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ถุ้าวันันีั�คุณมีแผนัออกจำากบ้านัแล้ิวกำาลิังครุ่นัคิดว่าจำะ 
เดินัที่างไปดว้ยวธิ์ไีหนั ใชื่เ้สน้ัที่างไหนัดี ถุงึจำะเรว็ ประหยดัเงนิั 
แลิะเปลีิ�ยนัรถุหร่อเชื่่�อมต่อน้ัอยที่ี�สุด ร้้้ไหมว่่าโค์้ดด้�ง 
กำาลังแฝงตััว่อย้ ่หรอ่ถุา้ภารกิจำวนัันีั�ของคุณคือการที่ำาความสะอาด
หอ้งครั�งยิ�งใหญ่่ เกบ็ขา้วของเคร่�องใชื่ใ้หเ้ขา้ที่ี�เขา้ที่าง คดัเลืิอก
ของที่ี�เกนิัจำำาเปน็ัไปบรจิำาค อกีเช่่นกนั โค์ด้ด้�งกก็ำาลงัแฝงตััว่อย้่

เหตทุี่ี�โคด้ดิ�งอย้กั่บเราในัที่กุๆ ทีี่� แม้ในักจิำกรรมทีี่�ด้เหมอืนั
จำะปลิอดเที่คโนัโลิยีนัั�นัเป็นัเพราะที่ักษะพื�นัฐานัของโค้ดดิ�งว่า
ด้วยการใชื่้ตรรกะ การย่อยปัญ่หาใหญ่่ให้เป็นัปัญ่หาเลิ็ก แลิะ
การคิดอย่างเป็นัระบบเป็นัขั�นัเป็นัตอนั ที่ักษะทีี่�เป็นัหัวใจำของ
โค้ดดิ�งจำ้งช่ื่วยให้เราใช้ื่ชื่ีวิตอย่างมีประสิที่ธิ์ภาพมากข้�นั ตั�งแต่
เร่�องสุดสามัญ่เหมือนัตัวอย่างข้างต้นั ไปจำนัถุึงเร่�องซัับซั้อนั 
ที่ี�มักพุ่งมาหาเราอย่างไม่ที่ันัตั�งตัว

โค้ดดิ�งในัมิติที่ี�สัมพันัธ์์กับชื่ีวิตเราอย่างตรงไปตรงมา 
กวา่นัั�นัคอื เที่คโนัโลิย ีอปุกรณข์า้วของเคร่�องใชื่ไ้ฟฟา้ตา่งที่ำางานั
ได้โดยมีโค้ดดิ�งฝัังตัวอย้่เมื�อเที่คโนัโลิยีกลิายมาเป็นัส่วนัหนึั�ง
ของชื่ีวิตตั�งแต่ลืิมตาตื�นั ความเข้าใจำพื�นัฐานัเร่�องโค้ดจำะที่ำาให้
เราใชื่้งานัของเหลิ่านีั�ได้อย่างมีประสิที่ธิ์ภาพ หร่อ แก้ไขปัญ่หา
เบื�องต้นัได้ มากไปกว่านัั�นัการเขียนัโค้ดยังประยุกต์ใชื่้ต่อยอด 
แลิะเพิ�มม้ลิค่าได้ในัแที่บทีุ่กวิชื่าชื่ีพจำ้งไม่แปลิกทีี่� สปอตไลิต์จำะ
ส่องมาที่ี�เร่�องโค้ดโดยไม่ที่ันัตั�งตัว

ไมว่า่คณุจำะสวมหมวกแหง่บที่บาที่ใบไหนั จำะเปน็ัผ้ส้ง้วยัใกลิ้
เกษียณอาย ุผ้ป้กครองของลิก้ออ่นั หร่อคนัวยัที่ำางานั จำ้งยากที่ี�
จำะปฏิิเสธ์ความสัมพันัธ์์ที่ี�โค้ดเข้ามาประชื่ิดคุณอย่างแนับเนัียนั

หนัังสือเลิ่มนีั�จำะค่อยๆ พาไปสำารวจำโลิกของโค้ดดิ�งในัมิติ
ต่างๆ ทัี่�งด้านัการศึกษา ด้านัสังคมที่ี�สัมพันัธ์์กับชื่ีวิตของคนั
ที่กุเพศที่กุวยั ไปจำนัถุงึชื่ี�วธิ์อีย้ร่ว่มกบัโลิกที่ี�เตม็ไปดว้ยโคด้ดว้ย
ความเข้าใจำ เตัร้ียมตัร้ร้กะของคุ์ณให้พัร้้อม แล้ว่ก้าว่สื่้่โลก
ของโค์้ดด้�งด้ว่ยกัน
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PART 1

ก่อนัจำะเข้าไปส้่ความหมายของโค้ดดิ�ง (Coding) เราอาจำ
ต้องระบุกันัก่อนัว่าพ้ดถุึงโค้ดดิ�งในับริบที่ไหนั เลิ่าแบบง่ายๆ 
ในับริบที่ที่ั�วไป โค์้ดด้�งค์่อการ้เขียนชุ่ดค์ำาสื่ั�งกับค์อมพั้ว่เตัอร้์ 
ด้ว่ยภัาษาค์อมพั้ว่เตัอร์้ เพ่ั�อให้ค์อมพั้ว่เตัอร์้ทุำางานตัาม 
ค์ำาสื่ั�งทุี�ร้ะบุไว่้

แต่หากพ้ดถึุงบริบที่การเรียนัการสอนัในัประเที่ศไที่ย โค้ดดิ�ง 
คอืชื่่�อเลิน่ัของวิชื่าวทิี่ยาการคำานัวณ (Computing Science) วชิื่า
บังคับในัหลิักส้ตรการศึกษาขั�นัพื�นัฐานัที่ี�เริ�มตั�งแต่ปีการศึกษา 
2019 เนืั�อหาหลิักของวิชื่านีั�มีสามส่วนั ได้แก่ ความสามารถุ
คิดเชิื่งคำานัวณ (Computational Thinking) พื�นัฐานัความร้้
ด้านัเที่คโนัโลิยีดิจำิที่ัลิ (Digital Technology) แลิะพื�นัฐานัการ
ร้้เที่่าที่ันัสื�อแลิะข่าวสาร (Media and Information Literacy)

ทัี่�งนีั� การเรยีนัเร่�องโค้ดจำดัอย้ใ่นัสว่นัความสามารถุคิดเชื่งิ
คำานัวณ แตเ่นืั�อหาสาระแลิะวธิ์กีารเรยีนัการสอนัไมไ่ด้จำำากดัอย้แ่ค่
การรวัแปน้ัพิมพ์ผลิิตโค้ดเขยีนัโปรแกรมบนัหนัา้จำอคอมพิวเตอร์
เที่่านัั�นั ยังมีร้ปแบบการเรียนัการสอนัอีกมากมายทัี่�งบนัหนั้า
กระดาษหร่อสื�อการสอนัชื่นิัดอื�นัๆ เพื�อให้ผ้้เรียนัมีที่ักษะการ
คิดเป็นัระบบแลิะการแก้ปัญ่หาเป็นัขั�นัเป็นัตอนัด้วย

ชื่อเล่นชื่อเต็มุความุหมุายและ
คำาจำากัด้ความุของโค้ด้ด้ิ้ง

<
/>
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?นัี�คือหนัึ�งในัคำาถุามคลิาสสิก

หลิกีเลีิ�ยงไม่ได้วา่เราถุ้กลิอ้มรอบไปดว้ยเที่คโนัโลิย ีแที่บที่กุ
เคร่�องใชื่ไ้ฟฟา้ ไมว่า่จำะเป็นัที่วี ีต้เ้ยน็ั คอมพิวเตอร ์สมารต์โฟนั 
เคร่�องแตะบัตร เบื�องหลิังที่ี�คอยชื่ักใยสิ�งเหลิ่านัี�คือโค้ดนัั�นัเอง

เรยีนโค้ดด้ิงไปทำ�ไม 
ไม่ได้อย�กเป็น
โปรแกรมเมอรสั์กหน่อย

แพัทุ ยงค์์ปร้ะด้ษฐ์์ ผู้้้บริ้หาร้ฝ่ายวิ่ช่าการ้เว็่บไซต์ั Code.org 
องคก์รไมแ่สวงหากำาไรที่ี�สง่เสรมิการศกึษาด้านัวทิี่ยาการคำานัวณ
ในัประเที่ศสหรฐัอเมรกิาได้ให้อธ์บิายความหมายของวิชื่าไวดั้งนีั�

“ว่ิช่านี�มีเพั่�อสื่ร้้างพัลเม่องทีุ�มีค์ว่ามร้อบร้้้ (Informed 
Citizens) ให้เป็นผู้้้ทีุ�ตััดสื่้นใจและค์้ดว่ิเค์ร้าะห์เกี�ยว่กับโลก
ร้อบตััว่โดยเฉพัาะปร้ะเด็นทุี�เกี�ยว่ข้องกับเทุค์โนโลยีได”้ แพที่ 
อธ์บิายตอ่วา่ ดงันัั�นัจำง้ไมแ่ปลิกที่ี�วชิื่าวทิี่ยาการคำานัวณมเีนืั�อหา
ในัมิติอื�นัๆ ประกอบด้วย ไม่ใชื่่แค่เพียงเขียนัโค้ดอย่างเดียว

แพัทุ ยงค์์ปร้ะด้ษฐ์์
ผ้้บริหารฝั่ายวิชื่าการเว็บไซัต์ Code.org
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ร้ัฐ์ศาสื่ตัร์้ กร้สื่้ตั ร้องผู้้้อำานว่ยการ้สื่ำานักงานส่ื่งเสื่ร้ิม
เศร้ษฐ์ก้จด้จิทุัล เปรียบการเรียนัโค้ดดิ�งเหมือนักับการเรียนั
ชื่วีวทิี่ยา ที่ี�จำดุประสงค์ของการเรยีนัใชื่ว่า่เพื�อเปน็ันัักชื่วีะเที่า่นัั�นั 
แต่เรียนัไปเพื�อเข้าใจำการที่ำางานัของร่างกายแลิะสิ�งมีชื่ีวิต

เชื่น่ักันั การเรยีนัโคด้ดิ�งจำง้ไมจ่ำำาเปน็ัวา่ตอ้งมเีปา้หมายเพื�อ
เปน็ันัักเขยีนัโปรแกรม แตเ่พื�อให้เขา้ใจำวา่คอมพิวเตอรมี์วธีิ์การ
ที่ำางานัอยา่งไร “เร้าตัอ้งการ้ทุร้าบว่า่ลึกๆ หลงับา้นมนัทุำางาน
ยังไง ออกค์ำาสื่ั�งยังไง เพั่�อทุี�จะได้เข้าใจมันและใช่้งานมันได้
เตั็มทุี�” รัฐศาสตร์อธ์ิบาย

 ดังนัั�นั การเรยีนัโค้ดดิ�งจึำงเปรยีบเสมอืนัสะพานัทีี่�จำะที่ำาให้
งานัหรอืสิ�งที่ี�คนัคนัหนัึ�งสนัใจำอย้แ่ล้ิวในัหลิากหลิายสาขาวชิื่าชื่พี 
ไม่ว่าจำะเป็นัศิลิปินั ดารา นัักการเมือง สื�อสารมวลิชื่นั นัักบัญ่ชื่ี 
นัักกฎหมาย ไปได้ไกลิยิ�งขึ�นั เพราะทีุ่กวันันัี�แที่บทีุ่กอาชื่ีพต่าง
ต้องใชื่้คอมพิวเตอร์เป็นัส่วนัหนัึ�งของการงานั

สอดคล้ิองกับทีี่�แพที่แบ่งปันัข้อม้ลิไว้ว่า การที่ำางานัในัแที่บ
ที่กุวชิื่าชื่พีที่ี�ต้องใช้ื่ความเชื่ี�ยวชื่าญ่ด้านัการเขียนัโค้ดดิ�งมกัได้รบั
เงินัเดือนัที่ี�ส้งกว่า ไม่เพียงเที่่านัี� นัวัตกรรมใหม่ๆ ที่ี�แก้ปัญ่หา
หรอืตอบโจำที่ย์วถีิุชีื่วติแลิะความท้ี่าที่ายใหม่ๆ ในัยคุปัจำจุำบันัต่าง
พัฒนัาขึ�นัด้วยโค้ดดิ�งที่ั�งสิ�นั

ร้ัฐ์ศาสื่ตัร้์ กร้สื่้ตั
รองผ้้อำานัวยการสำานัักงานั 
ส่งเสริมเศรษฐกิจำดิจำิที่ัลิ
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แพที่เล่ิาว่าเหตุผลิสำาคัญ่ที่ี�วิชื่าวิที่ยาการคำานัวณกำาลิังมาแรงในัชื่่วงนีั�เป็นั
เพราะหลิายประเที่ศทัี่�วโลิกก็บรรจำุวิชื่านีั�เข้าไปในัหลิักส้ตร ประเที่ศไที่ยจำ้งต้อง
ที่ำาเชื่่นักันัเพื�อจำะได้แข่งขันัแลิะตามทีี่�อื�นัได้ที่ันั แลิะยังมีเหตุผลิที่างเศรษฐกิจำทีี่�
แที่บที่กุสายอาชื่พีเตบิโตแลิะพฒันัาโดยมีโค้ดดิ�งเปน็ัเคร่�องมอื อกีทัี่�งยงัมคีวาม
ต้องการส้ง มาถุึงตรงนีั�คงพอเห็นัภาพว่าที่ำาไมการมีความร้้ด้านัการเขียนัโค้ด
จำะเป็นัประโยชื่นั์เมื�อถุึงวัยที่ำางานั แต่คำาถุามทีี่�อาจำตามมาต่อคือ แล้้วเด็็กเล้็ก
จะเรีียนโค้้ด็ด็้�งไปทำำ�ไม?

ในัเดก็เลิก็ การพ้ดถุงึมมุมองดา้นัอาชื่พีอาจำไกลิตัวเกนิัไป แต่การเรยีนัวิชื่า
วิที่ยาการคำานัวณหมายถุึงการเรียนัเร่�องตรรกะ ฝัึกกระบวนัการคิดให้เป็นัเหตุ
เป็นัผลิ อีกที่ั�งยังเป็นัการชื่ิมลิางแลิะป้ที่างว่าหากการเขียนัโค้ดดิ�งคือสิ�งที่ี�สนัใจำ
อาจำเป็นัอาชื่ีพหร่อวิชื่าที่ี�เรียนัร้้ต่อไปในัระดับส้งข้�นัด้วย

สื่ายช่ีว่ว่ิทุยา

» โค์ร้งการ้จีโนมมนุษย์ (Human Genome Project): 
โครงการที่างเที่คโนัโลิยชีื่วีภาพที่ี�จำดัที่ำาแผนัทีี่�ของจำโีนัมของมนัษุย์ 
เพื�อวิเคราะห์ตำาแหนั่งของหนั่วยพันัธ์ุกรรม หร่อ ยีนัของมนัุษย์

» CrispR เที่คนิัคในัการปรับปรุงแก้ไขพันัธุ์กรรมในัสิ�งมี
ชื่ีวิตที่ี�ที่ำาให้ความผิดปกติในัพันัธ์ุกรรมสามารถุแก้ไขได้

ตััว่อย่างนว่ัตักร้ร้มสื่ำาค์ัญของโลก 

ทุี�ไปไกลกว่่าทุี�เค์ย เพัร้าะใช่้ค์ำาสื่ั�ง

ค์อมพั้ว่เตัอร้์ในการ้เพั้�มปร้ะสื่้ทุธิภัาพังาน

สื่ายการ้แพัทุย์

» การ้ใช่ ้Algorithm เพ่ั�อว่นิจ้ฉยักอ้นเน่�อบนฟิลิม์เอกซเร้ย์
ว่ามีความเสี�ยงต่อโรคมะเร็งหร่อไม่ ปัจำจำุบันัคอมพิวเตอร์ที่ำาได้
แม่นัยำากว่าคนั



11

ไม่ใชื่่แค่นีั� แพที่เห็นัว่าการเรียนัร้้เกี�ยวกับโค้ดดิ�งยังที่ำาให้
เด็กเข้าใจำว่าคอมพิวเตอร์ไม่ใชื่่แค่อุปกรณ์ทีี่�ใชื่้เพื�อประโยชื่นั์
นัันัที่นัาการที่ี�เขามีหนั้าที่ี�เป็นัเพียงแค่ผ้้เลิ่นั

“เปา้หมายของว่ชิ่านี�ค์อ่บอกให้ผู้้เ้ร้ยีนร้้ว้่า่เขาเป็นผู้้ส้ื่ร้า้ง
ได้เช่่นกัน” แพที่เลิ่า “โลิกดิจำิที่ัลิสามารถุแก้ไขเปลิี�ยนัแปลิงได้ 
แต่มีแค่คนับางกลุ่ิมทีี่�แก้ไขแลิะมีส่วนัร่วมได้ คนักลุ่ิมนีั�สร้าง
นัวตักรรมตา่งๆ ไดม้ากมาย นีั�คือสิ�งที่ี�เราอยากเสรมิใหนั้ักเรยีนั
ที่กุคนัวา่หลิกัสต้รการศกึษานีั�มนััไมใ่ชื่แ่คก่ารผลิิตโปรแกรมเมอร์ 
แตค่อืการสรา้งความร้แ้ลิะที่กัษะเพื�อให้นัักเรยีนัได้เปน็ัสว่นัหนึั�ง
ของโลิกดิจำิที่ัลิในัอนัาคต”

การเรียนวิิชาวิิทยาการคำำานวิณสำำาหรับเด็็ก
มัักให้ทำาผ่่านภารกิจต่่างๆ เพื่่�อฝึึกให้เด็็กคำิด็ 
เป็็นขั้ั�นเป็็นต่อน เช่น ให้ระบุขั้ั�นต่อนทำาไขั้่เจียวิ 
หรือใหบ้งัคำบัต่วัิละคำรเด็นิทางไป็ถึึงจดุ็หมัาย โด็ย
โจทยข์ั้อ้หนึ�งจะไมัม่ัคีำำาต่อบต่ายตั่วิและสำามัารถึ
ทำาได็ห้ลายวิธีิี แต่่จะมัวีิธีิีที�มัปี็ระสำทิธีภิาพื่ที�สุำด็อย่่
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ววิฒันาการและประวติัศึาสตรข์องโค้ด้ด้ิ้ง  
เพ่ิงได้ยินคำ�ว�่โค้ดด้ิงไม่น�นม�น้ี โค้ดด้ิงคือส่ิงใหม่ใชไ่หม?

01001000 01100101
01101100 01101100
01101111  = HELLO

หากใครพอคุ้นัเคยตัวเลิขเพียงสองตัว 0 กับ 1 หร่อเลิข-
ฐานัสองคงพอที่ราบว่านัั�นัคือภาษาทีี่�ใชื่้สื�อสารกับคอมพิวเตอร์
ในัยุคแรกๆ ภาษาคอมพิวเตอร์จำ้งมีมาแลิ้วแสนันัานั

ผ้เ้ขยีนัคำาสั�งคอมพวิเตอรใ์นัยคุกอ่นัจำำาเปน็ัทีี่�จำะต้องเขา้ใจำ
วิธ์ีการสั�งคอมพิวเตอร์ผ่านัการประกอบเลิขฐานัสองนัี� ซั้�งเรียก
อีกอย่างว่าภาษาระดับตำ�า

แนัน่ัอนัวา่ขอ้จำำากดัของการสื�อสารดว้ยเลิขฐานัสองมอีย้ม่าก 
เพราะเปน็ัเลิขหรอ่ภาษาที่ี�มนัษุยทั์ี่�วไปไมคุ้่นัเคยอีกทัี่�งภาษาที่ี�ใชื่้
กับคอมพิวเตอร์แต่ลิะค่ายยังมีโครงสร้างที่ี�แตกต่างกันัออกไป
จำ้งที่ำาให้การเขียนัภาษาคอมพิวเตอร์แบบนัี�เป็นัเร่�องยากมากๆ

!['0_0][-_-']?
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101

จากเลขฐ์านสื่องสื่้่ตััว่อักษร้

เพื�อให้ออกคำาสั�งกับคอมพิวเตอร์ได้ง่ายข้�นั ภาษา
คอมพิวเตอร์ภาษาใหม่ที่ี�ชื่่�อว่า Assembly ถุ้กพัฒนัาข้�นัในัปี 
1952 ลิักษณะเด่นัของภาษานีั�คือใช้ื่อักขระภาษาอังกฤษแที่นั
การพิมพ์ทีุ่กอย่างเป็นัเลิขฐานัสอง

แต่ต่อให้เป็นัตัวอักษรภาษาอังกฤษ ภาษา Assembly ก็
ยังห่างไกลิจำากภาษาที่ี�มนุัษย์ใชื่้สื�อสารกันัอย้่ดี ผ้้เขียนัโค้ดดิ�ง
จำ้งต้องร้้จำักแลิะเข้าใจำในัทีุ่กตัวอักษรที่ี�แที่นัค่า เชื่่นั A หมายถุึง
การบวก MP หมายถุึงการค้ณ เป็นัต้นั

จากทุุกอักขร้ะ สื่้่ภัาษาทุี�ค์ุ้นเค์ย

ภาษาที่ี�ใชื่้เขียนัโค้ดดิ�งในัยุคปัจำจุำบันัเรียกว่าภาษาระดับ 
ส้งภาษาในัยุคนีั�ใกลิ้เคียงกับภาษาอังกฤษผ้้เขียนัต้องเข้าใจำ 
กฎเกณฑ์์แลิะโครงสร้างของแต่ลิะภาษาก็จำะสามารถุสั�งการ
คอมพิวเตอร์ได้

แต่คอมพิวเตอร์ไม่ได้เข้าใจำภาษาระดับส้งได้โดยตรง 
ผ้้เขียนัภาษาระดับส้งต้องที่ำางานัผ่านัโปรแกรมทีี่�ที่ำาหนั้าที่ี� 
คลิ้ายๆ ลิ่าม แปลิภาษาระดับส้งเหลิ่านัั�นัให้เป็นัภาษาที่ี�เคร่�อง 
คอมพิวเตอร์จำะเข้าใจำ

ทัี่�งนีั� ภาษาระดับส้งไม่ได้มีแค่ภาษาเดียว แต่แบ่งแยก
ย่อยไปอีกหลิายภาษา ซั้�งแต่ลิะภาษาจำะมีความโดดเด่นัหร่อมี
วตัถุุประสงค์การใชื่ง้านัที่ี�แตกตา่งกันั แถุมววิฒันัาการที่างภาษา
ยังไมเ่คยหยดุนัิ�ง มกีารผลิติภาษาใหมอ่อกมาเร่�อยๆ เพื�อตอบ
สนัองกับการใชื่้งานัแลิะเป็นัไปตามพัฒนัาการของเที่คโนัโลิยี

ABC

</>

++

OK!
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โสื่ภัต้ัา จนัทุร้สื่ ค์ร้ค้์อมพัว้่เตัอร้ข์องวิ่ทุยาลยัเทุค์โนโลยี-
พัร้ะมหาไถ่่ พัทัุยา และว่ทิุยากร้ดา้นโค์ด้ด้�งของไมโค์ร้ซอฟิทุ์
ผ้้อบรมด้านัโค้ดดิ�งให้กับคุณคร้เพื�อพัฒนัาศักยภาพผ้้พิการคือ
หนึั�งในัคนัทีี่�มปีระสบการณก์ารเรยีนัเขยีนัโคด้ดิ�งมาหลิายภาษา 
ตั�งแต ่.NET ส้ ่HTML ระบวุา่หากจำะเข้าใจำภาษาใหมก่ต็อ้งอาศยั
การเรียนัร้้ แต่พื�นัฐานัเดิมที่ี�มีอย้่ที่ำาให้ต่อยอดได้ไม่ยาก

“แนว่ค์้ด การ้ทุำางาน การ้ว่างร้ะบบไม่เปลี�ยน ส้ื่�งทีุ�
เปลี�ยนแปลงมแีค์ภ่ัาษาหร้อื Syntax ทุี�มนัมาเพั้�มแค์น่ั�น” เธ์อ
อธิ์บาย “เพราะเราร้แ้ล้ิววา่การสรา้งโปรแกรมหนึั�งโปรแกรมมนัั
เริ�มต้นัจำากอะไร แลิว้มันัต่อยอดไปที่างไหนัได ้การเรยีนัร้ภ้าษา
ใหม่จำ้งที่ำาได้ง่ายกว่าคนัที่ี�ไม่มีประสบการณ์มาก่อนั”

โสื่ภั้ตัา จันทุร้สื่

คร้คอมพิวเตอร์ของวิที่ยาลิัยเที่คโนัโลิยี
พระมหาไถุ่ พัที่ยา แลิะวิที่ยากรด้านั 
โค้ดดิ�งของไมโครซัอฟที่์ 

++++++++++
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ตั่างภัาษา ตั่างเอกลักษณ์

 ใชื่่ว่าเรียนัร้้ภาษาคอมพิวเตอร์สักหนึั�งภาษาแลิ้วจำะสั�ง 
ให้คอมพิวเตอร์ที่ำาอะไรก็ได้ แต่ลิะภาษาออกแบบมา “มันัไม่ 
มีภาษาเดียวที่ี�ที่ำาได้ทีุ่กอย่าง มันัต้องมีหลิายภาษาเพื�อ 
มารองรับกับงานัที่ี�หลิากหลิายออกไป” โสภิตาอธิ์บายต่อว่า 
หากจำะเขียนัโค้ดดิ�งเพื�อสร้างเว็บต้องใชื่้ภาษากลุ่ิมหนึั�ง 
หร่อหากจำะสร้างแอปพลิิเคชัื่นัก็ต้องใชื่้ภาษาอีกกลุ่ิมหนึั�ง  
เที่่านัั�นัยังไม่พอหนึั�งผลิงานัที่ี�จำะผลิิตข้�นัมาอาจำต้องใชื่้ภาษา
หลิายภาษารวมกันัด้วย

โสภิตายกตัวอย่างว่าการเขียนัเว็บหนึั�งเว็บอาจำต้องมีการ
รวมรา่งหลิายภาษา ไมว่า่จำะเปน็ั CSS, HTML หรอ่ JavaScript  
ซั้�งแต่ลิะภาษากม็จีำดุเด่นัแลิะทีี่�ตา่งกนััไปในัแตล่ิะด้านั หากเว็บ
นัั�นัมีการเนั้นัแที่รกข้อม้ลิ อัพเดตข้อม้ลิ ก็จำะใชื่้ภาษา SQL ในั
การเขียนั หากเนั้นัความสวยงามก็จำะใชื่้ JavaScript เป็นัต้นั

ที่ั�งนัี� ภาษาใหม่ๆ เริ�มมีการออกแบบให้ใชื่้งานัครอบคลิุม
ได้มากข้�นั ยืดหยุ่นัมากข้�นั “เมื�อก่อนั สมมติเราสร้างเว็บแอปฯ 
ข้�นัมาหนึั�งตวั เราตอ้งเขยีนัภาษา C แล้ิวกถ็ุา้จำะสรา้ง HTML ที่ี�
รนัับนั PC เราก็ต้องเขยีนั HTML +CSS แตป่จัำจุำบนัันีั� HTML5 
+CSS สามารถุรนััอย้บ่นัเวบ็แอปฯ ได้ นีั�แปลิว่ายดืหยุน่ัข้�นัแลิว้” 
คุณคร้อธ์ิบาย

โค์้ดด้�งค์ล้ายกับการ้เร้ียนภัาษา

ไมแ่ปลิกหากคณุจำะยงัเชื่่�อมโยงภาพการเรยีนัโคด้ดิ�งเพื�อไป
เป็นัผ้้เชื่ี�ยวชื่าญ่ด้านัคอมพิวเตอร์ แต่อีกมิติทีี่�อยากชื่วนัเปิดรับ
คอื การเรยีนัโคด้ดิ�งคลิา้ยกับการเรยีนัภาษา หากนัำาที่ฤษฎด้ีานั
ภาษาศาสตรม์าจำบัทีี่�วา่ดว้ย ภาษาคือสิ�งที่ี�เกดิข้�นัตามธ์รรมชื่าติ 
การเขียนัโค้ดดิ�งอาจำไม่ได้ใกลิ้เคียงกับนัิยามที่ี�ว่า 

แตอ่กีที่างหนึั�งกป็ฏิเิสธ์ไมไ่ดว่้ากระบวนัการเรยีนัร้ด้า้นัการ
เขยีนัโคด้ดิ�งมอีะไรหลิายๆ อยา่งที่ี�คลิา้ยคลิงึกับการเรยีนัภาษา 
ถุงึข้�นัที่ี�วา่บางรฐัในัสหรฐัอเมรกิาอยา่งรฐัเที่ก็ซัสัทีี่�อนัญุ่าตให้เดก็
เรียนัวชิื่าเขยีนัโคด้เพื�อนัับเปน็ัวชิื่าเรยีนัในักลุ่ิม “ภัาษาอ่�นๆ ทุี�
ไม่ใช่่ภัาษาอังกฤษ” เลิยที่ีเดียว

C++ SQL

JAVA

HTML

CSS
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1. เร้ิ�มเร้ียนจากค์ำา

การเขียนัโค้ดดิ�งต้องเริ�มจำากการเรียนัศัพท์ี่พื�นัฐานัแลิะ
เข้าใจำโครงสร้างประโยค ไม่ต่างอะไรกับการเรียนัภาษาใหม่ที่ี�
ใชื่ว่า่เริ�มปุ�บจำะสรา้งสรรคอ์ะไรไดปั้�บ แตต้่องเริ�มจำากคำาศพัท์ี่ในั
ชื่ีวิตประจำำาวันั ร้้หนั้าที่ี�ของคำา ร้้ไวยากรณ์ของภาษานัั�นัๆ ถุึงจำะ
เริ�มประกอบคำาเหลิา่นัั�นัเขา้ดว้ยกันั เรยีงลิำาดบัอะไรควรข้�นัก่อนั 
อะไรค่อยตามมาที่ีหลิังได้

2. ร้ว่มเป็นปร้ะโยค์และสื่ร้้างบทุสื่นทุนา

พอเข้าใจำพื�นัฐานัของภาษานัั�นัๆ แลิ้ว คุณจำะเริ�มประกอบ
รา่งสรา้งประโยคเพื�อสื�อสารหรอ่สั�งงานักบัคอมพิวเตอรไ์ด้ แลิะ
ตอ่ให้เจำอคำาสั�งทีี่�คุณอาจำไม่เขา้ใจำในัทุี่กตวัอักษร หรอ่แปลิไมไ่ด้
ที่กุคำา เมื�อด้บรบิที่แลิะโครงสรา้งของภาษานัั�นัๆ คณุกพ็อจำะเดา
ได้ว่าคำาสั�งนัั�นัหมายถุึงอะไร เชื่่นักันักับการเรียนัภาษา

3. ร้้้สื่ำานว่น เข้าใจสื่ำาเนียง

ในัการเรียนัภาษา สิ�งที่ี�บอกได้ว่าคุณมืออาชีื่พแค่ไหนั 
ใช้ื่ภาษาได้ใกลิ้เคียงกับเจำ้าของภาษาเพียงใดคือการใช้ื่สำานัวนั
แลิะมีสำาเนีัยงทีี่�เหมือนัต้นัฉบับ ในัการเขียนัโค้ดดิ�ง เมื�อคุณ
เขียนัได้คลิ่องแล้ิวคุณก็จำะร้้โดยธ์รรมชื่าติว่าเขียนัแบบไหนัถึุง
จำะมีประสิที่ธ์ิภาพ ได้ผลิดี แลิะรวดเร็วที่ี�สุด

ลักษณะสำาคัญท่่ทำาให้
การเรย่นโค้ด้ด้ิ้งคล้ายกับ
เรย่นภาษามุ่ดั้งน้่

+
=

~ *
;)
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ความสัมพันัธ์์ระหว่างการเรียนัภาษากับ
การเรียนัโค้ดดิ�ง ได้ถุ้กพ้ดถุึงโดย รัฐศาสตร์ 
เชื่่นักันั เขาอธ์ิบายว่าหนึั�งในัวิธ์ีการที่ี�จำะเพิ�ม
บุคลิากรทีี่�มีความเชื่ี�ยวชื่าญ่ด้านัการเขียนั 
โค้ดดิ�งให้สอดคลิ้องกับความต้องการของ
ตลิาด คือการเปลีิ�ยนัคนัทีี่�มีความเชื่ี�ยวชื่าญ่
ด้านัภาษาให้มีความเข้าใจำเร่�องการเขียนั 
โค้ดดิ�งหร่อเขียนัโปรแกรม

 “เร้าพับว่า่บคุ์ลากร้ทุี�เกง่เร้ื�องภัาษา หร้อื
เร้ียกว่่าเป็นนักภัาษาศาสื่ตัร้์ (Linguistics) 
ค์นเหลา่นี�จะร้้เ้ร้ื�องของไว่ยากร้ณ์ ร้้เ้ร้ื�องของ
การ้จดัเร้ยีงปร้ะโยค์ หลายๆ ค์ร้ั�งถ่า้เร้าเสื่ร้มิ
ศกัยภัาพัค์นเหลา่นี�ใหส้ื่ามาร้ถ่เขา้ใจเร้ื�องของ
โปร้มแกร้มม้�ง เร้าจะพับว่า่ค์นกลุม่นี�สื่ามาร้ถ่
จบออกมา แล้ว่กลายเป็นโปร้แกร้มเมอร์้ได้
ทุันทุีนะค์ร้ับ ดังนั�นสื่้�งนี�เร้าเร้ียกว่่าเป็นการ้
ร้ีสื่ก้ลค์ร้ับ”
RE
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โค์้ดด้�ง โปร้แกร้มเมอร้์ ดีว่ีลอปเปอร้์ค์่อสื่้�งเดียว่กันไหม?

ในัสายตาคนันัอกวงการอาจำเข้าใจำว่าทัี่�งหมดนีั�คือสิ�งเดียวกันั แที่้จำริงแลิ้ว
อาชีื่พทัี่�งสามมีรายลิะเอียดปลิีกย่อยที่ี�แตกต่างกันั แต่จำุดร่วมของอาชีื่พเหลิ่านีั�
คือที่ักษะการเขียนัโค้ดดิ�งคือพื�นัฐานัที่ี�จำำาเป็นั

DEVELOPER (ดีว่ีลอปเปอร้์)

นัอกจำากการเขียนัโค้ดดิ�งแล้ิว งานัของนัักพัฒนัายังครอบคลุิม
ไปถุึงมิติอื�นัๆ ของการพัฒนัาโครงการหร่อซัอฟต์แวร์ด้วย เรียกได้ว่า
เป็นัคนัด้ภาพรวมที่ั�งหมด แลิะที่ำางานัจำบได้ด้วยตัวเองในัทีุ่กขั�นัตอนั

PROGRAMMER (นักเขียนโปร้แกร้ม)

นัักเขียนัโปรแกรมคือคนัที่ี�อาจำมีหนั้าที่ี�ครอบคลิุมตั�งแต่ วางแผนั 
เขียนัโค้ดดิ�ง ที่ดสอบโค้ดดิ�ง แลิะแก้ไขจำุดที่ี�ติดขัด นัักเขียนัโปรแกรม
มักมีภาษาที่ี�ตัวเองถุนััดหร่อเชื่ี�ยวชื่าญ่ รวมถุึงอาจำสามารถุเขียนัเพื�อ
ใชื่้บนัแพลิตฟอร์มหนัึ�งๆ หร่อมากกว่าก็ได้

นัักเขียนัโปรแกรมเป็นัผ้้แปรเปลิี�ยนังานัออกแบบให้เป็นัคำาสั�ง

CODER (ค์นเขียนโค์้ด)

งานัของนัักเขียนัโค้ดดิ�งมักหมายถุึงการเขียนัโค้ดดิ�งอย่างตรงไป
ตรงมา หรอ่การเขยีนัโคด้ดิ�งพื�นัฐานัตามทีี่�ไดร้บัคำาสั�งเพื�อสนัับสนุันัการ
ที่ำางานัของนัักเขยีนัโปรแกรมหรอ่นัักพฒันัา หรอ่บางที่ี�อาจำเรยีกวา่เปน็ั 
จำ้เนีัยร์โปรแกรมเมอร์ แลิะโดยปกติคนัเขียนัโค้ดจำะไม่ได้ที่ำางานัครบ
วงจำร เชื่่นั ไม่ได้เป็นัผ้้ออกแบบแลิะที่ดสอบระบบ 

แต่หลิายๆ ครั�ง งานัของคนัเขียนัโค้ดดิ�งถุ้กมองว่ารวมอย้่ในัส่วนั
ของนัักเขียนัโปรแกรมอย้่แลิ้ว

-------->>

>>-->>-->>

>>>>>>>>>>

เกรด็้ท้ายบท
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เมุื�อ CODING
เปน็ส่วนหนึ�ง
ของการศึึกษา
ภาคบังคับ



20

PART 2

ชื�อวชิา รายละเอย่ด้ท่�เรย่น 
แต่ละชว่งวยัเรย่นแตกต่างกันอยา่งไร 
วตัถุุประสงค์และเปา้หมุายของการเรย่น

ว่ิช่าว่ิทุยาการ้ค์ำานว่ณ (Computer Science)

ทีุ่กคนัร้้ดีว่าเที่คโนัโลิยีเปลีิ�ยนัแปลิงเร็วแค่ไหนั นัั�นัเป็นั 
เหตใุหก้ารเรยีนัการสอนัที่ี�เกี�ยวกบัเที่คโนัโลิยตีอ้งมกีารปรับปรงุ
ให้สดใหม่อย้่เสมอ

หากคณุเปน็ัเดก็ยคุ 90 คงคุ้นัเคยกับวชิื่าคอมพิวเตอรที์ี่�เปน็ั
สว่นัหนึั�งของหมวดการงานัพื�นัฐานัอาชื่พีแลิะเที่คโนัโลิยีแตห่าก
คุณเด็กกว่านัั�นั วิชื่านีั�ถุ้กย้ายไปบรรจำุอย้่ในัหมวดวิที่ยาศาสตร์
แลิะเที่คโนัโลิยีเป็นัที่ี�เรียบร้อย

ผ่านัไปไม่นัานั ถุึงเวลิาอีกครั�งที่ี�วิชื่านีั�ต้องปรับตัวแลิะถุ้ก
แปลิงเป็นัวชิื่าที่ี�มชีื่่�อว่าวทิี่ยาการคำานัวณที่ี�แจำง้เกดิในัป ี2018 แลิะ
ขยายจำนัครบที่กุระดบัชื่ั�นัในัป ี2020 นีั� โดยหวัใจำของการพฒันัา
หลิักส้ตรคือเปลีิ�ยนัจำากผ้้ใชื่้เที่คโนัโลิยีเพียงอย่างเดียวมาเป็นั 
ผ้ส้รา้งนัวตักรรมแลิะผ้้แกป้ญั่หาโดยใชื่เ้ที่คโนัโลิยเีปน็ัเคร่�องมอื

แรกเริ�มที่ี�มกีารกลิา่วถุงึวชิื่านีั� มคีำาพ้ดทีี่�สั�นัสะเที่อืนัวงการ
แลิะเป็นัที่ี�ถุกเถุียง คือ “เรี้ยนโค์้ดด้�งไม่จำาเป็นตั้องอาศัย
ค์อมพั้ว่เตัอร้์เสื่มอไป”

ประเด็นันีั�ค่อยๆ ถุ้กที่ำาให้กระจำ่างในัเวลิาต่อมาว่า การ
เรียนัแบบไม่ต้องใชื่้คอมพิวเตอร์หมายถุึงการเรียนัขั�นัพื�นัฐานั
มากๆ ทีี่�ว่าด้วยหลัิกการแลิะวิธ์ีการคิด แต่เมื�อถุึงขั�นัจำะเขียนั
โปรแกรมจำริงๆ เมื�อนัั�นัยังไงก็ขาดคอมพิวเตอร์ไม่ได้ พ่วงที่้าย
ด้วยหมายเหตุที่ี�ว่าแต่หากโรงเรียนัไหนัอุปกรณ์ไม่พร้อมก็จำง
สอนัเที่่าที่ี�ไหว

<
/>
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เหมือนักับที่ี�ได้เกริ�นัไว้ในับที่แรก การเขียนัโค้ดเป็นัเพียงส่วนัหนัึ�งของวิชื่า 
เนัื�อหาที่ั�งหมดมีหลิักใหญ่่ใจำความอย้่ 3 ส่วนัด้วยกันั คือ

ว่ิทุยาการ้ค์อมพั้ว่เตัอร้์:

วา่ดว้ยการคดิแกป้ญั่หาอยา่งเปน็ัระบบ แลิะใชื่ค้อมพวิเตอร์
เป็นัเคร่�องมือในัการแก้ไขปัญ่หาผ่านัการเขียนัโค้ดดิ�ง

เทุค์โนโลยสีื่าร้สื่นเทุศและการ้สื่่�อสื่าร้: วา่ดว้ยที่กัษะ
ในัการเก็บรวบรวมข้อม้ลิ ประมวลิผลิข้อม้ลิ วิเคราะห์
ข้อม้ลิ แลิะนัำาเสนัอข้อม้ลิโดยใชื่้ซัอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
เป็นัเคร่�องมือ

Digital Literacy: วา่ดว้ยการร้เ้ท่ี่าที่นััสื�อ เข้าใจำอทิี่ธ์พิลิ
ของโลิกออนัไลิน์ัทีี่�อาจำส่งผลิต่อชื่ีวิตทัี่�งตัวเองแลิะผ้้อื�นั 
ระมัดระวังการคุกคามผ้้อื�นั ไปจำนัถึุงการแยกแยะแลิะ
เลิือกแชื่ร์ข้อม้ลิที่ี�ถุ้กต้อง

+
+

สื่่ว่นปร้ะกอบของหลักสื่้ตัร้ 
ว่ิช่าว่ิทุยาการ้ค์ำานว่ณ

1

2

3
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ตั่างช่่ว่งช่ั�น ตั่างค์ว่ามเข้มข้น

ปร้ะถ่มศึกษาตัอนปลาย

สื่้�งทุี�เร้ยีน: ยงัคงเปน็ัการฝักึระบบการคิด
ผา่นัการเรยีงลิำาดบัความคิดให้เปน็ัขั�นัเปน็ัตอนั 
แต่สิ�งที่ี�เปลีิ�ยนัไปคือเริ�มที่ำาบนัคอมพิวเตอร์
ผ่านัชืุ่ดคำาสั�งกึ�งสำาเร็จำร้ปทีี่�เรียกว่า บล็ิอกกิ�ง
ในัโปรแกรม Scratch

สื่้�งทุี�ค์าดว่่าจะได้ร้ับ: ค้นัหาข้อม้ลิอย่าง
มีประสิที่ธ์ิภาพแลิะประเมินัความนั่าเชื่่�อถุือ 
ตัดสินัใจำเลิือกข้อม้ลิ ใชื่้เหตุผลิเชื่ิงตรรกะในั
การแก้ปัญ่หา ใชื่้เที่คโนัโลิยีสารสนัเที่ศแลิะ
การสื�อสารในัการที่ำางานัรว่มกันั เขา้ใจำสทิี่ธิ์แลิะ
หนั้าที่ี�ของตนั เคารพสิที่ธ์ิของผ้้อื�นั

ปร้ะถ่มศึกษาตัอนตั้น

สื่้�งทุี�เร้ียน: การเขียนัโค้ดดิ�งแบบไม่ต้อง
ใชื่้คอมพิวเตอร์ แต่ใชื่้บัตรคำาสั�งบังคับที่ิศที่าง 
เพื�อให้ปฏิิบัติภารกิจำบางอย่าง

สื่้�งทุี�ค์าดว่่าจะไดร้้บั: แกปั้ญ่หาอยา่งงา่ย
โดยใชื่้ขั�นัตอนัการแก้ปัญ่หา มีทัี่กษะในัการใชื่้
เที่คโนัโลิยีสารสนัเที่ศแลิะการสื�อสารเบื�องต้นั 
ร้้จำักรักษาข้อม้ลิส่วนัตัว

แตล่ิะระดบัชื่ั�นัมีเนืั�อหาสาระ แลิะสิ�งที่ี�ควร
จำะได้เรียนัร้้จำากการเรียนัแตกต่างกันัไป ดังนัี�
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มัธยมศึกษาตัอนปลาย

สื่้�งทุี�เร้ยีน: ฝักึเขยีนัคำาสั�งเพื�อการใชื่ง้านัจำรงิผ่านัโครงการ
ตา่งๆ เชื่น่ั เมื�อดนิัแหง้จำะสั�งการให้รดนัำ�าตน้ัไม้อัตโนัมัติ เปน็ัต้นั

สื่้�งทีุ�ค์าดว่่าจะได้ร้ับ: ใชื่้ความร้้ที่างด้านัวิที่ยาการ 
คอมพวิติ�ง สื�อดิจำทัิี่ลิ เที่คโนัโลิยสีารสนัเที่ศแลิะการสื�อสารเพื�อ
รวบรวมขอ้มล้ิในัชื่วีติจำรงิจำากแหลิง่ตา่ง ๆ แลิะความร้จ้ำากศาสตร์
อื�นั มาประยกุต์ใชื่ ้สรา้งความร้ใ้หม ่เข้าใจำการเปลีิ�ยนัแปลิงของ
เที่คโนัโลิยีทีี่�มีผลิต่อการดำาเนัินัชื่ีวิต อาชื่ีพ สังคม วัฒนัธ์รรม 
แลิะใชื่้อย่างปลิอดภัย มีจำริยธ์รรม

มัธยมศึกษาตัอนตั้น

สื่้�งทุี�เร้ียน: ฝัึกเขียนัโปรแกรมแบบ text-
based หร่อแบบทีี่�ต้องพิมพ์คำาสั�งเองเป็นั 
ตัวอักษรสำาหรับโรงเรียนัที่ี�พร้อม โดยภาษาที่ี�
นัยิมใชื่ค้อื Python สว่นัโรงเรยีนัที่ี�ยงัไมพ่รอ้ม
ที่ี�จำะเขียนัภาษา การเรียนัจำะว่าด้วยการแก้ไข
ปัญ่หาทีี่�ซัับซ้ัอนัข้�นัแลิะอาจำบ้รณาการกับต่าง
วิชื่าอีกด้วย

ส้ื่�งทีุ�ค์าดว่่าจะได้ร้ับ: นัำาข้อม้ลิปฐมภ้มิ
เขา้ส้ร่ะบบคอมพวิเตอร ์วเิคราะห ์ประเมินั นัำา
เสนัอข้อมล้ิแลิะสารสนัเที่ศได้ตามวัตถุุประสงค์ 
ใชื่ท้ี่กัษะการคิดเชื่งิคำานัวณในัการแกป้ญั่หาทีี่�พบ
ในัชื่ีวิตจำริง แลิะเขียนัโปรแกรมอย่างง่าย เพื�อ
ชื่่วยในัการแก้ปัญ่หา ใชื่้เที่คโนัโลิยีสารสนัเที่ศ
แลิะการสื�อสารอย่างร้้เที่่าที่ันัแลิะรับผิดชื่อบ
ต่อสังคม

("Hi!")
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การเรยีนัการสอนัเร่�องวทิี่ยาการคอมพิวเตอรโ์ดยไมใ่ชื่้
คอมพิวเตอรเ์รยีกวา่ Unplugged Computer Science 
ซั้�งเป็นัการจำำาลิองวิธ์ีคิดแบบคอมพิวเตอร์ผ่านักิจำกรรม
ที่ี�อย้่บนักระดาษหร่ออย้่ในัร้ปแบบเกม ซ้ั�งนัับว่าเป็นั
ข้อดีที่ี�ที่ำาให้เข้าใจำหลิักการได้ แต่หากจำะเริ�มเข้าขั�นัเขียนั 
โค้ดดิ�งเมื�อไหร่ อย่างไรก็ต้องอาศัยคอมพิวเตอร์เป็นั
อุปกรณ์สำาคัญ่
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หากข้อม้ลิที่ี�ว่าโลิกกำาลัิงหันัมาต้องการคนัทีี่�มีสกิลินีั�ในั
ตลิาดงานัเป็นัจำริง เมื�อโลิกพร้อมแลิ้ว คร้ที่ี�เป็นับุคคลิสำาคัญ่ในั
การถุ่ายที่อดความร้้ส้่เด็กพร้อมแค่ไหนั?

ค์ร้จุ้�ย-กลุธดิา รุ้ง่เร้อืงเกยีร้ต้ั ผู้้เ้ช่ี�ยว่ช่าญดา้นการ้ศกึษา
และสื่มาช่กิค์ณะกา้ว่หนา้ ใหค้วามเหน็ัวา่ ปจัำจำยัพื�นัฐานัอยา่ง
การเข้าถึุงอินัเที่อร์เนั็ตแลิะคอมพิวเตอร์คือส่วนัสำาคัญ่ในัการ 
เตรียมพร้อมคร้ ซั้�งประเที่ศไที่ยยังมีความพร้อมทีี่�อาจำไม่ 
เพียงพอในัหลิายส่วนั

ความุพรอ้มุของการเรย่นการสอน
โค้ด้ดิ้�งในประเทศึไทย

กุลธิดา รุ้่งเร้ืองเกียร้ตั้

ผ้้เชื่ี�ยวชื่าญ่ด้านัการศึกษา
แลิะสมาชื่ิกคณะก้าวหนั้า
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“จำรงิอย้ว่่าเคร่�องไม้เคร่�องมืออาจำไมใ่ชื่ส่ิ�ง
จำำาเป็นัที่ี�สุด แต่สิ�งสิ�งสำาคัญ่ที่ี�ต้องใชื่้คือทัี่กษะ
มหาศาลิ เขาไม่เพียงแค่ต้องมีความเข้าใจำในั
ตวัเนืั�อหา แตเ่ขา้ตอ้งมีที่กัษะในัการสร้างสรรค์
ในัการจำัดกิจำกรรมการที่ำาการเรียนัการสอนัให้
เด็กๆ เข้าใจำด้วย” คร้จำุ�ยอธ์ิบาย

“สิ�งที่ี�ภาครฐัควรที่ำามนััตอ้งที่ำาเปน็ัลิกัษณะ
บะหมี�กึ�งสำาเรจ็ำรป้ คอืมนััต้องมเีคร่�องมอือปุกรณ์
ในัความหมายของจำุ�ยหมายถุงึสื�อต่างๆ ที่ี�ครจ้ำะ
ใชื่ไ้ดใ้นัห้องเรยีนั โดยเฉพาะระดบัประถุม มใีห้
เขา แต่เขาจำะไปปรบั ไปเปลีิ�ยนัหนัา้งานัอยา่งไร 
เขาก็ควรมีพื�นัที่ี�นัั�นัด้วย

“นัอกจำากนีั�มันัยังจำะต้องมี พี� เ ลีิ�ยง 
หนั่วยงานัที่ี�เป็นัพี�เลีิ�ยง ที่ี�ไม่ได้มาเที่รนัด์ที่ี�
เดียวแลิ้วจำบ เพราะเวลิาคุณคร้ไปสอนัจำริงมันั
จำะมีความไม่แนั่ใจำว่าที่ำาถุ้กอย้่หร่อเปล่ิา อันันีั�
มันัต้องการคนัที่ี�มาเป็นัเหมือนัที่ี�ปร้กษาของ
เขา มาเป็นัคนัที่ี�ชื่่วยสนัับสนัุนั ชื่่วยแนัะว่า 
อันันีั�ได้ อันันีั�โอเคแล้ิว เดี�ยวที่ำาอันันีั�ดีมั�ย  
มันัจำะเกิดข้�นัโรงเรียนัของเขาเองก็ได้หร่อ
มันัจำะเป็นัความชื่่วยเหลิือจำากข้างนัอก เป็นั 
คอมม้นิัตี�มาจำากข้างนัอก จำากภาครัฐก็ได้แต่
ส่วนัเหลิ่านีั�จำำาเป็นัมากๆ ในัการนัำาเสนัอวิชื่า
ใหม่ เข้าไปในัหลิักส้ตร” เธ์อเสนัอ

PART 2
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 ทัี่�งนีั�ฝัั�งผ้้เขียนัหลิักส้ตรอย่าง ดร้.จีร้ะพัร้ สื่ังขเว่ทัุย
ผู้้ช้่ำานาญสื่าขาเทุค์โนโลย ีสื่ถ่าบนัสื่ง่เสื่ร้มิการ้สื่อนว่ทิุยาศาสื่ตัร้์
และเทุค์โนโลยี (สื่สื่ว่ทุ.) เลิ่าว่าวิธ์ีการเริ�มต้นัที่ี�ประเที่ศไที่ยใชื่้
เพื�อให้ครไ้ด้เริ�มร้จั้ำกกบัวชิื่านีั�คอื การอบรมผ่านัชื่อ่งที่างออนัไลิน์ั
ที่ี�คณุครส้ามารถุเข้าไปเรยีนัร้ไ้ด้ที่กุคราวสะดวกแลิะสิ�งที่ี�บรรจำอุย้่
ในัค้่มือออนัไลินั์คือเนัื�อหาที่ี�แต่ลิะระดับชื่ั�นัจำะต้องเรียนั

อย่างไรกต็าม ดร.จีำระพร ยอมรับว่า การอบรมครอ้อนัไลิน์ันัั�นั 
แมใ้นัหลัิกการจำะกระจำายไดค้อ่นัขา้งทัี่�วถุงึ แต่กไ็มใ่ชื่ช่ื่อ่งที่างที่ี�
คณุครห้ลิายที่า่นัถุนััดแลิะคุ้นัเคย การอบรมครแ้กนันัำาจำง้นัำามา
ใชื่้เป็นัอีกหนึั�งวิธี์การ โดยคร้แกนันัำาจำะมีภารกิจำถุ่ายที่อดให้คร้
ในัภ้มภิาคเดียวกนััอกีตอ่หนึั�ง โดยเป้าหมายสำาคญั่คอืครท้ี่กุคนั
ต้องเข้าใจำคอนัเซัปต์แลิะเนัื�อหาหลิักส้ตร

ดร้.จีร้ะพัร้ สื่ังขเว่ทุัย

ผ้้ชื่ำานัาญ่สาขาเที่คโนัโลิยีสถุาบันั 
ส่งเสริมการสอนัวิที่ยาศาสตร์แลิะ
เที่คโนัโลิยี (สสวที่.)



“บางค์ร้ั�งก็จะมีค์ว่ามกังว่ลของค์ุณค์ร้้ตัร้งทุี�ว่่า ค์ุณค์ร้้
อาจจะร้้้สื่ึกว่่ามันเป็นเน่�อหาใหม่ เพัร้าะว่่าแต่ัก่อนอาจจะ
สื่อนลักษณะทุี�เป็นแค์่การ้ใช่้งานซอฟิต์ัแว่ร้์ แตั่ตัอนนี�ตั้อง
เปลี�ยนเปน็ลกัษณะการ้สื่อนทุี�เร้ยีกว่า่เปน็กร้ะบว่นการ้ค์ด้ค์ะ่”

ดร.จำรีะพรอธ์บิายตอ่วา่ในัช่ื่วงแรกของการเรยีนัการสอนัจำง้
คล้ิายๆ กบัว่าครกั้บเดก็เรยีนัร้ไ้ปพรอ้มๆ กนัั ทัี่�งนีั� ที่าง สสวที่. 
ได้ที่ำาวิจำัยเก็บข้อม้ลิด้านัการสอนั พบว่า เมื�อผ่านัไปสองปี  
คร้เริ�มเข้าที่ี�เข้าที่าง มีความเข้าใจำในัหลัิกส้ตรมากข้�นั แลิะเริ�ม
ออกแบบการสอนัได้ด้วยตนัเองให้เหมาะสมกับบริบที่หร่อ 
เร่�องราวที่ี�นัักเรียนัสนัใจำ
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สำารวจการเตรย่มุควาพรอ้มุ
การสอนในชว่งเปล่�ยนผ่า่น
ของต่างประเทศึ

จำดุเด่นัของการเรยีนัการสอนัเร่�องโคด้ดิ�ง
ในัฟินัแลินัด์คือไม่ได้มองเร่�องนัี�เป็นัวิชื่าที่ี�แยก
ขาดออกเปน็ัอีกวชิื่าหนึั�ง แตเ่ปน็ัการบ้รณาการ
เข้ากับวิชื่าอื�นัๆ 

ฟนิัแลินัด์มชีื่ว่งเปลีิ�ยนัผา่นัสองปี โดยเริ�ม
จำากโรงเรยีนัทีี่�พรอ้มให้เปน็ัอาสาสมัครก่อนัแลิว้
จำง้ปรบัให้เหมาะสมกับโรงเรยีนัอื�นัๆ ทัี่�วประเที่ศ

ตั�งแตป่ ี2014 เปน็ัต้นัมาสงิคโปรเ์ริ�มสอนั
การเขียนัโคด้ดิ�งในัโรงเรยีนั ยอ้นักลิบัไปในัเวลิา
นัั�นัการเรียนัการสอนันีั�เป็นัที่างเลืิอกแลิะเป็นั 
ตวัที่ดลิอง โดยที่ี�มแีผนัจำะขยายให้เปน็ัวชิื่าบงัคบั
ในัทีุ่กโรงเรียนัภายในัปี 2020

ชื่ว่งรอยตอ่หกปีนีั� สงิคโปรตั์�งใจำใหเ้ปน็ัชื่ว่ง
เวลิาแห่งการลิองผิดลิองถุ้ก พัฒนัา ปรับปรุง 
แกไ้ขจำดัการ เมื�อไดวิ้ธ์กีารที่ี�ชื่ดัเจำนัแลิว้จำง้ขยาย
ผลิส้่โรงเรียนัอื�นัๆ ที่ั�วประเที่ศ

ฟิินแลนด์

สื่้งค์โปร้์
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การเรยีนัการสอนัเร่�องโค้ดดิ�งของเอสโตเนัยีไมเ่พยีงแตเ่ปน็ั
ประเที่ศแรกๆ ของโลิก แต่ยังเป็นัประเที่ศที่ี�เลิือกนัำามาสอนัให้
กบัเดก็เลิก็ตั�งแต่ระดบัชื่ั�นัประถุมต้นัเพราะเหน็ัความสำาคญั่ของ
เที่คโนัโลิยีที่ี�เข้ามาเป็นัส่วนัหนัึ�งของชื่ีวิตเด็กสมัยนัี�

เอสโตเนัยีเตรียมความพร้อมการเรียนัการสอนัผ่านับริษทัี่ทีี่�
ร่วมลิงที่นุัระหว่างภาครฐัแลิะเอกชื่นั (Public Private Partnership) 
โดยในัชื่่วงแรกเริ�มจำากการผลิิตอุปกรณ์แลิะเตรียมความพร้อม
การสอนั รวมไปถุึงจำัดฝัึกอบรมให้คุณคร้ที่ี�เกี�ยวข้องที่ั�งหมด

สำาหรบัเอสโตเนัยี แมก้ารเขยีนัโคด้ดิ�งจำะไม่ใชื่ว่ชิื่าบงัคับแต่
คณุครโ้รงเรยีนัประถุมที่กุคนัมีขอ้กำาหนัดให้ตอ้งผนัวกเที่คโนัโลิยี
เข้ากับวิชื่าที่ี�สอนัโดยอาจำใช้ื่โปรแกรมเขียนัโค้ดสำาเร็จำร้ปอย่าง 
Scratch เข้ามาชื่่วยในัการสอนัคณิต หร่อเพื�อแต่งเพลิงในัวิชื่า
ดนัตรี เป็นัต้นั

ทัี่�งนีั�การพฒันัาการดา้นัเที่คโนัโลิยเีติบโตอย่างรวดเรว็จำนั
กลิายเป็นัประเที่ศที่ี�มีชื่่�อเสียงด้านันัี�

เอสื่โตัเนีย
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ผู้้้ปกค์ร้อง - เพัร้าะค์ว่ามเข้าใจค์่อสื่้�งสื่ำาค์ัญ

ในัฐานัะคนัที่ี�ใกลิต้วัเดก็แลิะเยาวชื่นัที่ี�สดุ ผ้ป้กครองตอ้งรบับที่หลิกัในัการ
สนัับสนัุนัแลิะชื่่วยชื่ี�แนัะ

คร้จำุ�ยเสนัอว่าที่่ามกลิางโลิกที่ี�หมุนัเร็วอย่างทีุ่กวันันีั� พ่อแม่เองก็ควรต้อง
ศกึษาเรยีนัร้เ้พื�อที่ำาความเขา้ใจำกบัสิ�งที่ี�เขาอาจำไมไ่ดคุ้้นัเคย ในัขณะที่ี�ความเขา้ใจำ
คือสิ�งสำาคัญ่ ผ้้ปกครองต้องไม่ลิืมทีี่�จำะเปิดพื�นัที่ี�ให้ความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ได้ที่ำางานัต่อไป

“จำุ�ยจำะชื่อบเสนัอว่าเราควรมีวิชื่าพ่อแม่หร่อโรงเรียนัพ่อแม่ด้วยซัำ�า 
เพื�อคนัในัยคุที่ี�เตบิโตมากบัสิ�งแวดลิอ้มอกีแบบ ใชื่เ้ที่คโนัโลิยอีกีแบบจำะไดเ้ข้าใจำ
ถุึงเที่คโนัโลิยีที่ี�เด็กๆ เขาเติบโตในัปัจำจำุบันั 

“คุณพ่อคุณแม่ควรจำะที่ำาความเข้าใจำถึุงเที่คโนัโลิยีทีี่�อย้่รอบๆ ตัวเด็ก 
ไม่ได้หมายความว่าเราที่ำาความเข้าใจำเพื�อทีี่�จำะห้ามเขาได้ถุ้ก แต่ที่ำาความเข้าใจำ
เพื�อที่ี�จำะได้ใชื่้ไปพร้อมๆ กับเขา อย้่ข้างๆ เขา แลิ้วก็สามารถุพ้ดคุยแลิกเปลิี�ยนั
กบัเขาได้วา่ ถุา้คณุใชื่อ้นิัเที่อรเ์นัต็แล้ิวมนััเกดิสิ�งนีั�ข้�นั เราจำะแก้ปัญ่หามันัอยา่งไร
ด”ี เธ์อยำ�าวา่เที่คโนัโลิยไีมใ่ชื่ส่ิ�งที่ี�นัา่กลิวั แต่คอืเคร่�องมอืที่ี�ใชื่ใ้หเ้ป็นัประโยชื่นัไ์ด้
หากเลิือกใชื่้ในัถุ้กที่าง

การปรบัตัวของ 
ผู่ป้กครองและนักเรย่น

ผู้้้ปกครอง

    O ♥
   /|\ o
    | /|\
___/ \/ \__________
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นักเร้ียน - ผู้้้เร้ียนร้้้ในช่่ว่งเปลี�ยนผู้่าน

ดร.จำีระพรเลิ่าว่าจำากสังเกตการเก็บข้อม้ลิโดย สสวที่. พบว่าเด็กที่ี�ได้เรียนั
วิชื่านีั�ตั�งแต่ต้นันัั�นัเป็นัไปได้ค่อนัข้างราบร่�นั ตรงกันัข้าม การเรียนัมีข้อติดขัด
มากกว่าในัระดับชื่ั�นัที่ี�ส้งกว่า

“หลัิกสต้รนีั�ถุ้าเริ�มตั�งแต่ ป.1 เด็กจำะค่อนัข้างมคีวามพร้อมเพราะได้เรียนัร้ ้
ทีุ่กสิ�งทีุ่กอย่าง เรียนัร้้กระบวนัการคิดตั�งแต่ต้นั เวลิาที่ี�จำะแก้โจำที่ย์ปัญ่หาสัก
อย่างหนึั�ง เขาก็จำะเริ�มชื่ั�งนัำ�าหนัักหร่อเปรียบเที่ียบแลิ้วว่าจำะต้องแก้โจำที่ย์ยังไง” 
เธ์อขยายความว่าการเรียนัการสอนัในัระดับชื่ั�นัประถุมจำ้งค่อนัข้างไม่มีปัญ่หา

“แต่ในัระดับมัธ์ยม หลิักส้ตรนีั�เป็นัหลิักส้ตรใหม่ เด็กไม่ได้เจำอเร่�องนีั�มา
ตั�งแต่ต้นั แต่มาเจำอที่ี� ม.1 หร่อ ม.4 เลิย ต้องยอมรับว่าชื่่วงแรกค่อนัข้างเป็นั
ปญั่หาคะ่” เธ์ออธิ์บายตอ่วา่เป็นัเพราะนัักเรยีนัไมเ่คยเรยีนัวธิ์กีารแบบนีั� เนืั�องจำาก
ที่ี�ผ่านัมาจำะเนั้นัไปที่ี�การใชื่้โปรแกรมเป็นัหลิัก เชื่่นั Illustrator หร่อตัดต่อวิดีโอ 
เมื�อเปลีิ�ยนัหลิักส้ตรจำ้งต้องอาศัยที่ักษะคุณคร้ในัการสร้างความเข้าใจำเร่�องนีั� 
ไมน่ัอ้ย แลิะต้องพยายามชื่ี�ใหเ้หน็ัวา่ที่กัษะเชื่น่ันีั�จำะเปน็ัประโยชื่นัต์อ่นัักเรยีนัอยา่งไร

ดร.จำรีะพรเล่ิาตอ่วา่ กลุ่ิมที่ี�แที่รกการเรยีนัการสอนัเร่�องนีั�ยากทีี่�สดุคอืระดับ
ชื่ั�นัมัธ์ยมศึกษาตอนัปลิาย “เด็กกลุ่ิมนีั�จำะมีแนัวที่างในัการทีี่�เขาเลิือกทีี่�จำะศึกษา
ต่อแลิ้ว เขาร้้แลิ้วว่าเขาถุนััดอะไร” นีั�เป็นัสาเหตุทีี่�พวกเขาอาจำไม่ได้สนัใจำวิชื่า
นีั�เที่่าทีี่�ควรตั�งแต่แรก “เราเลิยต้องที่ำาความเข้าใจำนิัดนัึงว่าถึุงแม้ว่านัักเรียนั
เติบโตไปจำะไปเป็นัวิชื่าชีื่พใดๆ ก็ตาม แต่ขั�นัตอนัพื�นัฐานัในัแต่ลิะวิชื่าชื่ีพทีี่�เขา
จำะต้องไปประกอบอาชื่ีพในัอนัาคต การคิดหร่อการวางแผนัในัการแก้ปัญ่หามันั
อย้ใ่นัที่กุๆ อาชื่พีอย้แ่ลิว้ ถุา้เขาเขา้ใจำกระบวนัการนีั� มนัักจ็ำะที่ำาใหเ้ขาไปประกอบ 
อาชื่ีพใดๆ ก็ตามได้ดีข้�นั” เธ์ออธ์ิบายว่าเมื�อ สสวที่. ที่ราบข้อกังวลิข้อนัี� จำ้งเป็นั
หนั้าที่ี�ของ สสวที่. ในัฐานัะผ้้ชื่่วยคิดค้นัหลิักส้ตรว่าจำะที่ำาอย่างไรให้นัักเรียนัเห็นั
ความสัมพันัธ์์ระหวา่งบที่เรยีนักับการประยกุตใ์ชื่ใ้นัชีื่วติประจำำาวนััแลิะการประกอบ
อาชื่ีพในัอนัาคตมากยิ�งข้�นั

นักเรยีน

      o   o   o/
     /|\ /|\ /|
_____/ \_/ \_/ \____
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ว่ิช่าอ่�นๆ ทุี�อย้่ในเทุร้นด์โลก

นัอกจำากเร่�องที่างเที่คโนัโลิยีที่ี�ทัี่�งเปลีิ�ยนัแปลิงเร็วแลิะมีบที่บาที่ที่ี�ชื่ัดเจำนั
ข้�นัเร่�อยๆ ดังที่ี�เลิ่าไปข้างต้นัแลิ้ว คร้จำุ�ยแบ่งปันัว่าอีกหนึั�งข้อสำาคัญ่ที่ี�กำาลิังอย้่
ในัความสนัใจำของยุคสมัยคือเร่�อง การเห็นัอกเข้าใจำกันั แลิะเร่�องสิ�งแวดลิ้อม

สื่้�งแว่ดล้อม (Environment)

ค่อนัข้างชื่ัดเจำนัว่านัับวันัสิ�งแวดล้ิอมมีแต่ที่รุดโที่รมลิงเร่�อยๆ ไป
จำนัถุึงจำุดที่ี�ยากต่อการก้่กลิับ

เด็กแลิะเยาวชื่นัที่ี�ในัยุคนีั� แม้ไม่ได้เลิือกแลิะไม่ได้เป็นัคนัก่อ แต่ก็
เกดิมาเผชื่ญิ่กับความท้ี่าที่ายเหลิา่นีั� จำง้จำำาเปน็ัทีี่�จำะตอ้งมีความเขา้ใจำ ไม่ใชื่่
แค่ต่อสิ�งแวดลิ้อมรอบตัวเขา แต่เป็นัสิ�งแวดลิ้อมรอบโลิกด้วย

การ้เห็นอกเห็นใจกัน (Empathy)

เมื�อโลิกาภิวัตนั์ที่ำาให้มนัุษย์สุดแตกต่างเรียนัร้้กันัแลิะกันัได้ง่ายข้�นั 
มองเหน็ัความเหลืิ�อมลิำ�าแลิะบรบิที่ทีี่�เพื�อนัมนุัษยอื์�นัๆ ตอ้งเผชื่ญิ่ได้เพราะ
มีเที่คโนัโลิยีที่ี�ที่ำาลิายการปิดกั�นัของข้อม้ลิข่าวสาร การเข้าอกเข้าใจำกันั
แลิะกันั จำ้งเป็นัที่ักษะที่ี�จำำาเป็นัต่อชื่ีวิต

ประเที่ศอยา่งเดนัมารก์ไดน้ัำาประเดน็ันีั�มาอย้ใ่นัการเรยีนัการสอนัแลิว้ 

♥

♣

เกรด็้ท้ายบท
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เมุื�อ CODING
เปน็ส่วนหนึ�ง
ของชว่ติ
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โลิกอนัาคตทีี่�ยากเกินัจิำนัตนัาการคือหนึั�งในัสิ�งที่ี�โค้ดดิ�ง
แลิะเที่คโนัโลิยีลิำ�าสมัยจำะพามา แต่ที่ี�นั่าสนัใจำคือมันัเกิดข้�นัเร็ว 
หร่อพ้ดอีกอย่างคือกำาลิังเกิดข้�นั จำนั ‘การหลิีกเลิี�ยง’ ไม่ได้เป็นั
ที่างเลิือกอีกต่อไป หากแต่ทีุ่กคนัต้องปรับตัว ภาพอนัาคตในั
อุดมคติที่ี�โค้ดดิ�งแลิะเที่คโนัโลิยีเป็นัใหญ่่ รัฐศาสตร์ เชื่่�อว่าจำะ
เป็นัโลิกที่ี�เต็มไปด้วยโอกาส

“คนัทีี่�มคีวามสามารถุ คนัที่ี�มไีอเดยี มคีวามตั�งใจำ จำะสามารถุ
ที่ำาอะไรกไ็ดท้ี่ี�เขาฝัันัเอาไว ้แลิะตั�งใจำที่ำาอยา่งเพียงพอ อปุสรรค
ในัเร่�องโอกาส การเงนิั การเข้าถุงึ มนััจำะหายไปด้วยเที่คโนัโลิย"ี

“โลกใบใหม่ทีุ�เก้ดข้�นจะเป็นโลกทีุ�ทุุกค์นไม่ว่่าจะเก้ด
มาตั่างกันแค์่ไหน หร้ือกร้ะทัุ�งค์นสื่้งอายุ ว่ัยรุ้่น ค์นพั้การ้ 
ทุกุค์นจะสื่ามาร้ถ่ทุำาอะไร้ไดใ้กลเ้ค์ยีงกนั ดงันั�นโลกทุี�เร้าอย้่
ในอนาค์ตัจะเป็นโลกทุี�ผู้มเชื่�อว่่าเป็นโลกในอดุมค์ต้ัของมนษุย์
ในการ้ทุำางาน ถ่า้เร้าสื่ามาร้ถ่พัฒันาเทุค์โนโลยไีปได้อยา่งถ้่ก
ทุาง และทุุกค์นพัร้้อมปร้ับใช่้ได้ร้ว่ดเร้็ว่ค์ร้ับ” เขาขยายความ

แตแ่นัน่ัอนั อดุมคตินัั�นัจำะไม่มทีี่างมาถึุงได ้หากสังคมนัั�นัๆ 
ไม่มีปัจำจำัยพื�นัฐานั การเข้าถึุงโอกาส แลิะการเข้าถึุงเที่คโนัโลิยี
ที่ี�เที่่าเที่ียมกันัเสียก่อนั

{}{}
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ว่าด้วยเร่�องชื่ีวิตประจำำาวันั เรากับเที่คโนัโลิยีเป็นัส่วนัหนัึ�ง
ของกันัแลิะกันัมาสักพัก ไม่ว่าจำะเป็นัคนัชื่่วงวัยไหนัก็ตาม แลิะ
เที่คโนัโลิยีเหลิ่านัั�นัเกี�ยวพันักับโค้ดดิ�ง

ยกตวัอยา่งใหเ้หน็ัภาพว่า หากคณุเปน็ัคนัวยัที่ำางานัแลิะมี
สกัครั�งที่ี�ประชื่มุแต่ไมไ่ดไ้ปเจำอผ้้รว่มวงแบบต่อหน้ัา นัั�นัแปลิว่า
คุณใชื่้เที่คโนัโลิยีเป็นัเคร่�องมือ

หร่อต่อให้เป็นัคนัรุ่นัแม่หร่อรุ่นัยายทีี่�กดวิดีโอคอลิหาล้ิก
หลิานัถุามไถุ่ชื่ีวิตแลิะความเป็นัอย้่ได้สำาเร็จำ นัั�นัก็แปลิว่าคุณ
รับแลิะปรับตัวให้เที่คโนัโลิยีเข้ามาเป็นัส่วนัหนึั�งของชื่ีวิตเป็นัที่ี�
เรียบร้อยแลิ้ว

สำาหรับใครทีี่�อยากเข้าใจำโค้ดระดับเบื�องต้นัให้พอร้้จำักแลิะ
เขา้ใจำวา่ ล้ิกหลิานั คนัรอบตัวกำาลิงัที่ำาอะไร หรอ่เที่รนัด์ของโลิก
เปน็ัอยา่งไร เกี�ยวขอ้งกบัชื่วีติของพวกเขาในัด้านัไหนั ปรยิธ์ดิา 
วชัื่รวนััที่านันัท์ี่ นัักพัฒนัาซัอฟต์แวร ์แนัะนัำาวา่การอา่นับที่ความ
ก็นั่าจำะเพียงพอแลิ้ว

เล่าเรื�องโค้ด้ดิ้�งและเทคโนโลยท่่�
สัมุพนัธ์์กับชว่ติคนแต่ละชว่งวยั 
และต้องปรบัตัวอยา่งไร
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ปาจร้ีย์ อัศว่ปยุกตั์กุล

ผ้้ก่อตั�งสถุาบันั Code Genius 

ที่ั�งนัี� ปาจร้ยี ์อศัว่ปยกุต์ักลุ ผ้ก่้อตั�งสถุาบนัั Code Genius 
เห็นัว่าสิ�งที่ี�คนัที่ั�วไปควรเข้าใจำเกี�ยวกับโค้ดดิ�งคือคอนัเซัปต์

“จำรงิๆ แลิว้ที่กุคนัอาจำไม่ต้องลิงลิกึถึุงเร่�องโค้ดดิ�งในัระดบั
เขียนัโปรแกรม แต่อยากใหเ้ข้าใจำคอนัเซัปตว์า่โคด้ดิ�งที่ำางานัเปน็ั
ขั�นัเป็นัตอนัยงัไง เพราะถุ้าเข้าใจำไวก้จ็ำะมวีสิยัที่ศันัใ์นัการใชื่ง้านัดี 
หร่อถุ้าในัชื่ีวิตประจำำาวันัเวลิาเกิดปัญ่หาอะไรข้�นัมาเราอาจำม ี
ไอเดียในัการสร้างสรรค์นัวัตกรรมข้�นัมาเพื�อแก้ไขปัญ่หาแลิะ
ที่ำาให้ชื่ีวิตสะดวกสบายข้�นัได้ค่ะ”

หากพ้ดถุงึมติิการที่ำางานั รฐัศาสตรเ์หน็ัว่าเรายงัใชื่เ้ที่คโนัโลิยี
กันันั้อยอย้่ เมื�อเที่ียบกับประสิที่ธ์ิภาพที่ี�มันัไปถุึง

“ตอ้งพยายามปรบัใหเ้กดิการใชื่เ้ที่คโนัโลิยมีาชื่ว่ยเรามาก
ข้�นั เพื�อประหยัดค่าใชื่้จำ่าย ลิดต้นัทีุ่นั แลิะเพิ�มประสิที่ธ์ิภาพในั
การที่ำางานันัะครับ         

“ดังนัั�นัคนัรุ่นัอย่างเรา สำาคัญ่อย่างยิ�งคือศึกษา แล้ิวก็
ที่ดลิอง ที่ดสอบ รวมถุึงการนัำามาประยุกต์ใชื่้ สิ�งที่ี�มันัมีในัโลิก
นีั� ใหม้าเปน็ัประโยชื่นัก์บัการที่ำางานัของเราใหม้ากที่ี�สุด” เหนืัอ
สิ�งอื�นัใดรัฐศาสตร์เชื่่�อว่าการ ‘เปิดใจ’ ให้กับเทุค์โนโลยีใหม่ๆ 
ค์่อจุดเร้ิ�มตั้นของการ้อย้่ร้่ว่มกับเทุค์โนโลยี
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รัฐศาสตร์บอกว่าการค้นัพบนัวัตกรรม
ใหม่ๆ จำนัที่ำาให้ของเก่าถุ้กแที่นัที่ี�เกดิข้�นัเร่�อยมา  
ในัประวัติศาสตร์ เหมือนักับตอนัที่ี�ไฟฟ้าถุ้ก
คิดค้นัข้�นั เวลิานัั�นัก็มีคนัตกงานัเยอะเชื่่นักันั 
อย่างเชื่่นัประชื่ากรที่ี�ที่ำางานัในัเหมืองถุ่านัหินั

“แต่เมื�อไฟฟ้าเริ�มมีการใชื่้งานัมากข้�นั 
ปรากฏิวา่มนััมงีานัใหม่ๆ  ที่ี�เพิ�มข้�นัมามากข้�นักวา่
เดมิเสยีอกี หมายความวา่สิ�งที่ี�มนััเกิดข้�นัถึุงแม้
จำะลิบลิ้างของเก่าที่ิ�งไป แต่ในัขณะเดียวกันัมันั
สรา้งสิ�งใหม่ข้�นัมาแที่นัที่ี�ครบั” รฐัศาสตรอ์ธ์บิาย

ผ่ลกระทบด้้านอาชพ่ท่�อาจ หายไป

“จริง”

“ไมใ่ช่ค่์ร้ั�งแร้กในปร้ะว่ต้ััศาสื่ตัร้”์    

“เทุค์โนโลยีจะมาแยง่งานฉนัไหม?”

อาจำจำะกลิายเปน็ัความกงัวลิของใครหลิายๆ คนั

ผ้้เชื่ี�ยวชื่าญ่หลิายฝั่ายในัวงการแที่บตอบ
เป็นัเสียงเดียวกันั แต่ก่อนัที่ี�จำะหมดหวังนัั�งที่้อ 
ขอชื่วนัมาด้เหตุผลิประกอบแลิะข้อถุกเถุียงในั
ประเด็นันัี�กันั
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กลุ่มงานทุี�มีแนว่โน้มถ่้กแทุนทุี�ตัำ�า
>> งานเกี�ยว่กับการ้บำาบัดค์ว่ามเค์ร้ียด (Recreational 

Therapist) เพราะเป็นังานัที่ี�ตอ้งใชื่ท้ี่กัษะเฉพาะ เช่ื่นั นัวดจำบัเสน้ั 
ซั้�งเป็นัไปได้ยากที่ี�คอมพิวเตอร์จำะที่ำาได้ดีกว่าคนั

>> งานทุี�ใช้่ค์ว่ามค์้ดสื่ร้้างสื่ร้ร้ค์์อย่างอ้สื่ร้ะ แม้เราจำะ
เคยได้ยินัว่า AI เริ�มที่ำางานัสร้างสรรค์อย่างงานัเขียนัข่าว วาด
ภาพ ไปจำนัถุงึแตง่เพลิงไดบ้า้งแลิว้ แตอ่ยา่งไรกต็ามงานัที่ี�ออก
มาจำากฝัีมือมนัุษย์ยังคงมีข้อได้เปรียบ

“ตราบใดที่ี�ของแฮนัด์เมดยังราคาส้งกว่าของที่ี�ที่ำาจำาก 
โรงงานั ตราบใดที่ี�กระเป๋าที่ี�ที่ำาจำากหนัังสัตว์แที่้ๆ ด้วยฝัีมือคนั
ยงัราคาใบลิะแสนั ในัขณะที่ี�กระเป๋าทีี่�ที่ำาจำากโรงงานัมใีสข่องได้
เที่่ากันั ราคากลิับต่างกันัเป็นัร้อยเที่่า ตราบนัั�นังานัที่ี�ใช้ื่ความ
คิดสร้างสรรค์ ใชื่้มนัุษย์ก็ยังจำะเป็นัที่ี�ต้องการอย้่ในัโลิกใบนีั�” 
รัฐศาสตร์อธ์ิบาย

ปร้ะเภัทุงานทุี�มีแนว่โน้มหายไป
>> งานทุี�ตัายตััว่ เชื่น่ั งานัเซัลิลิ ์พนัักงานัสนิัเชื่่�อ พนัักงานั-

ธ์นัาคารที่ี�ที่ำาธ์ุรกรรมที่างการเงินัให้ล้ิกค้า เสมียนัธ์ุรการ 
“โครงสร้างงานัเหลิ่านัี�เป็นังานัที่ี�มีกฎเกณฑ์์ ชื่ัดเจำนั ตายตัว”

>> งานทุี�ทุำาซำ�าๆ เร้ื�อยๆ “การที่ำาซัำ�าคือความเชื่ี�ยวชื่าญ่
ของคอมพิวเตอร์” รัฐศาสตร์อธ์ิบายว่า “คอมพิวเตอร์ไม่เคย
หยดุที่ำางานัแลิว้ไปแอบด้ยท้้ี่บ งานักลุ่ิมนีั�จำง้เสี�ยงที่ี�จำะถุ้กแที่นัที่ี�
ด้วยเที่คโนัโลิยีครับ”

♫
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เตั้มเตั็มหร้ือแย่งช่ิง

ในัที่ศันัะของรฐัศาสตร ์เที่คโนัโลิยคีอืเคร่�องมอืทุ่ี่นัแรงเสมอ

เขาจำ้งเสนัอว่าให้เปลิี�ยนัสมองกลิ Artificial Intelligence 
(AI) ให้เป็นั Intelligent Assistants (IA)

“งานับางอย่างที่ี�มันัเคยเป็นังานัที่ี�เรียกว่าเป็นั Labor 
Consumed ต้องใชื่้เวลิานัานัๆ กับมันั ต้องนัั�งที่ำางานักับมันั
นัานัๆ มนััจำะหายไป แต่ถุา้ใชื่ค้อมพวิเตอร ์ใชื่เ้คร่�องมอืมาชื่ว่ยเรา 
ที่ำาใหเ้รามอิีสรภาพในัการคิด ในัการสรา้งสรรค ์ในัการไปลิงมอื
ลิงแรงที่ำากบัสิ�งที่ี�ตอ้งใชื่ค้วามคดิเปน็ัพเิศษ” รฐัศาสตรข์ยายความ

สอดคลิ้องกับความเห็นัของ ปริ้ยธิดา ว่ัช่ร้ว่ันทุานนทุ์ 
Software Developer ทีี่�เห็นัว่าการทีี่� AI จำะมาแที่นัที่ี�งานับาง
อย่างของมนัุษย์เป็นัอะไรที่ี�ปฏิิเสธ์ไม่ได้

“ค์่อมันทุำางานได้จร้ิง แตั่ทุีนี�ค์นเร้าทุำาอะไร้ได้มากกว่่า 
AI ตัร้งทุี�เร้ามีค์ว่ามค์้ดทุี�ไม่ตัายตััว่ เร้ามีค์ว่ามร้้้สื่ึก เร้ามีน้่น
นี�นั�นมากกว่่า AI อยากให้ทุุกค์นมองว่่าเร้าจะใช่้ AI ให้เป็น
ปร้ะโยช่นย์งัไงมากกว่า่ แลว้่พัฒันาตััว่เองข้�นไปอกี” เธ์อบอก

ปร้ิยธิดา ว่ัช่ร้ว่ันทุานนทุ์
Software Developer
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มาถุงึจำดุนีั� ภาพที่ี�เห็นัไดช้ื่ดัเจำนัคอืหลิายอยา่งมาไวไปเรว็แลิะการเปลีิ�ยนัแปลิง
คือส่วนัหนึั�งของชื่ีวิต ดังนัั�นัควรมีที่ักษะหร่อลัิกษณะสำาคัญ่อื�นัๆ เพิ�มเติม เพื�อ
เติบโตไปพร้อมกับโลิกที่ี�ไม่เคยหยุดนัิ�ง

LIFELONG LEARNING

เพราะความร้ไ้มใ่ชื่ส่ิ�งนัรินััดร ์อกีที่ั�งความร้ใ้หมย่งัเกดิข้�นัเสมอ ความกา้วหนัา้
ที่างความร้้ที่ำาให้ที่ฤษฎีที่ี�เคยยึดถุือ มีที่ฤษฎีใหม่เข้ามาแที่นัที่ี�

เชื่่นักันักับการเขียนัโค้ดดิ�ง ภาษาเดิมที่ี�เคยฝัึกปร่อไว้จำนัคลิ่อง วันัหนึั�ง
ภาษาใหมท่ี่ี�คณุสมบติัเหมาะกบัยคุสมยักจ็ำะถุ้กสรรคส์รา้งข้�นัเพื�อรองรบัอปุกรณ์
ฮาร์ดแวร์ที่ี�หลิากหลิายมากกว่าออกมา

นัี�จำ้งเป็นัเหตุผลิที่ี�ว่าที่ำาไม การเรียนัร้้ตลิอดชื่ีวิต หร่อ Lifelong Learning 
จำ้งเป็นัสิ�งจำำาเป็นั การเรียนัร้้ที่ี�ว่านีั� ไม่จำำาเป็นัต้องเป็นัร้ปแบบที่างการแลิะจำำากัด
อย้่แค่ในัสถุาบันัการศึกษา แต่แหลิ่งความร้้ออนัไลินั์กลิายมาเป็นัอีกชื่่องที่าง
แสวงความร้้หลิักในัปัจำจำุบันั การ้สื่ะสื่มค์ว่ามร้้้ หมั�นอัพัเดตัและเปิดโลกอย้่
เสื่มอจ้งค์่ออะไร้ทุี�ขาดไม่ได้

ทุักษะการ้ค์้ดแก้ไขปัญหา

คร้จำุ�ยคืออีกคนัที่ี�ยำ�าอีกครั�งว่าโลิกอย้่ในัภาวะที่ี�มีเปลิี�ยนัแปลิงอย่างรวดเร็ว 
ความรวดเร็วนัี�นัำามาซั้�งความซัับซั้อนัของหลิายสิ�งหลิายอย่าง

“นัั�นัหมายความวา่ปญั่หาตา่งๆ กจ็ำะยิ�งซับัซัอ้นั แลิะเปน็ัสเกลิที่ี�ยากข้�นัเร่�อยๆ 
ด้วย” คร้จำุ�ยยกตัวอย่างว่าเด็กรุ่นันัี�โตมากับปัญ่หามากมาย ไม่ว่าจำะเป็นัขยะลิ้นั
โลิก หร่อการเปลิี�ยนัแปลิงที่างสภาพภ้มิอากาศ (Climate Change) ที่ี�เขากำาลิัง
เหน็ัเสน้ัตายอย้ต่รงหนัา้ นีั�จำง้เปน็ัเหตผุลิที่ี�วา่ที่กัษะทีี่�คนัรุน่ัใหมค่วรมีคอื ‘ทัี่กษะ
การคิดแก้ไขปัญ่หา’ ไม่ว่่าจะเป็นการ้ค์้ดเป็นร้ะบบ (Systematic Thinking) 
หร้ือทุักษะเช่ิงพัากษ์ (Critical Thinking)

“ปัญ่หาที่ี�เขาเจำอจำะเปน็ัปัญ่หาใหญ่ ่ซับัซัอ้นั แลิะต้องการความรว่มมอืเยอะ
มาก หมายความวา่เขาจำะตอ้งมทีี่กัษะคดิที่ี�นัอกเหนืัอจำากจำะเป็นัระบบแล้ิว ยงัตอ้ง
เชื่่�อมโยงภาคส่วนัต่างๆ เชื่่�อมโยงวิชื่าต่างๆ เชื่่�อมโยงศาสตร์ต่างๆ เชื่่�อมโยง 
สิ�งต่างๆ ที่ี�อย้่รอบตัวเพื�อมาแก้ปัญ่หา อย่างเป็นัระบบระเบียบให้ได้” เธ์อว่า

สิ�งท่�คนรุน่ใหมุค่วรต้องมุใ่นอนาคต 

>>>

>>>
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3 POWER USER

อาช่ีพัทุี�เก้ดข้�นใหม่

‘อาชื่พีในัอนัาคต’ ยากเกนิัจิำนัตนัาการ นัั�นัเปน็ัเพราะโลิกหมนุัไวไปเรว็เกนิักวา่ทีี่�จำะเหน็ัภาพ
ได้ชื่ัดว่าชื่่�อตำาแหน่ังพร้อม Job Description ที่ี�ไม่เคยมีมาก่อนัในัอีกห้าปี สิบปีข้างหน้ัาจำะเป็นั
อย่างไร แต่ก็ยังพอคาดการณ์ที่ิศที่างหร่อแนัวโนั้มได้ World Economic Forum คาดการณ์ไว้
ว่าในัปี 2025 งานัหลิายๆ อย่างจำะถุ้กแที่นัทีี่�ด้วยคอมพิวเตอร์หร่อ AI ถุึงประมาณ 50% ขณะ
เดียวกันั ตัวการเดียวกันันัี�ก็จำะสร้างงานัใหม่ๆ ที่ี�โลิกไม่เคยร้้จำักมาก่อนัถุึง 133 ลิ้านังานัที่ั�วโลิก

งานัที่ี�มาจำากการใชื่้โค้ดดิ�งแลิะเที่คโนัโลิยีสามารถุแบ่งได้เป็นั 3 กลิุ่ม

เกรด็้ท้ายบท

กลุ่ิมที่ี�พฒันัาเที่คโนัโลิยใีหท้ี่ำางานักบัมนัษุยไ์ดล้ิกึซั้�งข้�นั หรอ่หมายถุงึ 
ผ้้ฝัึกฝันัให้เที่คโนัโลิยีเข้าใจำมนัุษย์มากยิ�งข้�นั เชื่่นั การฝัึกฝันัหร่อป้อนั
ขอ้มล้ิให้คอมพิวเตอรต์อบให้ตรงกบัสิ�งที่ี�มนัษุยต์อ้งการได ้ (Bot Trainer)

แม้อาจำปฏิิเสธ์ไม่ได้ว่าคนัที่ำางานัประชื่าสัมพันัธ์์ในัห้างสรรพสินัค้าที่ี�คอยให้ข้อม้ลิกับล้ิกค้า
อาจำต้องตกงานัเมื�อเที่คโนัโลิยีพัฒนัาถึุงจำุดหนึั�ง แต่หากคนันัั�นัๆ ได้เสริมที่ักษะ มีความเข้าใจำ
เร่�องโค้ดดิ�งหร่อการเขียนัโปรแกรมก็จำะสามารถุที่ำางานัเป็นั Bot Trainer ได้ เป็นัต้นั

1 CREATOR
ผ้้สร้างงานัที่ี�ว่าด้วยผ้้ผลิิตระบบ ผลิิตแอปพลิิเคชื่ันัผลิิตโปรแกรม 

แต่อย้่ในัระดับที่ี�ลิึกมากข้�นั เชื่่นั โปรแกรมที่ี�ที่ำาเร่�อง AI เร่�อง Machine 
Learning หร่อโปรแกรมที่ี�ใชื่้กับหุ่นัยนัต์แลิะกลิไกต่างๆ

2 SYSTEM INTEGRATOR
กลุ่ิมที่ี�นัำาเที่คโนัโลิยีที่ี�ผลิิตออกมาแลิ้วมาประกอบให้เกิดการใชื่้งานั

จำรงิ เชื่น่ั Biotech Engineering ซั้�งเปน็ัคนัที่ี�มคีวามร้ทั้ี่�งเร่�องกลิไกหุ่นัยนัต ์
AI ในัขณะเดยีวกนัักเ็ขา้ใจำเร่�องที่างชื่วีวทิี่ยาดว้ย หรอ่หากเล่ิาใหเ้ห็นัภาพ
อีกนัิด อาชื่ีพเหลิ่านีั�จำะเป็นัผ้้ผลิิตขากลิ แขนักลิ ที่ี�ที่ำาให้ผ้้ส้ญ่เสียอวัยวะ
สามารถุใชื่้งานัได้เสมือนัจำริงมากที่ี�สุด
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เมุื�ออยากรูจ้กั 
CODING 
ให้มุากขึ�น
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ในัเมื�อโค้ดดิ�งเกี�ยวข้องกับทุี่กคนั แลิะทุี่กคนัยังมีโอกาส
เรยีนัร้ไ้ด้ไมว่า่จำะพน้ัวยัมหาวิที่ยาลัิยไปแลิว้หรอ่ไม ่ชื่อ่งที่างในัการ
เรยีนัโค้ดมใีหเ้ลิอืกสรรทัี่�งที่ี�เปน็ัแบบออนัไลิน์ัหรอ่ถุา้ใครไมถุ่นััด
จำะหาคอรส์เพื�อลิงเรยีนัก็ที่ำาไดไ้มย่าก เพราะมอีย้ม่ากในัที่กุวนัันีั�

ปรยิธ์ดิา แนัะนัำาวา่ ถุา้ใครอยากเรยีนัโดยไมม่พืี�นัฐานัใดๆ 
อาจำเริ�มต้นัด้วยการหาคอร์สเรียนัก่อนั

“การ้เร้ียนช่่ว่งแร้กถ้่าต้ัดปัญหามันจะทุ้อง่าย ถ่้ามีค์น
ค์อยไกด์ มีค์นค์อยแนะนำา มีค์นค์อยให้ถ่ามว่่าปัญหานี�แก้
ยังไง มันก็อาจจะเว่ิร้์กกว่่า” เธ์อแนัะนัำา “แต่ถุ้าใครชื่อบเรียนั
เอง เสิร์ชื่อินัเที่อร์เน็ัตหาสิ�งที่ี�ตัวเองสนัใจำได้เลิยค่ะ อยากที่ำา
เว็บก็เรียนัเว็บ อยากที่ำาแอปฯ ก็หาที่ำาแอปฯ มันัมีตัวอย่างให้
เยอะมาก เข้าไปที่ำาตามได้”

หากไม่ได้มีความเฉพาะที่างด้านัไหนัที่ี�สนัใจำโดยเฉพาะ 
ปริยธ์ิดาแนัะนัำาให้เริ�มที่ี�การเขียนัเว็บไซัต์ โดยการใชื่้ HTML 
หร่อ CSS เพราะความซัับซั้อนัไม่ส้ง

แต่หากอยากลุิยภาษาที่ี�กำาลิงัฮติ ประยกุต์ใช้ื่ได้หลิากหลิาย 
แลิะคลิ้ายภาษาอังกฤษ เธ์อแนัะนัำาให้เรียนัภาษา Python

ถุอยกลัิบไปอีกขั�นั กอ่นัจำะเรยีนัแบบมีเป้าหมายชื่ดัเจำนั หาก
อยากฝักึที่กัษะพื�นัฐานั เชื่น่ัฝักึใชื่ต้รรกะ ฝักึการคดิอยา่งเปน็ัขั�นั
เป็นัตอนัแลิะเป็นัระบบ สามารถุฝัึกได้ในั Code.org 

พื�นท่�การเรย่นรูโ้ค้ด้ดิ้�งอื�น ๆ 
สำาหรบัผู่ท่้�สนใจ



45

}
{ ส่วนัใครที่ี�ตั�งใจำเลิ็งเห็นัว่าจำะต่อในัสายงานันีั�จำริงจำัง อาจำ

เรียนัเขียนัโปรแกรมต่อในัระดับมหาวิที่ยาลัิย ซั้�งสาขาวิชื่า
ที่ี�เกี�ยวข้องมีทัี่�งวิศวกรรมซัอฟต์แวร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
วทิี่ยาการคอมพวิเตอร์ เป็นัต้นั สาขาขา้งตน้ัตา่งเป็นัทีี่�ตอ้งการ
ของตลิาดในัตอนันัี�

รัฐศาสตร์ เล่ิาว่า ปัจำจำุบันัคนัที่ี�อย้่ในัสายงานัไอที่ีทัี่�งหมด 
รวมถุึงชื่่างที่างเที่คนิัคด้วยมีอย้่ราว 260,000 คนั ในักลุ่ิม
นีั�เป็นัคนัที่ี�เกี�ยวข้องกับด้านัโค้ดดิ�งหร่ออาชื่ีพที่ี�เกี�ยวกับการ
เขียนัโปรแกรม เชื่่นั นัักพัฒนัาซัอฟต์แวร์ โปรแกรมเมอร์ แลิะ 
ดาต้าเบส ประมาณ 86,000 คนั หร่อ 30%

“จำำานัวนันีั�หากไปเที่ยีบกบั workforce (กำาลิงัแรงงานั) ของ
ทัี่�งประเที่ศ ประมาณยี�สิบเกอืบสามสิบลิา้นั ยงัถุอืวา่นัอ้ยมากอย้ ่
ในัขณะทีี่�ความต้องการเพิ�มข้�นัทุี่กวนัั” รฐัศาสตรเ์ลิา่ใหเ้หน็ัภาพ 
“ประกาศรับสมัครงานัเกี�ยวกับโปรแกรมเมอร์ หร่อ นัักพัฒนัา
แต่ลิะปีก็มีเยอะมากเป็นัหลิักพันั แต่ว่าหาคนัมาไม่พอ นีั�คือ
ปัญ่หาที่ี�เกิดข้�นัในัปัจำจำุบันั”

คนไม่พอ รอมีเพิ�ม
หนึั�งในัชื่อ่งที่างหลัิกในัการเพิ�มคนัที่ี�มคีวามเชื่ี�ยวชื่าญ่ดา้นันัี� 

เข้าส้่ตลิาดแรงงานัคือที่ำาผ่านัก�รีศึึกษ�อย่�งเป็นทำ�งก�รี 
(Formal Education)

โค้ด้ดิ้�งในระดั้บมุหาวทิยาลัย 
และเพื�อการประกอบอาชพ่

++++++++++
PART 4
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สาขาวชิื่าอยา่ง วทิี่ยาการคอมพวิเตอร ์วศิวะคอมพิวเตอร์ 
แลิะไอที่ีคือสาขาวิชื่าหลิักๆ ทีี่�ให้ความร้้เฉพาะที่างด้านันีั� แลิะ
ผลิิตคนัเข้าส้่ระบบ โดยมีคนัเรียนัด้านันีั�ราวสองหมื�นัคนั แลิะ
จำบการศึกษาที่ี�ประมาณ 13,000 คนัต่อปี ในัจำำานัวนันัี� พบว่ามี
คนัที่ี�เขา้ที่ำางานัในัแวดวงปลีิะ 7,000 – 8,000 คนั ซั้�งรฐัศาสตร์
บอกว่ายังห่างไกลิกับตัวเลิขความต้องการอย้่

อีกหนึั�งวิธ์ีทีี่�จำะเพิ�มคนัที่ำางานัด้านันีั�ได้จำ้งคือที่ำาผ่านั 
ก�รีศึกึษ�ท่ำ�ไมเ่ป็นทำ�งก�รี (Informal Education) ควบค่้ไปด้วย

“เราจำะที่ำาอยา่งไรใหค้นัภายนัอกเปลีิ�ยนัสายงานัมาที่ำางานั
ไอทีี่” รัฐศาสตร์บอกว่านีั�คือโจำที่ย์สำาคัญ่ “ที่ี�ที่ำาได้คือนัำาคนัที่ี�
มีความร้้มีความสามารถุเร่�องไอที่ี เบื�องต้นัมาปัดฝุ่ันั มาเสริม
ศักยภาพ ที่ำาให้เขาเก่งข้�นั กับกลิุ่มที่ี� 2 เราเปลิี�ยนัคนัที่ี�มีความ
สามารถุ มคีวามร้้พื�นัฐานัที่ี�อาจำจำะไม่ตรงสายโดยตรง แตพ่อจำะ
มเีบสกิบางอยา่งบา้ง” รฐัศาสตรห์มายถุงึกลุ่ิมคนัทีี่�เรยีนัจำบที่าง
ดา้นัคณติศาสตรป์ระยกุต ์จำบสถุติ ิหรอ่จำบด้านัภาษาศาสตรค์อื
กลุ่ิมคนัที่ี�สามารถุเสริมศักยภาพให้มีความร้้ความเข้าใจำด้านันีั� 
ได้อย่างรวดเร็ว
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ภัาษาไหนเหมาะกับการ้ใช่้เขียน/การ้สื่ั�งงานปร้ะมาณไหน

จะเร้ิ�มเร้ียนโค์้ดด้�ง เร้ียนภัาษาอะไร้ดี การเรียนัภาษาโค้ดดิ�งไม่ได้จำำากัด
เรียงลิำาดับขั�นัเป็นัชื่ั�นัตามความมือใหม่หร่อมือเก๋า แต่ข้�นัอย้่กับว่าจำะเรียนัไป
เพื�อใช้ื่งานัด้านัไหนั จำะเรียนัเพื�อไปที่ำางานัในับริษัที่อะไร หร่ออยากเริ�มเรียนั
จำากความนั่าจำะง่ายก็ได้ นีั�คือส่วนัหนึั�งของภาษาที่ี�ไม่เกินัความสามารถุของมือ
ใหม่หัดเขียนัโค้ดดิ�ง

PYTHON
หากหาอะไรทีี่�ง่ายแลิะสนัุกในัการเรียนั Python คือ 

ตัวเลิือกที่ี�นั่าสนัใจำ

ขอ้ดคีอืกฎเกณฑ์์โครงสรา้งของภาษา (Syntax) ไม่เขม้งวด
มาก แถุมยังคลิ้ายๆ ภาษาอังกฤษจำ้งที่ำาให้คนัที่ี�เพิ�งฝัึกฝันัไม ่
ร้้สึกว่าเป็นัภาษาต่างดาวจำนัเกินัไป เข้าใจำหลิักการได้เร็ว แลิะ
ไม่มีรายลิะเอียดยิบย่อยที่ี�ชื่วนัมือใหม่งงเหมือนัภาษาอื�นัๆ

ภาษานีั�ใชื่้ได้ดีกับการที่ำาเว็บไซัต์ พัฒนัาซัอฟต์แวร์ 
แลิะ Graphic User Interfaces (GUIs) หร่อใกลิ้ตัว
อีกหนั่อย ภาษานีั�ใชื่้เพื�อสร้างโซัเชื่ียลิเน็ัตเวิร์กสุดฮิต
อย่างอินัสตาแกรม ย้ท้ี่บ แลิะสปอติฟาย คนัมีความร้้ 
ความเชื่ี�ยวชื่าญ่ด้านัภาษานัี�จำ้งเป็นัที่ี�ต้องการ

ส่วนัข้อเสียของ Python ก็คือ เป็นัภาษาที่ี�ต้องเที่สหลิาย
รอบกอ่นัจำะใชื่ง้านัไดจ้ำรงิ จำง้ใช้ื่เวลิามาก อกีทัี่�งยงัไมค่อ่ยเหมาะ
กับการที่ำาแอปพลิิเคชื่ันับนัมือถุือเมื�อเที่ียบกับภาษาอื�นัๆ

เกรด็้ท้ายบท
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C
จำะว่าไปภาษา C คือภาษาที่ี�เรียนัร้้ได้ค่อนัข้างยาก แต่ก็

เป็นัตัวเลิอืกทีี่�ดใีนัการเรยีนัเปน็ัภาษาแรกเพราะเปน็ัพื�นัฐานัของ
ภาษาอื�นัๆ ด้วย ถุ้าเรียนัภาษา C สำาเร็จำ ก็แปลิว่าถุ้าจำะเรียนั
ภาษาในัเคร่ออย่าง C++  C# ก็จำะที่ำาได้ง่าย

ภาษา C เป็นัเหมือนัภาษาเคร่�องที่ี�เมื�อเข้าใจำแลิ้วก็จำะเห็นั
ภาพว่าคอมพิวเตอร์ที่ำางานัอย่างไร นัักพัฒนัาซัอฟต์แวร์ Joel 
Spolsky เปรียบเทีี่ยบว่าเหมือนัเป็นัการเข้าใจำส่วนัประกอบ
พื�นัฐานัก่อนั ที่ำาให้เป็นัการป้ที่างที่ี�ดีส้่การเขียนัโค้ดดิ�งอย่างมี
ประสิที่ธิ์ภาพ หากอยากไปได้รุ่งแลิะเป็นัผ้้เชื่ี�ยวชื่าญ่ด้านัการ
เขียนัโค้ดดิ�ง ภาษา C จำ้งคืออะไรที่ี�ไม่ควรพลิาด

JAVA
ว่ากันัว่า Java คือภาษาที่ี�เขียนัครั�งเดียว ใชื่้ได้ทีุ่กที่ี� ซั้�งนัี�

คือจำุดเด่นัสำาคัญ่เพราะสามารถุไปใชื่้ได้ในัทีุ่กอุปกรณ์

นีั�เป็นัสาเหตุใหนั้ักเขียนัโปรแกรมที่ี�ชื่ำานัาญ่ในัภาษานีั�เป็นัทีี่�
ต้องการส้งมาก แลิะเงินัดีมากเชื่่นักันั ซั้�งรวมถึุงการที่ำางานัในั
บริษัที่ใหญ่่ๆ อย่าง Ebay, Amazon, IBM ด้วย ไม่เพียงเที่่านัี� 
Java ยงัมกัใชื่ใ้นัการพฒันัาแอปพลิิเคชัื่นัทัี่�งบนัระบบ Android 
แลิะ iOS ซั้�งมีความต้องการส้งมากในัปัจำจำุบันั

ขอ้ดมีากมายขนัาดนีั� ‘ความยาก’ กเ็ปน็ัของค่้กันั การพัฒนัา
โปรเจำกตแ์รกจำะใช้ื่เวลิายาวนัานัเปน็ัพิเศษ แตก็่ไมถึุ่งขั�นัเปน็ัไป
ไม่ได้เกินัความสามารถุของมือใหม่ เพราะเป็นัภาษาที่ี�จำัดอย้่ในั
กลิุ่มภาษาระดับส้ง หร่อคลิ้ายกับภาษาคนันัั�นัเอง
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JAVASCRIPT
ภาษาสดุป�อปสำาหรบัการที่ำาเว็บไซัต์ตอ้งยกให ้JavaScript

เว็บไซัต์ในัชื่ีวิตประจำำาวันัของเราไม่ว่าจำะเป็นัที่วิตเตอร ์
จำีเมลิ สปอติฟาย เฟซับุ�ก แลิะอินัสตาแกรม ต่างใชื่้ภาษานีั�ในั
การพฒันัาที่ั�งนัั�นั ที่ั�งยังเปน็ัภาษาที่ี�จำำาเป็นัตอ่การพฒันัาเวบ็ที่ั�ง
หนั้าบ้านัแลิะหลิังบ้านัอีกด้วย

การตดิตั�งภาษานีั�ก็งา่ยดายเพราะมอีย้แ่ลิว้ในัเวบ็บราวเซัอร์
ตา่งๆ แต่ขอ้เสยีก็คือภาษาที่ี�เขยีนัอาจำถุ้กตีความแตกต่างกนััในั
แต่บราวเซัอรแ์ตล่ิะคา่ย ที่ำาใหต้อ้งเที่สกอ่นัใชื่ง้านัจำรงิหลิายรอบ

เร่�องความง่ายนัั�นั แม้จำะไม่ง่ายเหมือนั Python แต่ก็จำัด
อย้่ในักลิุ่มภาษาที่ี�ไม่ได้ยากมาก

RUBY
หากไมม่ปีระสบการณด์า้นัการเขยีนัโปรแกรมมากอ่นั Ruby 

เป็นัอีกภาษาที่ี�ง่ายมากในัระดับที่ี�ใกลิ้เคียงกับ Python ผ้้เรียนั
ไม่ต้องร้้คำาสั�งคือคำาศัพที่์มากมายก็เข้าใจำได้

Ruby ยงัมีเฟรมเวร์ิกกึ�งสำาเรจ็ำรป้ทีี่�เรยีกวา่ Ruby on Rails 
ใชื่ง้านัไดง้า่ยมากจำง้เปน็ัทีี่�นัยิมในัหม้ส่ตารต์อพัแลิะธ์รุกจิำขนัาด
เลิก็ แต่มนััก็มขีอ้เสยีเชื่น่ักันัเพราะที่ำาให้การขยายไปส้เ่วบ็ไซัต์ที่ี�
ใหญ่่กว่านัั�นัที่ำาได้ยาก

แลิะหากจำะเรียนัเปน็ัพื�นัฐานักอ็าจำที่ำาใหพื้�นัฐานัไมแ่นัน่ัเที่า่
ที่ี�ควรจำะต่อยอดภาษาอื�นัก็ต้องใชื่้เวลิาอีกพอประมาณ
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