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บทความออนไลน์ 
สู่ เทคโนโลยีเปน็เรื่องของจินตนาการ คุยกับ ‘Linda 
Liukas’ ผู้สอน Coding ด้วยหนังสือภาพ 

เราพอจะเห็นข่าวการเพิ่มหลักสูตรการเขียนโปรแกรม (coding) เข้าไปในโรงเรียนในหลาย ๆ 
ประเทศ รวมถึงประเทศไทย ในมุมมองของคุณ คิดว่าเด็กอายุเท่าไหร่ถึงจะเริ่มเรียน coding ได?้ 
ส าหรับ Linda Liukas โปรแกรมเมอร์และนักวาดภาพชาวฟินแลนด์ การเขียนโปรแกรมเริ่มต้นได้ในช่วงเวลา
พร้อม ๆ กับการที่คุณเรียนรู้การใช้สีเทียนหรือต่อเลโก้นั่นแหละ 

 “ส ำหรับฉัน กำรเขียนโปรแกรมมันก็เหมือนกับกำรใช้สีเทียน เล่นตัวต่อเลโก้ หรือกำรเล่นกีตำร์ มันเป็น

เหมือนเครื่องมือส ำหรับกำรแสดงออกถึงสิ่งที่อยู่ในควำมคิดและจินตนำกำรของเรำ” 

Linda เป็นผู้ริเริ่มโปรเจกต์ท่ีชื่อว่ำ ‘Hello Ruby’ หนังสือภำพที่สอนกำรเขียนโปรแกรมให้กับเด็กวัย 4-

10 ปี ช่วยพัฒนำด้ำนกำรคิดเชิงค ำนวณ (computational thinking) และทักษะกำรแก้ปัญหำ ภำพวำดและ

กรำฟิกในหนังสือแต่ละเล่มของเธอนั้น เรียกได้ว่ำน่ำรักเสียจนผู้ใหญ่หลำยๆ คนอดใจไม่ไหว  ต้องซื้อมำเก็บไว้ที่

บ้ำน 

เมื่อวำนนี้ที่งำน Techsauce Global Summit 2019 เรำมีโอกำสนั่งคุยกับเธอหลังเธอได้เล่ำถึง Hello 

Ruby ให้ฟังบนเวท ี(ลองดูได้ที ่helloruby.com) 

https://thematter.co/pulse/interview-with-linda-liukas/79023
https://thematter.co/pulse/interview-with-linda-liukas/79023
http://helloruby.com/
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ภำพจำก : https://www.helloruby.com/books 

  

The MATTER : ทราบมาว่าจริงๆ แล้วคุณไม่ได้เรียนด้านการเขียนโปรแกรมมา (เธอเรียนปรัชญา ธุรกิจ และ

ออกแบบผลิตภัณฑ์— ผู้สัมภาษณ์) แล้ว Hello Ruby เกิดขึ้นได้อย่างไร? 

https://www.helloruby.com/books
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Linda : จริง ๆ แล้ว Hello Ruby เกิดมำจำกควำมหงุดหงิดใจตอนอยู่มหำวิทยำลัย ตอนที่ฉันพยำยำมเรียนรู้กำร

เขียนโปรแกรมและวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ (computer science) แล้วพบว่ำหนังสือเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่ล้ำสมัย 

และน่ำเบื่อมำก แล้วก็ไม่มีสีสันเอำเสียเลย ตอนนั้นฉันก็เลยวำดรูปในหน้ำต่ำ งๆ เพ่ือให้ตัวเองเข้ำใจเนื้อหำหรือตัว

แปรในหนังสือเล่มนั้นได้ง่ำยขึ้น สนุกกับกำรอ่ำนมันมำกขึ้น จำกตรงนั้นก็เลยค่อย ๆ พัฒนำขึ้นมำเรื่อย ๆ ประกอบ

กับที่ช่วงนั้นมันมีแนวคิดที่ว่ำ ถ้ำคุณจะสื่อสำรกับเจเนอเรชั่นต่อๆ ไป คุณต้องใช้เครื่องมืออย่ำงกำรเล่ำเรื่อง 

(storytelling) มำท ำให้เรื่องอย่ำงซอฟต์แวร์หรืออินเทอร์เน็ตใกล้ตัวคนมำกขึ้น แทนวิธีกำรเสนอเนื้อหำหนัก ๆ 

ชวนให้ขบคิดแบบเดิม ๆ 

  

The MATTER : ภาษาคอมพิวเตอร์นั้นมีหลายภาษา ท าไมถึงตัดสินใจเลือก Ruby? 

Linda : จริงๆ ฉันก็ลองเรียนรู้มำแล้วหลำยภำษำ แต ่Ruby เป็นอะไรที่ฉันรู้สึกสบำยใจกับมันมำกที่สุด ภำษำคอม

เพิวเตอร์ก็เหมือนกับภำษำที่เรำใช้พูด มันเป็นเครื่องมือในกำรสื่อสำรสิ่งที่เรำคิด สิ่งที่เรำรู้สึก Ruby ก็เหมือนเป็น

อีกภำษำที่ฉันรู้สึกว่ำเหมำะกับกำรเรียนรู้ของฉัน อีกเหตุผลคือควำมเป็นชุมชนของกลุ่มโปรแกรมเมอร์ที่ใช้ภำษำ 

Ruby นั้นเป็นคนที่เต็มไปด้วยจินตนำกำร และมีควำม ‘ไนซ์’ เหมือนกับ Yukihiro Matsumoto อำจำรย์ชำว

ญี่ปุ่นผู้ที่สร้ำงภำษำนี้ข้ึนมำ 

  

The MATTER : พูดถึงโปรแกรมเมอร์ที่เต็มไปด้วยจินตนาการ ตอนอยู่บนเวที คุณก็พูดว่า  “เทคโนโลยีเป็น

เรื่องของจินตนาการ” ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมว่าหมายถึงอะไร 

Linda : เรำมักจะมองโลกกันเป็นสองขั้ว คือคนที่เข้ำใจเทคโนโลยี และคนที่ไม่เข้ำใจมัน ส ำหรับฉันกำรแบ่งโลก

เป็นสองขัว้นั้นดูไม่สมเหตุสมผล เพรำะเรำต้องกำรคนที่ช่วยคิด ช่วยจินตนำกำรว่ำเทคโนโลยีมันควรจะพัฒนำไปใน

ทิศทำงไหน กำรพัฒนำของเทคโนโลยีมันไม่ได้อยู่ดีๆ โผล่ขึ้นมำจำกสุญญำกำศ เรำต้องกำรประสบกำรณ์ของคนมำ

พัฒนำมัน และหมำยถึงคนท่ีอำจจะไม่เข้ำใจมันก็ได้ แต่เป็นผู้ใช้หรือได้รับผลกระทบจำกมัน 

  

The MATTER :  ถ้าอย่างนั้น การที่คนบอกว่า เรามีระบบคิดสองแบบ แบบท่ีใช้การวิเคราะห์ด้วยตรรกะ

เหตุผล (analytical thinking) กับแบบที่ใช้จินตนาการ (creative thinking) คุณไม่ได้มองมันแยกออกจาก

กัน? 
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Linda : ฉันคิดว่ำมันไม่ได้แยกจำกกันขนำดนั้น ส่วนของกำรคิดวิเครำะห์อำจจะท ำให้คุณสำมำรถออกแบบและ

เขียนอัลกอริทึมได้ สำมำรถแสดงผลบำงอย่ำงได้ แต่ในทุก ๆ กำรเขียนโปรแกรมนั้นคุณจะต้องเจอกับปัญหำ

บำงอย่ำง และนั่นเป็นส่วนที่จินตนำกำรเข้ำมำมีบทบำท ว่ำคุณจะคิดหำทำงแก้ไขมันอย่ำงไร คุณจะบิด จะปรับ

โปรแกรมท่ีคุณเขียนมำแล้วในรูปแบบไหน เพ่ือหำทำงออกท่ีดีที่สุดจำกตรงนั้น 

  

The MATTER : เหมือนกับว่าโปรแกรมเมอร์ในสายตาของคุณไม่ใช่แค่เขียนโปรแกรม แต่เป็นการสร้างงาน

ศิลปะแห่งการเขียนโปรแกรมขึ้นมา? 

Linda : ใช่เลย! จริง ๆ ฉันชอบที่มีคนเปรียบเทียบโปรแกรมเมอร์กับกวี ว่ำเป็นคนที่สร้ำงอะไรบำงอย่ำงจำกควำม

ไม่มีอะไร นอกจำกกลุ่มค ำหลำย ๆ กลุ่ม แล้วสุดท้ำยก็สร้ำงมันให้เป็นระบบแล้วใช้ต่อๆ กันได้  (ดูที่ Linda เคยพูด

เรื่องนี้บนเวท ีTED : The poetry of programming) 

  

 
The MATTER : จริงๆ แล้ว เมื่อพูดถึงเรื่องการสอนหรือเรียนรู้การเขียนโปรแกรม คนจะคิดว่ามันต้องอยู่บน

หน้าจอคอมพิวเตอร์ แต่ท าไมคุณถึงเลือกที่จะใช้เป็นสมุดภาพและของเล่นต่าง ๆ 

Linda : จอคอมพิวเตอร์อำจจะเป็นเทคโนโลยีที่เรำมีในวันนี้ แต่อนำคต เรำอำจจะต้องเขียนโปรแกรมบนสิ่งอ่ืนก็

ได ้แล้วภำพรวมของวิทยำกำรคอมพิวเตอร์มันก็ใหญ่กว่ำนั้น กำรเขียนโปรแกรมเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่ำนั้น มันมี

https://youtu.be/-jRREn6ifEQ
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เรื่องของกระบวนกำรคิดแก้ปัญหำ แยกปัญหำย่อยเป็นส่วนๆ และหำทำงแก้ ซึ่งกำรนั่งอยู่หน้ำจอนั้นเป็นแค่ส่วน

หนึ่งของกำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะเหล่ำนั้น ฉันก็เลยคิดว่ำมันไม่จ ำเป็นที่จะต้องสอนหรือเรียนอยู่แค่บนหน้ำจอ 

เพรำะเรำสอนทักษะกำรคิดแก้ปัญหำทั่วไป กำรคิดสร้ำงสรรค์ และกำรท ำงำนร่วมกัน รออ่ำนได้เลย ตอนนี้หนังสือ

ของฉันก ำลังจะแปลเป็นภำษำไทยแล้ว (ตอนนี้สมุดภำพ Hello Ruby ได้รับกำรแปลไป 22 ภำษำ— ผู้สัมภำษณ์) 

  

The MATTER : นอกจากการสอนเรื่องทักษะความรู้แล้ว คุณคิดว่าวิธีนี้จะใช้สอนเรื่องการรู้เท่าทันโลกดิจิทัล 

(digital literacy) หรือสื่อ (media literacy) ได้ไหม? 

Linda : แรก ๆ ฉันอำจจะเริ่มจำกทักษะก่อน แต่เรื่องของหลักกำรทำงจริยธรรม (ethics) ก็สอดแทรกอยู่

ในสมุดภำพของ Hello Ruby เหมือนกัน อย่ำงในเล่มเกี่ยวกับกำรใช้อินเทอร์เน็ต ก็มีเครื่องมือให้ตรวจสอบข่ำว

ลวง (fake news) มีวิธีปฏิบัติถ้ำคุณถูกกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (cyberbullying) มีเรื่องของควำมเป็นส่วนตัว 

หรือแม้แต่อคติใน machine learning ซึ่งทั้งหมดเป็นเรื่องที่เด็กต้องเตรียมตัวว่ำอำจจะเจอในอนำคต บำงเรื่องเรำ

อำจจะยังไม่มีค ำตอบที่แน่ชัดให้เด็กๆ แต่อย่ำงน้อยก็สำมำรถสร้ำงควำมคุ้นเคยให้กับเขำ เวลำเจอจะได้ไม่ตกใจ

กลัว และหำทำงรับมือกับมันได้ 

  

The MATTER : แล้วพ่อแม่หรือครูจะมีบทบาทอย่างไรได้บ้างกับการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมของเด็ก? 

Linda : พ่อแม่และครูช่วยได้ด้วยกำรท ำหน้ำที่เป็น coaching guide ที่ด ีแม้จะไม่มีควำมรู้เรื่องกำรเขียน

โปรแกรมก็ตำม คุณไม่จ ำเป็นต้องให้ค ำตอบกับเด็ก ๆ แต่คอยเป็นที่ปรึกษำ และชี้ให้หำทำงใหม่ ๆ เป็นคนคอยตั้ง

ค ำถำมและให้โจทย์ที่ท้ำทำย เรำต้องเปลี่ยนแนวคิดที่ว่ำพ่อแม่และครูรู้ค ำตอบทุกอย่ำง เพรำะในโลกอนำคตมัน

อำจจะยิ่งมีสิ่งที่เรำไม่มีค ำตอบเพิ่มมำกข้ึน ดังนั้นมันจ ำเป็นมำกที่เรำต้องสอนให้เด็ก ๆ เรียนรู้กำรแก้ปัญหำ สอน

ให้อดทน และท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ นอกจำกนั้น พ่อแม่และครูก็อำจจะต้องคอยดูว่ำเด็ก ๆ มีควำมสนใจในอะไร 

แล้วกำรเรียนรู้กำรเขียนโปรแกรมจะสนับสนุนพวกเขำได้ในทำงใดบ้ำง เพรำะฉันมองว่ำในอนำคต โรงเรียนจะไม่ได้

สอนเพ่ือกำรไปเป็นอำชีพใดอำชีพหนึ่ง แต่ลักษณะงำนในอนำคตมันจะต่ำงออกไป และสิ่งที่เรำสนใจจะออกแบบ

งำนของเรำได้ 

  

https://www.helloruby.com/books
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The MATTER : พูดถึงอนาคต มีคนบอกว่าเทคโนโลยีจะย่ิงสร้างความเหลื่อมล้ าให้กับโลกเรา คนที่ปรับตัวทัน

เท่านั้นถึงจะอยู่รอด แต่โลกจะท้ิงคนที่ปรับตัวไม่ได้ไว้ข้างหลัง คุณเห็นด้วยไหม? 

Linda : ฉันเคยได้ยินคนพูด แต่ยังไม่เคยเห็นตัวข้อมูลชุดไหนที่ยืนยันแนวคิดที่ว่ำเทคโนโลยีสร้ำงควำม

เหลื่อมล้ ำให้กับโลก ตรงกันข้ำม ฉันมองว่ำควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีก ำลังพำทุกคนไปข้ำงหน้ำด้วยกัน แต่เพ่ือ

ป้องกันไม่ให้สิ่งที่คนพูดกันเกิดข้ึน ฉันมองว่ำกำรรวมผู้คนที่หลำกหลำยมำช่วยกันคิดว่ำเทคโนโลยีควรพัฒนำไปทำง

ไหน หรือเพ่ือแก้ปัญหำอะไร ก็เป็นไอเดียที่ดีในกำรป้องกันควำมเหลื่อมล้ ำ หรือแม้แต่เรื่องที่คนพูดกันว่ำหุ่นยนต์

จะมำแย่งงำนคน ฉันก็มองตรงกันข้ำม ว่ำมันอำจจะสร้ำงรูปแบบงำนใหม่ ๆ ขึ้นมำด้วยซ้ ำ เพรำะคอมพิวเตอร์

อำจจะท ำงำนบำงอย่ำง ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นงำนที่น่ำเบื่อแทนเรำได้ 

  
คนเราก็จะได้ลุกไปท าอะไรที่สร้างคุณค่า สร้างความสนุก หรือมีความหมายได้มากขึ้น และมันเป็นโอกาสที่เรา
จะได้แสดงออกทางตัวตนและความคิด ผ่านตัวช่วยอย่างเทคโนโลยีด้วย 
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