Flip ED

ห้องเรียนยุคใหม่
ไทยแลนด์ 4.0

ผู้พัฒนา

FlipED เว็บแอปพลิเคชันการจัดการห้องเรียนแบบ
กลับทาง ครูผู้สอนสามารถสมัคร FlipED เพื่อสร้าง
ห้องเรียนของตัวเองขึ้นมา ชวนนักเรียนเข้าไปได้
และใส่บทเรียนแบบพิเศษ ทั้งเกมหรือวิดีโอเข้าไปได้
และติดตามผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้ด้วย
โดยสามารถใช้งานได้ในทุกระบบปฏิบัติการ และ
ทุกอุปกรณ์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือ
อินทราเน็ต ท�ำให้สะดวกแก่การเข้าถึงและเรียนรู้ได้
อย่างอิสระ ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้แบบกลับทาง
คือ นักเรียนศึกษามาจากที่บ้าน และน�ำความรู้ที่ได้
นั้นมาวิเคราะห์หรือเรียนรู้แบบสืบค้นในห้องเรียนกับ
เพื่อนๆ ในวันรุ่งขึ้นโดยมีครูเป็นผู้อ�ำนวยการเรียนรู้

นายภูมิปรินทร์ มะโน (ภูมิ)
นายปวริษ วิริยะคุณากร (ไกด์)
นายเกริกธัช คุณานุปถัมภ์ (ลีโอ)
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
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ผมรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนแปลงจากการเป็นแค่
Developer ธรรมดา จากคนเขียนโค้ด กลายมาเป็น
คนที่เข้าใจถึงการท�ำงาน การสร้างโปรดักส์
เพราะโปรดักส์มันเป็นมากกว่าโค้ด มันต้องอาศัย
การสื่อสารกับผู้ใช้ ไม่งั้นก็เป็นแค่ของที่ไม่มีคนใช้

เพราะคนคือทรัพยากรที่ส�ำคัญของชาติ กระบวนการพัฒนาคน
ผ่านการเรียนรู้ในห้องเรียนจึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลและสถาบันการศึกษาใน
ประเทศพยายามหาแนวทางมาหลายยุคหลายสมัย ตัง้ แต่ Child Center
มาสูล่ ดเวลาเรียน เพิม่ เวลารู้ และล่าสุดคือ ห้องเรียนกลับทาง ทีเ่ ป็นการ
สลับช่วงเวลาการเรียนรู้ระหว่างห้องเรียนกับบ้าน
จากรูปแบบเดิมๆ ทีน่ กั เรียนเรียนในห้องผ่านการสอนจากอาจารย์
และได้การบ้านกลับไปท�ำทีบ่ า้ นเพือ่ มาส่งในวันรุง่ ขึน้ ห้องเรียนกลับทาง
คือรูปแบบการสอนที่ผู้เรียนจะเรียนรู้จากการบ้าน ซึ่งอาจารย์จะเป็น
ผู้เตรียมเนื้อหาที่อยู่ในรูปของสื่อวีดิทัศน์หรือ Digital Media อื่นๆ และ
ใส่ไว้ในช่องทางออนไลน์ ให้นกั เรียนเข้าไปศึกษาจากทีบ่ า้ นของตน และ
น�ำความรูท้ ไี่ ด้นนั้ มาวิเคราะห์หรือเรียนรูแ้ บบสืบค้นในห้องเรียนวันรุง่ ขึน้
กับเพื่อนๆ โดยมีอาจารย์เป็นผู้อ�ำนวยการเรียนรู้เท่านั้น
ถือเป็นรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ที่น่าสนใจ ที่สนับสนุนให้
นักเรียนสืบค้นความรู้จริง ผ่านการคิดวิเคราะห์แบบกระบวนการกลุ่ม
ซึ่งสถานศึกษาหลายแห่งในประเทศไทยก็ก�ำลังด�ำเนินไปในแนวทางนี้
แต่ปญ
ั หาก็คอื Digital Platform ทีจ่ ะสนับสนุนการเรียนรูแ้ บบนี้
ยังมีไม่หลากหลายและไม่ยืดหยุ่น ไม่เปิดกว้างพอที่จะให้อาจารย์
เตรียมเนื้อหาได้ดั่งที่ใจต้องการ
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แต่ถึงวันนี้ ปัญหานั้นจะหมดไป เมื่อเด็กหนุ่มคนหนึ่งแห่งรั้ว
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ได้ลกุ ขึน้ มาสร้าง Digital Platform ส�ำหรับ
ห้องเรียนกลับทางแบบใหม่ ที่จะเอื้ออ�ำนวยให้อาจารย์เตรียมเนื้อหา
การบ้านแบบห้องเรียนทางกลับนี้ได้อย่างหลากหลายและได้ดังใจ
มากขึ้น
ผลงานนั้นคืออะไร? และท�ำอะไรได้? ภูมิมีค�ำตอบ...

ไม่ได้ดังใจ ก็สร้างใหม่ซะเลย
“ผลงานของผมชื่อ FlipED ครับ เป็นเว็บแอปพลิเคชันเกี่ยวกับ
การจัดการห้องเรียนแบบกลับทาง ได้แรงบันดาลใจจากตอนที่เรียน
ม.3 วิชา English Program อาจารย์ Alon และ อาจารย์ Mark อยากได้
เครื่องมือที่ใช้สอนในห้องเรียน แต่ Youtube มันไม่เพียงพอ เพราะดูได้
อย่างเดียวและไม่สามารถเก็บข้อมูลได้เป็นระบบ อาจารย์เลยถามผมว่า
มีเครือ่ งมืออะไรไหม ผมแนะน�ำไป อาจารย์กไ็ ม่ถกู ใจสักอย่าง ก็เลยลอง
พัฒนาผลงานของตัวเองขึ้นมาครับ” ภูมิเล่าถึงความเป็นมาของผลงาน
ที่เกิดขึ้นง่ายๆ แบบที่มีอยู่ไม่ได้ดังใจ ก็สร้างใหม่มันซะเลย!
“ครูผสู้ อนสามารถสมัครเข้าไปใน FlipED เพือ่ สร้างห้องเรียนของ
ตัวเอง และสามารถชวนนักเรียนเข้าไปครับ ความมหัศจรรย์คอื อาจารย์
สามารถใส่บทเรียนแบบพิเศษเข้าไปได้ ซึ่งบทเรียนแบบพิเศษจะใส่
เนือ้ หาแบบไหนก็ได้ ไม่วา่ จะเป็นเกม วิดโี อ และอาจารย์สามารถติดตาม
ผลการเรียนรูข้ องเด็กได้ เช่น ตอนนีก้ ำ� ลังเรียนอยูห่ รือเปล่า ไปถึงไหนแล้ว
มีผลการเรียนรู้ในระดับไหน น้อยกว่าเพื่อนหรือเปล่า” ภูมิอธิบายต่อ
ผูใ้ ช้สามารถใช้ FlipED ได้ในทุกระบบปฏิบตั กิ าร และทุกอุปกรณ์
ทีม่ กี ารเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต ทัง้ สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต ท�ำให้สะดวกแก่การเข้าถึงและเรียนรู้ได้อย่างมีอิสระ
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ในส่วนของการท�ำงานนั้น ภูมิจะรับผิดชอบเองเกือบทุกอย่าง
ทั้งในส่วนของซอฟต์แวร์ ทั้งเขียนระบบหน้าบ้านหลังบ้าน และดีไซน์
โดยมีไกด์เข้ามาช่วยเวลาทีต่ อ้ งเทสต์ระบบ จนไกด์ตดิ ภารกิจไม่สามารถ
มาช่วยได้ ก็ได้ลีโอมารับหน้าที่ต่อ
อย่างไรก็ตาม สรรพคุณของผลงานข้างต้นนั้นคือ FlipED แต่
ผลงานในเวอร์ชนั แรกทีภ่ มู พิ ฒ
ั นาขึน้ นัน้ คือ ‘vSchool เว็บแอปพลิเคชัน
เพือ่ การบริหารจัดการห้องเรียนในศตวรรษที่ 21’ ทีห่ ลังจากพัฒนาเสร็จแล้ว
ภูมกิ ไ็ ด้สง่ เข้าประกวดโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC 2016) ประเภทโปรแกรมเพื่อการประยุกต์
ใช้งาน ระดับนักเรียน ซึ่งคว้ารางวัลที่ 2 มาครองได้อย่างน่าภูมิใจ
“เวอร์ชันแรก vSchool เป็นแค่ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
แบบง่ายๆ ครับ ไม่มี Feature อะไร แค่เก็บข้อมูลอย่างเดียว คือตอนนั้น
มีความรูส้ กึ ว่าเราคิดทางเทคนิคมาดีแล้ว แต่ไม่ได้คดิ ทางผูใ้ ช้เลย ก็อยาก
จะรู้ว่าโปรแกรมที่เราสร้างเล่นๆ นี้ถ้าสามารถกลายเป็นของที่ใช้ได้จริง
มันจะเกิดอะไรขึน้ มา และเวลาผูใ้ ช้เอาไปใช้จะรูส้ กึ ยังไง จะชอบหรือไม่
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และต้องแก้อะไรไหม จึงเข้าโครงการต่อกล้าฯ ครับ” ภูมิกล่าวถึงเหตุผล
ที่เข้าร่วมโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปี 4
ซึ่งท�ำให้ vSchool กลายร่างมาเป็น FlipED ชนิดหน้ามือเป็น
หลังมือดังที่กล่าวไปข้างต้น

ค�ำตอบอยู่ที่ผู้ใช้
หลังจากเข้าต่อกล้าฯ คณะกรรมการและพี่ๆ ทีมโคชต่างก็ได้
ให้ค�ำแนะน�ำที่หลากหลาย หนึ่งในนั้นคือการเพิ่ม Feature ให้ vSchool
มากขึ้น เพื่อให้รองรับการใช้งานได้หลากหลาย
“เข้าต่อกล้าฯ มาเรียกได้ว่าเขียนใหม่หมดเลยครับ (หัวเราะ)
ตั้งแต่โครงสร้างภายใน เพราะตอนเป็น vSchool เป็นแค่ระบบ มีตาราง
ไว้เก็บข้อมูลในห้องเรียน พี่ๆ ก็เลยบอกให้เพิ่ม Feature ซึ่งผมก็เพิ่ม
เข้าไปจนมันเยอะมาก จนพี่เขาบอกว่ามันมากไป (หัวเราะ) มากจน
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ใช้งานยาก นั่นคือครั้งแรกครับ ส่วนปรับใหม่ครั้งที่ 2 ก็คือ ลดทุกอย่าง
ใหม่หมด แล้วโฟกัสกับการท�ำให้มันง่ายที่สุด แต่ใช้ได้มีประสิทธิภาพ
ที่สุด” ภูมิเล่าอย่างอารมณ์ดี
และหนึง่ ในค�ำแนะน�ำของคณะกรรมการและทีมโคชทีเ่ ป็นไปใน
ทางเดียวกันมากที่สุดก็คือ ด้วยคุณลักษณะของผลงานแบบนี้ จ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องลงไปทดสอบกับผู้ใช้จริง ซึ่งก็คือ กลุ่มอาจารย์ที่สนใจ
วิธีการสอนแบบใหม่ๆ เพื่อจะได้ความคิดเห็นกลับมาพัฒนาผลงานให้
เหมาะสมมากที่สุด
“พอจะลงไปเทสต์จริง ผมต้องชวนเพื่อนและพี่มาช่วย เพราะ
อย่างแรกคือ ทักษะการสือ่ สารของผมไม่ดเี ท่าไหร่ และอีกอย่างคือเรือ่ ง
เวลา เพราะถ้าเกิดผมต้องไปเทสต์ด้วย ก็ต้องใช้เวลาคูณสอง จึงจัดสรร
ให้เพื่อนในทีมไปช่วยเทสต์ กระบวนการลงไปก็คือ ผมจะเปิดโน้ตบุ๊กไว้
แล้วให้พลี่ ีโอไปเทสต์ พอพีเ่ ขาเอาไปเทสต์ เวลาเจอบัคหรือมีคำ� แนะน�ำ
อะไรจากผู้ใช้ ผมก็จะแก้ตรงนั้นเลย พิมพ์โค้ดเลย แล้วส่ง Commit ไป
ให้พี่เขา พี่เขาก็จะถามผู้ใช้ว่าชอบไหม ประมาณนี้ครับ” ภูมิกล่าว
วางแผนเสร็จเรียบร้อย ก็ถงึ เวลาลงไปทดลองใช้กบั ผูใ้ ช้จริงแล้ว!
“เอาไปทดลองครั้งแรกกับอาจารย์ในหมวดภาษาอังกฤษครับ
ก็คอื อาจารย์ Alon และ อาจารย์ Mark เพราะว่าอาจารย์เขาเป็นต้นไอเดีย
ที่บอกให้ผมท�ำงานนี้ขึ้นมา เสร็จแล้วก็เอาไปทดลองกับนักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง โดยกับนักศึกษาผมจะรับบทอาจารย์เอง ซึง่ เทสต์แล้ว
เขาบอกว่าไม่เวิร์ค” ภูมิหัวเราะร่าท้ายประโยค
สาเหตุแห่งความไม่เวิร์ค ก็เป็นเพราะ Feature ที่อัดแน่นมาก
เกินไปนั่นเอง
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“คือทุกคนงงมากครับ (หัวเราะ) เพราะว่ามันมีปุ่มอะไรไม่รู้เต็ม
ไปหมดเลย มันเชื่อมโยงระบบโน้นระบบนี้จนใช้ไม่ถูก แล้วเวลาใช้งาน
ในมือถือจริงๆ ก็ใช้ไม่ได้ เพราะมันช้ามาก Feature อะไรไม่รเู้ ต็มไปหมด
ผมเลยตัดสินใจบอกพี่ลีโอว่า ขอเวลาเดือนหนึ่ง ผมจะท�ำให้ได้” ภูมิเล่า
และใน 1 เดือนนั้นเองคือการปรับแก้ผลงานรอบที่ 2 ซึ่งเป็นการ
ลดทอน Feature ลง
“หลังจากนั้นมาก็ใช้เวลาหนึ่งเดือนเขียนทุกอย่าง ออกแบบ
ใหม่หมด และได้ค�ำที่เราต้องการคือ เขาชอบครับ” ภูมิยิ้ม
“เอาลงไปเทสต์ใหม่ ได้รับการตอบรับดีครับ ทั้งอาจารย์และ
นักเรียนให้ความสนใจดีมาก ก็รู้สึกดีใจมากๆ ที่เราได้สร้างประโยชน์ให้
กับคนอื่นๆ ครับ” ลีโอกล่าวเสริม
และไม่หยุดเพียงแค่นนั้ เพือ่ จะทดลองว่าใครๆ ก็สามารถใช้งาน
FlipED ได้ ภูมิกับลีโอจึงมองหาผู้ใช้ประเภทอื่นๆ เพิ่มเติม
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“เราเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอีกกลุ่มครับให้ยากกว่าเดิม คือ
อาจารย์ภาษาไทยที่ไม่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีมาก่อน เพราะกลุ่มเดิม
เขาเก่งเทคโนโลยีอยู่แล้ว แต่รอบหลังนี้เอาไปให้คนที่ไม่เก่งเลยดีกว่า
จะได้เห็นผลชัดๆ ไปเลย” ภูมิอธิบาย
ซึ่งผลก็เป็นไปด้วยดี
“เขาบอกว่าชอบครับ อย่างแรกคือ ทุกอย่างที่เขาต้องการมัน
ท�ำให้อยูใ่ นรูปแบบทีย่ อ่ ยง่าย เช่น ถ้าต้องการเพิม่ เนือ้ หาอะไรก็กดเข้าไป
พิมพ์ได้เลย ไม่จ�ำเป็นต้องมีปุ่ม มีฟอร์มอะไรยืดยาว ทุกอย่างก็เซฟ
อัตโนมัติ อาจารย์พิมพ์เข้าไปนิดหน่อยก็เชื่อมกับอุปกรณ์ทุกเครื่องได้
เพราะเราท�ำหน้าตาการใช้งานให้ง่าย เห็นปุ่มอะไรก็คลิก เห็นข้อความ
ก็กดเข้าไปพิมพ์ ไม่จ�ำเป็นต้องเรียนรู้มาก่อนว่าต้องใช้ยังไง” ภูมิกล่าว
Sense of Success คือความรู้สึกเวลาที่เรา
แก้ปัญหาหนึ่งได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆ เช่น
แก้โค้ดแล้วรันผ่าน หรือปัญหาใหญ่ๆ แก้เปลี่ยน
หน้า UI แล้วเขาชอบ...มันเป็นความรู้สึกที่เรา
ท�ำอะไรส�ำเร็จ...ที่คอยล่อเราไปถึงปลายทางได้

เรียนรู้จากคนและค่าย
การได้นำ� ผลงานลงไปทดสอบกับผูใ้ ช้ นอกจากจะท�ำให้ FlipED
ได้รบั การพัฒนาไปในทางทีเ่ หมาะสมกับผูใ้ ช้งานมากขึน้ แล้ว ตัวภูมเิ อง
ก็ได้เรียนรู้จากกระบวนการท�ำงานครั้งนี้ด้วย
“ตอนแรกเราใส่ให้อย่างเดียว ไม่ได้มองถึงเขาเลยว่าเขาต้องการ
อะไรที่มันง่ายกว่า แล้วก็มีแต่ปุ่มที่ไม่คุ้นเคย พอเราใช้กราฟิกที่ดูน่ารัก
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ซึ่งตอนแรกเราไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลย ใส่ Feature อย่างเดียว หลังจาก
นั้นก็ปรับให้มันดูมีความน่าใช้งานขึ้น” ภูมิพักหายใจก่อนกล่าวต่อ
“ท�ำให้ได้เรียนรู้ว่า ก่อนจะท�ำ ก่อนจะลงมือเขียนโค้ดน่าจะถาม
ผู้ใช้ก่อน (หัวเราะ) คือตอนแรกพี่ๆ โคชก็เตือนแล้วว่าอย่าเพิ่งเขียนโค้ด
แต่เพราะผมเป็นโปรแกรมเมอร์มนั ก็อดไม่ได้ เขียนไปก่อนเลย แล้วก็เฟล
ในตอนแรก แต่หลังจากทีเ่ ชือ่ พีเ่ ขา ลองเปลีย่ นให้งา่ ยขึน้ เอาไปลองเทสต์
ทีละนิดทีละหน่อย ปรับแล้วให้คนในกลุ่มช่วยกันติ ผลออกมาก็ดีครับ”
นั่นเองคือพัฒนาการของการเป็นนักพัฒนา
“ก่อนหน้านีผ้ มเป็นโปรแกรมเมอร์อย่างเดียว เขียนโค้ดอย่างเดียว
เรื่องโปรดักส์ก็ไม่เคยรู้เลย เรารู้แต่ฝั่งธุรกิจกับการเขียนโค้ด แต่ไม่เคยรู้
เลยว่าตอนที่เราคิดโมเดลธุรกิจเสร็จแล้ว ตอนที่เราเขียนโค้ดเสร็จแล้ว
พอเอาไปส่งให้เขา เขาจะชอบหรือเปล่า มันมีเทคนิคอะไรทีจ่ ะพยายาม
ท�ำให้การเทสต์และการพัฒนามันไวขึ้นและไปได้ถูกทาง อย่างที่พี่เขา
สอนมาก็มีเรื่อง Agile ให้เราสร้างแค่เล็กน้อยก่อนแล้วไปเทสต์ จากนั้น
เก็บความเห็นกลับมา แล้วเอาไปพัฒนาต่อ ท�ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ หลายๆ
รอบ” ภูมิกล่าว
ซึ่งทักษะและประสบการณ์นี้ ภูมิก็ได้น�ำมาใช้ในชีวิตการเรียน
ต่อไปด้วย
“รูส้ กึ ว่าตัวเองเปลีย่ นแปลงจากการเป็นแค่ Developer ธรรมดา
จากแค่เป็นคนเขียนโค้ด กลายมาเป็นคนทีเ่ ข้าใจถึงการท�ำงาน การสร้าง
โปรดักส์ เพราะโปรดักส์มันเป็นมากกว่าโค้ด มันต้องอาศัยการคุย
การสื่อสารกับผู้ใช้ด้วย ไม่งั้นก็เป็นแค่ของที่ไม่มีคนใช้ อย่างตอนนี้ที่
ก�ำลังขึน้ โปรเจกต์ใหม่หรือท�ำอะไรต่อไปก็ใช้วธิ นี ตี้ ลอดครับ คือ ไม่สร้าง
อย่างเดียวก่อนเลย เพราะถ้าสร้างอย่างเดียวแล้วเขาไม่ชอบ ก็ต้องโละ
ทุกอย่างทิ้งหมด แต่ถ้าเราเทสต์ทีละอย่าง เริ่มเทสต์เป็นหน้าๆ ถ้าเขา
ไม่ชอบ เราก็ค่อยๆ เปลี่ยน ค่อยๆ ปรับได้ครับ” ภูมิยิ้มท้ายประโยค
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ถือเป็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าดีใจ แต่อย่างไรก็ตาม ภูมิเอง
เกือบไม่ได้เดินมาถึงจุดแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ ถ้าไม่ได้ Sense of
Success ของตัวเอง
“ตอนทีไ่ ปเทสต์ชว่ งแรกๆ เราคิดว่าไอเดียนีม้ นั โอเคนะ UI1 ก็โอเค
ไม่ได้แย่ แต่ทำ� ไมคนด่ากันเยอะจัง ตอนนัน้ ท้อมากครับจนอยากจะออก
จากโครงการ แต่พอย้อนกลับมาดูมนั ก็แย่จริงๆ (หัวเราะ) ตอนแรกเกือบ
จะเปลี่ยนโปรเจกต์ ขึ้นโปรเจกต์ใหม่เลย แต่ก็คอยเตือนตัวเองครับ โดย
ใช้ค�ำว่า Sense of Success มันคือความรู้สึกที่เราได้แก้ปัญหาหนึ่งได้
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆ เช่น แก้โค้ดแล้วมันรันผ่าน หรือปัญหาใหญ่ๆ
แก้เปลีย่ นหน้า UI แล้วเขาชอบ เวลาท�ำไปนิดหนึง่ แล้วมีคนบอกว่าโอเค
มันเป็นความรูส้ กึ ทีเ่ ราท�ำอะไรส�ำเร็จ เป็น Sense of Success ทีค่ อยล่อ
เราให้ไปถึงปลายทางได้” ภูมิกล่าว
และแน่นอนว่า ย่อมรวมไปถึงค�ำแนะน�ำและก�ำลังใจจากคนอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้องด้วย
“แรงสนับสนุนที่ได้รับมากที่สุดคือ อาจารย์ Alon และอาจารย์
Mark ครับ อาจารย์สนับสนุนผมตลอดเลยว่ามันต้องเป็นไปได้ และเขา
ก็อยากใช้ผลงานของผม รวมถึงรุน่ พีแ่ ละเพือ่ นๆ ทีใ่ ห้คำ� แนะน�ำตลอดว่า
1

UI หรือ User Interface คือการออกแบบหน้าจอส�ำหรับติดต่อกับผู้ใช้
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ลองเปลี่ยนเป็นแบบนี้ดีไหม แบบนี้สวยดี เขาชอบ หรือแบบนี้ดูมืดไป
อะไรแบบนี้ครับ” ภูมิกล่าว
รวมไปถึงพี่ๆ ทีมโคช ที่ถือเป็นกลุ่มคนที่สร้างประสบการณ์อัน
น่าจดจ�ำให้แก่ภูมิได้เป็นอย่างดี
“พี่เขาช่วยเยอะมากครับ จากความคิดฟุ้งๆ เหมือนอากาศที่มัน
ลอยอยู่ ยังไม่รวมตัวกัน เขาช่วยแนะว่าท�ำอย่างนี้ไหม แบบนี้ดี แบบนี้
กว้างเกินไป เขาให้ค�ำแนะน�ำตลอด อย่างพี่โคนัน2บอกแบบนี้มันยัง
ไม่เคลียร์ พี่ซ3ี ก็บอกลองท�ำแบบมีโครงสร้างให้อาจารย์ได้ใช้ไหม พี่ปืน4
ก็บอกถ้าเป็นแบบนี้คนที่เป็นครูพันธุ์ใหม่น่าจะชอบ ทุกคนมีไอเดียของ
ตัวเองหมดครับ พอเอาไอเดียและความตัง้ ใจของพีโ่ คช บวกกับ Passion
ของเราแล้ว มันก็เกิดเป็นงานทีท่ ำ� ได้ไกลกว่าทีเ่ ราท�ำคนเดียว” ภูมกิ ล่าว
ด้วยรอยยิ้ม
จากโค้ดไม่กี่บรรทัด กลายมาเป็นสิ่งที่น�ำมาใช้ได้
จริง...จากที่ตอนแรกผมคิดอย่างเดียวว่า ปิดโปร
เจกต์แล้วค่อยขึ้นอันใหม่ แต่พอมาเข้าต่อกล้าฯ
รู้สึกว่ามันไปได้ไกลกว่านั้น...แม้ตอนนี้จะยังไม่ส�ำเร็จ
แต่รู้สึกว่ามันเป็นก้าวแรกที่ดีมาก

นายชัชวาล สังคีตตระการ ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส ห้องปฏิบัติการเสียง หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ
เนคเทค
3
ดร.อภิวดี ปิยธรรมรงค์ นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยจ�ำลองขนาดใหญ่ หน่วยวิจัยวิทยาการ
สารสนเทศ การสื่อสารและการค�ำนวณ เนคเทค
4
ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต นักวิจยั ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั เทคโนโลยีภาพ หน่วยวิจยั วิทยาการสารสนเทศ
เนคเทค
2
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ก้าวต่อไปของคนและผลงาน
ด้วยความรู้และประสบการณ์มากมายที่ได้รับ ท�ำให้ภูมิในวันนี้
ได้เติบโตขึน้ และพร้อมจะใช้วชิ าความรูท้ ไี่ ด้รบั มาไปปรับใช้ในการท�ำงาน
และการเดินชีวิตของตนต่อไปให้ดีที่สุด
“มีประโยคหนึ่งที่พี่กรรมการบอกผมวันที่ปิดโครงการต่อกล้าฯ
เขาบอกว่า ให้ลดอีโก้ของตัวเองลงบ้าง พยายามยอมรับกับผลงานที่
คนอืน่ ท�ำ เพราะทุกคนไม่ได้มวี ชิ นั่ เดียวกับเรา แต่อาจจะมีสงิ่ ทีเ่ หนือกว่า
เราก็ได้ ก็ต้องยอมรับไอเดียของคนอื่นครับ ฟังค�ำวิจารณ์ และลองเอา
ไอเดียของเขามาใช้ อย่างที่ผ่านๆ มาผมมีปัญหากับเพื่อนที่ท�ำงานด้วย
กันเยอะ แต่พอได้รับค�ำแนะน�ำ ได้เรียนรู้จากพี่ๆ ก็พยายามปรับปรุงให้
ดีขึ้นครับ” ภูมิพักหายใจ ก่อนกล่าวต่อไปถึงมุมมองด้านไอทีที่ได้เรียนรู้
จากการท�ำงาน
“ส่วนของเทคโนโลยี ขอเอา Quote ค�ำพูดของงาน WWDC 2017
ของ Steve Jobs มาใช้ครับ เขาบอกว่า Technology alone is not enough.
คือ เทคโนโลยีอย่างเดียวมันไปไหนไม่ได้ แต่เทคโนโลยีต้องบวกกับ
Humanity ถึงจะไปได้ ก็คือเทคโนโลยีต้องเอามาบวกกับคน รวมทั้งการ
พูดคุยสื่อสาร เพื่อที่จะให้มันไปต่อได้ครับ”
และในส่วนของผลงาน ถึงวันนี้แม้ FlipED จะยังอยู่ในช่วงของ
การพัฒนาผลงานให้ลงตัวที่สุด แต่ด้วยความฝันส่วนตัว บวกกับความ
สามารถทีม่ ี ก็ทำ� ให้เชือ่ ได้แน่นอนว่า ผลงานชิน้ นีจ้ ะไม่สญ
ู เปล่าแน่นอน
“จากโค้ดไม่กบี่ รรทัดกลายมาเป็นสิง่ ทีน่ ำ� มาใช้ได้จริง เกิดจากการ
ทดลองง่ายๆ ทีผ่ มทดลองเขียนโค้ด ใช้ Framework ใหม่ๆ จนกลายเป็น
สิง่ ทีผ่ ใู้ ช้เราใช้งานได้จริง จากทีต่ อนแรกผมคิดอย่างเดียวว่าปิดโปรเจกต์
แล้วค่อยขึ้นอันใหม่ แต่พอมาเข้าต่อกล้าฯ รู้สึกว่ามันไปได้ไกลกว่านั้น
มันยังไปได้ไกลกว่าแค่โครงงานคอมฯ แม้ตอนนี้จะยังไม่ส�ำเร็จ แต่รู้สึก
ว่ามันเป็นก้าวแรกที่ดีมากครับ ทั้งผลงานนี้และผลงานชิ้นต่อๆ ไปด้วย”
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คือค�ำยืนยันอย่างหนักแน่นของภูมิ ทีบ่ อกว่าไม่วา่ จะเป็นอย่างไร
เขาก็จะก้าวเดินไปบนเส้นสายนักพัฒนา ทีพ่ ร้อมจะสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ๆ ออกมาสูส่ าธารณะ เพือ่ แก้ปญ
ั หาทีม่ อี ยูใ่ นสังคม และเพือ่ พัฒนา
ประเทศต่อไปอย่างแน่นอน
“ผมสนใจท�ำ Startup อยู่แล้วครับ ตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ที่ท�ำอยู่
และจะไม่ล้มเลิกที่จะผลิตผลงานต่อๆ ไปแน่นอน รู้สึกว่าเส้นทางนี้ใช่
เรามาทางสายนี้ตั้งแต่ 8 ขวบแล้ว ยิ่งมาท�ำงานก็รู้สึกว่ามันใช่ตัวเรา
เพราะฉะนั้นมีทางเดียวคือท�ำอย่างเดียวครับ” ภูมิจบบทสนทนาด้วย
รอยยิ้ม
เป็นรอยยิ้มที่บ่งบอกว่า เตรียมพบกับ FlipED และผลงาน
ชิ้นต่อไปของเขาได้ในอนาคตแน่นอน
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