


ทอ-ไอ-ยอ-ไทย
โปรแกรมสอนน้องอ่านไทย 

ด้วยหัวใจนักพัฒนา

โปรแกรมสื่อการสอนวิชาภาษาไทยเรื่อง
การอ่านสะกดค�า ส�าหรับครูและผู้ปกครอง

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�าลังก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วด้วย

เทคโนโลยีและการสือ่สารทีพั่ฒนามากข้ึน เทคโนโลยีได้เข้ามาเก่ียวข้อง

กับชีวิตประจ�าวันของเราเพื่ออ�านวยความสะดวกในการด�าเนินชีวิต 

แต่แม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปอย่างมาก แต่ทกัษะการอ่านออก

เขียนได้ของเดก็และเยาวชนไทย ซึง่จะเป็นเครือ่งมอืในการเข้าถึงข้อมลู  

ความรู้  และการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ส�าหรับตนเองยังน่าเป็น

ห่วง ...

เด็กสาว 3 คนจากร้ัวเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต ์ ภีร์-ไอซ์-

เพลง จึงอาสาใช้ความสามารถด้านเทคโนโลยีท่ีเธอถนัด มาช่วยแก้

ปัญหานี้ให้เพื่อนๆ ของเธอ ช่วยให้เพื่อนเสมือนมีครูส่วนตัวช่วยสอนให้

อ่านออกแม้อยู่ที่บ้าน และอ�านวยความสะดวกให้ผู้ปกครองหรือคุณครู

ใช้เป็นโปรแกรมประกอบการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน

ออกเขียนได้ให้เด็กๆ ได้

แรงบันดาลใจด้วยหัวใจอาสา
“ผลงานน้ีเกิดจากท่ีตวัหนูไปเข้าร่วมกิจกรรมพ่ีตวิน้องทีโ่รงเรยีน

ค่ะ ตอนนั้นหนูไปสอนวิชาเลขให้น้อง ป.1 แล้วลองให้น้องอ่านโจทย์ 

ให้ฟัง ปรากฏว่าน้องอ่านไม่ออก ทั้งท่ีเป็นโจทย์เลขภาษาไทยง่ายๆ  

น้องก็อ่านไม่ได้ หนูเลยไปถามครูว่าท�าไมน้องอ่านไม่ได้ ครูบอกว่าน้อง

146



147



มพ้ืีนฐานไม่แน่น หนเูลยคดิว่ามนัน่าจะมวีธีิช่วยให้น้องอ่านออก” ภีร์เล่า

ถึงแรงบันดาลใจที่เธอคิดท�าผลงานขึ้นมา

โดยในครั้งน้ัน ภีร์ได้เข้าไปสอบถามอาจารย์ผู้ดูแลนักเรียนที ่

อ่านไม่ออกโดยตรงเพื่อสืบหาสาเหตุที่แท้จริง ซึ่งได้ค�าตอบว่า สาเหตุที่

น้องอ่านไม่ออกนั้น เกิดจากการที่น้องจ�าเสียงพยัญชนะและสระไม่ได้ 

จึงผสมค�าออกมาไม่ได้

ภีร์จงึน�าข้อมลูท่ีได้นัน้มาร่วมกับนางสาวพชิชาพร ลขิติปัญจ-

มานนท์ หรือ เจแปน และนางสาวรสิตา วัฒนศิร ิหรือ อุ้ม พัฒนา

ผลงานสือ่การสอนวิชาภาษาไทย ‘ทอ-ไอ-ยอ-ไทย’ ขึน้ พร้อมส่งประกวด

โครงการแข่งขนัพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครัง้ท่ี 18 

(NSC 2016) ประเภทโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับนักเรียน และ

ได้รับรางวัลที่ 3 มาครอง

และเพราะต้องการทีจ่ะช่วยยกระดบัการศกึษาให้น้องๆ นกัเรยีน

ทีอ่่านไม่ออก ด้วยการต่อยอดผลงานไปสูก่ารใช้งานจรงิด้วยการเข้าร่วม

โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปี 4 แต่เพ่ือนร่วมทีมเก่าได้จบการศึกษา 

ไปแล้ว ภีร์จึงชวนไอซ์ ซึ่งเป็นเพ่ือนร่วมชั้น ม.6 มาช่วยกันพัฒนา 

ผลงานต่อ และได้น้องเพลงซ่ึงอยู่เพียง ม.2 แต่มีทักษะด้านกราฟิกมา

ร่วมทีม โดยการแนะน�าของ อาจารย์ศรา หรูจิตตวัฒน์ หรือครูฝ้าย 

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ภายในทีม 3 สาวจะแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

ในส่วนทีแ่ตกต่างกันไป ภร์ีน้ันรบัหน้าท่ีเขยีนโค้ดในส่วนของคอมพิวเตอร์ 

PC ไอซ์รับหน้าที่เขียนโค้ดในส่วนของแท็ปเลต (Tablet) และเพลง 

รับหน้าที่ท�ากราฟิก

“ตอนนั้นครูมาชวน แล้วพี่ภีร์ก็มาชวนอีกรอบหนึ่งค่ะ พี่เขาถาม

ว่าสนใจอยากวาดรูปไหม วาดใส่ในโปรแกรม ก่อนหน้าน้ีหนูก็เรียน

กราฟิกกับครูฝ้ายมาก่อนแล้ว และหนูก็ชอบ ก็เลยตอบตกลงค่ะ” เพลง

เล่าถึงเหตุที่ท�าให้ได้มาร่วมทีม
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เคี่ยวให้เข้มไปกับต่อกล้า
“ทอ-ไอ-ยอ-ไทย เป็นโปรแกรมสื่อการสอนวิชาภาษาไทยเรื่อง

การอ่านสะกดค�า เพ่ือให้เด็กอ่านหนังสือออกค่ะ ด�าเนินเรื่องผ่าน 

ตัวละครหลักคือเด็กชายไม้เอก แดง สุนัขพิทักษ์ประจ�าเมือง และป๋อง 

ปีศาจแห่งความขีเ้กียจ ตวัโปรแกรมจะแบ่งเป็น 2 ส่วนหลกัๆ คือ เน้ือหา 

และ interactive ส่วนเนื้อหาท�าเป็นอินโฟกราฟิก แบ่งเป็น 5 บทเรียน 

คือพยัญชนะไทย สระ มาตราตัวสะกด วรรณยุกต์ อักษรน�าและค�า 

ควบกล�้า โดยมีการยกตัวอย่างค�าประกอบแต่ละบทเรียน และมีเสียง 

เพ่ือให้ผูเ้รยีนอ่านออกเสยีงได้อย่างถูกต้อง ส�าหรบัส่วน interactive เป็น

แบบทดสอบและแบบฝึกหัด โดยมีการสุ่มค�าศัพท์มาจากคลังค�าศัพท์

กว่า 1,000 ค�า สามารถใช้งานบนคอมพิวเตอร์ PC” ภีร์เล่าถึงผลงาน

ด้วยความภาคภูมิใจ
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กว่าผลงานจะออกมาได้อย่างนี้ การเข้าร่วมโครงการต่อกล้าฯ 

ท�าให้ 3 สาวได้พัฒนาตัวเองเรื่องการพัฒนาผลงาน จากค�าแนะน�าจาก

กรรมการและโคช ท�าให้ทั้งสามเห็นจุดบกพร่องของผลงาน น�าไปสู่การ

แก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

“พ่ีๆ ทีมโคชช่วยแนะน�าเยอะมากค่ะ ท่ีชัดที่สุดก็คือเรื่องกลุ่ม 

เป้าหมาย เพราะตอนแรกกลุ่มเป้าหมายของพวกหนูยังไม่ชัด งานก็เลย

ยังไม่ค่อยชดัตามไปด้วย พ่ีๆ เขาก็ชวนคดิจนงานพวกหนูชดัเจนมากข้ึน” 

ภีร์เล่า

เมือ่พ่ีๆ ทมีโคชเข้ามาช่วยแนะ 3 สาวจงึได้ช่วยกันขบคดิก่อนจะ

ได้ข้อสรุปว่า ผลงานทอ-ไอ-ยอ-ไทยน้ีจะจับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นครูกับ 

ผูป้กครองทีม่เีดก็อ่านไม่ออกในความควบคมุดแูล โดยเนือ้หาจะเป็นของ

เด็กช่วงอายุตั้งแต่อนุบาลถึง ป.2

เมือ่ได้กลุม่เป้าหมายชดัเจน ทมีก็มาปรบัเน้ือหาและแบบฝึกหดั

ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ก�าหนดข้ึน รวมถึงกราฟิกก็ต้อง

แก้ไขตามเนื้อหาที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน

“พวกหนูก็เลยต้องไปรบกวนคุณครูภาษาไทยบ่อยมากขึ้น 

(หัวเราะ) ไปปรึกษาตั้งแต่เน้ือหาและรูปแบบที่จะสอนน้อง เพราะเอา

จริงๆ หนูก็ไม่รู้จะสอนน้องยังไง ก็ได้ศึกษาจากครูค่ะ” ภีร์กล่าว
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ซึง่ไม่ใช่แค่เรือ่งภาษาไทยทีท่ัง้สามต้องศึกษาหาความรูเ้พ่ิมเติม

เท่าน้ัน แต่ในด้านการเขียนโค้ดและกราฟิก ก็ได้อาจารย์ท่ีโรงเรียน 

มาช่วยติวเข้มให้ด้วย

“เรื่องโค้ดบางอย่างที่หนูไม่รู ้ครูแบงค์ เดชา ดรินทพงศ ์ก็จะ

แนะน�าค่ะว่าจะใช้โค้ดอะไรได้บ้างเพ่ือแก้ปัญหา ส่วนครูฝ้ายก็จะสอน

น้องเพลงวาดรปูในคอมฯ เพราะน้องเขายังไม่เคยวาดในคอมฯ มาก่อน” 

ภีร์อธิบาย

นอกจากแก้ไขเนื้อหาและกราฟิกแล้ว อีกหนึ่งภารกิจหลักของ

ทมีก็คอื ปรบัให้โปรแกรมสามารถใช้งานแบบออฟไลน์ได้ เพ่ือทีจ่ะไม่เป็น

ข้อจ�ากัดในการเรียนรู้ของน้องๆ ว่าต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเท่าน้ัน 

ถึงจะใช้งานได้ รวมไปถึงจากเดมิทีที่มใช้เสยีงนารสิา (Narisa) หรอืเสยีง

สังเคราะห์ในการสะกดค�าในโปรแกรม ทีมก็ปรับมาใช้การพากษ์เสียง

จากคนจรงิๆ แทน เพ่ือให้รูส้กึถึงความเป็นกันเองมากขึน้ และเพ่ิมโหมด

แนะน�าวิธีการใช้งานโปรแกรม (Tutorial) เข้าไปอีกด้วย 

ทดลองกับผู้ใช้ เติบใหญ่จากงาน
ปรับผลงานจนเข้าท่ีเข้าทางมากข้ึน แต่ก็ยังมีบางส่วนท่ีท้ังสาม

ยังนกึไม่ออกว่าจะสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างไร จงึน�าผลงานไปสอบถาม

จากผู้ใช้โดยตรง

“เรือ่งกราฟิก ตอนแรกหนูกยั็งไม่รูว่้าจะวาดออกมาเป็นยังไง ก็เลย

ลองไปถามน้อง ป.1 ท�าแบบร่างผลงานในกระดาษ (Paper prototype) 

ไปให้ดู เพ่ือดู UX-UI ถ้าไม่ชอบจะได้ให้น้องเพลงเอาออก การไปใน 

ครั้งนั้นก็ท�าให้ได้รู้ว่า เด็กจะชอบกดยังไง การกดของเด็กเป็นยังไง และ

ของครูเป็นยังไง” ภีร์เล่า

จนกระท่ังน�าผลตอบรับมาปรับปรุงผลงานให้เหมาะส�าหรับผู ้

ใช้งานมากขึ้น และถึงคราวน�าผลงานตัวต้นแบบไปทดลองกับผู้ใช้งาน 
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“น�าไปทดลองใช้กับน้อง ป.1 ในกิจกรรมของสภานักเรียนท่ีจะ

ตวิน้องๆ ท่ีไม่เก่งภาษาไทยตอนเข้าแถวตอนเช้าของโรงเรยีน ซึง่เริม่แรก

หนูจะมีแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ให้น้องท�าก่อน จากคะแนน

เราพบว่า ถ้าตัวที่ง่ายมากๆ น้องจะอ่านได้เป็นปกติ แต่ตัวไหนท่ีเริ่ม 

ยากขึ้น มีวรรณยุกต์มีสระบางตัวเข้ามา น้องจะอ่านออกเสียงไม่ถูก  

ตอนท�าพวกหนูก็ดูว่าน้องท�าอะไรยังไง คอยเก็บข้อมูล จนเสร็จแล้ว  

ก็ให้น้องลองเอาแอปฯ ของเราไปเล่น ให้น้องดบูทแรกเป็นพยัญชนะไทย 

ให้น้องฟัง แล้วออกเสียงตาม แล้วให้น้องทดสอบหลังเรียน คะแนนก็ 

สูงขึ้นมา 3-4 คะแนน” ไอซ์เล่าถึงกระบวนการทดลองกับผู้ใช้ของทีม

“ทดลองใช้แล้วพบว่า น้องจ�าเสียงพยัญชนะได้มากขึ้นค่ะ และ

แต่ละคนดูจะสนใจเรียนภาษาไทยมากขึ้นเพราะว่าสรุปเป็นเนื้อหาใน 

รูปแบบอินโฟกราฟิก เป็นภาพเคลื่อนไหว เด็กก็ตื่นเต้น สนใจที่จะเล่น” 

ภีร์ส�าทับ 
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แน่นอนว่าเมื่อผลงานที่ตนพัฒนาขึ้นมาเองกับมือสามารถ 

แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้จริง ซ่ึงถือว่าเป็นปัญหาท่ีใหญ่ระดับชาติ 

ก็เป็นธรรมดาที่ 3 สาวย่อมภูมิใจในตัวเอง

“ได้เห็นโปรแกรมสามารถช่วยเด็กที่อ่านไม่ออกได้จริงๆ หนูรู้สึก

ภูมิใจที่สุดแล้วค่ะ” ภีร์กล่าว 

ไม่ต่างกับไอซ์ท่ีกล่าวว่า “ภูมใิจในตัวผลงานนีค่้ะ ถึงแม้ว่าหนจูะ

ไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มตั้งแต่ต้น แต่พอได้เข้ามาร่วม หนูก็ภูมิใจในผลงานที่ได้

ท�าออกมาได้ส�าเรจ็และสามารถแก้ไขปัญหาได้จรงิๆ กับกลุม่เป้าหมาย

ที่เราตั้งไว้ ภูมิใจในตัวเอง ภูมิใจในทีมทุกคน ที่สามารถท�างานออกมา

ได้ส�าเร็จลุล่วงค่ะ”

“ได้มาเป็นแค่ส่วนหน่ึงก็ดีมากแล้วค่ะ เพราะต้ังแต่ตอนท่ีพ่ีเขา

ชวนครัง้แรก ก็รูส้กึว่าได้เป็นส่วนหน่ึงของการพัฒนาสิง่ดีๆ  ให้กบัคณุครู

และน้องๆ ของพวกเรา” เพลงส�าทับด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจ

ไม่เพียง 3 สาวเท่านัน้ แต่ผูท้ีค่อยสนบัสนุนและเป็นก�าลงัใจอย่าง

ใกล้ชิดตลอดมาอย่างครูฝ้าย ก็อดจะภูมิใจในตัวลูกศิษย์กลุ่มนี้ไม่ได้

“การพัฒนาแอปฯ ขึ้นมาเพื่อให้คนอื่นใช้งานได้จริง ไม่ได้ท�ามา

เพื่อขึ้นหิ้งเป็นสิ่งที่เราเน้นในช่วงปีหลังๆ มานี้ ซึ่งในปีนี้ ทอ-ไอ-ยอ-ไทย

เป็นแอปฯ ทีไ่ด้แสดงให้เหน็ว่า ความคดิของเดก็โตข้ึนไปอกีข้ันหน่ึง ท่ีเขา

สามารถพัฒนาผลงานเพ่ือแก้ปัญหาภาพรวมของสงัคมได้” ครฝู้ายกล่าว

ด้วยรอยยิ้ม

ได้เห็นโปรแกรมสามารถช่วยเด็กที่อ่านไม่ออก 
ได้จริงๆ หนูรู้สึกภูมิใจที่สุดแล้วค่ะ
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เติบใหญ่จากงาน
การได้เข้าร่วมโครงการต่อกล้าฯ ได้พัฒนาผลงานผ่านกระบวนการ

รับฟังค�าแนะน�าจากคณะกรรมการ โคช และเสียงสะท้อนจากผู้ใช้งาน 

จนในทีส่ดุผลงานทอ-ไอ-ยอ-ไทย ก็ได้รบัการพิสจูน์แล้วว่าสามารถช่วย

ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาสามารถอ่านออกได้อย่างมีประสิทธิผล  

ถึงวันนี้พวกเธอทั้งสามก็ยังไม่รามือไปจากผลงาน หากแต่ยังปรับปรุง 

ให้ดีข้ึนไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในกลุ่มครูอาจารย์ ซึ่งจะต้องใช้

โปรแกรมนี้ในการสอนนักเรียน

“ก็ไปคยุและให้คณุครทูดลองใช้ด้วย ครบูอกว่าหน้าตาโปรแกรม

น่าเล่น แต่ Interface บางอย่างยังใช้งานยาก ก็อาจจะต้องปรับให้ง่าย

ต่อการใช้งานมากขึ้นค่ะ” เพลงกล่าว

ซึง่เป็นระยะต่อไปท่ีทัง้สามจะปรบัปรงุพัฒนาผลงานให้ตอบโจทย์

ผู้ใช้ยิ่งขึ้น กระนั้น สิ่งที่ไม่ต้องรอก็คือ การได้พัฒนาผลงานตลอดระยะ

เวลาที่ผ่านมา ได้ท�าให้ 3 สาวได้เรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงตัวเองในทาง

ที่ดีขึ้น

“ที่เห็นชัดคือ ตัวเองมีความรับผิดชอบมากขึ้นค่ะ เพราะการมา

ท�างานนี้ท�าให้เราต้องรู้จักแบ่งเวลามากขึ้น เพราะพอ ม.6 ก็ต้องมีเวลา

อ่านหนงัสอืและสอบด้วย ไม่ใช่เรยีนอย่างเดยีว ก็ต้องจดัสรรเวลาให้ถูก 

และส่วนตัวหนูเองก็มีความมั่นใจในตัวเองมากข้ึน เพราะในเวิร์กชอป 

ได้สอนหลายๆ อย่างให้กับหน ูทัง้การคดิ การแสดงออก ซึง่มนัเกิดได้จาก

การได้ลองท�า อย่างเม่ือก่อนไม่ค่อยกล้าน�าเสนองาน พูดไม่ค่อยรู้เรื่อง 

วิตกกังวลไปก่อนว่าท�าแล้วมันต้องไม่ดี แต่พอได้ลองท�ามันก็ไม่ได้เป็น

อย่างที่เราคิดเสมอไป การได้มาท�างานตรงนี้ก็ได้พัฒนาตัวเอง รู้จักการ

วางแผน การวางระบบความคิด มีความมั่นใจ และพูดได้มั่นใจมากขึ้น 

สิง่ส�าคัญคือท�าให้ดทีีส่ดุ หนวู่ามนัก็โอเคแล้วค่ะ” ไอซ์กล่าวอย่างฉะฉาน

มั่นใจ
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ขณะทีภี่ร์ ก็ได้เตบิโตเป็นพ่ีใหญ่ ท่ีรูจ้กัวางแผนการบรหิารจดัการ

คนได้ดีมากขึ้น

“ส่วนใหญ่หนจูะท�างานกับคนเก่าท่ีเคยพัฒนาผลงานเพ่ือแข่งขนั

ด้วยกันมาค่ะ คร้ังนี้เป็นคร้ังแรกที่หนูท�ากับคนใหม่ท่ียังไม่เคยท�างาน

ด้วยกันเลย ซึ่งด้วยความท่ีหนูเป็นหัวหน้าทีม ท�าให้ต้องมองคนให้เป็น

มากขึ้นว่าคนไหนเป็นยังไง มองความสามารถว่าเขาเหมาะกับงานไหน 

เวลาเรามอบหมายให้ไป เขาจะใช้เวลาก่ีวันในการท�า ซึง่เรือ่งเวลาถือเป็น

เรื่องส�าคัญมากส�าหรับการท�างานนี้ค่ะ” ภีร์กล่าว

ในขณะทีน้่องเลก็อย่างเพลงก็บอกว่า การได้มาท�างานร่วมกับพ่ีๆ 

ท�าให้เธอเติบโตขึ้น

“ตอนแรกหนูเป็นพวกวาดรูปแบบไม่มีจุดหมายค่ะ คือวาดไป

เรื่อยๆ ตอนที่พ่ีเขามาชวน แรกๆ หนูก็ท�าไปเรื่อยๆ บางครั้งมันเริ่มท้อ  

แต่หนูก็มาคิดว่าถ้าผ่านตรงน้ีไปได้ งานอื่นก็จะท�าได้ ก็เลยพยามท�า 

ถีบตวัเองขึน้มา ก็ถือว่าตัวเองเปลีย่นไปเยอะ จากท่ีใช้เวลาไม่เกิดประโยชน์ 

แต่พอมีงานก็ต้องจัดสรรเวลา ได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่างท่ีผู้ใหญ่เขา

ท�ากันจากพี่ๆ” เพลงกล่าว

ดีใจที่ท�าแอปฯ ขึ้นมาแล้วสามารถช่วยคนได้จริงๆ  
และได้ยืนยันความคิดว่า เวลาจะท�าแอปฯ อะไรไม่ใช่
ท�าเพื่อแข่งอย่างเดียว แต่ควรค้นหาปัญหาแล้วท�า
สิ่งที่ตอบโจทย์มากกว่า ซึ่งการได้ท�าเพื่อคนอื่นมัน

มีความสุขมากค่ะ รู้สึกภูมิใจอยู่ข้างในว่า 
อย่างน้อยเราก็ยังช่วยน้องได้
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และไม่เพียงเตบิโตขึน้ แต่เพลงยังมองเหน็ช่องทางในการพัฒนา

ฝีมือเพื่อกลับไปช่วยงานในธุรกิจของคุณพ่ออีกด้วย

“คณุพ่อท�า Effect Tuner ท่ีใช้เปลีย่นเสยีงกีต้าร์ค่ะ คือตรงจนูเนอร์ 

มนัจะมท่ีีว่างข้างๆ ก็อยากจะวาดรปูลวดลายใส่ให้ เพราะพ่อหนวูาดไม่ได้ 

แต่ก็มีลูกค้าหลายคนท่ีเขาอยากให้เอาลายของตัวเองใส่ลงไป ก็อยาก

น�าทกัษะท่ีได้เรยีนรูจ้ากการท�างานนีไ้ปช่วยพ่อ และต่อไปหนกูอ็ยากลอง

เรียนเขียนโค้ด และอยากลองพัฒนาแอปฯ ด้วยตัวเองอย่างพี่ๆ ก็น่าจะ

ภูมิใจมากค่ะ” เพลงกล่าวด้วยรอยยิ้ม

ทั้งหมดทั้งมวล นอกจากตัวเองจะเติบโตขึ้น และเกิดช่องทางใน

การน�าความสามารถไปช่วยครอบครวัแล้ว สิง่ทีน่่ายกย่องก็คือ ท้ัง 3 สาว

ได้ยกระดับมุมมองในการพัฒนาผลงานเพ่ือสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะ

ส�าหรับภีร์ ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการต่อกล้าฯ ปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว

“ดใีจค่ะทีท่�าแอปฯ ขึน้มาแล้วสามารถช่วยคนได้จรงิๆ ก็ได้ยืนยัน

ความคิดว่า เวลาจะท�าแอปฯ อะไรไม่ใช่ท�าเพื่อแข่งอย่างเดียว แต่ควร

ค้นหาปัญหาแล้วท�าสิ่งที่ตอบโจทย์มากกว่า ซึ่งการได้ท�าเพื่อคนอื่นมัน

มีความสุขมากค่ะ มันรู้สึกภูมิใจอยู่ข้างในว่า อย่างน้อยเราก็ช่วยน้องได้ 
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สิ่งที่เราท�าเกิดผลส�าเร็จ ซึ่งส�าหรับหนู ปีที่แล้วหนูท�ากับกลุ่มเป้าหมาย

ทีเ่ป็นเดก็มธัยม ส่วนครัง้น้ีท�ากับเดก็ประถม รูส้กึว่าได้เจอกลุม่เป้าหมาย

ใหม่ๆ ได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆ ท�าให้เราเก่งขึน้ค่ะว่ากับกลุม่คนเป้าหมาย

แบบน้ีเราควรจะท�าโปรแกรมยังไง อยู่กับกลุ่มคนเป้าหมายอีกแบบ 

เราควรจะท�าโปรแกรมยังไง” ภีร์กล่าวด้วยรอยยิ้ม

การนัตไีด้จากครฝู้าย ทียื่นยันว่าหลงัจากเค่ียวกร�าพัฒนาผลงาน

มานาน ลูกศิษย์ก็เติบโตขึ้นอย่างน่าดีใจ

“เรื่องการเติบโตทางความคิดถือว่าเติบโตขึ้นมากค่ะ จะเห็นว่า

เดก็ๆ มมีมุมองของการท�าอะไรเพ่ือผูอ้ืน่อย่างชดัเจน ซึง่เป็นสิง่ท่ีย่ิงใหญ่

และมคีณุค่า ย่ิงถ้าเห็นเวลาเราไปทดลองกลุม่แล้วดพัูฒนาการของน้อง 

เขาก็จะรู้สึกภาคภูมิใจท่ีเขาไม่ได้ท�าเพ่ือตัวเอง และไม่ได้ท�าเพ่ือน้องๆ 

เท่าน้ัน แต่ก�าลงัท�าเพือ่เดก็อกีหลายๆ คน ทีอ่่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในอกี

หลายชุมชน หลายจังหวัด หลายพื้นที่” ครูฝ้ายจบประโยคด้วยรอยยิ้ม
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อย่างไรก็ตาม ด้วยความตัง้ใจทีอ่ยากให้ผลงานได้น�าไปใช้ประโยชน์ 

อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะโรงเรยีนในพ้ืนท่ีห่างไกลท่ีอาจไม่มสีญัญาณ

อนิเทอร์เน็ต สดุท้ายแล้ว ทอ-ไอ-ยอ-ไทย จงึปรบัเป็นโปรแกรมท่ีสามารถ

ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ PC และไม่ต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อให้

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 

เพราะโลกทีก่�าลงัหมนุเข้าสูยุ่ค Digital 4.0 น้ันต้องการศกัยภาพ

ของบุคลากรในประเทศในระดับสูง ซึ่งปัญหาเยาวชนไทยอ่านไม่ออก

เขียนไม่ได้นั้น ถึงวันนี้ โปรแกรมทอ-ไอ-ยอ-ไทย พร้อมจะเป็นเครื่องมือ

หน่ึงที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารของ

เยาวชนไทย ให้เตบิโตพร้อมส�าหรบัการเรยีนรูแ้ละพัฒนาตนเอง เพ่ือเป็น

ก�าลังส�าคัญให้แก่ชาติสืบต่อไป

และมากกว่าความส�าเรจ็ของทอ-ไอ-ยอ-ไทย ก็คอืเดก็สาว 3 คน 

ภีร์-ไอซ์-เพลง ท่ีได้พิสจูน์ตวัเองแล้วว่า เป็นเยาวชนคณุภาพของประเทศ 

ทีไ่ม่เพียงเก่งอย่างเดยีว แต่ยังมจีติส�านกึของนกัพฒันาท่ีอยากช่วยเหลือ

ผู้อื่นด้วยก�าลังความคิดและความสามารถที่ตนเองมี

ทอ-ไอ-ยอ-ไทย คือเครื่องการันตีที่เป็นรูปธรรมของพวกเธอ
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