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KORKAI RIDER
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หรอืเดก็ทีม่ปีญัหาทางการเรยีนรู	้(learning	disability)	กส็ามารถใช้แอพพลิเคชัน
นี้ได้เช่นกัน
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	 ‘กอไก่’	 คือ	 พยัญชนะตัวแรกในโลกการเรียนรู้ของเด็กไทย	 
ไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือขาดพร่องอย่างไร	 เราล้วนเร่ิมต้นการเรียนรู้
โลกและชีวิตในจุดที่เท่าเทียมกัน...	ด้วยพยัญชนะตัวนี้
	 แต่ในโลกแห่งความจริง	 ต้นทุนชีวิตของคนเราไม่เคยเท่ากัน	 
เช่นเดียวกับความสำาเร็จที่อาจไม่ได้มีไว้สำาหรับทุกคน
	 กระนัน้	ตน้ทนุชวีติทีแ่ตกตา่งไมใ่ชส่ิง่ทีจ่ะชีว้ดัความสำาเรจ็ในชวีติ	
คนที่ต้นทุนน้อยไม่จำาเป็นต้องประสบความสำาเร็จน้อยกว่าคนที่ต้นทุนสูง
เสมอไป	 หากคนคนนั้นเลือกที่จะเรียนรู้ชีวิตและสิ่งรอบตัว	 ขวนขวาย 
หาโอกาสและพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง	 ไม่แน่ว่าเขาอาจประสบ 
ความสำาเร็จได้มากกว่าคนที่มีต้นทุนสูงกว่าก็เป็นได้
	 การเรียนรู้จึงเปรียบได้กับเครื่องยนต์ของชีวิต	 ที่จะนำาพาชีวิต 
มุ่งไปข้างหน้า	โดยไม่จำาเป็นต้องพะวักพะวนถึงต้นทุนที่ติดตัวมาว่ามีมาก 
หรือน้อย
	 ณ	ที่นี้	คงไม่มีใครที่เข้าถึงภาวะนี้ได้ลึกซึ้งไปกว่าเด็กหนุ่มคนหนึ่ง
จากอุทัยธานีที่เริ่มต้นชีวิตด้วยต้นทุนที่น้อยกว่าคนอื่น	 แต่วันนี้เขากลับ
ประสบความสำาเร็จได้ด้วยพลังแห่งการเรียนรู้	 และมองว่าการเรียนรู้นี้ 
คือสิ่งสำาคัญที่เขาอยากจะส่งมอบต่อให้แก่เพื่อนๆ	น้องๆ	ทั้งที่มีชีวิตปกติ
และที่ขาดพร่อง
	 ขอชวนไปทำาความรู้จักกับ	 ‘ไนซ์’	 และโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ 
ของเขา	ที่เหมือนกับจะบอกเราทุกคนว่า	ต้นทุนชีวิตของเราอาจไม่เท่ากัน	
แต่ในโลกของการเรียนรู้	เราล้วนเริ่มต้นที่จุดเดียวกัน

ชีวิตเริ่มต้นที่ ‘ลอลิง’

	 เพราะชีวิตจริงกับโลกของการเรียนรู้นั้นแตกต่างกัน	 จุด 
เร่ิมต้นชีวิตของเด็กคนหนึ่งจึงอาจไม่ได้เร่ิมต้นที่	 ‘กอไก่’	 แต่อาจ 
เป็นตัวอักษรอื่นที่ใครหลายคนอาจไม่เคยคิดฝัน
 สำาหรับ	นายปองพล	 วงษ์คาร	 หรือ	 ‘ไนซ์’	 ชีวิตของเขาเร่ิมต้นที่	 
‘ลอลิง’
	 ลอลิงที่มาจาก	‘ลําพัง’
	 “ผมมาจากครอบครัวที่ลำาบากครับ	 พ่อแม่แยกทางกัน	 แม่ 
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แม่เลี้ยงผมมาในแบบที่ให้คิดเองครับ
อาจเพราะเขาไม่มีเวลามาสอน...

แต่เขาก็สอนให้เป็นคนดี ให้ทำาแต่สิ่งดีๆ
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กับพ่อเลี้ยงพาผมย้ายจากกรุงเทพฯ	 ไปอยู่ที่อุทัยธานี	 เป็นจุดพลิกผัน 
ของชีวิตก็ว่าได้”	ไนซ์เล่าถึงต้นทุนของตัวเองด้วยรอยยิ้มจางๆ
	 ทางออกที่ดีที่สุดที่ผู้ใหญ่เล็งเห็น	 หลายๆ	 ครั้งก็ไม่ใช่สิ่งที่ 
เด็กต้องการ
	 การย้ายบ้านจากกรุงเทพฯ	มาอยู่อุทัยธานีของครอบครัวไนซ์
ก็เป็นเช่นนั้น	แม้จะตัดสินใจยุติปัญหาด้วยการพาไนซ์มาอยู่ด้วย	แต่ 
แม่ของไนซ์กมี็ภาระการงานทีต้่องรบัผดิชอบ	ทำาใหไ้นซต์อ้งเริม่อยูบ่า้น
คนเดียวมาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 โดยแม่จะกลับมาหาเดือนละ
ครั้ง	แต่บางทีกว่าจะกลับก็	3-4	เดือนครั้ง
	 คงด้วยตระหนักดีว่า	 ตัวเองไม่มีเวลาอยู่กับลูกเหมือนแม่ 
คนอื่นๆ	 แม่ของไนซ์จึงปลูกฝังให้ไนซ์รู้จักที่จะคิดและตัดสินใจเอง 
มาตั้งแต่เด็ก
	 “แมเ่ลีย้งผมมาในแบบทีใ่หคิ้ดเองครบัอาจเพราะเขาไมม่เีวลา
มาสอนด้วย	 (หัวเราะ)	 แต่เขาก็สอนให้เป็นคนดีนะ	 ให้ทำาแต่สิ่งดีๆ”	 
ไนซ์เล่าด้วยรอยยิ้ม
	 อิสระที่ได้รับจากแม่	 หากเป็นเด็กคนอื่นก็อาจใช้เวลาที่มีไป
กับการเล่นรื่นเริงโดยไม่คิดคำานึงถึงสิ่งอื่นใด	แต่สำาหรับไนซ์	 ถือเป็น
โอกาสในวกิฤติ	ที่ฐานะทางการเงินที่ไม่สู้ดีนัก	ทำาใหเ้ขาต้องเริ่มหาเงิน
เองมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย

โลกหมุนไปด้วย ‘งองู’ 

	 “สมัยอยู่อุทัยธานี	แม่ให้	‘เงิน’	ไว้ใช้เดือนละ	2,000	บาท
ครับ	 มันทําให้เราต้องรู้จักจัดการเงิน	 2,000	 นี้	 ให้อยู่ให้ได้ 
ตลอดทั้งเดือน”	 ไนซ์เล่าให้ฟังถึงฐานะทางการเงินในวัยเด็กที่ 
อาจไม่ได้มั่งมีเหมือนคนอื่น
	 ด้วยเหตุนี้	 ที่ผ่านมาไนซ์จึงไม่ยี่หระกับการทำางานเพ่ือหาเงิน	 
ไม่ว่างานอะไรที่สุจริต	 เขาคิดว่ามันคือสิ่งที่น่าภูมิใจ	 แม้แต่เก็บขยะ 
แลกเงินไนซ์เองก็เคยทำามาแล้ว
	 “ตอนเด็กๆ	 เคยเก็บขยะขายครับ	 เพ่ือเก็บเงิน	 2,000	บาท 
ไปซื้อเกม	Play	Station	ที่หลุดจำานำา	พอเก็บได้ปุ๊บเอาเงินให้แม่	 แม่ 
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เอาเงินไปใช้หนี้	เสียใจมาก	(หัวเราะ)”	ไนซ์เล่าด้วยเสียงหัวเราะ

ก้�วเข้�สู่โลกของ ‘คอคว�ย’  

	 “การอยู่คนเดียวด้วยตัวเอง	ถ้าไม่บวกไปเลยก็ลบไปเลย	
เหมือนเราได้เจออะไรด้วยตัวเองแล้วได้ฝึกคิด	 โชคดีที่เราไม่ไป
เจออะไรทีม่นัไมด่	ีซึง่รอบขา้งกม็คีนตดิยาเยอะนะครบั	แตโ่ชคดี
ที่เราไม่ไปฝั่งนั้น”	 ไนซ์กล่าวถึงช่วงเวลาที่ต้องใช้ชีวิตด้วยตัว 
คนเดียว	 แต่โชคดีที่เขาได้เข้าสู่โลกใบหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจ 
ของเขาเข้าไปหา	จนไม่มีเวลาจะมาสนใจเรื่องอบายมุขต่างๆ
 นั่นคือโลกของ	 ‘คอมพิวเตอร์’	 และการแข่งขันพัฒนา 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย	หรือ	NSC
	 “เริ่มสนใจคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่ก่อน	 ม.1	 แล้วครับ	 แต่ 
ตอนนั้นคือใช้คอมฯ	 เพ่ือการเล่นเกมอย่างเดียวเลย	 รู้สึกว่ามันสนุก	 
แล้วก็อยากรู้อยากเห็น	 ไปสิงอยู่ในร้านเกม	ถามโน่นถามนี่จนเจ้าของ
ร้านรำาคาญ	 (หัวเราะ)	 จนเขาตั้งฉายาให้ผมว่า	 เจ้าหนูจำาไม	 ในเร่ือง 
อิ๊กคิวซัง	เพราะถามไปเสียหมดทุกอย่าง”	ไนซ์เล่าพลางอมยิ้ม
	 และเปน็ความอยากรูอ้ยากเหน็เกีย่วกบัเกมและคอมพวิเตอร์
นี่เองที่นำาพาไนซ์ให้เข้ามาสู่แวดวงของการพัฒนาโปรแกรม	 เพื่อส่ง
ประกวด
	 “ตอน	ม.1	ได้มีโอกาสตามรุ่นพี่มาร่วมงาน	NSC	ที่กรุงเทพฯ	
ครับ	รุ่นพี่ส่งประกวดแล้วเข้ารอบ	ด้วยความที่เป็นเด็ก	ผมก็เลยรู้สึกว่า
มันยิ่งใหญ่มาก”
	 ทำาให้ในปีต่อมา	 ไนซ์จึงเดินเข้าไปหาอาจารย์	 และบอก 
ความตั้งใจว่า	อยากจะทำาผลงานส่งประกวดบ้าง
	 อาจเป็นการพูดเล่นๆ	 ตามประสาเด็ก	 แต่การตอบสนอง 
ของอาจารยใ์นวนันัน้	กลบัทำาใหก้ารพดูเลน่ของไนซก์ลายเปน็เร่ืองจริง 
ขึ้นมา
	 “พูดกับอาจารย์เล่นๆ	แบบเด็กๆ	 ว่า	 อาจารย์ครับ	ผมอยาก
ประกวด	 โดยที่ไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับตอนนั้น	แต่อยากประกวด	
แต่อาจารย์กลับตอบมาสั้นๆ	ง่ายๆ	ว่า	งั้นก็ประกวดสิ”
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	 ได้หนังสือการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบถ่ายเอกสาร
จากอาจารย์มาเล่มหนึ่ง	 ไนซ์ก็มาศึกษาด้วยตัวเองประกอบกับขอ 
คำาปรึกษาจากอาจารย์	 และตอนส่งประกวดก็ให้รุ่นพี่ช่วยทำารูปเล่ม 
นำาเสนอโครงการให้
	 ผลที่ออกมาคือผลงาน	 ‘การ์ตูนเกร็ดพระพุทธศาสนา’	 เข้า 
รอบสุดท้ายของ	NSC
	 “มองย้อนกลับไปตอนนี้มันอาจไม่ได้เป็นผลงานที่ดีมากครับ	
เปน็เหมือนกา้วแรกของเราเทา่นัน้	แต่กดี็ใจมาก”	ไนซก์ล่าวดว้ยรอยยิม้
และนบัแตน่ัน้เปน็ต้นมา	เขากพั็ฒนาผลงานเขา้ประกวด	NSC	มาตลอด	
จนถึงผลงานชิ้นล่าสุดนี้ที่เป็นทั้งช่วงเวลาวิกฤติของชีวิต
	 และเป็นทั้งช่วงเวลาแห่งความสำาเร็จไปพร้อมๆ	กัน

ช่วงที่ ‘สอเสือ’ กระโดดเข้�ม�ในชีวิต 

	 ไนซ์ย้ายจากอุทัยธานีมาอาศัยอยู่ในโรงงานที่สมุทร- 
ปราการ	 ชีวิตของเขายังคงเป็นไปในรูปแบบเดิม	 คือแม่ต้อง 
ไปทํางานต่างจังหวัด	และให้เบี้ยเลี้ยงเดือนละ	4,000	บาท	ไว้ให้ 
ไนซ์ใช้	 ยังดีที่ไนซ์ได้ทุนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่เขาได้ศึกษา 
ต่อระดับปริญญาตรี	แต่รายจ่ายก็ยังเป็นภาระที่ไม่อาจทําให้เขา 
อยู่เฉยๆ	ได้	 เขาจึงต้องทํางาน	 freelance	หาเงินตลอดการเป็น
นักศึกษา	 ซ่ึงจริงๆ	 แล้วไนซ์ทําอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่ตอนอยู่ 
ชั้นมัธยมศึกษา
	 ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตอย่างมุมานะ	 อีกเส้นทางหนึ่งที่ไนซ์ 
ให้ความสำาคัญ	ก็คือการแบ่งเวลาพัฒนาโปรแกรมต่างๆ	ส่งประกวด	
NSC	ต่อเนื่องทุกปี	 ซึ่งผลงานของเขาก็ได้รับการยอมรับให้เข้ารอบ 
เกือบทุกปี	แต่ก็ไม่เคยขึ้นสูงสุดจนถึงขนาดได้รางวัล
	 จนมาถึงช่วงที่ต้องทำาโครงงานส่งเพ่ือจบการศึกษา	 ไนซ์ได้ 
รวมกลุ่มทำาโครงงานร่วมกับเพื่อนอีก	2	คน	ในหัวข้อโปรแกรมสำาหรับ
การคดัลายมือบน	tablet	แตด่ว้ยปญัหาหลายๆ	อยา่ง	ทำาใหก้ารทำางาน
ร่วมกันครั้งนี้ไม่ประสบผลสำาเร็จอย่างที่ตั้งใจ	จนต้องแยกทีมกันไป
	 ถือเป็นช่วงเวลาที่	‘สับสน’	ของชีวิต	แต่ด้วยความมุมานะที่มี
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อยู่ในตัวเองของไนซ์	 ที่ไม่ว่าจะเริ่มต้นทำาอะไรแล้วก็ต้องทำาให้จบ	 
เขาจึงปรับความเข้าใจกับเพื่อน	และขอนำาโครงงานชิ้นนี้มาพัฒนาต่อ 
คนเดียว
	 “ตอนนั้นคิดว่าโปรแกรมนี้ไปไม่รอดแน่ๆ	 	 แต่ผมคิดว่าไหนๆ	 
ก็ทำามาแล้ว	ก็อยากให้มันออกมาดีที่สุด	ผมว่าการทำางาน	ณ	 จุดหนึ่ง 
มันเหมือนการเล่นเกมที่ต้องผ่านภารกิจแต่ละอย่าง	ปัญหาที่เกิดขึ้น 
ก็เป็นเพียงภารกิจที่เราต้องผ่านมันไป”	ไนซ์กล่าวเสียงจริงจัง
	 กระนัน้	แมไ้นซจ์ะพฒันาโปรแกรมสง่ประกวดมาตลอดตัง้แต่
เรียนชั้นมัธยมศึกษา	แต่เจ้าตัวก็ออกตัวอย่างชัดเจนว่า	 เขาไม่ใช่คนที่
เขียนโปรแกรมเก่งกาจอะไร	ด้วยเหตุนี้	 จากที่แต่เดิมได้ทำางานร่วมกัน
กับเพื่อน	ช่วยแบ่งเบาภาระกันและกัน	 เมื่อตัดสินใจจะพัฒนางานต่อ
คนเดียว	ไนซ์จึงต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง	
	 “ผมไม่ได้เป็นคนเขียนโปรแกรมเก่งนะครับ	 ไม่เก่งเลย	 (ลาก
เสียง)	ถึงขนาดไม่รู้เรื่องเลยสมัยก่อน	แต่เป็นเพราะโครงงาน	กอไก่	ไร
เดอร์	นี่แหละครับที่ช่วย	เพราะเราต้องไปหาข้อมูล	หาวิธีทำา	แล้วก็ฝึก
มาด้วยตัวเอง”
	 ซึ่งการหาข้อมูลของไนซ์ก็ไม่จำาเป็นต้องไปหาจากผู้รู้ที่เป็น 
ตัวบุคคลที่ไหน	แต่หาได้จากเทคโนโลยี	Google	 ซ่ึงไนซ์เรียนรู้วิธีการ
ใช้ด้วยตัวเองมาตั้งแต่สมัยยังอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3
	 “ผมต้องไปขอบคุณเจ้าของ	Google	(หัวเราะ)	เพราะมันช่วย
ได้เยอะมากครับ	ยิ่งตอนนี้ข้อมูลมันเยอะมาก	มันมีทุกอย่างที่สามารถ
หาได้ในพรบิตา	เรยีกวา่เปน็ครกูไ็ดค้รบั	เปน็ผูแ้นะนำา	เปน็ตวัทำาเงนิ	เปน็
สิ่งอำานวยความสะดวก	 เป็นเครื่องมือ	 เพราะคนคนหนึ่งไม่ใช่จะถนัด
อะไรทุกอย่าง	 เวลาหนึ่งชีวิตของเราที่มีมันเรียนรู้อะไรไม่ได้มากขนาด
นั้น	แต่	Google	สามารถช่วยได้”	ไนซ์กล่าวพลางอมยิ้ม

เมื่อ ‘กอไก่’ พร้อมจะเป็น ‘กอไก่ ไรเดอร์’ 

	 “ถ้าเทียบกับงานที่ผ่านๆ	มา	กอไก่	ไรเดอร์	เป็นงานที่ผม
ใส่ใจที่สุดและใช้เวลากับมันมากที่สุดครับ	 เช่น	 ช่วงหยุดปีใหม่
เกือบ	 10	 วัน	 ผมจะตื่นมานั่งทําตั้งแต่เช้าจนถึงดึกทุกวัน	 ทําจน
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ผมไม่ได้เป็นคนเขียนโปรแกรมเก่ง  
ไม่เก่งเลย ถึงขนาดไม่รู้เรื่องเลย 

แต่เป็นเพราะกอไก่ ไรเดอร์ นี่แหละที่ช่วย 
เพราะเราต้องไปหาข้อมูล หาวิธีทำา 

แล้วก็ฝึกมาด้วยตัวเอง
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รู้สึกว่าไม่ไหวนะ	เราทําเกินไปหรือเปล่า”	ไนซ์กล่าวกลั้วหัวเราะ
	 มุมานะจนสามารถทำาโครงงานเพื่อจบการศึกษาได้สำาเร็จ	 
และแน่นอนด้วยความผูกพันที่มีอยู่กับ	NSC	 ไนซ์จึงไม่ลังเลที่จะนำา 
โปรแกรม	กอไก่	ไรเดอร์	นี้	ส่งประกวดตามแบบที่เคย	
	 “เราแข่งมาตั้งแต่	ม.2	จนถึง	ปี	4	ก็อยากส่งดูอีกสักครั้ง	คิดว่า
จะเป็นครั้งสุดท้ายของการเป็นนักศึกษาแล้วก็เลยลองส่งดู	 คือใจจริง 
ก็หวังรางวัลด้วยครับ”	ไนซ์กล่าว
	 กอไก	่ไรเดอร	์เปน็โปรแกรมฝกึคดัลายมอืภาษาไทยบน	tablet 
ที่ไนซ์พัฒนาให้สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการ	Android	ซึ่งจริง
อยู่ว่าโปรแกรมรูปแบบนี้ในปัจจุบันมีให้บริการแพร่หลายในระดับหนึ่ง	
ไนซ์จึงพัฒนาให้	กอไก่	ไรเดอร์	โดดเด่นกว่าโปรแกรมลักษณะเดียวกัน
ด้วยกราฟิกที่มีสีสันแลดูคล้ายกับเกมมากกว่าแบบเรียน	 รวมไปถึง 
มีระบบประมวลและแสดงผลการเขียนแต่ละครั้งออกมาในรูปของ 
คะแนน	 ซึ่งสามารถนำาไปประยุกต์ใช้วัดผลในการศึกษา	 รวมไปถึง 
ใช้ในการเล่นแข่งกันเพื่อความสนุกได้อีกด้วย	
	 ภายในตัวเกมจะมีตัวละครสมมติให้ผู้เล่นสามารถตกแต่ง 
ตัวละครได้ตามต้องการ	 วิธีการเล่นเสมือนเป็นการต่อสู้ของบุคคล 
2	 ฝ่าย	 เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถสร้างตัวอักษรได้ก่อนก็จะมีสิทธ์ิ 
ในการได้โจมตีฝ่ายตรงข้ามด้วยการฉีดนำ้าใส่	 แต่ถ้าหากเขียนผิด	 
ไมส่ามารถสรา้งตวัอกัษรได	้หรอืเขยีนตวัอกัษรไมถ่กูตอ้ง	ฝา่ยผูเ้ลน่เอง
จะเป็นฝ่ายถูกโจมตี	 หากฝ่ายใดพลังหมดก่อนก็จะเป็นฝ่ายแพ้	 เมื่อ 
เลน่จบแต่ละเกมผูเ้ลน่จะไดร้บั	Point	คะแนน	ทีส่ามารถนำาไปปลดลอ็ก 
อุปกรณ์ตกแต่งตัวละครต่างๆ	 เช่น	 เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย	 อาวุธ	 
และอื่นๆ	เป็นต้น
	 อย่างไรก็ตาม	ผลจากการส่งเข้าประกวด	NSC	กอไก่	ไรเดอร์	
ไปได้ไกลที่สุดคือผ่านเข้ารอบที่	2	กระนั้นแม้จะไม่ได้รางวัลจาก	NSC	
แต่การเข้าร่วมในครั้งนี้	 ก็ทำาให้ไนซ์และผลงานของเขาได้มีโอกาส 
เข้าร่วมโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่	 ซึ่งไนซ์บอกว่าให้อะไรกับชีวิต 
มากกว่าแค่ถ้วยรางวัล
	 “ถือเป็นอีกจุดพลิกผันของชีวิตอีกครั้งก็ได้ครับ	 หลังจากที่มี
ปัญหาในการทำางานร่วมกับเพื่อน	 หลังจากพลาดหวังอะไรมาหลายๆ	
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อย่าง	 การได้ไปฟังโครงการต่อกล้าฯ	 ในวันสุดท้ายที่เขาเรียกประชุม	 
มันสร้างแรงบันดาลใจให้ผมมาก	 โดยเฉพาะการนำาผลงานไปต่อยอด 
ให้เกิดการใช้งานจริง	รวมถึงขยายผลทางธุรกิจ”	ไนซ์กล่าว
	 จาก	NSC	ไนซ์จึงนำาพาผลงานมาต่อยอดในโครงการต่อกล้า
ให้เติบใหญ่	 ซ่ึงถือเป็นแรงสนับสนุนที่ทำาให้ไนซ์สามารถพัฒนา
โปรแกรมใหส้มบูรณม์ากขึน้	จากทีต่อนสง่ประกวด	NSC	นัน้	มตีวัอกัษร
เพียงตัวเดียวคือ	กอไก่	แต่เมื่อได้เข้าโครงการต่อกล้าฯ	ไนซ์ก็ได้พัฒนา
จนมีครบทั้ง	 44	 ตัวอักษร	 คือ	 กอไก่-ฮอนกฮูก	 ซึ่งปัจจุบันไนซ์กำาลัง
ทดสอบโปรแกรมโดยการขยายผลให้ภาคส่วนอื่นๆ	ได้ทดลองใช้
	 “ได้นำาไปให้โรงเรียนสองภาษาย่านรังสิต	 ทดสอบกับน้องๆ	
อนุบาล	3	 ได้ทดลองใช้ดูครับ	 ซึ่งผลก็น่าพอใจ	 เพราะรูปแบบมันเป็น
เหมือนเกม”	ไนซ์กล่าวพร้อมรอยยิ้ม	
	 ซ่ึงนอกจากผลงานนี้จะขยายผลได้ในเด็กปกติแล้ว	 ทาง 
คณะกรรมการของโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่	 ยังได้แนะนำาให้ไนซ์ 
ขยายผลโปรแกรมนี้ในฐานะของเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้สำาหรับ 
เด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้	 (learning	Disability)	 หรือ	 LD	 โดยอาจ 
เพิม่เตมิอุปกรณ์ปากกาสำาหรบัเขยีน	เพ่ือพัฒนาทกัษะการใชก้ลา้มเนือ้ 
ของเด็กกลุ่มนี้โดยเฉพาะอีกด้วย
	 หลงัจากทีผ่ลงานของไนซไ์ดร้บัการเผยแพร่ออกไปในวงกวา้ง	
ก็มีหลายภาคส่วนที่ให้ความสนใจเข้ามาติดต่อเพื่อร่วมพัฒนาผลงาน
ต่อ	 อาทิเช่น	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	
(สวทช.)	 ที่จะเข้ามาร่วมพัฒนาผลงานต่อ	 สถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ	 (พว.)	ที่ติดต่อเข้ามาเพื่อนำาผลงานไปต่อยอดทางธุรกิจในรูป
แบบของสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออื่นๆ	 ตามความเหมาะสม	
สอดคล้องกบัที่ตัวไนซ์เองกค็ิดไว้ว่าจะพฒันาและเผยแพร่ใหใ้ช้งานได้
ฟรีผ่านทาง	Google	Play	Store	สำาหรับ	 tablet	ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ	
Android	ต่อไปในอนาคต
	 ถือเป็นความสำาเร็จที่ต่อยอดออกมาเกินกว่าที่เจ้าตัวคาดหวัง
ไว้	 ซ่ึงตัวไนซ์ได้กล่าวว่า	 ความสำาเร็จที่เกิดขึ้นนี้มาจากหลายปัจจัย
ประกอบกัน
	 “ปัจจัยที่ทำาให้มีวันนี้ได้	หนึ่ง	คือ	ตัวเอง	สอง	คือ	โอกาส	สาม 
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คือ	 ความต้ังใจครับ	 คือ	 ถ้าเราไม่ชอบ	 ไม่อยากที่จะทำามัน	 เราไม่มี 
ทางที่จะทำาให้มันดีได้	 หรือว่าเราอยากทำามัน	 แต่เราไม่ขวนขวายหา 
วิธีทำา	 ไม่รู้อะไรเลย	 เราก็ไม่มีทางทำาได้เหมือนกัน”	 ไนซ์สรุปถึงปัจจัย 
แห่งความสำาเร็จด้วยรอยยิ้ม	 ในวันที่ผลงานของเขาเดินมาจนถึง 
ยอดเขา	และกำาลังจะขยายผลไปสู่ยอดเขาลูกต่อๆ	ไป

คว�มสำ�เร็จเกิดขึ้นได้ด้วย ‘พอพ�น’ 

	 เพราะโลกไม่เคยหยุดหมุน	 เราจึงต้องไม่หยุด“พัฒนา” 
เพือ่ตามโลกใหท้นั	และบางโอกาส	กเ็พือ่ใหก้ารพฒันาของเรานัน้
ไปมีส่วนขับเคลื่อนผู้คนในโลก	และให้ตัวโลกเองนั้นสูงขึ้น
	 ถึงวันนี้	 แม้โปรแกรม	 กอไก่	 ไรเดอร์	 ของไนซ์จะยังรอการ 
พัฒนาเพื่อขยายผลต่อในวงกว้าง	 แต่อย่างน้อยที่สุด	 โปรแกรมเล็กๆ	
โปรแกรมนี้ก็เป็นการพัฒนาที่ให้คุณค่าต่อผู้อื่น	รวมถึงตัวของไนซ์เอง
	 “สิ่งที่ผู้ใช้จะได้จากโปรแกรมนี้คือ	รู้รูปแบบตัวอักษรที่ถูกต้อง	
รูว้ธิกีารเขยีนทีถ่กูตอ้ง	รวมถงึไดร้บัความสนกุครบั”	ไนซก์ลา่วถงึคณุคา่
ที่ผู้ใช้จะได้รับจากโปรแกรมนี้
	 เช่นจากการที่ไนซ์เคยนำาโปรแกรมไปเปิดให้เด็กๆ	ทดลองใช้	
เด็กๆ	ต่างพูดเปน็เสยีงเดียวกนัวา่สนกุ	เพราะไดค้ดัลายมอืแข่งกบัเพือ่น	
มีแพ้มชีนะกนั	แตใ่นขณะทีเ่ดก็สนกุอยูก่บัการแขง่นัน้	สิง่ทีเ่ดก็จะไดร้บั
ไปโดยไม่รู้ตัวก็คือ	รูปแบบตัวอักษรและวิธีการเขียนที่ถูกต้อง	เช่น	การ
เขยีนสระเอนัน้	ทีถ่กูวธิคีอืเริม่เขยีนจากหวัข้ึนไปยงัหาง	ถา้ผูใ้ชเ้ขียนผดิ
ทศิทางจากหางลงมาหวั	คะแนนกจ็ะไดน้อ้ยกวา่เพือ่นทีเ่ขยีนถกู	เปน็ตน้
	 ถือเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่สนุกและเหมาะสำาหรับเด็ก
	 แต่กระนั้น	ไนซ์ก็มองว่าโปรแกรมนี้มีจุดอ่อนในตัวของมันเอง	
นั่นคือ...	 	 “คือผู้ใช้จะรู้รูปแบบการเขียนที่ถูกต้องโดยที่ไม่เบื่อในระยะ
แรก	แต่ถ้าเล่นไปสักสัปดาห์หนึ่งอาจจะเบื่อได้	 ซึ่งต้องยอมรับครับว่า	
โปรแกรมหรือแอพพลิเคชันพวกนี้มันอยู่นิ่งไม่ได้	 อาจมาเป็นกระแส 
ช่วงหนึ่งแล้วก็จะหายไป”
	 ด้วยเหตุนี	้ความต้ังใจของไนซ	์ณ	ปจัจบุนั	คอื	พฒันาโปรแกรม
ออกมาและขยายผลให้แล้วเสร็จสมบูรณ์	 ก่อนจะต่อยอดไปพัฒนา 
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สิ่งที่ผู้ใช้จะได้จากโปรแกรมนี้คือ 
รู้รูปแบบตัวอักษรที่ถูกต้อง 

รู้วิธีการเขียนที่ถูกต้อง 
รวมถึงได้รับความสนุก
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โปรแกรมอื่นๆ	ต่อไป
	 และแน่นอนว่านอกจากโปรแกรมนี้จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้อื่น	ขณะเดียวกนั	ไนซ์ก็ได้พฒันาตัวเองผ่านการทำางานครั้งนี้ด้วย
	 “สิ่งที่ผมได้แน่ๆ	 จากการทำางานนี้ก็คือ	 มันฝึกการทำางาน 
กับตัวเอง	 เอาชนะตัวเอง	และเอาชนะหลายๆ	อย่างครับ	 เหมือนเป็น
แบบทดสอบหนึ่งที่ช่วยฝึกเราหลายๆ	 ด้าน	 และทำาให้เราเปลี่ยน 
มุมมองเปลี่ยนความคิดมากขึ้น	 ซึ่งผมว่ามุมมองกับความคิดทำาให้ 
คนโตขึ้น”	ไนซ์กล่าวพร้อมอมยิ้ม

เพร�ะทุกก�รเรียนรู้เริ่มต้นที่ ‘กอไก่’ 

	 แมจ้ะโดยไมรู้่ตวั	แตต่ลอดการพฒันาโปรแกรมหรอืผลติ 
ส่ือที่ผ่านมา	 ผลงานของไนซ์แทบจะทั้งหมดเกี่ยวข้องกับสื่อ 
การเรียนการสอนแทบทั้งสิ้น
	 นบัแตผ่ลงานทีไ่ดเ้ขา้รอบ	NSC	‘การ์ตนูเกร็ดพระพทุธศาสนา’	
ไล่เรื่อยมายังเกมบวกลบเลขที่ได้รางวัลในระดับตำาบล	 animation	 
การเรียนการสอน	 สื่อที่รณรงค์เรื่องการลดภาวะโลกร้อน	 รวมไปถึง 
งาน	freelance	ที่ไนซ์รับจ้างทำาสื่อการเรียนการสอนให้อาจารย์
	 ต่างๆ	 เหล่านี้	 แม้ไนซ์จะบอกว่าที่ทำาเพราะมันเป็นประเด็นที่ 
หาข้อมูลง่ายและมีขอบเขตกว้างขวาง	ทำาได้ไม่มีวันหมด	แต่ลึกๆ	แล้ว
นัน่เปน็เพราะตวัไนซเ์องใหค้วามสำาคญักบั“การเรยีนรู”้	และเพราะเขา 
ไม่ถูกจริตกับสื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์	การแสดงออกของผลงานจึงถูกนำาเสนอ 
ออกมาในรูปของสื่อไอทีเป็นหลัก
	 ด้วยความหวังว่า	 ผลงานของตัวเองจะสามารถสร้างการ 
เรียนรู้ให้แก่เด็กที่ไม่ถูกจริตกับสื่อการเรียนรู้กระแสหลักได้
	 “เพราะการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดครับ	 แต่ด้วยการเรียนรู้ปกติ 
มันอาจจะไม่เหมาะกับเด็กบางกลุ่มที่เขาไม่สนใจอะไรที่มันไม่มี 
แรงกระตุน้	เชน่	สมยักอ่นถา้เปน็หนงัสอืผมจะอา่นแลว้เฉยๆ	แตถ่า้เปน็
เพลงที่เปิดประกอบการสอนภาษาอังกฤษ	อย่างเพลง	Old	McDonald	
(E	 I	 E	 I	O)	 ถึงทุกวันนี้ผมยังจำาได้	 และผมก็คิดว่าน่าจะมีเด็กที่เป็น 
อย่างผมเหมือนกัน”	ไนซ์กล่าว
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	 เพราะเหตุนี้ 	 การผลิตสื่อหรือพัฒนาโปรแกรมที่ผ่านมา 
ของไนซ์	 จึงมุ่งไปทางเพื่อการเรียนการสอนโดยที่เขาไม่รู้ตัว	 และ 
ถ้าเป็นไปได้	ไนซ์ก็อยากให้น้องๆ	รุ่นต่อๆ	ไป	มาร่วมพัฒนา	และผลิต
สื่อที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้เช่นเดียวกัน
	 “สำาคัญคือแรงบันดาลใจ	ซึ่งคนเราสามารถหาแรงบันดาลใจ
ได้ทุกที่	 แรงบันดาลใจมีอยู่ทุกที่แต่อยู่ที่เราจะมองเห็นมันหรือเปล่า	 
ถา้เราคดิไม่ออก	แรงบนัดาลใจกม็าจากตวัเรานีแ่หละครบั	ถา้เราอยาก
ทำาอะไรสักอย่างก็ต้องรู้ว่าเราอยากจะทำาเพื่ออะไร”	 ไนซ์กล่าวทิ้งท้าย
ด้วยรอยยิ้ม
	 เพราะในโลกของความเป็นจริง	 มนุษย์เราต้องพัฒนาตัวเอง 
อยู่ตลอดเวลาเพื่อความอยู่รอด	 ซึ่งการพัฒนานั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วย 
การเรียนรู้	 และในโลกของการเรียนรู้	 ทุกคนล้วนต้องเริ่มต้นจาก	 
‘กอไก่’
	 การมีสื่อที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ก้าวแรก	ที่สามารถตอบ
สนองความแตกต่างของเด็กและเยาวชนได้อย่างหลากหลาย	 ย่อม 
ช่วยสร้างเสริมพื้นฐานขั้นแรกให้พวกเขาเหล่านั้น	 สามารถยืนอยู่บน 
จดุทีเ่ทา่เทยีมกนัได้โดยไมต้่องใสใ่จกบัต้นทนุของชวีติทีต่ดิตวัมาแตเ่กดิ
	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ถึงที่สุดแล้วสิ่งที่สำาคัญกว่าคือการเรียนรู้ 
ในระยะยาว	ที่ไม่ใช่เพียงการเรียนรู้จากสื่อหรือตำาราเรียน	 แต่คือการ
เรียนรู้ชีวิตและสิ่งรอบตัว	 ขวนขวายหาโอกาสและพัฒนาตัวเองอย่าง
ไม่หยุดยั้ง	
	 ปลายทางย่อมมีความสำาเร็จวางรอเราอยู่
	 ชีวิตที่ไนซ์เขียนขึ้นเอง	บอกแก่เราอย่างนั้น
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		 “.. .เนื่องจากเป็นผลงานที่ทำาคนเดียว	 
จุดแข็งของเขาคือความมีใจให้กับงาน	และทำางาน 
ได้อยา่งรวดเรว็	ทัง้ในแงก่ารคดิ	การดไีซน	์และลงมอื
ทำา	 แต่ขอเสนอแนะว่าโปรแกรมต้องมีการพัฒนา	
เนื่องจากเป็นโปรแกรมด้านการศึกษา	 ควรมีการ
พัฒนาโปรแกรมให้มี	level	หรือระดับความยากง่าย	
ไมจ่บไปเมือ่เลน่เพยีงครัง้เดยีว	สำาหรบัทาง	NECTEC	
ก็ยินดีช่วยพัฒนาผลงานเพื่อให้เขายังอยู่ในวงการ 
ต่อไป...”
	 “...ในทัศนะของอาจารย์	 สำาหรับแอพ- 
พลิเคชัน	 กอไก่ 	 ไรเดอร์	 เหมาะจะมุ่งพัฒนา 
เพื่อนำาไปใช้ในเด็กพิเศษ	 เด็กออทิสติก	 เด็กที่มี 
ความบกพร่องทางสติปัญญา	 หรือเด็กที่มีปัญหา 
การเรียนรู้	(learning	disability)	เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้
จำาเป็นต้องมีการฝึกทำาซำ้าๆ	 หลายรอบ	 โดยที่เขา 
จะไม่ เ บ่ือ	 ในบทบาทของอาจารย์ยินดีจะนำา 
โปรแกรมนี้ ไปทดลองใช้กับเด็กพิ เศษ	 ถ้าผล 
ออกมาใช้ได้ดี	 อย่างเช่นดูว่าโปรแกรมนี้ช่วยเพิ่ม
พัฒนาการความสามารถเด็ก	 ก็จะช่วยให้เห็น
แนวทางการนำาไปพัฒนาต่อไปได้ชัดเจนยิ่งขึ้น...”

คว�มเห็นของคณะกรรมก�ร

อ�จ�รย์วันทนีย์ พันธช�ติ
ผู้อำานวยการฝ่ายวิจัย 
ประยุกต์ และบริการทดสอบ
และประเมินเทคโนโลยี
ส่ิงอำานวยความสะดวก
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
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