ทอ-ไอ-ยอ-ไทย

โปรแกรมสอนน้องอ่านไทย
ด้วยหัวใจนักพัฒนา

ผู้พัฒนา

โปรแกรมสื่อการสอนวิชาภาษาไทยเรื่อง
การอ่านสะกดค�ำ ส�ำหรับครูและผู้ปกครอง
ใช้กับเด็กอนุบาลถึง ป.2 เพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านออกเขียนได้
โดยใช้งานบนคอมพิวเตอร์ PC

นางสาวณัฐกนก โภคทรัพย์ไพบูลย์ (ภีร์)
มัธยมศึกษาปีที่ 6
นางสาวไอริณ ยุกตจรงค์ (ไอซ์)
มัธยมศึกษาปีที่ 6
เด็กหญิงศิริพักตร์ชา เวชกายา (เพลง)
มัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์
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ลองให้น้องอ่านโจทย์ให้ฟัง ปรากฏว่าน้องอ่าน
ไม่ออก ทั้งที่เป็นโจทย์เลขภาษาไทยง่ายๆ...
หนูเลยคิดว่ามันน่าจะมีวิธีช่วยให้น้องอ่านออก

ทุกวันนี้ประเทศไทยก�ำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วด้วย
เทคโนโลยีและการสือ่ สารทีพ่ ฒ
ั นามากขึน้ เทคโนโลยีได้เข้ามาเกีย่ วข้อง
กับชีวิตประจ�ำวันของเราเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการด�ำเนินชีวิต
แต่แม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปอย่างมาก แต่ทกั ษะการอ่านออก
เขียนได้ของเด็กและเยาวชนไทย ซึง่ จะเป็นเครือ่ งมือในการเข้าถึงข้อมูล
ความรู้ และการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ส�ำหรับตนเองยังน่าเป็น
ห่วง ...
เด็กสาว 3 คนจากรั้วเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ ภีร์-ไอซ์เพลง จึงอาสาใช้ความสามารถด้านเทคโนโลยีที่เธอถนัด มาช่วยแก้
ปัญหานี้ให้เพื่อนๆ ของเธอ ช่วยให้เพื่อนเสมือนมีครูส่วนตัวช่วยสอนให้
อ่านออกแม้อยู่ที่บ้าน และอ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองหรือคุณครู
ใช้เป็นโปรแกรมประกอบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
ออกเขียนได้ให้เด็กๆ ได้

แรงบันดาลใจด้วยหัวใจอาสา
“ผลงานนีเ้ กิดจากทีต่ วั หนูไปเข้าร่วมกิจกรรมพีต่ วิ น้องทีโ่ รงเรียน
ค่ะ ตอนนั้นหนูไปสอนวิชาเลขให้น้อง ป.1 แล้วลองให้น้องอ่านโจทย์
ให้ฟัง ปรากฏว่าน้องอ่านไม่ออก ทั้งที่เป็นโจทย์เลขภาษาไทยง่ายๆ
น้องก็อ่านไม่ได้ หนูเลยไปถามครูว่าท�ำไมน้องอ่านไม่ได้ ครูบอกว่าน้อง
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มีพนื้ ฐานไม่แน่น หนูเลยคิดว่ามันน่าจะมีวธิ ชี ว่ ยให้นอ้ งอ่านออก” ภีรเ์ ล่า
ถึงแรงบันดาลใจที่เธอคิดท�ำผลงานขึ้นมา
โดยในครั้งนั้น ภีร์ได้เข้าไปสอบถามอาจารย์ผู้ดูแลนักเรียนที่
อ่านไม่ออกโดยตรงเพื่อสืบหาสาเหตุที่แท้จริง ซึ่งได้ค�ำตอบว่า สาเหตุที่
น้องอ่านไม่ออกนั้น เกิดจากการที่น้องจ�ำเสียงพยัญชนะและสระไม่ได้
จึงผสมค�ำออกมาไม่ได้
ภีรจ์ งึ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้นนั้ มาร่วมกับนางสาวพิชชาพร ลิขติ ปัญจมานนท์ หรือ เจแปน และนางสาวรสิตา วัฒนศิริ หรือ อุ้ม พัฒนา
ผลงานสือ่ การสอนวิชาภาษาไทย ‘ทอ-ไอ-ยอ-ไทย’ ขึน้ พร้อมส่งประกวด
โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 18
(NSC 2016) ประเภทโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับนักเรียน และ
ได้รับรางวัลที่ 3 มาครอง
และเพราะต้องการทีจ่ ะช่วยยกระดับการศึกษาให้นอ้ งๆ นักเรียน
ทีอ่ า่ นไม่ออก ด้วยการต่อยอดผลงานไปสูก่ ารใช้งานจริงด้วยการเข้าร่วม
โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปี 4 แต่เพื่อนร่วมทีมเก่าได้จบการศึกษา
ไปแล้ว ภีร์จึงชวนไอซ์ ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชั้น ม.6 มาช่วยกันพัฒนา
ผลงานต่อ และได้น้องเพลงซึ่งอยู่เพียง ม.2 แต่มีทักษะด้านกราฟิกมา
ร่วมทีม โดยการแนะน�ำของ อาจารย์ศรา หรูจิตตวัฒน์ หรือครูฝ้าย
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ภายในทีม 3 สาวจะแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
ในส่วนทีแ่ ตกต่างกันไป ภีรน์ นั้ รับหน้าทีเ่ ขียนโค้ดในส่วนของคอมพิวเตอร์
PC ไอซ์รับหน้าที่เขียนโค้ดในส่วนของแท็ปเลต (Tablet) และเพลง
รับหน้าที่ท�ำกราฟิก
“ตอนนั้นครูมาชวน แล้วพี่ภีร์ก็มาชวนอีกรอบหนึ่งค่ะ พี่เขาถาม
ว่าสนใจอยากวาดรูปไหม วาดใส่ในโปรแกรม ก่อนหน้านี้หนูก็เรียน
กราฟิกกับครูฝ้ายมาก่อนแล้ว และหนูก็ชอบ ก็เลยตอบตกลงค่ะ” เพลง
เล่าถึงเหตุที่ท�ำให้ได้มาร่วมทีม
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เคี่ยวให้เข้มไปกับต่อกล้า
“ทอ-ไอ-ยอ-ไทย เป็นโปรแกรมสื่อการสอนวิชาภาษาไทยเรื่อง
การอ่านสะกดค�ำ เพื่อให้เด็กอ่านหนังสือออกค่ะ ด�ำเนินเรื่องผ่าน
ตัวละครหลักคือเด็กชายไม้เอก แดง สุนัขพิทักษ์ประจ�ำเมือง และป๋อง
ปีศาจแห่งความขีเ้ กียจ ตัวโปรแกรมจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ เนือ้ หา
และ interactive ส่วนเนื้อหาท�ำเป็นอินโฟกราฟิก แบ่งเป็น 5 บทเรียน
คือพยัญชนะไทย สระ มาตราตัวสะกด วรรณยุกต์ อักษรน�ำและค�ำ
ควบกล�้ำ โดยมีการยกตัวอย่างค�ำประกอบแต่ละบทเรียน และมีเสียง
เพือ่ ให้ผเู้ รียนอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง ส�ำหรับส่วน interactive เป็น
แบบทดสอบและแบบฝึกหัด โดยมีการสุ่มค�ำศัพท์มาจากคลังค�ำศัพท์
กว่า 1,000 ค�ำ สามารถใช้งานบนคอมพิวเตอร์ PC” ภีร์เล่าถึงผลงาน
ด้วยความภาคภูมิใจ
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กว่าผลงานจะออกมาได้อย่างนี้ การเข้าร่วมโครงการต่อกล้าฯ
ท�ำให้ 3 สาวได้พัฒนาตัวเองเรื่องการพัฒนาผลงาน จากค�ำแนะน�ำจาก
กรรมการและโคช ท�ำให้ทั้งสามเห็นจุดบกพร่องของผลงาน น�ำไปสู่การ
แก้ไขให้ดียิ่งขึ้น
“พี่ๆ ทีมโคชช่วยแนะน�ำเยอะมากค่ะ ที่ชัดที่สุดก็คือเรื่องกลุ่ม
เป้าหมาย เพราะตอนแรกกลุ่มเป้าหมายของพวกหนูยังไม่ชัด งานก็เลย
ยังไม่คอ่ ยชัดตามไปด้วย พีๆ่ เขาก็ชวนคิดจนงานพวกหนูชดั เจนมากขึน้ ”
ภีร์เล่า
เมือ่ พีๆ่ ทีมโคชเข้ามาช่วยแนะ 3 สาวจึงได้ชว่ ยกันขบคิดก่อนจะ
ได้ข้อสรุปว่า ผลงานทอ-ไอ-ยอ-ไทยนี้จะจับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นครูกับ
ผูป้ กครองทีม่ เี ด็กอ่านไม่ออกในความควบคุมดูแล โดยเนือ้ หาจะเป็นของ
เด็กช่วงอายุตั้งแต่อนุบาลถึง ป.2
เมือ่ ได้กลุม่ เป้าหมายชัดเจน ทีมก็มาปรับเนือ้ หาและแบบฝึกหัด
ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ก�ำหนดขึ้น รวมถึงกราฟิกก็ต้อง
แก้ไขตามเนื้อหาที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน
“พวกหนู ก็ เ ลยต้ อ งไปรบกวนคุ ณ ครู ภ าษาไทยบ่ อ ยมากขึ้ น
(หัวเราะ) ไปปรึกษาตั้งแต่เนื้อหาและรูปแบบที่จะสอนน้อง เพราะเอา
จริงๆ หนูก็ไม่รู้จะสอนน้องยังไง ก็ได้ศึกษาจากครูค่ะ” ภีร์กล่าว
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ซึง่ ไม่ใช่แค่เรือ่ งภาษาไทยทีท่ งั้ สามต้องศึกษาหาความรูเ้ พิม่ เติม
เท่านั้น แต่ในด้านการเขียนโค้ดและกราฟิก ก็ได้อาจารย์ที่โรงเรียน
มาช่วยติวเข้มให้ด้วย
“เรื่องโค้ดบางอย่างที่หนูไม่รู้ ครูแบงค์ เดชา ดรินทพงศ์ ก็จะ
แนะน�ำค่ะว่าจะใช้โค้ดอะไรได้บ้างเพื่อแก้ปัญหา ส่วนครูฝ้ายก็จะสอน
น้องเพลงวาดรูปในคอมฯ เพราะน้องเขายังไม่เคยวาดในคอมฯ มาก่อน”
ภีร์อธิบาย
นอกจากแก้ไขเนื้อหาและกราฟิกแล้ว อีกหนึ่งภารกิจหลักของ
ทีมก็คอื ปรับให้โปรแกรมสามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้ เพือ่ ทีจ่ ะไม่เป็น
ข้อจ�ำกัดในการเรียนรู้ของน้องๆ ว่าต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเท่านั้น
ถึงจะใช้งานได้ รวมไปถึงจากเดิมทีท่ มี ใช้เสียงนาริสา (Narisa) หรือเสียง
สังเคราะห์ในการสะกดค�ำในโปรแกรม ทีมก็ปรับมาใช้การพากษ์เสียง
จากคนจริงๆ แทน เพือ่ ให้รสู้ กึ ถึงความเป็นกันเองมากขึน้ และเพิม่ โหมด
แนะน�ำวิธีการใช้งานโปรแกรม (Tutorial) เข้าไปอีกด้วย

ทดลองกับผู้ใช้ เติบใหญ่จากงาน
ปรับผลงานจนเข้าที่เข้าทางมากขึ้น แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ทั้งสาม
ยังนึกไม่ออกว่าจะสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างไร จึงน�ำผลงานไปสอบถาม
จากผู้ใช้โดยตรง
“เรือ่ งกราฟิก ตอนแรกหนูกย็ งั ไม่รวู้ า่ จะวาดออกมาเป็นยังไง ก็เลย
ลองไปถามน้อง ป.1 ท�ำแบบร่างผลงานในกระดาษ (Paper prototype)
ไปให้ดู เพื่อดู UX-UI ถ้าไม่ชอบจะได้ให้น้องเพลงเอาออก การไปใน
ครั้งนั้นก็ท�ำให้ได้รู้ว่า เด็กจะชอบกดยังไง การกดของเด็กเป็นยังไง และ
ของครูเป็นยังไง” ภีร์เล่า
จนกระทั่งน�ำผลตอบรับมาปรับปรุงผลงานให้เหมาะส�ำหรับผู้
ใช้งานมากขึ้น และถึงคราวน�ำผลงานตัวต้นแบบไปทดลองกับผู้ใช้งาน
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“น�ำไปทดลองใช้กับน้อง ป.1 ในกิจกรรมของสภานักเรียนที่จะ
ติวน้องๆ ทีไ่ ม่เก่งภาษาไทยตอนเข้าแถวตอนเช้าของโรงเรียน ซึง่ เริม่ แรก
หนูจะมีแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ให้น้องท�ำก่อน จากคะแนน
เราพบว่า ถ้าตัวที่ง่ายมากๆ น้องจะอ่านได้เป็นปกติ แต่ตัวไหนที่เริ่ม
ยากขึ้น มีวรรณยุกต์มีสระบางตัวเข้ามา น้องจะอ่านออกเสียงไม่ถูก
ตอนท�ำพวกหนูก็ดูว่าน้องท�ำอะไรยังไง คอยเก็บข้อมูล จนเสร็จแล้ว
ก็ให้นอ้ งลองเอาแอปฯ ของเราไปเล่น ให้นอ้ งดูบทแรกเป็นพยัญชนะไทย
ให้น้องฟัง แล้วออกเสียงตาม แล้วให้น้องทดสอบหลังเรียน คะแนนก็
สูงขึ้นมา 3-4 คะแนน” ไอซ์เล่าถึงกระบวนการทดลองกับผู้ใช้ของทีม
“ทดลองใช้แล้วพบว่า น้องจ�ำเสียงพยัญชนะได้มากขึ้นค่ะ และ
แต่ละคนดูจะสนใจเรียนภาษาไทยมากขึ้นเพราะว่าสรุปเป็นเนื้อหาใน
รูปแบบอินโฟกราฟิก เป็นภาพเคลื่อนไหว เด็กก็ตื่นเต้น สนใจที่จะเล่น”
ภีร์ส�ำทับ

152

ได้เห็นโปรแกรมสามารถช่วยเด็กที่อ่านไม่ออก
ได้จริงๆ หนูรู้สึกภูมิใจที่สุดแล้วค่ะ

แน่ น อนว่ า เมื่ อ ผลงานที่ ต นพั ฒ นาขึ้ น มาเองกั บ มื อ สามารถ
แก้ปญ
ั หาที่เกิดขึ้นในสังคมได้จริง ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่ระดับชาติ
ก็เป็นธรรมดาที่ 3 สาวย่อมภูมิใจในตัวเอง
“ได้เห็นโปรแกรมสามารถช่วยเด็กที่อ่านไม่ออกได้จริงๆ หนูรู้สึก
ภูมิใจที่สุดแล้วค่ะ” ภีร์กล่าว
ไม่ตา่ งกับไอซ์ทกี่ ล่าวว่า “ภูมใิ จในตัวผลงานนีค้ ะ่ ถึงแม้วา่ หนูจะ
ไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มตั้งแต่ต้น แต่พอได้เข้ามาร่วม หนูก็ภูมิใจในผลงานที่ได้
ท�ำออกมาได้สำ� เร็จและสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงๆ กับกลุม่ เป้าหมาย
ที่เราตั้งไว้ ภูมิใจในตัวเอง ภูมิใจในทีมทุกคน ที่สามารถท�ำงานออกมา
ได้ส�ำเร็จลุล่วงค่ะ”
“ได้มาเป็นแค่ส่วนหนึ่งก็ดีมากแล้วค่ะ เพราะตั้งแต่ตอนที่พี่เขา
ชวนครัง้ แรก ก็รสู้ กึ ว่าได้เป็นส่วนหนึง่ ของการพัฒนาสิง่ ดีๆ ให้กบั คุณครู
และน้องๆ ของพวกเรา” เพลงส�ำทับด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจ
ไม่เพียง 3 สาวเท่านัน้ แต่ผทู้ คี่ อยสนับสนุนและเป็นก�ำลังใจอย่าง
ใกล้ชิดตลอดมาอย่างครูฝ้าย ก็อดจะภูมิใจในตัวลูกศิษย์กลุ่มนี้ไม่ได้
“การพัฒนาแอปฯ ขึ้นมาเพื่อให้คนอื่นใช้งานได้จริง ไม่ได้ท�ำมา
เพื่อขึ้นหิ้งเป็นสิ่งที่เราเน้นในช่วงปีหลังๆ มานี้ ซึ่งในปีนี้ ทอ-ไอ-ยอ-ไทย
เป็นแอปฯ ทีไ่ ด้แสดงให้เห็นว่า ความคิดของเด็กโตขึน้ ไปอีกขัน้ หนึง่ ทีเ่ ขา
สามารถพัฒนาผลงานเพือ่ แก้ปญ
ั หาภาพรวมของสังคมได้” ครูฝา้ ยกล่าว
ด้วยรอยยิ้ม
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เติบใหญ่จากงาน
การได้เข้าร่วมโครงการต่อกล้าฯ ได้พฒ
ั นาผลงานผ่านกระบวนการ
รับฟังค�ำแนะน�ำจากคณะกรรมการ โคช และเสียงสะท้อนจากผู้ใช้งาน
จนในทีส่ ดุ ผลงานทอ-ไอ-ยอ-ไทย ก็ได้รบั การพิสจู น์แล้วว่าสามารถช่วย
ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาสามารถอ่านออกได้อย่างมีประสิทธิผล
ถึงวันนี้พวกเธอทั้งสามก็ยังไม่รามือไปจากผลงาน หากแต่ยังปรับปรุง
ให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มครูอาจารย์ ซึ่งจะต้องใช้
โปรแกรมนี้ในการสอนนักเรียน
“ก็ไปคุยและให้คณ
ุ ครูทดลองใช้ดว้ ย ครูบอกว่าหน้าตาโปรแกรม
น่าเล่น แต่ Interface บางอย่างยังใช้งานยาก ก็อาจจะต้องปรับให้ง่าย
ต่อการใช้งานมากขึ้นค่ะ” เพลงกล่าว
ซึง่ เป็นระยะต่อไปทีท่ งั้ สามจะปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ตอบโจทย์
ผู้ใช้ยิ่งขึ้น กระนั้น สิ่งที่ไม่ต้องรอก็คือ การได้พัฒนาผลงานตลอดระยะ
เวลาที่ผ่านมา ได้ท�ำให้ 3 สาวได้เรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงตัวเองในทาง
ที่ดีขึ้น
“ที่เห็นชัดคือ ตัวเองมีความรับผิดชอบมากขึ้นค่ะ เพราะการมา
ท�ำงานนี้ท�ำให้เราต้องรู้จักแบ่งเวลามากขึ้น เพราะพอ ม.6 ก็ต้องมีเวลา
อ่านหนังสือและสอบด้วย ไม่ใช่เรียนอย่างเดียว ก็ตอ้ งจัดสรรเวลาให้ถกู
และส่วนตัวหนูเองก็มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น เพราะในเวิร์กชอป
ได้สอนหลายๆ อย่างให้กบั หนู ทัง้ การคิด การแสดงออก ซึง่ มันเกิดได้จาก
การได้ลองท�ำ อย่างเมื่อก่อนไม่ค่อยกล้าน�ำเสนองาน พูดไม่ค่อยรู้เรื่อง
วิตกกังวลไปก่อนว่าท�ำแล้วมันต้องไม่ดี แต่พอได้ลองท�ำมันก็ไม่ได้เป็น
อย่างที่เราคิดเสมอไป การได้มาท�ำงานตรงนี้ก็ได้พัฒนาตัวเอง รู้จักการ
วางแผน การวางระบบความคิด มีความมั่นใจ และพูดได้มั่นใจมากขึ้น
สิง่ ส�ำคัญคือท�ำให้ดที สี่ ดุ หนูวา่ มันก็โอเคแล้วค่ะ” ไอซ์กล่าวอย่างฉะฉาน
มั่นใจ
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ดีใจที่ท�ำแอปฯ ขึ้นมาแล้วสามารถช่วยคนได้จริงๆ
และได้ยืนยันความคิดว่า เวลาจะท�ำแอปฯ อะไรไม่ใช่
ท�ำเพื่อแข่งอย่างเดียว แต่ควรค้นหาปัญหาแล้วท�ำ
สิ่งที่ตอบโจทย์มากกว่า ซึ่งการได้ท�ำเพื่อคนอื่นมัน
มีความสุขมากค่ะ รู้สึกภูมิใจอยู่ข้างในว่า
อย่างน้อยเราก็ยังช่วยน้องได้

ขณะทีภ่ รี ์ ก็ได้เติบโตเป็นพีใ่ หญ่ ทีร่ จู้ กั วางแผนการบริหารจัดการ
คนได้ดีมากขึ้น
“ส่วนใหญ่หนูจะท�ำงานกับคนเก่าทีเ่ คยพัฒนาผลงานเพือ่ แข่งขัน
ด้วยกันมาค่ะ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่หนูท�ำกับคนใหม่ที่ยังไม่เคยท�ำงาน
ด้วยกันเลย ซึ่งด้วยความที่หนูเป็นหัวหน้าทีม ท�ำให้ต้องมองคนให้เป็น
มากขึ้นว่าคนไหนเป็นยังไง มองความสามารถว่าเขาเหมาะกับงานไหน
เวลาเรามอบหมายให้ไป เขาจะใช้เวลากีว่ นั ในการท�ำ ซึง่ เรือ่ งเวลาถือเป็น
เรื่องส�ำคัญมากส�ำหรับการท�ำงานนี้ค่ะ” ภีร์กล่าว
ในขณะทีน่ อ้ งเล็กอย่างเพลงก็บอกว่า การได้มาท�ำงานร่วมกับพีๆ่
ท�ำให้เธอเติบโตขึ้น
“ตอนแรกหนูเป็นพวกวาดรูปแบบไม่มีจุดหมายค่ะ คือวาดไป
เรื่อยๆ ตอนที่พี่เขามาชวน แรกๆ หนูก็ท�ำไปเรื่อยๆ บางครั้งมันเริ่มท้อ
แต่หนูก็มาคิดว่าถ้าผ่านตรงนี้ไปได้ งานอื่นก็จะท�ำได้ ก็เลยพยามท�ำ
ถีบตัวเองขึน้ มา ก็ถอื ว่าตัวเองเปลีย่ นไปเยอะ จากทีใ่ ช้เวลาไม่เกิดประโยชน์
แต่พอมีงานก็ต้องจัดสรรเวลา ได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่างที่ผู้ใหญ่เขา
ท�ำกันจากพี่ๆ” เพลงกล่าว
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และไม่เพียงเติบโตขึน้ แต่เพลงยังมองเห็นช่องทางในการพัฒนา
ฝีมือเพื่อกลับไปช่วยงานในธุรกิจของคุณพ่ออีกด้วย
“คุณพ่อท�ำ Effect Tuner ทีใ่ ช้เปลีย่ นเสียงกีตา้ ร์คะ่ คือตรงจูนเนอร์
มันจะมีทวี่ า่ งข้างๆ ก็อยากจะวาดรูปลวดลายใส่ให้ เพราะพ่อหนูวาดไม่ได้
แต่ก็มีลูกค้าหลายคนที่เขาอยากให้เอาลายของตัวเองใส่ลงไป ก็อยาก
น�ำทักษะทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากการท�ำงานนีไ้ ปช่วยพ่อ และต่อไปหนูกอ็ ยากลอง
เรียนเขียนโค้ด และอยากลองพัฒนาแอปฯ ด้วยตัวเองอย่างพี่ๆ ก็น่าจะ
ภูมิใจมากค่ะ” เพลงกล่าวด้วยรอยยิ้ม
ทั้งหมดทั้งมวล นอกจากตัวเองจะเติบโตขึ้น และเกิดช่องทางใน
การน�ำความสามารถไปช่วยครอบครัวแล้ว สิง่ ทีน่ า่ ยกย่องก็คอื ทัง้ 3 สาว
ได้ยกระดับมุมมองในการพัฒนาผลงานเพื่อสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะ
ส�ำหรับภีร์ ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการต่อกล้าฯ ปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว
“ดีใจค่ะทีท่ ำ� แอปฯ ขึน้ มาแล้วสามารถช่วยคนได้จริงๆ ก็ได้ยนื ยัน
ความคิดว่า เวลาจะท�ำแอปฯ อะไรไม่ใช่ท�ำเพื่อแข่งอย่างเดียว แต่ควร
ค้นหาปัญหาแล้วท�ำสิ่งที่ตอบโจทย์มากกว่า ซึ่งการได้ท�ำเพื่อคนอื่นมัน
มีความสุขมากค่ะ มันรู้สึกภูมิใจอยู่ข้างในว่า อย่างน้อยเราก็ช่วยน้องได้
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สิ่งที่เราท�ำเกิดผลส�ำเร็จ ซึ่งส�ำหรับหนู ปีที่แล้วหนูท�ำกับกลุ่มเป้าหมาย
ทีเ่ ป็นเด็กมัธยม ส่วนครัง้ นีท้ ำ� กับเด็กประถม รูส้ กึ ว่าได้เจอกลุม่ เป้าหมาย
ใหม่ๆ ได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆ ท�ำให้เราเก่งขึน้ ค่ะว่ากับกลุม่ คนเป้าหมาย
แบบนี้เราควรจะท�ำโปรแกรมยังไง อยู่กับกลุ่มคนเป้าหมายอีกแบบ
เราควรจะท�ำโปรแกรมยังไง” ภีร์กล่าวด้วยรอยยิ้ม
การันตีได้จากครูฝา้ ย ทีย่ นื ยันว่าหลังจากเคีย่ วกร�ำพัฒนาผลงาน
มานาน ลูกศิษย์ก็เติบโตขึ้นอย่างน่าดีใจ
“เรื่องการเติบโตทางความคิดถือว่าเติบโตขึ้นมากค่ะ จะเห็นว่า
เด็กๆ มีมมุ มองของการท�ำอะไรเพือ่ ผูอ้ นื่ อย่างชัดเจน ซึง่ เป็นสิง่ ทีย่ งิ่ ใหญ่
และมีคณ
ุ ค่า ยิง่ ถ้าเห็นเวลาเราไปทดลองกลุม่ แล้วดูพฒ
ั นาการของน้อง
เขาก็จะรู้สึกภาคภูมิใจที่เขาไม่ได้ท�ำเพื่อตัวเอง และไม่ได้ท�ำเพื่อน้องๆ
เท่านัน้ แต่กำ� ลังท�ำเพือ่ เด็กอีกหลายๆ คน ทีอ่ า่ นไม่ออกเขียนไม่ได้ในอีก
หลายชุมชน หลายจังหวัด หลายพื้นที่” ครูฝ้ายจบประโยคด้วยรอยยิ้ม
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อย่างไรก็ตาม ด้วยความตัง้ ใจทีอ่ ยากให้ผลงานได้นำ� ไปใช้ประโยชน์
อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะโรงเรียนในพืน้ ทีห่ า่ งไกลทีอ่ าจไม่มสี ญ
ั ญาณ
อินเทอร์เน็ต สุดท้ายแล้ว ทอ-ไอ-ยอ-ไทย จึงปรับเป็นโปรแกรมทีส่ ามารถ
ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ PC และไม่ต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
เพราะโลกทีก่ ำ� ลังหมุนเข้าสูย่ คุ Digital 4.0 นัน้ ต้องการศักยภาพ
ของบุคลากรในประเทศในระดับสูง ซึ่งปัญหาเยาวชนไทยอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้นั้น ถึงวันนี้ โปรแกรมทอ-ไอ-ยอ-ไทย พร้อมจะเป็นเครื่องมือ
หนึ่งที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารของ
เยาวชนไทย ให้เติบโตพร้อมส�ำหรับการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตนเอง เพือ่ เป็น
ก�ำลังส�ำคัญให้แก่ชาติสืบต่อไป
และมากกว่าความส�ำเร็จของทอ-ไอ-ยอ-ไทย ก็คอื เด็กสาว 3 คน
ภีร-์ ไอซ์-เพลง ทีไ่ ด้พสิ จู น์ตวั เองแล้วว่า เป็นเยาวชนคุณภาพของประเทศ
ทีไ่ ม่เพียงเก่งอย่างเดียว แต่ยงั มีจติ ส�ำนึกของนักพัฒนาทีอ่ ยากช่วยเหลือ
ผู้อื่นด้วยก�ำลังความคิดและความสามารถที่ตนเองมี
ทอ-ไอ-ยอ-ไทย คือเครื่องการันตีที่เป็นรูปธรรมของพวกเธอ
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