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FlipED เว็บแอปพลิเคชันการจัดการห้องเรียนแบบ
กลับทาง ครูผู้สอนสามารถสมัคร FlipED เพื่อสร้าง

ห้องเรียนของตัวเองขึ้นมา ชวนนักเรียนเข้าไปได้ 
และใส่บทเรียนแบบพิเศษ ทั้งเกมหรือวิดีโอเข้าไปได ้

และติดตามผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้ด้วย  
โดยสามารถใช้งานได้ในทุกระบบปฏิบัติการ และ 

ทุกอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือ
อินทราเน็ต ท�าให้สะดวกแก่การเข้าถึงและเรียนรู้ได้
อย่างอิสระ ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้แบบกลับทาง
คือ นักเรียนศึกษามาจากที่บ้าน และน�าความรู้ที่ได้

นั้นมาวิเคราะห์หรือเรียนรู้แบบสืบค้นในห้องเรียนกับ
เพื่อนๆ ในวันรุ่งขึ้นโดยมีครูเป็นผู้อ�านวยการเรียนรู้
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ผมรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงจากการเป็นแค่ 
Developer ธรรมดา จากคนเขียนโค้ด กลายมาเป็น 

คนที่เข้าใจถึงการท�างาน การสร้างโปรดักส ์
เพราะโปรดักส์มันเป็นมากกว่าโค้ด มันต้องอาศัย 
การสื่อสารกับผู้ใช้ ไม่งั้นก็เป็นแค่ของที่ไม่มีคนใช้

 

เพราะคนคือทรัพยากรที่ส�าคัญของชาติ กระบวนการพัฒนาคน

ผ่านการเรียนรู้ในห้องเรียนจึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลและสถาบันการศึกษาใน

ประเทศพยายามหาแนวทางมาหลายยุคหลายสมยั ตัง้แต่ Child Center 

มาสูล่ดเวลาเรยีน เพ่ิมเวลารู ้และล่าสดุคอื ห้องเรยีนกลับทาง ท่ีเป็นการ

สลับช่วงเวลาการเรียนรู้ระหว่างห้องเรียนกับบ้าน

จากรปูแบบเดมิๆ ทีน่กัเรยีนเรยีนในห้องผ่านการสอนจากอาจารย์ 

และได้การบ้านกลบัไปท�าทีบ้่านเพ่ือมาส่งในวันรุง่ขึน้ ห้องเรยีนกลบัทาง

คือรูปแบบการสอนที่ผู้เรียนจะเรียนรู้จากการบ้าน ซึ่งอาจารย์จะเป็น 

ผู้เตรียมเนื้อหาที่อยู่ในรูปของสื่อวีดิทัศน์หรือ Digital Media อื่นๆ และ

ใส่ไว้ในช่องทางออนไลน์ ให้นกัเรยีนเข้าไปศึกษาจากทีบ้่านของตน และ

น�าความรูท้ีไ่ด้นัน้มาวิเคราะห์หรอืเรยีนรูแ้บบสบืค้นในห้องเรยีนวันรุง่ขึน้

กับเพื่อนๆ โดยมีอาจารย์เป็นผู้อ�านวยการเรียนรู้เท่านั้น

ถือเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ที่น่าสนใจ ท่ีสนับสนุนให้

นักเรียนสืบค้นความรู้จริง ผ่านการคิดวิเคราะห์แบบกระบวนการกลุ่ม 

ซึ่งสถานศึกษาหลายแห่งในประเทศไทยก็ก�าลังด�าเนินไปในแนวทางนี้

แต่ปัญหาก็คอื Digital Platform ทีจ่ะสนบัสนุนการเรยีนรูแ้บบน้ี 

ยังมีไม่หลากหลายและไม่ยืดหยุ่น ไม่เปิดกว้างพอท่ีจะให้อาจารย ์

เตรียมเนื้อหาได้ดั่งที่ใจต้องการ
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แต่ถึงวันนี้ ปัญหาน้ันจะหมดไป เมื่อเด็กหนุ่มคนหน่ึงแห่งรั้ว

เตรยีมอดุมศึกษาพัฒนาการ ได้ลกุข้ึนมาสร้าง Digital Platform ส�าหรบั

ห้องเรียนกลับทางแบบใหม่ ท่ีจะเอื้ออ�านวยให้อาจารย์เตรียมเน้ือหา

การบ้านแบบห้องเรียนทางกลับนี้ได้อย่างหลากหลายและได้ดังใจ 

มากขึ้น

ผลงานนั้นคืออะไร? และท�าอะไรได้? ภูมิมีค�าตอบ...

ไม่ได้ดังใจ ก็สร้างใหม่ซะเลย
“ผลงานของผมชื่อ FlipED ครับ เป็นเว็บแอปพลิเคชันเกี่ยวกับ

การจัดการห้องเรียนแบบกลับทาง ได้แรงบันดาลใจจากตอนที่เรียน  

ม.3 วิชา English Program อาจารย์ Alon และ อาจารย์ Mark อยากได้

เครื่องมือที่ใช้สอนในห้องเรียน แต่ Youtube มันไม่เพียงพอ เพราะดูได้

อย่างเดยีวและไม่สามารถเก็บข้อมลูได้เป็นระบบ อาจารย์เลยถามผมว่า

มเีครือ่งมอือะไรไหม ผมแนะน�าไป อาจารย์ก็ไม่ถูกใจสกัอย่าง ก็เลยลอง

พัฒนาผลงานของตัวเองขึ้นมาครับ” ภูมิเล่าถึงความเป็นมาของผลงาน 

ที่เกิดขึ้นง่ายๆ แบบที่มีอยู่ไม่ได้ดังใจ ก็สร้างใหม่มันซะเลย!

“ครผููส้อนสามารถสมคัรเข้าไปใน FlipED เพ่ือสร้างห้องเรยีนของ

ตวัเอง และสามารถชวนนกัเรยีนเข้าไปครบั ความมหศัจรรย์คอือาจารย์

สามารถใส่บทเรียนแบบพิเศษเข้าไปได้ ซึ่งบทเรียนแบบพิเศษจะใส่

เนือ้หาแบบไหนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นเกม วดิโีอ และอาจารย์สามารถติดตาม

ผลการเรยีนรูข้องเด็กได้ เช่น ตอนนีก้�าลงัเรยีนอยู่หรอืเปล่า ไปถึงไหนแล้ว 

มีผลการเรียนรู้ในระดับไหน น้อยกว่าเพื่อนหรือเปล่า” ภูมิอธิบายต่อ

ผูใ้ช้สามารถใช้ FlipED ได้ในทุกระบบปฏบิตักิาร และทกุอปุกรณ์

ทีม่กีารเชือ่มต่ออนิเทอร์เนต็หรอือนิทราเน็ต ทัง้สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ 

โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต ท�าให้สะดวกแก่การเข้าถึงและเรียนรู้ได้อย่างมีอิสระ
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ในส่วนของการท�างานน้ัน ภูมิจะรับผิดชอบเองเกือบทุกอย่าง  

ทั้งในส่วนของซอฟต์แวร์ ท้ังเขียนระบบหน้าบ้านหลังบ้าน และดีไซน์  

โดยมไีกด์เข้ามาช่วยเวลาทีต้่องเทสต์ระบบ จนไกด์ติดภารกิจไม่สามารถ

มาช่วยได้ ก็ได้ลีโอมารับหน้าที่ต่อ

อย่างไรก็ตาม สรรพคุณของผลงานข้างต้นน้ันคือ FlipED แต ่

ผลงานในเวอร์ชนัแรกท่ีภูมพัิฒนาขึน้น้ันคอื ‘vSchool เวบ็แอปพลเิคชนั

เพ่ือการบรหิารจดัการห้องเรยีนในศตวรรษที ่21’ ทีห่ลงัจากพัฒนาเสรจ็แล้ว 

ภูมก็ิได้ส่งเข้าประกวดโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC 2016) ประเภทโปรแกรมเพื่อการประยุกต์

ใช้งาน ระดับนักเรียน ซึ่งคว้ารางวัลที่ 2 มาครองได้อย่างน่าภูมิใจ

“เวอร์ชันแรก vSchool เป็นแค่ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

แบบง่ายๆ ครับ ไม่มี Feature อะไร แค่เก็บข้อมูลอย่างเดียว คือตอนนั้น

มคีวามรูส้กึว่าเราคดิทางเทคนคิมาดแีล้ว แต่ไม่ได้คิดทางผูใ้ช้เลย ก็อยาก

จะรู้ว่าโปรแกรมที่เราสร้างเล่นๆ น้ีถ้าสามารถกลายเป็นของท่ีใช้ได้จริง

มนัจะเกิดอะไรขึน้มา และเวลาผูใ้ช้เอาไปใช้จะรูส้กึยังไง จะชอบหรอืไม่ 
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และต้องแก้อะไรไหม จึงเข้าโครงการต่อกล้าฯ ครับ” ภูมิกล่าวถึงเหตุผล

ที่เข้าร่วมโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปี 4

ซึ่งท�าให้ vSchool กลายร่างมาเป็น FlipED ชนิดหน้ามือเป็น 

หลังมือดังที่กล่าวไปข้างต้น

ค�าตอบอยู่ที่ผู้ใช้
หลังจากเข้าต่อกล้าฯ คณะกรรมการและพ่ีๆ ทีมโคชต่างก็ได้ 

ให้ค�าแนะน�าที่หลากหลาย หนึ่งในนั้นคือการเพิ่ม Feature ให้ vSchool 

มากขึ้น เพื่อให้รองรับการใช้งานได้หลากหลาย

“เข้าต่อกล้าฯ มาเรียกได้ว่าเขียนใหม่หมดเลยครับ (หัวเราะ) 

ตั้งแต่โครงสร้างภายใน เพราะตอนเป็น vSchool เป็นแค่ระบบ มีตาราง

ไว้เก็บข้อมูลในห้องเรียน พ่ีๆ ก็เลยบอกให้เพ่ิม Feature ซึ่งผมก็เพ่ิม

เข้าไปจนมันเยอะมาก จนพ่ีเขาบอกว่ามันมากไป (หัวเราะ) มากจน 
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ใช้งานยาก นั่นคือครั้งแรกครับ ส่วนปรับใหม่ครั้งที่ 2 ก็คือ ลดทุกอย่าง

ใหม่หมด แล้วโฟกัสกับการท�าให้มันง่ายท่ีสุด แต่ใช้ได้มีประสิทธิภาพ

ที่สุด” ภูมิเล่าอย่างอารมณ์ดี 

และหน่ึงในค�าแนะน�าของคณะกรรมการและทมีโคชทีเ่ป็นไปใน

ทางเดียวกันมากท่ีสุดก็คือ ด้วยคุณลักษณะของผลงานแบบน้ี จ�าเป็น

อย่างยิ่งที่จะต้องลงไปทดสอบกับผู้ใช้จริง ซึ่งก็คือ กลุ่มอาจารย์ที่สนใจ

วิธีการสอนแบบใหม่ๆ เพ่ือจะได้ความคิดเห็นกลับมาพัฒนาผลงานให้

เหมาะสมมากที่สุด

“พอจะลงไปเทสต์จริง ผมต้องชวนเพ่ือนและพ่ีมาช่วย เพราะ

อย่างแรกคอื ทกัษะการสือ่สารของผมไม่ดเีท่าไหร่ และอกีอย่างคอืเรือ่ง

เวลา เพราะถ้าเกิดผมต้องไปเทสต์ด้วย ก็ต้องใช้เวลาคูณสอง จึงจัดสรร

ให้เพื่อนในทีมไปช่วยเทสต์ กระบวนการลงไปก็คือ ผมจะเปิดโน้ตบุ๊กไว้ 

แลว้ให้พีล่ีโอไปเทสต์ พอพีเ่ขาเอาไปเทสต ์เวลาเจอบัคหรอืมีค�าแนะน�า

อะไรจากผู้ใช้ ผมก็จะแก้ตรงนั้นเลย พิมพ์โค้ดเลย แล้วส่ง Commit ไป

ให้พี่เขา พี่เขาก็จะถามผู้ใช้ว่าชอบไหม ประมาณนี้ครับ” ภูมิกล่าว 

วางแผนเสรจ็เรยีบร้อย ก็ถึงเวลาลงไปทดลองใช้กับผูใ้ช้จรงิแล้ว!

“เอาไปทดลองคร้ังแรกกับอาจารย์ในหมวดภาษาอังกฤษครับ  

ก็คอือาจารย์ Alon และ อาจารย์ Mark เพราะว่าอาจารย์เขาเป็นต้นไอเดยี

ที่บอกให้ผมท�างานน้ีขึ้นมา เสร็จแล้วก็เอาไปทดลองกับนักศึกษาคณะ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบงั โดยกบันักศกึษาผมจะรบับทอาจารย์เอง ซึง่เทสต์แล้ว

เขาบอกว่าไม่เวิร์ค” ภูมิหัวเราะร่าท้ายประโยค

สาเหตุแห่งความไม่เวิร์ค ก็เป็นเพราะ Feature ท่ีอัดแน่นมาก

เกินไปนั่นเอง 
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“คือทุกคนงงมากครับ (หัวเราะ) เพราะว่ามันมีปุ่มอะไรไม่รู้เต็ม

ไปหมดเลย มันเชื่อมโยงระบบโน้นระบบนี้จนใช้ไม่ถูก แล้วเวลาใช้งาน

ในมอืถือจรงิๆ ก็ใช้ไม่ได้ เพราะมนัช้ามาก Feature อะไรไม่รูเ้ต็มไปหมด 

ผมเลยตัดสินใจบอกพี่ลีโอว่า ขอเวลาเดือนหนึ่ง ผมจะท�าให้ได้” ภูมิเล่า

และใน 1 เดือนนั้นเองคือการปรับแก้ผลงานรอบที่ 2 ซึ่งเป็นการ

ลดทอน Feature ลง

“หลังจากนั้นมาก็ใช้เวลาหนึ่งเดือนเขียนทุกอย่าง ออกแบบ 

ใหม่หมด และได้ค�าที่เราต้องการคือ เขาชอบครับ” ภูมิยิ้ม 

“เอาลงไปเทสต์ใหม่ ได้รับการตอบรับดีครับ ท้ังอาจารย์และ

นักเรียนให้ความสนใจดีมาก ก็รู้สึกดีใจมากๆ ที่เราได้สร้างประโยชน์ให้

กับคนอื่นๆ ครับ” ลีโอกล่าวเสริม

และไม่หยุดเพียงแค่น้ัน เพ่ือจะทดลองว่าใครๆ ก็สามารถใช้งาน 

FlipED ได้ ภูมิกับลีโอจึงมองหาผู้ใช้ประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม
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“เราเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอีกกลุ่มครับให้ยากกว่าเดิม คือ 

อาจารย์ภาษาไทยที่ไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีมาก่อน เพราะกลุ่มเดิม

เขาเก่งเทคโนโลยีอยู่แล้ว แต่รอบหลังน้ีเอาไปให้คนท่ีไม่เก่งเลยดีกว่า  

จะได้เห็นผลชัดๆ ไปเลย” ภูมิอธิบาย

ซึ่งผลก็เป็นไปด้วยดี

“เขาบอกว่าชอบครับ อย่างแรกคือ ทุกอย่างท่ีเขาต้องการมัน

ท�าให้อยู่ในรปูแบบท่ีย่อยง่าย เช่น ถ้าต้องการเพ่ิมเน้ือหาอะไรก็กดเข้าไป

พิมพ์ได้เลย ไม่จ�าเป็นต้องมีปุ่ม มีฟอร์มอะไรยืดยาว ทุกอย่างก็เซฟ

อัตโนมัติ อาจารย์พิมพ์เข้าไปนิดหน่อยก็เชื่อมกับอุปกรณ์ทุกเครื่องได้ 

เพราะเราท�าหน้าตาการใช้งานให้ง่าย เห็นปุ่มอะไรก็คลิก เห็นข้อความ

ก็กดเข้าไปพิมพ์ ไม่จ�าเป็นต้องเรียนรู้มาก่อนว่าต้องใช้ยังไง” ภูมิกล่าว

Sense of Success คือความรู้สึกเวลาที่เรา 
แก้ปัญหาหนึ่งได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆ เช่น 

แก้โค้ดแล้วรันผ่าน หรือปัญหาใหญ่ๆ แก้เปลี่ยน 
หน้า UI แล้วเขาชอบ...มันเป็นความรู้สึกที่เรา 

ท�าอะไรส�าเร็จ...ที่คอยล่อเราไปถึงปลายทางได้

 

เรียนรู้จากคนและค่าย
การได้น�าผลงานลงไปทดสอบกับผูใ้ช้ นอกจากจะท�าให้ FlipED 

ได้รบัการพัฒนาไปในทางทีเ่หมาะสมกับผูใ้ช้งานมากข้ึนแล้ว ตวัภูมเิอง

ก็ได้เรียนรู้จากกระบวนการท�างานครั้งนี้ด้วย

“ตอนแรกเราใส่ให้อย่างเดยีว ไม่ได้มองถึงเขาเลยว่าเขาต้องการ

อะไรที่มันง่ายกว่า แล้วก็มีแต่ปุ่มที่ไม่คุ้นเคย พอเราใช้กราฟิกที่ดูน่ารัก 
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ซึ่งตอนแรกเราไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลย ใส่ Feature อย่างเดียว หลังจาก

นั้นก็ปรับให้มันดูมีความน่าใช้งานขึ้น” ภูมิพักหายใจก่อนกล่าวต่อ 

“ท�าให้ได้เรียนรู้ว่า ก่อนจะท�า ก่อนจะลงมือเขียนโค้ดน่าจะถาม

ผู้ใช้ก่อน (หัวเราะ) คือตอนแรกพี่ๆ โคชก็เตือนแล้วว่าอย่าเพิ่งเขียนโค้ด 

แต่เพราะผมเป็นโปรแกรมเมอร์มนัก็อดไม่ได้ เขยีนไปก่อนเลย แล้วก็เฟล

ในตอนแรก แต่หลงัจากทีเ่ช่ือพ่ีเขา ลองเปลีย่นให้ง่ายข้ึน เอาไปลองเทสต์

ทีละนิดทีละหน่อย ปรับแล้วให้คนในกลุ่มช่วยกันติ ผลออกมาก็ดีครับ”

นั่นเองคือพัฒนาการของการเป็นนักพัฒนา

“ก่อนหน้าน้ีผมเป็นโปรแกรมเมอร์อย่างเดยีว เขียนโค้ดอย่างเดยีว 

เรื่องโปรดักส์ก็ไม่เคยรู้เลย เรารู้แต่ฝั่งธุรกิจกับการเขียนโค้ด แต่ไม่เคยรู้

เลยว่าตอนที่เราคิดโมเดลธุรกิจเสร็จแล้ว ตอนท่ีเราเขียนโค้ดเสร็จแล้ว 

พอเอาไปสง่ให้เขา เขาจะชอบหรือเปล่า มันมีเทคนคิอะไรทีจ่ะพยายาม

ท�าให้การเทสต์และการพัฒนามันไวขึ้นและไปได้ถูกทาง อย่างที่พ่ีเขา

สอนมาก็มีเรื่อง Agile ให้เราสร้างแค่เล็กน้อยก่อนแล้วไปเทสต์ จากนั้น

เก็บความเห็นกลับมา แล้วเอาไปพัฒนาต่อ ท�าอย่างนี้ไปเรื่อยๆ หลายๆ 

รอบ” ภูมิกล่าว

ซึ่งทักษะและประสบการณ์น้ี ภูมิก็ได้น�ามาใช้ในชีวิตการเรียน

ต่อไปด้วย 

“รูส้กึว่าตวัเองเปลีย่นแปลงจากการเป็นแค่ Developer ธรรมดา 

จากแค่เป็นคนเขียนโค้ด กลายมาเป็นคนท่ีเข้าใจถึงการท�างาน การสร้าง

โปรดักส์ เพราะโปรดักส์มันเป็นมากกว่าโค้ด มันต้องอาศัยการคุย  

การสื่อสารกับผู้ใช้ด้วย ไม่ง้ันก็เป็นแค่ของท่ีไม่มีคนใช้ อย่างตอนน้ีที่

ก�าลงัขึน้โปรเจกต์ใหม่หรอืท�าอะไรต่อไปก็ใช้วิธีน้ีตลอดครบั คอื ไม่สร้าง

อย่างเดียวก่อนเลย เพราะถ้าสร้างอย่างเดียวแล้วเขาไม่ชอบ ก็ต้องโละ

ทุกอย่างทิ้งหมด แต่ถ้าเราเทสต์ทีละอย่าง เริ่มเทสต์เป็นหน้าๆ ถ้าเขา 

ไม่ชอบ เราก็ค่อยๆ เปลี่ยน ค่อยๆ ปรับได้ครับ” ภูมิยิ้มท้ายประโยค
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ถือเป็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าดีใจ แต่อย่างไรก็ตาม ภูมิเอง

เกือบไม่ได้เดินมาถึงจุดแห่งความเปลี่ยนแปลงน้ี ถ้าไม่ได้ Sense of 

Success ของตัวเอง

“ตอนทีไ่ปเทสต์ช่วงแรกๆ เราคดิว่าไอเดยีน้ีมนัโอเคนะ UI1 ก็โอเค 

ไม่ได้แย่ แต่ท�าไมคนด่ากนัเยอะจงั ตอนนัน้ท้อมากครบัจนอยากจะออก

จากโครงการ แต่พอย้อนกลบัมาดมูนัก็แย่จรงิๆ (หวัเราะ) ตอนแรกเกือบ

จะเปลี่ยนโปรเจกต์ ขึ้นโปรเจกต์ใหม่เลย แต่ก็คอยเตือนตัวเองครับ โดย

ใช้ค�าว่า Sense of Success มันคือความรู้สึกที่เราได้แก้ปัญหาหนึ่งได้ 

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆ เช่น แก้โค้ดแล้วมันรันผ่าน หรือปัญหาใหญ่ๆ 

แก้เปลีย่นหน้า UI แล้วเขาชอบ เวลาท�าไปนดิหนึง่แล้วมคีนบอกว่าโอเค 

มนัเป็นความรูส้กึทีเ่ราท�าอะไรส�าเรจ็ เป็น Sense of Success ท่ีคอยล่อ

เราให้ไปถึงปลายทางได้” ภูมิกล่าว

และแน่นอนว่า ย่อมรวมไปถึงค�าแนะน�าและก�าลงัใจจากคนอืน่ๆ 

ที่เกี่ยวข้องด้วย

“แรงสนับสนุนที่ได้รับมากที่สุดคือ อาจารย์ Alon และอาจารย์ 

Mark ครับ อาจารย์สนับสนุนผมตลอดเลยว่ามันต้องเป็นไปได้ และเขา

ก็อยากใช้ผลงานของผม รวมถึงรุน่พ่ีและเพ่ือนๆ ท่ีให้ค�าแนะน�าตลอดว่า 

1 UI หรือ User Interface คือการออกแบบหน้าจอส�าหรับติดต่อกับผู้ใช้
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ลองเปลี่ยนเป็นแบบน้ีดีไหม แบบน้ีสวยดี เขาชอบ หรือแบบนี้ดูมืดไป 

อะไรแบบนี้ครับ” ภูมิกล่าว

รวมไปถึงพ่ีๆ ทีมโคช ท่ีถือเป็นกลุ่มคนที่สร้างประสบการณ์อัน

น่าจดจ�าให้แก่ภูมิได้เป็นอย่างดี

“พี่เขาช่วยเยอะมากครับ จากความคิดฟุ้งๆ เหมือนอากาศที่มัน

ลอยอยู่ ยังไม่รวมตัวกัน เขาช่วยแนะว่าท�าอย่างนี้ไหม แบบนี้ดี แบบนี้

กว้างเกินไป เขาให้ค�าแนะน�าตลอด อย่างพ่ีโคนัน2บอกแบบน้ีมันยัง 

ไม่เคลียร์ พี่ซี3ก็บอกลองท�าแบบมีโครงสร้างให้อาจารย์ได้ใช้ไหม พี่ปืน4

ก็บอกถ้าเป็นแบบนี้คนท่ีเป็นครูพันธุ์ใหม่น่าจะชอบ ทุกคนมีไอเดียของ

ตวัเองหมดครบั พอเอาไอเดยีและความตัง้ใจของพ่ีโคช บวกกับ Passion 

ของเราแล้ว มนัก็เกิดเป็นงานทีท่�าได้ไกลกว่าทีเ่ราท�าคนเดียว” ภมูกิล่าว

ด้วยรอยยิ้ม

จากโค้ดไม่กี่บรรทัด กลายมาเป็นสิ่งที่น�ามาใช้ได้
จริง...จากที่ตอนแรกผมคิดอย่างเดียวว่า ปิดโปร
เจกต์แล้วค่อยขึ้นอันใหม่ แต่พอมาเข้าต่อกล้าฯ 

รู้สึกว่ามันไปได้ไกลกว่านั้น...แม้ตอนนี้จะยังไม่ส�าเร็จ 
แต่รู้สึกว่ามันเป็นก้าวแรกที่ดีมาก

 

2 นายชัชวาล สังคีตตระการ ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส ห้องปฏิบัติการเสียง หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ 

เนคเทค
3 ดร.อภิวดี ปิยธรรมรงค์ นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยจ�าลองขนาดใหญ่ หน่วยวิจัยวิทยาการ

สารสนเทศ การสื่อสารและการค�านวณ เนคเทค
4 ดร.สรรพฤทธ์ิ มฤคทตั นักวิจยั ห้องปฏิบัตกิารวิจัยเทคโนโลยีภาพ หน่วยวิจยัวิทยาการสารสนเทศ 

เนคเทค
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ก้าวต่อไปของคนและผลงาน
ด้วยความรู้และประสบการณ์มากมายที่ได้รับ ท�าให้ภูมิในวันนี้

ได้เตบิโตขึน้ และพร้อมจะใช้วิชาความรูท้ีไ่ด้รบัมาไปปรบัใช้ในการท�างาน

และการเดินชีวิตของตนต่อไปให้ดีที่สุด

“มีประโยคหนึ่งท่ีพ่ีกรรมการบอกผมวันท่ีปิดโครงการต่อกล้าฯ 

เขาบอกว่า ให้ลดอีโก้ของตัวเองลงบ้าง พยายามยอมรับกับผลงานท่ี 

คนอืน่ท�า เพราะทุกคนไม่ได้มวิีชัน่เดยีวกบัเรา แต่อาจจะมสีิง่ทีเ่หนือกว่า

เราก็ได้ ก็ต้องยอมรับไอเดียของคนอื่นครับ ฟังค�าวิจารณ์ และลองเอา

ไอเดียของเขามาใช้ อย่างที่ผ่านๆ มาผมมีปัญหากับเพื่อนที่ท�างานด้วย

กันเยอะ แต่พอได้รับค�าแนะน�า ได้เรียนรู้จากพี่ๆ ก็พยายามปรับปรุงให้

ดีขึ้นครับ” ภูมิพักหายใจ ก่อนกล่าวต่อไปถึงมุมมองด้านไอทีที่ได้เรียนรู้

จากการท�างาน

“ส่วนของเทคโนโลยี ขอเอา Quote ค�าพูดของงาน WWDC 2017 

ของ Steve Jobs มาใช้ครบั เขาบอกว่า Technology alone is not enough. 

คือ เทคโนโลยีอย่างเดียวมันไปไหนไม่ได้ แต่เทคโนโลยีต้องบวกกับ 

Humanity ถึงจะไปได้ ก็คือเทคโนโลยีต้องเอามาบวกกับคน รวมทั้งการ

พูดคุยสื่อสาร เพื่อที่จะให้มันไปต่อได้ครับ”

และในส่วนของผลงาน ถึงวันนี้แม้ FlipED จะยังอยู่ในช่วงของ

การพัฒนาผลงานให้ลงตัวที่สุด แต่ด้วยความฝันส่วนตัว บวกกับความ

สามารถท่ีม ีก็ท�าให้เชือ่ได้แน่นอนว่า ผลงานชิน้น้ีจะไม่สญูเปล่าแน่นอน

“จากโค้ดไม่ก่ีบรรทดักลายมาเป็นสิง่ท่ีน�ามาใช้ได้จรงิ เกิดจากการ

ทดลองง่ายๆ ทีผ่มทดลองเขยีนโค้ด ใช้ Framework ใหม่ๆ จนกลายเป็น

สิง่ทีผู่ใ้ช้เราใช้งานได้จรงิ จากท่ีตอนแรกผมคดิอย่างเดียวว่าปิดโปรเจกต์

แล้วค่อยขึ้นอันใหม่ แต่พอมาเข้าต่อกล้าฯ รู้สึกว่ามันไปได้ไกลกว่าน้ัน 

มันยังไปได้ไกลกว่าแค่โครงงานคอมฯ แม้ตอนนี้จะยังไม่ส�าเร็จ แต่รู้สึก

ว่ามันเป็นก้าวแรกที่ดีมากครับ ทั้งผลงานนี้และผลงานชิ้นต่อๆ ไปด้วย”
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คอืค�ายืนยันอย่างหนักแน่นของภูม ิทีบ่อกว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไร 

เขาก็จะก้าวเดนิไปบนเส้นสายนักพัฒนา ท่ีพร้อมจะสร้างสรรค์นวัตกรรม

ใหม่ๆ ออกมาสูส่าธารณะ เพ่ือแก้ปัญหาท่ีมอียู่ในสังคม และเพ่ือพัฒนา

ประเทศต่อไปอย่างแน่นอน

“ผมสนใจท�า Startup อยู่แล้วครับ ตอนน้ีก็มีโปรเจกต์ท่ีท�าอยู่ 

และจะไม่ล้มเลิกที่จะผลิตผลงานต่อๆ ไปแน่นอน รู้สึกว่าเส้นทางน้ีใช ่

เรามาทางสายนี้ตั้งแต่ 8 ขวบแล้ว ย่ิงมาท�างานก็รู้สึกว่ามันใช่ตัวเรา 

เพราะฉะน้ันมีทางเดียวคือท�าอย่างเดียวครับ” ภูมิจบบทสนทนาด้วย 

รอยยิ้ม

เป็นรอยย้ิมที่บ่งบอกว่า เตรียมพบกับ FlipED และผลงาน 

ชิ้นต่อไปของเขาได้ในอนาคตแน่นอน
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