิทยาศาสตร ก็ไมจำเปนตองเรียนในหองเรียนกับอาจารยใน
โรงเรียนของตน แคเพียงเขาไปในเว็บไซตดูวามีอาจารยวิทยาศาสตรที่สอนเกงๆ อยูในโรงเรียน
ใดบาง หากมีก็สมัครขอเรียนกับอาจารยคนนั้นได ซึ่งอาจารยอาจมีวิธีสอนที่แปลกกวา เขาใจ
งายกวา ทำใหโลกการศึกษาไมจำกัดอยูเพียงแคอาจารยคนเดียว หองเรียนเดียว หรือโรงเรียน
เดียวเหมือนที่ผานมา เพราะเราสามารถเชื่อมตอเปนเครือขายกัน และแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกัน
และกันไดตลอดเวลา

“ThinkQuest” ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงาปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ณรงค โพธิ โทร. 0-2628-5643 ตอ 51, 08-9900-7581
E-mail: narong@sueksa.go.th, phothi39@hotmail.com
www.thinkquest.org/th/, www.moe.go.th/ppp/
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“ทรูปลูกปญญาดอทคอม”
พื้นที่แบงปนความดี

หากชุมชนไมเขมแข็ง แนนอนวาธุรกิจก็ไมสามารถอยูได การมีสวนรวมและมีความ
รับผิดชอบตอสังคม คือสิ่งที่ตองปฏิบัติเคียงคูไปกับการดำเนินธุรกิจอยางยั่งยืน บริ ษั ท ทรู
คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ยึดหลักปฎิบัติดังกลาว และรวมปลูกฝงความดี พรอมใหโอกาส
แกเด็ก และเยาวชน ซึ่งเปน “เมล็ดพันธุ” อนาคตของชาติ ที่ตองบมเพาะตั้งแตเยาววัยผาน
กิจกรรมและโครงการตางๆ
นางเนตรชนก วิภาตะศิลปน “พี่เนตร” ผูชวยผูอำนวยการทรูปลูกปญญาดอทคอม
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กลาววา แมวาบริษัทจะดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ
สื่อสาร แตก็อยากพัฒนาเรื่องการศึกษาซึ่งเปนรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาประเทศดวย
ดังแนวคิดของ คุณศุภชัย เจียรวนนท ที่เห็นวาควรใช
ความเขมแข็งของบริษัทที่มีอยูใหเกิดประโยชน ดวยการ
ร ว มถ า ยทอดความรู คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ผ า นระบบ
เครือขายออนไลน สรางโอกาสการเขาถึงแหลงความรูให
กั บ เด็ ก เยาวชนของชาติ ตลอดจนครู ผู ส อน เพื่ อ สร า ง
สังคมอุดมปญญาอยางยั่งยืน
“เราจึงใชเทคโนโลยีไอซีทีมาเปน “เครื่องมือ” ใน
การผลักดันงาน จนเกิดเปนเว็บไซต www.trueplookpanya
.com ซึ่ ง เป น คลั ง ความรู ดิ จิ ทั ล ในรู ป แบบมั ล ติ มี เ ดี ย
ผสมผสานระหวางสื่อการนำเสนอที่นาสนใจกับสาระการ
เรียนรูจากหลากหลายสาขาวิชา เปนการสรางแหลงการ
เรียนรูแนวใหมสำหรับเยาวชนไทยทั่วประเทศใหสามารถ
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เขาถึงขอมูลความรูและภูมิปญญาไดอยางทัดเทียมกัน”
เว็บไซตทรูปลูกปญญาดอทคอม จึงไดรวบรวมเนื้อหาครอบคลุมทุกกลุมสาระวิชาทั้ง
จากผูเชี่ยวชาญการศึกษาเฉพาะทาง และประสบการณการเรียนการสอนของครูและผูทรง
คุณวุฒิในรูปแบบมัลติมีเดียตางๆ เพื่อใหเยาวชนไทยทั่วประเทศใชเปนแหลงขอมูลและเขาถึง
ความรูเหลานี้ได นอกจากเนื้อหาจะครอบคลุม 8 กลุมสาระการเรียนรูทุกระดับชั้นแลว ในเว็บไซต
ยั ง มี สื่ อ การเรี ย นรู ร อบตั ว นอกห อ งเรี ย น
สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
เพื่ อ ตอบสนองแนวทางการเรี ย นรู ที่ ไ ม มี ที่
สิ้นสุด โดยแบงเปนหมวดหมู อาทิ ความรู
คู คุ ณ ธรรม ที่ ร วบรวมแหล ง ความรู ท าง
พระพุ ท ธศาสนาและการปลู ก ฝ ง คุ ณ ธรรม
ความดี แ ก เ ด็ ก และเยาวชน คลั ง ความรู
ประกอบดวยขอมูลความรูวิชาการทุกกลุม
สาระการเรียนรู และกิจกรรมนอกหองเรียน
โดยผูใชเว็บไซตสามารถเขามาแบงปนความรู ประสบการณตางๆ รวมกันได คลังขอสอบ
สำหรับผูที่ตองการทดสอบและวัดประสิทธิภาพจากการเรียนรูของตนเอง ตลอดจนอำนวยความ
สะดวกแกครูในการสรางขอสอบ และแบงปนความคิดเห็นในการผลิตขอสอบที่ไดมาตรฐานรวม
กัน สนามปญญา แหลงรวบรวมขาวสารในแวดวงการศึกษาและอาชีพตางๆ ที่นาสนใจ รวมทั้ง
กิจกรรมเพื่อการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพ เปนตน
ภายหลังการทำงานแบงปนความรูใหสังคมมาเปนระยะเวลา 2 ป เว็บไซตทรูปลูกปญญา
ดอทคอมยังมีการจัดกิจกรรมประกวด สรางคลังความรูกับทรูปลูกปญญาดอทคอม ภายใต
หัวขอ วีดีโอสรางสรรค แบงปนความรู ตามมา โดยเปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียน
นักศึกษา ประชาชนทั่วไปไดพัฒนาความรูความสามารถในการใชสื่ออินเทอรเน็ตอยางสรางสรรค
และถายทอดผลงานออกมาในรูปแบบสื่อการเรียนรูดิจิทัล
การสรางสรรคสื่อทางการศึกษาในรูปแบบคลิปวีดีโอที่มีคุณภาพ ถือเปนเครื่องมือสงเสริม
การเรียนรูของนักเรียน ที่สามารถนำมาเผยแพรทางอินเทอรเน็ตได โดยแบงออกเปนประเภทกลุม
สาระการเรียนรูและประเภทสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเดน ซึ่งมีผูสงผลงานเพื่อเขาประกวด
ครั้งนี้กวา 2700 คลิป ดวยหวังวาเว็บไซตทรูปลูกปญญาดอทคอมจะเปนศูนยกลางและเวที
นำเสนอความรูและสื่อทางการศึกษาที่มีคุณภาพ สนับสนุนการใชอินเทอรเน็ตสรางสรรคสื่อ
การเรียนรูที่มีประโยชน เขาถึงไดงาย โดยการประกวดดังกลาวไดรับความรวมมือจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนการประกวดในครั้งนี้
ดวย
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นอกจากเว็บไซตคลังความรูดิจิทัลดังกลาว ทรูปลูกปญญาดอทคอมยังเปดโลกการเรียนรู
ดวยการเพิ่มชองทางการเขาถึงเนื้อหาผานสื่อตางๆ อยางครอบคลุม ไดแก นิตยสาร plook โดย
www.trueplookpanya.com รายการโทรทัศน ทรูปลูกปญญาดอทคอม ทางชอง True Explore 1
และลาสุดกับแอพพลิเคชั่นสำหรับไอโฟน ที่พรอมใหใชงานฟรีภายในเดือนเมษายน
กิจกรรมตางๆ ที่ทรูจัดทำขึ้นผานเว็บไซตดังกลาว เปนการเปดโอกาสใหเด็กทุกคนไดมี
“พื้นที่แลกเปลี่ยน แบงปน” การทำความดี
ร ว มกั น เพราะทรู เ ชื่ อ ว า เด็ ก ทุ ก คนล ว นมี
ความสามารถดวยกันทั้งสิ้น แตพวกเขาอาจ
ยังไมมี “พื้นที่” ของตนเอง วันนี้ทรูจึงอยาก
ใช “พื้นที่ไอซีที” ของเว็บไซตทรูปลูกปญญา
ดอทคอมใหเกิดประโยชนแกเด็ก เยาวชน
และทุกคน เพราะเราเชื่อวา สังคมไทยยังมี
“คลั ง ความรู ” ที่ มี อ ยู ใ นตั ว เองมากมาย
และการ “ใหความรู” ถือเปนการ “ให” ที่
ยิ่งใหญ
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Fuse Magazine
นิตยสารเพื่อ ‘เด็กรักหนัง’

6 ปกอนเกิดปรากฏการณใหมบนแผงหนังสือเมืองไทยคือ “Bioscope” ที่นำเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับ “ภาพยนตร” ทั่วโลก แตนิตยสารเลมนี้ไมไดจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอขาวซุบซิบ หรือเรื่องยอ
ของหนังเรื่องใหมๆ เทานัน้ แต Bioscope เกิดขึน้ จากความคิดของ พีห่ มู สุภาพ หริมเทพาธิป ที่
ตองการให Bioscope แนะนำภาพยนตรดๆี จากทั่วโลกใหคนไทยไดรับชม
พี่หมูเลายอนใหพวกเราฟงวา เมื่อยอนดูตัวเองในชวงที่สนใจหนังมากๆ เห็นหนังสือที่พูด
ถึงหนังกระแสรอง จึงหาดูหนังเรื่องนั้นตามคำแนะนำของหนังสือ ทำใหเขาไดพบเจอโลกที่กวาง
ขึ้นกวาการดูหนังกระแสหลัก ประกอบกับแผงหนังสือชวงนั้น ยังไมมีนติ ยสารเกี่ยวกับหนังที่สราง
แรงบันดาลใจ เชน ภาพยนตรดีแตฟอรมเล็ก เขาจึงอยากผลิตหนังสือแนะนำหนังคุณภาพ โดย
ไมเลือกสังกัด แตไมใชพูดในฐานะ Expert แคอยากนำเสนอไฮไลทของภาพยนตรเรื่องตางๆ ที่
จุดประกายความคิด มอบแรงบันดาลใจใหผูอาน และเมื่อผูอานมีโอกาสรับชม ก็สามารถจุด
แรงบันดาลใจใหพวกเขารูสึกอยากลงมือทำบางสิ่งบางอยาง ที่สรางความรูสึกดีๆ ในการดำเนิน
ชีวิต โดยไมจำเปนตองควากลองขึ้นถายทำ
เสมอไป
Bioscope จึงเปดตัวบนแผงหนังสือ
โดยมี ก ลุ ม ผู อ า นช ว งอายุ ร ะหว า งนั ก เรี ย น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายไปจนถึ ง ระดั บ
อุดมศึกษา และบุคคลทัว่ ไปทีส่ นใจแผนฟลม
หลังทำนิตยสาร Bioscope ได 4 ป พี่หมูเกิด
ความคิดแตกยอดจนเกิดเปนนิตยสาร Fuse
ซึ่งพูดถึงสื่อประเภทภาพเคลื่อนไหว (Motion
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Pictures) เหมือนกัน แตเนื้อหาสวนใหญจะกลาวถึง หนังสั้นในมิติตาง ๆ เชน การทำหนัง วงการ
หนังสั้นนานาชาติ เทศกาลหนังสั้นในประเทศตางๆ บทสัมภาษณผูกำกับหนังสั้นทั้งชาวไทยและ
ตางชาติ เปนตน ซึ่งพี่หมูมีแนวคิดในการดูแลเนื้อหาของนิตยสารเลมนี้วา
“เมื่อกอนเยาวชนเปนผูเสพยงาน เพราะคิดวาการถายทำหนังตองใชทุน อุปกรณ
เทคนิคสูงมาก เกินกำลังที่เด็กจะทำได การเปดตัวนิตยสารเลมนี้เพื่อสื่อสารกับผูอานวา
ยังมีหนังอีกประเภทที่แตกแขนงออกมา เพื่อใหผูที่สนใจ รูจักหนังสั้นดีขึ้น อยากใหรู
วาการทำหนังสั้นไมใชสิ่งยากเกินความพยายาม หากใครอยากสรางหนังประเภทนี้สัก
เรื่อง ก็สามารถนำขอมูลจาก Fuse ไปเปนฐานเพื่อตอยอดการผลิตหนังสั้นของเขาได”
เมื่อไดแนวคิดดีๆ Fuse จึงไดจัดโครงการสอนกลุมเยาวชนทำหนังสั้น โดยมีมูลนิธิสยาม
กัมมาจลเปนผูสนับสนุนการฝกอบรมทั้ง 4 ภาค และพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครรวมถึงปริมณฑล
จากนั้นจึงคัดเลือกเยาวชนเขาอบรมและฝกปฏิบัติงานจริง เมื่อเสร็จแลวใหนำหนังที่ฝกทำมาฉาย
ใหเพื่อนดู โดยมีพี่เลี้ยงประจำกลุมซึ่งเปนผูกำกับหนังสั้นมืออาชีพ เชน นายธัญ เปลวเทียนยิ่งทวี
และนายอัครพล จีนาคม เปนคอมเมนเตเตอร
จากนั้นจะใหแตละกลุมนำกลับไปแกไข เพื่อคัดเลือกเรื่องที่ดีที่สุด 15 เรื่อง จาก 35 เรื่อง
ขึ้นฉายในงานมหกรรมเยาวชน พลังสังคม ครั้งนี้ โดยแบงเรื่องตาม 3 ธีมหลัก ไดแก เศรษฐกิจ
พอเพียง จิตอาสา และอนุรักษสิ่งแวดลอม
กิจกรรมฝกอบรมในครั้งนี้ นอกจาก Fuse จะเปนผูใหกระบวนการ แนวคิดในการ
ทำหนังสั้นกับเยาวชนแลว ทีม Fuse เองก็ไดเรียนรูจากเยาวชนเชนกัน โดยเฉพาะเรื่อง
การสื่อสาร แมวาเราเปนฝายแนะนำวิธีการนำเสนอใหกับพวกเขา แตพวกเราเองก็ตอง
เปดใจดวยวา พวกเขาตองการอะไร เรียนรูวาพวกเขามองเรื่องราวนี้อยางไร เพื่อชวย
พวกเขาสรางพื้นที่นำขอความที่ตองการเผยแพรสูโลกภายนอก ทำใหพวกเราเขาใจ
เยาวชนมากขึ้น
ในอนาคตถาเปนไปได อยากทำคูมือการผลิตหนังสั้นแจกเด็ก เพื่อใหเด็กใชเปนขอมูล
เบื้องตน แตจะทำหนังแนวไหนอยางไร คงตองขึ้นอยูที่ผูกำกับที่ตองหาเอกลักษณของตัวเอง
ใหเจอ เพราะการสรางหนังเปรียบไดกับการสงสารจากผูกำกับสูผูชม หนังจะดังหรือไมดังอาจไม
ตองยึดหลักการแบบหนังตลาดเสมอไป แตการสงผลตอบรับของคนที่ดูผลงานเรา จะบอกเราเอง
วาหนังเรื่องตอไปเราควรปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือควรรักษาสัญลักษณแบบใดไวในฐานะลายเซนต
ของผูกำกับหนังที่บงบอกความเปนตัวตนของผูกำกับ
อยากใหเด็กไทยรูจักหนังสั้นมากขึ้น เพราะสามารถผลิตเองได ฉายเองได และไดรับ
ผลตอบรับเร็ว แตสิ่งที่นาหวงใยมากที่สุดสำหรับคนทำหนังสั้นก็คือ การนำเสนอเรื่องราวของหนัง
ที่ ต อ งแฝงแง คิ ด ให ค นดู ด ว ย ซึ่ ง หนั ง สั้ น ที่ ดี ต ามนิ ย ามของ Fuse คื อ ต อ งสนุ ก และสร า ง
แรงบันดาลใจใหผูชมได
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เมื่อ 3-4 ปที่ผานมา สถานการณหนังสั้นนาเปนหวง
มาก กลัววาจะไมมีคนทำหนังสั้น แตปจจุบันไมหวงแลว
เพราะเยาวชนสนใจการทำหนังสั้นเยอะมาก ดังนั้นสิ่งที่
อยากสนับสนุนตอไปคือ ใหเยาวชนที่กำกับหนังใสใจ
กับประเด็นที่จะนำเสนอมากขึ้น เพราะหนังในกระแส
บางเรื่องโกยรายไดหลักรอยลาน แตธีมหลักและขอคิดของ
หนังกลับไมไดใหขอคิดอะไรกับคนดูเลย โดยเฉพาะหนังที่
มีการนำเรื่อง Gender (เพศสภาพ) เปนตัวชูโรงแบบตลก
เสียดสี แมจะเปนหนังทำเงิน แตคนดูก็ไมไดเก็บไปคิดตอ
ดูแลวไมเกิดประโยชนสรางสรรคตอสังคมเลยแมแตนอย
พี่หมูบอกวา หนังสั้นที่ดีดูแลวตองสนุก เนื้อหาสาระ
ตองสรางสรรค กระตุกใหคนดีเกิดความคิดในประเด็นที่นำ
เสนอ รวมทั้งเมื่อชมจบตองเกิดแรงบันดาลใจในการทำสิ่ง
ตางๆ ตอไป โดยสวนตัวเชื่อวาหนังดี ๆ ยอมบันดาลใหทำสิ่งดี ๆ แนนอน
เห็นอยางนี้แลวเมื่อคุณอาน Fuse จบแลวไปดูหนัง อยาลืมตบทายดวยการนำ
แรงบันดาลใจจากการดูหนังสั้น มาชวยกันทำสิ่งดี ๆ ใหเกิดขึ้นในสังคมไทย!!!
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GIGABYTE eSPORT

GIGABYTE กอตั้งเมื่อป 1986 มีสำนักงานใหญอยูที่กรุงไทเป ประเทศไตหวัน เปนที่รูจัก
กันดีในแวดวงอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณดานไอที GIGABYTE เริ่มตนกิจการดวยการวิจัย
คนควาจากทีมงานคุณภาพ เพื่อกาวสูอุตสาหกรรมเมนบอรดระดับโลก ในปจจุบัน GIGABYTE
ไดขยายตลาดเพิ่มเติมเพื่อใหครอบคลุมในทุกผลิตภัณฑและกลุมผูใชงานไมวาจะเปนตลาด
โนตบุก และเดสกท็อป พีซี อุปกรณที่ใหความเพลิดเพลินสำหรับผูใชตามบาน ระบบเน็ตเวิรคหรือ
เซิรฟเวอร การสื่อสาร โมบาย และอุปกรณขนาดพกพา ตลอดจนอุปกรณอื่นๆ
ทุกวันนี้ GIGABYTE พยายามที่จะยกระดับคุณภาพของสินคาเพื่อไปสูจุดมุงหมายของ
คำวา “Upgrade Your Life” ดวยการเพิ่มชองทางการบริการสูกลุมผูใชงานไดอยางทั่วถึง ใหผูใช
สิ น ค า เกิ ด ความประทั บ ใจในตั ว สิ น ค า เพื่ อ สานความสั ม พั น ธ แ ละความร ว มมื อ ที่ ดี ใ นการ
สรางสรรคผลิตภัณฑ ระหวาง GIGABYTE และผูใชงาน
และหนึ่งในกิจกรรมเชื่อมรอยระหวางบริษัทกับผูใชงานกิจกรรมหนึ่งที่เปนการคืนสิ่งดีงาม
สูสังคม คือ โครงการ GIGABYTE eSPORT ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อผลักดันการเลนเกมไทยสูกีฬา
eSPORT และสรางเยาวชน (GAMMER) เปนนักกีฬาอาชีพ สรางการยอมรับในสังคมวงกวาง
รวมถึงเกิดเครือขายผูสนับสนุนวงการ eSPORT ทั้งภาครัฐและเอกชน
นางสุธีรา มักเจริญผล Marketing Manager บริษัท GIGABYTE Technology CO.,
LTD ผูดูแลโครงการ GIGABYTE eSPORT กลาววา เกมนี้เปนกีฬาที่ไดรับความสนใจมากขึ้น
เรื่อยๆ ในประเทศไทย ขณะทีต่ า งประเทศกีฬาประเภทนีไ้ ดรบั การพัฒนาไปมาก โดยสามารถสราง
นักกีฬามืออาชีพเพื่อลงแขงขันในเวทีระดับโลก พรอมๆ กับมีผูสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน
“ในประเทศไทยวงการนี้ มี ม านานแล ว แต ไ ม มี ใ ครผลั ก ดั น อย า งจริ ง จั ง แตกต า งจาก
ตางประเทศที่เลนกันเปนอาชีพ มีรายไดสูงเหมือนนักกีฬาอื่นๆ เชน ฟุตบอล เพราะผูใหญ
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สนับสนุนและมองเห็นดานบวกของเกม เชน ประเทศจีน นักกีฬาตองเก็บตัว เขาคอรด ฝกซอม
เดินทางแขงขัน เราจึงพยายามผลักดันใหสังคมไทยยอมรับและใหโอกาสเยาวชนที่เลนเกมอยาง
สรางสรรค เพื่อยกระดับสูการเปนกีฬาใหได”
โครงการ GIGABYTE eSPORT จะทำการคัดเลือกเยาวชนเขารวมโครงการจากประวัติที่
สงมา โดยพิจารณาจากเหตุผลหลักสามประการคือ หนึ่งผูปกครองรับทราบและยินยอมให
เยาวชนเลนเกมได สองเยาวชนตองเปนนักเรียนหรือนักศึกษาและมีผลการเรียนดี สามเยาวชน
ตองมีความรับผิดชอบ สามารถแยกแยะและแบงเวลาไดอยางเหมาะสม
ทั้งนี้ GIGABYTE จะทำหนาที่เปนผูสนับสนุนใหเยาวชนในโครงการฝกซอม จัดหาสนาม
แขงขัน จัดสถานแขงขัน รวมถึงจัดกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเสริมสรางศักยภาพดานอื่นใหแกเยาวชน
นอกเหนือจากการเลนเกม อาทิ การฝกงานกับบริษัทฯ การออกงานอีเวนท การออกบูธแสดงใน
งาน เปนตน
“เราจะมีตารางซอมใหนองๆ ลงเวลาเอง ใหทีมจัดสรรกันเอง จากนั้นมีการคุยทำความ
เขาใจกันถึงการปฏิบัติตัว การรวมกิจกรรม การแขงขัน ความรับผิดชอบเรื่องการเรียน เราหวังวา
เยาวชนจะตองมีความรับผิดชอบดวย ซึ่งสิ่งที่เรามองเห็นคือ เกมมีจุดดี เพราะมีการฝกสมอง
การวางแผน การทำงานเปนทีม ฝกไหวพริบ เราจึงหวังวานองๆ ที่เขารวมโครงการสามารถฝกฝน
ตนเอง เปนนักกีฬาที่มีระเบียบ เปนนักศึกษาที่รักษาระดับการเรียนได”
อาจกลาวไดวา โครงการ GIGABYTE eSPORT คือ แหลงพัฒนาเหลาเกมเมอรสูนักกีฬา
เกม เพื่อสรางเยาวชนตนแบบนักเลนเกมอยางสรางสรรค ปจจุบันมีเยาวชนในโครงการประมาณ
25 คน ซึ่ง GIGABYTE สามารถผลักดันใหกาวไกลไปแขงขันในเวทีระดับโลก
“เราพยายามชวยใหสังคมมองเห็นดานบวกของไอซีที เพราะเด็กเลนเกมในเงื่อนไขของ
ความรับผิดชอบมีอยูมาก นอกจากขับเคลื่อนที่ตัวเด็กแลว เรายังมีแผนจะขยายแนวคิด การเลน
เกมอยางสรางสรรคใหผูปกครองรับรู เพื่อนำไปสูการเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติที่ดี ใหเห็นวา
เยาวชนเกมเมอรมีพลังบวก และประสบความสำเร็จกับกีฬาที่เขาเลือกเลน โดยทำการเผยแพร
โครงการนี้สูสาธารณะ กระจายโครงการสูมหาวิทยาลัย เพื่อใหเครือขาย องคกรตางๆ ทั้งรัฐและ
เอกชนชวยกันขับเคลื่อน ซึ่งจะทำใหสังคมเปดใจยอมรับ รวมกันสนับสนุน แวดวงเกมเมอรให
กาวหนายิ่งขึ้น”

บริษัท GIGABYTE Technology CO.,LTD

นางสุธีรา มักเจริญผล ผูดูแลโครงการ GIGABYTE eSPORT
โทร. 0-2970-8485 ตอ 201 E-mail: sutisa.m@gigabyte.com
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Young Filmmakers of Thailand
“พื้นที่อิสระ”ของเด็กทำหนังสั้น

จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของวงการผลิต “หนังสั้น” เกิดขึ้นเมื่อกลุมเยาวชนที่มี “ใจรัก” หนัง
รวมตัวเปน “เครือขาย” คนทำหนังสั้น จนเกิด “พื้นที่” แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน และเกิด
เปนกลุม Thai Director Junior ซึ่งตอมาเปลี่ยนเปน “ชมรมเยาวชนคนสรางหนังแหงประเทศ
ไทย” หรือ Young Filmmakers of Thailand Society (YFT) ในที่สุด
ชมรมเยาวชนคนสรางหนังแหงประเทศไทย กอตั้งขึ้นอยางเปนทางการเมื่อชวงตน
เดือนมกราคมป พ.ศ.2553 โดยสมาชิกลวนเปนเยาวชนที่สนใจการผลิตหนังและสื่อตางๆ จาก
หลายโรงเรียน
Young Filmmakers of Thailand เชื่อวาการทำหนังใหประสบผลสำเร็จไดนั้น หัวใจที่แท
จริงไมไดอยูที่ผูกำกับเพียงคนเดียว แตหมายถึงทุกๆ คนที่มีใจรักในศาสตรและศิลปของหนัง ไม
วาจะเปนทีมสราง นักแสดง นักวิจารณ หรือแมกระทั่งคนดู ชมรมนี้จึงเปดตอนรับเยาวชนทุกคนที่
มี “ใจรัก” ในภาพยนตรไดเขามาเรียนรูการผลิตหนังสั้นอยางเต็มรูปแบบ ผานกระบวนการคาย
การประกวดหนังสั้น เวทีเสวนา รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ
คายพลังภาพยนตรชวนคนคนดี คือหนึ่งกิจกรรมที่ชมรมจัดขึ้นที่โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย นนทบุรี ระหวางวันที่ 13 – 15 พ.ย. 2552 โดยไดงบประมาณสนับสนุนจากโครงการสุข
แทดวยปญญาปที่ 2 เครือขายพุทธิกา คายนี้ถือเปนคายแรกที่เหลาสมาชิกในชมรมริเริ่มขึ้นเพื่อ
ถายทอดกระบวนการทำหนังสั้นใหนองๆ เพื่อนๆ ไดเรียนรูและทำหนังสั้นรวมกัน โดยเนื้อหา
ความคิดที่เปดกวางเปนการ “ปลูกแนวคิด” ในการสรางสรรคผลงานอยางอิสระ
ค า ยอบรมเด็ ก ๆ และเยาวชนทางด า นการสร า งสรรค ภ าพยนตร สั้ น ด ว ยการ
สนับสนุนของศูนยการคาพันธุทิพย บางกะป เปนคายที่ใหญที่สุดของชมรมมีนองๆ เขารวมอบรม
กวา 60 คนกลางศูนยการคา และยังมี “เวทีเสวนา” กับวิทยากรซึ่งเปนผูกำกับชื่อดังหลายทาน
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ที่มาชวยใหความรูในการผลิตภาพยนตร รวมทั้งยังมีการทำ Workshop หนังสั้น เพื่อใหนองๆ ที่
เขารวมอบรมเกิดทักษะและความเขาใจในการทำงาน เพื่อสื่อสารผลงานของตนใหสาธารณะชน
ไดรับรู ที่สำคัญยังชวยสรางเครือขายของชมรมใหเพิ่มขึ้นอีกดวย
หลังผานการเขาคาย เวทีการจัดประกวดหนังสัน้ พันธุท พ
ิ ยยงั ฟลม เมคเกอรครัง้ ที่ 1 ก็
เกิดขึ้น โดยมีรางวัลจูงใจคือการไดไปทัศนศึกษาที่ประเทศเกาหลี เวทีนี้ไดรับความสนใจจาก
เยาวชนเปนอยางมาก โดยเด็กและเยาวชนกลุมที่ชนะประกวดไดจัดทำคลิปวิดีโอลอเลียน
ภาพยนตรไทยเรื่อง “กวน มึน โฮ” โดยเปลี่ยนชื่อเปน “เกย มึน โฮ” ซึ่งคลิปวีดีโอนี้มีผูเขาชมทาง
Youtube.com สูงมากกวาหนึ่งลานคน และกลายเปนแรงบันดาลใหกับคนทำหนังตัวอยาง
ลอเลียนในเวลาตอมา
และป 2554 นี้ ชมรมเยาวชนคนสรางหนังแหงประเทศไทย กาวขึ้นสูปที่สองอยาง
เปนทางการ โดยมีสมาชิกประกอบดวย นายณัฐพล ผานพินิจ (ทัคคุง) ทำหนาที่ประธานชมรม
นายณภัทร ตั้งสงา (บิ๊ก) และ นายปรัชญา เพชรวิทสิทธิ์ (เจมส) รองประธานชมรม และนาย
เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ (ฟลม) เปนเลขานุการ และมีนายเตชะ ทับทอง หรือ พี่เต จาก
เครือขายเยาวชนรักดีในสังกัดของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์และผูจัดการชมรม ทั้งยังมีเพื่อนๆ ที่สนใจดานเดียวกันมารวมงานเพิ่มขึ้น โดยนโยบาย
การทำงานในปนี้ใหความสำคัญกับการขยายเครือขาย เนนการจัดกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน
เปนหลัก
การทำงานของ ชมรมเยาวชนคนสรางหนังแหงประเทศไทย หรือ Young Filmmakers
of Thailand Society (YFT) ที่ใชการทำกิจกรรมตางๆ ไมวาจะเปน การเขาคาย เวทีประกวด
และเวทีเสวนา ฯลฯ สิ่งเหลานี้ลวนเปน “เครื่องมือ” ที่ชมรมนำมาใชพัฒนาทักษะใหเยาวชนได
เรียนรูกระบวนการผลิตหนังสั้น ไดพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคนทำหนังมืออาชีพ เพื่อเปน
“แรงบันดาลใจ” ใหเยาวชนเหลานั้น “ลุกขึ้นมา” สรางสรรคผลงานเพื่อสื่อสารกับสังคม และใช
หนังสั้นใหเกิดประโยชนกับสังคมตอไป
แมชมรมจะกอตั้งไดเพียง 2 ป แต Young Filmmakers of Thailand Society เชื่อวาเด็ก
และเยาวชนไทยทุกคนลวนตองการ “พื้นที่อิสระ” สำหรับสรางสรรคผลงานของพวกเขา และ
Young Filmmakers of Thailand Society คือสวนหนึง่ ทีจ่ ะชวย “สานฝน” ของเยาวชนคนรักหนัง
ใหเปนจริงขึ้นในอนาคต
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“UNAWAKENING”
สานความฝนอัน “มืดมิด”
ดวยจิตที่ “สวาง”
“เกม” ไมวาประเภทไหน เด็กๆ ก็ตางหลงใหล เพราะทั้งชวยผอนคลายความเครียด ให
ความสนุกสนาน และแฝงไวดวยความทาทาย จึงไมนาแปลกใจวาทำไมเด็กๆ จึงชอบเลนเกม
แตก็ใชวาเด็กทุกคนจะไดรับโอกาสในการเลนเกมอยางเทาเทียมกัน ยังมีเด็กอีกกลุมหนึ่ง
ที่อยากเลนเกม แตกลับไมคอยมีเกมสำหรับพวกเขา นั่นก็คือ “กลุมเด็กผูพิการทางสายตา”
ในความมืดยอมมีแสงสวาง นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ชอบเลนเกมคอมพิวเตอรเปนชีวิตจิตใจ พวกเขามองวา ทุกคนควรมี
โอกาสในการเลนเกมคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาทักษะดานคอมพิวเตอรเทาๆ กัน ไมเวนแตผูพิการ
ทางสายตาที่นอกจากจะตองการความสนุกและความบันเทิงจากเกมคอมพิวเตอรแลว พวกเขา
ยังมีความจำเปนตองใชคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาและการทำงานอีกดวย แตไมคอยมีใครผลิต
เกมใหพวกเขาเลน หรือหากมีแตรูปแบบเกมอาจไมนาสนใจ เลนยาก หรือมีตัวชวยเลน ทำให
ผูพ กิ ารทางสายตาไมเกิดกระบวนการวิเคราะห และการตัดสินใจตอเหตุการณตา งๆ ทีเ่ กีย่ วกับเกม
“พวกเราเปนกลุมวัยรุนที่เลนเกมอยูแลว มีโอกาสไปที่วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัย
มหิ ด ล ที่ นี่ เ ราพบเด็ ก ที่ พิ ก ารทางสายตา เห็ น ว า เขาไม ค อ ยได เ ล น เกม บางคนมี โ อกาสใช
คอมพิวเตอร บางคนก็ไมคอยไดใช เราเลยคิดวานาจะดีหากผูพิการทางสายตาจะไดเลนเกมบาง
สำหรับผมใชคอมพิวเตอรได เพราะเริ่มจากการเลนเกม จึงคิดวาเกมนาจะเปนตัวเชื่อมผูพิการให
สามารถใชคอมพิวเตอรไดเหมือนกัน จึงอยากสรางเกมเพื่อผูพิการทางสายตา” ตั้ม กำชัย
โลเกศกระวี หัวหนาทีมผูสรางเกม บอกเลาที่มาที่ไปของเกมนี้
จากแรงบันดาลใจกลายเปนผลงานที่มีคา ตั้มรวมตัวกับเพื่อนสนิทอีก 2 คน “ทีม” ภาคิน
แจงกระจาง และ “เอิรท ” วาริท ทวีกาญจน คิดคนเกมสำหรับผูพ กิ ารทางสายตา “Unawakening:
เกมความฝนอันมืดมิด” โดยใช Nintendo wiimote ควบคุมการเลนเกมซึ่งไมเหมือนกับเกมอื่นๆ
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เพราะเกมนี้เนนใหผูพิการทางสายตาไดใชความคิด และไหวพริบในการแกปริศนาภารกิจตางๆ
โดยใชประสาทสัมผัสทางเสียงแยกศัตรูที่อยูในเกมและกำจัดศัตรู นอกจากผูพิการทางสายตาจะ
รูสึกสนุกสนานแลว ยังรูสึกเปนมิตรกับคอมพิวเตอร และมีทักษะในการใชคอมพิวเตอรไดดีขึ้น
แตกวาที่เกมจะเสร็จสมบูรณไดนั้น พวกเขาเสียเหงื่อไปไมนอย โชคดีที่มีอาจารยที่ปรึกษา
ดร.บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา คอยชวยเหลือ สนับสนุน และใหคำแนะในการทำงานทุกขั้นตอน
พวกเขาทุมเทแรงกาย แรงใจใหกับโครงการนี้ ใชเวลาวางทุกนาทีที่มีอยูมาชวยกันคิด
รูปแบบเกม หาความรู ขอมูล โปรแกรม และอุปกรณในการสรางเกม โดย ตั้ม ซึ่งมีประสบการณ
ในการแขงขันทำเกมมาหลายเวทีทำหนาที่เปน “ตัวหลัก” ในการทำงาน ซึ่งลักษณะการทำงาน
จะเปนแบบเพื่อนชวยเพื่อน แตละคนตางเปนที่ปรึกษาใหกันและกัน ชวยเสนอแนะ และแกไข
ปญหารวมกัน เมื่อไดรูปแบบเกมที่แนนอนแลว ทุกคนจึงชวยกันสราง Engine เขียน Coding
Game จากนั้นใสเสียงพากย และตกแตงเกมในขั้นตอนสุดทาย
แนนอนวาการทำงานกอนที่จะพบ “ความสำเร็จ” ยอมมี “อุปสรรค” เสมอ ตั้มบอกเลา
ปญหาที่พบในการทำงานวา “พวกเราทำงานเปนทีม การที่จะทำงานใหประสานสอดคลองกันนั้น
ยากมาก เพราะตางคนก็คิดตางกัน มีความตองการคนละแบบ แตเราตองพูดคุยกันดวยเหตุผล
 หา
ปรับตัวเขาหากัน เอาใจเขามาใสใจเรา ทำใหเราเขาใจกัน และทำงานดวยกันไดดยี งิ่ ขึน้ แตปญ
ยังไมจบเพราะการทำเกมใหดี เรื่องของการเขียนโปรแกรมสำคัญ และยากมากที่เราจะเขียน
โปรแกรมใหสำเร็จได อุปกรณแตละชนิดที่ใชก็ยากมาก กวาจะใชไดคลอง พวกเราตองศึกษา
เพิ่มเติมมากมาย กวาจะเขียนโปรแกรมได”
จากความเพี ย รพยายามบวกกั บ
ความตั้งใจ ทำใหผลงานของพวกเขา ไดรับ
รางวัลที่ 3 โปรแกรมเพื่อชวยคนพิการ
ในโครงการแขงขันพัฒนาโปรแกรมแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 13 (NSC 2011) ซึ่ง
จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
พวกเขายิ้มอยางภาคภูมิใจกับรางวัล
ที่ ไ ด รั บ เหนื อ สิ่ ง อื่ น ใดพวกเขาดี ใ จที่ ไ ด มี
โอกาสสร า งสรรค สิ่ ง ดี ๆ กั บ สั ง คม ในขณะเดี ย วกั น พวกเขาก็ ไ ด เ รี ย นรู สิ่ ง ใหม ๆ และได รั บ
ประสบการณดีๆ จากการทำงานเชนกัน
“ผมไดเรียนรูลำดับการทำงานในการสรางเกม รูวาเราควรวางแผนอยางไร เมื่อเกิดปญหา
จะแกไขอยางไร และไดฝกการทำงานใหเปนระบบ” ตั้มบอกเลาสิ่งที่ไดเรียนรู
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สวนทีม กลาววา “กอนหนานี้ไมเคยไดสัมผัสกับผูพิการทางสายตามากอน ไมเคยรูวาเขา
ใชชีวิตอยางไร กิน นอน อาบน้ำอยางไร เราอาจจะคิดวาเขาตองมีคนชวยเหลือตลอดเวลา แต
จริงๆ แลวคือพวกเขาสามารถชวยเหลือตัวเองได หากมีอุปกรณชวยเสริมใหเขา สวนการทำงาน
ผมเห็นจุดบกพรองของตัวเอง ทำใหผมรูจัก
ทบทวนตั ว เอง ได พั ฒ นาตั ว เองทั้ ง เรื่ อ ง
กระบวนการคิดและการทำงานเปนทีม”
สุ ด ท า ย เอิ ร ท กล า วด ว ยใบหน า ที่
ยิม้ แยมวา “ตอนผมไปทดลองเกมใหกบั นองๆ
ผูพ กิ ารทางสายตา เห็นเขาสนุก ยิ้ม หัวเราะ
มี ค วามสุ ข เรารู สึ ก ตื้ น ตั น ใจมาก รู สึ ก ดี
เหมื อ นเราได แ บ ง ป น ซึ่ ง กั น และกั น รู สึ ก
ภูมใิ จในสิง่ ทีท่ ำ และไดมสี ว นชวยเหลือผูอ นื่ ”

โครงงาน Unawakening: เกมความฝนอันมืดมิด
โครงการแขงขันพัฒนาโปรแกรมแหงประเทศไทย ครั้งที่ 13 (NSC 2011)

อาจารยที่ปรึกษา: ดร.บุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา
ทีมผูสรางเกม: กำชัย โลเกศกระวี ภาคิน แจงกระจาง วาริท ทวีกาญจน
โทร. 08-3603-3594 E-mail: kamchailo@aol.com
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สปค-อัพ ระบบถายทอด
การสื่อสารอัตโนมัติ
พลังความคิด เพื่อสังคม
โลกยุคขอมูลขาวสาร การพัฒนา “เทคโนโลยีการสื่อสาร” เปนสิ่งจำเปน แตปจจุบัน
พบวา เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมทั่วไปไมสามารถเขาถึงผูใชไดทุกกลุม เชน ผูบกพรอง
ทางการไดยินและผูบกพรองทางการพูด จากการศึกษาขอมูลของ พีรเดช บางเจริญทรัพย,
ฆนา จินดามัยกุล และปติพงษ ปตาสรานนท 3 หนุมจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
ชั้ น ป ที่ 2 มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร
ระบุวา จากการสำรวจของศูนยเทคโนโลยี
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละคอมพิ ว เตอร แ ห ง ชาติ
(เนคเทค) รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการ
กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช.) พบวา
ในกลุ ม ผู บ กพร อ งทางการพู ด ใช โ ทรศั พ ท
มือถือประมาณ 24 เปอรเซ็นต แตสวนใหญ
ใช เ พี ย งระบบข อ ความสั้ น (SMS) ในการ
สื่อสารเทานั้น
แม ป จ จุ บั น จะมี ร ะบบบริ ก ารถ า ยทอดการสื่ อ สาร ซึ่ ง ช ว ยเพิ่ ม โอกาสการเข า ถึ ง ระบบ
โทรคมนาคม ดวยการใหผูพิการและคูสนทนาสื่อสารผานผูชวยในการสื่อสารที่ทำหนาที่เปน
คนกลางถ า ยทอดบทสนทนา โดยผู พิ ก ารจะส ง ข อ ความมายั ง ศู น ย บ ริ ก ารฯ (TRS) จากนั้ น
เจาหนาที่ของศูนยฯ จะอานขอความไปยังปลายทาง เมื่อคูสนทนาตอบกลับ เจาหนาที่ของศูนยฯ
จะพิมพขอความไปยังตนทาง ซึ่งการใหบริการดังกลาว ทำใหผูใชไมมีความเปนสวนตัว (Privacy
Issues) และที่สำคัญระบบนี้ยังไมมีใหบริการในประเทศไทย
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จากขอมูลขางตน จึงเปนทีม่ าของโครงงานสปค -อัพ ระบบถายทอดการสือ่ สารอัตโนมัติ
ที่นักศึกษาตองการพัฒนาระบบเพื่อชวยเหลือผูพิการทางการพูด ใหสามารถเขาถึงเทคโนโลยีการ
สื่ อ สารได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเพื่ อ ให ก ารสื่ อ สารเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ สู ง สุ ด เพื่ อ ร ว มพั ฒ นา
ประสิทธิภาพและตอยอดระบบสังเคราะหเสียงพูดจากขอความ (Text to Speech)
“พี่กอง” เจษฎา จงสุขวรากุล หัวหนางานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที ฝาย
บริหารและสนับสนุนงานวิจัย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
มองวา โครงการนี้นาสนใจและนาชื่นชม เนื่องจากเปนงานที่คิดถึงคนที่ดอยโอกาสในสังคม และ
ยังสงตอให กทช.นำไปใช ดวยการนำโปรแกรมไปขยายผลตอในระบบโทรศัพท ซึ่งในอนาคตผล
งานนี้ก็จะถูกตอยอดและมีการพัฒนาใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
พีรเดช บางเจริญทรัพย หรือ “โอ” เลาวาแรงบันดาลใจในการทำงานมาจากการที่เขา
และเพือ่ นไดดภู าพยนตรเรือ่ ง I am sam ซึง่ เปนเรือ่ งราวของพอผูม ปี ญ
 หาทางสมอง ตองเผชิญคดี
กับนักสังคมสงเคราะหที่คิดวาเขาไมสามารถเลี้ยงดูลูกสาววัย 7 ขวบได ซึ่งอุปสรรคอยางหนึ่ง
ระหวางไตสวนคดีคือ การขาดความสามารถในการสื่อสารใหศาลเขาใจ
“หนังเรื่องนี้จุดประกายใหพวกเราอยากใชความรูดานคอมพิวเตอรที่มีอยูมาพัฒนาใหแก
ผูที่ดอยโอกาส เรามองเห็นความไมเทาเทียมกัน เราคิดวาพวกเขาเหลานั้นมีสิทธิ์ที่จะไดเขาถึง
เทคโนโลยีตางๆ เชนเดียวกับคนปกติ จึงรวมกันคิดโครงงานนี้ขึ้น ซึ่งเปนชวงที่มีการประกวดของ
NSC พอดี”
โครงงานชิ้นนี้นําเสนอแนวทางแกปญหา โดยพัฒนาโปรแกรมเพื่อจําลองเหมือนเปนผูชวย
ในการสื่อสาร เพื่อเชื่อมการติดตอระหวางตนทางกับปลายทาง โดยอาศัยเทคโนโลยีการแปลง
ขอความเปนเสียงพูด (Text to Speech: TTS) และการเชื่อมตอมือถือผาน Bluetooth Hands
Free Profile โดยอาศัยระบบคอมพิวเตอรเปนสื่อกลาง ทำใหสามารถตัดปญหาความเปนสวนตัว
ของผูใช และลดปญหาดานงบประมาณการจัดตั้งระบบการบริการถายทอดการสื่อสารสําหรับ
ผูบกพรองทางการไดยินและผูบกพรองทางการพูดภายในประเทศ
แตกวางานจะออกมาสำเร็จ จนไดรบั รางวัลที่ 2 จากการประกวดในโครงการแขงขันพัฒนา
โปรแกรมแหงประเทศไทย ครั้งที่ 13 (NSC 2011) ซึ่งจัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารไดนั้น โอและเพื่อน ตองทำงานกันอยางหนัก เริ่มจากการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับผูพิการ
ดานตางๆ ความตองการดานเทคโนโลยี ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวก กระทั่งมาลงตัวที่
โครงงานสปค -อัพ ซึง่ เปนโปรแกรมทีช่ ว ยใหผพู กิ ารทางการพูดสามารถใชโทรศัพทในการสือ่ สารได
เมื่อไดแนวคิด ทีมงานจึงเริ่มแบงหนาที่เพื่อกระจายงานตามความถนัดของแตละคน โอบอกวา
การทำงานเปนทีม และการแบงงานที่ชัดเจนมีความสำคัญมาก
“เคยสงผลงานเขาประกวดตอนเรียนป 1 คิดเอง ทำเองทุกอยาง เหนื่อยมาก ไดบทเรียน
วาการทำโครงงาน ตองมีคนชวยทำ ครั้งนี้จึงชวนเพื่อนมาทำงานดวยกัน ทำใหไดเรียนรูวา
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การทำงานเปนทีมดีกวาการทำงานคนเดียว เพราะสิง่ ทีเ่ ราคิดไมได เพือ่ นๆ อาจคิดได โดยพวกเรา
จะชวยกันสอบทานความรู”
ขณะที่ ฆนา จินดามัยกุล “นา” และ ปติพงษ ปตาสรานนท “แชมป” แมจะเปนมือใหม
ไมเคยสงโครงงานเขาแขงขันมากอน แตก็มี
ความตั้งใจเต็มที่ เพราะสนใจดานการเขียน
โปรแกรมมาตั้งแตสมัยเรียนมัธยม เพราะ
อยากหาประสบการณ ฝกฝน พัฒนาทักษะ
และความคิ ดริเ ริ่มในการพัฒ นาโปรแกรม
คอมพิวเตอรของพวกเขา โดยนารับหนาที่
ดานฮารดแวรและชวยเขียนโปรแกรม สวน
แชมปรับหนาที่กราฟก การออกแบบการใช
งานที่งาย สะดวก และไมซับซอน
แมจะชวยกันสามแรงแข็งขัน ก็ยังหนีไมพนอุปสรรคปญหาระหวางทาง เพราะโปรแกรมที่
นำมาใช เชน บลูทูธนั้น พวกเขาไมเคยเรียนมากอน ทีมจึงตองศึกษาหาขอมูลมากขึ้น และดวย
ภาระการเรียนที่มีมาก ทำใหแตละคนตองแบงเวลาใหเหมาะสมเพื่อใหสามารถเรียนและทำโครง
งานควบคูกันไปได
สิ่งที่ทั้งสามคนไดจากการทำงานครั้งนี้ อาจไมใชแครางวัล หากแตเปนผลแหงความ
พยายามที่จะเรียนรู สืบคน ตลอดจนการแกไขปญหา ซึ่งแตกตางจากการเรียนจากตำรา ที่สำคัญ
คือสามารถนำความรูจากหองเรียนมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอผูอื่น ทำใหพวกเขารูสึก
ภาคภูมิใจและมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
“เราไดเรียนรูวา หากเรากลาคิด แตไมกลาทำ ก็จะไมมีประโยชนอะไรเลย เมื่อเราเชื่อวา
สิ่งที่ทำเปนสิ่งดี ก็จงกลาที่จะทำ จะสำเร็จแคไหน เราก็คงไมเสียใจเพราะเราไดลองทำแลว”
และสิ่งที่ทั้งสามกลาวเปนเสียงเดียวกันถึงสิ่งที่ไดเรียนรูจากการทำงานครั้งนี้คือ ความรูใน
หองเรียนเปนเพียงขั้นพื้นฐานเทานั้น แตอยูที่วาเราจะนำความรูนั้นมาปรับใช มาประยุกตกับ
สิ่งอื่นๆ เพื่อใหเกิดประโยชนไดนั้นตองมีการสืบคน แสวงหา และทักษะที่ไดจากการทำงานจริง
จะซึมซับอยูในตัวเอง ทำใหเกิดความเขาใจและจดจำไดดีที่สุด
สปคอัพ-ระบบถายทอดการสื่อสารอัตโนมัติ
โครงการการแขงขันโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทยครั้งที่ 13 (NSC 2011)
อาจารยที่ปรึกษา: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยพร ใจแกว
สมาชิกในทีม: พีรเดช บางเจริญทรัพย ฆนา จินดามัยกุล ปติพงษ ปตาสรานนท
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“ความสำเร็จของผมรอยละ 50 มาจากเทคโนโลยี อีกรอยละ 50 มาจากแรงบันดาลใจ
เพราะผมทำตามความฝนในวัยเด็ก ไมไดทำเอาหนา เปนเพียงคนธรรมดาที่มีความ
พยายาม”
ประโยคจากเลง หรือ สุทัศน รงรอง โปรแกรมเมอรอนาคตไกลวัย 22 ที่พึ่งจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และกำลังศึกษาตอระดับปริญญาโทที่สถาบันเดิม นอกจากนั้นเขา
ยังเดินสายบรรยายเรื่องแรงบันดาลใจกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วประเทศ โดยมีผูฟงตั้งแต
ชั้นประถมไปจนถึงนักบิน โดยมีกุญแจความสำเร็จชื่อ ‘การทำตามความฝน’
คุณแมทัศพร รงรอง กลาวถึงลูกชายคนโตวา ตอนเด็กๆ แมพาเขาไปเรียนคอมพิวเตอร
ตั้งแตชั้น ป.2 เห็นเขาสนใจคอมพิวเตอรมาก เลยซื้อใหซึ่งสมัยนั้นคอมพิวเตอรยังแพงอยูมาก
เพราะตองนำเขาจากตางประเทศ แตเห็นเขาชอบจึงอยากสนับสนุน เขาเปนเด็กทีม่ คี วามจำดีมาก
สมัยเรียนอนุบาล แมอานนิทานเรื่องพิน็อคคิโอใหฟง พอแมอานจบเขาก็หยิบหนังสือมากางแลว
เลาใหแมฟงตั้งแตตนจนจบ ทั้งๆ ที่อานหนังสือไมออก ที่เขาประสบความสำเร็จไดทุกวันนี้แมคิด
วามาจาก “ความมุงมั่น ขยันหมั่นเพียร” อนาคตของเขาจะเปนเชนใดนั้น แมใหเลือกเอง
ทั้งหมดและเชื่อวาเขาจะเดินไปในเสนทางที่ถูกตองและดีงาม
แมแต สุรวดี รักดี นักวิจัยโครงการเด็กหัวใสฉลาดใชไอซีทีเองก็ยืนยันวา อนาคตของเลง
ยังไปไดอีกไกล เพราะเขามีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทำงานจริงจังเหมือนกับผูใหญคนหนึ่ง
ตลอดระยะเวลาที่เขาเขารวมโครงการฯ เห็นเขาทุมเทกับงานที่ทำอยางไมหยุดยั้ง เชน พัฒนา
เว็บไซตเพื่อสรางเครือขายในการทำงาน การลงพื้นที่สอนนองๆ ในตางจังหวัดใชคอมพิวเตอร
เพื่อหวังใหทุกคนเขาถึงและเทาทันเทคโนโลยี เปนตน เลงทำงานดวยใจรักและเชื่อวาเขาจะไป
ไดดีบนเสนทางสายนี้ไดอยางแนนอน
35

มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2

แมเลงจะชอบคอมพิวเตอรและทำไดดีแตเขากลับบอกวา สิ่งนี้ไมใช “ความฝน” ของเขา
เพราะ “ฝนแรก” ของเขาคือ การเปนนักบินเครื่องบินเจ็ท เขาจึงตามลาหาฝนเมื่อจบมัธยมตนเขา
สอบเขาเรียนที่โรงเรียนเตรียมทหาร (เหลานายเรืออากาศ) แตหลังจากการสอบเสร็จสิ้นลง ดวย
ปจจัยของครอบครัวและแรงบันดาลใจจากพระราชดำรัสของในหลวง ทำใหเขาตัดสินใจเลือก
ศึกษาตอในสายสามัญจนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และในเสนทางที่เขาเลือกเดินนี้กลับทำให
“ฝน” ของเขากลายเปนจริงขึ้นมาได เมื่อ “คอมพิวเตอร” ชวยใหเขามีโอกาสเปน “กัปตัน” เปน
ฝนครั้งหนึ่งในชีวิตที่เขาไมอาจลืมเลือน
“ผมไมไดทิ้งความฝนในการบิน หลังจากนั้นผมฝกบินในโปรแกรมฝกบินในคอมฯ ที่จำลอง
ทุกอยางเหมือนจริง ทั้งสภาพอากาศ ปุมบังคับ ระยะเวลาการบิน เชน ถาผมบินไปเกาหลี ผมก็
ตองนั่งอยูหนาจอกับคันบังคับถึง 6 ชั่วโมง ผมสะสมชั่วโมงบินจนไดเปนกัปตัน ดังนั้น เมื่อป
2553 ผมจึงเขียนจดหมายสงถึงบริษทั การบินไทย เลาเรือ่ งตัวเอง พรอมบอกทีม่ าของแรงบันดาลใจ
เพื่อขอโอกาสใหผมไปบินในเครื่องบินจำลองของเขากับกัปตันและพี่ๆ นักบินตัวจริงเสียงจริง
แลวนำประสบการณที่ไดไปบรรยายเพื่อสรางแรงบันดาลใจแกผูอื่นตอไป”
ในขณะทีเ่ ลงกำลังเดินทางสานฝนของเขา เขาก็ไมลมื จุดไฟฝนใหผอู น่ื ดวยการเปนวิทยากร
ในโครงการเด็กไทยไอที ซึ่งเริ่มเดินทางเผยแพรความรูเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร แตเปนการ
สอนนอกบทเรียนเพื่อใหผูเรียนมีความรูแบบบูรณาการ โดยเขาจะปรับเนื้อหาใหมตลอดเวลาเพื่อ
ประโยชนสูงสุดของผูฟง เชน ถาบรรยายใหนักเรียนในเขตเมืองฟง จะบรรยายเกี่ยวกับการใช
อินเทอรเน็ตอยางปลอดภัย การปองกันอาชญากรรมทางอินเทอรเน็ต แตถาบรรยายที่อำเภอ
รอบนอกจะเน น ให ค วามรู เ รื่ อ งการดู แ ลรั ก ษาคอมพิ ว เตอร อ ย า งถู ก วิ ธี ม ากกว า เพราะหาก
เครื่ อ งเสี ย จะหาที่ ซ อ มยากกว า ในเมื อ ง เทคนิ ค การดู แ ลรั ก ษาคอมพิ ว เตอร เ บื้ อ งต น จึ ง เป น
สิ่งจำเปน รวมถึงการใชอินเทอรเน็ตเบื้องตน
การสงขาวสารขอความชวยเหลือจากคนใน
โลกไซเบอรใหเปน เผื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน
หรื อ ความเดื อ ดร อ น จนถึ ง วั น นี้ มี ผู ร ว มฟ ง
การบรรยายของเขาแลวกวา 1 หมื่นคน จาก
กวา 200 สถานศึกษาทั่วประเทศ
การบรรยายของเล ง ไม ไ ด มี แ ต
เรื่องเทคโนโลยี แตเขายังสอนใหเด็กๆ
ศรัทธาในฝนของตนดวย การเสริมสราง
ความเชื่ อ มั่ น ว า สองมื อ ของพวกเขา
สามารถทำวิมานในอากาศใหเปนจริงไดไมเกินความพยายาม แตเขาไมไดยกตัวเองเปน
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ไอดอล เพียงชี้ใหทุกคนเห็นวา เขาไมใชเด็กเรียนดี
แตเขาเปนคนที่เรียนรูทุกอยาง จึงไดมายืนถึงจุดนี้
ผลงานชิ้ น โบว แ ดงของเล ง อี ก ชิ้ น คื อ ดู อิ น ไทย
เน็ตเวิรค ซึง่ กำลังจะเปดตัวเวอรชนั่ ที่ 6 ในปนี้ โดยเจาของ
เว็บไซตแยมถึงความพิเศษวา เวอรชั่นลาสุดจะมีการเพิ่ม
หนังสือเสียงเขาไปดวย เพื่อเปดโอกาสใหคนทำดีงายขึ้น
และสามารถสรางเครือขายสังคมออนไลนเชิงบวกเพื่อการ
เรียนรูรวมกันไดงายขึ้น
เลงสรุปแนวทางการเรียนรูของเขาวา ทักษะมาจาก
ในหองเรียนรอยละ 10 ที่เหลือหาความรูจากการปฏิบัติจริง
และกาวตอไปของเขาคือ พยายามเรียนตอใหจบปริญญา
เอก และบริหารบริษัทพัฒนาเว็บไซตเล็กๆ ของเขาที่ไมได
คิดทำเพื่อเงินและความสำเร็จเพียงอยางเดียว แตมีแผนนำรายไดสวนหนึ่งมาสราง “ความดี” ให
กับสังคม เพียงแคคิดเชนนี้ก็ถือวาเขาเปนคนหนุมไฟแรงที่ประสบความสำเร็จเบื้องตนในชีวิตแลว
“อยากพิสูจนใหผูใหญเห็นวา การประสบความสำเร็จไมเกี่ยวกับอายุ หรือเงิน
เหมือนๆ กับการชวยคนอื่นที่ไมขึ้นอยูปจจัยใดๆ เลย นอกซะจากความตั้งใจ อยางเลง
สามารถทำโปรแกรมเพือ่ ชวยคนอืน่ ได ถายทอดความรูใ หคนอืน่ ไดกท็ ำไป แมเปนสิง่ เล็กๆ
แตรูสึกดีที่เราไดทำ และจะทำตอไป”

โครงการจัดการองคความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการเรียนรูของเด็กและเยาวชน (ICT YOUTH CONNECT PROJECT)
สุทัศน รงรอง โทร. 08-3101-8082
E-mail : suthat@do.in.th Facebook: facebook.com/suthat.dointh
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“Gotoknow”
สกัดความรู เชิดชู “ครูเพื่อศิษย”

“ความรูที่ไมถูกนำไปใช มีคาเทากับขยะ”
เปนเรื่องที่นาเสียดายไมนอยที่ความรูมากมายรอบๆ ตัวเรา ถูกนำมาใชเพียงนอยนิด หรือ
บางครั้งก็ไมถูกนำไปใชใหเกิดประโยชน ทำใหความรูที่มนุษยศึกษาคนควา มีคาไมตางจากขยะ
จริงๆ แลว ในโลกของเรานั้น ความรูมีอยูทุกที่ แตคนเรากลับมองไมเห็น แมความรูนั้น
จะมีประโยชนกับตนเอง นั่นอาจเปนเพราะวา ความรูมีอยูมากมายเกินไป และมีอยูอยาง
กระจัดกระจาย คงจะดีไมนอยหากมีการสกัดความรู จัดหมวดหมู จัดทำใหเปนระบบและงาย
ตอการนำไปใช
จากความคิดขางตน ทำใหสามหนุม นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร “เบนซ” อาณัฐ ซึ้งประสิทธิ์ “เลง” ขจรศักดิ์ วิชัยวรกุล และ
“แบต” วุฒิพงศ หวานดี รวมตัวกันในนาม “Gotoknow” นำความรูดานไอซีทีที่พวกเขาเรียนอยู
มาใชสกัดความรูจ าก “www.gotoknow.org” ซึง่ เปนเว็บไซตทเี่ ปดโอกาสใหคนทำงานหลากหลาย
อาชีพ เขามาแลกเปลี่ยนความรูกัน โดยพวกเขาไดสกัดความรูเรื่อง “ครูเพื่อศิษย” ออกมาในรูป
ของหนังสือออนไลน (E-book), PDF และ FLASH เผยแพรผาน http://portal.in.th/tfs
พวกเขามองวา สิ่งที่คุณครูแตละคนทำนั้นมีประโยชน แตยังไมไดรับการเผยแพรในวง
กวาง ความรูที่คุณครูเขียนใน www.gotoknow.org ลวนเปนประสบการณจริง ที่ควรนำมาจัดให
เปนระบบเพื่องายตอการทำความเขาใจ เพื่อใหคุณครูคนอื่นๆ ไดเห็นตัวอยางของครูที่ดี สามารถ
นำรูปแบบการสอน การจัดกิจกรรม หรือวิธีการดูแลนักเรียนไปประยุกตใชได นอกจากนี้ยังชวย
สนับสนุนและเปนกำลังใจใหคุณครูไดทำความดีเพื่อศิษยตอไป
“ในเว็ บ ไซต Gotoknow มี บั น ทึ ก ความรู ความคิ ด เห็ น ดี ๆ อยู ม ากมาย แต
กระจัดกระจายไมเปนหมวดหมู พวกเราเลยคิดจัดทำใหขอมูลเหลานี้ใหเปนระบบขึ้น
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ดวยการจัดหมวดหมู อานงาย เพื่อใหผูอานนำความรูดีๆ เหลานี้ไปใชประโยชนตอไป”
หลังไดแนวคิดดีๆ แลว พวกเขาเริ่มวางแผนการทำงานดวยการแบงกันอานบันทึก www.
gotoknow.org ซึ่งมีมากถึง 1,200 บันทึก แตละคนใชเวลาวางหลังเลิกเรียนแบงกันอานคนละ
400 บันทึก พวกเขาบอกวา ขั้นตอนการทำงานนี้ยากมาก เพราะไมเคยทำกันมากอน เมื่ออาน
ขอมูลมากๆ ทุกคนจึงรูสึกออนลา แตเมื่อ
มองถึงจุดมุงหมายที่ตั้งไว และประโยชนที่
จะไดรับ ทำใหพวกเขาตั้งใจทำงานขึ้นทันที
เมื่อสกัดขอมูลไดแลว พวกเขาจึงนำ
ขอมูลที่ไดมาแปลงเปน Microsoft Word
และแบ ง ความรู เ ป น 5 หมวดหมู ตาม
สารบั ญ หนั ง สื อ “ครู เ พื่ อ ศิ ษ ย ” ซึ่ ง เขี ย น
โดย ศ.นพ.วิจารณ พานิช ประกอบดวย
ความหมายของครู ตัวอยางครูที่ทำเพื่อศิษยในประเทศไทย กิจกรรมที่ครูทำ เทคนิคการสอน และ
การสนับสนุนครู และนำเนื้อหาที่ไดสงใหอาจารยที่คณะพิสูจนอักษรกอนนำเผยแพรในเว็บไซต
เมื่อไดขอมูลพรอมแลว ก็มาถึงขั้นตอนการทำเว็บไซต พวกเขาใชความรูดานกราฟกมา
ออกแบบเว็บไซต และทำหนังสือออนไลน ซึ่งในขั้นตอนนี้พวกเขาบอกวาสนุกสนานมาก เพราะ
เปนงานที่พวกเขาถนัด
“เว็บไซตของเราแบงเปนหมวดหมู 5 หัวขอ ทำใหงา ยตอการหาขอมูล ใชภาษาทีเ่ ขาใจงาย
มีการนำเสนอขอมูลหลากหลายรูปแบบ เพื่องายตอการใชงาน โดยเฉพาะตัวหนังสือที่มีขนาดไม
เล็กเกินไป พื้นหลังสีเขียวเพื่อถนอมสายตา ใหผูใชสามารถอานไดเปนเวลานานๆ นอกจากนี้ยังมี
การจัดเก็บขอมูลแบบ PDF เพื่องายตอการนำไปใชงาน”
หลังจากที่เผยแพรขอมูลไปไดไมนาน ก็ไดรับเสียงตอบรับที่ดีจากครูอาจารยหลายทาน
มีอาจารยเขามาอานเยอะมาก อาจารยหลายคนเขาไปแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต Gotoknow
วางานที่พวกเขาทำนั้นดีมาก เปนประโยชน เนื้อหาอานงาย ไมซับซอน สามารถนำเนื้อหาที่เขียน
ไปทำกิจกรรมดีๆ หรือทำหลักสูตรใหนักเรียนที่โรงเรียนได ซึ่งพวกเขารูสึกดีใจมากๆ ที่ไดทำสิ่งที่
เปนประโยชนใหกับครูอาจารย
“พี่อี๋” สุรวดี รักดี นักวิจัยโครงการเด็กหัวใสฉลาดใชไอซีที แสดงความคิดเห็นตอการ
ทำงานของสามหนุมวา พวกเขาเปนวัยรุนยุคใหม ไฟแรง มีใจทำงานเพื่อสังคม รูจักการทำงานกัน
เปนทีม สามารถนำความรูที่มีอยูมาคิดผลิตสิ่งดีๆ ใหกับสังคม ซึ่งนาสนใจมาก เพราะปจจุบันคน
เกงไอซีทีมีมาก แตจะมีสักกี่คนที่นอกจากเกงแลวยังคิดดี ทำดีเพื่อคนอื่น นำความรูมาสรางสรรค
ทำสิ่งที่เปนประโยชน สรางเครือขายออนไลนของครู ทำใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู
ขยายไปในวงกวาง ถือเปนแบบอยางที่ดีของเยาวชน
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แมจะไดรับคำชมเชย แตพวกเขามองวา
โครงการนี้สำเร็จลงไดดวยดี เพราะเพื่อนๆ ในทีม
ทุมเทชวยกันทำงาน แตที่สำคัญที่สุดคือ อาจารย
ที่ ป รึ ก ษาที่ ค อยช ว ยเหลื อ ทุ ก ขั้ น ตอน ทั้ ง ให
คำแนะนำ และสงเมลลมาสอบถามการทำงาน
พวกเขาเกือบทุกวัน ทำใหงานกาวหนาไปอยาง
รวดเร็ว และมีคุณภาพยิ่งขึ้น
พวกเขาบอกว า การทำงานในครั้ ง นี้
นอกจาก ครูอาจารยทั่วประเทศไทยจะไดความรู
จากเว็บไซตแลว พวกเขาเองก็ไดรับสิ่งดีๆ เชนกัน
เบนซตัวแทนกลุม บอกเลาสิ่งที่ไดเรียนรูวา เปนครั้งแรกที่ไดฝกการสกัดความรู และจัดระบบ
ความรู ทำใหไดทักษะการวิเคราะห และจัดระบบขอมูล ไดรับความรูเพิ่มเติมเรื่องกราฟก และ
การออกแบบเว็บไซต รูจักวิเคราะหผูใชงานเว็บไซตเพื่อออกแบบเว็บไซตใหเหมาะแกผูใช และ
เพื่อความสะดวกในการใชงาน ที่สำคัญคือ ไดฝกทำงานรวมกับผูอื่น รูจักการวางแผนการทำงาน
ทำใหงานออกมามีประสิทธิภาพ

Gotoknow โครงการจัดการองคความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการเรียนรูของเด็กและเยาวชน (ICT YOUTH CONNECT PROJECT)
คณะทำงาน: อาณัฐ ซึ้งประสิทธิ์ ขจรศักดิ์ วิชัยวรกุล วุฒิพงศ หวานดี
โทร. 08-3514-5847 E-mail: benzduzija@gmail.com
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“สื่อใสวัยทีน”
หัวใจจิตอาสาชวยพัฒนาสังคม

ตางที่มา แตจุดหมายเดียวกัน คือ ภาพการรวมตัวกันของเด็กมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา
และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในนาม “กลุมสื่อใสวัยทีน” ที่อยากทำ “จิตอาสา” พัฒนา
ศักยภาพเด็กดอยโอกาสในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
“โจ” หรือ สาคร บุญประทีป นักศึกษาชั้นป 3 คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี หนึ่งในสมาชิกกลุมสื่อใสวัยทีนบอกเลาความเปนมาของ “กลุมสื่อใสวัยทีน” วา
เขาเขารวมกลุมนี้ตั้งแตเรียนอยูป 1 เมื่อเห็นปายประกาศรับอาสาสมัครใหความรูแกเด็กและ
เยาวชน ที่ นี่ ท ำให เ ขาได พ บเพื่ อ นๆ ต า งสถาบั น ทั้ ง มั ธ ยมศึ ก ษา อาชี ว ศึ ก ษา โดยมี รุ น พี่ ที่
มหาวิทยาลัยคนหนึ่งเปนแกนนำ
โจบอกวา แรกๆ กลุมสื่อใสวัยทีนมีสมาชิกทั้งหมด 8 คน มีการจัดกิจกรรมหลากหลาย
รูปแบบ อาทิ การสอนศิลปะเพื่อพัฒนาชุมชน การจัดรายการวิทยุ และการแสดงละครใบ ซึ่งกอน
ลงพื้นที่ทำกิจกรรมพวกเขาจะมีการเตรียมความพรอมโดยมีรุนพี่ที่เคยมีประสบการณมากอนให
คำแนะนำ พื้นที่แรกที่พวกเขาเขาไปทำงานคือชุมชนเสื่อมโทรมในจังหวัดอุบลราชธานี และเด็ก
ขางถนน ที่สวนใหญไมไดรับการศึกษาเพราะฐานะยากจน และมีปญหายาเสพติด จึงคิดนำ
“ศิลปะ” มาใชเปน “เครื่องมือสื่อสาร” ใหเด็กกลุมนี้ไดเรียนรูเพื่อสรางจินตนาการและความคิด
สรางสรรคที่ดีๆ ใหกับเด็กเหลานี้ เพราะคิดวาธรรมชาติของเด็กสวนใหญจะใหความสนใจกับ
“ศิลปะ” มาก โดยใชวันวางในวันเสาร อาทิตยรวมกลุมกันเขาไปทำงานในพื้นที่
แตใชวาพวกเขาจะใช “ศิลปะ” เพียงอยางเดียว เพื่อใหเด็กๆ เกิดความสนุกสนานกับการ
เรียนรู กิจกรรมสันทนาการและการชักชวนใหเด็กเรียนรูชุมชนก็ตามมา ทั้งนี้เพื่อใหเด็กเหลานี้
มองเห็น “คุณคา” ของชุมชนตัวเอง นอกจากนี้ยังมีการพาเด็กไปศึกษาการจัดรายการวิทยุ การ
ประดิษฐกระปุกออมสินจากเครื่องปนดินเผาเพื่อสงเสริมการออม การทำผามัดยอมเพื่อใหเด็กๆ
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มีเครื่องนุงหมเปนของตัวเอง รวมทั้ง “ละครใบ” ที่พี่กลุมสื่อใสวัยทีนแสดงใหเด็กๆ ดู เพื่อใหเห็น
ภาพของเด็กที่ตองอยูในสถานพินิจ เห็นโทษภัยของยาเสพติด จนทำใหพวกเขาประทับใจและ
อยากเขารวมกิจกรรม หลังจากนั้นจึงมีการอบรมเชิงปฏิบัติการละครใบใหกับเด็กๆ เพื่อเปนการ
ตอยอดและชวยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กไปในทางที่ดีขึ้น
กิจกรรมตางๆ ที่กลุมสื่อใสวัยทีนสรางสรรคใหกับเด็กดอยโอกาสเหลานี้ สงผลใหผูใหญ
และเยาวชนหลายกลุมมองเห็นคุณคาของเด็กดอยโอกาส และเขามาเปนสวนหนึ่งในการทำ
กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น จนเกิดภาพของความสามัคคีที่ไรมิติการแบงแยก
“ผลของการทำกิจกรรมนี้ ทำใหเด็กๆ ทุกคนมองเห็นคุณคาของตัวเองมากขึ้น ถือเปนการ
ชวยเติมเต็มโอกาสใหกับผูไรซึ่งโอกาส โดยมี “ศิลปะ” เปนเครื่องมือปลูกฝงจิตสำนึกใหกับทุกคน
ไดเรียนรูคุณคาของชีวิตตัวเอง”
และโอกาสก็มาถึงเมื่อพวกเขาไดเขา
รวมอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางหนัง โดย
การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เปนระยะเวลา
5 วัน การอบรมครั้งนี้ทำใหพวกเขาไดเรียนรู
เกี่ยวกับการตัดตอ การกำกับ การเขียนบท
และการแสดง หลังจบการอบรมพวกเขามี
ความคิ ด ที่ จ ะสร า งหนั ง สั้ น เรื่ อ ง “เงา” ขึ้ น
ซึ่ ง ได แ นวคิ ด มาจากสมาชิ ก ในกลุ ม สื่ อ ใส
วัยทีนคนหนึ่งที่ติดเกมมาก เขาจึงสราง “เงา”
ขึ้นมาเพื่อสะทอนปญหาและใหขอคิดกับเด็กที่ใชเวลาสวนใหญใหกับการเลนเกมวา ควรนำเวลา
ที่มีอยูไปสรางประโยชนใหกับตัวเองและสังคมมากกวานี้
“พวกเรานำความรูที่ไดรับจากการอบรมมาวางแผนการสรางหนังสั้น โดยกำหนดฉาก
ตัวละคร และเรื่องราวที่ตองการสื่อสารใหคนดูรับรู เริ่มจากการวาดฉากตางๆ กอน จากนั้นจึงเริ่ม
ถายทำ ตัดตอ เมื่อเสร็จแลวก็ฉายใหเพื่อนๆ ในกลุมดู เพื่อหาจุดบกพรองและปรับปรุงแกไข”
และหนังสั้นเรื่อง “เงา” ที่พวกเขาทำขึ้นก็ไดเผยแพรไปสูเว็บไซตตางๆ เพื่อสื่อสารให
เยาวชนไดรับรู และทำให “กลุมสื่อใสวัยทีน” ไดรับการพิจารณาใหเขารวมการอบรมหนังสั้นใน
โครงการจัดการองคความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู
ของเด็กและเยาวชน (ICT YOUTH CONNECT PROJECT) มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ไดรับการ
สนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด (มหาชน) เพราะเปนผลงาน
สรางสรรคความดีเพื่อสังคม โดยใชการสื่ออยางสรางสรรค ขณะเดียวกันพวกเขายังทำเว็บไซต
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“อาสาตามสั่ง” ซึ่งเปนสื่อกลางใหเด็กๆ สามารถนำผลงานดีๆ ที่มีประโยชน มาแบงปนกันได
ในเว็บไซตนี้
“อาจารยโก” อิทธิพล ปรีติประสงค หัวหนาโครงการ มองวา หนังสั้นและเว็บไซตของ
“กลุ ม สื่ อ ใสวั ย ที น ” ถือวามีศักยภาพมาก
ในการสรางเครือขายและแบงปนความรูให
กับผูอื่นไดดี พวกเขาถือเปน “หัวขบวน” ที่
สามารถชั ก ชวนให เ ยาวชนกลุ ม อื่ น ๆ เห็ น
ความสำคัญของการใชไอซีทีเพื่อการสื่อสาร
อยางสรางสรรค โดยเฉพาะ “โจ” เขามีการ
พัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆ อาจเปนเพราะเขาเคย
ทำงาน “จิ ต อาสา” มาก อ น จึ ง ทำให เ ขา
สามารถพัฒนาการทำงานของเขาใหดีข้นึ ได
ทั้งนี้โจไดสะทอนใหเห็นวา “การทำงานจิตอาสา และการไดเขาอบรมการทำหนังสั้น
ทำใหความคิดของเขาเปนระบบมากขึ้น ซึ่งตางจากเมื่อกอนที่เปนคนไมคิดอะไรมาก คิด
ทำอะไรก็ทำเลย ไมเคยมีกรอบหรือแผนการดำเนินชีวิต แตปจจุบันเขารูจักการวางแผน
มากขึ้น รูจักคิดกอนทำ ที่สำคัญคือเขาไดเรียนรูวาคาของคนไมไดอยูที่ตรงความร่ำรวย
หรือฐานะ แตอยูที่การคิดทำอะไรดีๆ ใหกับสังคมและประเทศชาติมากกวา”
แมจุดเริ่มตนของการเขามาทำงาน “จิตอาสา” ของกลุมสื่อใสวัยทีนจะเริ่มขึ้นจากการ
อยากชวยเหลือเด็กดอยโอกาสในพื้นที่ แตดวย “กระบวนการ” และ “เครื่องมือ” ที่องคกรตางๆ
ใช “หนุนเสริม” การพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย ทำใหวันนี้กลุมจิตอาสาเล็กๆ ในตางจังหวัด
เติบโตขึ้น และยังเดินหนาทำกิจกรรมที่สรางสรรคสังคมตอไป

กลุมสื่อใสวัยทีน โครงการจัดการองคความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการเรียนรูของเด็กและเยาวชน (ICT YOUTH CONNECT PROJECT)
สาคร บุญประทีป
โทร. 08-5016-6628 E-mail: poompanyaesan_@gmail.com
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“ความยากลำบากของคนที่กำลังเผชิญกับความทุกขมีอยูจริง โดยเฉพาะภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ ไมใชมีเฉพาะในหนังอยางที่เราคิดอีกตอไป อะไรที่เราชวยได ก็ตองชวยกัน แมไม
สามารถลงไปชวยเต็มตัว ไมใชอาสาสมัคร แตเราก็ทำเทาที่เราทำได”
“เดือน” หรือ รุงทิพย อินตะยศ สาวนอยที่ไมเคยมีใครเห็นหนาเห็นตาเธอมากอน แต
เพื่อนๆ บนโลกออนไลนตางรูจักเธอดีใน Facebook.com/fbinth เธอคือสาวนอยวัย 24 ป เรียน
จบดานวิทยาศาสตร จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร แตกลับผันตัวเองมาเปนเว็บมาสเตอร
ดูแลเว็บไซด www.skoolbuz.com ที่เกี่ยวของกับแวดวงการศึกษามากวา 1 ป
แตนอกเหนือจากหนาที่การงานของเธอที่สวนใหญตองโลดแลนอยูในโลกไซเบอรแลว
หนาที่อีกอยางหนึ่งที่เธอทำมาตลอดระยะเวลากวา 2 ปนั่นคือ การทำ facebook page ซึ่งเปนอีก
คุณสมบัติหนึ่งของ facebook.com ที่นอกจากจะใชติดตอสื่อสารกับเพื่อนๆ สรางกลุมคนที่ชอบ
เหมือนกันๆ ไวดวยกันแลว ยังสามารถรองรับการใช facebook เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ
โครงการ หรือกิจกรรมตางๆ ผาน social network ซึ่งกลุมธุรกิจสวนใหญกำลังใหความสนใจ
เพราะเปนชองทางที่จะชวยสงเสริมการทำธุรกิจของพวกเขาใหเติบโตยิ่งขึ้น
แตสำหรับเดือนแลว เธอกลับมองชองทางบน social network ไปในเชิงสรางสรรค
เริ่มตนดวยการอาสาเขามาชวยทำ facebook page ใหกับกองทุนจับตาดูสื่อเพื่อเยาวชน ในการ
เฝาระวังและติดตามสื่อในยุคปจจุบัน พรอมทั้งคอยอัพเดทขอมูลขาวสารตางๆ ที่เกี่ยวของให
สาธารณชนรับรู
หลังจากเริ่มทำงานบน social network ไดระยะหนึ่ง เธอเริ่มเห็นชองทางการชวยเหลือผูที่
กำลังตองการความชวยเหลือมากขึ้น อาจเปนเพราะเธอเคยตกเปนผูประสบภัยน้ำทวมใหญที่
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ภาคใตมากอน เหตุการณครั้งนั้นเธอและครอบครัวตองติด
อยูในบานนานนับสัปดาห ทำใหเธอไดเรียนรูและเขาใจถึง
สภาวะทางจิตใจและสถานการณคับขันที่กำลังโอบลอม
ความโดดเดี่ยว หลังถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไดเปน
อยางดี
“บาง facebook page เราอาจจะไมไดสรางเอง แต
เราเปนคนชวยกระจายขาวสารได เชน ในชวงเหตุการณ
น้ำทวมหาดใหญเมื่อปลายปที่ผานมา ชาวอินเทอรเน็ตก็มี
การเคลื่อนไหวโดยการตั้ง facebook page เพื่อบอกวาใน
แต ล ะพื้ น ที่ ข องอำเภอหาดใหญ เ ป น อย า งไร บางคนติ ด
อยูในบานก็สามารถรายงานหรือขอความชวยเหลือผาน
ชองทางนี้ได หรือบางพื้นที่มีคนเขาไปชวยเหลือก็จริง แต
ไมทั่วถึงก็จะมีการบอกตอกัน รวมทั้งบางพื้นที่เขาอาจจะ
ไมตองการขาวสารอาหารแหง แตตองการยารักษาโรคหรืออาหารพรอมรับประทานมากกวา
พวกเราอยูบนอินเทอรเน็ตก็จะชวยกันเผยแพรตอกันไปเรื่อยๆ”
นอกจาก facebook page แลว เธอยังมี www.faceblog.in.th ที่ทำขึ้นเพื่ออัพเดทความรู
ใหมๆ และวิธีการใช facebook.com โดยเธอทำหนาที่ดูแล faceblog นำองคความรูใหมๆ ที่เธอ
ไดเรียนรู หรือขีดความสามารถตางๆ ของ facebook มาคอยอัพเดทอยูเสมอ แรกๆ ทำเพื่อกันไว
ไมใหตัวเองลืม แตตอมาเพื่อนๆ ก็เริ่มเขามาใชประโยชนจากขอมูลที่เธอทำมากขึ้น ซึ่งเปนเพราะ
เมื่อกอนไมคอยมีคนรูจัก facebook.com มากเทาปจจุบัน
และใน Faceblog นี้ยังมี social network เกี่ยวกับการชวยเหลือผูประสบภัยทั่วโลกรวม
ทั้งความเคลื่อนไหวตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในและตางประเทศ และความชวยเหลือดานสังคม เชน
เหตุการณแผนดินไหวและสึนามิที่ประเทศญี่ปุนก็จะมีคนในอินเทอรเน็ตสรางชองทางตางๆ เพื่อ
ใหคนเขามาชวยเหลือซึ่งกันและกัน ไมวาจะเปนชองทางการบริจาค การเปดกองทุนชวยเหลือ
หรือบางหนวยงานอาจคิดกิจกรรมใหคนมาทำ เพื่อแลกเงินไปชวยผูประสบภัย เชน วูดดี้ขายเสื้อ
เลดี้กากาขายริชแบนด นาเน็คจัดทอลคโชว ฟายเดยจัดคอนเสิรต โออิชิและนิสสันที่ใหคนกดหนา
face page เพื่อแลกเปนเงินไปบริจาคชวยผูประสบภัย เปนตน
เทาที่รูคนที่ทำหนาที่คลายเธออาจจะไมไดออกมาเปนหัวเรี่ยวหัวแรง แตทุกคนก็พรอมที่
จะบอกตอเรื่องราวดีๆ ที่เปนประโยชน ไมเฉพาะเดือนที่สามารถสงตอขาวสารความชวยเหลือให
คนอื่นบนโลกไซเบอรไดรับรู แตทุกคนที่อยูบน social network สามารถทำหนาที่นี้ไดเชนกัน
การชวยเหลือกันและกันนั้นทั่วโลกมีมานานแลว แตเมื่อ social network เขามามีบทบาทมากขึ้น
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ยิ่งทำใหการชวยเหลือผูประสบภัยทำไดรวดเร็วและกวางขวางยิ่งขึ้น และในอนาคตหากประเทศ
ไทยมี ร ะบบ 3G ผู ป ระสบภั ย อาจได รั บ ความช ว ยเหลื อ จากคนบนโลกอิ น เทอร เ น็ ต ก อ นที่
หนวยงานราชการจะยื่นมือเขามาชวยเหลือดวยซ้ำ
เมื่อถามวาเดือนไดรับอะไรจากการทำเชนนี้ เธอบอกวา “...ไมไดอะไรเลย เพียงแตรูสึก
วาเราพอจะชวยผูที่กำลังเดือดรอนได เราก็ชวย เพราะเธอเชื่อวาในชวงเวลาวิกฤติตอให
ทุกคนกำลังแกงแยงชิงดีกัน หากมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้น ทุกคนก็อยากชวยเหลือกันและกัน”

โครงการจัดการองคความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการเรียนรูของเด็กและเยาวชน (ICT YOUTH CONNECT PROJECT)
รุงทิพย อินตะยศ
โทร. 08-5834-6385 www.facebook.com/fbinth
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การศึกษา

กำจัดไวรัสคอมพิวเตอร
ดวยโปรแกรม DOS

“ไวรั ส ” ในคอมพิ ว เตอร และแฟลชไดร ฟ (Flash Drive) ป ญ หาใหญ ส ำหรั บ ผู ใ ช
คอมพิ ว เตอร ทุ ก คน หลายคนต อ งซ อ มคอมพิ ว เตอร ค รั้ ง แล ว ครั้ ง เล า หลายคนต อ งเปลี่ ย น
คอมพิวเตอรเครื่องใหม งานสำคัญหลายชิ้นสูญหาย ไมสามารถกูคืนได โปรแกรมกำจัดไวรัสที่มี
อยูก็ใชไมไดผล ดูเหมือนวาปญหานี้จะไรทางออก
แตเชื่อไหมวา เด็กไทยวัย 14 ป สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรจากคำสั่ง DOS และ
Visual Basic 2010 แกไขปญหาไวรัสในคอมพิวเตอรและแฟลชไดรฟ (Flash Drive) ได
“แฟรงค” รัฐเขตต ในเมือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และเพื่อนๆ โรงเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร จังหวัดระยอง ที่ประสบปญหาไวรัสในคอมพิวเตอร
และแฟลชไดรฟเชนกัน แตดวยความชอบเรื่องคอมพิวเตอร และการเขียนโปรแกรมเปนทุนเดิม
แฟรงคซึ่งมีความรูเรื่องการเขียนโปรแกรมอยูบาง จึงลองคนหาขอมูลจากหนังสือ อินเทอรเน็ต
และสอบถามจากผูรูเพื่อสราง “โปรแกรมกำจัดไวรัส”
“โปรแกรมนี้สรางขึ้นมาเพราะอยากจะชวยแกปญหาไวรัสในคอมพิวเตอร ไมไดเปนการ
แขงขันอะไร เรามีความรู และมีทักษะอยูบาง เลยอยากลองทำ เปนความทาทายและสนุก
ที่สำคัญคือ เราไดพัฒนาตัวเองดวย”
โปรแกรมที่แฟรงคสรางขึ้นมาเพื่อกำจัดไวรัสนั้นเปนโปรแกรมงายๆ ที่เขียนขึ้นจากคำสั่ง
DOS และ Visual Basic 2010 ขอดีของโปรแกรมนี้ก็คือ มีวิธีการที่ใชงานที่งาย ไมซับซอน
แคเสียบแฟลชไดรฟที่มีไวรัสเขาเครื่องคอมพิวเตอร จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ตัวโปรแกรม แลวกด
YES กับ OK โปรแกรมก็จะดำเนินการกำจัดไวรัส และยังสามารถกูไฟลที่ถูกไวรัสทำลายกลับคืน
มาใชงานไดเหมือนเดิมอีกดวย
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หลังจากทดลองนำไปใชแลว ทุกคนตางพอใจในประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมนี้
แตสำหรับแฟรงค เขามองวา โปรแกรมนี้ยังตองพัฒนาใหมีคุณภาพมากขึ้น
“โปรแกรมที่สรางขึ้นนี้ใชไดผลดีในแฟลชไดรฟ แตในคอมพิวเตอรยังกำจัดไวรัสไดไมดี
เทาที่ควร จึงตองพัฒนาตอเพื่อใหกำจัดไวรัสในคอมพิวเตอรไดดีขึ้น”
แฟรงคเลาวา กวาที่เขาจะสามารถคิดโปรแกรมกำจัดไวรัสไดนั้น ตองใชเวลานานพอ
สมควร และเกิดจากปจจัยสนับสนุนหลายประการ เริม่ แรก คือ ตัวเขาเองทีส่ นใจเรือ่ งคอมพิวเตอร
และการเขียนโปรแกรมมาตั้งแตเด็ก และมีโอกาสไปแขงขันทักษะคอมพิวเตอรบอยครั้ง เชน
การแขงขันโครงงานคอมพิวเตอรประเภทซอรฟแวรประยุกต การแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร
ทำใหเขามีความเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรและการเขียนโปรแกรมมากขึ้น ที่สำคัญคือ โรงเรียน
ใหการสนับสนุนดานการเรียนรูเรื่องคอมพิวเตอรของเขาโดยตลอด มีอาจารยที่ปรึกษาคอยดูแล
ใหคำแนะนำการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร พาไปแขงขันทักษะคอมพิวเตอร และใหกำลังใจใน
การทำโครงงานใหประสบความสำเร็จ
“การทีเ่ ราจะทำสิง่ ใดใหสำเร็จไดนนั้ สิง่ สำคัญคือความตัง้ ใจ และความมานะพยายาม เชน
ผมก็เคยทำอะไรไมสำเร็จหลายอยาง แตเราตองไมยอทอ ตองทำตอไปเรื่อยๆ การทำโครงงานก็
เหมือนการเจียรนัยเพชร เพชรจะสวยได ผูที่
เจียรนัยตองอดทน ตั้งใจ และเพียรพยาม
และเพชรนั้นจะมีคาไดก็ตอเมื่อไดถูกนำไป
ใชงาน สรางประโยชนตอผูอื่น”
“พี่อี๋” สุรวดี รักดี นักวิจัยโครงการ
เด็กหัวใสฉลาดใชไอซีที มหาวิทยาลัยมหิดล
กลาววา แฟรงคเปนตัวอยางของเด็กไทยที่
ใชไอซีทีใหเกิดประโยชนตอสังคม แมเขาจะ
อายุ ยั ง น อ ย แต เ ขามี ค วามตั้ ง ใจในการ
ทำงานสูง หมัน่ หาความรูเ พิม่ เติม และฝกฝน
ทักษะอยางสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังมีความคิดที่ดี นำความรูที่ตนเองมีอยูมาสรางสรรคผลงานที่
เปนประโยชนตอสังคม หรือชวยแกไขปญหาสังคม ทำใหงานที่เขาทำมีคุณคามากยิ่งขึ้น
จากการทำโครงงานและแขงขันคอมพิวเตอรมาหลายเวที แฟรงคมองวาการแขงขันในแตละ
เวทีไมใชการแขงขันเพือ่ เอาชนะ แตเปน “เวทีฝก ฝนและพัฒนาตนเอง” ทำใหเขาไดฝก ฝนตนเอง
ในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนการนำเสนองาน ฝกฝนความกลาแสดงออก ที่ไดคำแนะนำดีๆ จาก
อาจารย คณะกรรมการการประกวดเพื่อนำไปปรับปรุงงานของตนเองใหดีขึ้นตอไป
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“การแข ง ขั น โปรแกรมคอมพิ ว เตอร ห ลายๆ เวที
ทำใหผมไดรับสิ่งดีๆ มากมาย เริ่มแรกเลยคือ ผมมีทักษะ
การนำเสนองาน ไดฝกความกลาแสดงออก จากแตกอนที่
ขี้ อ าย ไม ค อ ยพู ด ตอนนี้ ผ มพู ด จามี ห ลั ก การ สามารถ
สื่อสารใหผูอื่นเขาใจมากขึ้น นอกจากนี้ผมยังไดพัฒนา
งานของตนเอง เพราะไดฟงความคิดเห็น คำวิจารณของ
อาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการ ทำใหงานของเรามี
คุณภาพมากขึ้น”

โครงการจัดการองคความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการเรียนรูของเด็กและเยาวชน (ICT YOUTH CONNECT PROJECT)
“โปรแกรมกำจัดไวรัสในคอมพิวเตอร”
อาจารยที่ปรึกษา: อาจารยชนาธิป ปะทะดวง
ทีมงาน: ด.ช.รัฐเขตต ในเมือง
โทร. 08-7585-0225 E-mail: oh-no-comment@hotmail.co.th
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การสื่อสาร
สาธารณะ

จาระไน “แกว” ใหเปนเพชร
ดวย Makong Youth Net

“เราเลือกเกิดไมได แตเลือกที่จะเปนได” คงจะ
เป น คำจั ด ความที่ ดี เมื่ อ เอ ย ถึ ง สิ่ ง ที่ เ ด็ ก หญิ ง ชาวไทลื้ อ
อยาง “แกว” หรือ ทิพเกษร ธรรมมา ผูเกิดแถวตะเข็บ
ชายแดนในอำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ที่ลงแรงลงใจ
ทำเพื่อสังคมอยางเต็มกำลัง เมื่อเธอเลือกที่จะเปนสวน
หนึ่งในการผลักดันสังคมไปสูสิ่งที่ดีกวา
การเกิ ด เป น เด็ ก หญิ ง ชาติ พั น ธุ ท ำให เ ธอตกอยู
ในสถานภาพ “เด็กไรสถานะ” โดยรัฐไมยอมรับเชื้อสาย
และสัญชาติไทยที่ไหลเวียนอยูในตัวเธอ ทำใหไมมีบัตร
ประชาชน และไมสามารถออกวุฒิบัตรรับรองการสำเร็จ
การศึกษาไดไมวาระดับใดก็ตาม
เมื่อเปลี่ยนสิ่งใหญๆ ไมได เธอจึงขอเปลี่ยนสิ่งที่เล็ก
ลงมา ดวยการเลือกเปลี่ยนเสนทางหาความรู จากการเรียนที่การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) มา
เปนโรงเรียนที่สอนภาควิชาการครึ่งวันเชา และวิชาชีพครึ่งวันบาย ตามโครงการ Half Day
School หรือ โฮงเฮียนกึ่งวัน ของศูนยพัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชนลุมน้ำโขง
อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย และที่นี่เองที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเธอไปตลอดกาล
หลังเขาเรียนที่นี่เธอสมัครเขารวมโครงการเยาวชนเพื่อการพัฒนาลุมน้ำโขง หรือ Makong
Youth Net ที่นำตัวแทนเยาวชนอายุตั้งแต 15 - 25 ป จาก 7 ประเทศ อันไดแก ลาว จีน
เวียดนาม กัมพูชา พมา และไทย ทีม่ พี นื้ หลังแตกตางกัน มาอยูร วมกันเปนเวลา 1 ป ทำความเขาใจ
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ปญหาของดินแดนในอนุภาคลุมน้ำโขง เพื่อนำไปสูการวิเคราะหหาทางออกที่เหมาะสมกับ
มาตุภูมิของตน
และที่นี่ทำใหเธอไดพบกับเพื่อนๆ และไดเรียนรูสิ่งตางๆ ไปพรอมกัน ไมใชแคบทเรียนทาง
วิชาการอยางกฎหมายระหวางประเทศ สถานการณปจจุบันในประเทศเพื่อนบาน วิธีการละเมิด
กฎหมายและสิทธิมนุษยชนขององคกรคามนุษยเทานั้น แตการเขารวมโครงการฯ นี้ยังฝกใหเธอ
เขมแข็ง อดทน มีความรูถึงทุกวันนี้ หลังผานกิจกรรมเสริมความรูในคายเธอพบวา ความคิดของ
เธอเปลี่ยนไป จากที่เคยคิดวาเมื่อจบแลวจะหางานสบายๆ ไดเงินมากๆ ทำ ก็เปลี่ยนเปน
คนที่ทำงานอยางเต็มที่ ทนเหนื่อย ทนทำ เมื่อคิดวากำลังทำสิ่งที่ดีใหสังคม
เธอเลาวา การเขารวมโครงการฯ เหมือนการติดอาวุธทางปญญาใหกับเธอ เพราะวิทยากร
สอนใหเธอรูจักตนเองและปญหาสวนบุคคลกอน แลวคอยๆ เรียนรูสิ่งที่มีความซับซอนมากกวา
ในระดับมหภาค ซึ่งไมใชการสอนแบบเปดตำรา แตทำใหเธอเขาใจและแกปญหาไดอยางเปน
ธรรมชาติ เพราะเปนการเรียนรูดวยหัวใจ พลิกแพลงใชดว ยสมอง ไมใชทองจำจนขึ้นใจ แตใชไม
เปนเหมือนที่ผานมา
เมื่อคิดเปนแลว จึงอยากลงมือทำ โดยโครงการแรกที่เหลาเยาวชนรวมแรงกัน คือ การจัด
รายการวิทยุผานสถานีวิทยุชุมชน ออกอากาศตั้งแต 6 โมงเชาถึง 3 ทุม ทุกวันจันทรถึงวันเสาร
ภาคเชาจัดรายการเปนภาษาไทย ชวงบายเปลีย่ นเปนภาษาชนเผา ประกอบดวยไทลือ้ ลัว๊ ะ
ไทใหญ อาขา และขะฉิ่น สาระหลักคือ เผยแพรขอมูลที่เปนประโยชนตอชุมชนทั้งชาวไทยและ
ชาวเผา เชน กฎหมายการคามนุษย กฎหมายแรงงาน ความเคลื่อนไหวของการขอรับบริการจาก
ภาครัฐสำหรับบุคคลไรสัญชาติ กฎหมายและโทษของการใชความรุนแรงในครอบครัว เปนตน
สถานีวิทยุชุมชนแหงนี้เปนทั้งเวทีและหองเรียนที่ใชปนนองรุนตอๆ ไป โดยเปดโอกาสให
ทุกคนไดกระจายเสียงกันจริงๆ ทำใหตอนนี้มีดีเจตัวนอยหมุนเวียนกันจัดรายการไมต่ำกวา 30
คน จากโรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงราย เริ่มกระจายเสียงตั้งแตป 2548 จนถึงปจจุบัน
ทวา การกระจายเสียงขนาด 50 วัตต แรงสงไปไดไกลเพียง 15 กิโลเมตร อาจชวยคนได
ไมมากพอ การรณรงคสัญจรตามโรงเรียนในเขตจังหวัดเชียงรายจึงเริ่มขึ้น ดวยการเขาไปให
ความรูนักเรียนตั้งแตระดับประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเรื่องของการปองกัน
การถูกคุกคามทางเพศในโรงเรียน โดยมีกิจกรรมเวิรคช็อปไปพรอมๆ กับการจัดบอรดนิทรรศการ
ไวอธิบายขอมูล เผื่อเวลาผานไปแลวนองๆ ตองการกลับมาทบทวนซ้ำ โดยตั้งกลุมเปาหมายไว
ครั้งละ 100 คน จนขณะนี้มีผูรวมโครงการแลวกวาพันคน
นอกจากจะใหความรูตามโรงเรียนแลว พวกเธอยังดึงแกนนำของโรงเรียนมารวมอบรม
ดวย เพราะเห็นวาปญหาการถูกคุกคามทางเพศเกิดขึ้นบอยมาก บางครั้งครูไมสามารถดูแลได
ทั่วถึง การดึงแกนนำในโรงเรียนใหเขามาชวยเฝาระวัง พรอมทำหนาที่เปนที่ปรึกษาเหยื่อในขั้นตน
วาหากถูกคุกตามทางเพศแลวจะตองดำเนินการอยางไรนาจะเปนสิ่งที่ดี
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“ครูนุม” หรือ สมพร เข็มเพ็ชร ผูอำนวยการฝายศูนยพัฒนาและฝกอบรมสหพันธ
เยาวชนลุมน้ำโขง ศูนยพัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชนลุมน้ำโขง ที่ดูแลแกวเสมือนลูก
และเปนลูกศิษยที่รัก บอกวา ตอนนี้แกวไมใชแกนนำเยาวชนเพียงอยางเดียว แตยังทำงานเปน
หั ว หน า งานฝ ก อบรม ฝ า ยศู น ย พั ฒ นาและฝ ก อบรมสหพั น ธ เ ยาวชนลุ ม น้ ำ โขง ศู น ย พั ฒ นา
การศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชนลุมน้ำโขง แกวเปนคนเกง สามารถพัฒนาศักยภาพไดดี โดดเดน
เรื่องความอดทน และทัศนคติ แกวอดทนขึ้นเพราะพวกเราสอนใหตอสูกับสิ่งที่ใหญมาก
คือ การตอสูเพื่อเอาชนะตนเอง เชน เรา
ใหพวกเขาเดินปา 3 วันเต็ม ๆ ใครหยุดเดิน
ก็ ห ลงทาง ทำให ทุ ก คนต อ งเดิ น ป า ตลอด
เวลา หยุ ด ไม ไ ด เป น การท า ทายความ
สามารถของพวกเขา ดังนั้นเมื่อพวกเขาเขาสู
สนามของการทำงานจริง พวกเขาจึงเขมแข็ง
ทั้งกายและใจ สวนเรื่องทัศนคติตอปญหาก็
สามารถมองได ลึ ก ขึ้ น และแก ไ ขได ดี ขึ้ น
เพราะกระบวนการสอนของพวกเรา ไมได
สอนอย า งฉาบฉวย ให ม องป ญ หาแคบๆ
ตื้นๆ แตใหมองปญหาอยางลึกซึ้ง
และนี่คือเรื่องราวเล็กๆ ของเด็กบนดอยที่กลายเปนฟนเฟองหนึ่งในการรวมพัฒนาสังคม
ชีวิตของเธอไมไดโรยดวยกลีบกุหลาบ การอบรม ฝกฝนตนเอง และพิสูจนศักยภาพของเธอ ตอง
ใชเวลาหลายปในพื้นที่จริงที่เธอตองทุมเททั้งแรงกาย แรงใจ แมจะเหนื่อยยากเพียงใด แตวันนี้
เธอรูสึกภูมิใจวา งานที่เธอทำชวยแกปญหาสังคมได แมจะเปนสวนเล็กๆ ในชุมชนเล็กๆ เชน
อำเภอแมสาย แตเธอก็มนั่ ใจวา สงทีเ่ ธอทำนัน้ เปน “สิง่ ดี” และมีคนจำนวนไมนอ ย “ไดรบั สิง่ ดีๆ”
ที่เธอทำ

ศูนยพัฒนาและฝกอบรมสหพันธเยาวชนลุมน้ำโขง
ศูนยพัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชนลุมน้ำโขง
ทิพเกษร ธรรมมา
โทร. 0-5373-3186, 0-5364-2599
E-mail : momilk_kaew@hotmail.com , khempetch.depdc@gmail.com
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“โอกาส” สรางนักทำ “สื่อ”
สรางสันติภาพ

สถานการณความรุนแรงในสามจังหวัดชายแดนภาคใตยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง แมสื่อ
กระแสหลักอาจไมไดหยิบยกขึ้นมานำเสนอ แตไมไดหมายความวาความตองการขาวสารของ
ผูคนในอีกหลายๆ ภาคสวนของสังคมจะลดนอยถอยลง แตผลที่เกิดกลับเปนการแตกหนอของ
“สื่อทางเลือก” ในบริบทของปญหาชายแดนใตที่มีออกมาอยางตอเนื่อง
ซอบรี ดาหะแม หรือ “บรี” หนุมนอยจากจังหวัดนราธิวาส เลาใหฟงถึงวันที่ตัดสินใจ
เปลี่ยนสถานภาพจากนักศึกษามาเปนคนทำสื่อเมื่อสองปที่ผานมาวา เขามองเห็นขาวที่นำเสนอ
จากสื่อกระแสหลัก เชน โทรทัศน หนังสือพิมพ และอินเทอรเน็ต ไมไดนำเสนอประเด็นอยาง
รอบดาน กอปรกับศัพท “โจรใต” ที่ถูกพูดซ้ำย้ำอยูเสมอในสื่อนั้นๆ นำมาสูการเหมารวม สงผลให
ประชาชนทั่วไปเกิดทัศนคติดานลบตอคนสามจังหวัดภาคใต
“คำวาโจรใต มันเจ็บปวด เหมือนถูกเหมารวม ผมเคยเจอกับตัวเอง เชน เดินหาหองเชา
พอรูวาเรามาจากไหน เขาบอกหองเต็มคือไมอยากใหเราเชา คนสวนใหญมองภาพเราไมดี สวน
หนึ่งเพราะคำที่ถูกนำเสนอจากสื่อกระแสหลัก และยังสงผลกระทบอยางรุนแรงตอคนในพื้นที่อีก
หลายคน เราจึงอยากบอกเลาบางมุมที่ยังไมถูกนำเสนอ เพื่อสรางความเขาใจที่ดี อันจะนำไปสู
สันติภาพของคนในชาติ”
เมื่อเกิดแรงจูงใจที่จะ “เปลี่ยนแปลง” บรีและเพื่อนจึงคิดหาชองทางที่จะแกปญหา โดย
เลือกลงพื้นที่ในฐานะ “คนทำสื่อ” ซึ่งประจวบเหมาะกับไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
มูลนิธิเอเชีย ทำใหสามารถจัดหาอุปกรณที่จำเปน เชน กลองวีดีโอ คอมพิวเตอร ไดสวนหนึ่ง จาก
นั้นอาสาสมัครไฟแรงทุกคนก็เริ่มลงพื้นที่ โดยมีมูลนิธิศูนยทนายความมุสลิมใหความชวยเหลือ
ดานขอมูล เมื่อเกิดกรณีรองเรียนจากชาวบานหรือสถานการณที่เปนประเด็นขัดแยง
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ในชวงแรก บรีและเพื่อนไมมีความรูดานสื่อสารมวลชนเลย ตนทุนเล็กๆ ที่พกพาไปใน
ขณะนั้นคือทักษะดานการถายภาพนิ่ง ที่เหลือ คือ “ใจลวนๆ” การทำงานของพวกเขายังเปนแบบ
ไรกระบวนทา ทั้งเรื่องการถายภาพ การสัมภาษณแหลงขาว ยังออนหัดมากเมื่อเทียบกับนักขาว
มืออาชีพ แตดวยความตั้งใจที่จะเรียนรู ผนวกกับความปรารถนาที่จะเปดเผยแงมุมอื่นๆ
ตอกรณีความไมสงบในพื้นที่ ทำใหงานของกลุมถูกผลิตออกมาอยางตอเนื่องดวยการ
ลองผิ ด ลองถู ก ผ า นช อ งทางการสื่ อ สารคื อ เว็ บ ไซต southernpeacemedia.tv และ
YouTube เปนหลัก
การทำงานที่เริ่มจากศูนย คอยๆ กาวไปสูหลักไมลหนึ่ง สอง สาม สี่..... สิ่งที่ไดเรียนรูอยาง
แรกคือ การทำงานสื่อสารตองมีเครือขาย เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน นั่นทำใหบรีเริ่มจับมือ
กับองคกรภาคประชาสังคมอื่นๆ อาทิ กลุมผูหญิงกับสันติภาพ (We Peace) กลุมบุหงารายาของ
นักศึกษา Peace Media และมูลนิธิเอเชีย
สงผลใหการทำงานมีความคลองตัวมากขึ้น
หนึ่ ง ป ผ า นไปการทำงานของพวกเขาต อ ง
หยุ ด ชะงั ก ลง เพราะขาดงบประมาณ แต
พวกเขายังไมทอ สานงานตอแมวาบางครั้ง
ตองควักทุนสวนตัวก็ตาม
แลววิกฤติก็มาพรอมโอกาส พวกเขา
ได รั บ โอกาสจากผู ใ หญ อี ก ครั้ ง เมื่ อ มู ล นิ ธิ
เอเชียเสนอใหถายทำสื่อประกอบการอบรม
ความรูเรื่องการรักษาพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุแกชาวบานในรูปแบบวีดีโอ และไดรับงานตอมา
ๆ อีกหลายครั้ง ทำใหพวกเขาไดพัฒนาศักยภาพดานการทำสื่ออยางตอเนื่อง
“หลังจากนั้นมูลนิธิมาเสนอใหเราทำสกูปเพื่อออกอากาศในชองทีวีไทยอีก แรกๆ ก็ลังเล
คิดวามันเกินกำลังของเราหรือไม เพราะตอนนั้นพวกเรามีประสบการณการทำงานนี้เพียงแค
ปกวาๆ แตก็ตอบตกลง เพราะคิดวาเปนโอกาสใหเรากาวไปอีกขั้น ทำงานชิ้นใหญขึ้น กระทั่งงาน
ไดออกอากาศเกิดเสียงตอบรับที่ดี เราเองก็ดีใจมาก รูสึกวาเปนสิ่งที่ยิ่งใหญ จากที่เคยคิดวาการ
ทำรายการทีวีไดตองมีความรู มีอุปกรณดีๆ เทานั้น แตสุดทายก็ไมใช ไมตองมีชื่อเสียง
ไมตองร่ำเรียนมาก็ทำได หากวามีใจรัก มีความพยายาม และความตั้งใจ”
การมีผลงานเผยแพรในชองทีวีไทย ทำใหทีมอาสาสมัครมีความมั่นใจมากขึ้น พวกเขาจึง
มุงมั่นพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เพื่อใหไดมาซึ่งผลงานที่มีคุณภาพ โดยมีโอกาสเขาอบรมการ
ทำสื่อกับสถานีโทรทัศนทีวีไทย ทำใหทีมงานไดรับความรูมากขึ้น ที่นี่สอนใหพวกเขาใหความ
สำคั ญ ด า นประเด็ น เนื้ อ หามากขึ้ น เน น นำเสนอภาพที่ สื่ อ ความหมาย มี ก ระบวนการผลิ ต ที่
ละเมียดละไมในทุกขั้นตอน รวมถึงมุงสรางสื่อที่รอบดาน โดยไมลืมที่จะจับประเด็นดานสังคม
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วิถีชีวิตความเปนอยู วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ตลอดจนมุมมองที่สรางสรรคของพื้นที่ชายแดนใต
ปจจุบันแมวาพวกเขาจะมีประสบการณ มีเครือขายในการทำงาน และมีสำนักงานอยูใน
พื้นที่จังหวัดนราธิวาส แตนั่นไมไดหมายความวาพวกเขา
จะทำงานไดอยางไรกังวลและปราศจากอุปสรรค เพราะ
แมจะคุนชินกับสถานการณความไมสงบ แตพวกเขาก็ยัง
อยูกับ “ความเสี่ยง” ซึ่งพวกเขาบอกวาอุปสรรคในการ
เขาถึงแหลงขาวของหนวยงานราชการมาเปนอันดับหนึ่ง
รวมถึ ง พื้ น ที่ บ างแห ง ก็ ยั ง มี ค วามเสี่ ย งอยู ม าก เพราะ
ทุกวันนี้ชาวบานขาดความเชื่อใจสื่อ รวมถึงเจาหนาที่รัฐ จึง
ต อ งอาศั ย ความระมั ด ระวั ง และความรอบคอบในการ
ทำงานเปนที่ตั้ง
“เราจัดการความเสี่ยงงายๆ คือจะไมเขาไปขณะที่มี
เหตุการณ แตจะลงไปหลังจากนั้น และทีมงานตองรูจัก
ประเมินสถานการณ รูจักสังเกต หากเห็นสายตาชาวบานในพื้นที่ยังไมเปนมิตรนัก ก็ไมดันทุรัง
เข า ไป พยายามหาคนรู จั ก หาคนที่ จ ะพาเข า ไปเพื่ อ ขอสั ม ภาษณ ส ว นด า นเจ า หน า ที่ เ ราก็
พยายามจะเขาไปใหถึง ตามนักขาวสำนักอื่นไปบาง เพื่อใหมีการนำเสนอจากทุกฝาย”
จากเยาวชนธรรมดาที่ไมมีความรูดานสื่อสารมวลชนเลย วันนี้บรีสามารถผลิตสื่อไดดวย
พลังสรางสรรค และนำพากลุมคนทำงานเล็กๆ ของตนเปนเครือขายอาสาสมัครสื่อสันติภาพ
ชายแดนภาคใต เคลื่อนงานทั้งภาคประชาสังคมและการผลิตสื่ออยางตอเนื่อง แมผลที่เกิดขึ้น
อาจไมไดไปเปลี่ยนแปลงสังคมอยางชัดเจน แตพวกเขาก็มีความภาคภูมิใจที่สามารถพัฒนา
ตนเองทั้ ง ทำงานเป น ที ม การประสานงาน ฯลฯ รวมถึ ง มี ค วามสุ ข ที่ ไ ด เ ป น ส ว นหนึ่ ง ในการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู “สันติภาพ”

โครงการจัดการองคความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการเรียนรูของเด็กและเยาวชน (ICT YOUTH CONNECT PROJECT
เครือขายอาสาสมัครสื่อสันติภาพชายแดนใต
ซอบรี ดาหะแม
โทร. 08-4120-2044 www.southernpeacemedia.tv
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ยอนหลังไปเมื่อสิบปกอน “ชมรมสำนักขาวเยาวชนโรงเรียนวัดเขมาภิตาราม” เกิดขึ้น
โดยมีครูไพฑูรย ใจเที่ยง ครูสอนวิชาสังคมศึกษา แหงโรงเรียนวัดเขมาภิตาราม คอย
ผลัก ดัน อยูเ บื้อ งหลัง ด วยความหวั ง เล็ก ๆ ว าจะไดเ ห็นลู ก ศิ ษย ของตนมีโอกาสพัฒ นาความ
สามารถจากการทำงานรวมกับองคกรใหญๆ เชน UNICEF ในฐานะองคกรสนับสนุน
ใครจะลวงรูวาเมื่อเวลาผานไป ความหวังเล็กๆ ที่ครูไพฑูรยตั้งไวก็ประสบความสำเร็จใน
ที่สุด ดวยพลังและความมุงมั่นของสมาชิกชมรมฯ “วันนี้เด็กๆ ในชมรมมีโอกาสกาวไปสูสังคมที่
กวางขึ้น ไมใชเฉพาะแตในโรงเรียนเทานั้น เพราะ “กระบวนการทำงาน” ในชมรมสำนักขาวฯ
เปนเครื่องมือสำคัญใหเด็กไดเรียนรูกระบวนการของการศึกษาคนควาหาความรู เปนการสราง
องคความรูใหพวกเขาโดยไมรูตัว” เปนความภาคภูมิใจของ
ครูไพฑูร ยที่ไดเห็นลู กศิษยจำนวนไม นอยเติบโตขึ้นเปน
บุคลากรคุณภาพในแวดวงสื่อสารมวลชน
ธั ญ ชนก ชมฤทธิ์ หรื อ “อุ ย ” นักเรียนชั้น ม.6
ประธานชมรมสำนักขาวเยาวชนโรงเรียนวัดเขมาภิตาราม
คนล า สุ ด บทบาทของเธอคื อ การเป น นั ก ข า ว ออกไป
สัมภาษณบคุ คลสำคัญๆ ระดับประเทศ อาทิ นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางๆ เธอเขามารวมงานกับชมรม
เพราะชื่นชอบการประชาสัมพันธเปนทุนเดิม เมื่อเขามา
เปนสมาชิกของชมรม สิ่งที่เธอไดรับเมื่อ 5 ปกอนคือการ
ถ า ยทอดความรู จ ากรุ น พี่ สู รุ น น อ ง เธอบอกว า การเป น
นักขาวที่ดีตองทำการบานลวงหนา คิดประเด็นคำถามเอง
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ที่สำคัญตองมีไหวพริบในการคิดประเด็นตอยอดจากคำถามไดอยางรวดเร็ว
วิธีการเรียนรูของเธอคือไมเพียงแตเก็บเกี่ยวประสบการณจากรุนพี่เทานั้น แตเธอยังศึกษา
คนควาความรูจากตำรานอกเหนือจากการ
เปนนักขาวแลว เธอยังสามารถถายภาพ
เขียนบท ตัดตอภาพ จัดรายการวิทยุ สราง
สื่อสิ่งพิมพ ซึ่งเปนสิ่งที่ทุกคนในชมรมตอง
เรียนรู โดยเฉพาะประธานชมรมฯ ที่ตอง
ถายทอดความรูตางๆ ใหกับรุนนอง อีกทั้ง
ยังตองสามารถทำงานแทนเพื่อนๆ ไดดวย
ปจจุบันสมาชิกในชมรมสำนักขาวฯ
มีประมาณ 40 - 50 คน โดยทุกคนตองได
รับการปูพื้นฐานความรูเกี่ยวกับ “นักสื่อสารมวลชน” กอน ซึ่งมาจากการระดมความคิด วางแผน
การดำเนินงาน เรียนรูก ารเขียนบท วางแผนการถายทำ กระทัง่ รับโจทยเพือ่ ดำเนินการจริงในทุกๆ
เทอม ซึ่งอุยมีเทคนิคพิเศษในการถายทอดความรูใหรุนนองเชนกัน โดยเธอจะเลาประสบการณ
จริงทั้งดีและไมดีของเธอที่เกี่ยวกับการทำงานในชมรมใหนองๆ ฟง เมื่อนองๆ ไดรับรู
แลววาอะไรดี อะไรไมดีก็จะสามารถรูไดเองวา พวกเขาควรปฏิบัติตัวอยางไร หลังจากนั้น
เธอจะใหนองๆ ไดเรียนรูจากสนามจริง
อุยบอกวาสิ่งที่เธอไดเรียนรูมากที่สุดจากการทำงานเปนนักสื่อสารมวลชนคือ การเขา
สังคม “เมื่อกอนไมคอยไดทำอะไรมาก เลิกเรียนคุณพอก็มารับ แตเมื่อเริ่มโตคุณพอใหกลับบาน
เอง อุยจึงเริ่มเขามาทำงานในชมรมฯ การทำงานที่นี่บางครั้งก็ตองกลับบานดึก หรือบางวันอาจ
กลับเชาเลย แตที่บานก็ไมวาอะไร เพราะอุยสามารถพิสูจนใหคุณพอคุณแม และคนรอบขางเห็น
วาอุยไมไดทำตัวเหลวไหล แตสามารถทำประโยชนใหกับโรงเรียนได และวันนี้คุณพอคุณแมรูสึก
ภูมิใจไปกับอุยดวย”
ครูไพฑูรย บอกเลาถึงพัฒนาการของสมาชิกในชมรมสำนักขาวฯ วาในอดีตภาพที่เห็น
บอยๆ ของทีมคือการถูกกดดันจากความยากของงาน สิ่งที่เด็กๆ แสดงออกคือความรูสึกไมชอบ
บางคนรองไหออกมา เพราะทนไมได แตเมื่อไดทำงานไปนานๆ เด็กๆ จะคอยๆ เรียนรูการจัดการ
อารมณของตัวเอง สามารถอดทนกับภาวะกดดันตางๆ ได และแปรเปลี่ยนความกดดันนั้นเปน
“พลัง” ผลักดัน จนสามารถทำไดประสบผลสำเร็จ
“อุยคือตัวอยางของเด็กในชมรมฯ ที่มีพัฒนาการดีมาก จากเดิมที่เปนคนพูดตรงมากๆ
หรือถาไมอยากพูด ก็จะไมพูดเลย แตในระยะหลังๆ สังเกตเห็นวาอุยมีวิธีการสื่อความหมายที่
ดีขึ้น โดยที่บัวไมช้ำน้ำไมขุน ทำใหอุยมีความตางจากเด็กวัยรุนปจจุบัน อุยจะรูกาลเทศะ รูวา
ตองเตรียมตัวอยางไร เดี๋ยวนี้นับ หา สี่ สาม สอง เขาพูดไดเลย นั่นคือขอดีของอุย”
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สิง่ ทีน่ า แปลกใจคือ เมือ่ ถามถึงกิจกรรมของชมรมสำนักขาวเยาวชนโรงเรียนวัดเขมาภิตาราม
ซึ่งมีกิจกรรมมากวาสงผลกระทบตอการเรียนของเด็กๆ หรือไม เด็กๆ และครูที่ปรึกษาตางตอบ
เปนเสียงเดียวกันวา “ไม” ครูไพฑูรยบอกวารูสึกแปลกใจเชนกัน ที่ผลการเรียนของเด็กสวนใหญดี
และดีกวาเดิมดวย อาจเปนเพราะลักษณะ
การทำงานของชมรมฯ ที่สงเสริมการคิด
นอกกรอบ เนนการคิดวิเคราะหเพื่อการ
วางแผน ทำใหเด็กมองงานทีเ่ ปนนามธรรม
ใหเปนรูปธรรมได ทำใหเด็กๆ เริ่มคิดหา
ช อ งทางเดิ น ไปสู จุ ด หมายด ว ยวิ ธี ก ารที่
หลากหลาย ซึ่ งสงผลดี ตอการเรี ย น ซึ่ง
พวกเขามักจะมีวิธีลัดเพื่อไปสูคำตอบนั้น
เสมอ

ชมรมสำนักขาวเยาวชนโรงเรียนวัดเขมาภิตาราม
โครงการจัดการองคความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการเรียนรูของเด็กและเยาวชน (ICT YOUTH CONNECT PROJECT
ธัญชนก ชมฤทธิ์
โทร. 08-3901-6677 E-mail: monameo@hotmail.com
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“POWER ON TV”
รายการไอทีวาไรตี้ดีๆ ฝมือเด็กไทย

สังคมปจจุบันกาวเขาสู “สังคมไอซีที” อยางเต็มรูปแบบ ชีวิตประจำวันของทุกคนตอง
เกี่ยวของกับไอซีทีอยางหลีกเลียงไมได “แกป” สิระ สิมมี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนสวนกุหลาบ ก็เปนอีกคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาพรอมกับความกาวหนาของไอซีที
แกปเลาวา เขาฝกใชคอมพิวเตอรมาตั้งแตอายุ 3 ขวบ เมื่อคุณพอออกไปทำงานจะเปด
คอมพิวเตอรไว ใหเขาลองเลนไปเรือ่ ยๆ จนพบเกมฟุตบอล เลนผิดเลนถูกอยูน านกวาจะคลองแคลว
ตั้งแตนั้นเปนตนมาก็เริ่มติดใจคอมพิวเตอรและการเลนเกม ทดลองใชไปเรื่อยๆ โดยมีคุณพอชวย
ฝกฝนทักษะการใชคอมพิวเตอรให พรอมกับคนหาขอมูลเพิ่มเติมดวยตนเอง จนสามารถคิดคน
เกมโดยใชโปรแกรม RPG MAKER ในชั้นประถมศึกษา และไดเปนแทนของโรงเรียนไปแขงขัน
ทักษะคอมพิวเตอร
เมื่อขึ้นชั้นมัธยมศึกษา แกปยังคงฝกฝนทักษะการทำเกมและการใชคอมพิวเตอรอยาง
ตอเนื่อง เขารวมตัวกับเพื่อนสนิทอีก 5 คน คือ “ปน” อายุสม เวชพงศา “ศีล” ศีล พิริยะนนท
“แมก” ชยุตม สกุลคู “เจมส” สุวรรณ สัจจพันธคีรี และ กาย” รชต สุวันทารัตน ทำ “ทีวี
ออนไลน” แรกๆ นั้น พวกเขาอยากทำทีวีออนไลน เพราะตองการใชเวลาวางใหเปนประโยชน
และฝกฝนทักษะคอมพิวเตอร
“ผมเคยดูรายการทีวีออนไลนชื่อ ดูโอคอร เปนรายการสะทอนมุมมองของวงการไอซีที
ไทยและตางประเทศ เห็นวานาสนใจดี เลยอยากลองทำดู เพื่อนๆ ก็พูดเกง นาจะเปนพิธีกรได
สวนผมชอบเรื่องคอมพิวเตอรอยูแลว คิดวานาจะดีถามารวมตัวกันทำทีวีออนไลน จะไดฝกทักษะ
การใชคอมพิวเตอรใหคลองขึ้น”
ทีวีออนไลนของพวกเขาชื่อรายการ “POWER ON TV” วาไรตี้ไอซีทีที่มีพิธีกรหัวเกรียน
ที่สุดในประเทศไทย โดยมีแนวคิดรายการคือ “ไอซีทีสนุกไดสำหรับทุกคน” ความยาวตอนละ
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10 นาที นำเสนอเรื่องราว ขาวสารแวดวงไอที เชน iphone, 3G, หรือ google tv มีการวิเคราะห
ความเปนไปของไอซีที วิจารณประเด็นสังคมทีเ่ กีย่ วกับไอซีที นอกจากนีย้ งั มีการใหความรูเ กีย่ วกับ
การใชไอซีทีอยางถูกตอง และสอนศัพทไอซีทีที่นาสนใจ โดยแมก ศีล และแกป สลับกันเปนพิธีกร
พูดคุยแนวงายๆ สบายๆ สอดแทรกมุกตลก แตแฝงดวยขอคิด สาระที่นาสนใจ
“โลกทุกวันนี้เราทุกคนตองเกี่ยวของกับไอซีที แตบางคนยังใชไมถูกตอง โดยเฉพาะเด็กๆ ที่
เรามั ก จะได ยิ น ข า วอยู เ สมอว า เด็ ก ติ ด เกม
หรือใชสื่อออนไลนในทางที่ผิด พวกผมเลย
ตองการสรางรายการที่นำเสนอการใชไอซีที
อย า งถู ก ต อ ง เพื่ อ ให ทุ ก คนใช ไ อซี ที ส ร า ง
ประโยชนใหกับตนเองและสังคม ดวยการนำ
เสนอในรูปแบบงายๆ สบายๆ เพื่อใหทุกคน
รูสึกสนุก และนำไปใชไดในชีวิตประจำวัน”
แกปเลาถึงความยากลำบากในการ
ทำงานวา กวาจะทำทีวีออนไลนตอนที่หนึ่ง
ไดนั้น ยากมาก มีปญหาทุกขั้นตอน พวกเขามีแคใจที่อยากทำเทานั้น แตไมมีเครื่องมือ อุปกรณ
ความรูในการถายทำและตัดตอ หรืองบประมาณเลย แตปญหาเหลานั้นไมไดทำใหพวกเขายอทอ
ดวยใจรักที่อยากทำงาน แกปจึงเริ่มหาอุปกรณในการถายทำ โดยยืมกลองวีดีโอจากคุณพอ
หาความรูเกี่ยวกับการถายทำและตัดตอ ซึ่งมีคุณพอเปนผูถายทอดความรูให เมื่อทุกอยางพรอม
พวกเขาก็ไมรอชาลงมือทำทันที แตก็ไมงายอยางที่คิด ปญหาเกิดขึ้นอีกจนได
“กลองวีดีโอมันเกามาก เวลาถายทำจะมีทั้งเสียงลม เสียงแวดลอมตางๆ ดังเขามาใน
กลองดวย ยิ่งพวกเราตัดตอไมเกง งานที่ออกมาจึงไมดีเทาที่ควร”
แมจะมีอุปสรรค แตพวกเขาก็ไมยอทอ ตางคนตางมุมานะ พยายามศึกษาเครื่องมือใน
โปรแกรมตัดตออยางละเอียด ฝกทำใหคลอง หมั่นศึกษาหาความรูการทำทีวีออนไลน และดู
รายการดูโอคอรอยูสม่ำเสมอเพื่อนำเทคนิคไปใชในรายการของพวกเขา จากหนึ่งวันกลายเปน
หนึ่งป แกปและเพื่อนๆ ก็สามารถผลิตทีวีออนไลนไดมากกวา 25 ตอน นำเสนอทาง YOUTUBE
และไดรับความสนใจมีผูเขาชมจำนวนมาก ที่สำคัญพวกเขาไดพัฒนาฝมืออยางไมหยุดยั้ง ทั้ง
การถายทำ ตัดตอ การดำเนินรายการ การนำเสนอ รวมถึงเนื้อหาในการทำรายการ
จากผลงานที่นาสนใจ ทำใหแกปและเพื่อนๆ ไดเขารวมโครงการจัดการองคความรูใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรูของเด็กและเยาวชน (ICT
YOUTH CONNECT PROJECT) หรือ เด็กหัวใส ฉลาดใชไอซีที ของมหาวิทยาลัยมหิดล
ที่นี่พวกเขาไดเรียนรูสิ่งใหมๆ มากมายที่เปนประโยชนกับชีวิตของพวกเขา
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“การเขารวมโครงการนี้ทำใหพวกเราไดพบเจอเพื่อนกลุมอื่นๆ ไดเรียนรูการทำงาน ฝกการ
ติดตอสื่อสาร ไดพบกับคนที่เกงๆ ที่เขาทำเกมไปแขงแลวชนะเลิศระดับประเทศและระดับนานา
ชาติ ไดพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดกัน และไดนำวิธีการของเขาไปใชในการทำงาน ปรับเปลี่ยน
งานของพวกเราใหมีคุณภาพ และมีการวางแผนทำงานเปนขั้นตอนมากขึ้น”
สวน “พี่อี๋” สุรวดี รักดี นักวิจัยโครงการเด็กหัวใสฯ มองวา ทีวีออนไลนที่นองๆ ทำอยูเปน
โครงการที่นาสนใจ เพราะเกิดจากความคิดของเด็กๆ ที่คิดเอง ทำเอง ทั้งนี้ในปจจุบันพบวาวัยรุน
ไทยยังใชไอซีทีไมถูกตอง เด็กๆ กลุมนี้จึงคิดทำรายการทีวีที่สอนไอซีที ใชภาษางายๆ สนุกสนาน
เปนกันเอง เปนการใชไอซีทีอยางสรางสรรค คนทำก็ไดประโยชน คนดูก็ไดสาระดวย
ในอนาคตแกปและเพื่อนๆ วางแผนวาจะปรับปรุงรายการใหมีสาระมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่ม
ชวงรายการเกี่ยวกับการเตือนภัยในโลกออนไลนเขาไป
จากการทำทีวีออนไลนมาเกือบ 2 ป
แกปรูสึกภูมิใจในสิ่งที่ทำ พวกเขาไดเรียนรู
มากกวาที่คิด เดิมคิดแควาทำเพราะอยาก
ฝกทักษะดานคอมพิวเตอร แตเมื่อไดลงมือ
ทำจริงๆ ทำใหพวกเขาไดเรียนรูโลกที่แทจริง
ต อ งแก ป ญ หาหลายเรื่ อ ง แต สิ่ ง เหล า นี้ ก็
ทำให พ วกเขาเติ บ โตมากขึ้ น เรี ย นรู ที่ จ ะ
แก ไ ขป ญ หาเพื่ อ ทำให ง านสำเร็ จ มี ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบมากขึ้ น ได เ รี ย นรู ก ารทำงาน
รวมกับคนอื่น รูจักเอาใจเขามาใสใจเรา และรูจักแบงเวลาเพื่อไมใหกระทบกับการเรียน
“ผมหวังวารายการที่ทำอยูจะเปนหนึ่งผลงานที่จุดประกายใหวัยรุนไทยใชไอซีทีอยางถูก
ตอง นำประโยชนของไอซีทีมาสรางสรรคเปนผลงานดีๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมไทยตอไป”
เชื่อวายังมีเด็กไทยเปนจำนวนมากที่เกงดานไอซีที และคงจะดีไมนอยหากเด็กเหลานี้จะใช
ความเกงที่มีอยูมาสรางสรรคสิ่งดีๆ แกตนเองและสังคม

ทีม POWER ON TV
โครงการจัดการองคความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการเรียนรูของเด็กและเยาวชน (ICT YOUTH CONNECT PROJECT)
คณะทำงานประกอบดวย: สิระ สิมมี ศีล พิริยะนนท ชยุตม สกุลคู
สุวรรณ สัจจพันธคีรี รชต สุวันทารัตน อายุสม เวชพงศา
โทร. 08-0776-3233
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เรื่องเลาผาน “ฟลม”
ฝนของเด็กทำหนังสั้น

เลื่อนกลองเขามาใกล ซูมเขาไป และเอาไมคมาจอ จะพบเด็กหนุมเผยยิ้มออกมาทักทาย
“ชื่อฟลม หรือ เปรมพัทธ ผลิตผลการพิมพ ครับ”
หากมองภายนอกเขาก็เหมือนวัยรุนทั่วไป หลายคนอาจไมรูวาเด็กคนนี้ไมธรรมดา ความ
พิเศษของเขา คือ กลาที่จะเริ่มทำ “หนังสั้น” และ “ลงมือ” ทำตามฝนผานแผนฟลมมาแลวกวา
รอยเรื่อง และเปนผูกอตั้ง ชมรมเยาวชนคนสรางหนังแหงประเทศไทย หรือ Young film
maker of Thailand ชมรมที่รวมตัวใชหนังสั้นสื่อสารกับสังคม
ในวัยเด็กฟลมซึมซับการชมภาพยนตรนอกกระแสจากคุณพอซึ่งเปนนักวิจารณภาพยนตร
ในนิตยสารไบโอสโคปและเครือญาติที่ลวนคลุกคลีในวงการหนังสือภาพยนตร เขาจึงมีโอกาสได
ดูหนังแปลกๆ หลายเรื่อง แมแตหนังอินดี้ ที่หลายคนบอกวาดูไมรูเรื่องก็ไมพนสายตาของเขา
จนกระทั่งขึ้นชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ฟลมมีโอกาสเขาคายทำหนังสั้น (Film Camp) ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล เนื้อหาสาระของการอบรมจะเนนเกี่ยวกับการทำหนัง เพื่อนำมาประยุกตใช
กับความปลอดภัยในเด็ก และที่คายนี้เองไดกลายเปนจุดเริ่มของเด็กเคยเขาคายทำหนัง ที่ผันตัว
เองมาเปนคนจัดคายเกี่ยวกับการทำหนังเอง อาทิ คายพลังภาพยนตรชวนคนคนดี ณ โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ของโครงการสุขแทดวยปญญา ที่ไดรับการสนับสนุนจากเครือขาย
พุทธิกา ฟลมบอกวา “เราทำคายกันมาหลายครั้ง แตคายแรกนี้เราไมไดสอนทำหนังสั้น เพราะ
นองที่เขาคายสวนใหญทำเปนอยูแลว แตสิ่งที่เราสอนคือเนื้อหาของหนังสั้นที่ทำวาควรออกมามี
รูปแบบไหน เพื่อนำไปใชอะไร แตไมไดไปจำกัดความคิด เปดกวางใหนองๆ นำเสนอเนื้อหาได
เต็มที่ เราเชื่อวา สิ่งเลวรายที่สุดในการทำหนังสั้น คือ การจำกัดกรอบความคิดคนทำหนัง”
หลังจากนั้นก็เกิดคาย Pantip young filmmakers’ camp ตามมา โดยรวมจัดกับเพื่อนๆ
ในชมรม Young filmmakers of Thailand คายนีไ้ มไดสอนทำหนังสัน้ อยางจริงจัง แตสอนใหนอ งๆ
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ทำหนังเพื่อใชสื่อถึงชุมชน นอกจากนี้ยังมีการสอนใหทำหนังตลกๆ ลอเลียนภาพยนตรดังๆ เชน
หนังรถไฟฟามาหานะเธอ ก็กลายเปน รถไฟฟาหาไมเจอ เปนตน เพื่อใหนองๆ ไดแสดงออกทาง
ความคิดอยางเต็มที่ นอกจากนี้ยังมีคายและกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทำหนังตามมาอีก
หลายครั้ง
หากถามวาเพราะอะไรฟลมจึงใช “หนัง” ผลักดันศักยภาพเด็กและเยาวชนไทย เขาบอกวา
เพราะ “ความรักหนัง” ทำใหเขามีแรงผลักดันในการทำงาน เขาทำหนังสั้นมากกวารอยเรื่อง แต
หนังที่ทำแลวประทับใจเขามากเปนพิเศษคือหนังเรื่องแรกที่ไดลงมือทำ ชื่อเรื่อง “กอเหมือนเดิม”
ที่มาของชื่อเรื่องก็เขียนคำวา กอ เปนภาษาวิบัติ เปนภาษาของวัยรุน เรื่องนี้ทำเมื่อเขาอายุได
11 ป แตเมื่อยอนกลับมาดูครั้งใด เขาจะรูสึกอบอุนมาก เพราะเปนเนื้อหาสั้นๆ ที่นำเสนอเกี่ยวกับ
เด็กที่อยูในบานและอยากไปทะเล แตสุดทายก็ไมไดไป จึงเปนที่มาของชื่อเรื่อง ซึ่งแรงบันดาลใจ
ในการทำเรื่องนี้คือ “ตอนนั้นอยากไปทะเล”
เรื่ อ งต อ มาที่ ท ำและชอบ คื อ เรื่ อ ง
“เบื้ อ งหลั ง คนดี 13 ป ที่ ผ า นมา” ที่หยิบ
ประเด็นเรื่อง 13 ปที่ผานมา ที่เขาไมเคยตื่น
นอนกอนพอเลยมาทำเปนหนัง ซึ่งวันที่ทำ
หนังเรื่องนี้เขาจึงลองตื่นกอนพอเพื่อมาดูวา
พ อ ทำกิ จ กรรมอะไรบ า ง ได เ ห็ น ว า พ อ ตื่ น
ประมาณตี 4 มาเทน้ำลงอาง อาบน้ำใหนอง
เช็ดหนาใหนอง ทำแซนดวิชที่ดูไมคอยนากิน
เท า ไรให เ ขากั บ น อ ง พ อ ตื่ น ขึ้ น มาและทำ
กิจกรรมซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้ทุกวัน หนังที่ผมทำก็เลาแคนี้ แตผูใหญหลายคนดูแลวน้ำตาไหล
ฟลมบอกวาเขาถนัดที่จะ “เลาเรื่องเล็กๆ” และชอบ “เลาเรื่องในกะลา” แตขุดหลุมใน
กะลาใหลึกลงไป หนังสั้นที่ดีในสายตาของเขาจึงควรมีความจริงใจ “เรารูสึกวา การทำหนังที่เรา
อยากจะเลา เลาดวยความจริงใจมันดีมากกวาหนังที่มีโปรดักชั่นยิ่งใหญ แตไมรูจะเลาอะไร นั่น
คือสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อมาตลอด”
5 ปผาน “ฝน” ของฟลมก็เปนจริง เขาบอกถึงความเปลี่ยนแปลงของตนเองวา “เทียบกับ
เด็กวัยเดียวกันแลวเขารูสึกเปลี่ยนแปลงเยอะมาก รูสึกวาบางอยางเด็กอายุ 16 ปเชนเขาตองทำ
ดวยหรือ เชน บางครั้งมีปญหาเรื่องการรับงาน ก็ตองไปที่สภาทนายความ หรือตองทำสัญญา
กับบริษัทตางๆ แตสิ่งเหลานี้ถือวาเปนกำไรชีวิต ทำใหเขามีความรับผิดชอบมากขึ้น ทั้งงานใน
ชมรมและการเรียน ซึ่งเขายืนยันวา เกรดยังดีอยูครับ”
แมจะประสบผลสำเร็จทั้งการเรียนและการทำงาน แตฟลมก็ยังไมลืมที่จะแบงปนเพื่อ
สังคม โดยเขาและเพื่อนๆ ในชมรมรวมกันจัดคายใหนองที่ผลิตสื่อ พรอมผลักดันใหนำสื่อเหลานี้
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ไปเผยแพร เขามองวา วงการหนังสั้นยังขาดการเผยแพร โดยเขาและเพื่อนๆ รวมกันคัดเลือก
หนังสั้นที่นาสนใจไปฉายใหนองๆ ดู และเชิญผูกำกับหรือนักวิจารณดังๆ มาใหความรูในการชม
ภาพยนตร ซึ่งลาสุดที่กำลังจะทำคือ นำหนังดีๆ ไปฉายใหนองๆ ดูที่หอศิลป กรุงเทพฯ
สำหรับอนาคตสิง่ ทีฟ่ ล ม อยากทำคือ การเปดโรงภาพยนตร Cinematech เปนโรงภาพยนตร
สำหรับชุมชนอยากเปดโอกาสใหคนในชุมชนทำหนังที่เลาเรื่องราวของชุมชน โดยจะเปนทั้ง
โรงหนังและสถานที่ที่เปดโอกาสใหทุกคนมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานภาพยนตร
แตความสำเร็จในวันนีข้ องฟลม จะเกิดขึน้ ไมได ถาขนาดกำลังใจทีส่ ำคัญจาก “ครอบครัว”
ที่มีสวนสำคัญชวยผลักดันเขาใหเดินมาถึงจุดนี้ เขาบอกวาเขาโชคดีที่มีครอบครัว ผูใหญและ
สังคมสนับสนุน โดยเฉพาะคุณพอที่เปนนักวิจารณหนังและเปนทั้งนักจิตวิทยา คุณพอมักวางตัว
เปนเพื่อนรุนพี่ของเขา ทำใหไมมีชองวางระหวางวัยเขาสามารถคุยกันไดทุกเรื่อง
คุณพอประจวบ ผลิตผลการพิมพ หนึ่งในแรงผลักดันการทำงานของฟลมบอกวา เขา
เลี้ยงลูกดวยการใหอิสระทางความคิด เขาชอบสิ่งไหนก็ใหทำ ไมเคยดุหรือตำหนิ แตใชวิธีคุยกับ
เขาวาเขาควรทำอะไรอยางไร คอยดูแลใหกำลังใจเขาเสมอ เพือ่ ใหเขามีพลังในการทำงาน แมแต
การเรียนของเขาก็ไมเคยเขาไปชี้แนะหรือคาดหวังกับเขามากนัก เพียงแตคอยดูสมุดพกของ
เขาเทานั้นวาเขาเรียนเปนอยางไร แตเห็นเกรดของเขาอยูในระดับดีก็ชื่นใจแลว สวนความ
เปลีย่ นแปลงของเขานัน้ ก็เห็นมาตลอด รูส กึ ไดวา เขามีความเปนผูใ หญและมีความมัน่ ใจในตัวเอง
มากขึ้น ในฐานะพอคิดวาเขาเปน Idol ของเด็กรุนใหมที่ “กลาคิด กลาทำ” ผลงานของเขาอาจ
ไมไดดีเลิศ แตสิ่งที่เขากลาทำ กลาแสดงออกในทางที่ดี ถือเปนกำลังใจใหทั้งคนรุนเกาและคนรุน
ใหมที่คิดแตไมกลาทำ
แลววันนี้ คุณ...ลงมือ “ทำ” ในสิ่งที่ “คิด” แลวหรือยัง!!!

ชมรม Young Filmmakers of Thailand
เปรมพัทธ ผลิตผลการพิมพ
โทร. 08-5117-0087 E-mail : prof.movieman_517@hotmail.com
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เกมสรางคน คนสรางเกม

“เลนเกมตองเลนใหรู ถาสนุกก็ตองคิดตอวา อะไรทำใหเกมสนุก ถาไมสนุกก็ตอง
ตอบตัวเองใหไดวาทำไม”
คือคำบอกเลาของ “โอ” วัลลภ วัฒนาราโชทัย นักคิดเกมจากวิทยาลัยศิลปะและสื่อ
เทคโนโลยี วิ ช าเอกแอนิ เ มชั่ น ชั้ น ป ที่ 4 มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ผูชนะรางวัลชมเชย
การประกวดโครงการแขงขันพัฒนาโปรแกรมแหงประเทศไทย ครั้งที่ 13 (NSC 2011) ซึ่งจัดโดย
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จากเด็ ก ช า งสงสั ย ชอบค น หาเบื้ อ งหน า เบื้ อ งหลั ง ของเกมที่ เ ล น ทำให เ ขาเข า ใจเกม
มากกวาที่จะหลงใหลไปจนติดเกม ทั้งยังสามารถนำสิ่งที่รักมาสรางสรรคเกมที่สะทอนความ
เปนไทยไดอยางมีสีสัน
“ผมชอบเลนเกมเหมือนเด็กทั่วไป แตไมไดเลนจนติด หรือเพื่อเอาชนะอยางเดียว คิดวาสิ่ง
ที่แตกตาง จนทำใหเรานำมาพัฒนาเขากับวิชาชีพของเราคือ การคิดตั้งคำถาม และคนหาคำตอบ
วาแตละเกมมีจุดเดนจุดดอยอยางไร เลนแลวชอบจับผิด บางทีก็ลองโกงเกมดวย ทำใหเรารูจัก
เกมพอสมควร” โอ เลาถึงแนวทางในการเลนเกมเมื่อสมัยเปนเด็ก และชีวิตที่กาวเขาสูวงการเกม
อยางเต็มตัว ดวยการเรียนตอดานแอนิเมชั่น
แรกๆ ที่ตัดสินใจเรียนดานนี้เขาบอกวา พอแมผิดหวังมาก เพราะคานิยมของครอบครัว
ที่วาเด็กผูชายตองเรียนวิศวกรรมศาสตร ญาติพี่นองตางเรียนดานนี้กันหมด กอปรกับยุคนั้น
แอนิเมชั่นยังเปนของใหม มีมหาวิทยาลัยไมกี่แหงที่เปดสอน และมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปดสอน
เปนปแรก เขาจึงเลือกสอบที่นี่ เมื่อไดก็รีบไปรายงานตัวทันที แมจะพยายามอธิบายใหพอแม
เขาใจ แตก็โดนดูถูกจากคนรอบขางวาจบแลวจะทำอาชีพอะไร แตปจจุบันทัศนคติของพอแมเริ่ม
เปลี่ยนไป เพราะโลกดิจิตอลสำคัญกับชีวิตคนมากขึ้นเรื่อยๆ กลายเปนโชคดีของโอที่ไดเรียน
กอนคนอื่น
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หลั ง จากเข า เรี ย นที่ วิ ท ยาลั ย ศิ ล ปะและสื่ อ เทคโนโลยี เขามี โ อกาสได ฝ ก ทำโปรเจ็ ค
หลายอยางทั้งสงอาจารยและสงเขาประกวดตามหนวยงานตางๆ “เกมควายซิ่ง วิ่งทะลุโลก” คือ
ผลงานลาสุดที่โอกับเพื่อนคือ ทรรศนรัตน ยาวิชัย เพื่อนรวมทีมไดรับเสียงชมเชยจากคอเกมใน
เวทีประกวด NSC 2011
จากประสบการณที่เคยสงงานเขารวมประกวดตั้งแตชั้นปที่ 1 กระทั่งเขาสูป 4 ครั้งนี้พวก
เขาอยากทิง้ ทวน สรางผลงานทีแ่ ตกตางและหลากหลายเพือ่ ศึกษาวาตนเองเหมาะกับงานแนวไหน
พวกเขาบอกวา ครั้งแรกที่สงผลงานเขาประกวดไมไดหวังรางวัล ทำไปเพื่อความทาทาย
สวนตัว กอปรกับเครื่องมือที่ใชทำเกมคือ โปรแกรม Unity3D เปนเครื่องมือใหมที่ใชทำโปรเจ็คจบ
ดวย จึงอยากทดลองนำมาใชทำงานแนวตางๆ เมื่อทำเสร็จก็สงประกวดหลายเวที แตละที่มีแนว
ไมเหมือนกัน เพื่อทดสอบตัวเอง
จากแนวคิดหลักสามประการของ “เกมควายซิ่ง วิ่งทะลุโลก” ไดแก หนึ่งตองเปนเกม
racing สองตองสะทอนความเปนไทย และสามคือคนเลมเกมตองสนุก ทำใหเกมนี้มีโจทยที่
คอนขางชัดเจน พวกเขาจึงใชเวลาทำงานไมนานนัก แตกวาจะไดเกมที่สมบูรณแบบไมใชงายๆ
แตละสวนลวนมีที่มาที่ไป ทั้งเนื้อหาที่มีความหมาย ความพิถีพิถันของงานที่ตองผานการศึกษา
ขอมูลอยางจริงจัง
เมื่อไดหลักคิดของเกมแลว สิ่งที่พวกเขามองหาตอไปคือ “ไอเดีย” วาการแขงขันของไทยมี
อะไรบาง ตอนแรกนึกไปถึงไกชน มาแขง และเกมพื้นบานตางๆ จนมาลงตัวที่ “ประเพณีวิ่ง
ควาย” เพราะปจจุบันเด็กๆ ไมคอยเห็นควายกันแลว คิดวาประเพณีนี้นาสะทอนความเปนไทย
ไดดี และควายก็ดูนารัก เมื่อไดแนวคิดแลวก็ถึงเวลาของการออกแบบเกมวาจะใหอารมณเกม
ออกมาแบบจริงจัง หรือตลกดี
หลังจากวางรูปแบบ เรือ่ งราว บุคลิกของตัวละครในเกมคราวๆ แลว โอซงึ่ มีหนาทีอ่ อกแบบ
กราฟก จึงเริ่มงานของตัวเองดวยการศึกษาขอมูลประเพณีวิ่งควาย เพื่อนำมาประกอบการสราง
โมเดลสามมิติ ขณะที่เพื่อนทำหนาที่โปรแกรมเมอรคิดเรื่องการพัฒนาระบบ แลวจึงนำงานทั้ง
สองสวนมารวมกัน จากนั้นจึงคอยๆ ปรับสมดุลในเกมจนเปนที่พอใจ
“การทำงานแบบนี้เราใชจินตนาการก็จริง แตก็ตองอิงกับความเปนจริงดวย ยิ่งเปนขอมูล
ทางประวัติศาสตร ถาเรารูมาก ยิ่งทำใหงานของเราออกมาดี ผมเริ่มคนหาขอมูลจากอินเทอรเน็ต
วาประเพณีนี้มีความเปนมาอยางไร ควายไทยมีกี่แบบ มีสีอะไรบาง สนามเปนอยางไร แมขอมูล
เหลานี้จะนำมาใชไดไมมากนัก แตสิ่งสำคัญคือเราตองรูขอมูลใหมากที่สุด สวนจินตนาการ
คอยมาเติมทีหลัง ใหเกมมีชีวิตชีวา สนุกมากขึ้น”
ถามวาทำงานกันสองคนมีอุปสรรคหรือไม พวกเขาบอกวา มีนอยมาก เพราะตางคนตางมี
ประสบการณ หากมีขอสงสัยก็จะพูดคุย ถกปญหากัน ที่สำคัญคือ ตองรูงานของอีกฝายดวย
เพื่อสรางภูมิคุมกันใหกับทีม หากใครคนใดคนหนึ่งไมสามารถมาทำงานได เชน โอถนัดทำ
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กราฟกก็ตองศึกษาเรื่องโปรแกรมดวย เพื่อใหเขาใจงานของเพื่อนและสิ่งที่เพื่อนตองการ ทำให
การทำงานรวมกันงายขึ้น สิ่งสำคัญที่พวกเขาไดเรียนรูคือ เมื่อทำงานตองรูจักรับผิดชอบ ตรงตอ
เวลา และรูจักแบงเวลา หลายครั้งที่เจอบางคนเบี้ยวงาน ไมเสร็จตามกำหนด ซึ่งจะสงผลเสียตอ
กลุม เพราฉะนั้นสิ่งที่ไดเรียนรูจากการทำงานคือ เวลาและความรับผิดชอบ
“เกมควายซิ่ง วิ่งทะลุโลก” คือ เกมวิ่งควาย 3D พัฒนาดวย Unity3D สามารถเลือกเลน
กับ AI หรือแขงกัน 2 คนโดยใช Gamepad ได โดยควายสามารถกระโดดผานเครื่องกีดขวางและ
ใช Booster เพื่อเรงความเร็วได มีฉากใหเลือกสามฉาก คือ ทุงนา ทะเลทราย และขั้วโลกเหนือ
ลักษณะการเลนคือบังคับควายใหวิ่งไปตามลู โดยระหวางทางจะมีอุปสรรค เชน หุนไลกา รั้ว
กำแพงน้ำแข็ง ใหผูเลนกระโดดหลบ จนไปถึงเสนชัยจึงจะเปนผูชนะ
พวกเขาบอกวา การสรางเกมความโดดเดนอาจไมไดอยูที่ความอลังการงานสราง
ของเกม หรือความฉูดฉาดของเกม แตคือ “ความสนุก” และเกมนั้นจะมีคุณคามากขึ้น
หากคนสรางเกมสามารถสื่อสาร “ความหมาย” และ “สาระ” ใหผูเลนเกมรับรูได
ขอดีของ “เกมควายซิ่ง วิ่งทะลุโลก” คือ คนทุกวัยเลนได ผูเลนสามารถเรียนรูไดเร็ว
เพราะมีปุมบังคับไมมาก ไมตองใชเวลาศึกษาเทคนิคมากนัก พวกเขาบอกวาเกมนี้อาจไมไดมี
ประโยชนมากมาย แตพวกเขาเชื่อวาเกมนี้จะเปนแรงบันดาลใจใหรุนนองไวศึกษา เปนมุมมอง
ใหมๆ ใหผูสรางเกมสื่อสารมิติแหงความเปนไทยไวในเกมมากขึ้น สอดคลองกับ “พี่กอง” เจษฎา
จงสุขวรากุล หัวหนางานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที ฝายบริหารและสนับสนุนงาน
วิจัย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ที่มองวา ทีมมีจุดเดนที่การ
ผสมผสานหยิบจับวัฒนธรรมไทยมาสรางเกม
“ปจจุบันเด็กไทยอาจรูจักควายกันนอยลงเพราะเราเปนสังคมเมือง บางคนจะรูวาจังหวัด
ชลบุรีมีประเพณีแขงวิ่งควายกันอยู นองๆ กลุมนี้จึงประยุกตนำประเพณีวัฒนธรรมมาทำเกม
และโดยทั่วไปมีแคเกมรถแขง แตงานนี้ประยุกตโดยนำสัตวอยางควายมาวิ่งแขงขัน เปนศิลปะ
การประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมไทยๆ เขากับเทคโนโลยีเพื่อดึงดูดเยาวชนและคนทั่วไปใหรูวาเรา
ยังมีสิ่งดีๆ อีกมาก และยังเปนเกมที่ไมไดเนนเรื่องความรุนแรง เกมนี้จึงสงเสริมการละเลนไทยๆ
เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัย”

เกมควายซิ่งวิ่งทะลุโลก
โครงการแขงขันพัฒนาโปรแกรมแหงประเทศไทย ครั้งที่ 13 (NSC 2011)
วัลลภ วัฒนาราโชทัย และ ทรรศนรัตน ยาวิชัย
โทร. 08-6600-1532
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“SPLASH HOUR” สนุกสนานกับ
เทศกาล “สงกรานต” ยุคไอที

“RTS” (Real Time Strategy) เกมประเภทการวางแผนการรบ คือเกมที่เด็กหลายๆ คน
ชื่นชอบ แตดวยความรุนแรงของเกมจึงไมเหมาะสมใหเด็กเลน
เจษฎา เจริญกิจวรวุฒิ ชอบเลนเกมประเภท RTS และมีความฝนวา “อยากสรางเกม
ออนไลนเปนของตัวเอง” เขาคลุกคลีอยูกับคอมพิวเตอร และการเลนเกมตั้งแตเด็ก เวลาวาง
หลังเลิกเรียนสวนใหญของเขามักอยูที่การ
ฝ ก เล น เกม อ า นหนั ง สื อ เกี่ ย วกั บ การสร า ง
เกม เทคนิคการเลนเกม และโปรแกรมการ
สรางเกม เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เขาศึกษาตอในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร สถาบั น เทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เพื่อ
สานฝนการเปนผูสรางเกมใหเปนจริง
ที่นี่เขาไดพบกับเพื่อนที่มีอุดมการณ
เดียวกัน เจษฎารวมตัวกับเพื่อนอีก 2 คน
สรางเกม RTS แนวใหม พวกเขามองวาเกมประเภทนี้เปนประโยชนกับผูเลนคือพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห และแกปญหา แตควรลดความรุนแรงลง พวกเขาจึงวางแผนรวมกับอาจารยที่
ปรึกษา รศ.ดร. เกียรติกูล เจียรนัยธนะกิจ คิดคนจนไดเกม “Songkran Festival: Splash
Hour หรือเกมสาดน้ำสงกรานต” ที่นอกจากใหความสนุกสนาน ทำใหผูเลนฝกการวางแผน คิด
วิเคราะห และแกไขปญหาแลว ยังเปนสื่อแนวใหมในการเผยแพรประเพณีอันดีงามของไทยและ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวไทยอีกดวย
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เกมนี้ผูเลนสามารถสรางทีมเลนน้ำสงกรานตดวยการตอสูกับคอมพิวเตอร โดยสามารถ
เลือกตัวละครได 4 ตัว จาก 6 ตัวเลือก ตัวละครแตละตัวจะมีความสามารถแตกตางกัน เชน มีปน
ฉีดน้ำ มีลูกโปงน้ำเพื่อปาฝายตรงขาม มีไดรเปาผมไวเปาผูเลนใหแหงหลังโดนฝายตรงขามสาด
น้ำ มีโทรศัพทมือถือไวเรียกเพื่อนๆ มาชวยกันสาดน้ำ เปนตน ซึ่งผูเลนตองวางแผนเลือกตัวละคร
ใหดี ตองรูวาจะใชตัวละครไหนเวลาใด ตองอานคุณสมบัติของตัวละครใหได เพื่อสาดน้ำฝายตรง
ขามใหไดมากที่สุด ขณะเดียวกันตองวางแผนปองกันการโจมตี และหาที่หลบที่ปลอดภัยเพื่อไม
ใหตัวเองเปยกน้ำอีกดวย ซึ่งเกมนี้นอกความสนุกสนานแลว พวกเขายังสอดแทรกประวัติความ
เปนมาของประเพณีสงกรานตไทย และขอมูลการทองเที่ยวในชวงเทศกาลสงกรานตไวในเกมอีก
ดวย
จากแนวคิดการทำเกมที่นาสนใจ รูปแบบเกมที่มีสีสันสวยงาม เทคนิคที่โดดเดน
และความพยายามในการสรางเกมที่ยากออกมาไดสำเร็จ ทำใหเกมของพวกเขา ไดรับ
รางวัลชนะเลิศ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ระดับนิสิต นักศึกษา ในโครงการการแขงขัน
พัฒนาโปรแกรมแหงประเทศไทย ครั้งที่ 13 (National Software Contest: NSC 2011) ซึ่ง
จั ด โดยศู น ย เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละคอมพิ ว เตอร แ ห ง ชาติ สำนั ก งานพั ฒ นา
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ห ง ชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เจษฎา บอกวา อยากใหเกมนี้เปน
หนึ่ ง ตั ว อย า งที่ แ สดงให เ ด็ ก ไทยเห็ น ว า
ไมใชแคตางชาติที่สรางเกม RTS ได แต
เด็กไทยก็มีความสามารถสรางเกมแนวนี้
ไดเชนกัน
สวน “พี่กอง” เจษฎา จงสุขวรากุล
หัวหนางานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที
ฝ า ยบริ ห ารและสนั บ สนุ น งานวิ จั ย ศู น ย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ มองวา “เกมนี้เปนตัวอยางที่ดีในการใชไอซีที
อยางสรางสรรค หลายคนอาจมองวาเกมใหแคความสนุกอยางเดียว แตเกมนี้แตกตางคือมีการ
นำเอกลักษณ และวัฒนธรรมที่ดีของไทยมาใชในเกม ถือเปนการเผยแพรวัฒนธรรมประเพณีไทย
ไดอีกทางหนึ่ง และนี่อาจเปนแรงบันดาลใจใหเด็กไทยหลายคนสรางเกมที่มีคุณภาพ มีคุณคา
และมีประโยชนตอผูเลนตอไป”
ถามวาเกมนี้สรางยากไหม พวกเขาตอบวา “ยากมาก” แตก็ไมยากเกินไป หากผูสรางเกม
รูจักวางแผนและการจัดการที่ดี พวกเขายอนเลาใหฟงวา พวกเขาสรางทีมขึ้นจากคนที่รักเกม
และมีทักษะในการทำเกมมากอน แตละคนเกงคนละดาน เชน เจษฎาเองเกงในเรื่องปญญา
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ประดิษฐ (AI) สวนเพื่อนๆ เกงเรื่องโปรแกรม เมื่อทักษะพรอม พวกเขาจึงเริ่มคิดคนเกมที่อยากทำ
รวมกัน ประเมินเวลาทำงาน คิดวิเคราะหกับเพื่อนรวมทีมวามีความรูพอหรือไม เมื่อคิดวาทำได
พวกเขาจึงชวยกันหาความรูเพิ่มเติม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อินเทอรเน็ต เว็บบอรด
สอบถามจากผูรู และอาจารยที่ปรึกษา ศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรม เทคนิค วิธีการสรางเกม พรอม
ศึกษาเกมตนแบบ และตัวอยางที่นาสนใจ เพื่อใหเกมสมบูรณแบบตามที่คิดไว
หลังจากนั้นจึงจัดทำแผนการทำงานที่ชัดเจน แบงงานใหตรงกับความถนัดของแตละคน
โดยใชเวลาหลังเลิกเรียน แมจะเจอปญหาอุปสรรค แตพวกเขาก็ไมทอ ตางคนตางใหกำลังใจกัน
เพื่อใหงานเดินหนาตอไป โดยไดรับคำแนะนำดีๆ จากอาจารยที่ปรึกษา และกำลังใจที่ดีจากคุณ
พอคุณแม ทำใหพวกเขาฝาฝนปญหามาได
พวกเขาตางพูดเปนเสียงเดียวกันวา เปนธรรมดาที่การทำงานตองหนัก เหนื่อย และ
เต็มไปดวยปญหา แตในความยากลำบากนั้น ก็แฝงไปดวยคุณคาและสิ่งที่นาเรียนรู
นอกจากความรูใ นการสรางเกมแลว พวกเขายังไดเรียนรูก ารวางแผนการทำงาน ฝกทำงานเปนทีม
และเรียนรูวิธีการแกปญหา เมื่อกลับมาวิเคราะหตัวเองอีกครั้ง พวกเขาพบวา ตนเองเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้น เปนผูใหญและมีความรับผิดชอบมากขึ้น ซึ่งพวกเขามองวาเปนสิ่งที่มีคามาก
การสรางเกมไดหลอหลอมลักษณะนิสัยดีๆ ใหเกิดในตัวพวกเขา ทำใหพวกเขามีแนวคิดดีๆ ใน
การทำงาน มองโลกกวางขึ้น ซึ่งทั้งหมดทำใหพวกเขาเติบโตเปนคนที่มีคุณภาพ
เจษฎาและเพื่อนๆ ยังไมหยุดยั้งในการสรางสรรคเกมคุณภาพ พวกเขาวางแผนพัฒนาเกม
“Songkran Festival: Splash Hour” ใหมีกราฟกสวยงามขึ้น มีลูกเลนที่นาสนใจ เพื่อดึงดูดใจให
นักเลนเกมทั้งชาวไทยและชาวตางชาติหันมาเลนเกมนี้กันมากขึ้น นอกจากนี้พวกเขายังวางแผน
สรางเกมออนไลนใหมๆ ที่ไมไดใหแตความสนุกสนานเทานั้น แตยังแฝงไวดวยความรู และมี
ลูกเลนที่ชวยพัฒนาทักษะดานความคิดใหแกผูเลน เพื่อใหผูเลนไดประโยชนจากการเลนเกม
และสามารถใชเกมในการพัฒนาตนเอง
สำหรับผูท ชี่ นื่ ชอบการเลนเกมและสนใจอยากทดลองเลนเกม สามารถชมตัวอยาง
เกม และดาวโหลดเกม “Songkran Festival: Splash Hour” ไดที่ www.thaiware.com
นี่คือตัวอยางของเยาวชนคุณภาพที่ไมไดเกงแคในหองเรียนอยางเดียว แตยัง “คิดดี”
ใชความรู ความสามารถดานไอซีทีที่ตนเองมีอยูมาสรางสรรคสิ่งใหมๆ ที่เปนประโยชนแกสังคม
“Songkran Festival: Splash Hour หรือเกมสาดน้ำสงกรานต”
โครงการแขงขันพัฒนาโปรแกรมแหงประเทศไทย ครั้งที่ 13 (NSC 2011)
อาจารยที่ปรึกษา: รศ.ดร.เกียรติกูล เจียรนัยธนะกิจ
ทีมผูสรางเกม: เจษฎา เจริญกิจวรวุฒิ ชนินทร ภักดีธรรมะสกุล นวกานต ประเสริฐเจริญกิจ
โทร. 08-3815-9116 E-mail: jezadaloye@hotmail.com
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เกมพันธุไทย ใสใจสิ่งแวดลอม

หากกลาวถึงการปลูกจิตสำนึกความเปนไทย และการอนุรักษสิ่งแวดลอม หลายคนอาจ
ชวนกันไปปลูกปา คัดแยกขยะ หัดเลนดนตรีไทย แตสำหรับผูชื่นชอบเกมและการคิดคนกิจกรรม
เพื่อความบันเทิงดานไอซีทีอยาง ทินกฤต งามดี วโรภาส ชุนณะวงค และ กุลธิดา ดุษฎีวงษ
กำจร แลว พวกเขาหยิบแนวคิดดีๆ ของการอนุรักษลงไปไวในเกม โอปปาติกะ อสุรสูรย เพื่อ
สงผานความเพลิดเพลิน พรอมปลูกฝงการเลนเกมสรางสรรคไดอยางนาชื่นชม
โอปปาติกะ อสุรสูรย ถูกการันตีดว ย รางวัลชนะเลิศ โปรแกรมเพือ่ ความบันเทิง (ระดับ
นักเรียน) จากโครงการแขงขันพัฒนาโปรแกรมแหงประเทศไทย ครั้งที่ 13 (NSC 2011)
ซึง่ จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ในฐานะหัวหนาทีม ทินกฤต งามดี
หรื อ “โต ง ” เลา ถึง ที่ม าของโครงงานวา เกิด จากการรวมตั ว กัน ของเพื่อนๆ ที่ส งผลงานเข า
โครงการนี้มาตั้งแตเรียนชั้น ม.4 เนื่องจากเรียนสายวิทย-คอมฯ ซึ่งทุกปอาจารยจะใหนักเรียนสง
โครงงานเขาประกวดตามเวทีตางๆ เพื่อฝกเรียนรูการทำงานเปนทีม ความคิดสรางสรรค ตลอดจน
สรางเสริมประสบการณนอกหองเรียน
แมในปแรกจะลมเหลวไมเปนทา แตโตงและเพือ่ นเริม่ ติดใจการทำโครงงาน จึงตัง้ เปาหมาย
ในการทำโครงงานครั้งตอไปวาตอง “ชนะเลิศ” ใหได ซึ่งในปตอมาพวกเขาก็ไดชื่นชมผลแหง
ความพยายามกับรางวัลที่ 3 นำมาสูความภาคภูมิใจ และแรงใจที่กาวไปใหไกลยิ่งขึ้น และในป
2554 พวกเขาก็ไมผิดหวัง สามารถควารางวัลชนะเลิศมาครองไดในที่สุด
“ปแรกที่เริ่มสงผลงานเขาประกวด พวกเราไมไดตั้งใจเทาไร ขาดทั้งประสบการณและ
เปาหมาย ทำเพราะเปนงานที่ตองทำสงอาจารยเทานั้น แตหลังการแขงขันจบลงพวกเราเริ่มคิด
ใหม ทำไมเราไมทำใหดีที่สุด ทำดวยความตั้งใจ ลองตั้งความหวังใหสูงกวานี้ และเดินไปใหถึง
นาจะมีความหมายมากกวา”
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เมื่อเริ่ม “ทำดวยใจ” ก็เหมือนมีชัยไปกวาครึ่ง บวกกับการเตรียมตัวที่ดี นำประสบการณ
เดิมมาปรับใชในงานใหม วิเคราะหตนเองและทีมอื่นๆ เพื่อหาจุดเดนจุดดอย ทำใหโครงงานเริ่ม
เปนระบบระเบียบยิ่งขึ้น สงผลใหทั้งพวกเขาเกิดความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น โตงบอกวา
หลังจากไดรางวัลที่ 3 ในปที่แลว ตนและเพื่อนเริ่มคิดโครงงานใหมทันที เมื่อไดขอสรุปวาจะทำ
อะไรก็คอยๆ หาขอมูลเพื่อนำมาคิดเกม จากนั้นจดบันทึกเปนคลังขอมูล กระทั่งถึงชวงเวลาเขียน
นำเสนอโครงการ จึงนำขอมูลทั้งหมดมาใชประกอบการทำงาน
ขั้นตอนการทำงานดำเนินไปไดดวยดี เพราะมีแนวทางหลักของเกมที่วางไวแลวคือ เปน
เกมที่ ป ลู ก ฝ ง การอนุ รั ก ษ ธ รรมชาติ สร า งเสริ ม เอกลั ก ษณ ค วามเป น ไทย ควบคู ไ ปกั บ ความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน ไมใชเวลานานเกินไปในการเลน ไมทำเกมที่มีรูปแบบการตอสูที่รุนแรง
และใชกำลัง เพราะเชื่อวาเกมที่รุนแรงอาจสงผลตอการจดจำและเลียนแบบของเด็กได
“ถาเปนเกมการตอสู เรามองวาเปนเกม
รุ น แรง ไม มี อ ะไรสร า งสรรค มี ก ารใช ก ำลั ง
ทำลายคูตอสูอยางเดียว พวกเราจึงคิดกันวา
นาจะดึงสิ่งดีๆ ออกมาแขงขันกัน จึงเลือกทำ
เกมปลู ก ต น ไม ที่ ส อดแทรกแนวคิ ด อนุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอมใหกับผูเลน เปนการสรางสรรคเกม
ในมุมมองบวก ซึ่งเปนภาพที่นาจดจำมากกวา
เกมตอสู”
จากการเก็บขอมูลหลอมรวมกับความ
คิดสรางสรรค นำมาสูเกมโอปปาติกะ อสุรสูรย ที่แบงผูแขงขันออกเปนสองฝาย เริ่มจากเปน
เด็กที่สะสมกำลังและแตมดวยการปลูกตนไมใหไดมากที่สุด เมื่อถึงระดับที่กำหนดไวจะสามารถ
กลายรางเปนยักษได โดยขอดีของยักษคือสามารถทำลายตนไมของฝายตรงขามได รวมถึง
สามารถกระโดดและเคลื่อนที่ไดเร็ว ทำใหขามไปยังเขตแดนของอีกฝายได แตผูเลนจะตองจดจำ
ใหไดวาตนปลูกตนไมไวตรงไหนบาง เพราะตนไมจะมีลักษณะเหมือนกัน ถาผูเลนจำไมไดอาจไป
ทำลายต น ไม ข องตนเข า และทำให พ ลั ง ของตนลดลงได รวมถึ ง ต อ งกะเวลาที่ จ ะกลั บ มายั ง
เขตแดนของตนกอนจะกลายเปนเด็กอีกครั้ง ซึ่งจะทำใหใชเวลาในการเดินทางมากและอาจกลับ
มาไมทัน ทำใหแพไดเชนกัน
เกมนี้นอกจากผูเลนจะไดฝกทักษะการจดจำ ไหวพริบ และการวางแผนการเลนแลว ยัง
สามารถซึมซับเอกลักษณความเปนไทย การใสใจธรรมชาติ รวมถึงเพลิดเพลินกับกราฟกที่นำ
ลวดลายไทยมาประยุกตใชในเกมดวย ซึ่งพวกเขาบอกวากวาจะทำเกมไดขนาดนี้ พวกเขาตอง
ใสใจในทุกขั้นตอนและทุกรายละเอียด ทั้งการศึกษาสืบคนตนแบบและความหมายแลวนำมา
ปรับใชกับเทคโนโลยีใหเกิดความเหมาะสมมากที่สุด เชน โลโก กราฟกตัวละคร ฉากประกอบ
ตางๆ ไปจนถึงชื่อเกมก็ศึกษาความหมายจนคนพบความรูรอบตัวมากมาย
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“ตอนตั้งชื่อเกม เราพยายามหาคำที่มีความหมายตรงกับเนื้อเรื่องของเกมที่ตัวละครกลาย
รางมาเปนยักษ พบความรูวาในทางพุทธศาสนา ชีวิตเกิดได 4 รูปแบบ คือ 1. เกิดในครรภ 2.
เกิดในไข 3. เกิดในเถาไคล เกิดในสิ่งสกปรก เชน น้ำคล่ำ ซากศพ เชน การเกิดของแมลงวัน
หนอน เปนตน และ 4. โอปปาติกะ เกิดแลวโตทันที เราจึงนำชื่อนี้มาใช”
กวา 4 เดือนที่พวกเขาใชเวลาพัฒนาเกม แมจะวางแผนมาอยางดี แตอุปสรรคมักมา
พรอมกับการลงมือทำ แตพวกเขาก็สามารถแกไขได โดยนำประสบการณที่แตละคนมีอยูมาแก
ปญหา เชน มีเวลามาทำงานนอยเพราะตองทำการบานสงครู แถมวันหยุดยังตองเรียนพิเศษอีก
พวกเขาจึงแกปญหาดวยการทำปฏิทินงานทำใหงานสำเร็จไดตามกำหนด และระหวางทางพวก
เขายังไดเรียนรูเรื่องการทำงานเปนทีม ซึ่งสามารถนำมาปรับใชกับชีวิตประจำวันไดเปนอยางดี
“ผมไดเรียนรูว า การทำงานเปนทีม ตองอาศัยการวางแผนทีด่ ี หากเราไมแบงงาน ไมยดื หยุน
ไมรับฟงกันก็คงสำเร็จไดยาก ตอน ม.4 เราไมคอยไดวางแผนกันเทาไหร ปรากฏวาไมไดเขารอบ
งานก็ออกมาไมดี ที่สำคัญผมวาการมีจุดมุงหมาย มีเปาหมาย จะทำใหเราเปนคนที่มุงมั่น จดจอ
ที่จะฝาฟนไปใหถึง หากไมกาวไปใหถึงที่สุด เราก็ย่ำอยูกับที่ ไมไดพัฒนาตัวเอง ไมไดชัยชนะ
อยางที่หวัง นอกจากนั้นเรายังไดฝกคิดในทางสรางสรรค คิดในสิ่งที่คนอื่นยังไมไดทำ และทำใน
สิ่งที่คนอื่นยังไมไดคิด”
ขณะที่ “พี่กอง” เจษฎา จงสุขวรากุล หัวหนางานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที ฝาย
บริหารและสนับสนุนงานวิจัย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค)
มองวา โครงการนี้นาสนใจเพราะนอกจากจะเลนเพื่อความบันเทิงแลว ยังเสริมสรางทักษะดาน
ตรรกะศาสตร ซึ่งเปนสวนหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร แทรกความรูเขามาทำใหผูเลนมีตรรกะในการ
คิดดวย
“นองกลุมนี้เปนนักเรียนที่มีความสามารถไมแพระดับอุดมศึกษาเลย มีความคิดสรางสรรค
ในการทำงาน โดยเกมที่พวกเขาขึ้นนั้นเปนเกมสามมิติลักษณะเรียลไทม มีผูเลนเดินไปเก็บวัตถุ
และไอเท็มตางๆ คลายเกมแรคนาร็อคของเกาหลี เกมมาริโอของญี่ปุน สามารถเลนผานเครือขาย
หลายๆ คนพรอมกันไดโดยการออนไลน แตที่โดดเดนคือพวกเขาพยายามประยุกตวรรณคดีไทย
ดวยการนำยักษมาใชเปนตัวละคร ซึ่งเปนเอกลักษณของไทยที่เด็กรุนใหมเล็งเห็นถึงคุณคา
นาภูมิใจเปนอยางมาก”
เกมโอปปาติกะ อสุรสูรย
โครงการการแขงขันโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทยครั้งที่ 13 (NSC 2011)
อาจารยที่ปรึกษา: อ.อัจฉรา รัตนวงษ โรงเรียนระยองวิทยาคม
สมาชิกในทีม: ทินกฤต งามดี วโรภาส ชุนณะวงค กุลธิดา ดุษฎีวงษกำจร
โทร. 08-8225-0882 E-mail: drooping_me@live.com
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การวินิจฉัยโรคตางๆ ที่เกิดกับเทาอาจเกิดความคลาดเคลื่อน โดยเฉพาะโรคที่เกิดกับคนที่
มีเทาผิดปกติอยาง โรคเทาแบนที่สงผลกระทบตออาการทางเทา เชน โรครองช้ำ โรคตาปลา โรค
เทาพอง โรคเทาปุก และอาการเจ็บเอ็นรอยหวาย ยิ่งหากไมไดรับการวินิจฉัยอยางถี่ถวนแลวอาจ
จะส ง ผลตามมาอยางคาดไม ถึ ง แตวันนี้มี อีกหนทางหนึ่งที่ สามารถใหค วามกระจา งกับ การ
วินิจฉัยโรคนี้ไดอยางเปนรูปธรรม
“อู” ยุทธพงศ อุณหทวีทรัพย บัณฑิตหนุมจากสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ผูริเริ่ม
“ระบบวิเคราะหฝาเทาเพื่อการวินิจฉัยโรค” โปรแกรมเพื่อการวินิจฉัยโรคผิดปกติทางเทา
ดวยการประมวลภาพ จนสามารถควารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การแขงขันพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประเภทโปรแกรมเพื่องานการพัฒนาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ระดับนิสิต นักศึกษา มาครอง
อูบอกวาเมื่อตอนที่เขาเรียนอยูชั้นปที่ 4 เขาไดรับคำชักชวนจากอาจารยในมหาวิทยาลัย
ใหเขารวมโครงงานเกี่ยวกับแกปญหาของโรคที่เกิดกับเทาซึ่งไดแนวคิดมาจากแพทยที่เสนอ
ปญหามาทางอาจารย เพื่อเปดโอกาสใหเขาคิดหาวิธีวินิจฉัยโรคนี้เพื่อใหเกิดความชัดเจนมากขึ้น
เขาเห็นวาเปนโครงการที่ดีจึงตอบตกลงเพราะ “เทา” เปนอวัยวะสำคัญที่รองรับน้ำหนักของคนไว
ทั้งหมด หากเทาเกิดความผิดปกติเมื่อไหร ก็จะสงผลตอสวนตางๆ ของรางกายทันที
อู ต กลงทำโครงการนี้ ร ว มกั บ เพื่ อ นคนหนึ่ ง ที่ เ ห็ น ความสำคั ญ ของโรคนี้ เ ช น กั น เธอคื อ
ณัฐกานต ลิขิตผลจรูญ โดยพวกเขาเริ่มตนการทำงานดวยการคนหาขอมูลและทฤษฎีจากงาน
วิจัยตางประเทศเกี่ยวกับการประมวลภาพและโปรแกรมประยุกตมาตรวจสอบความผิดปกติของ
รูปฝาเทา เพื่อนำมาประยุกตใชกับอุปกรณใหทำงานไดผลยิ่งขึ้น แมพวกเขาจะมีพื้นฐานความรู
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เรื่องการประมวลภาพมาบางแลว แตยังไมเพียงพอตอการทำโครงงาน และดวยความชื่นชอบการ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร อูจึงไดแงคิดใหมๆ ที่สามารถนำมาใชสรางสรรคโปรแกรมนี้ไดเปน
อยางดี
โปรแกรมที่อูสรางขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแกแพทยในการวินิจฉัยลักษณะฝาเทาของ
ผูปวยและระบบการไหลเวียนโลหิตบริเวณฝาเทานั้น ใชหลักการวัดรอยพิมพเทาจากภาพถาย
แบบดิจิทัลผานเครื่องโพโดสโคปที่เปนอุปกรณดูภาพฝาเทาไดจากจอแสดงผล และสามารถนำ
ภาพฝาเทาที่ไดไปประมวลผลออกมาเปนตัวเลขเพื่อการวินิจฉัย ซึ่งแพทยที่ทำการรักษาสามารถ
ประเมินผลการรักษาไดแมนยำมากขึ้น
อูบอกวาโปรแกรมที่พวกเขาพัฒนาขึ้นนั้นขณะนี้ได
มี ก ารนำไปทดลองใช จ ริ ง แล ว ที่ โ รงพยาบาลสมเด็ จ
ราชเทวี ณ ศรีราชา แผนกเวชศาสตรฟนฟู เพื่อตรวจ
สอบวาโปรแกรมดังกลาวสามารถตอบโจทยของแพทยได
จริ ง หรื อ ไม ซึ่ ง ผลจากการทดลองพบว า โปรแกรมนี้
สามารถเก็บภาพเพื่อนำไปประเมินผลออกมาเปนตัวเลขได
อยางชัดเจน ทำใหแพทยสามารถวินิจฉัยโรคจากฝาเทาได
งายและเร็วขึ้น และที่สำคัญคือโปรแกรมนี้พัฒนาขึ้นจาก
ฝมือคนไทย ถือเปนโปรแกรมวินิจฉัยโรคฝาเทาเครื่องแรก
ของไทยเลยก็ ว า ได ซึ่ ง ในอนาคตหากสามารถพั ฒ นา
โปรแกรมนี้ใหดียิ่งขึ้น เชื่อวาจะชวยลดการสั่งซื้อเครื่องดัง
กลาวจากตางประเทศได พวกเขาบอกวาความสำเร็จของ
พวกเขาในวันนี้จะเกิดขึ้นไมไดหากขาดปจจัยที่สนับสนุน ไมวาจะเปนความมุงมั่นทำงานใหบรรลุ
ผลสำเร็จ ความสามัคคีระหวางเพื่อนรวมงาน และที่ขาดไมไดคืออาจารยที่ปรึกษาที่ชวยแนะนำ
แนวทางการแกไขปญหาตางๆ ใหกับพวกเขา
“พี่กอง” เจษฎา จงสุขวรากุล หัวหนางานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที ฝายบริหาร
และสนับสนุนงานวิจัย ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ใหความเห็นวา
อูคือตัวอยางของเยาวชนไทยที่นำความรูความสามารถดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เขามีอยู
มาปรับใชในงานทางการแพทยไดอยางลงตัว จริงๆ แลวมีเครื่องมือทางการแพทยประเภทนี้
อยูเปนจำนวนมาก แตพวกเขาสามารถทำใหอุปกรณดังกลาวใชงานไดงายขึ้น โดยมีขั้นตอนการ
ทำงานคือใหผูปวยขึ้นไปยืนและถายรูปฝาเทา จากนั้นจึงนำรูปถายไปประมวลผลเพื่อหาคาดัชนี
เทาและน้ำหนักกดจุดตางๆ เพือ่ ใชในการรักษาและสรางภูมติ า นทานใหกบั ผูป ว ยตอไป เปนผลงาน
ที่ประยุกตใชเทคโนโลยีประมวลผลภาพไดอยางสอดคลองลงตัว
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การทำโครงงานชิ้นนี้พบวาอูมีพัฒนาการดีขึ้นอยางเห็นไดชัด ซึ่งแตกตางจากเมื่อกอนที่
เขาเปนคนขี้อายไมกลาแสดงออก แตการที่
เขามีโอกาสไดยืนอยูบนเวทีการแขงขัน ไดมี
โอกาสนำเสนอผลงานของเขาใหหลายๆคน
เห็นความสามารถของเขา สิ่งเหลานี้ทำให
เขากลาแสดงออก กลาคิด กลาทำสิ่งตางๆ
ที่เปนประโยชน มีเหตุมีผล และคิดอยางเปน
ระบบมากขึ้น ซึ่งเชื่อวาในอนาคตเขานาจะ
พัฒนาตัวเองไดดียิ่งขึ้น
การสร า งผลงานขึ้ น มาชิ้ น หนึ่ ง
บางครั้งเราอาจมองวาสิ่งที่เราทำดีที่สุด
แลว แตคนอื่นอาจมองวาเปนเรื่องธรรมดาก็ได จึงอยากฝากไปถึงนองๆ ทุกคนวาการได
มาซึ่งความสำเร็จนั้นตองมาจากความตั้งใจจริง และตองพยายามคนหาความรูใหมาก
ที่สุด อยาหยุดที่จะคนหาความรู เพราะเราอาจจะยังไมรูในหลายสิ่งหลายอยางที่มีอยูใน
โลกนี้

ระบบวิเคราะหฝาเทาเพื่อการวินิจฉัยโรค
โครงการการแขงขันโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทยครั้งที่ 13 (NSC 2011)
ยุทธพงศ อุณหทวีทรัพย และ ณัฐกานต ลิขิตผลจรูญ
โทร. 08-5377-6801 E-mail: pentagon_ou@gmail.com
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“ฮง” จากเด็กเลนเกม
สูนักทำเกมคุณภาพ

ปญหาเด็กติดเกม หนีเรียน การใชความรุนแรงในสังคม อาจทำใหเด็กเลนเกมกลายเปน
จำเลยของสังคม แตสำหรับ “ฮง” พีรพัทธ นันนารารัตน เจาของรางวัลการทำเกมคุณภาพ
หลายรางวัล อาจใหคำตอบของการเลนเกมไดดีที่สุด
ฮงเลาวา เขาเองก็เปนคนหนึ่งที่เริ่มตนทำเกม จากการเปนคนเลนเกมมากอน ทำใหสนใจ
อยากมีเกมเปนของตัวเอง จึงรวมกลุมกับเพื่อนๆ เพื่อเรียนรูและทำเกมในรูปแบบตางๆ เชน เกม
แอคชั่ น ชื่ อ Confuse way เกมสะท อ นแนวคิ ด การแกไ ขป ญ หาภาวะโลกร อ นที่ ผู ก เรื่ อ งให
เกี่ยวของกับปญหาสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ “อยากใหเกมมีทั้งประโยชนและไมนาเบื่อสามารถ
เลนไดทุกวัย ประเด็นหลักในการคิดเกมอาจไมตองคำนึงถึงโปรแกรมมากนัก แตใหความสำคัญ
กับแนวความคิดที่จะนำเสนอ”
จากจุ ด เริ่ ม ต น ของเด็ ก เล น เกมที่ มี ฝ น อยากมี เ กมเป น ของตั ว เอง ทำให ฮ งไม ห ยุ ด คิ ด
สรางสรรคเกมขึ้นมาอยางตอเนื่อง โดยเกมตอมาที่เขาทำคือ เกมเกี่ยวกับการขับแท็กซี่ทองไป
ตามสถานที่สำคัญตางๆ รอบเกาะรัตนโกสินทร ชื่อ เกม BKK TaXo MeTroN ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การศึกษาประวัติศาสตรของกรุงเทพฯ
“เกมนี้ไดแนวคิดมาจากนครวาติกันและอีกหลายๆ มหานครของโลก ทำใหกลับมาคิดวา
สถานที่ทองเที่ยวของประเทศไทยติดอันดับโลกมากมาย และเกมในลักษณะนี้เรานาจะทำออกมา
ได เพราะมีประวัติศาสตรอันยาวนานและนาสนใจไมแพกัน”
ฮงมีโอกาสทำงานดานเกมอยางตอเนื่องและไดรับการสนับสนุนจากสำนักงานสงเสริม
อุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือซิปา โดย นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ
พงศสวุ รรณ รองผูอ ำนวยการถายทอดเทคโนโลยี ซึง่ เปดโอกาสใหฮงไดทำโครงการเมฆา (Mekha)
เพือ่ รวบรวมเกมทีม่ ปี ระโยชน อาทิ เกมเพือ่ การเรียนการสอนทีเ่ ปดใหใชงานไดฟรี เปนโอเพนซอรส
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ทุกคนสามารถดัดแปลงและแกไขเกมเหลานี้ได โดยจัดทำเปนคูมือภาษาไทย และมีการปรับลด
ความรุนแรงในเกมลง เพื่อทำใหคนทุกเพศทุกวัยสามารถเลมเกมนี้ได
นอกจากนี้ฮงยังไดรวมเปนวิทยากรในการทำเกมตามสถานที่ตางๆ เชน มหาวิทยาลัย
บูรพา ศูนยฝกอบรมของ SIPA โดยเนื้อหาที่สอนจะเริ่มตั้งแตการออกแบบเกม การออกแบบตัว
ละคร และการพัฒนาจนไดเกมขึ้นมา และในระหวางการสอนเขายังสอดแทรกประสบการณ
อุปสรรคปญหา ขอผิดพลาดในการทำงาน และแนวทางแกปญหาในการทำเกม เพื่อใหผูเขา
อบรมมีทักษะและความรูเพิ่มขึ้น
จากการที่ มี โ อกาสได ท ำงานร ว มกั บ ผู ใ หญ นี้ เ อง
ทำให ฮ งเพิ่ ม พู น ความรู แ ละประสบการณ ม ากขึ้ น และ
พัฒนาผลงานขึ้นตามลำดับ จนสามารถสรางสรรคเกม
ออกมาตอเนื่อง ลาสุดคือ เกม X-Step เกมผจญภัยที่
ผูเลนตองใชสมาธิมาก ทั้งยังแฝงแนวคิดเรื่องการใชเวลา
ใหคุมคาไวอีกดวย
“แรงบันดาลใจในการคิดเกมนี้คือ หลายคนมักมอง
วา การเลนเกมทำใหสมาธิสั้น แตจริงๆ แลวการเลนเกม
ตองอาศัยสมาธิมาก ตองจดจอและเขาใจ ที่สำคัญตอง
สนุกและมีสาระในการใชความคิดเพื่อหาเสนทางที่จะไปถึง
จุดหมาย”
X-Step ยังเปนเกมที่มีเนื้อหาตอเนื่องหมุนเวียน
เปลี่ยนไปตามความสำคัญของแตละเดือน เชน X-Step Episode 2 จะมีเนื้อหาสอดรับกับวัน
วาเลนไทนในชวงเดือนกุมภาพันธ เกม X- Step Episode 3 มีเนือ้ หาเกีย่ วกับประวัตกิ ารทำงาน
และผลงานของเซอรไอแซก นิวตัน นักวิทยาศาสตรคนสำคัญของโลกผูเกิดในวันที่ 31 มีนาคม
ที่เขาไดหยิบยกเกร็ดความรูและความสนใจเหลานี้มาสอดแทรกไวในเกมดวย โดยเปดใหผูสนใจ
ดาวนโหลดไดฟรีที่ www.thaiopengames.org เพื่อใหสังคมรับรูวายังเกมดีๆ มีคุณภาพ ฝมือ
คนไทยใหจับจอง
จากการแบงปนความรูด า นเกมทีต่ นเองมีโดยเปนทัง้ วิทยากร ผูส อนทำเกมแกรนุ นอง
และคนทั่วไปที่สนใจ ทำใหขณะนี้เขามีลูกศิษยตั้งแตระดับประถมศึกษาไปจนถึงวัย 60 ป
เลยทีเดียว
หากถามถึงความเปลี่ยนแปลงจากเด็กเลนเกมไปสูคนทำเกมแลว ฮงบอกวามีความ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย การทำเกมสอนใหเขารูจักจัดระบบความคิด มีการเติบโตทาง
ความคิดมากขึ้นเรื่อยๆ รูจักหาจุดบกพรองและคอยๆ ลดจุดบกพรองของตนเองลงได
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พัฐปารย นันนารารัตน คุณแมของฮง กลาวถึงความเปลีย่ นแปลงของฮงดวยวา เมือ่ กอน
รูสึกเปนหวงมากเวลาเห็นลูกเลนเกม แตก็จะเขาไปถามลูก คอยดูแลใกลชิด บางครั้งก็เลนเกมไป
กับเขาดวย หรือชวยวิจารณเกมที่เขาเลน หรือเกมที่เขาทำขึ้น เพื่อใหลูกรูสึกเหมือนมีเราเปนเพื่อน
นอกจากนี้ยังมีการตกลงกันวาถาจะเลนเกมตองอานหนังสือหรือทำการบานใหเสร็จกอน ฝกเขา
แบบนี้ตั้งแตเด็ก เขาจึงรูจักแบงเวลาเรียน–เลน และมีความเปนผูใหญ เขาทำงานเหมือนผูใหญ
ทำงาน เชน หากถึงกำหนดสงงานก็ไมเคยพลาดนัด แมก็สบายใจที่เขามีความรับผิดชอบกับงาน
ที่ไดรับมอบหมาย
ดาน สุรวดี รักดี หรือพี่อี๋ นักวิจัยโครงการเด็กหัวใสฉลาดใชไอซีที มหาวิทยาลัย
มหิดล “พี่เลี้ยง” ที่เห็นแววของฮงมาตั้งแตแรกบอกวา สำหรับฮงแลวถือวาเปนเด็กที่มีความ
พยายามมาก จากเด็กทีไ่ มมคี วามรูเ รือ่ งเกมมากอน แถมยังไดรบั การดูถกู จากคนรอบขาง แตดว ย
ความใฝรู เขาพยายามอานหนังสือเกีย่ วกับการทำเกมหลายรอยหนา บวกกับความพยายามตัง้ ใจ
อยากทำเกมอยางจริงจัง ทำใหเด็กเลนเกมธรรมดาๆ คนหนึง่ ผันตัวเองมาเปนคนทำเกมคุณภาพได
“เขาเห็นตัวเองชัดวารักและชอบทำอะไร แมระหวางการทำงานจะมีอุปสรรคแตก็สู ทำให
เขาสามารถทำงานตอไปได แตที่สำคัญคือเขา “เปดโอกาส” ใหตัวเองในการทำงาน ดวยการเขา
รวมเวทีที่มีความรูดานเกมแทบทุกเวที หรือเขารวมการประกวดตางๆ เพื่อหาประสบการณมาใช
พัฒนาตัวเอง ทำใหผูใหญเกิดความไววางใจมอบหมายใหทำงาน กอปรกับเขามีความรับผิดชอบ
สูงมากและทำเกมออกมาสม่ำเสมอ ทำใหงานของเขาประสบความสำเร็จ”
ทุกวันนี้ฮงยังคงทำงานดานนี้ตอเนื่อง โดยลาสุดกำลังผลิตผลงานสื่อสามมิติเพื่อใชเปน
แผนที่เขาชมงานพลังมหกรรมเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2 “แบงปน เพื่อเปลี่ยนแปลง” ที่
จัดขึ้นที่สวนโมกขกรุงเทพฯ และรวมเปนวิทยากรดานการผลิตเกมในงานดังกลาวอีกดวย
ดวยความรับผิดชอบทั้งการทำงานและการเรียนไปพรอมๆ กัน ทำใหฮงสอบเขา
เรียนตอที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต การออกแบบ
สื่อปฏิสัมพันธและมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อศึกษางานดานนี้อยาง
ตอเนื่องจริงจัง

โครงการจัดการองคความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการเรียนรูของเด็กและเยาวชน (ICT YOUTH CONNECT PROJECT)
พีรพัทธ นันนารารัตน
โทร. 08-6031-4625 E-mail: phierapath_puresci@windowlive.com
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เนื้อเยื่ออักเสบ...
เรื่องธรรมดาที่ไมธรรมดา

ผลงานของ 3 หนุมนักศึกษาภาควิชาพยาธิวิทยาและนิติเวชศาสตร ชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัย
นเรศวร ไพสิฐ โกสุม, พชรพล อุดมลักษณ และวุฒิดนัย คลองสันติรักษ ที่รวมกันพัฒนา
โปรแกรมที่มีชื่อวา “เนื้อเยื่ออักเสบ...เรื่องธรรมดาที่ไมธรรมดา” เขารวมการประกวด
โครงการแขงขันพัฒนาโปรแกรมแหงประเทศไทย ครั้งที่ 13 (NSC 2011) ซึ่งจัดโดย
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้เพื่อนำโปรแกรมดังกลาวไปใชเปน “สื่อ
การเรียนรู” ในรายวิชาพยาธิวิทยา (Pathology) ของนิสิตนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ
และผูสนใจทั่วไป
โปรแกรมดังกลาวดำเนินเรื่องเหมือนใหผูใชโปรแกรมเปนตัวละคร ดวยการทองอยูใน
ดินแดนสมมติที่เรียกวารางกาย อันเปรียบเสมือนเมืองเมืองหนึ่ง มีผิวหนังทำหนาที่เปนปราการ
ด า นแรก ป อ งกั น เชื้ อ โรคผ า นเข า สู ร า งกาย ส ว นเม็ ด เลื อ ดขาวทำหน า ที่ เ หมื อ นทหารที่ ค อย
ลาดตระเวนไปทั่วรางกาย คอยกำจัดเชื้อโรคตางๆ และแจงใหหัวหนาหรือผูบังคับบัญชาทราบ
(ตัวรับรูใ นรางกาย) เมือ่ ผานปราการดานตางๆ แลว โปรแกรมนีน้ อกจากผูใ ชจะไดเรียนรูร ะบบ
การทำงานภายในรางกายแลว ยังมีแบบทดสอบทั้งกอนและหลังการเรียนรู เพื่อประเมิน
ความรูของผูใช ซึ่งงายตอการนำไปประยุกตใชของครูผูสอนไดอีกดวย
ไพสิฐ โกสุม หรือ “เอ็ม” หัวหนาโครงงานเลาถึงทีม่ าของการพัฒนาโปรแกรมวา ในฐานะ
นักศึกษาแพทยรวู า บทเรียนทางการแพทยเขาใจยาก ผูเ รียนตองมีความรูพ นื้ ฐานอยูบ า งพอสมควร
ที่ผานมาบทเรียนทางการแพทยสวนใหญไมคอยมีการนำเสนอในรูปแบบที่เขาใจงาย ทำใหการ
ศึกษาดวยตนเองเปนเรื่องยุงยากลำบาก สิ่งนี้เองที่เปนแรงจูงใจใหนักศึกษาแพทยทั้ง 3 คน
ลุกขึ้นมาคิดโปรเจ็คดีๆ ดวยการผสานความรูสองแขนง คือ ดานการแพทยและไอซีทีเขา
ดวยกัน เปนโปรแกรมการเรียนรูที่ใครๆ ก็สามารถเรียนไดดวยตัวเอง...
83

มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2

“พวกเราเรียนเรื่องพยาธิวิทยากันมาแลว ประกอบกับมีความรูเรื่องไอซีทีอยูบาง จึงนำ
ความรูทั้งสองแขนงมาผนวกกัน คิดวานาจะเกิดประโยชนกับผูอื่นบางไมมากก็นอย เพราะเรื่อง
เนื้อเยื่ออักเสบนั้น คนสวนใหญยังเขาใจคลาดเคลื่อนอยูมาก คิดวาเนื้อเยื่ออักเสบเกิดจากเชื้อโรค
ที่เขาสูรางกาย แตจริงๆ แลวอาการอักเสบคือ ผลที่เกิดจากรางกายที่พยายามตอสูกับเชื้อโรค
หากความรูพื้นฐานงายๆ เชนนี้ถูกเผยแพรออกไป ไมเพียงแตชวยลดชั่วโมงในการเรียนการสอน
ของนิสิตนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตรเทานั้น แตยังมีคุณประโยชนตอประชาชนทั่วไป ซึ่งการ
แพทยสมัยใหมตองทำงานเชิงรุกใหมากขึ้น เพื่อลดการสงตอผูปวยในอนาคต”
วุฒิดนัย คลองสันติรักษ หรือ “โตด” บอกวา แมจะเรียนหนัก แตพวกเขาก็ไมทอ
เพราะตองแบงเวลาใหดี ทั้งการเขียนโปรแกรม อานหนังสือ และการสอบ ถือวาหนักมากสำหรับ
นักศึกษาแพทย โดยพวกเขาจะชวยกันวางโครงเรื่อง และหาขอมูลใหพรอมกอนลงมือเขียน
โปรแกรม ซึง่ เปนครัง้ แรกทีเ่ ขาไดทำงานดาน
นี้เพราะที่ผานมาจะถนัดแตงานดานกราฟก
ธรรมดาๆ แตเมื่อผานเขารอบ ทำใหโตดได
เรียนรูเทคนิคใหมๆ จากเพื่อนๆ ซึ่งสามารถ
นำมาใชพัฒนาการเขียนโปรแกรมใหดียิ่งขึ้น
สวน “บี” พชรพล อุดมลักษณ บอก
ว า รู สึ ก ดี ที่ ไ ด อ อกมาเรี ย นรู น อกห อ งเรี ย น
แมพวกเขาทั้งสามคนจะไมไดเปนเพื่อนกลุม
เดียวกัน แตสิ่งที่พวกเขามีคลายๆ กันก็คือ
พื้นฐานดานโปรแกรมคอมพิวเตอร ที่พวก
เขาดึงจุดเดนของแตละคนมาใชไดอยาลงตัว เชน “โตด” ถนัดดานกราฟก สวน “บี” ถนัดเรื่องการ
เขี ย นฮาร ต แวร ขณะที่ “เอ็ ม ” มี ค วามรู เ รื่ อ งออโต แ วร ม ากกว า พวกเขาจึ ง นำความรู ม า
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ใครผิดพลาดตกหลนตรงไหนก็บอกกลาวแลกเปลี่ยนความรูกันแต
อยางไรก็ตามพวกเขาตางบอกเปนเสียงเดียวกันวา สิ่งที่พวกเขาไดรับกลับมาจากการทำงาน
นี้คือความสุขและประสบการณนอกหองเรียน เหมือนเปนการเปดโลกทัศนใหมๆ ให
พวกเขาไดรูจักตัวเอง ไดรูจักผูอื่น ไดเติมเต็มความรูใหกับตัวเอง และพวกเขายืนยันวาจะใช
ความรูที่มีอยูใหคุมคาและเกิดประโยชนมากที่สุด และเชื่อวาเมื่อมีคนเล็กๆ ริเริ่มขึ้นแลว ใน
อนาคตนาจะมีคนชวยตอยอดพัฒนาโปรแกรมนี้ใหดียิ่งขึ้น
ดาน นพ.ดร.ณตพล ศุ ภ ณั ฐ เศรษฐกุ ล ภาควิ ช าพยาธิ วิ ท ยาและนิ ติ เ วชศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร อาจารยที่ปรึกษาบอกวา รูสึกภาคภูมิใจที่นิสิตแพทยกลุมนี้ไดใชความรู
ความสามารถทีร่ ำ่ เรียนมาสรางสรรคสงิ่ ดีๆ ใหกบั สังคมได แมจะเปนเรือ่ งเล็กๆ ก็ตาม “..อยางนอย
ที่สุดในปการศึกษาหนา ผมสามารถนำโปรแกรมนี้ไปใชสอนนิสิตไมเพียงคณะแพทยศาสตร
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เทานั้นยังรวมถึงนิสิตในคณะสาธารณสุขศาสตรอีกดวย...”
เจษฎา จงสุขวรากุล หัวหนางานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที ฝายบริหารและสนับสนุน
งานวิจัยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ กลาววา การทำงานของนองๆ
กลุ ม นี้ แ สดงให เ ห็ น ว า การนำไอซี ที ม าใช
ประโยชนไมจำเปนวาจะตองเปนนักศึกษา
ดานไอซีทีเทานั้นที่จะพัฒนาโปรแกรมได
ทุ ก คนสามารถพั ฒ นาโปรแกรมได ทั้ ง สิ้ น
หากพวกเขามีความตั้งใจจริงในการศึกษา
คนควาหาความรู และจะยิ่งดีมากขึ้นเมื่อ
พวกเขานำความรูที่มีพวกเขามีอยูมาผนวก
เข า ด ว ย ทำให ง านของพวกเขาดี แ ละมี
ประโยชนกับผูอื่น

โครงงาน “เนื้อเยื่ออักเสบ...เรื่องธรรมดาที่ไมธรรมดา”
โครงการแขงขันพัฒนาโปรแกรมแหงประเทศไทย ครั้งที่ 13 (NSC 2011)
ไพสิฐ โกสุม พชรพล อุดมลักษณ และวุฒิดนัย คลองสันติรักษ
โทร. 08-2164-2440 E-mail : johndevil7@hotmail.com
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เศรษฐกิจ

“เกมเมอร” รุนใหม
กาวไกลสูนักกีฬาอาชีพ

เมื่อกลาวถึง “เกม” คนไทยสวนใหญมองวาเปนสิ่งยั่วยุและมอมเมาเยาวชน บางก็วา
ทำใหเสียการเรียน บางก็วาตัดขาดจากสังคม เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ ทำใหการเลนเกมของ
เยาวชนไทยกลายเปนภาพลบมากกวานำพาไปสูแงมุมดีๆ
แตหากเราเหลียวมองและเปดใจเพียงสักนิด จะพบวาเยาวชนคนเลนเกมหลายคนมีความ
รับผิดชอบ โดยพวกเขามองเกมเปน “กีฬา” ประเภทหนึ่ง ที่ผูเลนสามารถพัฒนาและใชประโยชน
จาก “เกม” ได เชน “มิน” วีรภัช พิภัชศุภมาส นักกีฬา eSports หนึ่งในเยาวชนที่ไดรับการ
สนับสนุนจาก บริษัท GIGABYTE Technology CO.,LTD ทำความเขาใจเกี่ยวกับกีฬาเกมที่เขา
ชื่นชอบวา eSports ยอมาจาก Electronic Sports เปนกีฬาอิเลคโทรนิกส ที่มีกฎเกณฑและกติกา
ในการแขงขันไมตางจากกีฬาทั่วๆ ไป ในตางประเทศมีการแขงขันกันเปนที่แพรหลายและมีเงิน
รางวัลคอนขางสูง เชน ประเทศจีนที่มีการเลนเกมเปนอาชีพ มีการซื้อขายผูเลนขามสังกัดเปรียบ
ดั่งการซื้อนักกีฬาใหกับทีม และผูเลนจะมีแฟนคลับตามไปชมการแขงขันดวย
“ประเทศจีนมีการจัดแขงดานนี้เยอะมาก ทั้ง World DotA Championship หรืองานแขง
อื่นๆ ตลอดป มีผูสนับสนุนการจัดการแขงขันมากมาย ซึ่งชาวสังคมเกมเมอรมองวาจีนจะเปนแรง
ผลักดันวงการ eSports ของโลกเลยทีเดียว”
สำหรับประเทศไทยมินเลาวา eSports เริ่มเติบโตอยางตอเนื่องและเปนที่นิยมมากขึ้น แต
ยังขาดการสนับสนุนจากผูใหญที่ยังมีทัศนคติดานลบตอเด็กเลนเกม แตในสังคมเกมเมอรของ
ไทย eSport เริ่มขยายวงกวางขึ้น หลายคนประสบความสำเร็จไดไปโลดแลนแขงขันในเวทีโลก
ซึ่งหนึ่งในนั้นคือตัวเขาเอง
มิน ยอนมองตัวเองในวันวานพรอมเลาดวยตาเปนประกายวา เขาก็เหมือนเด็กวัยรุนทั่วไป
ที่ชอบเลนเกม และตองฝาดานพอแมที่ไมเห็นดวยกับในเรื่องนี้ เนื่องจากเปนหวงเกรงวาจะสงผล
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ตอการเรียน แตดวยความมั่นใจและมุงมั่นที่จะเลนตอ เขา
จึงขออนุญาตผูปกครองอยางตรงไปตรงมา พรอมกับให
สัญญาวาจะไมใหกระทบตอผลการเรียนอยางแนนอน โดย
เขาตั้ ง กฎใหตั วเองวา จะเลนวันละ 3 ชั่ว โมงเทา นั้น คือ
ในชวงหลังเลิกเรียนและทำการบานเสร็จแลว ประมาณ
21.00น. ไปจนถึง 24.00 น.
“ผมจะขอพ อ แม ต รงๆ แล ว ก็ ต อ งทำให ไ ด อ ย า งที่
พูดไว ดวยความอยากเลน เราก็ตองแลกกับความเครงครัด
ในกฎกติกา ทำใหพอแมเชื่อใจ สบายใจ หากเราเลนเกม
โดยไมเสียการเรียนเขาก็จะคอยๆ เขาใจวา การเลนเกม
ไมใชสิ่งผิด”
สิ่งที่ทำให มินกาวพนจากการเลนเกมเพื่อความบันเทิง ซึ่งไมทำใหเขาหลงใหลจนลืมการ
เรียนซึ่งเปนหนาที่หลักคือ ความรับผิดชอบ การแบงเวลา และการเปดเผยใหผูปกครอง
ทราบ นอกจากจะทำใหเขาไมตดิ เกมจนเสียการเรียนแลว กลับทำใหเขาเลนเกมไดอยางมีความสุข
และสามารถพัฒนาฝมือจนกาวเขาสูเวทีของนักกีฬามืออาชีพไดสำเร็จ พรอมกับสอบเขาศึกษา
ตอคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ในชวงเรียนมหาวิทยาลัยนี้เองที่มินเริ่มฟอรมทีมกับเพื่อนๆ ในแวดวงเกม DotA และเริ่ม
แขงขันจากลีกเล็กๆ ทั้งแบบออนไลนและออฟไลน จนเปนที่รูจักในแวดวงเกมเมอรระดับตนๆ
ของประเทศ กระทั่งมีโอกาสไดเขาเปนหนึ่งในทีม ideal ที่บริษัท GIGABYTE เปนสปอนเซอร เมื่อ
ป 2553
สิ่งที่ทำใหมินและเพื่อนรวมทีมไดรับคัดเลือกเขาโครงการมาจากเหตุผลหลักที่สำคัญ คือ
ผูปกครองรับทราบและยินยอมใหเลนเกม มีผลงานการแขงขันอยางตอเนื่อง รวมถึงมีผลการเรียน
ในเกณฑดี ทั้งนี้ นางสุธิสา มักเจริญผล Marketing Manager บริษัท GIGABYTE Technology
CO.,LTD บอกวา โครงการพยายามสรางทีมเกมเมอร สรางนักกีฬาขึ้นมา เพื่อใหเกิดการยอมรับ
ยกระดั บ เป น eSport และเล น กั น อย า ง
สรางสรรค
“เด็กๆ ที่มารวมโครงการกับเรา สวน
ใหญเลนเกมกันอยูแลว มีสังคมของเขา พอ
เราทำโครงการเขาก็ เ ข า มาหาเรา เพื่ อ
ผลักดันใหกาวไปไกลกวานั้น เราสนับสนุน
ให ฝ ก ซ อ ม ให มี โ อกาสแข ง ขั น จั ด สถานที่
แขงขัน จัดกิจกรรมให โดยหวังวาเยาวชนจะ
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ตองมีความรับผิดชอบ มีวินัย นำไปสูการเปนมืออาชีพ เพื่อพิสูจนใหผูใหญเห็นศักยภาพดานบวก
เกิดการยอมรับจากสังคม และชวยกันสนับสนุนเยาวชนอยางกวางขวาง ซึ่งอนาคตก็อยูที่ตัวเด็ก
เองวาจะทำไดหรือไม”
หลังจากเขารวมโครงการ Gigabyte eSport แลว ไมเพียงเงินทุนในการแขงขันเทานั้นที่
มินและเพื่อนรวมทีมไดรับ แต Gigabyte ยังมีกระบวนการเสริมสรางความเปนนักกีฬาและ
พัฒนาศักยภาพดานตางๆ ของเยาวชน ซึ่งมินบอกวา แตละคนไดเรียนรูความเปนมืออาชีพ และ
มีโอกาสไดทำงานรวมกับบริษัทฯ ซึ่งทำใหพวกเขาไดเปดโลกทัศนใหมๆ มากมาย โดยอันดับแรก
ที่พวกเขาตองทำคือ จัดตารางฝกซอมรวมกัน โดยทาง Gigabyte จะเปดโอกาสใหคิดเอง บริหาร
เวลาเอง โดยมีทมี งานทำหนาที่เปนพี่เลี้ยง ใหคำปรึกษา ขณะเดียวกันไดฝกทักษะดานอื่นๆ โดยมี
บริษัทฯ เปรียบเสมือนสถานที่ฝกงาน เชน การไปออกบูธ หรือจัดงานอีเวนท เปนตน
“สิ่งที่ไดเรียนรูจากการเลนเกมมีมากมาย ทั้งการเลนเกมอยางถูกวิธี รูจักแบงเวลาไดอยาง
พอเหมาะ เพราะนอกจากเราจะตองฝกซอมและแขงขันแลว เรายังมีภาระหนาที่อื่นๆ ที่สำคัญ ทั้ง
การเรียน ครอบครัว หรือกิจกรรมอื่นๆ เกมมีขอดีหลายๆ อยาง ที่เราสามารถหยิบมาใชกับชีวิต
ประจำวัน เชน การฝกไหวพริบ การทำงานเปนทีม การฝกสมาธิ นอกจากนี้ Gigabyte ยังฝกให
เยาวชนเรียนรูทักษะการทำงานตางๆ เชน การเขาหาผูใหญ การพูดคุยกับผูคน รวมถึงการแก
ปญหาเฉพาะหนา ซึ่งเราจะนำไปใชไดเมื่อไดทำงานจริง”

โครงการ Gigabyte eSport
นายวีรภัช พิภัชศุภมาส
โทร. 08-5071-6949 E-mail: wp_m1nny@hotmail.com
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เรียนรู เลนเกม อยางสรางสรรค
กับกูรูเกม

ผูใหญหลายคนอาจมองวา “การเลนเกม” เปนเรื่องไรสาระ แตเมื่อไดอานเรื่องราวของ
GJ GAME JOKEY พิธีกรกูรูเกม จากบริษัท ทรู คอรเปอรเรชั่น จำกัด (มหาชน) “เอิ้น” ทักษพล
ศรีวชิราวัฒน ที่รูจักกันในวงการเกมวา “โปจิ” แลวจะพบวา เกมมีขอดีหลายอยาง หากผูเลน
ฝกการเลนเกมอยางสรางสรรค คิดวิเคราะห และเรียนรูจากเกม ไมเพียงแตจะใหความ
สนุกสนาน และความบันเทิงเทานัน้ แตยงั ชวยเพิม่ ทักษะการคิดวิเคราะห มีความรอบคอบ
มีเหตุผลแลว เกมยังใหสาระ ขอคิดดีๆ ที่นำไปปรับใชในชีวิตไดอีกดวย
เอิ้นเติบโตมากับเกม ใชเกมเปนสิ่งที่หลอเลี้ยงชีวิต เขาเลนเกมตั้งแตจำความได หลงใหล
ในโลกของเกม ฝ ก เล น เกมทุ ก ประเภท เริ่ ม แรกเล น ในช ว งป ด เทอมเท า นั้ น แต ด ว ยความ
สนุกสนานของเกม เขาเริ่มเลนเกมบอยขึ้นเรื่อยๆ จนกลาย
เปน “เด็กติดเกม”
จาก “เด็ ก ติ ด เกม” เขาผั น ตั ว เองมาเป น “นั ก
วิ เ คราะห เ กม” จุด เปลี่ ย นนี้เ ริ่มขึ้น เมื่อ เขาอยูชั้นมัธ ยม
ศึกษาตอนปลาย ไดเลนเกม “Magic The Gathering
หรือ MTG” เปนเกม Mind Sport เกี่ยวกับ Magic Card
มีผูเลนสองฝายใชการดในการตอสูกัน ผูเลนตองมีความ
ฉลาดในการเลื อ กการ ด ให ถู ก ที่ ถู ก เวลาเพื่ อ เอาชนะ
ฝายตรงขาม ที่นี่จะมีหองสนทนาออนไลน ทำใหเขาได
พบปะ พูดคุยกับผูเลนเกมหลายประเภท สวนใหญเปน
นักวิเคราะห สงผลใหเขาเริ่มเรียนรูวิเคราะหเกมมากขึ้น
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ทำใหรูจักเทคนิคในการเลนเกม สามารถเลนเกมชนะ มีเงินมาใชจายในชีวิตประจำวันได
เอิ้นพัฒนาฝมือตนเองเรื่อยมา จนสอบผานเปนคณะกรรมการตัดสินในเกม “MTG” โดย
ตองไปสอบแขงขันที่มาเลเซีย ซึ่งกอนที่จะสอบผานนั้นเขาตองรูกฎทั้งหมดในการเลนเกม เทคนิค
วิธีวาจะเลนเกมอยางไรใหชนะ เชน ตองวางการดใบไหนกอนหลัง ถาวางการดใบนี้แลวจะเกิด
ผลอยางไร
ดวยความเฉลียวฉลาด และคลุกคลีอยูในวงการเกมมานาน แมวมองดานเกมมองเห็นแวว
ของเขา จึงชวนเขามาเปนนักเขียนวิเคราะห วิจารณ ใหความรูเกี่ยวกับเกมในนิตยสารวงการเกม
อาทิ แร็คนาร็อค และ โร คลับ จากนักเขียนธรรมดา เขาพัฒนาตนเองเปนกองบรรณาธิการ เปน
นักจัดกิจกรรมและพิธีกรเวทีการแขงขันเกม และเปน GJ และ ผูผลิตรายการ (Producer) ใน
ชอง Gsquare ของบริษัท True Digital Content and Media ในที่สุด
ผูใหญบางคนอาจมองวา “เกม” ทำใหเด็กเสียคน แตเอิ้นบอกวา ทุกอยางมีทั้งดานดีและ
ไมดี อยากใหวิเคราะหวาเด็กติดเกมเพราะเกม หรือเพราะปจจัยอื่นๆ แตสำหรับเขาแลวยอมรับ
วาเคยติดเกมมากอน จนสอบเขามหาวิทยาลัยไมได ตองเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง แตการ
เลนเกมมานานกวา 30 ป ก็ทำใหเขาเห็นขอดีของเกมหลายอยาง
เกมจะมีประโยชนได ผูเลนตองไมติดอยูที่ความสนุก หรือมุงชนะอยางเดียว แต
ตองเลนเกมอยางฉลาด รูจักเรียนรู วิเคราะหเกม ศึกษาหาขอมูลของเกมที่เลน เขาใจ
กฎ กติกา โดยเฉพาะแนวคิดหลักและเบื้องหลังของเกม ตองวางแผนกอนเลน ซึ่งทำให
ผูเลนไดเรียนรูแนวคิดดีๆ ของการสรางเกม เรียนรูประวัติของผูสรางเกม และสามารถ
นำแนวคิดมาใชในการดำเนินชีวิตได
สำหรับเอิ้นแลว เขาไดประโยชนจากการเลนเกมหลายอยาง เริ่มจากเกมทำใหเขาเกง
ภาษาอังกฤษมากขึ้น สามารถพูดคุยกับชาวตางชาติไดอยางคลองแคลว เพราะเกมเกือบทุก
ประเภทตองใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การเลนเกมทุกวันจึงเหมือนเปนการฝกทักษะทั้งการ
อาน การฟง และการโตตอบภาษาอังกฤษ
นอกจากนี้เกมยังชวยฝกทักษะการคิดวิเคราะห โดยในแตละเกมจะมีภารกิจเพื่อใหผูเลน
ไดคิด วางแผน เพื่อทำภารกิจใหสำเร็จ ผูเลนจึงตองรูจักวิเคราะหวิธีการเลนของตนเองและฝาย
ตรงขาม และกวาจะฝาดานตางๆ ไดผูเลนตองฝกแกปญหา ตองรอบคอบ ระมัดระวัง เพราะหาก
ทำผิดพลาดแคหนึ่งครั้ง อาจสงผลทำใหผูเลนไมสามารถผานดานตอไปได หรือตองไปเริ่มเลน
เกมใหม จึงกลาวไดวาการเลนเกมชวยใหผูเลนมีสติ และความรอบคอบ หากเลนบอยๆ
นิสัยนี้ก็จะเกิดและบมเพาะอยูในตัวผูเลน สงผลใหผูเลนดำเนินชีวิตอยางรอบคอบ มีสติ
รูจักคิด วางแผน วิเคราะหกอนลงมือทำ
ที่สำคัญในเกมจะแฝงขอคิด เรื่องราวดีๆ ไว หากผูเลนรูจักสังเกต หรือหาขอมูลเพิ่มเติม
เพราะ “เอิ้น” เปนอีกคนหนึ่งที่เลนเกมแลวไมหยุดแคในเกม แตเขามองลึกไปถึงเบื้องหลังของเกม
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และเมื่อเลนจบเขาจะไปคนหาขอมูลเพิ่มเติมวาเกมนี้ใครเปนคนสราง สรางเพราะอะไร และสราง
อยางไร ทำใหเขาไดรูจักบุคคลดีๆ ที่มีประวัติชีวิตที่นาสนใจ ผูที่ประสบความสำเร็จในชีวิต หรือมี
แนวคิดในการดำเนินชีวิตอยางชาญฉลาด ซึ่งเขาสามารถนำไปปรับใชในชีวิตได ที่สำคัญทำให
เขารูว ธิ เี ลนเกมใหชนะไดงา ยขึน้ เพราะเขาใจ
ภาพรวม และรายละเอียดที่ซอนอยูในเกม
กลาวไดวา การเลนเกมใหดีนั้น ไมใชแค
การเลนทุกวันๆ เลนไปเรื่อยๆ ใหสนุก
แต ผู เ ล น ควรศึ ก ษาเบื้ อ งหลั ง วิ ธี ก าร
สรางเพื่อไปนำไปสูการเลนอยางถูกตอง
ยิ่ ง ไปกว า นั้ น เกมยั ง สามารถสร า ง
รายได และอาชีพใหแกผูเลน เชน เอิ้นไดเงิน
จากการเล น เกม การเป นนั ก วิเ คราะหเ กม
เขี ย นข า วหรื อ บทความเกี่ ย วกั บ เกมตั้ ง แต
สมัยที่ยังเรียน นอกจากนี้เขายังสรางธุรกิจสวนตัว สกรีนเสื้อโดยใชตัวละคร หรือสัญลักษณใน
เกมมาลายสกรีนเสื้อ ถือวาเปนอาชีพเสริมที่ทำเงินไดไมนอย
เอิ้นจึงอยากแนะนำใหนองๆ วาไมควรเลนเกมเพื่อสนุกสนานหรือเพลิดเพลินอยางเดียว
แตควรมองหาสิ่งดีๆ ในเกมมาพัฒนาตนเอง หรือสรางสรรคสิ่งดีๆ แกตนเองและสังคม
ในโลกใบนี้ทุกอยางยอมมีสองดานเสมอ ทั้ง “แงงาม” และ “ดานราย” อยูที่วาเราจะเลือก
ดานไหน เกมก็เชนกัน ถาเด็กๆ มุงเลนใหชนะ เลนใหสนุก อาจทำใหติดเกม เสียทั้งเวลาและเงิน
แตถาลองเลนอยางสรางสรรค ฝกคิดวิเคราะห จากเกม เชื่อแนวาเกมสามารถสรางสิ่งดีๆ ใหแก
ชีวิตไดไมนอย เหมือนกับ “เอิ้น” ที่เลนเกมอยาง “สรางสรรค และฉลาด” ทำใหเขากลายเปน
ผูคุมเกม ไมใชเกมมีอำนาจเหนือชีวิตเขา
สุดทายเอิ้นฝากขอคิดใหกับเด็กๆ วา “เลนเกมเลนได แตอยาเลนเกมเลนๆ”

GURU GAME TRUE
ทักษพล ศรีวชิราวัฒน (เอิ้น)
โทร. 08-6399-3666 E-mail: taka_the_nec@hotmail.com
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“ไอซีที” ที่สรางสรรค
แบงปนไดดวยรัก

ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทตอวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษยเปนอยางมาก
สงผลใหผูผลิตเรงพัฒนาเทคโนโลยีใหกาวล้ำนำหนายิ่งขึ้น จนมนุษยยากจะตามทัน และจะมีสักกี่คนที่
“ฉลาดใชไอซีที”
ฟาริดา เหลาพัชรกุล หรือ “เบล” คือตัวอยางหนึ่งของเยาวชนนำประโยชนของไอซีทีมาใชจน
สามารถสรางธุรกิจของตนได และที่สำคัญคือเธอยังนำความรูที่สั่งสมมาตั้งแตเด็กแบงปนแกผูอื่นใน
ฐานะวิทยากร อาจารยพิเศษ และนักสื่อสารมวลชนดานไอทีดวย
ความสนใจด า นไอซี ที ข องเบลเริ่ ม ต น มาตั้ ง แต วั ย เด็ ก เมื่ อ เธอค น พบว า เธอชอบเรี ย นรู เ รื่ อ ง
เทคโนโลยี อวกาศ วิทยาศาสตร และวิทยาการสมัยใหม กระทั่งเขาสูชวงมัธยมศึกษาจึงเริ่มสนใจ
คอมพิวเตอรอยางจริงจัง พยายามศึกษาเรียนรู ฝกทักษะการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ ดวยตนเอง
อยูเสมอ ทั้งฝกคิด คนควา ทดลองสิ่งใหมๆ เธอบอกวาการอยูกับสิ่งเหลานี้ทำใหเธอรูสึกสนุก และมี
ความสุขมาก สามารถใชเวลากับเรื่องราวเหลานี้ไดนานๆ เมื่อเริ่มโตขึ้นกอปรกับมีหัวทางดานศิลปะ
พอสมควร เธอจึงนำศิลปะมาประยุกตใชกับโปรแกรมตางๆ เชน การออกแบบกราฟก ตกแตงภาพ จัด
อารตเวิรค ทำการดตางๆ ซึ่งบางเรื่องไมมีสอนในหองเรียน แตเธอขวนขวายหาความรูดวยตัวเอง
เมื่อเขาเรียนตอในระดับอุดมศึกษา แมไมไดเรียนทางดานนี้โดยตรง แตการเลือกเรียนดาน
สื่อสารมวลชน ก็ทำใหเธอไดนำความรูความสามารถมาหลอมรวมกับความรอบรูดานไอที โดยเริ่มตน
การทำงานดวยการเปนนักเขียนและคอลัมนนิสตใหกับนิตยสารหลายฉบับ กอนจะผันตัวเองมาเปนนัก
จัด รายการวิทยุ หลั งจากนั้นจึงก า วมาเปนเหยี่ ย วข า วสายการเมื อง ผู สื่อขา วสายไอที ตา งประเทศ
ผูสื่อขาวสายเศรษฐกิจ ไปจนถึงบรรณาธิการหนังสือพิมพฉบับพิเศษ ดวยวัยเพียง 20 ตนๆ เทานั้น
ปจจุบนั นอกจากเธอจะทำหนาทีเ่ ปนพิธกี รแลว เธอยังตอยอดความรูด า นไอที ดวยการเปดเว็บไซต
The Truemate.com เพือ่ รองรับธุรกิจสลัด (ความ) โสดของคนรุน ใหม โดยเธอบอกถึงแรงบันดาลใจของ

93

มหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 2

การเปดเว็บไซตนี้วา สังคมปจจุบันมีการแขงขันสูง สงผลใหวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป คนหนุม
สาวแตงงานกันนอยลง จึงศึกษางานวิจยั ตางๆ ซึง่ จากผลสำรวจของศูนยวจิ ยั กสิกรไทยในป 2553 พบวา
สถิติคนโสดในประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้นถึง 15 ลานคน และมีแนวโนมจะเพิ่มจำนวนขึ้นอีกไมนอยกวา
รอยละ 10 ตอป ตามสภาวะสังคมและปจจัย
แวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคมไทย เชน
เดียวกับสังคมเมืองในประเทศที่พัฒนาแลวและ
อี ก หลายประเทศที่ ก ำลั ง พั ฒ นา เป น ผลให
ประชากรในประเทศเหลานี้รวมถึงประเทศไทย
ต อ งแข ง ขั น กั น มากขึ้ น ในทุ ก ๆ ด า น ทำให รู ป
แบบการดำเนิ น ชี วิ ต ของหนุ ม สาวที่ อ ยู ใ นวั ย
ทำงานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
หลั ง จากได ศึ ก ษาและเก็ บ ข อ มู ล ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ การทำธุ ร กิ จ นี้ ห ลายป จ นมั่ น ใจ
เธอคิดวาธุรกิจนี้จะเปน “ทางเลือก” หนึ่งสำหรับคนโสดที่ไมคอยมีเวลาและกำลังมองหาคูที่มีคุณสมบัติ
โดยมีทีมงานทำหนาที่เปนพี่เลี้ยงและผูชวยในการหาคูที่เหมาะสมใหกับสมาชิกที่สมัครใชบริการ โดยจะ
ตรวจสอบประวัติของบรรดาคนโสดที่เขามาเปนสมาชิกอยางละเอียด
ขอดีของการหาคูผ า นบริษทั สลัดโสด หรือบริษทั จัดหาคูน นั้ เธอบอกวา ชวยใหคนโสด “มีโอกาส”
ในการพบ “คนที่ใช” มากขึ้น โดยไมตองไปเสียเวลากับการนั่งรอโชคชะตาหรือพรหมลิขิต แตเปนการ
ลุกขึ้นมาลิขิตและออกแบบชีวิตรักในแบบที่ตนเองตองการหรือใกลเคียงกับความตองการมากที่สุด
นอกจากนั้นยังชวยลดความเสี่ยงโดยเฉพาะบรรดาสาวโสดที่ชอบหาคูจากเว็บออนไลน และชวย “ยน
เวลา” ในการทำความรูจักกันจากขอมูลที่ผานการตรวจสอบมาเปนอยางดี
สำหรับการทำงานจะเนนเรื่องของ Viral Marketing โดยใช Social Network เปนชองทางในการ
เขาถึงกลุมเปาหมายที่มีไลฟสไตลใกลชิดกับเทคโนโลยี เพื่อใหเกิดการบอกตอเกี่ยวกับการใชบริการของ
เดอะทรูเมท โดยจะทำควบคูไปกับ SEO (Search Engine Optimization) ซึ่งก็คือ การปรับแตงเว็บไซต
ในขั้นตอนตางๆ ตั้งแตการออกแบบ เขียนโปรแกรม และการโปรโมทเว็บ เพื่อใหติดอันดับตนๆ ของ
Search Engine
ขณะเดียวกันเว็บไซต The Truemate ยังมีการนำเสนอ Content และบทความที่เกี่ยวของกับ
ความรักที่นาสนใจและเปนประโยชนในหลายแงมุม รวมทั้งยังเปดโอกาสใหผูที่ไมไดเปนสมาชิกไดมี
โอกาสเขามาแบงปนประสบการณความรักผานเรื่องเลาในคอลัมน “Love Story” และเขามามีสวนรวม
ในเว็บไซตผานคอลัมนตางๆ เพื่อให The Truemate กลายเปนศูนยกลางชุมชนของคนโสดที่มีพลังและ
เกิดการบอกตอในลักษณะของ Viral Marketing
นอกจาก The Truemate จะใหบริการเรื่องของคูรักแลว สิ่งที่ถือเปนความแตกตางประการหนึ่ง
คือ การดำเนินธุรกิจภายใตแนวคิดของความรับผิดชอบตอสังคม ซึ่งเธอบอกวา นอกจากคนรุนใหมจะ
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ใชไอซีทีอยางสรางสรรคในแงการทำธุรกิจแลว การรับผิดชอบตอสังคมและสรางจิตสาธารณะ
ยังเปนสิ่งที่ควรคำนึงถึง โดยระยะแรกของการทำธุรกิจ เธอจะนำรายไดสวนหนึ่งหลังหักคาใชจาย
แลวไปมอบใหแกเยาวชนผูดอยโอกาสและพิการซ้ำซอน คนชราที่ถูกทอดทิ้ง รวมทั้งสุนัขจรจัดที่มูลนิธิ
ตางๆ ดูแล โดยใหสมาชิกที่ใชบริการของเว็บไซตระบุลงไปใน
ใบสมัครวา เขาตองการที่จะบริจาคเงินสวนนี้ใหกับใคร เพื่อ
กระตุ น และส ง เสริ ม ให ห นุ ม สาวเห็ น ความสำคั ญ ของการ
ชวยเหลือผูดอยโอกาสในสังคม
“เราอยากสรางความรักที่ไมใชแคคนสองคน แต
เปนความรักที่เผื่อแผไปสูสังคมรอบขางดวย ดังนั้น ผูที่ใช
บริการในเว็บไซตเดอะ ทรูเมท จะไดประโยชนทั้งการหาคู
และการแบงปนความรักใหกับเพื่อนรวมสังคมดวย”
แมวันนี้ “เบล” จะมีธุรกิจเปนของตัวเอง และมีหนาที่
การงานมากมายหลายอยาง แตเธอกลับมองวาสิ่งเหลานี้ไมใช
จุดที่ประสบความสำเร็จทั้งหมด ชีวิตยังกาวตอไปเชนเดียวกับ
เทคโนโลยี ที่ไมมีวันหยุดนิ่ง และสิ่งที่เธอไดเรียนรูจากการใช
ไอซีทมี าตลอดระยะเวลาหลายปคอื ไอซีทไี มใชสงิ่ เลวราย แตอยู
ที่ผูใชจะนำไปใชในทิศทางใด สำหรับเบลแลวเธอบอกวาไอซีที คือ สิ่งที่สามารถยนยอระยะทาง
เปนเครื่องมือที่เปรียบเสมือนผูชวยในการดำเนินชีวิตหากวาใชอยางสรางสรรคและพอดี

โครงการจัดการองคความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการเรียนรูของเด็กและเยาวชน (ICT YOUTH CONNECT PROJECT)
ฟาริดา เหลาพัชรกุล
โทร. 08-1752-9457 E-mail: faridaja@hotmail.com
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แอนนิเมชั่นศิษยหลวงปูจรัญ
หลอหลอมคนดวยการ “ให”

การตูนชุด “หลวงปูจรัญกับเณรนอยชางคิด” หลายคนอาจเคยไดดู หรือไมไดดู ก็มีความเปน
ไปไดพอๆ กัน แตสำหรับคนที่เคยผานสายตา คงปฏิเสธไมไดวาการตูนแอนนิเมชั่นชุดนี้สามารถนำพา
เด็กๆ และเยาวชนเขาไปสัมผัส “หลักธรรม” ในพระพุทธศาสนารวมถึงคำสอนและชีวประวัติของหลวง
ปูจรัญไดอยางสนุกสนานนาติดตามไมนอย
ขณะเดียวกันการตูนชุดนี้ยังนำพาเราไปรูจักกับคนคุณภาพที่นาจะเปนตนแบบสำหรับใครหลาย
คนที่กำลังรูสึกอยาก “ยอมแพ” กับสิ่งยากๆ ที่เขามาในชีวิตไมวาจะเปนการเรียนหรือนองๆ ที่กำลังจะ
กาวออกไปเผชิญกับบทบาทใหมที่เรียกวา “งาน”
จักรี จายกระโทก หรือ กรี คือผูอยูเบื้องหลังการตูนชุดหลวงปูจรัญกับเณรนอยชางคิด หาก
ละคุณคาของการตูนชุดนี้ไวในฐานที่เขาใจแลว เสนทางชีวิตของกรีก็นาสนใจไมนอยในแงของการเรียนรู
ที่จะใชชีวิตอยางมีคุณคา
ยอนหลังกลับไปเมื่อ 6 ปกอน เด็กหนุมวัยรุนที่เพิ่งผละจากกางเกงขาสั้นหมาดๆ วาดฝนอยากได
ดีเหมือนรุนพี่ในหมูบานเดียวกัน แถมแตมดวยความหวังเล็กๆ คืออยากเปนผูกำกับภาพยนตร หลังแอบ
พอแมมาดูหนังขายยาอยูบอยๆ ดวยความมุงมั่นเต็มปรี่จนแทบจะลนออกมานอกหัวใจนอยๆ กรีจำยอม
สวนทางความคิดของคนที่บาน กาวออกมาทำตามหัวใจเรียกรองดวยเงินที่มีติดตัวเพียง 200 บาท ซึ่ง
เปนหนทางเดียวที่จะนำพาเขาเดินทางจากโคราชมายัง..กรุงเทพมหานคร เมืองฟาอมรที่ใครๆ ถวิลหา
เขาเริ่มตนชีวิตในเมืองหลวงดวยการหางาน งานอะไรก็ไดที่จะทำใหเขามีรายไดการหางานไมใช
เรื่องงาย เพราะยานของคนขายแรงงานอยาง “นวนคร” ยังไมสามารถรับกรีเขาทำงานได ดวยขอจำกัด
เรื่องวัยของเขาเพิ่งผานพนการทำบัตรประชาชนมาไดเพียง 2 ป แตอุปสรรคนี้ไมทำใหกรียอทอ สุดทาย
เขาไดงานเปนลูกจางรายวันที่สหฟารม สองเดือนถัดมาเขาสามารถรวบรวมเงินไดกอนหนึ่งเดินเขาไป
สมั ค รเรี ย นในรั้ ว “มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ ในพระราชิ นู ป ถั ม ภ ” สาขาวิ ท ยาการ
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คอมพิวเตอร ชวงปแรกกรีมีเวลาใหตัวเองไดหลับตาลงเพียง 3-4 ชั่วโมงตอวัน เพราะกลางคืนเขาตอง
ทำงานตั้งแต 2 ทุมถึง 6 โมงเชา และเริ่มชีวิตการเรียนตั้งแต 10 โมงถึงบาย 3 โมงเย็น ไมนับรวมเวลา
เดินทางระหวางรังสิตกับบางกะป จากนั้นกรีออกจากสหฟารมมาทำงานอยูในรานอาหารญี่ปุน ไตเตา
จากเด็กลางจาน ทำงานไปเรียนไปจนไดเปนผูชวยกุก กรีมีเวลาในการจัดการกับตัวเองไมใหงานกระทบ
การเรียนมากจนเกินไป
ในชวงปที่ 3 กรีเริ่มเรียนหนักขึ้นมีงานที่ตองสงผูสอนมากมายในขณะที่เวลาในการทำงานยัง
เทาเดิมแตกรีก็ยังไมทิ้งการเรียน เขาใชเวลาหลังเลิกงาน 5 ทุม ทำผลงานสงผูสอน...และคำวา “โอกาส”
กรีก็มีโอกาสเรียนกับรุนพี่ในวิชากราฟกดีไซน ดวยความขยันทำใหไดรับโอกาสดีๆ จากรุนพี่คนนี้ที่ชื่อ
“ณัฐวรรธ ภรนรา”
กรีตองเอางานไปสงรุนพี่หลัง 5 ทุม และอยูเรียนรูงานกราฟกถึงตี 3 บอยครั้ง “ณัฐวรรธ” ผูใหญ
ใจดีจึงชักชวนใหกรีมาอยูเสียดวยกันที่บานและชวยงานที่บริษัทหลังเลิกเรียน จังหวะนี้ทำใหกรีไดเรียนรู
งานในบริษัท connect keeper ซึ่งมีณัฐวรรธ ศิษยผูใกลชิดหลวงปูจรัญ จิตธัมโม แหงวัดอัมพวันเปน
ผูบริหาร ที่นี่ทำใหเขาไดเรียนรูสิ่งตางๆ มากมาย ทั้งงานมิลติมีเดีย การวิเคราะหระบบโปรแกรมมิ่ง
รวมถึงการบริหารโครงการตางๆ ซึ่งงานสวนใหญที่เขาไดรับมอบหมาย มักเปนแนวทางแหงการจรรโลง
จิ ต และโลกด ว ยหลั ก ธรรมคำสอนแห ง พุ ท ธศาสนา กระทั่ ง กรี เ รี ย นจบและมี ค วามเชี่ ย วชาญด า น
มัลติมีเดียพอตัว เขาถูกผลักดันใหออกมาเปดบริษัทของตัวเองที่มีชื่อวา “บริษัทลูกชาวไร” ซึ่งมีทีมงาน
และทุนทรัพยจากณัฐวรรธคอยชวยเหลือ บริษัทฯ ของเขารับงานโปรดักชั่นบริหารงานการตูนเปนหลัก
ชีวิตของกรีในวันนี้อาจเรียกไดวาเขาไดเดินมาสูจุดหมายปลายทางที่เขาเคยวาดหวังไว แมจะ
ไมไดเปนผูกำกับภาพยนตร แตเขาก็ไดเปนผูกำกับภาพยนตรแอนิเมชั่น ที่สรางสรรคผลงานเพื่อศาสนา
และสังคมโดยแท กรีชวยเราทบทวนเหตุปจจัยแหงความสำเร็จกระทั่งพบวา ความสำเร็จในวันนี้ลวน
เกิดจากความอดทนและไมยอทอตออุปสรรคทั้งปวง
“...ตอนผมเขามาเรียนในคณะวิทยาการคอมพิวเตอร
ผมไมมีความรูเรื่องคอมพิวเตอรเลย ผมรูสึกอายเพื่อนอยูบาง
แตนนั่ ไมใชสงิ่ ทีจ่ ะทำใหผมยอทอ เมือ่ ผมไมรู ผมก็ตอ งพยายาม
มากกวาคนอื่น ผมเขาหองสมุดบอยๆ คนควาดวยตัวเองนอก
หองเรียน แมกระทัง่ ตอนทีผ่ มไดมาฝกงานกับพีณ
่ ฐั วรรธ เพือ่ นๆ
หลายคนบอกวาทำไมถึงยังทำงานกับพี่เขาอยู เพราะงานที่นั่น
หนักมาก แตสำหรับผมแลวผมไมคิดวามันหนัก ผมกลับ
คิดวานี่คือโอกาสของผมที่จะไดเรียนรูสิ่งใหมๆ ไมตองอยู
แคชนชั้นกรรมกร ผมยอมรับวากอนที่ผมจะมาถึงจุดนี้ ผม
ทำงานแบบกรรมกรมาโดยตลอด ผมเคยทำนาทั้งรอนทั้ง
เหนื่อยใจแทบขาด ไมเคยเห็นเม็ดเงินสักที เมื่อผมไดมา
ฝกงานที่นี่ ผมจึงไมรูสึกวาอะไรมันจะเหนื่อยยากไปกวานี้
อีกแลว...”
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หลังผานสนามแหงการเรียนรูแบบวิบากมาแลว กรีบอกวาสิ่งที่เขาภาคภูมิใจมากที่สุดคือการที่
เขาไมถูกกลืนไปกับระบบธุรกิจ “ถาผมไปอยูบริษัทอื่น ผมอาจจะทำเงินไดมากกวานี้ แตผมคงไมมีความ
สุขใจไดเทากับวันนี้ เพราะตั้งแตผมไดมาทำงานกับพี่ณัฐวรรธ เขาใหแรงบันดาลใจกับผมตลอดเวลาวา
จริงๆ แลวเราไมไดอยูเพื่อตัวเอง แตเราอยูเพื่อสังคม เมื่อเราไดรับจากสังคมเราตองแบงปน
กลับคืนไป”
วันนี้กรียังคงเรียนรูกับงานทุกๆ วัน และเขาก็ไมลืมหนาที่ของการเปนเสาหลักใหกับครอบครัว
เขายังตองสงเสียนองซึ่งอยูในวัยเรียนถึง 2 คน ที่สำคัญกรีกำลังดำเนินชีวิตและงานอยาง “ผูให” ตามที่
เขาเคยไดรับ กรีมุงมั่นที่จะสรางวัฒนธรรมองคกร ใหเปนองคกรในการสรางคนดวยโอกาส
“ผมอยากใหคนที่ทำงานกับผมไดรับโอกาสเหมือนกับผมที่เคยไดรับมา ทุกคนสามารถมีบริษัท
เปนของตัวเอง ไมใชตองเปนลูกจางเขาตลอดไป นี่คือแนวทางที่บริษัทแมเขาวางไวและผมก็รูสึกศรัทธา
อยากทำตามนั้น”
ณั ฐ วรรธ ภรนรา ผูใหญใจดีที่ใหการสนับสนุนกรีกระทั่งมายืนอยูในจุดนี้ได บอกวากรีคือ
แบบอยางของคนรุนใหมที่ใชความรักความตั้งใจในการทำงาน เหนือสิ่งอื่นใดคือความอดทน กตัญู
รูคุณคน
“แมในชวงที่ผมลำบาก เผชิญกับปญหาตางๆ กรีจะยังอยูกับผมตลอดเวลา”
สวนเทคนิคซึ่งเปนเสมือนเครื่องมือสำคัญในการ “สรางคน” ของณัฐวรรธคือการใหโอกาส และ
ความไววางใจกับคนรุนใหมไดเปนผูปฏิบัติในสนามจริง แลวคอยใหการสนับสนุนในสวนที่ขาดอยูเพียง
หางๆ “เพราะคาของคนอยูที่ผลของงาน ไมใชผลประโยชนทางธุรกิจ” และนั่นเองที่ทำใหกรีกาว
ขึ้นมาเปนคนรุนใหมในแถวหนาไดในที่สุด

บริษัท ลูกชาวไร จำกัด
จักรี จายกระโทก
โทร. 08-2450-0702 E-mail: nsompot@yahoo.com
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เด็กไทยใน
เวทีโลก

พลังฝนสูสิ่งประดิษฐเพื่ออนาคต
ทีมหุนยนตกูภัย iRAP_PRO

มนุษยทุกคนลวนมีความฝน หลายคนนำ “เทคโนโลยี” มาใชสานฝน ทีมหุนยนตกูภัย iRAP_
PRO มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ คือตัวอยางเยาวชนนักคิด นักฝน
ที่รวมตัวกันพัฒนาหุนยนตเขาสูเวทีการแขงขันตอเนื่องมานานกวา 5 ป จนสามารถครองแชมปการ
แขงขันหุนยนตในรายการ World Robocup Rescue 2010 ไดสำเร็จเปนสมัยที่ 5
เปาหมายของทีมไมไดอยูที่ชัยชนะ แตอยูที่การไดทำในสิ่งที่รักไปพรอมกับการพัฒนาเทคโนโลยี
ใหสามารถนำไปประยุกตใชในชีวิตประจำวันและกอประโยชนแกสังคมไดอยางแทจริง
ชลลดา อนุมาศ หรือ “กิ๊ก” นักศึกษาชั้นปที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร หนึ่งในทีม iRAP_PRO
เลาวา ชุมนุม iRAP คณะวิศวกรรมศาสตร กอตั้งมานานกวา 10 ป ปจจุบันมีสมาชิกประมาณ 50 คน
เหตุที่ทีมพัฒนาความสามารถจนประสบความสำเร็จ มาจาก
การถายทอดองคความรูจากรุนสูรุน
เธอบอกวาเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แนวคิด
ของการพัฒนาหุนยนตที่ดีตองไมย่ำอยูกับที่ ความท า ทาย
ของทีมอยูที่การดึงเทคโนโลยีใหมๆ มาใชใหสอดคลอง
กั บ โจทย ที่ ที ม ต อ งการได อ ย า งลงตั ว โดยต อ งไม ล ะทิ้ ง
เทคโนโลยีเกา แตตองประยุกตใชเทคโนโลยีเกาและใหม
ใหสอดคลองลงตัวมากที่สุด
นอกจากหุนยนตกูภัยแลว ทีมยังมีการพัฒนาหุนยนต
หลายชนิด เชน จักรยานอัจฉริยะไรคนขับ หุนยนตโยนหวง
เปนตน ทั้งนี้ ทีมหุนยนตกูภัย iRAP_PRO มีสมาชิกหลักที่ลง
แขงขัน 11 คน สวนสมาชิกที่เหลือจะชวยทำงานดานเครื่องมือ
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พลังเยาวชนคน ICT

การผลิต การประกอบชิ้นสวน ฯลฯ
“สิ่งที่รุนพี่บอกพวกเรา และพวกเราบอกตอรุนนองอยูเสมอ คือ ทุกสวนลวนมีความสำคัญ หนาที่
ของแตละคนเปรียบเสมือนฟนเฟองของเครื่องจักรแตละตัวที่ตองหมุนไปพรอมกัน หากเฟองตัวใดเสียไป
เครื่องจักรก็ไมสามารถทำงานได”
ดวยหลักการทำงานที่ใหความสำคัญกับสมาชิกทุกคน ทำใหทีมสามารถรักษามาตรฐานใน
การทำงานไวได เชนเดียวกับ “กิ๊ก” แมเธอจะไมไดลงแขงในรายการนี้ แตหนาที่ที่เธอไดรับคือประธาน
ชุมนุม ที่ตองดูแลภาพรวมการแขงขัน ประสานงาน รวมถึงรายงานขอมูลเกี่ยวกับการทำงานของหุนยนต
แกคณะกรรมการ ผูเขาชม สื่อมวลชน หาสปอนเซอร ฯลฯ เพื่อใหทีมมีความพรอมในการแขงขันมาก
ที่สุด
นอกจากสมาชิกแตละคนจะไดรับความรูจากรุนพี่ และการฝกฝนตนเองจากการทำงานแลว การ
พัฒนาหุนยนตของทีมคือสิ่งสำคัญที่ตองทำควบคูกันไป โดยในแตละการแขงขัน สมาชิกตองหา
แนวคิดใหมๆ เพื่อพัฒนาหุนยนตใหมีศักยภาพมากขึ้น เชน การเปลี่ยนจากพัฒนาระบบ Hardware
มาพัฒนา Software เพื่อใหสามารถแขงขันกับทีมจากประเทศญี่ปุน หรืออเมริกา ที่เหนือกวาดาน
อุปกรณเทคโนโลยี
อรัญ แบล็ทเลอร นักศึกษาชั้นปที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร สมาชิกทีมผูเขาแขงขันในรายการนี้
เลาวา “ทีมเริ่มมีการใชอุปกรณที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพมากขึ้น เพราะเห็นวาผลงานที่พัฒนาขึ้น
นาจะนำไปใชในสถานการณจริงได เชน การกูภัย กูระเบิด ตางจากเมื่อกอนที่ใชอุปกรณมือสอง และ
พวกเราเริ่มใชเครื่องจักรในการผลิตอุปกรณมากขึ้น แตตองยอมรับวาบางอยางพวกเราสูเขาไมไดจริงๆ
จึงตองงัดกลยุทธดา นอืน่ มาสู เชน เรือ่ งเทคนิค การแกปญ
 หา หรือประยุกตใชของทีม่ อี ยูใ หมปี ระสิทธิภาพ
ซึ่งเราทำไดดีกวา”
อรัญเลาตอวา ทีม iRAP_PRO พัฒนาหุนยนตเขาแขงขัน 3 ตัว เปนระบบบังคับดวยมือ 2 ตัว
และระบบอัตโนมัติ 1 ตัว ซึ่งหุนยนตระบบบังคับดวยมือ แยกเปนหุนยนตขนาดเล็กสำหรับการคนหา
ผูประสบภัยในที่แคบๆ และหุนยนตขนาดใหญสำหรับการคนหาผูประสบภัยในพื้นที่ทั่วไป นอกจากนี้
ทีมยังติดตั้งระบบนำรองอัตโนมัติใหกับหุนยนตระบบบังคับดวยมือ เพื่อใหหุนยนตเคลื่อนที่และตัดสินใจ
ไดเองเมื่อเดินทางเขาไปในที่อับสัญญาณ ระบบดังกลาวจะปลอยสัญญาณเรดารในรัศมี 4 เมตร เพื่อหา
ทางออกโดยสรางแผนที่ขึ้นเองอัตโนมัติ
ทุกสิง่ ลวนไมมสี มบูรณแบบ เพราะแมวา มีคนทำงานหลายคน มีการแบงหนาทีท่ ชี่ ดั เจน แตปญ
 หา
อุปสรรคยังคงมีใหแกไข ทั้งการเตรียมหุนยนตกอนแขง และสถานการณเฉพาะหนาขณะอยูในสนาม
“อุปสรรคในขณะที่แขงขันก็มีบาง สวนใหญจะเปนเรื่องอุปกรณ ที่สิงคโปรของหายากมาก เรา
ไมรูแหลงซื้อ พวกเราจึงแกไขดวยการใชของที่มีอยูมาแกสถานการณใหได สวนดานอื่นๆ ไมมีอะไรมาก
เพราะเราเตรียมตัวมาพรอม ทั้งฝกซอม และตรวจเช็คการทำงานของหุนยนตมาอยางดี อาจมีเรื่องเวลา
ที่เปนอุปสรรค เพราะพวกเราตองเรียนดวย จึงตองบริหารเวลาใหดี ไมใหเสียการเรียน”
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แมจะไดรับ “ชัยชนะ” แตความมุงหวังของทีมหุนยนตกูภัย iRAP_PRO ยังไมสิ้นสุด พวกเขาหวัง
วาจะมีหนวยงานมาตอยอดพัฒนาหุนยนตเพื่อนำไปใชจริง เปนการเติมเต็มความฝนใหมีความหมาย
มากกวาจบลงเพียงในสนามเทานั้น ทั้งนี้รุนพี่ คฑาวุฒิ อุชชิน หรือ “โฟม” หัวหนาทีม iRAP_PRO ที่
วันนี้รับหนาที่อาจารยพิเศษวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ กลาวดวยความหวังวา นอกจาก “เอสซีจี” ที่เปนผูสนับสนุนรายการแขงขันเพื่อเปดเวทีให
นักศึกษาไดใชความสามารถ และสงเสริมใหเยาวชน
พัฒนาความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึง
สรางโอกาสใหเยาวชนไดแสดงออกซึ่งความสามารถ
ดานนวัตกรรมทีเ่ ปนประโยชนตอ สังคมและประเทศชาติ
แล ว ประโยชน จ ากการพั ฒ นาหุ น ยนต กู ภั ย น า จะมี
มากขึ้น หากองคกรหรือหนวยงานอื่นเขามาสนับสนุน
เพือ่ ตอยอดผลงานใหสามารถนำไปใชไดในชีวติ ประจำวัน
ทั้งนี้ ทีมพรอมที่จะเอื้อเฟอความรูที่มีอยูใหอยางเต็มที่
รอเพียงผูมาตอเติมใหเปนจริง
“เทคโนโลยีที่คิดขึ้นจะไมมีความหมายเลย
หากไมกอประโยชนตอสังคม เราอยากใหองคกร หรือหนวยงานนำไปตอยอดเพื่อใชงาน เชน
การชวยชีวิตคนจากเหตุระเบิดที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งคุณสมบัติของหุนยนตกูภัย
สามารถเขาไปตามซากปรักหักพัง เพื่อประมวลเสนทาง ทำใหลดความเสี่ยงในชีวิตของอาสา
สมัคร หรือหุนยนตจักรยานไรคนบังคับที่ทรงตัวไดเอง สามารถชวยผูพิการทางสมองใหเขา
สามารถปนจักรยานได หรืออาจไปตอยอดใชในอุตสาหกรรมอื่นๆ ตอไป”
องคความรูจ ากการพัฒนาหุน ยนตของทีม iRAP_PRO ไดถกู สงผานจากรุน สูร นุ เพราะปลายทาง
ของนักประดิษฐทุกคนลวนอยากเห็นสิ่งประดิษฐเหลานั้นเอื้อประโยชนตอคนรอบขาง

ทีมหุนยนตกูภัย iRAP_PRO คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
อาจารยที่ปรึกษาทีม: ผศ.ประมุข เจนกิตติยนต
อาจารยที่ปรึกษาโครงการสงเสริมกิจกรรมหุนยนตของคณะวิศวกรรมศาสตร:
ผศ.ชัชชัย เสริมพงษพันธ
หัวหนาทีม: คฑาวุฒิ อุชชิน
สมาชิกประกอบดวย: ประพันธ คลายฤทธิ์ ณัฐกร แซเอี้ยว อาทิตย ตระกูลธงชัย สุรเชษฐ อินเทียม
ธีรวัฒน เบ็ญจวิไลกุล ภราดร ทับทิมแดง สุธี คำใจคง นนทวัฒน แดนเวียง อรัญ แบล็ทเลอร
ระพีพัฒน เทียนคำ

102

มากกวา “เทคนิค” คือ “ทีมเวิรค”
นำ SKUBA ควาแชมปโลก
“หุนยนตเตะฟุตบอล” 2 ปซอน
หาก “ทีมเวิรค” คือหัวใจสำคัญของการเลนฟุตบอล แตสำหรับทีม SKUBA จากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร คือแบบอยางความรวมมือของเหลานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ที่นำความสนใจเรื่อง
“หุนยนต” และ “ความรู” ที่ร่ำเรียนมา พรอมประสบการณที่สะสมมาจากรุนสูรุน ทำใหพวกเขาสามารถ
ควาแชมปโลกหุนยนตเตะฟุตบอล 2 ปซอน
ปยเมษฐ วสุนทพิชัยกุล หรือ “บึก” หัวหนาทีม SKUBA คนปจจุบัน เลาวา ทีม SKUBA เกิด
ขึ้นจากการรวมตัวของเหลานักศึกษาวิศวกรรมศาสตรกลุมหนึ่ง SKUBA แปลวา “ดำน้ำ” แตเปลี่ยนจาก
ตัว C เปน K เพื่อใหเขากับ KU คืออักษรยอของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซึ่งมาจากการหยอกลอของ
อาจารยที่ปรึกษาวา ทีมนี้สามารถดำน้ำเขารอบมาไดเรื่อยๆ จนไดชัยชนะ แตหากใครไดเขามาสัมผัสกับ
ทีมอยางจริงจังแลวจะพบวา ทีม SKUBA นี้ดำน้ำจนลึกทั้งชั้นเชิง เทคนิค ประสบการณ และการ
แบงงานของสมาชิกในทีมไดอยางนาชืน่ ชม จนทำใหพวกเขาควาชัยชนะเหนือทีม ซีเอ็มดรากอน
จากสหรัฐอเมริกา อดีตแชมปหุนยนตเตะฟุตบอล 4 สมัยไดในที่สุด
“บึก” เลาวา รูจักทีม SKUBA ตั้งแตเรียนอยูชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อครั้งเขารวมโครงการ
พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร (Junior Science Talent Project หรือ JSTP) สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ที่ “บึก” เขาไปใชหองทำวิจัยรวมกับรุนพี่ทีม SKUBA เห็น
การทำงานของทีม จึงเกิดความสนใจ จนเมื่อ “บึก” เขาศึกษาตอระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จึงสมัครเขารวมทีมตั้งแตเรียนป 1 แตโชคไมดีที่ในปนั้น
ทีม SKUBA ไมไดสงผลงานเขาแขงขัน เนื่องจากทีมยังไมมีผลงานจึงยังไมมีแหลงทุนสนับสนุน แตทีม
ก็ไมทอ ยังทำงานตอเนื่อง โดยมีแรงบันดาลใจคือ “ความรู” เกี่ยวกับการทำหุนยนต เพราะยิ่งทำให
หุนยนตวิ่งได เลนได ก็เทากับพวกเราไดความรูแลว
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และแลวโอกาสก็มาถึง หลังขึ้นป 2 SKUBA เริ่มทำทีมอยางจริงจังมากขึ้น เนื่องจากในปนั้นมี
การแขงขันยอยๆ ในประเทศ และดวยคิดวาอยากลองวิชา พวกเราจึงสงหุนยนตเขาแขงขันปรากฏวา
ไดรับรางวัลที่ 2 ทำใหทีมเกิดความมั่นใจมากขึ้น และพยายามพัฒนาศักยภาพของทีมมาโดยตลอด
และในป 2009 ทีม SKUBA ก็สามารถควาแชมปโลกในการแขงขัน World Robocup ที่ประเทศ
ออสเตรียไดเปนครั้งแรก และยังครองแชมปเปนปที่สองในป 2010 ที่ประเทศสิงคโปร
“บึก” บอกวา หัวใจของการทำงานที่สรางใหทีม SKUBA สามารถควาแชมปโลกหุนยนตเตะ
ฟุตบอลสองสมัยติดตอกันไดนั้น ทีมตองมีแผนการทำงานที่ดี เพราะหุนยนตเตะฟุตบอลมีความ
พิเศษคือ ไมใชคนบังคับ แตหุนยนตจะประมวลผลโปรแกรมที่ทีมใสเขาไปเพื่อแขงขันกันเอง
แตสงิ่ สำคัญคือทีมจะตองวางแผนแกไขสถานการณกอ นลงสนามจริง ทัง้ การรุกและรับ ตองไมมี
ชองโหว ไมมีจุดบกพรองในการตั้งรับหรือ
เขาทำประตู หุนยนตตองมีความแมนยำสูง
และตองมีซอฟตแวรและฮารดแวรที่ดี
สำหรั บ การแข ง ขั น World Robocup
ประเภทหุนยนตเตะฟุตบอลนั้น เปนการแขงขัน
หุ น ยนต ป ระดิ ษ ฐ ที่ มี ร ะบบการมองเห็ น และ
การตั ด สิ น ใจแบบอั ต โนมั ติ โดยลงโปรแกรม
ให หุ น ยนต ส ามารถแข ง ขั น กั น เองได ต อ งใช
หุนยนตเปนจำนวนมาก (ลงสนามจริง 5 ตัว แต
มี หุ น ยนต ส ำรองกี่ ตั ว ก็ ไ ด ) ที ม ทำงานจึ ง ต อ งมาจากหลากหลายสาขา ทั้ ง วิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา และดวยทำงานเชนนี้ทำใหพวกเราทุกคนไดแลกเปลี่ยนความรูซึ่ง
กันและกัน ที่สำคัญคือมีการถายทอดองคความรูที่สะสมมาจากรุนสูรุน
“กอนไปแขงขันรายการระดับโลกนั้น พวกเราตองเตรียมพรอมหลายดาน ทั้งการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรไวหลายๆ แผน เพื่อใชรับมือกับคูแขง และกอนแขงขันตองสังเกตคูแขงวามีวิธีการเลน
อยางไร เพื่อเลือกแผนที่เหมาะสมและดีที่สุด แตที่สำคัญที่สุดคือ การรวมมือรวมใจ และการรูจัก
หนาที่ของผูรวมทีม โดยเฉพาะหัวหนาทีมมีสวนสำคัญมาก หัวหนาทีมที่ดีตองแบงงานใหเหมาะกับคน
ตองมีประสบการณสามารถทำงานในทีมไดทุกอยาง เชน หัวหนาทีมคนกอนที่มีประสบการณมากทั้ง
งานเครื่องกล ไฟฟา และคอมพิวเตอร ผมไดเรียนรูจากหัวหนาทีมคนกอนเปนอยางมาก และเมื่อไดรับ
มอบหมายใหเปนหัวหนาทีม ปญหาอุปสรรคการทำงานจึงไมเกิดขึ้น เพราะผมมอบหมายหนาที่ใหแตละ
คนชัดเจน เมื่อนำมาเชื่อมตอกันทำใหทีมแข็งแกรงยิ่งขึ้น”
แตกวา “ความสำเร็ จ ” จะมาถึง ทีม SKUBA ไดรับการสนับสนุนจากหลายภาคสวน อาทิ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรใหการสนับสนุนดานการบริหารจัดการ เชน เอกสารราชการตางๆ ทั้งเอกสาร
สำหรับการขอทุนสนับสนุน การลงแขงขัน การลาเรียนเพื่อเดินทางไปตางประเทศ และการจัดเวลา
ในการนำหุ น ยนต ไ ปแสดงผลงาน โดยมี ที ม อาจารย ที่ ป รึ ก ษาคอยช ว ยเหลื อ และให ก ำลั ง ใจ ส ว น
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“ทุนสนับสนุน” นั้นจะไดรับจากภาคเอกชนหลายแหง ซึ่งแตละปก็จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ขึ้นอยู
กับวาในปนั้นๆ ทีมจะของบประมาณสนับสนุนไดจากที่ไหน ซึ่งบางครั้งก็ไมใชใครที่ไหน มาจากรุนพี่
นั่นเอง นอกจากนี้ยังมีอาจารยผูจัดการทีม ที่เขามาชวยสนับสนุนและสรางทีม SKUBA ใหแข็งแกรง
ยิ่งขึ้น
กาญจนพั น ธุ สุ ข วิ ช ชั ย ในฐานะผู จั ด การที ม เล า ว า การทำที ม ให ป ระสบผลสำเร็ จ มี
สวนประกอบหลายอยางทั้งเทคนิค และตัวเด็กเอง เชน “บึก” มีความเปลี่ยนแปลงชัดเจนมากคือ
มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เนื่องจากในทีมจะมีท้ังนองๆ และพี่ๆ รวมทีมกันตั้งแตระดับปริญญาตรีถึง
ปริญญาโท ผูนำทีมจึงมีความสำคัญ ทั้งดูแลลูกทีม ติดตามงาน แกปญหาที่เกิดขึ้น
ปจจุบันเทคโนโลยีกาวหนาเร็วมาก การสอนใหเด็กไทยเห็นประโยชนจากเทคโนโลยีเปนสิ่ง
จำเปน ไมเพียงแตเด็กเทานั้นที่จะไดองคความรูดานตางๆ แตความรูเหลานี้สามารถกอใหเกิดประโยชน
แกประเทศไดในอนาคต ยิ่งเด็กไทยเกงวิศวกรรมคอมพิวเตอร
มากเทาไร ยิ่งสามารถนำความรูไปชวยพัฒนาประเทศไดมาก
เทานั้น เชน มีรุนพี่ในทีมซึ่งเรียนจบไปแลวไดใชความรูพัฒนา
ระบบการสื่ อ สารไร ส าย (Wireless) ในโทรศั พ ท ส าธารณะ
ทำใหมอี นิ เทอรเน็ตใชอยางทัว่ ถึงและแพรหลายมากขึน้ เปนตน
แมวาทีม SKUBA จะประสบผลสำเร็จแลว แตพวกเขา
ก็ยังไมลืมแบงปนความสำเร็จนี้ใหกับรุนนอง ดวยการถายทอด
ความรูและประสบการณที่สั่งสมมาใหนองๆ ไดเรียนรู โดย
เฉพาะการแกไขปญหาเฉพาะหนากอนลงสนามจริง นอกจากนี้
ทีมมีจัดทำเว็บไซต www.iml.cpe.ku.ac.th ซึ่งเปดกวางใหคนที่สนใจหุนยนตไดเขามาเรียนรู โดย
รวบรวมผลงานและเอกสารการทำงานของทีมอยางละเอียด ใครสนใจสามารถนำไปศึกษาได ไมมีอะไร
เปนความลับ ถือเปนการ “แชรความรู” ใหกับทุกคน เพราะพวกเขาคิดวาไมได “ให” ความรูเทานั้น
แตพวกเขายังไดความรูใหมๆ โดยเฉพาะคำแนะนำในการแกปญหาการทำหุนยนตเพิ่มขึ้น ถือ
เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน

ทีม SKUBA มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
อาจารยที่ปรึกษาทีม: อาจารยปญญา เหลาอนันตธนา
ผูจัดการทีม: อาจารยกาญจนพันธุ สุขวิชชัย
หัวหนาทีม: ปยเมษฐ วสุนทพิชัยกุล
สมาชิกประกอบดวย: ภูมินทร พวงใจศรี ธีรธัช อริยชาติผดุงกิจ ชินธันย อารีประเสริฐ
ธนุศักดิ์ กาทองทุง ณัฐพล รัญเสวะ คัคนะ ธิมาชัย กฤษฎิ์ ชัยโส ชานน ออนมั่น

105

IDC RoBoCon : หุนยนตตางวัฒนธรรม
หลอม “ความตาง” หา “จุดรวม”
เวทีการแขงขันออกแบบและสรางหุนยนตแหงประเทศไทย ครั้งที่ 3 (RDC 2010) จัดโดย
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เกิดขึ้นเพื่อเฟนหาผูชนะเลิศเปนตัวแทนประเทศไทยไปแขงขัน
ออกแบบและสร า งหุ น ยนต ร ะดั บ นานาชาติ หรื อ “International Design Contest 2010” (IDC
RoBoCon 2010) ครั้งที่ 21 ณ นครเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน
เวทีนี้ไมธรรมดา !!! หลายคนคงเคยสัมผัสกับเวทีการแขงขันหุนยนตที่แสดงศักยภาพดาน
เทคนิค ความแมนยำ ความสามารถทางวิศวกรรม ฯลฯ แตการแขงหุนยนต IDC RoBoCon กลับเปน
เวทีที่ใหผูแขงขันลุนตั้งแตวันแรกดวยกติกาเบื้องตนของเวทีนี้คือ “ทีมเดียวกัน แตมีที่มาตางกัน”
ไมแบงฝกฝาย สีผิว และชาติพันธุ จากผูเขาแขงขันทั้งหมด 65 คนจาก 8 ประเทศ ไดแก จีน ไทย เกาหลี
สหรั ฐ อเมริ ก า ญี่ ปุ น ฝรั่ ง เศส บราซิ ล และ
สิงคโปร แบงออกเปน 13 ทีม แตละทีมมีสมาชิก
คละกันไปจำนวน 5 คนตอทีม และตองเปน 5
คนที่ตางที่มา ตางวัฒนธรรม ตางภาษา แตตอง
หลอหลอมใจใหเปนหนึ่งเดียว
ปรั ช ญา ชั ย ศิ ริ ล าภ หรื อ “เอ็ ม ”
นักศึกษาชั้นปที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมการวัดคุม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบั ง ตั ว แทนจากประเทศไทย แชมป
รางวัลชนะเลิศ จากทีมเยลโล (Yellow) เลาวา
“สนใจการทำหุนยนตเพราะเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร จึงอยากนำความรูไดมาฝกฝนทักษะ และ
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ตองการใชเวลาวางชวงปดเทอมใหเกิดประโยชน การแขงขันนี้มีความพิเศษคือ เพื่อนทีมเดียวกันจะมา
จากตางที่กัน โดยกติกาของการแขงขันคือให
คละผูเขาที่มาจากประเทศตางๆ ทีมละ 5 คน
ทีมของผมคือ ทีม Yellow ที่มีเพื่อนรวมทีมจาก
เกาหลี ญี่ปุน ฝรั่งเศส บราซิล และผมที่เปน
ตัวแทนประเทศไทย”
สำหรั บ กติ ก าการแข ง ขั น IDC
RoBoCon 2010 คือ คณะกรรมการจะใหวัสดุ
ทางวิศวกรรมตางๆ อาทิ มอเตอร อะคริลิก ฯลฯ
เพื่อใชเปนอุปกรณในการผลิตหุนยนต และให
เวลาแตละทีมออกแบบหุนยนต 2 ตัวในเวลา 2
อาทิตย โดยระยะเวลาดังกลาวทุกคนในทีมตอง
ทำความรูจักของเพื่อนซึ่งมีที่มาตางกัน แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานรวมกัน เพื่อใหการทำงานใน
ทีมประสบผลสำเร็จ
เมื่อทำความรูจักกันดีแลว สิ่งแรกที่ทีมเริ่มทำคือการออกแบบตัวหุนยนต การเขียนโปรแกรม ไป
จนถึงการทำใหหุนยนตสามารถทำงานได ทั้งนี้ขณะแขงขันจะใหหุนยนตแตละทีมเก็บลูกปงปองใน
สนามตางระดับกัน โดยมีหุนยนต 1 ตัวสงลูกให และอีก 1 ตัวเก็บลูกปงปองลงตะกรา ซึ่งวิธีดังกลาวตอง
อาศัยการควบคุมของสมาชิกในทีมเพื่อใหเกิดความแมนยำสูงสุด
เพราะตางคนตางที่มา ปญหาการทำงานจึงเกิดขึ้น โดยเฉพาะ “การสื่อสาร” แตก็แกไขได
“เอ็ม” บอกวามีบางครั้งที่สื่อสารไปแลวเพื่อนๆ ไมเขาใจ จึงหันมาใชวิธีงายๆ คือ วาดรูปใหเพื่อนดูวาเรา
คิดอยางไร เพื่อนก็พยายามทำความเขาใจ ทำใหการทำงานงายขึ้น
แตแมจะสื่อสารกันเขาใจ แตอุปสรรคของ “ความคิดตาง” ยังคงมี บางครั้งเพื่อนคิดวาตองทำ
แบบนี้ แตเราคิดไปอีกแบบ ความเห็นไมตรงกัน ก็ตองหันมาพูดคุยกัน มองเหตุผลของแตละคน และหา
จุดตางใหทุกคนยอมรับรวมกันใหได เพื่อใหงานออกมาสมบูรณแบบที่สุด
นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคความแตกตางดานวัฒนธรรมการทำงาน “เพื่อนบางคนดูจริงจังกับการ
ทำงานมาก แตบางคนก็สบายๆ ไมเครียดมาก ไมคิดวาการแขงขันจะตองไดรับชัยชนะเพียงอยางเดียว”
ดานจุดเดนในการทำงานของ “เอ็ม” คือ การมีมนุษยสัมพันธดี รับฟงความคิดเห็นของคนอื่น
นอกจากนี้ยังมีทักษะดานวิศวกรรมเพื่อชวยแกปญหาตางๆในทีมได ทำใหเพื่อนในทีมไววางใจ และชวย
ใหการทำงานราบรื่นขึ้น “เอ็ม” ยังบอกวา การมีโอกาสเขารวมทีมยังทำใหเขาสามารถเรียนรูทักษะตางๆ
ไปพรอมกับการทำงานจริง และที่สำคัญคือรูจักรับฟงและยอมรับความแตกตางของกันและกัน
เมื่อ “จุดตาง” ที่อาจเปนปญหาในครั้งแรก ถูกพลิกใหเปน “จุดรวม” และสื่อสารดวยความเขาใจ
จึงกลายเปนสวนผสมที่ลงตัว ทำใหทีมสีเหลืองสามารถสรางหุนยนตไดเสร็จกอนเวลา มีโอกาสฝกซอม
มากกวาทีมอื่น ชวยกันเพิ่มเติมเทคนิคที่ดีจนเก็บคะแนนไดมากขึ้น และสามารถควารางวัลชนะเลิศ
มาครองไดในที่สุด
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หากถามว า ความสำเร็ จ ในวั น นี้ ข อง “เอ็ ม ” มาจากไหน เขาบอกกว า มาจาก คุ ณ พ อ วิ ษ ณุ
ชัยศิริลาภ ซึ่งเปนแบบอยางที่ดีใหกับเขา คุณพอเปนชางทำกรอบรูปที่มีฝมือ ทำใหเขามีโอกาสฝกฝน
งานชางมาตัง้ แตเด็ก สงเสริมใหเขาไดเรียนรูด า นนี้ โดยเขามาชวยงานคุณพอเสมอ เชน การทาสีกรอบรูป
ทาสีประตูเหล็ก ชวยหยอดน็อต ฯลฯ อาจเปนเพราะชวยงานคุณพอมาตั้งแตเด็กๆ เมื่อโตขึ้นจึงอยาก
เรียนวิศวกรรม ซึ่งคุณพอก็สนับสนุนมาโดยตลอด ยิ่งไดเขาแขงขันและไดรางวัลชนะเลิศแลว คุณพอยิ่ง
รูสึกภาคภูมิใจ
“ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดเจนคือ เขามีความเปนผูใหญมากขึ้น รูจักรับฟงความเห็นของ
คนอื่น สามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได มองวาการทำงานนอกจากตองมีทักษะความสามารถแลว
เหนื อ สิ่ ง อื่ น ใด คื อ การรู จั ก ปรั บ ตั ว ในการทำงานร ว มกั บ คนอื่ น ” คุ ณ พ อ วิ ษ ณุ บ อกเล า ถึ ง ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จากความสำเร็จของการทำงานนี้ ทำให
ชื่ อ ของ “ปรั ช ญา ชั ย ศิ ริ ล าภ” กลายเป น
ตัวอยางของการไมหยุดนิ่งในการพัฒนาทักษะ
ความสามารถของตนเอง เปนตัวอยางที่ดีของ
เยาวชนในการไมยอมแพตอ อุปสรรค และเชือ่ วา
ถามีเยาวชนเชนนี้ อนาคตเทคโนโลยีหุนยนต
ของเรา คงขึน้ ไปยืนอยูแ ถวหนาไมแพใครในโลก

ทีม Yellow รายการ “International Design Contest 2010”
ปรัชญา ชัยศิริลาภ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
Mr. Cheah Chang Ve, Seoul National University, KOREA
Mr. MUTO Ikuma, Tokyo Institute of technology, JAPAN
Mr. Pierre-Yves Vachot, FRANCE
Mr. Fabio Santos de Sousa, Sao Paulo University, BRAZIL
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สุดยอด! เด็กไทยเจง ซิวรางวัลทีมยอดเยี่ยมแขงหุนยนตนานาชาติ ไตหวัน ฝาดาน 64 ทีม จาก
23 ประเทศทั่วโลก
ทีม Chakkham Sagacious Team Thailand โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ควา
รางวัล Team Spirit Award การแขงขันหุนยนตนานาชาติ ในงาน First LEGO league Open
International Championship 2010 ระหว า งวั น ที่ 5-9 พฤษภาคม 2553 ณ เมื อ งเกาสง
สาธารณรัฐไตหวัน
พาดหัวขาวขางตน แสดงใหเห็นวา “เด็กไทยเกงไมแพชาติใดในโลก” แทบไมนา เชือ่ วาประเทศ
เกษตรกรรมอยางประเทศไทยจะมีเด็กทีเ่ ชีย่ วชาญดานหุน ยนต จนสามารถควาแชมปโลกได หลายคนคง
สงสัยวาพวกเขาประสบความสำเร็จไดอยางไร
“แยม” ธมลวรรณ ดวงอาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในฐานะตัวแทนของทีม เลาวา
ทีโ่ รงเรียนสนใจเรือ่ งหุน ยนตมาก โดยในแผนการเรียน วิทย-คณิตจะมีวชิ าใหนกั เรียนไดทดลองทำหุน ยนต
เมื่อมีโครงการการประกวดหุนยนต ทุกคนจึงสนใจและอยากเขารวม แตกวาที่จะรวมทีมไดนั้น แตละคน
ตองผานการคัดเลือกหลายอยาง อาทิ ใจรักในการทำหุนยนต มีความรู ความเชี่ยวชาญดานการทำ
หุนยนต อดทน และมีความสามารถดานการนำเสนอ เพราะนอกจากตองทำหุนยนตแลว ยังตองแขงขัน
ดานการนำเสนอวิธีการทำงานของหุนยนต และวิธีนำหุนยนตไปชวยแกไขปญหาชุมชน
หลั งรวบรวมที ม ทำงานได 8-10 คนแล ว พวกเขาใช เ วลาวา งหลัง เลิก เรี ยนมาช ว ยกั น เขี ย น
โครงการและฝกทำหุนยนต โดยนำความรูที่ไดเรียนมาฝกใชจริง มีอาจารยที่ปรึกษาคอยใหคำแนะนำ ซึ่ง
การทำงานจะแบงเปน 2 ฝาย คือ ฝายเขียนโปรแกรม ออกแบบ ประกอบหุนยนต ที่ตองสรางหุนยนต
ใหมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติภารกิจใหสำเร็จตามที่คณะกรรมตั้งไว สวนอีกฝายคือ ฝาย present ที่
ตองเตรียมนำเสนอวิธีการทำงานของหุนยนตและการนำหุนยนตไปใชแกปญหาชุมชน
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การแขงขันหุนยนตครั้งนี้ไมใชเพียงแคใหหุนยนตสามารถปฏิบัติภารกิจไดตามคำสั่งเทานั้น แต
ตองนำหุนยนตไปใชไดจริงในชีวิตประจำวันดวย ทีมงานจึงไดคิดโครงการ “HOPE PROJECT” ขึ้น โดย
นำหุนยนตไปชวยออกแบบเสนทางการเดินรถที่ประหยัดเวลามากที่สุด เพื่อชวยแกปญหาจราจรติดขัด
ในยานนิคมอุตสาหกรรมลำพูน พรอมกับวางแผนจัดโซนเดินรถในแตละเสนทางขึ้น โดยหุนยนตจะเปน
ตั ว ทดลองว า หากเดิ น รถจากต น ทางไปถึ ง
ปลายทางแตละแหงใชเวลาเทาไหร หากเลี้ยว
ตรงนี้จะถึงเร็วกวาไมเลี้ยวหรือไมอยางไร หลัง
ออกแบบเสนทางแลว ก็ถึงเวลาของการทดลอง
ใช จ ริ ง ปรากฏว า นอกจากรถจะไม ติ ด แล ว
ยังชวยประหยัดเวลาในการเดินทางไดอีกดวย
แตกวาที่ทีมงานจะสรางหุนยนตไดนั้น
ไมใชเรื่องงาย พวกเขาใชเวลานานกวา 3 เดือน
ลองผิ ด ลองถู ก ในการเขี ย นโปรแกรมเพื่ อ ให
หุนยนตปฏิบัติภารกิจไดตามคำสั่ง
“คนทำหุนยนตตองมองเกมใหออกวา จะตองพบปญหาอุปสรรคอะไรในแตละสนาม และตอง
ออกแบบโปรแกรมใหหุนยนตสามารถแกปญหานั้นได ตองรูวาภารกิจคืออะไร เพื่อสรางหุนยนตให
สามารถปฏิบัติภารกิจไดตามที่ตั้งไว และตองซอมตลอดเวลา ในหองเรียนหุนยนตอาจทำภารกิจได
สำเร็จ แตเมื่อเปลี่ยนไปทดลองขางนอก สิ่งแวดลอมเปลี่ยนไป หุนยนตอาจทำภารกิจไมไดตามที่วางไว
ก็ตองคอยแกไขจุดบกพรอง และออกแบบหุนยนตใหสมบูรณที่สุด”
พวกเขายอมรับวามีบางครั้งเหมือนกันที่ทอ เพราะลองหลายวิธีแลว ก็ไมสำเร็จ แตดวยกำลังใจ
จากพอ แม อาจารยที่ปรึกษา และเพื่อนๆ ในทีม ทำใหพวกเขาลุกขึ้นสูอีกครั้ง
“ถามวามีทอไหม บอยมากๆ แตเวลาทำงานจริงๆ จะมีเพื่อนบางคนที่เขาไมทอ และคอยกระตุน
ใหเพื่อนที่ทอมองดูเปาหมายที่วางไวรวมกัน ใหเรามองคนรอบขางที่คอยใหกำลังใจและเฝาดูความ
สำเร็จ เราไมอยากทำใหเขาผิดหวัง เราอยากทำใหพอแมภาคภูมิใจ และเราอยากชนะตัวเอง เลยทำให
เราลุกขึ้นสู”
จากความพยายามและความตั้งใจ ทำใหพวกเขาควารางวัล Robot Performance Award และ
รางวัล Champion Awards พรอมเงินรางวัล 1,000,000 บาท ในการแขงขันหุนยนตของ LEGO ระดับ
ประเทศ ได เ ป น ตั ว แทนของประเทศไทยเข า แข ง ขั น First LEGO league Open International
Championship 2010 ณ เมืองเกาสง สาธารณรัฐไตหวัน พรอมควารางวัลทีมยอดเยี่ยม (Team Spirit
Award)
หากถามวาปจจัยที่ทำใหทีมประสบความสำเร็จคืออะไร พวกเขาบอกวา คือ การรูจักหาขอมูล
รูเขา รูเรา กอนลงแขงจริง ตองหาขอมูลของคูแขงวาปที่แลวเขาประกอบหุนยนตอยางไร มีเทคนิคอะไร
และดูขอมูลการประกอบหุนยนตจากหลายๆ แหลง พรอมกับนำความรูที่ไดมาประยุกตใชกับหุนยนต
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ของเรา ทดลองทำใหมาก วิเคราะหจุดเดน จุดดอย และปรับปรุงหุนยนตไปเรื่อยๆ เพื่อใหไดหุนยนตที่ดี
ทีส่ ดุ ทีส่ ำคัญคือ การทำงานเปนทีม ตอใหหนุ ยนตดแี คไหน แตคนในทีมทำงานไมเปน ไมประสาน
สอดคลอง และไมเห็นอกเห็นใจกัน การทำงานจะไมมีวันสำเร็จได
อาจารยอรอุมา พงคธัญญะดิก อาจารยที่ปรึกษา มองวาการทำหุนยนตมีประโยชนกับเด็กๆ
หลายประการ เริ่มแรก คือ ทำใหเด็กๆ ไดฝกการนำความรูในหองเรียนมาใชจริงและเปนการใชแบบ
บูรณาการ ไมวาจะเปนวิชาฟสิกส วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และศิลปะ อีกประการคือ เด็กๆ ไดมี
โอกาสเรียนรูการทำงานรวมกับผูอื่น เปนผูใหญ และมีความรับผิดชอบมากขึ้น
“แยม” และเพื่อนๆ มองวา รางวัลที่ไดรับ ไมนาดีใจเทากับประสบการณที่พวกเขาไดเรียนรู
การแขงขันนี้พวกเขาไมไดมุงหวังวาจะชนะ แตสิ่งสำคัญคือ พวกเขาไดประสบการณที่มิอาจหาซื้อได
ไดฝกการทำงานเปนทีม พวกเขาตางบอกเปน
เสียงเดียวกันวา “ความรู” ที่ไดในครั้งนี้มากกวา
การประกอบหุนยนต แตเปนการเรียนรูเทคนิค
การแกปญหา ไดมิตรภาพระหวางเพื่อนที่คอย
ช ว ยเหลื อ ให ก ำลั ง ใจกั น ได เ ห็ น โลกกว า งขึ้ น
ได พ บเพื่ อ นจากหลายประเทศ ได พู ด คุ ย
แลกเปลี่ยนความคิด ทำใหพวกเขาเห็นวาใน
สังคมมีสิ่งที่พวกเขาตองเรียนรูอีกมาก สิ่งเหลา
นี้พวกเขาไมสามารถหาไดจากหองเรียน ซึ่งมี
คามากกวารางวัลที่พวกเขาไดรับ
การทำงานของกลุมหุนยนตโรงเรียนจักรคำคณาทร คือหนึ่งตัวอยางที่แสดงใหเห็นวา
การทำงานใหประสบความสำเร็จนั้น นอกจากตองรักในงานที่ทำ มีความตั้งใจ อดทน และ
เพียรพยายามแลว ผูทำงานยังตองหมั่นวิเคราะหประเมินผลการทำงานของตน รูจักแกไข
จุดบกพรอง พรอมกับพัฒนาการทำงานของตนใหดีมากยิ่งขึ้น...

ทีมหุนยนต “Chakkham Sagacious Team Thailand”
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
อาจารยที่ปรึกษา: อาจารยอรอุมา พงคธัญญะดิก
สมาชิกในทีมประกอบดวย: ธมลวรรณ ดวงอาย รชานนท คำพรรษา สุริยา สุริยจักร
จิรายุ สัมฤทธิ์ พงษภูมิ กันสิทธิ์ ศุภพงศ วงศสถาน พรรณธิดา จิรศรัณยานนท
พัชรินทร งามใส ปาริฉัตร จันทรปน ธนกฤต พิชัยธรรม
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