
เสวนา ICT เชิงสรางสรรค “DIY ทําเองได งายจัง” 

(สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครวั มหาวิทยาลัยมหิดล) 

ณ อาคารหอจดหมายเหตุ ช้ัน 1    เวทพีลงัเยาวชนคน ICT 

วนัที ่6 พฤษภาคม 2554 เวลา 14.00-16.00 น. 

 
ผู้ร่วมเสวนา 1. คุณสุพัส  เอ่ือมละออ 

  2. คุณธีรวัช  สันทนากูล 

  3. คุณธีรเดช   กิติโยธิน        เยาวชนจากโรงเรียนสิรวนาลัย จังหวัดพัทลุง  

  4. คุณทิพยเกสร          มูลนิธิเพื่อนหญิง 

  5. คุณธีรภัทร 

ผู้ดําเนินรายการ อาจารยอิทธิพล กิติประสงค 
 

พธีิกร:  

ท่ีมารวมเสวนาในวันนี้มีคุณสุพัส  เอ่ือมละออ คุณธีรวัช  สันทนากูล  คุณธีรภัทร คุณทิพยเกสร 

และคุณธีรเดช นองๆ เปนผูใช ICTในประเด็นตางๆ ครับ เรียนเชิญอาจารยอิทธิพล กิติประสงคผูดําเนิน

รายการในเวทีครับ ขอเรียนเชิญ และขอเสียงปรบมือใหนองๆ แตละประเด็นดวยครับ  

อาจารย์อทิธิพล:  

เปนช่ัวโมงเสวนาเร่ือง ICT ใชช่ือหัวขอวา “DIY Do It Yourself ทําเองก็ได” พยายามท่ีจะบอก

วา ICT มีประโยชน จากนองๆ ท้ัง 5 คนเร่ิมตั้งแตนองสุพัส จะใหแนะนําตัวเองกอน คนตอไปนองธีร

วัช คนตอไปนองวีรภัทร ทานท่ีส่ีนะครับนองทิพยเกสร นองคนสุดทายนองธีรเดช กอนอ่ืนขออนุญาต

ใหแนะนําตัวเองกอนแลวนําเสนอผลงาน ตัวอยางและความเปนมา 

คุณธีรเดช:  

สวัสดีครับผมช่ือธีรเดช กิติโยธิน มาจากโรงเรียนสิรวนาลัย จังหวัดพัทลุง ใช ICT ท่ีเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอรแลวใชซอฟตแวรท่ีสรางข้ึนเพ่ือใหเราสามารถติดตอกับหองเรียนสวนกลางท่ีเราศึกษาเพื่อ

เปนโครงงานวิทยาศาสตร แลวเช่ือมโยงกับ Social network เชน facebook ก็ใชบาง 

 อาจารย์อทิธิพล:  

จากธีรเดชมาเปนธีรภัทรบางครับ 

คุณธีรภัทร:  



สวัสดีครับเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 2 วิศวะ ผลงาน คือ speak up เพ่ือชวยคนท่ีพูดไมได การใชงาน

คือการตอกับโปรแกรม speak up และถาอยากสงขอความอะไร ก็พิมพขอความเขาไปใน speak up หาก

วาเปนโทรศัพทมือถือท่ีมีระบบนี้ สามารถท่ีจะแปลได 

อาจารย์อทิธิพล:  

มาท่ีคนท่ีสามนะครับคือ ผูกอตั้งสังคมออนไลน จะทําอยางไรใหสังคมออนไลนอยูกับเราได 

คุณสุพสั:  

เจตนาหนึ่งคือ การพัฒนาศูนยกลางในการเรียนรูเอาไวใน web คือเราไมใชใหคนเขาไปหา web 

แตเราเอาคนเขาไปหาคน คือ เอาคนไปประเมินตามโรงเรียน ตามชุมชน เพื่อใหเขาเห็นคุณคาของ web 

แลวคอยขยับลงมา พอเขารูสึกตัว ทัศนะเขาก็จะเปล่ียนไป 

อาจารย์อทิธิพล:  

ทานท่ีส่ีละครับ มาจากพื้นท่ี  จากมูลนิธิเพื่อนหญิง 

คุณทพิย์เกสร :  

สวัสดีคะ จากหนวยงานสงเสริมการพัฒนาการส่ือสารของชุมชน ก็เปนส่ือเพ่ือการส่ือสาร ท้ัง

วิทยุชุมชน ส่ือความรูตาง ๆ ไมวาจะเปนดีเจ การไปอบรมใหความรู 

อาจารย์อทิธิพล:  

เหมือนกับเปนนักขาวดวยหรือ 

คุณทพิย์เกสร :  

ใชคะ 

อาจารย์อทิธิพล:  

คือไปเดินไปตามสถานท่ีจริง 

คุณทพิย์เกสร :   

ในรูปแบบของเรา คือ การเอาขาวสารไปเผยแพร ไปเยี่ยมชุมชน ไปบอกกับชาวไทล้ือ ไทใหญ 

ภาษากลาง ภาษาจีน 

อาจารย์อทิธิพล:  

ไปเปนตัวแทนใหเกิดการส่ือสารท่ีเขาใจกัน คนตอไปเปนนักกีฬา in sport มันคืออะไรครับ 

 



คุณธีรวชั:  

in sport คือ การเลนเกมในคอมพิวเตอรท่ีเปนท่ียอมรับในปจจุบันซ่ึงกลายเปนกีฬาได เปนการ

แขงขันเกม ตามรูปแบบของกีฬา คือ ผูเลนมีอุปกรณกีฬาเปนคอมพิวเตอร พูดงายๆ วาเปนกีฬาประเภท

หนึ่ง 

อาจารย์อทิธิพล:  

กลับมาถามนองๆ ท่ีเปนศูนยกลางของการเช่ือมตอ  นองๆ นักเรียนกับวิชานี้ ใชเวลาอยางไร

บาง 

คุณธีรเดช :  

ใชเวลาหลังการเรียน ชเวลานานเหมือนกันกวาจะคิดได แลวมีเพื่อนๆ ชวยดวยเพราะวาทํากัน

ในชมรม เปนเวลา1 ป  เราคิดกันนานมากกวาจะไดโครงงานนี้ 

อาจารย์อทิธิพล :  

แลวตอนทํานี้ปรึกษาใครไหม มีท่ีปรึกษา 

คุณธีรเดช: 

ก็มีอาจารยคอยใหคําปรึกษาและก็เปนกําลังใจใหดวยครับ ก็ท่ัวไปๆ ครับ  

อาจารย์อทิธิพล:  

แลวรูปแบบการทํางานละครับ 

คุณธีรเดช:  

รูปแบบการทํางาน เราคิดถึงวาวันท่ีเราไมไปเรียนครับ เราก็ยังสามารถเรียนไดรูเร่ือง ตาม

เพื่อนๆ ไดทัน เลยเปนconcept ข้ึนมา วันไหนท่ีอาจารยข้ึนสไลด เราก็เอามาไวใหดาวโหลด บางวันก็

อัดใสเทปมาใหไดฟงกันครับ 

อาจารย์อทิธิพล:  

นองท่ีทําเกี่ยวกับชุมชนสังคมออนไลน มันคืออะไรครับ 

คุณสุพสั:  

เราเปนสังคมออนไลนท่ีบวกมุมการสรางกลุมเครือขาย รวมกลุมคนท่ีสนใจเร่ืองตางๆ ไวกลุม

หนึ่ง  แลวสมมติวาผมเรียนวิศวะ-คอมพิวเตอร ผมอยากสรางบานผมก็ไปหากลุมวิศวะ-โยธา มันเปน

การเช่ือมโยงกลุม ทําใหกลายเปนหนึ่งเดียวกนั คือรวมกันทําใหสังคมดีข้ึน คือเอาความดีออกมาสูสังคม 

ดวยปจจัยแรกคือความสะดวก ความพอเพียง ทําไมตองความพอเพียงเพราะวาตามปรัชญาเศรษฐกิจ



พอเพียงบอกวาใหลดการพึงพาภายนอก สมมติวา facebook จบไป หรืออยางท่ีเราเคยนิยมกันอยาง Hi 5 

แตท่ีเราทําเปนของคนไทย และตอนนี้เครือขายในชวง 2 ปกวาๆ ในสังคมท่ีเราสรางไปก็นาจะ 20,000 

คน  แตถาเปนเครือขายไซเบอรก็เกือบ 5,000 คน  เราอาจจะตอบกันแค 50 คน หรือท่ีตอบกัน 2-3 คน

สวนท่ีเหลืออีกละครับ 

อาจารย์อทิธิพล:  

มาท่ีนองท่ีทําซอฟแวรชวยคนพิการนะครับ 

คุณธีรภัทร :  

จุดเร่ิมตนมาจากหนังครับช่ือเร่ือง I am Zam ท่ีสูคดีเพื่อตองการไดสิทธิการเล้ียงดูลูกของเขา 

ใหลูกอยูกับเขาได คือ ผมก็เห็นความสําคัญของเขาวา คนท่ีพิการเขาตองการส่ือสาร การส่ือสารจึงเปน

เร่ืองสําคัญ เราเลยอยากทําโปรแกรมท่ีสามารถใหเด็กออทิสติกหรือคนพิการเขียนอะไรลงไปแลว

กลายเปนขอความได คือ แปลรูเร่ืองดวยการทําเปน my map แตไปปรึกษาแลววายากเกินไป คือใหเขียน

อะไรหรือพูดอะไรลงไปมันจะเปนประโยคท่ีทุกคนเขาใจ บรรยายไดวาเขาตองการส่ืออะไร ตองการ

อะไร เราเลยเปล่ียนมาเปน project ปจจุบัน โดยสืบคนไปเร่ือยๆ แลวคนพบวาคนพิการส่ือสารไดใน

กลุมคนพิการเอง แลวมันเปนกําลังใจ ก็เลยคิดโปรแกรมนี้ แลวเห็นวาโทรศัพทมือถือเปนส่ิงสําคัญแต

พอเห็นวาคนพิการใชโทรศัพทมือถือสง SMS ไดไมเทาท่ีคุม ตามท่ีมันควรจะเปน  เลยเกิดโปรแกรม 

speak up  

เวลาทํานี้โปรแกรมนี้เกือบป แตจริงๆ แลวเราใชเวลาในการคนหาขอมูล เกือบ 5-6 เดือนใน

การทํางาน สวนใหญหมดไปกับการหา  concept  คือเราก็คิดวามันเปนไปไดไหม ทําตรงนี้จะไหวหรือ

เปลา หรือวาจะยากเกินไปถาทําออกมาแลวคนท่ีเปนออทิสติกจะสามารถใชไดจริงหรือเปลา เรา

ตองการใหม่ันใจวาทําแลวมีประโยชน คือเราเองก็ไมอยากเสียเวลาทําไปแลวมันไมมีประโยชน 

อาจารย์อทิธิพล:  

มาท่ีนองทิพยเกสร คือ อยากจะทราบประโยชนของผลงานนี้นะครับ 

คุณทพิย์เกสร :  

คือของเรานี่คือนําประโยชนจากเทคโนโลยีมาแปล เอามาเปนภาษาไทย โดยท่ีเราไปสํารวจ

ความตองการ ส่ิงท่ีอยากรูวาส่ือท่ีเขาไปนี่เขาไมสามารถรับรูได เขาไมเขาใจภาษา พอเกิดปญหานี้ข้ึน ก็

จะเกิดปญหาแรงงาน การคามนุษย คือ เขาไมมีความรู ซ่ึงเราก็ไดเอาขาวสารตางๆ มาแปลใหเขาไดรับรู 

ตรงนี้เราก็ไมสามารถทําคนเดียวได ดวยตัวหนูเองเปนชนเผาดวยคะ 

 



อาจารย์อทิธิพล:  

ท่ีนี่มาถึงนองธีรวัช จุดเร่ิมตนของการเปนนักกีฬาin sport  มาไดอยางไร เคยเปนแชมปไหม 

คุณธีรวชั:  

จุดเร่ิมมาจากการสนใจเกม แลวกีฬา in sport เปนกีฬาท่ีคนท่ัวโลกยอมรับแลว สวนตัวผมนี้ 

จุดเร่ิมตนมาจากผมคลุกกับการเลนเกม ตอนแรกก็เลนเพื่อใหไดเขากลุมแลวติดมาเร่ือย ๆ  ซ่ึงเม่ือมี

ภาคเอกชนเขามาใหการสนับสนุนเรา อยางงานท่ีจัดท่ีพารากอนปท่ีแลว ก็มีการแขงขันกีฬา in sport 

แลวไดลองสมัครแขงดู อยางท่ีผมไปก็มี Dot A โยวกัง คือเกมแบบนี้ตองมีการวางแผนมาตั้งแตตน ท้ัง

วางแผนในเร่ืองการฝกซอมทุกวัน คือใครจะเปนนักกีฬา in sport ตองทุมเวลาเยอะ อยางท่ีผมเปนมีทีม

อีก 4-5 คนก็ตองแบงเวลามาซอมใหพรอมกัน ใชโปรแกรมในการคุยกัน อยางแขงขันท่ีฟลิปปนสเราก็

ไดพยายามกันอยางเต็มท่ีก็ติด 1 ใน 5 ทีม 

อาจารย์อทิธิพล:  

อยากใหพูดถึงคนท่ีอยากเปนกีฬา in sport  

คุณธีรวชั:  

คือใหเปนอยางท่ีผมเปน ตองพยายามและฝกฝน 

อาจารย์อทิธิพล:  

ครับ อยากถามนองวา ตอนนี้นองไดอะไรกลับไปบางครับ เร่ิมจากนองสุพัส 

คุณสุพสั:  

ถาเราอยากสรางสรรคอะไรเราควรสรางสรรคในเชิงบวกเพื่อการเรียนรู 2 ปท่ีผานมา เราดีมาก

เลยคือไดความพอเพียง ไดความรู ไดเขาถึงชุมชน ไดเพ่ือนนะครับ คือคร้ังกอนเราเคยมี Hi 5 ดังมาก 

แลวทุกคนเลน ทุกคนบอกวามันคือพระเจา พอเวลาเปล่ียนไปเปน facebook สุดทายนี้เราใช Social 

network เพื่อหาเพื่อน แตจริง ๆ แลวเราสรางส่ิงดี ๆในสังคม เราก็อยากใหของเราเปนท่ีแลกเปล่ียน

เรียนรูเปนสังคมออนไลนท่ีเปนท่ีนิยมเชนกัน ถึงแมเราจะเหมือนfacebook แตคนละเปาหมาย เรามีกลุม

หมอ กลุมสถาปนิก ถาผมจะสรางบานแบบนี้จะกันลม กันฝนไดหรือเปลา พอพิมพลงไป ขอความท่ีมัน

เกี่ยวของกับเร่ืองบานจะถูกสงไปใหหนา page ของเพื่อนๆ คําตอบท่ีคุณไดกลับมาอาจจะไมใชแคเร่ือง

บานแลว เร่ืองความสวยไมสวย เราชอบไมชอบ คือมันไดกลับมามากกวาความรู  มันไดสังคมเพ่ิมมาก

ข้ึนจากคนถามแคคําถามเดียว คือเรามีขอกําหนดวาตองเขามาเช็คสถานะ อยางนอยอาทิตยละคร้ัง หรือ

พวกท่ีลบ comment หรือ ขอมูลได ก็ตองคุยกันมากกวาในระดับแรก โดยจิตวิทยาคน คือ เขาตองดูแล

ใหดี คือถามมองดูแลวเราจะใชคนเปนร้ัวใชคนเปนตัวการผลักดัน ถาเขาเห็นคุณคาของมันแลวจะเปน



แหลงเรียนรูท่ีดีเลย อยางกิจกรรมท่ีเราไดไปสรางบานใหคุณยาย การไปเปน staff ในงานปฏิรูปประเทศ

ไทย รูสึกดีมากครับ 

คุณธีรวชั:  

สามารถมีพื้นท่ีใหเราแขงขันพวกซอฟแวรในสวนของเกมนะครับ เพื่อชวยเหลือผูพิการครับ 

เราตั้งเปากันอยูแลวครับวาเราอยากทํางานใหคนพิการ เราคิดไวแบบนั้นนะครับ 

คุณทพิย์เกสร:  

เราอยูไกลจากสังคม เปนกลุมชุมชนท่ีมีเพื่อน มีความเปนชนเผา เราเช่ือวาการแกไขปญหา

อะไรสักอยางนะคะไมมีใครรูดีเทาตัวหนูหรอก จริงๆ แลวไมใชความรูนะคะ เพราะวาเราเปนแคเปดให

ทุกส่ิงท่ีเปนความรูไดเขามา ไมวาจะเร่ืองวิทยุ FM การเลนเกม อันนี้หนูก็ผานการอบรมคือไดเขารวม

กิจกรรม ไดจัดกิจกรรม และไดงานนี้ออกมา เราก็ไดเรียนรูโลกของเรามากข้ึน 

คุณธีรวชั:  

แตกอนเราเคยเลนเกมวันละ 20 ช่ัวโมงตอวัน อันนี้ตอนข้ึน ม.4 แลว ก็วาจะไมเรียนแลวแตคุณ

พอคุณแมตองการ อยากใหพอแมดีใจก็เลยแบงเวลา ลดการเลนเกม พอแมก็เขาใจ ก็ตองขอบคุณพอแม

ดวยครับท่ีเขาใจ คือผมไดรับโอกาสครับจากพี่ ๆ ทีมงาน GIGABYTE ท่ีทําใหผมไดไปแขงในรายการ

ระดับโลก ท้ังคาท่ีพัก คาเดินทาง ส่ิงท่ีผมไดมากท่ีสุดคือประสบการณ  

อาจารย์อทิธิพล:  

แลวทําไมถึงไดมาสนใจกีฬานี้ครับ 

คุณธีรวชั:  

เพราะวามันมีรายไดเขามาครับ เม่ือ 2 ปท่ีแลว ซ่ึงถาตีคาตัวของนักกีฬาปจจุบันก็ประมาณ 

80,000 บาท คือผมเคยสง profile ไปตามหนวยงานท่ีสนับสนุน  

อาจารย์อทิธิพล:  

จากตรงนี้นะครับ  ทําใหเห็นวานองท้ัง 5 กลุมเปนคนท่ีสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดประสบ

ความสําเร็จและบวกกับการใช ICT เปนเคร่ืองมือท่ีจะทํางานในสังคม ไมวาจะเปนเร่ืองการศึกษา 

เศรษฐกิจ ซอฟแวรการส่ือสาร อยากใหพูดถึงประโยชนของ ICT กับเยาวชนหนอยครับ 

คุณสุพสั:  

คือเวลาในชวงวัยรุนนะครับ ทํากิจกรรมท่ีเปนประโยชนหาความรูใหมากข้ึน อยาไปใชในทาง

ท่ีไมดี 



คุณธีรภัทร:  

ใหเอาออกมาทํา project มาทําช้ินงาน มาทําใหมันเกิดประโยชน สมมติวาเราเรียนอะไรอยาก

ใหเอาเวลามาทํากิจกรรมท่ีเปนช้ินงาน ถาใครเรียนวิทยาศาสตรชวงนี้ เขาสนับสนุนโครงงาน

วิทยาศาสตร ผมวามันเปนพื้นฐานท่ีดีสําหรับการเรียน คือ เราจะไดแบงเวลาได ท่ีวาตองทําช้ินงานตอง

ทําโครงงานแลวเราอาจจะไดเขาเนื้อหาในหองเรียนไดมากข้ึน จะไดแบงเวลาใหสังคม จะไดเกิด

ประโยชนแลวไดฝกตัวเองใหกลาพอหรือไม หลายคนท่ีเกิด project แตหลายคนก็ยังไมกลาวาจะเร่ิมทํา

ไดไหม อยากใหเร่ิมทําไปกอน  ถาผมทําได  คุณก็ทําได  

คุณธีรเดช:   

คือไมวาจะเปน web อะไร จะเปนโลกออนไลน ขอมูลท่ีคุณสราง แตละอันท่ีคุณทํา คุณไดรับ

ประโยชน แลวคุณไดใชประโยชนอะไรจากส่ิงนั้น 

คุณทพิย์เกสร:  

ท่ีอยากจะฝากนะคะ  ทุกคนมีความสามารถ อยากใหทุกคนมาทําประโยชน มันจะเปนการ

พัฒนา เพราะฉะนั้นเปนส่ิงดีดวยกันหมดในเร่ืองของ ICT ก็ทุกอยางมี 2 ดาน อยูท่ีวาเราจะเลือกใชมัน 

คุณธีรวชั :  

ส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุดคือการแบงเวลา เยาวชนท่ีเลนเกมก็วัยหลักนี้ อยูในชวงของการเรียนอยูแลว ถา

เราเขามหาวิทยาลัย ฉะนั้นแลวกับเวลาท่ีแนนอนตองแบงใหชัดเจน ตองคุยกับผูปกครองพบกันคร่ึงทาง 

ถาพอแมไมใหลูก ลูกก็ออกมาเลนเกมขางนอก อันนี้มันจะไปกันใหญนะครับ 

อาจารย์อทิธิพล:  

ท้ังหมดนี้เปนมุมมองของการใช ICT เปนเคร่ืองมือในการแลกเปล่ียน ท้ังนี้นอง ๆ ท้ัง 5 ทาน

คือใชเคร่ืองมือ ICTในการพัฒนา ในเวลานี้ทุกคนมีแนวโนมในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองครับ 

ขอบคุณนองท้ัง 5 คนมากนะครับ 

  

 

 


