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ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เป็นหน่วยงานภายใต้ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) มีพันธกิจส�าคัญประการหนึ่งคือ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดนักวิจัย นักพัฒนา นวัตกร และบุคลากร เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และสารสนเทศซึ่งเป็นเทคโนโลยีฐานรากที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนโลกในอนาคต  ดังนั้น การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลทั้งในภาคอุตสาหกรรม  ภาคการศึกษา และชุมชนเพื่อให้มีความพร้อมรองรับเทคโนโลยีนี้จึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง 

ที่จะท�าให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล ถือเป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในเชื่อมไทยสู่ประชาคมโลก 

และมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

 การสนับสนุนและพัฒนาให้เกิดทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้และทักษะของเทคโนโลยีด้านอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศจึงเป็นสิ่งที่เนคเทคและหน่วยงานภาคีเครือข่ายให้ความส�าคัญและด�าเนินการต่อเนื่องร่วมสองทศวรรษที่ผ่านมา  โดยใช้

รปูแบบของการจดัการประกวดแข่งขนัการพฒันาซอฟต์แวร์ของนกัเรยีน นสิติ นกัศกึษาทัว่ประเทศ เป็นการใช้เวทกีารแข่งขนัเพือ่ให้

เกดิการมุง่มัน่ขบัเคีย่วพฒันาตนเองของเยาวชนไทยไปสูเ่ป้าหมาย ซึง่ถอืเป็นกระบวนการพฒันาตนเองทีเ่ป็นสากล และมปีระสทิธผิล

อย่างเป็นรปูธรรม โดยกจิกรรมหนึง่ทีเ่นคเทคให้การสนบัสนนุมาแล้วถงึ 20 ปี คอื “โครงการการแข่งขนัพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์

แห่งประเทศไทย” ซึง่จดัขึน้เป็นครัง้แรกในปี พ.ศ. 2537 ภายใต้ชือ่ “โครงการสนบัสนนุการพฒันาซอฟต์แวร์ขนาดเลก็” เป็นโครงการ

สนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาโครงผลงานซอฟต์แวร์ ในระดับนักเรียน และนิสิต นักศึกษา ซึ่งได้รับความสนใจ มีนักเรียน นิสิต นักศึกษา 

ส่งผลงานการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เข้าร่วมแข่งขันเป็นจ�านวนมากและเพิ่มมากขึ้นทุกปี ต่อมาได้มีการปรับรูปแบบในการ

ด�าเนินโครงการฯ โดยจัดให้มีเวทีการแข่งขันในระดับประเทศ และเปลี่ยนชื่อเป็น “การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง

ประเทศไทย (The National Software Contest: NSC)” และในปี พ.ศ. 2542 ผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท 

จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่เนคเทคด�าเนินโครงการ NSC ได้สร้างนักไอที นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และนวัตกรที่มีคุณภาพ

เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และธุรกิจด้านไอทีเป็นจ�านวนไม่น้อย รวมทั้งได้สร้างบุคลากรที่ประสบความส�าเร็จในการท�างานที่

เกี่ยวเนื่องกับด้านซอฟต์แวร์อีกเป็นจ�านวนมาก ซึ่งบุคคลเหล่านี้ ได้สะท้อนมุมมองและทัศนคติที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ

การสร้างแรงบันดาลใจให้นักพัฒนาไอทีรุ่นใหม่ได้เล็งเห็นคุณค่าของการท�างานหรือการพัฒนาผลงานด้านไอที ที่เป็นประโยชน์ต่อ

ประเทศไทยในสาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ และจริยธรรม หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมบทสัมภาษณ์ของบุคคล

คณุภาพด้านการพฒันาไอททีีเ่คยผ่านเวทกีารแข่งขนั NSC ในแง่มมุทีน่่าสนใจ อาท ิแนวความคดิ ทศันคต ิการเตบิโตในเส้นทางอาชพี  

บทเรียนและความส�าเร็จ ตลอดระยะเวลาที่ได้โลดแล่นอยู่ในวงการด้านการพัฒนาไอที  เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน และเพื่อเป็นการ

เชิดชูเกียรติในฐานะหนึ่งในบุคคลคุณภาพด้านการพัฒนาไอทีของประเทศ ผมหวังว่าหนังสือเล่มนี้่จะมีส่วนในการจุดประกายให้กับ

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักไอทีรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้  ตระหนักในคุณค่าของการพัฒนาไอทีให้กับประเทศไทยตลอดระยะเวลา 20 ปี

ที่ผ่านมาผ่านมุมมองของบุคคลคุณภาพเหล่านี้ 

ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
ผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ค�านิยม



แม้ว่าประเทศไทยจะมศีกัยภาพในการแข่งขนักบัต่างประเทศในด้านการพฒันาขดีความสามารถและทกัษะใน

การเขียนโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ แต่การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้ยั่งยืน จ�าเป็นต้องเตรียมสร้าง

บุคลากรที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และมีปริมาณมากพอ จากความจ�าเป็นดังกล่าว ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพวิเตอร์แห่งชาต ิ(เนคเทค) ร่วมกบั ส�านกังานส่งเสรมิอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาต ิ(SIPA) ได้ด�าเนนิโครงการการ

แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยขึ้นเป็น ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537 ภายใต้ชื่อ “โครงการสนับสนุน

การพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก” โดยในระยะแรกของโครงการเป็นการให้ทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงการซอฟต์แวร์

ในระดับนักเรียนและนักศึกษา ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้ส่งผลงานการพัฒนาซอฟต์แวร์เข้าร่วมประกวดจ�านวนมากและ

เพิ่มขึ้นทุกปี ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 โครงการประกวดซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ได้ปรับกลยุทธ์ในการด�าเนินโครงการโดย

จดัให้มเีวทกีารแข่งขนัในระดบัประเทศ และเปลีย่นชือ่เป็น “การแข่งขนัพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์แห่งประเทศไทย 

(National Software Contest: NSC)”

ค�าน�า

“

”

เรามีความเชื่อว่า การพัฒนาคนพัฒนาเด็กไทย เราไม่ได้แพ้ใครนะครับ 

ขอให้เขาได้คิดเองท�าเอง เขาจะสนุก เขาภาคภูมิใจจะค้นคว้า เด็กก็เติบโตขึ้นมาได้ 

ผมคิดว่า หลังๆ เด็กมีโอกาสในการพัฒนาตัวเองในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเยอะ 

ประเทศก็เติบโตขึ้นมา ซึ่งเราก็ดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนานั้น



ส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์ในหนังสือ “เนคเทค 3 ทศวรรษ พัฒนาไทย งานวิจัย ใช้ได้จริง” ข้างต้นของ ดร.กว้าน สีตะธนี 

อดตีรองผูอ้�านวยการศนูย์เทคโนโลยอีเิลก็ทรอนกิส์และคอมพวิเตอร์แห่งชาต ิ  หนึง่ในผูบ้กุเบกิของโครงการ NSC  สะท้อนความเชือ่

ความศรัทธาของการด�าเนินโครงการ NSC ผ่านการให้ค�าแนะน�า  แนะแนว เพื่อปรับปรุง พัฒนารูปแบบของการด�าเนินโครงการ

มาตลอด ซึ่งท�าให้โครงการสามารถผลิตและพัฒนานักเขียนโปรแกรม นักไอที ที่มีทักษะความสามารถสูงให้กับวงการอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์จ�านวนไม่น้อยในแต่ละปีที่จัดการแข่งขัน จนเป็นที่ยอมรับว่า NSC เป็นโครงการที่สร้างและพัฒนานักไอทีอย่างแท้จริง 

เพราะมีกระบวนการสร้าง พัฒนา และประเมินความสามารถที่ได้ผล มีระบบส่งเสริม พัฒนาทักษะและสนับสนุน 

ผู้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท�าให้มีผู้สนใจทั้งนักเรียนและนักศึกษาจากทุกภูมิภาคเข้าร่วมโครงการเป็นจ�านวนมาก ทั้งนี้ โครงการ NSC 

ยงัได้รบัการคดัเลอืกจากคณะกรรมการเอกลกัษณ์ของชาต ิส�านกังานปลดัส�านกันายกรฐัมนตร ีให้เป็น “โครงการดเีด่นของชาต ิประจ�าปี

พุทธศักราช 2556 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ซึ่งได้เข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดชบรมนาถบพิตร โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นผู้แทน

พระองค์พระราชทานรางวัล เมื่อวันอังคารที่ 25 เดือนมีนาคม พุทธศักราช 2557 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังสวนจิตรลดา ซึ่งนับ

เป็นเกียรติสูงสุดของโครงการฯ

ในปี พ.ศ. 2560 โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ได้ด�าเนินโครงการฯ มาครบ เป็นปีที่ 20 

จนถงึปัจจบุนั การแข่งขนั NSC ได้จดัต่อเนือ่งมาจนเข้าสูปี่ที ่22 ซึง่รวมตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา มผีลงานทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุไปแล้ว

ทั้งสิ้นกว่า 12,000 โครงการ จากข้อเสนอโครงการทั้งสิ้นกว่า 24,000 โครงการ จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศกว่า 160 สถาบัน 

ถือเป็นตัวเลขที่บ่งชัดถึงการบ่มเพาะบุคลากรด้านไอทีในระดับเยาวชน ที่พร้อมจะพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นนักวิจัย นักพัฒนา หรือ

ผู้ประกอบการด้านไอทีต่อไป นอกจากนั้น ศูนย์ฯ ยังได้ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ส่งผลงานซอฟต์แวร์ที่

ได้รับรางวัลชนะเลิศเข้าร่วมการประกวดในเวที Asia Pacific ICT Awards (APICTA) ในประเภทนักเรียน และนิสิต นักศึกษา ซึ่งงาน 

APICTA เป็นการประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์ในด้านต่างๆ ส�าหรบัประเทศในภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิก ทีจ่ดัขึน้เพือ่ส่งเสรมิผูป้ระกอบการ

และอตุสาหกรรมด้านไอทขีองประเทศในภมูภิาค เปิดโอกาสให้มกีารน�าเสนอผลงานซอฟต์แวร์ทีม่คีณุภาพ และศกัยภาพทางธรุกจิและ

การตลาดจากผูป้ระกอบการ ผูเ้ชีย่วชาญ ภาคการศกึษา และนกัเรยีน นสิติ นกัศกึษา โดยประเทศในภมูภิาคผลดัเปลีย่นหมนุเวยีนกนั

เป็นเจ้าภาพ โดยประเทศไทยสามารถคว้ารางวัลจากเวทีดังกล่าวอย่างต่อเนื่องทุกปี

ด้วยผลส�าเรจ็ของการด�าเนนิโครงการฯ ท�าให้ได้รบัการยอมรบัจากหลายหน่วยงาน และหลายภาคส่วน รวมถงึภาคการศกึษา

ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละประเภท ในแต่ละปี จ�านวนไม่น้อย ที่ได้น�าประสบการณ์จากการเข้าร่วมการแข่งขัน ไป

เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ หรือเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักไอที ในภาคอุตสาหกรรมไอทีของประเทศ กลายเป็นนักไอที 

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ ดังนั้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติในฐานะหนึ่งในบุคคลคุณภาพด้านการพัฒนาไอทีของประเทศ 

เนคเทคจึงได้จัดท�าโครงการ “ถอดบทเรียนเยาวชนในโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย เนื่องใน

โอกาสครบรอบ 20 ปี ของการด�าเนินโครงการ (20th NSC Anniversary)” ขึ้น เพื่อเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ มุมมอง ทัศนคติ 

และอัตชีวประวัติของผู้เข้าแข่งขันเหล่านี้ ให้เป็นแรงบันดาลใจแก่เยาวชนนักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักไอทีรุ่นใหม่ ได้เล็งเห็นคุณค่าของ

การพัฒนาผลงานด้านไอที และการสร้างบุคลากรด้านไอทีขึ้นมาจากการประกวดแข่งขันต่างฯ เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคล ทรัพยากร

ด้านไอที ที่จะสามารถขับเคลื่อนพัฒนาประเทศโดยใช้เทคโนโลยีไอทีต่อไปในอนาคต

ดร.กัลยำ อุดมวิทิต
รองผู้อ�านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
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สิง่แวดล้อมรอบตวัเป็นอย่างไร เรากจ็ะเตบิโตเป็นอย่างนัน้... ส�าหรบัคนทัว่ไป สิง่แวดล้อมนัน้
อาจหมายถงึของทีอ่ยูร่อบตวัในวยัเดก็ กระบวนการสัง่สอนของผูป้กครอง หรอืการเรยีนในโรงเรยีน 
แต่ส�าหรับ ‘วิน’ มนัสวิน หาญมงคลชัย โปรแกรมเมอร์หนุ่มน้อยวัย 24 ปี แห่ง Wongnai (วงใน)..
เวบ็ไซต์และแอปพลเิคชนัค้นหาและรวีวิร้านอาหารยอดนยิมอนัดบัต้นๆ ของเมอืงไทยแล้ว นอกเหนอื
จากสิ่งแวดล้อมที่กล่าวมาข้างต้น การแข่งขัน NSC คืออีกหนึ่งเบ้าหลอมที่ขีดลากไทม์ไลน์ชีวิต 
ให้เขาแสวงหาและเตบิโตขึน้มาเป็นอกีหนึง่คนไอทคีณุภาพของยคุนี ้เราลองมาท�าความรูจ้กัและเรยีน
รูเ้รื่องราวของเขาไปพร้อมกันๆ จากบทสัมภาษณ์นี้...
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20th  ANNIVERSARY NSC

12



ผมได้ยินที่บ้ำนเล่ำว่ำ
ตอนอนุบำล ครูให้กระดำษมำวำดรูป สิ่งที่ผมวำดคือ

เส้นขยุกขยุย ครูก็งงว่ำวำดอะไร แต่แม่เข้ำใจว่ำผมวำดอะไร 
เพรำะที่บ้ำนจะมีสำยไฟกองอยู่ ผมจะชอบนั่งขย�ำๆ เล่น 

ไม่แน่ใจว่ำสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ แต่มันเป็นควำมสนใจเกี่ยวกับ
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์มำนำนแล้วครับ

“

”
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เริ่มต้นจากกองสายไฟในวัยเด็ก
ตอนเด็กๆ ที่บ้านจะมีคอมพิวเตอร์ เครื่องแรก

ที่ใช้เป็น Window 3.1 ทีไ่ม่ใช่เปิดมาปุบ๊แล้วดบัเบลิคลกิ
เปิดเกมเล่นได้เลย แต่มนัต้องเรียนรู้วธิีการใช้ระดบัหนึ่ง 
ตอน ป.4 ผมซื้อหนังสือเขียนโปรแกรมมาอ่าน แล้ว
ทดลองเขียนดู แต่เริ่มมาจริงจังตอน ป.6 ที่ชวนเพื่อน
ท�าเกมกัน แต่สุดท้ายก็ล้มเลิกไป จนกระทั่ง ม.1 เริ่ม
รู้จักลินุกซ์ (Linux) แล้วเอามาลงเครื่องที่บ้าน ตอน
นั้นเป็น Window 98 แล้ว จนสามารถท�าลินุกซ์เอง
ตั้งแต่ชิ้นแรกจนถึงมันใช้งานได้จริง ท�าให้เราเข้าใจ
ภาพของระบบทั้งหมด  

เข้าสู่วงการไอทีกับ NSC ครั้งแรก
จนกระทั่งตอน ม.ต้น NECTEC จัดการแข่งขัน 

NLC (National Linux Competition) ครั้งที่ 8 
เป็นการแข่งขนัลนิกุซ์ พอท�ามาสกัพกัเริม่เหน็ว่าบน ลนิกุซ์
มขีองเล่นให้เล่นเยอะด ีรูส้กึสนกุ กเ็ลยเป็นไอเดยีโปรเจกต์
ตัวแรกที่ส่ง NSC ครั้งที่ 11 แต่ไม่ได้รางวัล แต่สิ่งที่เห็น
จากการแข่งรอบนั้นคือ เดิมผมเป็นคนเดียวในโรงเรียน
ที่เขียนโปรแกรม เลยไม่รู้ว่าทักษะคนอื่นประมาณไหน 
จนไป NSC ได้เห็นผลงานของคู่แข่ง ท�าให้รู้ว่าต้องหา
ผลงานที่น่าสนใจกว่านี้ สร้าง impact กว่านี้ เข้าใจง่าย
กว่านี ้ซึง่ครัง้แรกทีม่นัไม่เวร์ิค อาจเป็นเพราะเลอืกหวัข้อ

ทีไ่ม่ดพีอ กเ็ลยลองไปนัง่คดิหวัข้อใหม่ดวู่า หวัข้อแนวไหน

ที่จะส่งแข่งขันได้ 

วิธีการท�างานแบบสร้างโจทย์จากปัญหา
ตอนนั้นผมเอาเงินที่แข่ง NLC ชนะไปซื้อ server 

วางไว้ในบ้าน เป็นแหล่ง control server ที่ให้บริการ
กันในบ้าน เป็นโจทย์ที่ตัวเองใช้เอง ซึ่งผมคิดว่าเป็น 
key point ในการท�าโปรเจกต์เลยนะ พอใช้เองมนัจะได้ 
requirement ว่าอันนี้ควรมี อันนี้ไม่ควรมี หลังจากนั้น
มือถือเริ่มเข้ามาก็ลองเขียนเป็นเว็บฯ แล้วส่ง NSC ครั้ง
ที่ 13 ได้รับรางวัลที่ 3 ครับ 

ปีถัดมาก็ยังมองหาไอเดียส่งแข่งขัน ช่วงนั้นสิ่งที่
เป็นกระแสคือเรื่อง real time web ที่เราเห็นกันจะ
เป็นทวิตเตอร์ แต่ส�านักข่าวเขาจะไม่ใช้ทวิตเตอร์แต่
ใช้เว็บฯ ของตัวเอง ก็เลยลอง implement ตัวนี้ส่ง
แข่งขัน จ�าได้ว่าปีนั้นน�้าท่วม ได้ยื่นข้อเสนอโครงการ
ไป แต่ถอนโครงการออกมาก่อน ช่วงนั้นเพื่อนชวนไป
ท�าเว็บฯ และนิตยสารเกี่ยวกับ animate ด้วยกัน เป็น
ช่วงที่ e-book ก�าลังเริ่มมา สิ่งที่ผมเห็น e-book ใน
ตลาดมันไม่เหมือนหนังสือที่เป็นเล่ม แต่ก็อปปี้จากเล่ม
ไปเป็นไฟล์ pdf ทั้งที่คอมพิวเตอร์ท�าอะไรได้เยอะมาก 
มัน interact กับเราได้ มัน feedback กับเราได้ ก็เลย
ลองศึกษาตลาดดูว่ามีใครท�าอะไรบ้าง  

วิธีท�า e-book ของผมคือ เขียนหน้าเว็บฯ เอง
ทั้งหมด แต่พอท�าไปสักสองเล่มผมเริ่มเหนื่อย ต้องหา
คนในทีมมาท�าแทน เลยคิดสร้างเครื่องมือส�าหรับคนที่
ไม่ถนัดเขียนโค้ดขึ้นมา แล้วส่งเป็นผลงานเข้าแข่งขัน 
NSC ครัง้ที ่15  โปรเจกต์นีผ้มมองว่ามนัเวร์ิคมาก เพราะ
มีกลุ่มผู้ใช้งานจริง เราเห็น requirement บางอย่างซึ่ง
คนทีไ่ม่ได้ใช้จรงิเขาจะไม่เจอ โปรเจกต์นีม้ทีกุอย่างพร้อม 
ท�าให้ได้รางวัลที่ 1 หลังจากนั้น NECTEC ก็แนะน�าให้
ส่งแข่งขนัเวทอีืน่ๆ อย่างต่อเนือ่ง เช่น  TICTA (Thailand 
ICT Awards) และ APICTA  (Asia Pacific ICT Alliance 
Awards) ครับ

Software Engineering คือค�าตอบ

พอจบ ม.6 ผมเลอืกเรยีนเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ครบั 
เพราะมันเป็นค�าตอบที่ตายตัวตั้งแต่ ม.4 ที่เลือกสายนี้
มาและมีผลงานด้านนี้อยู่แล้ว ขณะเดียวกันใน field 
มนักก็ว้างมาก มตีัง้แต่ Computer Science, Computer 
Engineering, Software Engineering  และ field 
ข้างเคียงอื่นๆ สุดท้ายผมเลือก Software Engineering 
ซึง่เป็น major หนึง่ของวศิวกรรมฯ คอมพวิเตอร์ เพราะ
เป็นหลกัสตูรใหม่ทีน่่าสนใจ รวมถงึมนัแตะกบัซอฟต์แวร์
ตรงๆ ไม่ต้องไปแตะกับฮาร์ดแวร์ซึ่งผมไม่ถนัด
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ผมมองว่ำ NSC 
แพ้ชนะมันอยู่ที่รอบแรกแล้วครับ 

ถ้ำหัวข้อไม่ดีไปถึงรอบสุดท้ำยมันก็ตกอยู่ดี 
เลยต้องเลือกหัวข้อดีๆ ตั้งแต่รอบแรก

“

”
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หวัใจของการแข่ง NSC คอืเลอืกหวัข้อให้ดี
ตั้งแต่แรก

ปีแรกๆ ทีส่่งผลงานแข่งขนั NSC ผมเหน็โปสเตอร์
ติดประกาศที่โรงเรียนครับ ผมก็เริ่มตามข่าวว่าปีนี้จัด 
เมื่อไหร่ เพราะต้องเริ่มวางแผนหัวข้อตั้งแต่เนิ่นๆ ว่าจะ
ส่งอะไร ทีผ่่านมาพบว่าโปรเจกต์ทีส่่งแล้วส�าเรจ็จะเสรจ็
ประมาณ 70 – 80% ก่อนส่งหวัข้อครบั พอส่งหวัข้อแล้ว
มันเป็นเวลาที่เราได้เกลาโปรเจกต์มากกว่า

พอเข้ามหาวิทยาลัยผมก็ยังหาโอกาสและหัวข้อ

ส่งแข่งขันอยู่ แต่หัวข้อที่เข้าสู่รอบชิงหรือได้รางวัล ใน

ระดบัมหาวทิยาลยัจะมคีวามซบัซ้อนมากขึน้ ซึง่ผมมอง
ว่า NSC แพ้ชนะมันอยู่ที่รอบแรกแล้วครับ ถ้าหัวข้อ
ไม่ดีไปถึงรอบสุดท้ายมันก็ตกอยู่ดี เลยต้องเลือกหัวข้อ
ดีๆ  ตัง้แต่รอบแรก แต่ปีแรกผลงานทีส่นใจยงัไม่สามารถ
ลงหมวดใดหมวดหนึ่งได้ ก็เลยไม่ได้ส่งปีนั้นครับ 

ปีถดัมาเป็น NSC ครัง้ที ่17 เป็นปีสดุท้ายทีผ่มส่ง NSC 
และมหีมวดลนิกุซ์ กเ็ลยลองคดิโครงการทีท่�า Platform 
as a service บน desktop ท�าเป็นโปรแกรม desktop 
ที่พอโยนโปรแกรมไปปุ๊บมันสร้าง server ให้เราและ
ลงให้เสร็จเลย ได้รางวัลที่ 3 มา แต่ปีนั้นไม่มีรางวัลที่ 1 
และ 2 นั่นคือครั้งสุดท้ายที่ส่ง NSC ครับ

ผมมองว่ำทกุอย่ำงคอืของเล่น
คอมพวิเตอร์คอืของเล่น เรำเล่นกบัมนัแล้วเรำสนกุ

แต่บำงคนจะรูส้กึว่ำเขยีนโปรแกรมยำก ไม่สนกุ 
แต่เรำเรยีนเองมำก่อน และเริม่สร้ำงควำมเข้ำใจ

ในแบบของตวัเองทีเ่ข้ำใจง่ำยกว่ำ

ความแตกต่างของ NSC กับเวทีอื่นๆ
NSC เป็นการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเจอมา 

มคีูแ่ข่งขนัหลายๆ แบบ เราได้เหน็ว่าคนทีอ่ยูรุ่น่เดยีวกนั
กบัเราเขามทีกัษะประมาณไหน ขณะเดยีวกนัโปรเจกต์
ส่วนใหญ่ที ่ NSC รบัจะเป็นแนว research ส่วนเวทอีืน่
อาจจะวดัอย่างอืน่ เช่น ขายได้ไหม หรอืมคีนใช้เท่าไหร่ 
แต่ของ NSC โปรเจกต์บางตัวที่ตีเข้าเป็น research 
ไม่ได้ จะส่งค่อนข้างยากนดิหนึง่ ขณะเดยีวกนัเวทอีืน่ถ้า
โปรเจกต์ทีไ่ม่ค่อยม ีvalue ทางด้านธรุกจิ กค่็อนข้างยาก
ทีจ่ะมา pitch ดงันัน้ ต้องเลอืกเวทตีามหวัข้อทีเ่รามอียูใ่น
มอืด้วยครบั

ตัดสินใจเข้าคลุกวงใน 
การทีเ่รามดีกีรจีาก NSC ตดิมา มกีารแข่งขนัอืน่ๆ 

ติดมามันก็ช่วยได้ค่อนข้างเยอะครับ ... ผมฝึกงานที่
บริษัท วงใน จ�ากัด ตอนแรกวงในไม่ใช่ที่ที่ผมมองเลย 
เพราะเวลาเลือกงานผมจะมองจากงานที่ผมท�ามา พวก 
Python, JavaScript แต่ในเมืองไทยมีคนใช้ Python 
ค่อนข้างน้อย ตอนนัน้มเีพือ่นชวนไปวงใน ซึง่เป็นโอกาส
ที่ดีมากเพราะพอเข้ามาปุ๊บเขาก�าลังเริ่มโปรดักส์ใหม่
ทีส่ามารถใช้ของใหม่ๆ ได้ เป็นทมีแรกๆ ทีเ่อา JavaScript 

“

”

20th  ANNIVERSARY NSC

16



บางอย่างที่เราเคยท�าได้ ซึ่งก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับการ
ท�างานเป็นทีมด้วยครับ

แรงสนับสนุนจากครอบครัว

ทีผ่มมาถงึจดุนีไ้ด้ พ่อผมเป็นโคชทีด่เีลยครบั และ
สนับสนุนการแข่งขันตลอด ผมคุยเรื่องโปรเจกต์กับพ่อ
ได้ตลอด รวมทัง้พ่อยงัเป็นทีป่รกึษาในเรือ่งต่างๆ ได้ เช่น 
การน�าเสนอ ซึง่ตอน NSC คณุพ่อไปทกุครัง้เลยนะ ถ้าผม
ไม่อยูท่ีบ่ธู เขาสามารถพรเีซนต์แทนผมได้ด้วย (หวัเราะ) 
นอกจากนี้มีคุณแม่ที่สนับสนุน แม้เขาอาจจะไม่ค่อย
เข้าใจสิ่งที่เราท�า แต่ผลลัพธ์ที่กลับมาเขาเห็นชัดเจนว่า
เราได้รางวัล ได้ความรู้ เขาก็โอเค 

คุณพ่อเคยบอกว่า จริงๆ เขาควบคุมสภาพ
แวดล้อมได้ระดับหนึ่ง ส่งเสริมบรรยากาศให้เกิดการ
อยากรูอ้ยากลอง อย่างของเล่นเขาจะคดิว่า ถ้าซือ้มาแล้ว
ผมสามารถเอาไปท�ารางวัลได้เขาจะซื้อให้ มันเลย

และ Python เข้ามาในบริษัท พอฝึกงานเสร็จก็เลือกที่
จะรบังานทีน่ีต่่อ ตอนนีอ้ยูท่ีน่ีป่ระมาณ 7 – 8 เดอืน แล้ว
ครบั งานทีท่�าคอื set standard ต่างๆ มองภาพว่าระบบ
จะไปทางไหน แต่งานเขียนโค้ดยังเป็นงานหลักอยู่ครับ 
แค่โค้ดที่เขียนไม่ใช่โค้ด feature เท่านั้นเอง แต่เป็นการ
ปรับโครงสร้างระบบใหม่เพื่อให้รองรับการเติบโตใน
อนาคต ซึง่ทีว่งในมทีมีทีเ่ก่งและทนัสมยั ท�าให้เราท�างาน
แล้วได้ความรู้ด้วยครับ

 

ชีวิตจริงที่ต่างจากการแข่งขัน

ตอนแข่งขัน โปรเจกต์ทุกตัวผมจะเขียนโค้ดคน
เดียว คนอื่นท�าอย่างอื่น เช่น กราฟิก และผมเป็นคนดู
ภาพรวมของโปรเจกต์ด้วย คือ ผมจะเป็นคนก�าหนดว่า
จะไปทางไหน แต่พออยู่ที่วงในเรามีทีมที่มีความรู้ เรา
สามารถนัง่คยุดเีบทได้ว่า โซลชูนันีด้หีรอืไม่ดอีย่างไร เรา
ไม่ต้องท�างานคนเดียวแล้ว และเราไม่สามารถที่จะท�า
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โอกาสของเดก็รุน่ใหม่ทีอ่ยากเข้าสูเ่ส้นทางไอที
ผมว่าเทคโนโลยีตอนนี้มีมากกว่าแต่ก่อน สิบปี

ที่แล้วถ้ามีคนบอกว่าเราจะเรียกแท็กซี่บนอินเทอร์เน็ต
ได้คงเป็นเรื่องเพ้อฝัน กระทั่งโทรศัพท์เรียกแท็กซี่ได้ 
จนมาถึงตอนนี้เรามีสิ่งที่เรียกว่า Internet of Things 
ซึ่ง NSC มีแบบนี้มานานมาก มีโปรเจกต์ที่ส่งแข่งขัน 
เช่น เปิดปิดไฟในบ้านได้ด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ตอนนี้
เอาไปขายได้แล้ว กลายเป็นว่าเทคโนโลยไีม่ได้อยูบ่นหน้า
จอสีเ่หลีย่มแต่มนัอยูใ่นทกุที ่ซึง่เขาสามารถหาความสนกุ
ได้มากกว่าหุน่ยนต์ทีโ่รงเรยีนชอบสอน field มนักว้างขึน้ 
จากหน้าจอมนัท�าอะไรได้เยอะ นีค่อืโอกาสทีโ่รงเรยีนยงั
ไม่ได้สอนคนรุน่ใหม่ว่าคอมพวิเตอร์มนัท�าได้ขนาดนีแ้ล้ว 

เป็นการสนบัสนนุจากทีบ้่านระดบัหนึง่ ซึง่ของบางอย่าง 
เช่น โทรศัพท์ เราเรียกมันว่าของใช้ แต่ผมมองว่าทุก
อย่างคอืของเล่น คอมพวิเตอร์คอืของเล่น เราเล่นกบัมนั
แล้วเราสนุก แต่บางคนจะรู้สึกว่าเขียนโปรแกรมยาก 
ไม่สนกุ แต่เราเรยีนเองมาก่อน และเริม่สร้างความเข้าใจ
ในแบบของตัวเองที่เข้าใจง่ายกว่า

อุปสรรคในการพัฒนาเด็กไอที
ผมคดิว่า การพฒันาเดก็ไอทขีาดการผลกัดนัจาก

หลายๆ ส่วนนะครับ  หนึ่ง ครอบครัว บางคนเข้าใจว่า
ลูกเล่นเกมทั้งวัน แต่อย่างผมสามารถเล่นเกมและท�า
รายได้ได้ ผมเล่นเกมและอยากท�าเกมแล้วเริม่ศกึษาจาก
โปรแกรม แต่พ่อแม่บางคนไม่เข้าใจ เห็นว่านั่งเล่น
คอมพิวเตอร์อยู่ แต่ไม่รู้ว่าท�าอะไรในคอมพิวเตอร์ แต่
พ่อผมเข้าใจว่าผมท�าอะไรและสิ่งที่ท�ามีประโยชน์ 

สอง โรงเรยีน บางคนอาจจะยงัไม่รูว่้าตวัเองอยาก
ท�าอะไร ถ้าโรงเรียนให้เขามีโอกาสได้ลอง เขาอาจจะ
ค้นพบว่าท�าแบบนี้แล้วเขาสนุก โรงเรียนต้องท�าให้เด็ก
เกิดความเข้าใจและความรักใน field นี้ โดยเริ่มจาก
สิ่งที่ง่าย ใช้ความเข้าใจที่ง่ายกว่า ยกตัวอย่างหุ่นยนต์
อาจจะจับต้องง่าย แต่ฟีดแบคไม่เร็วพอที่จะท�าให้เขา
สนุกได้ หรือเขาอาจจะมองว่าเรียนหุ่นยนต์แล้วได้อะไร 
กลับไปบ้านแล้วเขาไม่มีหุ่นยนต์ แต่มือถือจะเข้าถึงได้
ง่ายกว่า เอาไปใช้งานได้จรงิ เขาสนกุมากขึน้ ทีบ้่านเปิด
รบัมากขึน้

กำรเข้ำแข่งขนั NSC
ท�ำให้เหน็ว่ำคนรุน่เรำเขำก�ำลงัท�ำอะไรกนัอยู่

บำงทเีขำอำจจะเหน็ในสิง่ทีเ่รำไม่เหน็
หรอืเขำอำจจะอยูค่นละ field กบัเรำ

“

”

สิ่งส�าคัญคือหาตัวเองให้เจอ 
 ส�าหรับคนที่สนใจเส้นทางนี้ อยากให้หาตัวเอง

ก่อนว่าอยากเป็นโปรแกรมมิง่อย่างไร คนข้างนอกมองว่า
โปรแกรมมิง่กค็อืเขยีนโปรแกรม แต่จรงิๆ field มนักว้างมาก 
เขาควรรู้ว่าจะไปสายไหน เพราะเราเก่งทุกอย่างไม่ได้ 
เช่น ถ้าอยากเป็น web programing กต้็องศกึษาเรือ่งเวบ็
ให้ลึกๆ เรื่องอื่นก็พอรู้บ้างเผื่อประยุกต์ใช้ต่อได้ ส�าหรบั
น้องทีย่งัไม่รูว่้าชอบโปรแกรมมิง่หรอืเปล่า เขาอาจต้องหา
ตัวเองว่า field ไหนของโปรแกรมมิ่งที่เขาชอบ ยิง่หา
ตัวเองได้เร็วยิ่งดี ถ้าเขาเจอ field ที่เขาชอบจะเริ่มสนุก
และไปได้เร็ว และจะเริ่มอยากลองขยับตัวเองขึ้นไปอีก 
อย่างน้อยหา passion ของเราให้เจอในโปรแกรมมิ่ง 
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สิ่งที่ได้จากการแข่ง NSC 
การเข้าแข่งขนั NSC ท�าให้เหน็ว่าคนรุน่เราเขาก�าลงัท�าอะไรกนัอยู ่บางทเีขาอาจ

จะเหน็ในสิง่ทีเ่ราไม่เหน็ หรอืเขาอาจจะอยูค่นละ field กบัเรา เช่น โรงเรยีนต่างจงัหวดั
จะส่งหัวข้อที่อยู่ในชุมชนของเขาและเขาเข้าใจมากกว่าเรา หรือบางคนไปจับบางกลุ่ม 
เช่น คนตาบอด ซึ่งผมอาจไม่เคยคิดเรื่องนี้ในหัว หรือเรื่องเกี่ยวกับ smart farm สิ่งที่
เขาท�าอยู่ใช้เทคโนโลยีแบบนี้ เราน�าไปประยุกต์ใช้ได้ไหม

อนาคตของ NSC ทีอ่ยากเหน็ 
สิ่งที่อยากเห็นใน NSC คือ การสื่อสารระหว่างทีมที่มากขึ้น เพราะเดิมไม่มีเวลา

ให้ไปคุยกับทีมข้างๆ ต้องเฝ้าบูธตัวเอง ขณะเดียวกันคนอื่นเขาก็ต้องรับแขก ซึ่งบางที
เราอยากคุยอย่างอื่นที่ไม่ใช่โปรเจกต์เขาเลย อีกเรื่องหนึ่งคือหัวข้อ หัวข้อบางอย่างท�า 
startup ขายได้ แต่มันไม่ลงกับหัวข้อ NSC เช่น ถ้าเราท�าโซเชียลเนต็เวร์ิคมนัไม่มทีีส่่ง 
อาจต้องอ้อมไปหมวดอืน่ คอื commercial demand มาทางนีแ้ต่หัวข้อ NSC ยังไม่เปิด
กว้างมาทางนี้ 

ขณะเดยีวกนัพอโปรเจกต์จบแล้วคอืจบ ไม่ได้มกีารเอาไปประยกุต์ใช้งานต่อ ผม
เข้าใจว่า NSC เอาโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่มาช่วยตรงนี้อยู่ แต่เท่าที่เห็นพอจบจาก
ต่อกล้าฯ ก็จบไปอีกอยู่ดี หรืออย่างโปรเจกต์ที่ผมท�า e-book ผมต้องมานั่ง research 
อยู่นานว่าต้องท�าแบบไหน พอท�าจบสรุปได้ว่า e-book ไม่รอด มันควรจะเป็น web 
portal ที่ท�าดีไซน์เหมือน e-book มากกว่า ความหมายคือ เทคโนโลยีหนึ่งปีระหว่าง
ทีเ่ราส่งหวัข้อมนัไปไกลมาก จนกระทัง่สิง่ทีเ่ราท�ามนัเก่าไปแล้ว ซึง่เราไม่สามารถคาดการณ์
ได้ว่าช่วงหนึ่งปีเทคโนโลยีจะไปทางไหนบ้าง

เทคโนโลยีหนึ่งปี ระหว่ำงที่เรำส่งหัวข้อมันไปไกลมำก
จนกระทั่งสิ่งที่เรำท�ำมันเก่ำไปแล้ว

ซึ่งเรำไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ว่ำช่วงหนึ่งปีเทคโนโลยี
จะไปทำงไหนบ้ำง

“

”

ไม่ใช่บอกแค่ว่าเราเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วคอืหาตวัเองเจอ บางคนอาจจะบอกว่าหาเจอ
แล้วเพราะเราไม่ได้อยากเป็นหมอไง แต่มันยังแคบไม่พอ

20th  ANNIVERSARY NSC

20



21

20th  ANNIVERSARY NSC



นยิามตวัเอง ณ วนันี้
ผมว่า ณ วันนี้ การเขียนโปรแกรมเป็นงานอดิเรกส�าหรับผม ความสนุกของผมคือ

การได้เข้าใจทั้งหมด เพราะโปรแกรมมันไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยการเขียนโปรแกรมอย่างเดียว 
ข้างล่างโปรแกรมมีคอมพวิเตอร์อยู ่ ในโปรแกรมทีร่นัมซีอฟต์แวร์หลายตวัซ่อนอยู ่ ผมต้อง
เข้าใจข้างล่างถึงข้างบน นี่เป็นสิ่งที่ผมพยายามเป็นอยู่ เพราะถ้าไม่เข้าใจข้างล่างอาจจะ
ออกแบบบางอย่างผิดได้ ฟังดูอาจจะย้อนแย้งกับสิ่งที่ผมบอกก่อนหน้านี้ที่เราต้องลงลึก 
ใน field หนึง่ แต่การมองภาพกว้างๆ กเ็ป็นอกี field หนึง่

NSC ส่งผลต่อชวีติจนถงึปัจจบุนั
ผมว่าไทม์ไลน์ชีวิตที่เกิดขึ้นของผมน่าจะเกิดจาก NSC พอสมควร ตั้งแต่เข้า

มหาวิทยาลัยมา ผมจะมีเว็บฯ ที่เป็น portfolio อยู่ เขาเริ่มเล่าลือว่าเราเป็นตัวเทพ เวลา
เพือ่นมปัีญหาจะมาปรกึษาเรา เวลาเรยีนเหมอืนเราเรยีนมาก่อนแล้ว ท�าให้เข้าใจบทเรยีน
ได้เร็ว แต่ก็มีบางอย่างที่ผมไม่เคยรู้ ตั้งแต่วิชาโปรแกรมมิ่งตัวแรกที่ต้องเริ่มท�าความเข้าใจ
กับมัน ตอนเข้ามหาวิทยาลัยก็ยังเรียนรู้อีกเยอะมากๆ ครับ พอมาท�างานก็คล้ายๆ กัน ซึ่ง
พอเรามผีลงานมาก่อนหน้านี ้ทีท่�างานเหน็เราและไว้ใจเราทีจ่ะท�างานสเกลใหญ่ขึน้ เขาเหน็
ว่าเรามผีลงานมา เราเข้าใจระบบจรงิๆ เขากไ็ว้วางใจเราครบั.. 

เพราะโลกไอทกีไ็ม่ได้ต่างกบัชวีติคนเรา ทีม่อีงค์ประกอบหลากหลายด้าน มโีปรแกรม
ซ้อนโปรแกรม มต้ีนทนุสิง่แวดล้อมทีเ่ป็นแรมคอยขบัเคลือ่นความฝัน ส�าหรบั ‘วนิ’ สิง่ส�าคญั
ในฐานะคนไอท ี จงึอยูท่ีก่ารเข้าใจระบบแบบองค์รวม ขณะทีส่ิง่ส�าคญัในฐานะมนษุย์ อยูท่ี่
การค้นหาตวัเองให้พบ

แล้วจบตรงที่ท�าแล้วสนุกกับมัน!

ผมว่ำไทม์ไลน์ชีวิตที่เกิดขึ้นของผม
น่ำจะเกิดจำก NSC พอสมควร ...พอเรำมีผลงำนมำก่อนหน้ำนี้

ที่ท�ำงำนเห็นเรำและไว้ใจเรำที่จะท�ำงำนสเกลใหญ่ขึ้น 
เขำเห็นว่ำเรำมีผลงำนมำ เรำเข้ำใจระบบจริงๆ

เขำก็ไว้วำงใจเรำ

“

”

NSC
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง AIYA  
อัจฉริยะ ดาโรจน์

NSC | 2004
ATCHARIYA DAROTE
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คนทีม่คีวามสามารถหลายด้านคอืคนเก่ง แต่คนทีจ่ะประสบความส�าเรจ็คอืคนเก่งทีล่งมอืท�า 
นั่นคือสิ่งที่ ‘บอย’ อัจฉริยะ ดาโรจน์ ผู้ก่อตั้ง AIYA แชทบอท (chatbot) สายเลือดไทยเพื่อร้านค้า
ออนไลน์ สกัดออกมาได้จาก 37 ปีในชีวิตของเขา จากเด็กหนุ่มที่หลงใหลในการเล่นดนตรีข้ามฟาก
มาสู่เส้นทางสายไอที และใช้การแข่งขันยกระดับตัวเองไปสู่การท�าตามความฝัน นั่นคือการเป็น 
startup ทีป่ระสบความส�าเรจ็ และสร้างผลงานทีต่อบโจทย์สงัคมได้อย่างเป็นรปูธรรม อะไรคอืสิง่ที่
อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จของเขา? หาค�าตอบได้จากบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้

LESSON LEARNED FROM
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ชีวิตผมอยู่กับดนตรีและคอมพิวเตอร์ไปด้วยกัน
ทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวโน้ตต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างขึ้นมา 
ด้วยความที่มีพื้นฐานนักดนตรี ท�าให้เรามีจินตนาการสร้างสรรค์

สูงกว่าโปรแกรมเมอร์ทั่วไป

“

”
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ซึ่งสมัยมัธยมฯ ผมเคยประกอบคอมพิวเตอร์ขาย 
เราท�าคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเป็น แต่ไม่ง่ายเลยที่จะ
สร้างรายได้จากความรู้ที่มี 

พอเรียนปีหนึ่งเทอมสอง ผมได้เริ่มฝึกเขียน
โปรแกรมภาษาซี อย่างหนึ่งที่พยายามท�ามากๆ คือ
กอ็ปป้ีไฟล์คาราโอเกะจากฮาร์ดไดร์ฟ ลงฟลอปปีดสิก์ 
ก่อนหน้านี้พยายามท�าอยู่ 4 – 5 ปี พอเราท�าได้ด้วย
โค้ดไม่กี่บรรทัด ดีใจมาก อย่างน้อยเราก็ก้าวข้าม
ความฝันโปรแกรมคาราโอเกะแล้ว (ยิ้ม) 

กระตุ้นตัวเองด้วยการแข่งขัน
ตอนทีเ่ป็นนกัดนตรกีแ็ข่งขนัมาเรือ่ยๆ ผมชอบ 

performance ตวัเองเวลาเราประสบความส�าเรจ็อะไร
ขึน้มา พอเป็นคอมพวิเตอร์เรากอ็ยากแข่ง แต่จะเอาอะไร
ไปแข่งกบัเขา พอดช่ีวงซมัเมอร์ปีสอง อาจารย์ธนชาติ 
นุ่มนนท์ ท่านเป็นอาจารย์ที ่ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
ม.ขอนแก่น ได้ร่วมมือกับโนเกียเปิดคอร์สหลักสูตร 
Java To Micro Edition (JTME) ซึ่งเป็นครั้งแรกใน
ประเทศไทยที่เขียนโปรแกรมลงในโทรศัพท์มือถือ
โนเกีย 7650 สมาร์ทโฟนเครื่องแรกของโลก ผมเป็น 
กลุ่มคนไทยกลุ่มแรกที่ท�าแอปฯ บนเครื่องนั้น นั่นคือ
จุดเริ่มต้น หลังจากนั้นส่งผลงานคอมพิวเตอร์เข้า
แข่งขัน ได้รางวัลชนะเลิศเขียนเกมบนมือถือระดับ
ภาคอีสาน พอปีสามเราก็เริ่มเขียนโปรแกรมเป็น 

เริ่มต้นจากตัวโน้ต
ผมเป็นเด็กบ้านนอกที่เริ่มสนใจคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่อายุ 12 ปี สมัยนั้นยังเรียนเขียนโปรแกรมด้วย
เวร์ิดราชวถิ ี(RW-Rajavithi Word PC) และเวร์ิดจฬุา 
(CW-CU Writer) อยูเ่ลย ตอนมธัยมฯ เลอืกเข้าชมรม
คอมพิวเตอร์ แต่ก็ยังเขียนโปรแกรมไม่เป็น แค่พิมพ์
ตามหนังสือแล้วรันได้ก็สนุกแล้ว ขณะเดียวกันผมก็
เล่นคีย์บอร์ดวงโรงเรียนด้วย เราคลุกคลีกับดนตรี
เยอะและชอบดนตรีมาก เริ่มเล่นมาตั้งแต่ประถมฯ 
จนถึงมัธยมฯ ได้รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดและ
ได้ที่ 3 ระดับประเทศรายการโค้กมิวสิคอวอร์ด ชวีติ
ผมเลยอยูก่บัดนตรแีละคอมพวิเตอร์ไปด้วยกนั ซึง่ทกุ
อย่างทีเ่กีย่วกบัตวัโน้ตต้องใช้คอมพวิเตอร์ในการสร้าง
ขึ้นมา ด้วยความที่มีพื้นฐานนักดนตรี ท�าให้เราคิด
ไม่เหมือน logic และมีจินตนาการสร้างสรรค์สูงกว่า
โปรแกรมเมอร์ทัว่ไป แต่พอถงึจดุหนึง่รูส้กึว่าเส้นทาง
ดนตรีน่าจะพอแล้วส�าหรับเรา

เขียนโปรแกรมคาราโอเกะคือความฝัน
สมัยนั้นเวลาไปงานจะเห็นเครื่องคอมฯ 

คาราโอเกะ ความฝันของผมคืออยากเขียนโปรแกรม
คาราโอเกะ เลยตดัสนิใจเปลีย่นจากสายดนตรมีาเป็น
คอมพวิเตอร์ ผมเลอืกเรยีนทีค่ณะวทิยาศาสตร์ สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สิ่งที่
เราสนใจคือท�าอย่างไรจะหาเงินจากความรู้ที่มีได้ 

เด็กที่ผ่านโครงการ NSC 
จะมีจุดแข็งตรงที่เรามีความพยายามมากกว่าคนอื่น

เราทดลอง ล้มแล้วล้มอีก ผิดแล้วผิดอีก 
ท้ายสุดเราก็ท�ามันได้

“

”
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ไม่กลัวที่จะล้ม สักวันต้องท�าได้! 
ช่วงนั้นเห็นประกาศแข่งขัน NSC จากโปสเตอร์ 

เลยชวนเพือ่นทีเ่รยีนเทคนคิการแพทย์มาร่วมกนั เพราะ
เพือ่นเจอปัญหาเครือ่งกระตุน้กล้ามเนือ้ทีต้่องน�าเข้าจาก
ต่างประเทศมีราคาแพง เขาอยากให้คนไข้เอาไปใช้ที่
บ้านได้ ผมเลยประดิษฐ์เป็นเครื่องเสียง สร้างโปรแกรม
ในรูปคลื่นที่กระตุ้นกล้ามเนื้อแต่ละแบบ เป็นจุดเริ่มต้น
ที่ส่ง NSC ครัง้แรก (NSC ครัง้ที ่5) ตอนนัน้เข้ารอบชงิ
ชนะเลศิหมวดโปรแกรมเพือ่ช่วยเหลอืคนพกิาร แม้ไม่ได้
รบัรางวลัแต่เป็นประสบการณ์ทีด่มีาก ตอนแข่งพยายาม
แก้ไขเครื่องจนเครื่องเสียงที่ท�ามาพัง (หัวเราะ) ท�าให้ได้
เรียนรู้ว่าเราท�าเท่าที่ท�าได้ก็พอ 

แต่ผมไม่ยอมแพ้นะ ปีต่อมาคดิว่าต้องเอาโปรเจกต์
จบส่ง NSC ให้ได้ จังหวะนั้นสนใจเกี่ยวกับดิกชันนารี
ส�าหรบัคนพกิารทางสายตา เลยท�าเป็นผลงานพจนานกุรม
อเิลก็ทรอนกิส์อ่านออกเสยีงและสัง่งานด้วยเสยีง โปรเจกต์
นี้ได้ใช้ฐานข้อมูลของ NECTEC ที่ชื่อ Lexitron ซึ่งเป็น
ฐานข้อมูลเปิดและหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ต 
ผลจากความตั้งใจท�าให้ได้รางวัลที่ 2 ในหมวดนี้มา 
ตอนนั้นภูมิใจมาก ผมมองว่าเด็กที่ผ่านโครงการ NSC 
จะมีจุดแข็งตรงที่เรามีความพยายามมากกว่าคนอื่น 
เราทดลอง ล้มแล้วล้มอีก ผิดแล้วผิดอีก ท้ายสุดเราก็
ท�ามันได้ 

เรียนรู้ทุกย่างก้าว สืบเท้าตามความฝัน 
ตอนปี 4 ผมได้ฝึกงานกบับรษิทัทีเ่ป็นซบัคอนแทรค

ของโนเกีย พอเรียนจบเขาก็รับเข้าท�างานเลย ได้ท�า
โปรแกรมภาษาไทยชือ่ว่า Easy Thai ทีใ่ช้กบัเครือ่งโนเกยี
ทกุเครือ่ง ตอนนัน้คนดาวน์โหลดเยอะมาก เป็นยคุเฟ่ืองฟู
เลย นั่นคือยุค 2G ที่ทุกอย่างยังไม่ได้ดีอย่างเดี๋ยวนี้ 
แต่เรากเ็รยีกว่าสมาร์ทโฟนแล้วแม้จะไม่สมาร์ทมากนกั

วนัหนึง่โครงการ NSC ชวนไปออกบธู มพีีค่นหนึง่
เหน็ดกิชนันารทีีผ่มท�า เขาสนใจอยากให้ท�าแบบเอาเมาส์
ไปชี้บนหน้าจอแล้วแปลได้เลย ท�าให้ได้เริ่มโปรเจกต์นี้
ด้วยกันและช่วยกันเขียนโครงการขอทุนได้มา 2 ล้าน
บาท ตอนนัน้ยงัไม่ม ีstartup เหมอืนตอนนี ้ซึง่ความฝัน

ตั้งแต่ก่อนเรียนจบคืออยากเปิดบริษัทของตัวเองก่อน
อายุ 25 ปี ถ้าดูทุกอย่างที่ผมท�า ผมท�าด้วยตัวเองเสมอ 
ถ้าวันหนึ่งเราท�าผลงานของเราเอง บริษัทเราเอง 
ทุกคนใช้ผลงานเรา เราคงจะภูมิใจ แต่ตอนนั้น อาจารย์
ที่ปรึกษาแนะน�าว่าให้ลองไปเรียนรู้ระบบจากที่อื่นก่อน
แล้วค่อยออกมาท�าของตัวเอง และผมก็เชื่ออาจารย์

‘ท�า’ เพื่อความฝัน ‘แข่ง’ เพื่อฝึกฝน 
ประมาณปี 2007 ผมเริ่มท�าบริษัทตัวเอง 

ชือ่ MegaSofts (เดมิชือ่ Genius MegaSofts) สมยัเดก็ๆ 
เรากอ็ยากเหมอืน Microsoft  และเรากท็�าผลงานชือ่ว่า 
MegaDict เป็นดิกชันนารีที่ชี้แล้วแปลได้ ซึ่งได้ยอดขาย
เยอะมาก แต่วงจรสินค้าอยู่ได้แค่ 2 – 3 ปี แม้เราท�า
ของเก่ง แต่เราขายไม่เป็น และไม่สามารถท�าให้ยั่งยืน
ได้ ผลงาน MegaDict ชนะเลศิโครงการ Thailand ICT 
Awards 2013 ทีไ่ด้รางวลัเยอะเพราะเป็นนวตักรรมจรงิๆ 
ผมม ีpassion เรือ่งการศกึษามากๆ อยากท�าซอฟต์แวร์
ด้านการศกึษา อยากช่วยประเทศ อาจเป็นเพราะพ่อแม่
อยูใ่นวงการข้าราชการครดู้วย ผมเลยท�าโซลชูัน่ (solution) 
เกี่ยวกับโรงเรียนเยอะมากครับ หลังจากนั้น NECTEC 
จดัการแข่งขนั BEST 2009 ผมส่งโปรแกรมตดัค�าภาษา
ไทยชือ่ว่า ค�าไทย เข้าแข่งขนั ผลงานนีไ้ด้ทีส่องร่วมมา 
สนกุดคีรบั มนัเหมอืนเป็นการฝึก performance เราได้
ไปเจอคนอืน่ๆ ทีม่ไีอเดยี มคีวามเก่ง เราคดิว่าเราเก่งแล้ว 
แต่กม็คีนทีเ่ก่งกว่า ไอเดยีเขากเ็จ๋งกว่า

เข้าใจความต้องการของผูใ้ช้ คอืหวัใจส�าคญั
สมัยเรียนแข่งขันแล้วอาจได้รางวัลหรือคะแนน 

แต่การแข่งขันช่วงท�างานเป็นผลงานที่ลูกค้าจะต้องได้
ใช้จริง มันไม่ใช่แค่ conceptual ไม่ใช่แค่ prototype 
แต่คืองานวิจัยที่เราเอามาแข่งขันเพื่อได้ค�าแนะน�า
ต่างๆ และเราสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ซื้อได้
ด้วยการผ่านเวที นี่คือข้อดีของการแข่งขันตอนท�างาน 
วิธีคิดมันต่างกัน ซึ่งการแข่งขันทุกครั้งเราต้องมีการ
เตรยีมตวัทีด่ ีพอเราแข่งขนับ่อยๆ เราจะรูว่้าต้องเตรยีมตวั 
อย่างไร สิ่งส�าคัญต้องท�าให้กรรมการเข้าใจและเราต้อง
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NSC เปิดโอกาสให้เรา
แสดงศักยภาพ เราเจอคนที่เขาเก่งกว่า 

ท�าให้เรามีประสบการณ์ 
ท้ายที่สุดคนที่สามารถเปลี่ยนตัวเอง
จากโปรแกรมเมอร์มาด้านธุรกิจได้ 

เขาจะเป็นคนที่พิเศษกว่าคนอื่น

“

”
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เข้าใจวัตถุประสงค์ของกรรมการหรือคนที่มาฟังด้วย 
เหมอืนเราขายของต้องชวนเขาคยุเรือ่งประสบการณ์ พอ
เข้าใจบรบิทค่อยเสนอโซลชูนั แต่คนส่วนใหญ่มกัคดิกลบั
ข้างว่าของเราดีอยากน�าเสนอ 

สร้างความแตกต่าง แล้ววิ่งหาฐานลูกค้า
บริษัทที่ท�าปัจจุบันเป็น startup ที่ชื่อว่า ไอยา 

(AIYA - AI Your  Assistance) ตอนนัน้ผมเหน็ความเป็น
ไปได้ของเทคโนโลยี AI และแชทบอท คิดว่าถ้าจะท�า 
CRM (Customer Relationship Management) 
ทีว่่าด้วยการท�า Marketing, Sales, Support คอื 3 ส่วน
ในการสร้างรายได้และดูแลลูกค้า จะท�าให้แตกต่างจาก
ในอดีตอย่างไร เลยเอาเทคโนโลยีมาใส่ เอานวัตกรรม
มาใส่ เอาแชทบอทมาเป็นช่องทางในการสื่อสารกับ
ลูกค้าและดูแลลูกค้า 

จริงๆ AIYA เกิดจาก co-working space 
ชือ่ Jump Space ที ่จ.ขอนแก่น เราอยากสร้าง startup 
eco system  เป็น community ที่รวมวิธีการท�าธุรกิจ
รูปแบบใหม่ ข้อดีของ startup ภูมิภาคคือ เขาอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ไม่ได้เร่งรีบมาก อะไรที่มีทรัพยากร
ทดสอบตลาดได้เหมาะที่จะท�า แต่ AIYA เป็น startup 
ทีเ่ป็นเครือ่งมอืทางการตลาด และตลาดทีท่�าธรุกจิเยอะ
ที่สุดอยู ่กรุงเทพฯ จึงจ�าเป็นต้องย้ายจากขอนแก่น 
มากรุงเทพฯ เพราะฐานลูกค้ากว้างกว่าครับ 

สิ่งส�าคัญในการท�าอะไรต่างๆ 
อย่าท�าจากความชอบหรือความต้องการของตัวเอง

แต่ท�าอยู่บนพื้นฐานปัญหาของลูกค้าหรือผู้ใช้

คบคนเก่ง คนเก่งพาไปหาความส�าเร็จ
หลายคนไม่รู้ว่า คนเก่งๆ ที่ท�าผลงานให้เราใช้

ทุกวันนี้เป็นเด็ก NSC แทบทั้งนั้น เด็ก NSC เป็นเด็ก
ที่พิเศษ เรา born to be ที่จะสร้างเทคโนโลยีขึ้นมา 
ซึ่งความรู้ส่วนใหญ่อยู่นอกห้องเรียน NSC เปิดโอกาส
ให้เราแสดงศักยภาพ ได้เจอคนที่เก่งกว่า ท�าให้เรามี
ประสบการณ์ ท้ายที่สุดคนที่สามารถเปลี่ยนตัวเอง
จากโปรแกรมเมอร์มาด้านธุรกิจได้ เขาจะเป็นคนที่
พิเศษกว่าคนอื่น ธุรกิจเขาจะพิเศษกว่าคนอื่น เพราะ
เขาจะขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีที่สูงมาก และ
สามารถสร้างเทคโนโลยีได้ด้วยตัวเอง ซึ่งเวที NSC 
ท�าให้เราได้มาเจอคนที่ชอบอะไรเหมือนกัน ท�าอะไร
เหมือนกัน บางคนได้ร่วมทีมท�าธุรกิจกัน โตมาด้วยกัน

 

สร้างสรรค์ผลงานบนพืน้ฐานปัญหาของผูใ้ช้
สิง่ส�าคญัในการท�าอะไรต่างๆ อย่าท�าจาก ความชอบ

หรอืความต้องการของตวัเอง แต่ท�าอยูบ่นพืน้ฐานปัญหา
ของลกูค้าหรอืผูใ้ช้ เรยีนรูว้ธิทีีจ่ะทดสอบผลงาน ยอมรบั
ผลทีอ่อกมาแล้วปรบัปรงุ อย่าไปหลอกตวัเองว่าเจ๋งแล้ว
และคดิว่าตวัเองเก่งทีส่ดุ ผมผ่านจดุทีค่ดิว่าตวัเองเก่งทีส่ดุ
และไม่มใีครสามารถท�าเหมอืนผมได้ มนัท�าให้ผมพ่ายแพ้ 
ผมไม่สามารถท�างานขนาดใหญ่ได้ เพราะผมไม่กล้าไว้ใจ
ใคร ดงันัน้ เราต้องสร้างทมี ต้องเชือ่ว่าทกุคนสามารถ

“

”
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ท�างานเพื่อให้บรรลุประสงค์ร่วมกันได้ นอกจากนี้ต้องดู
ความสามารถและจุดแข็งของตัวเอง เพราะโอกาสมี
หลายทาง แต่ชวีติต้องเลอืกสกัทาง เมือ่เราเลอืกทางเดนิ
นัน้แล้วไปให้สดุ เมือ่แพ้กย็อมรบัแล้วหาทางใหม่ ผมเชือ่
ว่าคนที่พยายามและมีความฝันที่จะประสบความส�าเร็จ 
สักวันหนึ่งเขาจะประสบความส�าเร็จถ้าลงมือท�า

 

รู้ ‘เรา’ แล้ว ‘เล่า’ ให้ได้ 
ถ้าถามถงึข้อจ�ากดัของเดก็ไอท ีอนัดบัแรกคอืพดู

ไม่รู้เรื่องครับ (หัวเราะ) เราเป็นเด็กเนิร์ด พูดกับคนไม่
ค่อยรู้เรื่อง เพราะวันๆ อยู่กับคอมฯ ดังนั้น เด็กไอทีต้อง
พัฒนา soft skills ในเรื่องการสื่อสารและการท�างาน
เป็นทมี ซึง่การน�าเสนอส�าคญั การออกแบบเป็นเรือ่งราว
ว่า ท�าไมต้องมีผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นมา ท�าไมต้องมี AIYA คือ
ต้อง start with WHY? กับสิ่งที่ตัวเองท�า ท�าไมต้องมี
สิ่งนี้ขึ้นมาในโลกนี้ มันแก้ปัญหาให้คนอื่นอย่างไร และ
ท�าไมต้องเป็นเราที่ท�าได้ เราจึงต้องท�าตัวตนเราให้ชัด  
สิ่งส�าคัญคือต้องรู้จักตัวเอง การหาตัวตนคือต้องลอง
จะรู้ได้ยังไงว่ามันใช่ก็ต้องลอง 

ส�าเร็จได้ด้วย DNA 3H 
ผมท�าธุรกิจมาหลายปี แต่ยังไม่เคยท�าอะไร

จริงจังเท่า startup ตัวนี้ พอมาเป็น startup ทุกอย่าง
มันเร็วไปหมด เราแข่งกับเวลา แข่งกับคู่แข่ง แข่งกับ
เทคโนโลยีที่ก�าลังจะเปลี่ยน แข่งกับตลาดที่ไม่มีความ
แน่นอน สิง่ทีท่�าให้ ผมมาอยูจ่ดุนีค้อืการเลอืกพาร์ทเนอร์
ที่แข็งแรง ท�าให้เราเข้าตลาดนี้ได้เร็วขึ้น ซึ่ง startup 
ที่ประสบความส�าเร็จต้องมี 3H คือ Hustler นักธุรกิจ
ที่เจรจาธุรกิจเป็น เจรจากับนักลงทุนเป็น ออกแบบ
ธุรกิจเป็น เชื่อมต่อพาร์ทเนอร์ต่างๆ เข้ามา เป็นคนฉาย
ภาพเก่ง และจะมาคุมคนที่เป็นไอที ที่เป็น Hacker คน
เหล่านี้ท�าของเก่ง เหมือนเด็ก NSC ที่ท�าของได้เก่งและ
ฟังก์ชั่นล�้ามาก แต่ยังท�าไม่สวย ต้องมีคนที่เป็น Hipster 
มาท�าให้มนัสวย นีค่อื co-founder team ของ startup 
ถ้ามี 3 DNA นี้ในตัวคุณคนเดียวก็ลองดูได้ แต่ผมลอง

เขียนโปรแกรมก็เหมือนเล่นดนตรี
คนที่เล่นดนตรีได้คือซ้อม ฝึกฝน ท�ำซ�้ำ 

คอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันต้องคลิกกี่ครั้ง
กว่ำจะได้ผลลัพธ์ตำมที่เรำต้องกำร

นั่นคือควำมพยำยำม

“

”

แล้วไม ่เวิร ์ค ต ้องหาคนมาช่วย หรือถ ้าอยากได้
ประสบการณ์อีกมุมหนึ่งให้ลองท�างานกับ startup ดูว่า
เราชอบจริงหรือเปล่า 

NSC คอืเวทแีห่งโอกาส 
ทีผ่่านมา NSC มกีารปรบัปรงุหมวดการแข่งขนัให้

เป็นไปตามยคุสมยั มกีารก�าหนดหวัข้อพเิศษเพือ่ให้เดก็
รุ่นใหม่มีเวทีเพิ่มขึ้น แต่สิ่งที่อยากเห็นเพิ่มเติมคือการ
สือ่สารประชาสมัพนัธ์ว่าท�าไมเดก็ต้องมาเข้าร่วมโครงการ 
NSC มาแล้วได้อะไร เพราะเราไม่ค่อยรูว่้าคนทีเ่คยผ่าน
เวท ีNSC ทกุคนท�าคณุประโยชน์ให้ประเทศ เราไม่รูว่้า
เป็นผลงานของ NSC ทีผ่ลติบคุลากรเหล่านีข้ึน้มา 

อีกอย่างคือ การท�า knowledge transfer ให้
เด็กรุ ่นใหม่ NECTEC มีนักวิจัยเยอะ มีผลงานเยอะ 
แต่งานวิจัยบางอย่างแทนที่เด็กจะได้ต่อยอดกลับไม่
สามารถเข้าถึงได้ ท�าอย่างไรผลงานดีๆ เจ๋งๆ ของ
นักวิจัยจะให้เด็กในโครงการมาร่วมวิจัย ให้บริษัทข้าง
นอกร่วมเป็นสปอนเซอร์แล้วน�าผลงานไปท�าต่อ ซึ่งเรา
ต้องสร้าง eco-system ให้เด็กเห็นว่าการเข้าร่วม
โครงการ NSC จะท�าให้เขาได้โอกาสเหมือนที่ผมได้

ทุกคนท�าได้ ถ้าพยายาม!
โครงการ NSC ท�าให้ได้ฝึกฝนก้าวข้ามขีดความ

สามารถของตวัเอง เราสูก้บัตวัเอง สูก้บัความฝันของเรา 
เราอยากท�าให้ประสบความส�าเรจ็ แม้เป็นช่วงเวลาสัน้ๆ 
ที่จะพัฒนาผลงาน เราได้รู้จักเพื่อน ได้เห็นไอเดียใหม่ๆ 
ได้เปิดโลก จากที่เคยคิดว่าเราเก่งที่สุดในรุ่น แต่เหนือ
ฟ้ายังมีฟ้า มีไอเดียเจ๋งๆ อีกมากมาย ลองออกมาดูว่า
เขาท�าอะไรกัน เป็นแรงบันดาลใจว่าทุกคนก็ท�าได้ถ้า
พยายาม ซึง่เขยีนโปรแกรมกเ็หมอืนเล่นดนตร ีคนทีเ่ล่น
ดนตรีได้คือ ซ้อม ฝึกฝน ท�าซ�้า คอมพิวเตอร์ก็เหมือน
กันต้องคลิกกี่ครั้งกว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการ 
นั่นคือความพยายาม มากกว่านั้น NSC ท�าให้ผมรู้จัก
น้องๆ รุ่นใหม่และร่วมงานกัน เพราะผมเชื่อว่าเด็ก NSC 
เป็นเด็กที่เก่งและมีความคิดสร้างสรรค์ของตัวเอง



เขียนโปรแกรมก็เหมือนเล่นดนตรี
คนที่เล่นดนตรีได้คือซ้อม ฝึกฝน ท�ำซ�้ำ 

คอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันต้องคลิกกี่ครั้ง
กว่ำจะได้ผลลัพธ์ตำมที่เรำต้องกำร

นั่นคือควำมพยำยำม
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เดยีวแต่เป็นโปรแกรมคอมพวิเตอร์ด้วย ถ้าเป้าหมายชดั 
ชีวิตก็จะไปตามนั้น คุณต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าอยากได้
อะไร และจะให้อะไรเพื่อได้สิ่งนั้นกลับมา แน่นอนผม
อยากได้โปรแกรมคาราโอเกะ ผมก็ต้องให้เวลากับการ
เรยีนคอมพวิเตอร์ วนัหนึง่ผมกจ็ะได้สิง่ทีผ่มอยากได้ แต่
ถ้าเส้นทางนัน้ไม่เวร์ิคกต้็องรบีเปลีย่น  อย่ากลวัว่าจะผดิ 
อย่ากลวัว่าจะล้มเหลว เพราะสิง่ทีล้่มเหลวกว่าคอืคณุไม่
ได้ท�าสิ่งนั้นเลยมากกว่า... 

เพราะคนที่ไม่ลงมือท�าก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ตาย
แล้ว ประสบการณ์ชวีติของบอยบอกกบัเราว่า การลงมอื
ท�าตามความฝันต้องอาศัยความกล้าเพื่อเผชิญหน้ากับ
ความกลวันานปัการ และมากกว่าความกล้าทีจ่ะลงมอืท�า 
กค็อืความกล้าทีจ่ะฝันต่อไปเรือ่ยๆ กล้าทีจ่ะไม่ยอมมเีป้า
หมายชวีติเพยีงหมดุเดยีว นัน่คอืสิง่ทีท่�าให้ชวีติของผูช้าย
คนนี้ถูกขับเคลื่อนไปข้างหน้าตลอดเวลา

และท�าให้โลกของคนรอบข้างหมุนไปสู่ด้านที่
ดีขึ้น...

 นยิามตวัเอง ณ วนันี้ 
ทกุวนันีผ้มยงัเป็นเดก็อยูน่ะ เป็นเดก็คนหนึง่ทีย่งั

ไล่ตามความฝันตัวเองอยู่ เรายังท�างานอย่างหนักตลอด
เวลา เพราะเรามีเป้าหมายที่ใหญ่ และสิ่งส�าคัญที่ท�าให้
มาถึงจุดนี้ได้คือการให้ เมื่อให้คนอื่นสักวันสิ่งเหล่านั้น
จะกลบัมา คณุจะเป็นผูไ้ด้รบัอย่างมคีวามสขุ สิง่ทีผ่มท�า
คือให้ความรู้น้องๆ เพราะไม่อยากให้ความรู้ตายไปกับ
ผม แม้อาจไม่ใช่ความรู้ที่ดีที่สุด แต่ผมรู้ว่าท�าแบบนี้แล้ว
เจ๊ง อย่าท�าแบบผม ซึ่งมันไม่มีสูตรส�าเร็จ แต่อย่างน้อย
ท�าอย่างมีสติ ไม่เอาเปรียบใคร และอยู่บนพื้นฐานของ
ความดี ผมว่าส�าคัญที่สุด 

เพราะลงมอืท�า จงึส�าเรจ็! 
ทุกคนล้วนมีเป้าหมายชีวิต มีความฝัน แต่มีฝัน

แล้วต้องรู้จักก�าหนดเป้าหมาย หาวิธีการที่ดีไปสู่เป้า
หมายนั้น แล้วลงมือท�าให้ถึงที่สุด หากย้อนไปตรงทาง
แยกจากเส้นทางดนตรี จังหวะนั้นผมก�าหนดเป้าหมาย
คอื อยากท�าโปรแกรมคาราโอเกะ ซึง่มนัไม่ใช่ดนตรอีย่าง

NSC
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ถ้าเป้าหมายชัด ชีวิตก็จะไปตามนั้น 
คุณต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าอยากได้อะไร

และจะให้อะไรเพื่อได้สิ่งนั้นกลับมา

“

”





ยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์
ผู้ช่วยอาจารย์กลุ่มสาขาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

NSC | 2012
YUTTAPONG AUNHATHAWEESUP
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นวัตกรรมเกิดได้ง่ายๆ จากปัญหารอบตัว...นั่นคือสิ่งที่ ‘อู๋’ ยุทธพงศ์ อุณหะทวีทรัพย์ นวัตกร
หนุ่มผู้สร้างสรรค์ผลงานระบบวิเคราะห์ฝ่าเท้าอัจฉริยะ กลั่นกรองออกมาจากประสบการณ์ของเขา 
อย่างไรกต็าม แม้ค�าพดูดงักล่าวจะฟังดเูป็นเรือ่งง่าย แต่การทีน่วตักรรมชิน้หนึง่จะเกดิขึน้และมคีณุค่าได้ 
ย่อมต้องตัง้อยูบ่นฐานของการตอบโจทย์การใช้งานของผูใ้ช้ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรปูธรรม 
ซึง่ไม่ใช่เรือ่งง่ายๆ ส�าหรบันวตักร หากปราศจากความมมุานะและตัง้ใจจรงิ ถ้าใครนกึภาพไม่ออกว่าต้อง
ตั้งใจแค่ไหน? บทสัมภาษณ์ของชายหนุ่มคนนี้อาจตอบคุณได้...

LESSON LEARNED FROM
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เรามีแรงบันดาลใจจากคนหลายคน
ที่สร้างสิ่งต่างๆ ออกมา รู้สึกอยากท�าแบบนั้นบ้าง 

โดยคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท�า มันต้องใช้ได้
และมีประโยชน์
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อดีตเด็กช่าง (งัดแงะอุปกรณ์)
ด้วยความชอบส่วนตวัทีช่อบงดัแงะอปุกรณ์ต่างๆ 

ตัง้แต่เดก็ ท�าให้ผมอยากเรยีนอะไรทีส่ร้างประโยชน์หรอื
สามารถสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ออกมาได้ครับ ตอนนั้น
เลยตัดสินใจเข้าเรียนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ศรีราชา ตอนแรกที่เข้าไปก็คิดว่ามันจะตรงกับตัวเอง
หรือเปล่า จนได้รู้ว่ามันสามารถสร้างสิ่งต่างๆ ได้จาก
ตวัเลข 0 กบั 1 เท่านัน้เอง นัน่เป็นจดุเริม่ต้นทีเ่ข้ามาเรยีน
รูเ้รือ่งไอทคีรบั เหมอืนเรามแีรงบนัดาลใจจากคนหลาย
คนทีส่ร้างสิง่ต่างๆ ออกมา รูส้กึอยากท�าแบบนัน้บ้าง โดย
คดิว่าทกุสิง่ทกุอย่างทีท่�ามนัต้องใช้ได้และมปีระโยชน์ครบั 

เมื่อวิศวะฯ เดินเข้าโรงพยาบาล
สมัยเรียนปริญญาตรีที่ภาควิชาคอมพิวเตอร์ต้อง

ท�าโปรเจกต์จบ ทุกอย่างถูกผลักดันด้วยการมีโครงการ 
NSC เพราะทางศูนย์ประสานงานภาคตะวันออก 
มหาวทิยาลยับรูพา ได้ประสานมาทีค่ณะฯ ทางภาควชิาฯ 
จึงมีนโยบายให้ทุกคนส่งโปรเจกต์เข้าแข่งขัน ตั้งแต่ท�า 
proposal ในเชิง concept จนออกมาเป็น prototype 
ท�าให้ตัง้แต่ปี 3 ผมกเ็ริม่ร่าง proposal ของตวัเองขึน้มา 
แต่กย็งัไม่มไีอเดยีว่าจะท�าอะไรด ีกระทัง่อาจารย์ทีป่รกึษา
ของผมคือ ผศ.เพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ เห็นว่าเราเป็น 
TA (Teacher Assistant) และมีศักยภาพในการท�างาน 
เลยพาไปพบคุณหมอท่านหนึ่งที่โรงพยาบาลสมเด็จ
ราชเทว ีณ ศรรีาชา ท่านดแูลเรือ่งกระดกูเท้าและมโีจทย์
ว่าท�าอย่างไรให้เทคโนโลยีกับการแพทย์มาผนวกกันได้ 
โดยออกมาเป็นสิง่ประดษิฐ์ทีเ่ป็นประโยชน์ในการตรวจวดั
ทางการแพทย์ โจทย์นีน้บัเป็นจดุเริม่ต้น เป็น milestone 
แรกทีท่�าให้อยากท�างานและเอามาแข่งขนั NSC ครบั

โซลูชั่นดีมีชัยไปกว่าครี่ง!
เราพฒันาผลงานเพือ่ให้ user หรอืคณุหมอใช้จรงิ 

พออาจารย์เหน็ว่าผลงานมศีกัยภาพเลยให้เอา prototype 
ส่งเข้าแข่งขัน NSC ซึ่งมักจะมีค�าถามว่านวัตกรรมที่เรา
ท�าคืออะไร สามารถท�าได้อย่างไร เพราะไม่เคยเห็นใน

ท้องตลาดประเทศไทย ผมว่าเป็นจุดเด่นจากการ
พยายามหา perfect solution ที่ดีให้คุณหมอ ท�าให้
ผ่านรอบภูมิภาคและเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ จ�าได้ว่าทุก
ผลงานมีทฤษฎีที่ตอบโจทย์มาก แต่ก็เชื่อมั่นว่างานที่
เราท�าและค้นหาทางออกร่วมกับคุณหมอภายใต้การให้ 
ค�าปรกึษาของอาจารย์ทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญน่าจะดี
ที่สุดในระยะเวลาที่จ�ากัดนั้น เราให้คนในงานได้ทดลอง
เพือ่เกบ็ feedback มาใช้ ท�าให้ได้พดูคยุกบัคนหลากหลาย
ทัง้สายสาธารณสขุและไอท ีบางท่านบอกว่าเราท�าออกมา
ได้ตรงกับที่เขาเคยคิดไว้ เป็นสิ่งที่ดีมากที่เราได้เริ่มท�า
และสิง่ทีเ่ขาคดิมคีนรงัสรรค์ออกมาให้เป็นจรงิได้ ตอนนัน้
ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบัหนึง่ร่วมกบัมหาวทิยาลยั
ขอนแก่น ปีนั้นไม่มีที่หนึ่งด้วยประสิทธิภาพของผลงาน
ที่ยังต้องปรับจูนอีกหลายอย่างครับ 

เมื่อกล้าแข่ง...โอกาสก็วิ่งเข้าหา
การมาแข่ง NSC ท�าให้รู้จักพี่ๆ ใน NECTEC ที่

หยบิยืน่โอกาสดีๆ  ให้ผมเยอะมาก ท�าให้ได้ต่อยอดผลงาน
และได้รบัโอกาสต่างๆ มากมาย ช่องทางแรกคอืเข้าร่วม
โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รุ่นที่ 1 ที่สนับสนุนโดยมูล
นิธิสยามกัมมาจล ท�าให้สามารถพัฒนา prototype ใน
เวอร์ชัน่ที ่1 ให้ก้าวกระโดดต่อไปในเวอร์ชัน่ที ่2 ได้ ขณะ
เดียวกันหลังจากแข่งขัน NSC มีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อต่างๆ ท�าให้มีโอกาสเข้ามามากขึ้นอีก โดยเฉพาะการ
ที่โรงพยาบาลแพร่ที่ท�างานเรื่องเท้าเบาหวานติดต่อเข้า
มาเพราะอยากเอาเครื่องนี้ไปใช้ เป็นจุดเริ่มต้นมาจนถึง
ปัจจุบันที่ยังมีคอนเนคชั่นกับโรงพยาบาลแพร่และ
สามารถท�าเป็นธุรกิจย่อมๆ สร้างรายได้ให้กับตัวเองพอ
สมควรครับ

ช่วงต่อกล้าฯ ก็ได้ท�างานร่วมกับคุณหมอที่โรง
พยาบาลศิริราช ขณะเดียวกันก็มีบริษัทรองเท้าของต่าง
ชาติติดต่อมาว่าอยากท�าเครื่องตรวจวัดรองเท้าไว้ใช้ใน
ร้าน ซึง่ต้องมด้ีานการแพทย์มาเกีย่วข้อง ท�าให้ได้ท�างาน
วิจัยร่วมกับคุณหมอจนถึงปัจจุบัน และได้น�าผลงานชุด
หนึ่งให้คุณหมอทดลองใช้กับกลุ่มนักศึกษาและในการ
เรยีนการสอนด้วย นอกจากนีย้งัมบีรษิทัเอกชนหลายราย
ที่ขายเครื่องมือแพทย์ติดต่อเข้ามา ซึ่งปัจจุบันท�ามา
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การมาแข่ง NSC
ท�าให้รู้จักพี่ๆ ใน NECTEC ที่หยิบยื่นโอกาสดีๆ

ให้ผมเยอะมาก ท�าให้ได้ต่อยอดผลงาน
และได้รับโอกาสต่างๆ มากมาย
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เราต้องสร้างเยาวชนรุ่นใหม่
ที่ตอบโจทย์พลเมืองด้านดิจิทัล

ซึ่งเด็กรุ่นใหม่มีศักยภาพมากกว่าสมัยก่อน 
สิ่งส�าคัญคือ การท�าให้เด็กมีความตั้งใจ 

มุมานะกับสิ่งที่อยากจะท�า

“

”
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แล้วไม่ต�่ากว่า 30 เครื่องทั่วประเทศ กระจายอยู่ใน
คลินิก โรงพยาบาล และสถาบันการศึกษา ส่วนใหญ่
เป็นโซนภาคเหนือครับ

แรงบันดาลใจจากพระมหากรุณาธิคุณ
โอกาสทีส่�าคญัอกีอย่างหนึง่คอื โครงการ i-CREATe 

เสนอให้ไปแข่งขันงานวิชาการที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมี
การแข่งขันระดับอุดมศึกษาทั่วโลกด้วย เราเห็นว่าผล
งานนี้เป็นประโยชน์กับกลุ่มสาธารณสุขจริงๆ และเป็น
ครั้งแรกที่ได้ไปแข่งขันต่างประเทศในนามตัวแทนของ
เยาวชนไทย ในงานนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
เป็นองค์ประธาน และเปิด banquet ตอนกลางคืน ซึ่ง
ถ้าใครได้รางวัลที่ 1 – 3 จะได้เข้าร่วม banquet ด้วย 
พอประกาศว่าเราได้รางวัลที่หนึ่งดีใจมาก เพราะ
นอกจากได้เงินรางวัลแล้วยังได้โล่รางวัลที่รับจาก
พระหัตถ์ของพระองค์ท่านด้วย  วันถัดมาพระองค์ฯ  
ได้มาเยีย่มชมบธูในงาน ทางทมีอาจารย์อยากให้พระองค์ฯ 
ได้ทดลองบนอปุกรณ์ของเรา ซึง่พระองค์ฯ ได้ขึน้ประทบั
ด้วยพระบาทเปล่าโดยมีแผ่นยางรองไว้ มีภาพถ่ายใต้
ฝ่าเท้าของพระองค์ฯที่ปัจจุบันยังเก็บไว้เป็นที่ระลึก นับ
เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งครับ ประทับใจและ
ปลื้มปีติจนถึงทุกวันนี้ (ยิ้มอย่างมีความสุข) ถือเป็นแรง
ผลักดันหนึ่งที่ท�าให้เราอยากท�าประโยชน์เหมือนที่ 
พระองค์ฯ ท�าให้ประเทศมากมาย

งอกงามจากประสบการณ์และการบ่มเพาะ
ตอนนี้ผมเป็นผู ้ช ่วยอาจารย์ (TA) อยู ่ที่ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นสาขา
ที่เรียนปริญญาโท ตอนนั้นอาจารย์ที่เป็นประธานหลัก
สูตรฯ เห็นว่ามีผลงานเลยเชิญมาเป็นผู้ช่วยอาจารย์ 
ส่วนใหญ่จะมีบทบาทหน้าที่ดูแลงานในสาขา และ
ปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ อีกด้านหนึ่งคืองานบริการ
วชิาการทีท่�าตัง้แต่เป็นนกัวจิยัมาเรือ่ยๆ โดยเป็นทีป่รกึษา
ในการพฒันาระบบสารสนเทศของภาครฐัและฝึกอบรม
กลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ เช่น 

กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และอีกหลายหน่วยงาน ท�าให้
ได้ประสบการณ์ในการน�ามาต่อยอดเรื่องการคิดและ
น�าเสนออย่างเป็นระบบ ซึ่งจริงๆ เราได้บ่มเพาะมา
ตั้งแต่สมัยท�างานกับคุณหมอ และอาจารย์ที่ปรึกษา 
รวมทั้งตอนเข้าร่วมโครงการต่อกล้าฯ แล้วครับ ถ้าเรา
ไม่ได้บ่มเพาะมาตั้งแต่ตอนนั้น เราอาจไม่ได้ก้าวมาถึง
ปัจจุบันนี้ 

หัวโขนเปลี่ยน เจตนารมณ์ไม่เปลี่ยน
ไม่ว่าท�างานอะไรก็ตาม mindset เรายังเป็น

เหมอืนเดมิ คอือยากให้ตอบโจทย์ความต้องการของผูใ้ช้
ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้และเกิดประโยชน์จริงๆ 
อย่างเช ่นโครงการหนึ่งที่ ไปสร้างหลักสูตรการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในประชากรกลุ่มต่างๆ ตั้งแต่เด็ก ผู้สูง
อายุ วัยท�างาน พระภิกษุสงฆ์ ท�าอย่างไรให้เกิดขอบเขต
ในการใช้ดิจิทัลให้เหมาะสม  ท�าให้เราเจอกลุ่มคน
มากมายหลากหลาย กลายเป็นสิง่ทีท้่าทายตวัเอง แต่เรา
ก็ยังยึดมั่นตาม mindset เดิมว่าต้องให้เกิดประโยชน์ 
ซึ่งเดี๋ยวนี้สังคมมีการแข่งขันกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น
โซนวิชาการหรืออุตสาหกรรม  ดังนั้น ในทุกๆ โซน 
คนที่มีศักยภาพหรือมีการพัฒนาตัวเองที่ดีจะสามารถ
อยู่รอด เหมือนปลาที่อยู่ทนน�้า ทนเย็น ทนร้อนได้
มากยิ่งขึ้น การพัฒนาตนเองจึงเป็นเรื่องส�าคัญ 

โอกาสของเด็กยุคใหม่
สิ่งที่เป็นโอกาสของเด็กยุคนี้มีมากกว่ายุคก่อน

หรือสมัยผมเริ่มแข่งค่อนข้างมาก ทั้งการสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยี องค์ความรู้ที่มีหลากหลาย ยิ่งมีออนไลน์
เพิ่มมากขึ้น มี web community เข้ามาด้วย รวมถึง
การสนับสนุนกิจกรรมที่มีประโยชน์จากผู ้ปกครอง 
คุณครู โรงเรียน และสถาบันการศึกษาต่างๆ จึงเป็น
โอกาสของเด็กรุ่นใหม่ที่จะรังสรรค์นวัตกรรมออกมา 
ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนหรือมวลมนุษยชาติ
ได้ง่ายยิ่งขึ้นครับ 
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ถ้าน้องๆ อยากเป็นนวัตกรคนหนึ่ง 
ให้เริ่มจากสิ่งที่อยู่รอบตัวเองก่อน
“
”สร้างเยาวชนทีต่อบโจทย์พลเมอืงดจิทิลั

แต่เราจะพฒันาเดก็ด้านไอทอีย่างไร? ถ้าเรา
จะพัฒนาประเทศให้มีนวัตกรรม นวัตกรรมส่วน
หนึง่ต้องขบัเคลือ่นจากเทคโนโลย ีและเทคโนโลยกี็
ต้องมีกระบวนการใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆ เราจึง
ต้องสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์พลเมืองด้าน
ดิจิทัล ซึ่งเด็ก รุ่นใหม่มีศักยภาพมากกว่าสมัยก่อน 
สิ่งส�าคัญคือการท�าให้เด็กมีความตั้งใจ มุมานะกับ
สิ่งที่อยากจะท�า โดยผู้ใหญ่ต้องแนะน�าว่าเขาควร
โฟกัสกับอะไร ควรเดินไปทางไหน ซึ่งเด็กที่มี
ศักยภาพอยู ่แล ้วเขาจะสามารถท�าได้ ดังนั้น 
โครงการต่างๆ ทีเ่ข้ามาสนบัสนนุเยาวชนจงึเป็นตวั
ขับเคลื่อนอย่างดีที่จะท�าให้เขาสามารถรังสรรค์
นวัตกรรมออกมาและแข่งขันกับสากลได้

เพราะสงสัย...จึงเกิดนวัตกรรม
ถ้าน้องๆ อยากเป็นนวัตกรคนหนึ่ง ให้เริ่ม

จากสิ่งที่อยู่รอบตัวเองก่อน เพราะนักวิทยาศาสตร์
ที่ประสบความส�าเร็จอย่างไอน์สไตน์ โทมัส เอดิสัน 
หรือคนอื่นๆ เขาฉุกคิดจากสิ่งที่เป็นปัญหารอบตัว 
และมทีกัษะส�าคญัอย่างหนึง่คอืความสงสยั ลองคดิ
ว่าถ้ามันเป็นแบบนี้เราจะท�าอะไรได้ เช่น ท�าไมวัน
นี้รถเมล์ต้องจอดที่ป้ายรถเมล์อย่างเดียว เราคิด
แบบอืน่เพือ่ให้มนัไวขึน้ได้ไหม ถ้าไม่เกดิค�าถามพวก
นีจ้ะไม่เกดิสิง่ทีเ่ป็นนวตักรรมออกมา ดังนั้นน้องๆ 
ต้องค้นหาตัวเองและพยายามฝึกคิดในลักษณะนี้  

ซึ่งเดี๋ยวนี้ในสถาบันการศึกษามีการเรียนรู ้แบบ 
logical thinking หรอื problem based learning 
มากขึ้น ปัญหานี้จะแก้อย่างไร มีกระบวนการแก้
ปัญหาเป็นขั้นตอนให้เด็กค่อยๆ คิด เป็นการสร้าง
กระบวนการคดิในสมอง ท�าให้สร้างสรรค์นวตักรรม
ออกมาได้ 

ล้มแล้วลุก จึงส�าเร็จ
ปัจจบุนัม ีstartup ทีป่ระสบความส�าเรจ็เยอะ 

ไม่ประสบความส�าเร็จก็เยอะ ทุกคนล้มมาหมดแต่
มันเป็นบทเรียน เป็นประสบการณ์ที่ท�าให้รู้ว่าเรา
จะไม่ท�าแบบนั้นอีก ดังนั้น ถ้าเราล้มสิบครั้งเราก็มี
ประสบการณ์สบิครัง้ เป็นจดุหนึง่ทีค่นล้มต้องไม่ท้อ
ที่จะท�าต่อไปถ้าเราคิดว่าสิ่งที่เราท�าเป็นประโยชน์

สร้างเด็กไอที ต้องมีองค์ประกอบ!

แล้ว NSC จะสนับสนุนการพัฒนาเด็กไอที
อย่างไร? ส่วนที่หนึ่งคือต้องมี funding หรือคนที่
สนับสนุน ไม่ว่าจะเป็น incubation center ต่างๆ 
กลุ่ม startup ในประเทศไทย ธนาคาร ฯลฯ ที่เข้า
ร่วมตั้งแต่พิจารณา proposal จนถึงการตัดสิน
รางวลั ท�าให้นวตักรรมทีอ่อกมาสามารถตอบโจทย์
ทางด้านธุรกิจและถูกหยิบไปใช้ประโยชน์ได้ อาจ
ก�าหนดเป็นตัวชี้วัดว่าเราจะพัฒนาคนที่ได้รางวัล
อย่างน้อยครึง่หนึง่ให้สามารถ เข้าสูอ่ตุสาหกรรมให้
ได้ 
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 สอง สิ่งส�าคัญที่เด็กขาดกันคือ เทคนิคการน�า
เสนอ หลักการ story telling ต้องท�าอย่างไร พอผ่าน
ระดบัภมูภิาคแล้วควรพฒันา soft skills ด้านนีใ้ห้กบัเขา 
บ่มเพาะจนเขาสามารถ pitching แล้วมีคนซื้อ ถ้าเป็น
ไปได้อยากให้มี session ภาษาอังกฤษด้วย อาจเชิญผู้
ประกอบการหรอืนกัลงทนุต่างชาตมิาสร้างประสบการณ์
ให้กับเด็กๆ เพิ่มเติม 

นอกจากนี้ อยากให้ประชาสัมพันธ์ผ่านสถาบัน
การศกึษาทีห่ลากหลาย อาจม ีincentive ให้คณุครหูรอื
อาจารย์ด้วย จะท�าให้เกิดความหลากหลายของสถาบัน
การศึกษาที่เข้ามาแข่งขัน รวมทั้งต้องให้ความส�าคัญกับ
การทดสอบความน่าเชือ่ถอื ความถกูต้อง และผลกระทบ
ต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมด้วย

คณุค่าของผลงานคอืสดุยอดแรงผลกัดนั
ผมมองว่า ทีต่วัเองประสบความส�าเรจ็ได้เพราะมี

แรงขับเคลื่อนและผลักดันจากหลายด้าน สิ่งที่ผลักดัน
ผมส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมรอบข้าง อย่างงาน 
ที่เกิดขึ้นคุณหมอบอกว่าอยากได้อะไรที่ใช้กับคนไข้ได้ 
ท�าให้เราอยากจะท�า เราสนุกกับมันจึงท�าออกมาได้ 
นอกจากนีม้โีรงพยาบาลทีต่ดิต่อเข้ามาและมโีจทย์ใหม่ๆ 
เกิดขึ้นเสมอ ทุกอย่างขับเคลื่อนให้เกิดประสบการณ์ 
เกิดรายได้ พอจบ NSC ขายเครื่องแรกตั้งแต่ราคาหมื่น
กว่าบาท จนมาถงึปัจจบุนัท�าโซลชูัน่ให้กบับรษิทัรองเท้า
หลกัครึง่ล้าน ถ้ารวมทัง้หมดกส็ร้างรายได้ให้กบัเราเกอืบ
ล้านหรอืสองล้านแล้ว เป็นสิง่ทีผ่ลกัดนัให้เราไปข้างหน้า
ได้ ซึ่งตอนแรกไม่ได้หวังผลว่ามันจะเป็นอย่างนี้ เราแค่

วาง position ให้เป็นสนิค้าทีข่ายได้และมนัรนัไปเองตาม
อัตโนมัติจนประสบความส�าเร็จ ไม่ได้บอกว่าเราท�าสิบ
แล้วต้องได้สิบเลย แต่เราอาจค่อยๆ เก็บหนึ่ง สอง สาม 
ไปเรื่อยๆ จนสุดท้ายเกิดเป็นสิบได้

ปณิธานที่ยังไม่สิ้นสุด
ถ้าให้นิยามตัวเอง ผมมองว่าตัวเองเป็นนวัตกร

คนหนึ่ง เป็นคนสร้างนวัตกรรมที่มีความมุ่งมั่น ผมอาจ
จะไม่ได้เก่งมาก แต่ถ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจ สุดท้ายไม่มี
อะไรที่เราท�าไม่ได้ ไม่ว่าจะใช้เวลานานขนาดไหนก็
สามารถท�าได้ครับ ซึ่งปณิธานที่ตั้งไว้กับคุณหมอและ
อาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่ตอนเริ่มท�าโปรเจกต์ คือ อยาก
สร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การใช้งานทั้งประเทศ 
ปัจจุบันเริ่มใกล้จะเป็นแบบนั้นแล้ว หรือต่อไปถ้ามี
โอกาสเพิ่มเติม เช่น ได้ยื่นข้อเสนอไปในกระทรวง
สาธารณสุขหรือคุณหมอที่ดูแลด้านนี้ อาจจะท�าให้เป็น
ไปตามปณิธานหรือฝันที่ตั้งไว้ก็ได้ครับ...

เพราะงานที่เกิดจากปัญหาจริงของคนในสังคม 
ย่อมมีโอกาสที่จะสร้างคุณค่าให้แก่ตัวเองและผู้อื่นได้ 
ยิ่งผลงานนั้นได้ผ่านกระบวนการพัฒนาตามความ
ต้องการของผูใ้ช้อย่างต่อเนือ่ง ผ่านการเกบ็รายละเอยีด
อย่างมุมานะตั้งใจ ก็จะท�าให้ผลงานสามารถต่อยอดไป
สู่การใช้งานจริงได้อย่างหลากหลาย สร้างประโยชน์ให้
สังคม รวมถึงขยายผลไปสู่แขนงธุรกิจอื่นๆ ได้อย่างไม่
คิดฝัน

 นั่นคือคุณค่าที่นวัตกรอย่างอู๋บอกว่ามีค่าที่สุด
ส�าหรับเขา...

ผมอาจจะไม่ได้เก่งมาก แต่ถ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจ
สุดท้ายไม่มีอะไรที่เราท�าไม่ได้
ไม่ว่าจะใช้เวลานานขนาดไหน

“

”

NSC
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สิบแสน สุขสุชะโน
Managing Director

Abstract Wings co.,ltd

NSC | 2004
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LESSON LEARNED FROM

ความส�าเร็จเกิดขึ้นได้ทุกวัน เพียงเราขยับมุมมอง...นั่นคือวิธีคิดของ ‘แสน’ สิบแสน สุขสุชะโน 
นักพัฒนาเกม ผู้ก่อตั้งบริษัท แอบซ์แทรค วิงซ์ จ�ากัด ตลอดเส้นทางของการเป็นนักพัฒนา เขาประสบ
ความส�าเร็จมานับครั้งไม่ถ้วน แม้จะไม่ใช่ความส�าเร็จในความหมายของการเป็นมหาเศรษฐีหรือการได้
กล่องรางวัลล้นตู้ แต่ความส�าเร็จในนิยามที่เขาตั้งขึ้นเองนี้ คือตัวแปรที่มีพลังมหาศาลที่ท�าให้ชีวิต
นักพัฒนาของเขาก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง ความส�าเร็จของเขาคืออะไร? บทสัมภาษณ์ต่อไปนี้มีค�าตอบ...
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ผลงานนี้ไม่ใช่โปรเจกต์จบด้วย
แต่เป็นสิ่งที่เราอยากท�าจริงๆ แล้ว NSC ให้ทุนสนับสนุนเรา 

ความจริงนี่คือ startup นะ

“

”
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เริ่มจากจดจ�า แล้วทดลองท�า
ผมสนใจคอมพวิเตอร์ตัง้แต่เดก็ๆ แล้วครบั สมยันัน้

การเข้าถงึความรูห้รอืหนงัสอืทีท่นัสมยัของเดก็ต่างจงัหวดั
ไม่ค่อยสะดวกนกั ต้องอาศยัอ่านตามร้านและพยายามจ�า
ให้ได้มากที่สุดแล้วกลับบ้านมาลองท�า ตอนนั้นสนใจว่า
เขาเขียนค�าสั่งกันอย่างไร 

ตอนม.ปลาย โชคดีที่ผมได้เป ็นนักเรียนใน
โครงการโอลมิปิกวชิาการ ซึง่เป็นจดุเปลีย่นมากๆ เพราะ
ท�าให้เราได้เจอชัน้เซยีนในภมูภิาค ได้ศกึษาเรยีนรูต้ัง้แต่
เขยีนโปรแกรมใหม่ๆ จนถงึขัน้แข่งขนัทีต้่องแม่นย�าและ
ฝึกฝน ท�าให้ความรู้ความเข้าใจในการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สูงขึ้นมากต่างจากที่ไปยืนอ่านตามร้าน 
(หัวเราะ) เพราะมันลงลึกมากกว่าเหมือนเราเรียน
ปริญญาตรี สนุกมากครับ

ให้ความอยากรู้น�าทางชีวิต
ช่วงนั้นอินเทอร์เน็ตเริ่มเข้ามาแล้ว มีการใช้

อินเทอร์เน็ตในค่าย ท�าให้เรารู้ว่านอกประเทศมีความรู้
มหาศาลเกีย่วกบัการเขยีนโปรแกรม จากตรงนัน้ผมกเ็ริม่
เขียนโปรแกรมเล็กๆ ไว้เล่นเอง เริ่มวาดกราฟิกได้ ท�า
อย่างไรให้กราฟิกเคลือ่นที ่จนเป็นรปูเป็นร่างได้เป็นเกม
ขึ้นมา ตอนนั้นการเผยแพร่ไม่ง่ายนัก แต่เราได้ทดสอบ
ความสามารถของเรา เหตุผลที่ผมสนใจคอมพิวเตอร์
กราฟิกเป็นพิเศษ เพราะมันมีสีสัน ดูน่าสนใจดี เพื่อนๆ 
เห็นเราท�าก็สนใจว่าคือโปรแกรมอะไร พอได้โควต้ามา
เรียนปริญญาตรี Computer Science ที่มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ท�าให้ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความรู้ อยากรู้
อะไรก็เข้าหาอาจารย์หรือถามรุ่นพี่ได้ สามารถลงเรียน
ในสิง่ทีอ่ยากรูไ้ด้หมด ท�าให้มวีถิทีางทีจ่ะสร้างแอปพลเิคชนั
ได้แล้ว 

คบผู้รู้ ผู้รู้พาไปหาความรู้
ช่วงนั้นผมเสนอตัวเข้าไปเป็นแอดมินช่วยรุ่นพี่ที่

ท�าเกม เพราะอยากรู ้ว ่าซอฟต์แวร์ที่เรียนมาตั้งแต่
มธัยมฯ ปลายทางมนัอยูท่ีไ่หน ซึง่ตอนผมเรยีนโอลมิปิก

วิชาการเคยเขียนแอปพลิเคชันเล็กๆ แต่ต้องมีพลังมาก 
อัลกอรึทึม (Algorithm) ต้องดีมากๆ จึงจะแก้ปัญหาที่
ตั้งไว้ได้ ถ้าเป็นเชิงธุรกิจจะท�าซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ แต่ไม่
จ�าเป็นต้องมปีระสทิธภิาพสงูมาก แค่ให้โครงสร้างท�างาน
ได้ดี เราอยากรู้ว่ามีสไตล์การท�างานแบบไหนบ้าง ด้วย
ความทีรู่ส้กึว่าวชิาทีเ่ราเรยีนเกอืบจะเอาไปใช้ได้แล้ว แต่
มันยังไม่พอ เลยสมัครเป็นผู้ช่วยที่นั่น โชคดีที่เราได้แลก
วิชากัน เราเขียนซอฟต์แวร์ เขียนเว็บไซต์ให้ฟรี พี่เขาก็
ให้ความรู้เรื่องการเขียนโปรแกรมใส่โทรศัพท์ ซึ่งพอได้
อยูใ่นแวดวงทีม่คีวามรูเ้รากจ็ะมคีวามรูแ้ละเตบิโตไปด้วย 

ความสุขของผู้ใช้คืองานของเรา
หลังจากนั้นมีโครงการท�าเกมใหญ่ คนที่เป็น

นักออกแบบเขียนโปรแกรมไม่เป็น แต่ในเกมต้องใช้
ทักษะออกแบบแล้วแปลงเป็นรหัสโค้ดด้วย ผมเป็น
คนกลางเชื่อมให้คนออกแบบสามารถออกแบบผ่าน
โปรแกรมของเรา แล้ว export ให้โปรแกรมเมอร์ต่อ 
เป็นโชคดีที่ได้เรียนรู้ที่จะสื่อสารกับคนทั้งสองรูปแบบ 
ท�าให้เข้าใจมุมมองทั้งฝั่งคนเขียนโค้ดและศิลปิน ท�า
อย่างไรให้เขาท�างานด้วยกันได้และโปรเจกต์ออกมาดี 
ตรงนี้เป็นจุดส�าคัญของผมนะ ผมได้เรียนรู้ว่าหลักการ
เขยีนโปรแกรมไม่ใช่เขยีนเพือ่ตวัเรา เราไม่ได้เขยีนเพราะ
เราอยากเขียน แต่เราเขียนให้ user หรือคนสองฝั่ง
สะดวก มีความสุขในการท�างาน ซึ่งระหว่างเขียนจะมี 
requirement ตลอด เหมอืนเราได้ฝึกฝน ไม่รูส้กึเหนือ่ย
กบัการรบัความคดิเหน็ของคนอืน่ จนกระทัง่มาท�าธรุกจิ
ของตัวเอง รู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะมอบความสุข 
ความสนุก ความสะดวกสบายให้ลูกค้า

Startup ครั้งแรกกับ NSC
ตอนปี 3 ผมกับเพื่อน (กบ - วิศรุต เกียรติบุญศรี) 

ส่งผลงานแข่งขนั NSC เป็นระบบส�าหรบัท�าเกม เรยีกว่า
เกมเอนจิ้น (game engine) โดยคุยกับเพื่อนว่า ก่อนที่
เราจะท�าซอฟต์แวร์เกมทั้งหลาย ถ้าไม่มีตัวนี้เราจะ
เหนื่อยเพราะเราต้องสร้างขึ้นทุกครั้ง ตอนนั้นแข่งถึง
รอบสอง แต่รอบที่สามไปไม่ถึง หมดแรง (หัวเราะ) 
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เราต้องหาสัดส่วนที่เหมาะสม
ระหว่างการลงทุนผลิตกับลูกค้า จากที่เราเป็นโปรแกรมเมอร์เนิร์ดๆ 

เลยต้องมาสนใจเรื่องธุรกิจด้วย

“

”
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การที่เราแก้ปัญหา
แล้วเราได้รางวัลจากการแก้ได้
หรือบางทีแก้ไม่ได้ แต่ได้ลองแก้

ท�าให้เรารู้สึกว่า เราส�าเร็จนะ

“

”
เพราะระบบมันใหญ่ เวลาในการแข่งขันไม่พอ เราท�าให้ดีที่สุดเท่า
ที่ท�าได้ ซึ่งผลงานนี้ไม่ใช่โปรเจกต์จบด้วย แต่เป็นสิ่งที่เราอยากท�า
จริงๆ แล้ว NSC ให้ทุนสนับสนุนเรา ความจริงนี่คือ startup นะ เรา
ได้ทุนมาสองงวด 3,000 บาทกับ 6,000 บาท ส�าหรับคนทั่วไปอาจ
ไม่มาก แต่ส�าหรบัเราแค่นัน้กด็ใีจมากแล้ว นอกจากนัน้เรายงัได้ก�าลงั
ใจจากกรรมการ สิ่งที่กรรมการแนะน�าช่วยให้เรามีก�าลังใจ ผมว่า
ก�าลังใจเป็นเรื่องส�าคัญมาก

จากแผ่นกระดาษสูตู่เ้กม ความฝันทีเ่ป็นจรงิ
หลังจาก NSC เราก็มาท�าต่อเอง ผมกับคุณกบท�างานนี้ด้วย

กนัทกุวนัตัง้แต่ 9 โมงเช้าถงึเทีย่งคนื ใช้เวลา 6 เดอืนจนเสรจ็ประมาณ 
80% แล้วท�าเป็นเกมเดโม (Demo) ออกมาเป็น prototype ไป
เสนอกับบริษัทท�าเกม จนมีบริษัทหนึ่งสนใจฝีมือ สมัยนั้นเป็นเกม
ตู้ทัชสกรีนตามห้าง พวกเกมจับผิดภาพ ยิงลูกแก้ว แต่มันยงัมคีวาม
เป็นโปรแกรมอยู ่คอืเกมกบัโปรแกรมมนัต่างกนั เกมจะมมีติคิวามเป็น
อาร์ตสูงและมีขั้นตอนเยอะกว่า ซึ่งเราเห็นว่าในตลาดยังมีจุดที่ต้อง
ไปต่อ 

ตอนนั้นเราท�าเกมทัชสกรีนตัวหนึ่งขึ้นมาให้เขาในต้นทุนที่ 
ถูกมากๆ แค่ไม่กีห่มืน่เอง เพราะยงัคดิราคาไม่เป็น (หัวเราะ) พอบริษัท
เห็นงานเรามีคุณภาพเลยบอกว่าจะผลิตตู้ให้กับเกมเราโดยเฉพาะ 
ไม่ต้องปนกบัคนอืน่ ตอนนัน้ดใีจมาก เพราะ product ทีเ่ราพยายาม
ท�า เราเขียนโค้ดโปรแกรมตั้งแต่กระดาษเปล่าๆ จนวันหนึ่งมันมีสอง
สามหมื่นบรรทัด เริ่มมีภาพ มีเสียง ผลิตใส่ตู้ หยอดเหรียญ เชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้ และมีคนมาเล่น
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สิ่งที่ท�าให้เราเดินมาได้เรื่อยๆ
คือก�าลังใจมากกว่า นอกจากก�าลังใจที่เราให้กันเองแล้ว

เราได้ก�าลังใจจากลูกค้า อันนี้ส�าคัญที่สุด

“

”

เมื่อโปรแกรมเมอร์เริ่มศึกษาธุรกิจ
ผมโชคดีที่เริ่มต้นกับลูกค้ารายแรกที่มีระบบเก็บ

ข้อมูลพฤติกรรมผู ้ใช้ ท�าให้ได้ศึกษาว่าผู ้ใช้เป็นใคร 
สมัยนั้นจะมีกล้องที่ตู้เกม เรารู้เลยว่าผู้หญิงเยอะ เป็น
ผู้หญิงวัยท�างาน วัยผู้สูงอายุก็มาเล่น จากเกมแรกเราก็
เริม่ท�าเกมทีส่อง  สาม สี.่.. ซึง่วธิกีารเลอืกว่าจะท�าเกมอะไร 
ตอนแรกๆ เหมือนโยนหินถามทาง เกมแรกเราท�าเกม
ยิงลูกแก้ว เพราะสมัยนั้นทุกตู้ที่ยิงลูกแก้วจะขายดีมาก 
จากนั้นก็ท�าเกมเรียงสาม จับคู่ ฯลฯ ทีนี้รู้แล้วว่าบุคลิก
ของเกมแต่ละเกมผูใ้ช้ต่างกนั รูว่้าเกมนีล้งทนุในการผลติ
เท่านี้แต่ได้เงินไม่เยอะ บางเกมลงทุนนิดเดียว ท�าเกม
ง่ายๆ แต่รายได้เยอะ ประเด็นคือเราต้องหาสัดส่วนที่
เหมาะสมระหว่างการลงทนุผลติกบัลกูค้า จากทีเ่ราเป็น
โปรแกรมเมอร์เนิร์ดๆ เลยต้องมาสนใจเรื่องธุรกิจด้วย

จะเป็นเถ้าแก่ (ทั้งที่ยังเรียนไม่จบ)
ด้วยความที่เรามีระบบสร้างเกมที่มันมีราคาใน

ตวัมนัเอง ถ้าบรษิทัลงทนุจ้างโปรแกรมเมอร์คนหนึง่ผลติ
น่าจะเป็นล้าน เราเลยเอาไปเสนอขาย หลังจากนั้นพอ
เริ่มมีคนจ้างคนแรก ท�าอย่างไรให้กระบวนการซื้อขาย
มันถูกต้อง มีการจ่ายภาษี มีส่วนแบ่ง รวมถึงความเป็น
ลขิสทิธิ ์ซึง่ระบบหุน้และการเปิดบรษิทัร่วมกนัจะช่วยให้
ชัดเจนขึ้น รวมถึงสมัยที่ผมฝึกท�างานให้บริษัทรุ่นพี่ก็ได้
ความรู้ว่าบริษัทมีข้อดีอย่างไร มีกลไกอย่างไร เลยคุย

กับเพื่อนว่างั้นเราลองเปิดบริษัทกันดีกว่า ซึ่งตอนนั้นยัง
เรียนไม่จบด้วยครับ ผมรู้สึกว่าเราเหนื่อยกับมัน มันมี
ราคาแน่นอนก็เลยมั่นใจ สมัยนั้นเกมเอนจิ้นราคาแพง 
เราไม่มีเงิน เราก็ใช้เวลาแลกเงิน ใช้แรงแลกเงิน มันอาจ
ไม่ได้ดีเท่าเกมเอนจิ้นที่ท�าขายกันหรอก แต่ก็พิสูจน์ว่า
เราสามารถท�าเกมทีค่นเล่นเป็นแสนๆ คนตามโรงหนงัได้

 บริษัทของเราภายนอกคนทั่วไปจะเห็นว่าเป็น
บริษัทซอฟต์แวร์ด้านความบันเทิง ท�าเกม ท�าของเล่น 
และเครือ่งเล่นตามห้างหรอืสวนสนกุ ตอนนีม้ใีนโทรศพัท์
มือถือด้วย แต่ภายในโครงสร้างจริงๆ ที่เราท�าจะเป็น
บรษิทั R&D (Research and Development) นอกจาก
เรา research ให้งานตวัเอง สร้างผลงานของตวัเอง เรายัง 
research ให้กับลูกค้าหลายๆ เจ้าด้วยครับ

แก้ปัญหาได้ทุกครั้งคือความส�าเร็จ
ที่ผ่านมามองว่า เราประสบความส�าเร็จมาตลอด

ทางนะ พอดคีวามส�าเรจ็ในมมุมองของเรามนัตรงกบัคน
ทีท่�างานมาด้วยกนั คอืมปัีญหาทีต้่องแก้และเรากแ็ก้มนั
ได้ หรือลูกค้าโยนปัญหามาให้เราแก้แล้วเราก็แก้มันได้ 
เราแก้มนัได้ด้วยความรู ้ด้วยกระบวนการทางวทิยาศาสตร์
ที่เรียนมา ซึ่งตลอดทางที่เดินมาสิบกว่าปีก็ท�ามาตลอด 
ปัจจุบันวงการธุรกิจซอฟต์แวร์เปลี่ยนแปลงเร็ว แต่สิ่งที่
เรายดึถอืคอืองค์ความรูท้ีเ่หนอืกาลเวลา เราไม่ได้ตดิกบั
เทรนด์ต่างๆ เพราะฉะนั้นโปรดักต์ของเราจะออกมา
ไม่เยอะไม่ถี ่แต่ออกมาเพือ่แก้ปัญหาทีเ่กดิขึน้ซ�า้ๆ ถามว่า
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”

มันเป็น community ของคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
เป็นพื้นที่ที่มีแต่คนที่เราอยากคุยด้วย เป็นคนประเภทเดียวกัน

ทุกวันนี้เวลาไปเจอน้องๆ NSC เราก็มีความสุข

“

ประสบความส�าเรจ็ถงึขัน้ไหน เรากร็ูส้กึแฮปป้ีมาตลอดทาง 
ผมว่าการที่เราแก้ปัญหาแล้วเราได้รางวัลจากการแก้ได้ 
หรือบางทีแก้ไม่ได้แต่ได้ลองแก้ ท�าให้เรารู้สึกว่าเรา
ส�าเร็จนะ

ก�าลังใจ (จากผู้ใช้) คือแรงผลักดัน
ผมเชือ่ว่าทกุคนเวลาเจอปัญหา ถ้ายงัมชีวีติอยูเ่ขา

จะแก้ปัญหาจนได้ ทุกวันนี้ที่เราอยู่ได้ กินได้ ใช้ชีวิตได้ 
เราส�าเรจ็มาตลอดทาง แต่สิง่ทีท่�าให้เราเดนิมาได้เรือ่ยๆ 
คอืก�าลงัใจมากกว่า นอกจากก�าลงัใจทีเ่ราให้กนัเองแล้ว 
เราได้ก�าลังใจจากลูกค้า อันนี้ส�าคัญที่สุด 

ตอนที่ท�าเกมบนตู้แล้วมันกระจายไปอยู่ตามห้าง 
ตามสวนสนุก เลิกงานผมจะไปเดินดู เห็นพ่อแม่เอาเด็ก
ตวัเลก็ๆ มาวางบนเครือ่งทีเ่ราออกแบบ เราเลยบอกช่าง
ว่าตรงนี้ออกแบบให้โค้งมนจะได้ปลอดภัยไม่บาดเด็ก 
ข้างในขอใช้วัสดุตัวนี้จะได้ไม่สปาร์ค รายละเอียดที่เรา
พยายามใส่ลงไป สดุท้ายพออยูท่ีต่ลาดแล้วมนัได้ใช้จรงิๆ 
ตรงนีเ้ป็นก�าลงัใจมากๆ ทีท่�าให้เราอยากจะท�าเกมทีส่อง
สามสี่ เพราะเราเห็นลูกค้าได้ใช้ ยิ่งพอเรามาท�าเกมบน
โทรศัพท์มือถือ คราวนี้ไม่ใช่แค่ลูกค้าตามห้างแล้ว บาง
ครั้งส่งมาเป็นภาษาอะไรที่เราอ่านไม่ออก หรือส่งหัวใจ
มาให้ทางเฟซบุ๊ก ท�าให้เราต้องไปต่อเรื่อยๆ ทุกวันนี้ผม
กต้็องหาความรูใ้หม่ๆ เพือ่น�ามาพฒันาผลติภณัฑ์ เพราะ
รู้ว่ามีคนที่มีความสุขจากสิ่งที่เราได้ท�า 

สร้างพลังด้วยการแข่งขัน
 ส�าหรบัผมสมยัเรยีน NSC คอืทีส่ดุของชวีติแล้ว 

เพราะชื่อการแข่งขันซอฟต์แวร์แห่งชาติมันยิ่งใหญ่มาก 
ทุกคนที่เขียนซอฟต์แวร์เป็นจะมาที่งานนี้ ผมเลยคิดว่า
จะใช้งานนี้ท�าสิ่งที่อยากท�า ถ้าได้รางวัลก็ดี แต่ถ้าไม่ได้
กไ็ด้ท�าสิง่ทีอ่ยากท�า เพราะมนัยากทีอ่ยูด่ีๆ  เราจะท�าขึน้
มาเอง ถึงผมมีไอเดียอยากท�าแล้วบอกเพื่อน เพื่อนก็คง
ไม่สนใจ แต่ถ้าบอกว่าเราท�าแล้วส่งแข่งขันกัน มันมีเป้า
หมายเดียวกัน ไม่ใช่เป้าหมายแค่เราอยากท�าแต่เป้า
หมายมันใหญ่กว่านั้น มันเป็นเป้าหมายแห่งชาติ ถ้ามัน
ใช้ได้มันจะได้ไปอยู่ในลิสต์ของอะไรสักอย่าง มันได้เริ่ม
สตาร์ท วันนี้ผมยังนึกไม่ออกเลยว่า ถ้าไม่ได้ส่ง NSC ผม
จะเริม่ท�าเกมอย่างไร ถ้าท�าส่งอาจารย์กค็งไม่สามารถท�า
ใหญ่ๆ ได้ และไม่มีทุนมาเป็นก�าลังใจ อันนั้นส�าคัญมาก

พื้นที่ของคนที่มี passion เดียวกัน
สมยัทีผ่มเข้ามาในโครงการ NSC เราได้คยุกบัคน

ทีเ่ขยีนโปรแกรมเก่งๆ หรอืคนทีม่ไีอเดยีท�าฮาร์ดแวร์ ได้
เจอเพือ่นมหาวทิยาลยัอืน่ทีเ่ก่งมากและให้ค�าแนะน�ากนั 
หรอืเราอยูศ่ลิปากรมมีติคิวามเป็นอาร์ตอยู ่เรากอ็ธบิาย
ให้เขาฟัง มันเป็น community ของคนที่อยู่ในกลุ่ม
เดียวกัน เป็นพื้นที่ที่มีแต่คนที่เราอยากคุยด้วย เป็นคน
ประเภทเดียวกัน ทุกวันนี้เวลาไปเจอน้องๆ NSC เราก็มี
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วันนี้ผมยังนึกไม่ออกเลยว่า
ถ้าไม่ได้ส่ง NSC

ผมจะเริ่มท�าเกมอย่างไร

“

”
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“ถ้าเด็กไอทีได้ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ
ได้ไปเจอกับ user ได้ไปเจอคนที่มีความคิดต่าง

เขาจะเข้าใจมนุษย์ เข้าใจวิธีการคิดของคน 
เขาจะเก่งและจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีๆ 

อีกเยอะเลย

”
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แล้วพอแก้ได้ เขาอยากรู้สึกดี อยากภูมิใจในตัวเอง การ
ทีเ่ราเรยีงล�าดบัความรูส้กึให้คนรูส้กึ ส�าหรบัผมคอืกญุแจ
ในการออกแบบ การผลติเกม การอยูใ่นอตุสาหกรรมเกม

 

นิยามตัวเอง ณ วันนี้  
ถ้าให้นิยามตัวเอง ณ วันนี้ ผมมองตัวเองเป็นนัก

พัฒนา เพราะชอบพัฒนาทุกเรื่อง ทุกวันนี้ผมก็ยังเป็น
นักพัฒนา เป็น developer อยู่ดี ไม่ใช่นักธุรกิจหรือคน
ท�าธุรกิจอะไร เพียงแค่การที่เราชอบพัฒนา เช่น เห็น
ลูกค้าท�าแบบนี้มันแพง ท�าแบบนี้ถูกกว่า ท�าแบบนี้มัน
นาน ท�าแบบนี้เร็วกว่า ซึ่งมันเป็น logic เดียวกับการ
เขยีนโปรแกรม และมนัดนัส่งผลทางธรุกจิได้ ท�าให้ลกูค้า
ประหยัดเงิน เขาก็เลยซื้องานเราเท่านั้นเอง...

นอกจากวิธีคิดเชิงบวกที่ท�าให้มีความสุขตลอด
กระบวนการท�างานแล้ว ประสบการณ์ของแสนยังบอก
กับเราว่า การแสวงหาความรู้คือสิ่งที่มีค่ายิ่งส�าหรับนัก
พฒันา ทัง้ในมติขิองการลงทนุ ลงแรง รวมไปถงึการสร้าง
เครือข่ายคนเก่งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน

และมากกว่านั้น คืออย่าดูดายกับปัญหาของคน
อืน่ เพราะนัน่คอืต้นทางของการเกดิผลงานใหม่ๆ ขึน้เพือ่
แก้ปัญหาให้ลูกค้าและสังคม

ธุรกิจเกมหัวใจคือความรู้สึก
มันเป็นความรู้สึกของคนที่ก�าลังใช้ซอฟต์แวร์ของเราอยู่ 

เราต้องศึกษาหรือเรียนรู้ที่จะเข้าใจความรู้สึกของคน

“

”

NSC

ความสุข ซึ่งเขามีไอเดียที่เจ๋งและได้ลงมือท�า ตรงนี้เป็น
คีย์ที่แตกต่างจากการเรียนทั่วไป ยิ่งถ้าสามารถท�าแล้ว
เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมได้ต่อ ผมว่ามันมีพลังมากเลย

รู้วิชาหรือจะเท่าเข้าใจมนุษย์
เด็กสมัยนี้มีโอกาสใหม่ๆ เยอะขึ้น สามารถเข้าถึง

ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจ�ากัด ไม่ต้องนั่งรถไปห้องสมุด ไม่
ต้องรออาจารย์สอน ไม่ต้องลงทะเบยีนเรยีนมหาวทิยาลยั
กไ็ด้ความรู ้แค่เข้าไปในอนิเทอร์เนต็กร็ูท้กุอย่างแล้ว เป็น
โอกาสที่เขาปลดล็อคปัญหาต่างๆ ที่เราเคยเจอ แต่สิ่งที่
จะไปต่อคือ นอกจากสร้างสิ่งที่อยากสร้างแล้ว การไป
เจอคนอื่นๆ จะเป็นตัวช่วยปลดล็อคข้อจ�ากัดหลายๆ 
อย่าง ถ้าเด็กไอทีได้ปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ได้ไปเจอกับ 
user ได้ไปเจอคนที่มีความคิดต่าง เขาจะเข้าใจมนุษย์ 
เข้าใจวธิกีารคดิของคน เขาจะเก่งและจะสร้างผลติภณัฑ์
ที่ดีๆ อีกเยอะเลย

หัวใจของเกมคือความรู้สึก
ถ้าเป็นธรุกจิเกม หวัใจคอืความรูส้กึ มนัเป็นความ

รูส้กึของคนทีก่�าลงัใช้ซอฟต์แวร์ของเราอยู ่เราต้องศกึษา
หรอืเรยีนรูท้ีจ่ะเข้าใจความรูส้กึของคน บางทต้ีองจ�าลอง
สถานการณ์ว่าเราไม่เคยรูจ้กัเกมทีเ่ราเพิง่สร้างเลย ถ้าเรา
ได้ลองเล่นมัน เรารู้สึกอย่างไร เพราะถ้าเป็นเกมคนเล่น
เขาอยากรูส้กึ อยากตืน่เต้น อยากประทบัใจ อยากแก้ปัญหา 
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อย่าแปลกใจ! หากเราพบว่าตัวเองอยากท�าอะไรใหม่ๆ ไปเรื่อยๆ แต่จงแปลกใจถ้าเราไม่ชอบ
ในสิง่ทีท่�าอยู ่แต่กย็งัไม่ลองมองหาสิง่ใหม่... ‘ซปุ’ ศภุศกัดิ ์กลุวงศ์อนนัชยั นกัวจิยัจโีนมสายพนัธุค์นไอที 
คือตัวอย่างที่ดีของคนที่ค้นหาตัวเองจนพบ จากการผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย และแม้
วันนี้เขาจะค้นพบสิ่งที่ชอบและท�าได้ดีแล้ว แต่ท�าไมซุปยังคงมองหาและทดลองท�าสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ 
บทสัมภาษณ์ต่อไปนี้อาจให้ค�าตอบพวกเราได้...
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“

”

คอมพิวเตอร์ท�าให้สามารถจินตนาการ
และท�าได้หลายแบบมาก เหมือนอีกโลกหนึ่ง

ที่ในความเป็นจริงเราไม่สามารถท�าได้
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เกมคนอื่นเล่นไม่มัน...งั้นฉันเขียนเกมเอง!
สมยัเดก็ชอบเล่นเกม แต่เล่นไม่ค่อยเก่ง เลยคดิว่า

ท�าอย่างไรจะสนกุกบัมนั หรอืเราจะเขยีนเกมขึน้มาเอง? 
พอ ม.2 เลยลองเขียนเกมแรกแล้วศึกษามาเรื่อยๆ ไม่ว่า
จะเป็นภาษาที่เขียนหรือเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
จนคุณครูเห็นแววส่งเข้าแข่งขัน NSC นั่นคือจุดเริ่มต้น 

ปีแรกผมสนใจคอมพิวเตอร์กราฟิก เลยท�าสื่อ
การสอนส่งแข่งขัน ครั้งนั้นท�าให้ได้เรียนรู้ว่าใครท�าเรื่อง
อะไร ใช้เทคโนโลยีแบบไหน เหมือนเปิดโลกใหม่ให้เรา 
แม้ปีแรกจะไม่ได้รางวัล แต่ท�าให้เริ่มรู้จักองค์กร สวทช.
ว่านอกจาก NSC แล้วยงัมกีารแข่งขนัอืน่ๆ ด้วย เช่น YSC 
(Young Scientist Competition - การประกวดโครงงาน
ของนักวิทยาศาสตร์รุ ่นเยาว์) ซึ่งตอนนั้นผมได้เจอ
อาจารย์ท่านหนึ่ง คือ ดร.ศิษเฎศ ทองสิมา ที่แนะน�าให้
ไปแข่งขนั YSC เพราะเกีย่วข้องกบัสาขาทีเ่ราสนใจจรงิๆ 
หลังจากนั้นจึงได้ท�างานร่วมกับอาจารย์จนถึงตอนนี้ 
ซึ่งเราได้เรียนรู้จากอาจารย์เยอะมากครับ 

โลกที่ใส่จินตนาการได้เต็มที่
ปีถัดมาผมท�าหัวข้อเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีมากขึ้น ตอนนั้นสนใจเครื่องบินบังคับวิทยุ 
เลยเอาสิง่ทีส่นใจกบัคอมพวิเตอร์มาประยกุต์เข้าด้วยกนั 
โดยท�าแบบจ�าลอง (simulation) ออกแบบเครื่องบิน 
ปีกใบพัด แรงยกต่างๆ ซึ่งในศาสตร์คอมพิวเตอร์นั้น
น่าสนใจตรงที่ลงทุนน้อย เราอยากท�าเครื่องบินหรือ
รถไฟก็สามารถออกแบบได้ ไม่เหมือนวิศวกรรมหรือ
การประดษิฐ์อะไรสกัอย่างทีต้่องลงทนุเยอะ คอมพวิเตอร์
ท�าให้สามารถจินตนาการและท�าได้หลายแบบมาก 
เหมอืนอกีโลกหนึง่ทีใ่นความเป็นจรงิเราไม่สามารถท�าได้ 
กเ็ลยสนใจด้านคอมพวิเตอร์มากๆ ครบั ตอนนัน้ได้รางวลั
ที่ 1 ในการแข่งขัน YSC และมีโอกาสเป็นตัวแทนไปแข่ง
ทีอ่เมรกิา ได้ไป Silicon Valley ซึง่ทีน่ัน่ถอืว่าเป็นทีส่ดุๆ 
ของคอมพิวเตอร์เลย และยังได้เจอบูธข้างๆ ที่ผลงาน
เขามีอิมแพคมาก ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ยิ่งท�าให้เรา
สนใจเข้าไปใหญ่ พอกลับมาก็เลยศึกษาลึกลงไปในสิ่งที่
สนใจครับ

ทักษะมีไว้พัฒนา! (แล้วจะช้าอยู่ท�าไม?)
ตอนอยู่ ม.6 ผมลงลึกเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิก 

การแสดงผล การประมวลผลภาพให้มันรวดเร็วมากขึ้น 
ก็เลยได้หัวข้อไปแข่ง YSC โชคดีได้รางวัลและเป็น
ตัวแทนไปแข่งขันอีกปีหนึ่งแล้วได้รางวัลกลับมาด้วย 
ถ้าเทียบกับระดับโลก ผมคิดว่าอย่างน้อยหัวข้อของเรา
มันมีอิมแพคในการน�าไปใช้ ตอนนั้นเราพัฒนาตัวเอง
หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี 
การพรีเซนต์ภาษาอังกฤษ แม้เราสื่อสารได้ไม่เต็มที่แต่
พยายามน�าเสนอสิ่งที่เราท�าให้มากที่สุด 

พอกลบัมาเจ้าหน้าที ่สวทช.บอกว่ามทีนุการศกึษา 
JSTP (Junior Science Talent Project – โครงการพฒันา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ส�าหรับเด็กและเยาวชน) 
ทีส่นบัสนนุทัง้เรือ่งการเรยีนและการวจิยัส�าหรบันกัเรยีน 
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ผมก็เข้าร่วมคัดเลือกจนติด
หนึง่ในสบิและได้ทนุเรยีนระยะยาว ท�าให้นอกจากเรยีน
แล้วยังสามารถท�าวิจัยได้ด้วย ช่วงนั้นอาจารย์ศิษเฎศ
ย้ายไปอยู่ที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แห่งชาติ (ไบโอเทค) พอดี ผมก็เลือกเรียน Computer 
Science ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพราะอยู่ใกล้กับ
ไบโอเทค ท�าให้สะดวกในการท�างานวิจัยด้วยครับ 

พฒันาจากสิง่ทีช่อบ ต่อยอดให้เกดิประโยชน์
ตอนเริ่มเรียนปีหนึ่งผมกลับมาแข่งขัน NSC ใหม่ 

เป็นหัวข้อที่พัฒนาร่วมกับอาจารย์ศิษเฎศ เกี่ยวกับ
การประมวลผลภาพแบบขนาน (parallel processing) 
ท�าอย่างไรให้คอมพิวเตอร์ธรรมดาสามารถประมวลผล
ได้เร็วขึ้น ผลงานนี้ได้รับรางวัลจากประสบการณ์และ
ความสนใจของเราทีต่่อเนือ่งมาเรือ่ยๆ จนถงึหวัข้อทีเ่ราท�า 

ตอนปีสองผมก็แข่งต่อ ตอนนั้นคิดว่านอกจาก
การประมวลผลภาพสามมติทิีเ่ราสนใจมนัสามารถท�าอะไร
ทีม่ปีระโยชน์กว่านัน้ได้ กเ็ลยเอาไปประมวลผลด้านจโีนม 
ซึ่งเป็นหัวข้อที่ไบโอเทคสนใจอยู่ โดยเอาความสามารถ
เรื่อง parallel processing ที่เราสนใจมาร่วมกัน ทุกปี
กรรมการมกัจะถามว่าอนันีเ้ป็นหวัข้อของอาจารย์หรอืเปล่า 
ผมบอกไม่ใช่ เพราะผมสามารถเล่าให้ฟังได้ว่าตัง้แต่เริม่ต้น
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“แต่ก่อนความฝันเราคือสนุก
ตอนนี้อิมแพคมันสูงกว่านั้น ผมท�าวิจัยร่วมมาเรื่อยๆ 

เห็นสิ่งที่มันขาดอยู่ และทักษะที่เรามี
จะช่วยเติมเต็มส่วนนั้นได้

”
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เราสนใจและมปีระสบการณ์เรือ่งนี ้ตอนปีสามผมกแ็ข่งอกี ซึง่บางหวัข้อต่อยอดมาจากปีทีแ่ล้ว 
อาจจะดูไม่ใหม่มาก แต่เราสนใจจริงๆ และคิดว่ามันมีประโยชน์

หาสิง่ที ่‘ชอบ’ แล้วท�าให้ ‘ใช่’
หลังจากเรียนจบ ผมเรียนต่อปริญญาโทด้าน Software Engineering ที่ AIT เกี่ยวกับ

การออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ทีม่คีวามซบัซ้อน หลงัจากนัน้ตดัสนิใจมาท�างานทีไ่บโอเทค 
เพราะที่นั่นต้องการคนที่มีความสามารถในการประยุกต์ด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ในมุมหนึ่ง
งานวจิยัท�าให้เรามโีอกาส ได้ทดลองเทคนคิการประมวลผลทีส่งูกว่าเอกชน เพราะข้างนอกอาจ
ยังไม่ได้ใช้เทคนิคนี้ พอเรามีทักษะ เมื่อเจอโจทย์ใหม่ๆ เราก็จะแก้ได้ง่ายขึ้น ซึ่งตัวผมเองสนใจ
เรื่องพวกนี้ตั้งแต่เด็ก เมื่อมาท�าสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเห็นความต้องการว่าท�าไมเรา
ต้องเอาความรู้ที่มีมาช่วยงานด้านการประมวลผลต่างๆ 

ปัจจบุนัผมศกึษาวเิคราะห์ข้อมลูจโีนม เช่น พ่อแม่กลวัลกูเป็นโรค ดเีอน็เอตรงไหนท�าให้
เกดิโรค ถ้าเจอว่าเกดิจากต�าแหน่งนีเ้ราสามารถหายาไปช่วยเหลอืเขาได้ หรอืเปลีย่นวธิกีารรกัษา
ได้ นีค่อืแรงขบัว่าท�าไมเราลงแรงท�า แต่ก่อนความฝันเราคอืสนกุ ตอนนีอ้มิแพคมนัสงูกว่านัน้ 
ผมท�าวจิยัร่วมมาเรือ่ยๆ เหน็สิง่ทีม่นัขาดอยู ่และทกัษะทีเ่รามจีะช่วยเตมิเตม็ส่วนนัน้ได้ครบั  

มอืต้องเป้ือน! ก่อนค้นพบตวัเอง
ตอนเป็นเด็ก รางวัลท�าให้เรามีความภูมิใจ กลับกันถ้าผมแข่งแล้วไม่ชนะก็คงเหมือน

นักมวยต่อยแล้วแพ้ ทุกคนก็จะลืมว่าคุณเป็นใคร และเราท�าเพื่ออะไร โชคดีที่แข่งแล้วได้
รางวัล ซึ่งมันคือแรงขับลึกๆ นะ แต่สิ่งที่ได้หลังจากการแข่งคือความรับผิดชอบต่องานที่ท�า 
มันต้องลงมือท�าเอง ท�าให้เราได้ประสบการณ์ เหมือนเขียนโปรแกรมมันคือทักษะ ยิ่งเขียนได้
บ่อยเท่าไหร่เรายิง่เก่งขึน้ เพราะฉะนัน้ คณุค่าแรกคอืรางวลั รางวลัคอืความภมูใิจ และประสบการณ์
ที่ได้ท�าให้เรามีกระบวนการคิดที่ดี มีความรับผิดชอบต่องานที่เราท�า 

การที่ผมมีโอกาสสัมผัสอะไรหลายอย่าง
ท�าให้ค้นพบตัวเองได้เร็ว ท�าให้เรามีความมุ่งมั่นมากขึ้น

ความสนใจมันเกิดตอนที่เราท�า
ไปที่ไหนเราก็ยังค้นพบตัวเอง

แต่มันต้องลองท�า ต้องมือเปื้อนก่อน

“

”
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สิง่ส�าคญัคอืท�าให้เราค้นพบตวัเองได้ง่ายขึน้ ทีผ่ม
มาถึงจุดนี้ได้เพราะค้นพบตัวเอง เป็น passion ที่ท�าให้
วิชาภาคคอมพิวเตอร์ได้ A เกือบทุกตัวจนได้เกียรตินิยม 
จากทีส่มยัเรยีนมธัยมฯ ได้เกรด 2.5 ซึง่การทีผ่มมโีอกาส
สมัผสัอะไรหลายอย่างท�าให้ค้นพบตวัเองได้เรว็ ท�าให้เรา
มีความมุ่งมั่นมากขึ้น ความสนใจมันเกิดตอนที่เราท�า 
ไปที่ไหนเราก็ยังค้นพบตัวเอง แต่มันต้องลองท�า ต้อง
มือเปื้อนก่อน ซึ่งผมมองว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ต้องชัดเจนและน่าจะมีค�าตอบให้พ่อแม่เข้าใจว่า ท�าไม
การแข่งขันแบบนี้มีประโยชน์

สร้างคนรุ่นใหม่สายพันธุ์ STEM
สิ่งที่อยากเห็นคือ การสร้างความตระหนักรู้เรื่อง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าไปถึงมหาวิทยาลัยหรือ
โรงเรียน ท�าให้เขารู้ว่ามันส�าคัญและมีอยู่จริง เดี๋ยวนี้มี
คอนเซป็ต์ STEM กค็อื S – Science, T – Technology, 
E – Engineering และ M - Math เป็นพื้นฐานของเด็ก
ตัง้แต่อนบุาลถงึมธัยมฯ ถ้าได้ฝึกเรือ่งพวกนีจ้ะท�าให้เขา
มกีระบวนการคดิ มหีลกัการวเิคราะห์ต่างๆ เช่น ขายของ 
ใช้คณติศาสตร์เข้ามาช่วย เขาจะรูว่้าคุม้ทนุไหม พอโตขึน้
ท�าให้มพีืน้ฐานคดิวเิคราะห์ได้ ดงันัน้ ต้องสร้างคนรุน่ใหม่
ให้มีแนวคิดที่จะมาพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ท�าให้เห็นว่าคนที่ประสบความส�าเร็จที่เอาแนวคิด
กระบวนการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีไปใช้ ไม่ใช่เฉพาะ
เอกชนที่ท�าได้ สวทช.ก็ท�าได้เช่นกัน

หัวข้อแข่งชัด! ช่วยเด็กโฟกัสเป้าหมาย
หัวข้อที่แข่ง NSC ส�าคัญ อาจต้องมีการบรรยาย

หรอืท�าเป็นสือ่ให้เดก็เหน็ว่าเทคโนโลยบ้ีานเราไปถงึไหน  
ต่างประเทศไปถึงไหน หรือเราเน้นเรื่องอะไรก็จัดขึ้นมา
ให้ชดั เพราะพอไม่ใช่หวัข้อทีเ่ดก็สนใจเขาอาจจะเลกิไปเลย 
ไม่รูว่้าแข่งแล้วได้อะไร ยกตวัอย่างเวทต่ีางประเทศเขาจะ
แบ่งหัวข้อเป็นด้านเทคโนโลยีเหมือนเรา แต่สิ่งมีชีวิต
หรือสัตว์ก็เป็นหัวข้อหนึ่ง คอมพิวเตอร์กราฟิกก็เป็นอีก
หวัข้อหนึง่ ส่วนของเรากว้างไปท�าให้เหน็แค่ความโดดเด่น
แต่เทียบกันไม่ได้ 

ผมอยากให้ทุกคนวิน-วิน ประสบความส�าเร็จ 
บางเรื่องต้องท�าหลายๆ ปี ต้องติดตามต่อเนื่อง แต่ถ้ามี
ระยะเวลาแค่ 6 เดือนต้องโฟกัสมากขึ้น อาจให้นักเรียน
ส่งเข้ามาก่อนว่าอยากลงสาขาไหน แล้วจัดคอร์สอบรม
เบือ้งต้นหรอืมปีาฐกถาเล่าให้ฟัง มนัจะช่วยให้นกัเรยีนที่
ส่งผลงานเข้ามามีพื้นฐาน และรู้ว่าเรื่องนี้อาจจะใช่หรือ
ไม่ใช่ส�าหรับเขา หรือเริ่มพัฒนาหัวข้อให้ใกล้กับสิ่งที่เขา
ท�ามากขึ้น ผมเชื่อว่าจะได้คุณภาพมากขึ้น

โอกาสอยู่รอบตัว (เด็ก)
สมยัก่อนมคีอมพวิเตอร์เครือ่งหนึง่ในบ้านมนัยาก 

แต่เดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์ถูกลง มือถือก็ถูกลง โอกาสมัน
อยู่รอบตวั เราสามารถลองท�าได้ หลายอย่างกเ็ปลีย่นไป 
เช่น การเข้ามาของเทคโนโลย ีเดีย๋วนีม้อีนิเทอร์เนต็ทกุบ้าน 
จะสืบค้นข้อมูลมีหมด อยู่ที่ว่าสนใจแค่ไหน มันง่ายกว่า

ต้องสร้างคนรุ่นใหม่
ให้มีแนวคิดที่จะมาพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ท�าให้เห็นว่าคนที่ประสบความส�าเร็จที่เอาแนวคิดกระบวนการวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีไปใช้ ไม่ใช่เฉพาะเอกชนที่ท�าได้

สวทช. ก็ท�าได้เช่นกัน

“

”



77

20th  ANNIVERSARY NSC



78

20th  ANNIVERSARY NSC

ต้องลองหลายๆ อย่าง
เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ลอง พอท�าสักพัก

แล้วมันจะคิดออกว่าอันนี้ใช่

แต่ก่อนเยอะ แต่ก่อนผมต้องออกไปซื้อหนังสือมาอ่าน ภาษาอังกฤษก็อ่านไม่รู้เรื่อง 
พอมีคอมพิวเตอร์ทุกอย่างมันง่ายขึ้น มันถึงต้องมี Gen X Y Z คือ Y มันต้องดีกว่า X 
เหมือนกันเด็กรุ่นใหม่ต้องท�าได้ดีกว่าที่เราท�าแน่นอน

ค้นหาตัวเองจากงานอดิเรก
ผมคิดว่าการค้นพบตัวเองส�าคัญ ไม่ใช่เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ถ้าเรามีความชอบในสิ่งที่เราท�า ต่อให้มันยากหรือซับซ้อน เราก็ท�าได้โดยที่ไม่เหนื่อย 
เรายนิดที�า เราสนกุกบัมนั ดงันัน้ เดก็รุน่ใหม่ควรหาสิง่ทีอ่ยากท�า การทีเ่รามคีวามสามารถ 
มคีวามอดทนท�างานเรือ่งหนึง่ให้ส�าเรจ็ เวลาต้องท�าอะไรเราจะมคีวามพยายาม เพราะ
เรียนรู้แล้วว่าเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสู่ความส�าเร็จ หลังจากนั้นไม่ว่าจะท�าคอมพิวเตอร์
หรืออะไรก็สามารถท�าได้

ถ้าตอบค�าถามชดัๆ คอืต้องหาตวัเองให้เจอ วธิทีีจ่ะท�าได้คอืคณุต้องหางานอดเิรก 
สิ่งที่เราชอบ เพราะเรายังไม่รู้ว่าเราชอบอะไร ต้องลองหลายๆ อย่าง เปิดโอกาสให้
ตัวเองได้ลอง พอท�าสกัพกัแล้วมนัจะคดิออกว่าอนันีใ้ช่ อนันีค้นอืน่ท�าไม่ได้ มเีราทีท่�าได้ 
พอเราได้ท�า เราเริ่มชอบ รู้สึกว่าท�าได้ดี มีอิมแพคจากสิ่งที่เราท�า สิ่งที่เราคิด ท�าให้เรา
ยังท�าต่อไป

สร้างเครือข่ายสานพลัง
จริงๆ ผมอยากช่วยคน ตอบเหมือนนางสาวไทยเลยนะ (หัวเราะ) เพราะบางคน

เขาเดือดร้อนจริงๆ งานที่เราท�าไปช่วยเขาได้ อยากมีเครือข่ายคนที่คิดเอาเทคโนโลยี
และความรู้มาประยุกต์ใช้ คนที่สนใจเหมือนกันมาร่วมกันพัฒนาให้ดีขึ้น เพราะเราท�า
หนึง่คนกช่็วยได้แค่ระดบัหนึง่ แต่ถ้าเอาคนหลายๆ คนมาท�าร่วมกนั ผมคดิว่ามนัจะดกีว่า 
ซึง่คนไทยมกัไม่ค่อยคยุแลกเปลีย่นกนั ท�าให้เราเดนิมาไกลทีส่ดุได้แค่นี ้แต่ถ้ามเีครอืข่าย
จะช่วยได้มากขึน้ อย่าง NSC พอจบไปม ีAlumni ไหม มกีารรวมตวักนัไหม ใครจะไปรู้
ว่าอาจจะเกิด startup จากการรวมตัวกันก็ได้ ซึ่งมันอาจจะไม่ง่าย แต่มันก็สามารถ
เป็นไปได้

“

”
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ผมชอบเทคโนโลยี
ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ชอบประดิษฐ์

อยากท�าอะไรที่มีความส�าคัญ
และอยากช่วยเหลือผู้คน

นิยามตัวเอง ณ วันนี้
ถ้านิยามตัวเอง คิดว่า Ironman น่าจะใกล้เคียงกับผมมากที่สุด (หัวเราะ) 

ผมชอบเทคโนโลย ีชอบเรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ ชอบประดษิฐ์  อยากท�าอะไรทีม่คีวามส�าคญั 
และอยากช่วยเหลือผู้คน ซึ่งตอนนี้เริ่มสนใจสายธุรกิจด้วย ถ้ามันมีทุนที่จะท�าให้
สิ่งที่พูดมาทั้งหมดเกิดขึ้นได้ เป็นสิ่งที่จะมาสนับสนุนให้เกิดการวิจัย เกิดทีม เกิด
ทรพัยากรใหม่ๆ ซึง่มาจากการเอาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาประยกุต์กบัธรุกจิ 
มคีอนเซป็ต์ของการน�าไปใช้มากขึน้ ภาพมนัจะชดั เรารูว่้าเราท�าอะไรอยู ่เพือ่อะไร 
อย่างวันนี้เราได้แนวทางแล้วว่าจะท�าอะไรต่อไป...

เพราะโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นมีพลวัตเปลี่ยนหมุนอยู่ทุกนาที 
จงึไม่แปลกทีค่นสายพนัธุไ์อทอีย่างซปุจะรูส้กึตืน่ใจกบัสิง่ใหม่ๆ อยูเ่สมอ จะแปลก
กต็รงทีเ่ขาไม่กลวัทีจ่ะพาตวัเองเข้าไปทดสอบทดลองกบัสิง่ใหม่ๆ เหล่านัน้ อย่างกบั
ไม่มคี�าว่า ‘กลวัล้มเหลว’ อยูใ่นพจนานกุรมชวีติของเขา ซึง่ทีจ่รงิแล้วเขากลวัไหม? 
เราก็ลืมถาม...

รูเ้พยีงแค่ว่า ถ้าสิง่ใหม่จะเป็นประโยชน์ต่อผูอ้ืน่มากขึน้ เขากพ็ร้อมจะลอง...

“

”

NSC





นักวิจัย กลุ่มทรัพยากรด้านการคำานวณ
และไซเบอร์-กายภาพ NECTEC

ปัถย์ ศักดิ์ธนากูล

NSC | 2006
PUTT SAKDHNAGOLL
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การเรียนรู้ประสบการณ์ของคนอื่นคือเข็มทิศ แต่การเรียนรู้ชีวิต (ตัวเอง) คือหางเสือ...
ดร.ปัถย์ ศกัดิธ์นากลู นกัวจิยัหนุม่ไฟแรงแห่งเนคเทค คอืตวัอย่างของคนทีใ่ช้ความชืน่ชอบน�าทาง
ชีวิต แต่ในความชื่นชอบนั้นเขาก็ไม่ปิดกั้นตัวเองจากการเรียนรู้เพื่อจะค้นพบสิ่งที่ชอบกว่า! และ
กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตของตัวเองจากเด็กติดเกมที่ผลักดันตัวเองไปสู่การเป็นเจ้าของ
บริษัท ไปสู่เส้นทางการเป็นนักวิจัยเนคเทค ถึงตรงนี้ ดร.ปัถย์ พร้อมจะแบ่งปันประสบการณ์ชีวิต
ที่เขาเรียนรู้มาด้วยตัวเองผ่านบทสัมภาษณ์ชิ้นนี้ หวังให้เป็นเข็มทิศแก่น้องๆ รุ่นใหม่ แต่การเลือก
จะไปทางไหนนั้น น้องๆ ต้องหันหางเสือด้วยตัวเอง..
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ย่างก้าวของเด็กติดเกม
ตอนเด็กๆ ผมชอบเล่นเกม ถือว่าติดเกมระดับ

หนึ่งเลย พอขึ้น ม.3 ที่โรงเรียนเปิดคอร์สสอนเขียน
โปรแกรมเบือ้งต้นกเ็ลยสนใจลงเรยีนเป็นวชิาเลอืก ตอน
นัน้เริม่รูส้กึว่าชอบการเขยีนโปรแกรม ชอบคอมพวิเตอร์
กราฟิก หลังจากนั้นก็เดินสายนี้มาเรื่อยๆ จนกระทั่ง 
ม.ปลาย ได้ข่าวการแข่งขนั NSC จากอาจารย์เป็นครัง้แรก 
ก็เลยลองรวมทีมกับเพื่อนๆ ส่งผลงานเข้าแข่งขัน แต่ก็
ยังไม่ได้ท�าจริงจังเท่าไหร่ครับ 

ให้เกมพาไป (แข่ง)
ผมเริม่จรงิจงักบัการพฒันาผลงานและการแข่งขนั

ตอนเรยีนทีค่ณะวศิวกรรมศาสตร์ ภาควชิาคอมพวิเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รวมทีมกับเพื่อนท�า
โปรเจกต์จบและท�าเกมด้วย พอดีเวที NSC เปิดก็เลยส่ง
ผลงานเข้าแข่งขนั ถ้าจ�าไม่ผดิตอนนัน้ผมท�าเกมออนไลน์ 
ฝั่งที่เป็น back-end นอกนั้นก็เคยส่งเกมประกวดเวที
อื่นๆ บ้าง สมัยนั้นเวทีแบบนี้ยังไม่เยอะมาก คนยังไม่
ค่อยตื่นตัวในเรื่องนี้เท่าไหร่ แต่เดี๋ยวนี้มีแฮกกาธอน 
(Hackathon) ที่เปิดช่องให้เยอะขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่พวก
งานแข่งเขียนเกมจะเน้นเฉพาะกลุ่มมากกว่า เกณฑ์ใน
การให้รางวัลจะยากกว่า NSC นิดหนึ่ง เขาจะตัดสินกัน
ในเรือ่งเกมหรอืความสนกุของเกม ส่วนเรือ่งเทคนคิหรอื
แบ็คกราวน์จะไม่เน้นเท่าไหร่ครับ

เจอเพือ่นสายพนัธุเ์ดยีวกนัจากการแข่งขนั
ถ้ามองในแง่หนึ่ง NSC เปิดโอกาสให้เราได้ฟอร์ม

ไอเดยีและได้ลองท�างานกบัเพือ่น หลกัๆ จะเป็นเรือ่งการ
ท�างานเป็นทมีครบั เราได้ท�างานกบัคนหลายคนมากขึน้ 
บางทเีพือ่นทีเ่ราสนทิเขาไม่ได้สนใจเรือ่งนี ้เรากไ็ด้ขยาย
วงคนที่รู ้จักมากขึ้น เพราะเวลาจะท�าโปรเจกต์เราก็
พยายามไปหาคนทีม่คีวามสนใจเหมอืนกนั อยากท�างาน
แบบนีเ้หมอืนกนัมาช่วยกนัท�า เมือ่เทยีบกบัโปรเจกต์จบ
พอมีเรื่องรางวัลมีเรื่องเวทีเข้ามาเราก็ท�าจริงจังมากขึ้น 
เพราะเราอยากชนะหรืออยากได้รางวัล ซึ่งสมัยที่เป็น
นักเรียนเราก็ยังไม่ได้คิดจะท�า startup การมีโครงการ

แบบนีส่้วนหนึง่ท�าให้ได้ท�างานกบัเพือ่น และมเีป้าหมาย
ร่วมกันมากขึ้น

ก้าวออกจากต�ารา ไปแก้ปัญหาจริง

การแข่งขัน NSC ท�าให้เราได้ลองอะไรที่ไม่ได้ท�า
ในบทเรยีน ซึง่สมยัเรยีนส่วนมากคอืท�าโจทย์ ท�างานตาม
ทีอ่าจารย์สัง่ ไม่ค่อยมงีานทีเ่ป็น Project based เท่าไหร่ 
อย่างงานโปรแกรมมิ่งเวลาท�าโจทย์คือแค่แก้โจทย์ แต่
เวลาใช้งานจริงมันมีรายละเอียดยิบย่อย ซึ่งตอนมาแข่ง 
NSC ท�าให้เรามีโปรเจกต์ มีเป้าหมาย ดูเป็นชิ้นเป็นอัน
มากขึ้น เป็นสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเอง เป็นสิ่งที่เราสนใจ 
แทนทีจ่ะท�าแค่ในบทเรยีน เราได้ก้าวออกมา ณ จดุทีเ่รา
อยากท�า ได้แก้ปัญหาสิ่งที่เราต้องการท�าจริงๆ การที่ได้
มาเห็นปัญหาด้วยตัวเอง ลองแก้ด้วยตัวเอง ท�าให้มี
ประสบการณ์มากขึ้น เป็นอีกจุดที่ท�าให้รู้สึกว่าการที่เรา
ลงมือท�าอะไรมันมีเป้าหมาย อย่างผมไม่ใช่อยู่ดีๆ อยาก
เขยีนโปรแกรมแล้วจะเขยีนอะไรกไ็ด้ ถ้าไม่มเีป้าหมายก็
ไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องมานั่งเขียน 

ก้าวออกจากมหา’ลยั ไปเจอลกูค้า (ตวั) จรงิ

ตอนเรียนจบเป็นช่วงที่ผมกับเพื่อนเพิ่งชนะ
แข่งขนัเกม แล้วมโีปรเจกต์ทีต่่อยอดจากเวทปีระกวดเกม
เข้ามา ซึ่งเป็นจ�านวนเงินค่อนข้างเยอะ การเปิดบริษัท
เหมาะส�าหรบัรบังานชิน้นัน้และพวกเราอยากท�าเกมอยู่
แล้วด้วย ถือเป็นจังหวะที่ดีก็เลยตัดสินใจลุยกันสักตั้ง 
เปิดบริษัทท�าเกมกับเพื่อนกลุ่มที่ส่ง NSC และแข่งเขียน
เกมมาด้วยกนัครบั ซึง่ตอนท�าบรษิทังานจะซเีรยีสมากขึน้ 
เพราะมีเดดไลน์จริง ต้องตอบโจทย์ลูกค้าจริง ช่วงแรก
นอกจากท�าเกมทีเ่ป็นโปรดกัต์ของบรษิทัแล้ว พวกผมท�า 
outsource ด้วย ซึ่งจะมี requirement ลูกค้าที่มีราย
ละเอียดยิบย่อยมากขึ้น แต่การท�าโปรเจกต์ส่ง NSC เรา
ท�าโปรเจกต์ทีใ่ช้ได้เป็นเชงิคอนเซป็ต์ ซึง่พอไปใช้งานจรงิ
ต้องระวังเรื่องอื่นๆ มากขึ้น เคยเจอเคสที่ลูกค้าบอกว่า
ตวัสะกดผดิต้องกลบัไปแก้ คอืต้องระวงัไปถงึรายละเอยีด
ยิบย่อยเลยครับ
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ตอนมาแข่ง NSC..
เป็นสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเอง เป็นสิ่งที่เราสนใจ
แทนที่จะทำาแค่ในบทเรียน เราได้ก้าวออกมา

ณ จุดที่เราอยากทำา

“

”
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จุดเปลี่ยน! จากเจ้าของเกมสู่นักวิจัย
ผมท�าบริษัทได้ปีเดียวก็ได้ทุนจากกระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเรียนต่อที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ใจหนึ่งตอนสมัยปริญญาตรีผมก็อยาก
เรียนต่อปริญญาเอกอยู่แล้ว เพราะผมเรียน ม.ปลายที่
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ยุคนั้นเป็นยุคแรกๆ ที่รับ
นักเรียนที่อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์มากขึ้น

เลยได้แรงบนัดาลใจจากอาจารย์ทีโ่รงเรยีนทีบ่อก
ว่างานวจิยัสนกุนะ อยากให้เราเป็นนกัวจิยั เป็นส่วนหนึง่
ที่ท�าให้ตัดสินใจลองสอบชิงทุนไปเรียนต่อดู โดยเรียน
ปริญญาโทต่อปริญญาเอกเลยครับ

เรียนรู้และกล้าเปลี่ยน! จากสิ่งที่คิดสู่สิ่ง
ที่ชอบ

ตอนแรกผมสนใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก 
แต่พอไปเรียนต่อพบว่า งานสายคอมพิวเตอร์กราฟิกจะ
เน้นว่าท�าอย่างไรให้ภาพสมจริงขึ้น แต่สิ่งที่ผมสนใจคือ 
Program Optimization ท�าอย่างไรให้โปรแกรมท�างาน
ได้เรว็ขึน้ เลยรูส้กึว่างานวจิยัทีเ่ขาท�าไม่ใช่งานทีเ่ราชอบ 
ซึง่ยคุนัน้เป็นยคุแรกทีเ่อา GPU (Graphics Processing 
Unit) หรือการ์ดจอมาค�านวณด้านวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ เลยได้จังหวะ ได้ท�างานกับ GPU ด้วย 
ได้ท�างาน Program Optimization ด้วย ก็เลยเปลี่ยน
สายไปด้านนี้แทน

ตอนนีผ้มเป็นนกัวจิยัทีแ่ลบ็ LSR (ห้องปฏบิตักิาร
วจิยัการจ�าลองขนาดใหญ่) ของเนคเทคครบั เพิง่เริม่งาน
ได้ไม่นาน ยังไม่มีโปรเจกต์หลักซะทีเดียว แต่ช่วงที่เรียน
ปริญญาเอก งานวิจัยที่ท�าจะเกี่ยวกับคอมไพเลอร์ 
(Compiler) คือการท�าให้การเขียนโปรแกรมบน GPU 
ง่ายขึ้น ใช้ความพยายามน้อยลงในการให้โปรแกรมรัน
บน GPU ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ โดยใช้คอมไพเลอร์
แปลจากภาษาทีค่นเขยีนโปรแกรมให้มารนับน GPU ได้ 
เราท�าให้คอมไพเลอร์ช่วย optimize โปรแกรมโดยที่
โปรแกรมเมอร์ไม่ต้องท�าอะไรมาก 

การเขียนโปรแกรม
ทำาให้เราเข้าใจการทำางานของคอมพิวเตอร์มากขึ้น
เป็นพื้นฐานในการทำาความเข้าใจเนื้อหาส่วนต่างๆ

ของคอมพิวเตอร์ต่อไป

“

”

งานไม่ใช่ปัญหา...ถ้าท�าแล้วสนุก!

ผมเป็นคนชอบเขยีนโปรแกรมอยูแ่ล้ว รูส้กึว่าการ
เขยีนโปรแกรมมนัสนกุ พอท�างานวจิยัมนัมโีจทย์แล้วคดิ
วิธีแก้ปัญหาก็สนุก หรือการมีไอเดีย รู้ว่าเราจะท�าอะไร
มันก็สนุก ส่วนที่ไม่สนุกคือคิดโจทย์ไม่ออก แต่โดยรวม
ถ้าเราสามารถสนกุกบังานทีท่�าได้ระดบัหนึง่ มนักผ็ลกัดนั
ให้เราท�าต่อได้ ถ้าเรามีความสนใจในงานที่เราท�าจริงๆ 
เพราะส่วนหนึง่เรากอ็ยากท�าเอง ไม่ต้องการแรงผลกัดนั
มาก อย่างถ้ามีคนถามว่าเรียนต่อปริญญาเอกดีไหม 
จุดที่ผมรู้สึกว่าส�าคัญคือต้องถามคนเรียนว่าชอบสิ่งที่
จะท�าวจิยัจรงิหรอืเปล่า ถ้าไม่ชอบจะทรมานมาก เพราะ
คุณต้องอยู่กับปัญหาที่คุณไม่ชอบตลอดเวลา อย่างช่วง
ทีท่�าแล้วสนกุ ให้ท�าตัง้แต่เทีย่งยนัเทีย่งคนืกท็�าได้ แต่ถ้า
ไม่ชอบท�าแป๊บเดยีวกอ็ยูไ่ม่ได้แล้ว คอืถ้าท�าอะไรทีต่วัเอง
ชอบมันไปได้อยู่แล้วครับ
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เขยีนโปรแกรมคอืรากฐานของชวีติ (คนไอท)ี
ผมมองว่าเด็กยุคนี้มีทรัพยากรเยอะกว่ายุคผม

มาก สมัยนั้นคอมพิวเตอร์ก็ช ้าๆ ภาษาที่ใช ้เขียน
โปรแกรมกไ็ม่มใีห้เลอืกเยอะมากขนาดนี ้แต่จดุหนึง่ทีผ่ม
เหน็คอื ยุคนี้คนที่เรียนด้านคอมฯ จะกลวัเรือ่งการเขียน
โปรแกรม อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้เทรนด์เว็บโปรแกรมมิ่ง
หรือ AI หรือ Blockchain เข้ามา คนเริ่มไปจับกลุ่ม
เทคโนโลยีที่มาใหม่ เคยไปคุยกับอาจารย์ ท่านบอกว่า
ตอนนีค้นหนัไปเรยีนเวบ็โปรแกรมมิง่กนัหมด ซึง่ผมรูส้กึ
ว่าการทีเ่รากระโดดไปตรงนัน้เลยท�าให้เราละเลยพืน้ฐาน
การเรยีนคอมฯ พอสมควร ผมค่อนข้างเชือ่ว่าถ้าพืน้ฐาน
เราดกีารไปต่อยอดไม่ใช่เรือ่งยาก แม้มนัอาจต้องใช้เวลา
อ่านเรื่องต่างๆ เพิ่มบ้าง แต่ถ้าไปจับไฮ-เลเวลเลย วัน
หนึง่ถ้าคนเลกิใช้เวบ็ฯ หรอื AI ไม่ป๊อปแล้ว การย้ายสาย
จะเป็นเรื่องยากกว่าเดิม

 ดังนั้น ขั้นแรกส�าหรับนักพัฒนา ต้องเริ่มจาก
เขียนโปรแกรมก่อนครับ การเขียนโปรแกรมท�าให้เรา
เข้าใจการท�างานของคอมพิวเตอร์มากขึ้น เป็นพื้นฐาน
ในการท�าความเข้าใจเนือ้หาส่วนต่างๆ ของคอมพวิเตอร์
ต่อไป อีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรทิ้งและผมพลาดมากที่เคยทิ้ง
ไปคือคณิตศาสตร์ คือคณิตศาสตร์บ้านเราใช้วิธีเรียน
แบบท่องจ�ามากไป ต่อให้เราท�าข้อสอบได้ แต่พื้นฐาน
ความเข้าใจเราลกึไม่พอ อย่างผมตอนทีไ่ปท�าวจิยั คลาส
ที่ต้องใช้คณิตศาสตร์มาช่วยจะท�าได้ไม่ค่อยดี ท�าให้เสีย
โอกาสในการท�าความเข้าใจและท�างานวจิยัเชงิลกึมากๆ

โลกไอทียังมีที่ว่างส�าหรับคนรุ่นใหม่
ในฐานะที่ เป ็นคนเล ่นเกม ผมไม ่ค ่อยเชื่อ

เทคโนโลยีที่เป็น VR ซึ่งผมคิดว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าจะ
มาแล้วก็ไป แต่ AI หรือ Blockchain น่าจะยังไปได้อีก
ยาว ในแง่โอกาสมันเปิดช่องให้เด็กรุ่นใหม่เข้ามาง่ายขึ้น 
ต่อให้เป็น AI ส่วนที่เป็น machine learning หรือ 
deep learning มันยังมีช่องว่างที่คนท�าวิจัยด้านนี้ยัง
ไม่เข้าใจทั้งหมด เช่น หลังจากได้พวกนี้มา คอมพิวเตอร์
ใช้วิธีการอะไรในการเรียนรู้ จะออกแบบเน็ตเวิร์กนี้ได้
อย่างไร ผมเคยไปคุยกับคนที่ท�างานด้านนี้ แต่มันก็ยัง

ไม่มีเหตุผลสนับสนุนจริงๆ เพราะฉะนั้น จึงยังเป็นช่อง
ว่างที่เด็กรุ่นใหม่จะเข้ามาเติมในจุดที่คนท�ามานานก็ยัง
หาค�าตอบไม่ได้ 

Startup ไปได้สวย ด้วยทีมเวิร์คที่ดี
ส�าหรับคนที่อยากเป็น startup ผมมองว่าสิ่ง

ส�าคัญที่สุดคือทีม ถ้าทีมไปด้วยกันได้ มีแรงจูงใจเหมือน
กัน มีวิสัยทัศน์เหมือนกัน ท�าให้ท�างานได้ราบรื่น เราจะ
ตดัปัญหาเรือ่งจกุจกิไปได้เยอะ  การมทีมีทีด่ที�าให้คยุกนั
ง่าย ถ้าทกุคนจนูตรงกนัได้ แม้ช่วงแรกเงนิทนุยงัไม่ม ีไม่รู้
จะหาลูกค้าอย่างไร แต่มันมีแรงจูงใจให้ผลักดันต่อไปได้ 
และพองานออกมามันจะมีช่องให้ท�าอย่างอื่นได้ หรือ
อย่างเรื่องการสื่อสาร ผมก็เป็นคนที่น�าเสนอไม่เก่งนะ 
ตอนที่ท�าก็เป็นคนอยู่ข้างหลังไม่ได้ออกหน้า แต่ทีมช่วย
เราเยอะ เราสามารถหาคนทีม่าช่วยเตมิเตม็ในส่วนทีเ่รา
ไม่มีได้ ถ้าเรารู้ว่าทีมเราหรือตัวเราขาดความเชี่ยวชาญ
ในส่วนใด เราก็หาคนที่มีความเชี่ยวชาญในส่วนนั้นมา
ช่วย จะท�าให้สุดท้ายมันท�างานได้ 

NSC คือเวทีแห่งคอนเนคชัน
จดุหนึง่ทีผ่มว่าน่าสนใจส�าหรบั NSC คอืการสร้าง

คอนเนคชันของคนที่เข้ามาแข่ง แทนที่จะให้เจอกันแค่
ตอนที่มาแข่ง ถ้าสามารถเพิ่มโอกาสให้เขาเจอกันมาก
ขึ้นได้ อย่างตอนเรียนมหาวิทยาลัย เราจะรู้จักแค่เพื่อน
ในคณะ เราไม่รูว่้ามหาวทิยาลยัอืน่มคีนท�าหรอืมคีนเก่งๆ 
แบบนีอ้ยู ่กว่าจะไปเจออาจเป็นรอบสดุท้าย ซึง่ส่วนมาก
เรากจ็ะสนใจงานตวัเอง ไม่มเีวลาไปเดนิทีบ่ธูคนอืน่ หรอื
ต่อให้ไปเดนิกไ็ด้คยุกนันดิหน่อย คอืเราไม่ได้ไปท�าความ
รูจ้กัใคร แต่ถ้าเปิดช่องทางให้เจอหรอืคยุกนัมากขึน้ เขา
อาจจะฟอร์มทีมด้วยกันได้จากหลายๆ ที่ไม่ใช่จาก
มหาวทิยาลยัเดยีวกนักไ็ด้ เช่น ก่อนถงึรอบชงิอาจท�าค่าย
ที่เน้นคอนเนคชัน มาโชว์ฝีมือ ท�าแฮกกาธอนก่อน หา
หน่วยงานหรอืบรษิทัภายนอกทีม่โีจทย์ แล้วโยนโจทย์ให้
เด็กระดมความคิดเห็นกัน มีธีม มีโจทย์ที่ชัด ท�าอย่างไร
ให้ตอบโจทย์นี้ได้ เน้นให้สนุก ซึ่งจะท�าให้ได้เรียนรู้อะไร
ใหม่ๆ และได้คอนเนคชันด้วย 
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ถ้าทีมไปด้วยกันได้
มีแรงจูงใจเหมือนกัน มีวิสัยทัศน์เหมือนกัน 

ท�าให้ท�างานได้ราบรื่น

“

”
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ไอเดียบรรเจิด...เกิดแน่นอน!
เรื่องหัวข้อในการแข่ง NSC อาจท�าให้ทันสมัย

มากขึน้ สร้างธมีขึน้มาเพือ่เวลาแข่งจะได้โฟกสั การมธีมี 
(theme) ท�าให้ทกุคนนกึวธิแีก้ปัญหาเดยีวกนั ซึง่ตอนที่ 
pitch จะเห็นไอเดียว่าอันไหนดี แม้ในเชิงเทคนิคจะไม่
เจ๋งมาก แต่ไอเดียเจ๋งน่าผลักดันต่อ ถ้าไม่มีหัวข้อเวลา
ตัดสินจะยาก เช่น งาน A กับงาน B ท�าคนละเรื่องแต่อยู่
หัวข้อเดียวกันจะตัดสินอย่างไร สุดท้ายมันจะไปจบที่
เรื่องเทคนิคแต่ไอเดียจะหายไป เพราะจริงๆ โปรดักต์ที่
ท�า startup ได้ เทคนิคไม่ได้เจ๋ง แต่ไอเดียเจ๋ง

ในแง่ NSC ถ้าจะให้งานออกมาดีควรเป็นงานที่
ให้เด็กหรือทีมมา pitch ไอเดียว่าเรามีไอเดียแบบนี้ เรา
ท�า prototype ออกมาโชว์ คุณคิดว่ามันเจ๋งไหม เพราะ
บริษัท startup สิ่งที่เขาน�าเสนอออกมาไม่ใช่งานวิจัย 
แต่เป็นสิง่ทีส่ามารถแก้ปัญหาให้ใครสกัคนในโลกนีไ้ด้ ซึง่
การแก้ปัญหาให้ใครสกัคนได้และเขายอมจ่ายเงนิ นัน่คอื
ความส�าเร็จของการท�าโปรดักต์ ผมว่านั่นคือจุดที่ NSC 
ควรจะไป ถ้าเราท�าของที่เจ๋งขึ้นมา แต่ไม่ได้ตอบโจทย์
ใครก็ไม่มีประโยชน์ 

นัดเดทให้ผู้แข่งพบผู้ประกอบการ
นอกจากนี้ถ้าเราสามารถดึงให้เอกชนเข้ามาร่วม

ตัดสิน แทนที่จะเอาคนของ สวทช. หรือเนคเทคมาเป็น
คนตดัสนิเท่านัน้ แล้วเปิดโอกาสให้แต่ละทมี pitch ไอเดยี
ให้กบัเอกชน น่าจะเป็นการเพิม่โอกาสให้คนทีเ่ข้ามาแข่ง
และเพิม่ความน่าสนใจให้งานด้วย ซึง่ตอนนีบ้รษิทัต่างๆ 
ก็มีปัญหาเรื่องการหาคน การที่เราเปิดโอกาสให้เขามา
เจอกับเด็ก มาเจอคนที่ท�าได้จริง คนที่มีประสบการณ์
จริง จะช่วยเพิ่มช่องทางให้บริษัทในการหาคน และเพิ่ม
โอกาสที่เด็กจะได้งานที่ดีมากขึ้นด้วย 

นิยามตัวเอง ณ วันนี้
ถ้ามองตวัเองตอนนี ้ ผมมองว่าตวัเองเป็นนกัวจิยั

อยู ่ยงัรูส้กึว่าอยากท�าโจทย์วจิยัอยู ่แต่ข้อเสยีของงานวจิยั
สายผมค่อนข้างเป็นงานที่เป็นพื้นฐาน (fundamental) 
ทัง้นัน้ การทีจ่ะตอบโจทย์ สวทช. อาจจะยาก ต้องบาลานซ์

ให้มากขึ้น แต่ passion หรือความสนใจของผมยังเป็น
เรือ่งงานวจิยัพืน้ฐานอยู ่และอกีมมุหนึง่ผมกย็งัอยากท�า 
startup ของตัวเอง รู้สึกว่ามันมีไอเดียบางอย่างที่เรา
อยากท�าแต่มนัไม่ใช่งานวจิยั ไม่ได้ตอบโจทย์องค์กร อนันี้
มีโอกาสและมันน่าสนุกที่จะท�า น่าจะเป็นอีกส่วนที่เรา
พยายามบาลานซ์สองส่วนนี้เข้าด้วยกัน 

ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ (งานวิจัย)

ผมมองว่างานวิจัยอาศัย passion คนท�าเยอะ 
ส่วนทีผ่มสนใจคอืท�า optimization เรามโีค้ดโปรแกรม
ทีเ่ราพฒันาขึน้มา เช่น ตอนนีร้นัโปรแกรมใช้เวลาวนัหนึง่
กว่าจะได้ผลลพัธ์ออกมา สิง่ทีผ่มท�าแทนทีโ่ปรแกรมจะรนั
วันหนึ่งให้เหลือสิบหรือยี่สิบนาที ซึ่งจะตอบโจทย์ได้ดี
มากถ้าเราพัฒนาโปรแกรมที่จะใช้ท�าวิจัยของเราขึ้นมา
เอง แต่ส่วนมากเราไปใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป งานพวกนี้
เลยไม่ค่อยมนียัส�าคญัเท่าไหร่ และงานพวกนีไ้ม่ค่อยตอบ
โจทย์บริษัทเท่าไหร่ด้วย เป็นงานที่ค่อนข้างใช้เวลา การ
ที่เราจะพิสูจน์ว่าเทคนิคเราดีจริง ต้องรอให้ฝั่งธุรกิจเอา
ไปทดลองใช้ กว่าจะออกมาเป็นโปรดักต์ต้องใช้เวลา
หลายปีไม ่ค ่อยเห็นผลทันที แต่ในระยะยาวมันมี
ประโยชน์ เลยคิดว่าตรงนี้เป็นจุดที่เราอยากท�า มันเป็น
จุดแข็งของเรา 

โลกแห่งความสุขของนักวิจัย

เวลาแก้ปัญหาทีย่ากๆ มนัสนกุดคีรบั คอืงานวจิยั
ส่วนมากเรารู้โจทย์แต่ไม่รู้ค�าตอบ กระบวนการหาค�า
ตอบหรอืการได้มาซึง่ค�าตอบมนัจะสนกุ แต่ทีย่ากคอืคดิ
โจทย์ครั้งแรกไม่ออก ซึ่งตอนนี้ผมก็ยังคิดว่าตัวเองคิด
โจทย์ได้ไม่ดพีอ แต่พอเรามโีจทย์ มโีฟกสัแล้วเรากไ็ปต่อ
ได้เรือ่ยๆ มนัมคีวามสนกุในแบบของมนั แต่ยากทีส่ดุคอื
คดิโจทย์ว่าเราจะท�าอะไร เพือ่อะไร เพือ่ตอบโจทย์อะไร 
ซึ่งเวลาเราจะ convince ให้คนอื่นยอมรับในงานวิจัย
ของเรา เราต้องชี้ให้เขาเห็นระดับหนึ่งว่าประโยชน์มัน
คืออะไร มีความส�าคัญอย่างไร ถ้าคนในวงการเรายัง 
convince ไม่ได้ เราก็ public ไม่ได้ เพราะแสดงว่างาน
วิจัยเราก็ไม่มีประโยชน์ที่จะท�า



93

20th  ANNIVERSARY NSC

การแก้ปัญหาให้ใครสักคนได้
และเขายอมจ่ายเงิน นั่นคือความสำาเร็จของการทำาโปรดักต์

ผมว่านั่นคือจุดที่ NSC ควรจะไป

“

”
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งานวิจัยไม่ขึ้นหิ้ง
จริงๆ แล้วผมไม่ชอบที่สุดคือการพูดว่างานวิจัยขึ้นหิ้ง (หัวเราะ) ค�าว่างานวิจัยขึ้นหิ้ง

ผมเข้าใจว่ามันมาจากการที่คนทั่วไปมองว่าคุณท�างานวิจัยเสร็จแล้วออกมาเป็นเอกสารแต่
ไม่มีใครเอาไปใช้ ซึ่งกระบวนการของการน�างานวิจัยไปใช้ต้องมีคนเข้ามาดูและประยุกต์ต่อ 
ยกตัวอย่าง LCD งานวิจัยเรื่องแรกกับตอนที่ LCD ออกมาใช้จริงก็ห่างกันยี่สิบปี ดังนั้น การ
ที่เราบอกว่างานวิจัยพื้นฐานไม่มีประโยชน์มันเป็นการตัดโอกาสตัวเอง เพราะถ้าเราตัดส่วน
นีไ้ปแสดงว่าเราต้องไปพึง่คนอืน่ทีเ่ป็นคนต้นคดิ เราจะไม่มคีนเชีย่วชาญด้านนีเ้ลย ถ้าไม่มคีน
ท�างานฐานความรูข้ึน้มาเราจะต้องพึง่คนอืน่ตลอดเวลา เราท�าได้แค่ระดบัความรูท้ีค่นอืน่โยน
มาให้ ผมมองว่าจุดหนึ่งเราต้องพยายามสร้างความเข้าใจเพิ่มว่า งานวิจัยที่ดีไม่ใช่แค่ปีสองปี
ได้ มันต้องสะสมห้าปีสิบปี ไม่เช่นนั้นเราจะได้งานวิจัยที่ไม่เข้าใจว่าคุณค่ามันคืออะไร ความ
รู้เบื้องลึกคืออะไร และเราจะไม่ได้อะไรกลับมาเลย... 

งานวจิยัอาจเป็นของแสลงของใครต่อใคร แต่ส�าหรบั ดร.ปัถย์ เหน็ได้ชดัว่าการวจิยัคอื
โลกแห่งความสุขของเขา ซึ่งแน่นอนว่ากว่าที่เขาจะค้นพบตัวเอง เขาต้องผ่านการเรียนรู้
ประสบการณ์และชวีติของตวัเอง และมากกว่านัน้คอื ปัจจบุนัเขากย็งัคงเรยีนรูใ้นเนือ้งานการ
วิจัย เพื่อค้นพบและวางแนวทางการพัฒนางาน ประหนึ่งเป็นเข็มทิศให้คนไอทีรุ่นใหม่ใช้
พิจารณาเพื่อบังคับหางเสือของตัวเองต่อไป

งานวิจัยส่วนมาก
เรารู้โจทย์แต่ไม่รู้คำาตอบ

กระบวนการหาคำาตอบหรือการได้มาซึ่งคำาตอบ
มันจะสนุก

“

”

NSC
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Software Engineer บริษัท Agoda จำ�กัด  

ณัฎฐ์ ปิยะปราโมทย์

NSC | 2007
NATT PIYAPROMOTE



LESSON LEARNED FROM

ความท้าทายคือเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนชีวิตไปสู่ความก้าวหน้า...แม้จะไม่ได้พูดออกมาตรงๆ 
แต่เรื่องราวตลอดเส้นทางชีวิตที่ ณัฏฐ์ ปิยะปราโมทย์ โปรแกรมเมอร์หนุ่มไฟแรงแห่ง Agoda เล่า
ถงึตวัเขาให้เราฟัง ไม่สามารถหาค�าอธบิายอืน่ใดมานยิามเขาได้ชดัเจนไปกว่า คนหนุม่ทีใ่ช้การท้าทาย
ตวัเองเพือ่ขบัเคลือ่นชวีติ และด้วยมโนทศัน์เช่นนีเ้องทีท่�าให้ชวีติของเขาพุง่ไปข้างหน้าแบบไม่หยดุยัง้ 
จากความส�าเรจ็หนึง่ไปสูอ่กีความส�าเรจ็หนึง่ ลองชมิบทสมัภาษณ์ของเขาด ูแล้วจะพบว่า เมือ่เปลีย่น
ความกลัวและปัญหาเป็นความท้าทาย ชีวิตจะไปข้างหน้าได้ง่ายขึ้นเยอะ…
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ถ้�เข�เคยแข่งขัน NSC
มันบอกอะไรได้บ�งอย่�งว่�

เข�จะส�ม�รถรับผิดชอบง�น
จนเสร็จได้

“

”
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เอาจริงกับสิ่งที่ชอบ!
ผมชอบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่เด็กๆ ครับ ตอน

ประถมฯ คุณพ่อซื้อคอมฯ มาให้เล่นเกม แต่เกม
ช่วงนั้นจะเป็นสื่อการเรียนรู้มากกว่า การเข้าเกม
ค่อนข้างยาก ต้องพิมพ์ค�าสั่งถึงจะเข้าได้ พอตอน
ประถมปลายผมเหน็เวบ็ไซต์ sanook.com ขายได้
แพงมาก เลยอยากลองหัดท�าเว็บฯ บ้าง คุณพ่อก็
หาหนังสือมาให้อ่าน แต่แค่ได้ฝึกท�าเล่นๆ ไม่ได้ท�า
จนเสร็จ มาเข้าวงการจริงๆ น่าจะตอนสมัคร NSC 
ครั้งแรกตอน ม.1 ที่ได้ท�าโปรเจกต์ ตอนนั้นไม่รู้จัก 
NSC เลย แต่คุณครูหัวหน้าหมวดคอมฯ บอกว่ามี
โครงการนีแ้ละให้ลองเขยีนข้อเสนอโครงการไป ซึง่
ผมยังไม่เข้าใจเลยว่าข้อเสนอโครงการคืออะไร 
(หวัเราะ) ต้องท�าอย่างไรบ้าง แต่คณุครชู่วยผลกัดนั
จนสมัครเข้าร่วมโครงการและพัฒนาเป็นผลงาน
เกม ตอนนั้นมีการ์ตูนดิจิมอน คล้ายๆ ทามาก็อตจิ
ทีค่นเอามาเลีย้งกนั เราท�าดจิมิอนจ�าลองบนคอมฯ 
เข้าถึงรอบชิงฯ และได้รางวัลที่ 2 ครับ 

ไอเดยีขยายจากความท้าทายของการ
แข่ง

หลังจากนั้นเหมือนมีสนามแล้ว ผมว่า NSC 
ยงัเป็นอะไรทีท้่าทาย ปีถดัไปกเ็ข้าแข่งขนัอกี ท�าเกม
ต่อค�าภาษาไทยให้เล่นแข่งกนัได้สองคน หลงัจากนัน้
อาจารย์ทีป่รกึษาแนะน�าว่ามโีครงการ YSC ทีส่มคัร
ได้ช่วงมัธยมฯ ก็ขยับมาท�าโครงงานวิทยาศาสตร์
ช่วง ม.3 ม.4 ปีแรกท�าเป็นโปรแกรมบีบอัดวิดีโอ 
สมมติเราตั้งกล้องถ่ายวิดีโอวงจรปิดไว้ แม้มันจะ 
บนัทกึภาพไว้ตลอดเวลาแต่ภาพไม่ค่อยเปลีย่นแปลง 
เหมือนฉายภาพซ�้าๆ จะมีวิธีอย่างไรให้ประหยัด
พื้นที่ได้

 ตอน ม.5 ผมยังสนใจเรื่องภาพวิดีโออยู่ 
และได้รู้จักโปรแกรม OCR เป็นโปรแกรมที่แปลง
ภาพเอกสารเป็นข้อความ สมมตเิราไปเจอโปสเตอร์

มีข้อความเต็มไปหมด โดยปกติเราสามารถใช้
โปรแกรม OCR สแกนภาพแล้วดึงข้อความออกมา 
จะได้ไม่ต้องพมิพ์เอง ซึง่ถ้าเราไปเจอข้อความแต่ไม่
สะดวกเอาโปสเตอร์มาสแกนเราจะใช้กล้องถ่ายรปู
เอาภาพมาใช้ได้ไหม ผมเลยท�าโครงการปรับภาพ
ให้ชดัพอทีจ่ะเอาไปเข้าโปรแกรม OCR  ตอนนัน้ได้
รางวัลที่ 1 ทั้งสองปี ตอน ม.6 แข่งขัน NSC อีกครั้ง 
พยายามกลบัมาท�าโปรแกรม OCR เอง แต่ลองหยบิ
โจทย์ที่ท้าทายขึ้น คือ อยากท�า OCR ภาษาไทย 
แปลงรูปภาพตัวอักษรเป็นข้อความครับ 

จงกล้าท้าทายตัวเอง!
จากนัน้ผมเข้าเรยีนทีค่ณะวศิวกรรมศาสตร์ 

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ตอนนั้นผมไปแล็บของอาจารย์ที่ท�าเกี่ยวกับเรื่อง
การประมวลผลภาษาของมนุษย์ ก็ลองหาโจทย์
ท้าทายให้ตัวเอง เป็นโปรแกรมช่วยฝึกการออก
เสียงภาษาไทย โปรแกรมจะบอกว่าเราออกเสียง 
ร ล ชัดไหม ผลงานนี้แข่งขัน NSC ถึงรอบชิงฯ แต่
ไม่แน่ใจว่าได้รางวลัไหม ซึง่การแข่งขนัตอนมธัยมฯ 
กบัมหาวทิยาลยัต่างกนัมากครบั ตอนมหาวทิยาลยั
ส่วนใหญ่จะเป็นโปรเจกต์จบ ทกุคนกจ็ะเตรยีมพร้อม
ท�ามาดีกว่า และกรรมการก็จะตรวจจริงจังมากขึ้น  

เดก็ NSC การนัตเีรือ่งความรบัผดิชอบ
ผมว่าการแข่งขนั NSC เป็นการฝึกทกัษะเรา

มากๆ ครบั ก่อน NSC ผมลองฝึกท�าโปรแกรมเลก็ๆ 
แต่พอท�าไปแล้วติดขัดหรือยากเกินไปก็เลิกท�าไป 
ต่างจาก NSC ทีเ่รามเีดดไลน์และเสนอโครงการไป
แล้ว ถึงยากก็ต้องพยายามท�าต่อจนเสร็จ เหมือน
เรามพีนัธะสญัญาว่าเราจะท�าให้เสรจ็ ซึง่ทกัษะตรงนี้
ผมว่าส�าคญั เพราะบางคนเรยีนเขยีนโปรแกรม ได้ลอง
ท�าโปรแกรมเล็กๆ แต่ไม่ได้ดันต่อจนเสร็จออกมา
เป็นชิน้งาน ซึง่ในการท�างานต้องบรหิารจดัการเวลา
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ด้วยครบั ในเวลาทีม่จี�ากดัเราจะเรยีงล�าดบัอะไรก่อนหลงั
ให้เสรจ็ บางทเีราไม่สามารถท�าให้สมบรูณ์แบบได้ ต้อง
เลอืกท�า 

ตอนท�างานผมมโีอกาสสมัภาษณ์งานน้องทีจ่บใหม่ 
ถ้าเขาเคยแข่งขัน NSC มันบอกอะไรได้บางอย่างว่าเขา
จะสามารถรับผิดชอบงานจนเสร็จได้ แต่ถ้าท�าเฉพาะ
โปรเจกต์ในมหาวิทยาลัยเราไม่รู้ว่าแต่ละที่เป็นอย่างไร 
หากผ่านเวที NSC จะเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่ง NSC 
เป็นเวทีที่ท�าให้เด็กได้โชว์ความสามารถและมันบอกได้
ว่าเขาน่าจะชอบการท�าโปรแกรมจริงๆ

 

พฒันาตนจากคอมเมนต์ ฝึกพรเีซนต์เพือ่
อนาคต

ทีผ่่านมา NSC ช่วยสอนผมเยอะเลยครบั เราได้
ฝึกทักษะตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์จนผลักดันให้เสร็จ NSC ให้
ประสบการณ์และฝึกการท�างานของเราตัง้แต่เดก็ ถงึแม้ว่า
ตอนนั้นจะไม่รู้ว่ามันคือทักษะส�าคัญในการท�างานจริง 
รวมทัง้กรรมการหรอืผูเ้ข้าร่วมงานทีใ่ห้ความเหน็ต่องาน
เราระหว่างแข่งขนักส็�าคญั เพราะช่วยให้เราพฒันาตวังาน
และตัวเราเองด้วย อีกทักษะหนึ่งที่ส�าคัญที่ได้จาก NSC 
คือการน�าเสนอผลงาน ถ้าท�าเสร็จแล้วเล่าให้คนอื่นฟัง
ไม่ได้ คนกจ็ะรบัรูง้านเราได้น้อยลง ซึง่ช่วยมากเลยจนถงึ
ตอนท�างานทกัษะพวกนีก้ย็งัได้ใช้ตลอด รวมทัง้การเขยีน
เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ด้วยครับ

NSC ให้ประสบก�รณ์
และฝึกก�รทำ�ง�นของเร�ตั้งแต่เด็ก

ถึงแม้ว่�ตอนนั้นจะไม่รู้ว่�มันคือทักษะสำ�คัญ
ในก�รทำ�ง�นจริง

 อย่าให้ผลงานหยุดแค่การแข่งขัน!
แต่สิ่งที่ยังเป็นโจทย์ส�าคัญอยู่คือ พอท�าเสร็จเป็น

โปรแกรมแล้ว ยังไม่มีการดูแลโปรแกรมหลังแข่งขัน
เสร็จ เหมือน NSC ได้ฝึกให้คนที่เข้าร่วมโครงการได้รู้
ว ่าชอบหรือไม่ชอบแค่ไหน ได้เจอปัญหาจริง แต่
นอกจากท�าเสร็จเป็นเวอร์ชันแรกแล้ว หลังจากผลักดัน
ให้มีคนใช้ คนใช้ติดปัญหาอะไร เราปรับปรุงต่ออย่างไร 
ตรงนี้อาจจะยังไม่เห็น ซึ่งน่าจะอยู่ที่ผู้เข้าร่วมด้วยว่า
จะท�าอย่างไรถึงจะต่อเนื่อง อย่างโปรแกรมของผมเอง
ก็หยุดท�าไป มันน่าเสียดาย

ให้ปัญหาเป็นคร ูเรยีนรูจ้ากการท�างานจรงิ
หลงัเรยีนจบผมเริม่ท�างานที ่VC Group ครบั เป็น

บริษัทร่วมทุนกับบริษัทจากประเทศจีน เขาอยากท�า
ซอฟต์แวร์บน cloud และท�าซอฟต์แวร์บนอปุกรณ์ต่างๆ 
ที่มีนวัตกรรม ผมก็สนใจไปลองท�า เพราะผมชอบเล่น
เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่แล้ว ถ้าเรามีโอกาสได้ไปพัฒนา 
เราอาจจะเป็นคนแรกที่ได้ลองเล่นก่อนคนอื่น ซึ่งบริษัท
จากประเทศจีนคือบริษัทที่ผลิตให้ไอโฟน แต่เขาไม่ได้มี
แบรนด์ของตัวเอง เขาผลิตฮาร์ดแวร์ได้ แต่ไม่มีคนท�า
ซอฟต์แวร์ กเ็ลยมาร่วมลงทนุให้นกัพฒันาของไทยได้เข้า
ร่วมครับ ช่วงแรกบริษัทท�าเป็น R&D Hub วิจัยและ
พัฒนาระบบปฏิบัติการให้เขาท�าเป็นสินค้าอีกที แต่พอ
เอาเข้าจริงพอวิจัยเสร็จแล้วมันไปไม่ถึงผู้ใช้ เราส่งชุด
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สำ�คัญที่สุดคือต้องลองเริ่มทำ�
ถึงแม้จะรู้สึกว่�ซำ้�กับที่มีอยู่แล้ว เพร�ะถึงแม้จะซำ้�กับคนอื่น

แต่อย่�งน้อยทำ�ให้เร�ได้ฝึกทักษะ



พัฒนาไปให้เขาขึ้นอยู่กับบริษัทที่จีนจะเอาไปท�าเป็น
สินค้าไหมหรือเขาหาลูกค้าได้ไหม ตอนหลัง VC Group 
เลยลองท�าสนิค้าตวัเองด ูเป็นกล่องดทูวีอีอนไลน์ กท้็าทาย
ดีครับ ได้ลองเอาชุดพัฒนาที่เราท�าให้เขากลับมาลอง
ใช้เอง ลองท�าสินค้าเองและขายในไทย ได้เจอปัญหา
หลายแบบ ผมเคยถูกส่งไปดูแลลูกค้าที่บ้าน คือลูกค้า
ซื้อไปใช้แต่พอต่ออินเทอร์เน็ตแล้วดูไม่ได้ บริษัทเลยส่ง
ให้ไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น จะได้กลับมาแก้ ก็ตื่นเต้นดีครับ 
(หัวเราะ) ต้องแก้ปัญหาให้ได้เร็วๆ 

กระโจนเข้าโลกใหม่ที่ท้าทายกว่า...
ตอนนี้ผมท�างานที่ Agoda ครับ เป็น Software 

Engineering ท�ามาได้ 4 เดอืนแล้ว ทีย้่ายไปเพราะอยาก
ฝึกภาษา อยากได้ฟีดแบ็ก หมายถึงว่าเราจะได้ท�างาน
ร่วมกนักบัหลายชาต ิซึง่จะให้ฟีดแบก็กนัตรงๆ และเป็น
บริษัทที่ตัดสินกันด้วยข้อมูล เช่น ถ้าลูกน้องกับหัวหน้า
เห็นไม่ตรงกัน ไม่เป็นไรเราเห็นไม่ตรงกันได้ งั้นเราสร้าง
การทดลอง เราทดลองกับผู้ใช้จริงๆ ว่าอย่างไหนที่โอเค
กับผู้ใช้ ไม่ใช่หัวหน้าสั่งแบบนั้นแล้วต้องท�าอย่างนั้น 
แต่ท�าตามข้อมูลที่ผลการทดลองออกมา ซึ่งผมไปช่วย
พฒันาเวบ็ฯ ให้เขา ไม่อยากเชือ่เลยว่าหน้าเวบ็ฯ หนึง่หน้า
ต้องใช้ทมีนกัพฒันาหลายคนมาก เพราะข้อมลูมเียอะมาก
และรองรับถึง 38 ภาษา 
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โลกคงหยดุหมนุ ถ้าคณุพอใจในสิง่ทีม่ี
ผมว่าปัจจุบันซอฟต์แวร์ทั้งหลายเริ่มพร้อม มีเกมให้เลือกเยอะ มีโปรแกรมให้เลือกเยอะ บางที

เด็กจะรู้สึกว่าเขาไม่ต้องสร้างแล้วก็ได้ การที่เขารู้สึกโอเคแล้วกับโปรแกรมหรือเกมที่มีน่าจะเป็น
อุปสรรคใหญ่ สมมติโปรแกรมที่เขาเคยใช้มันไม่สะดวก แต่เขาไม่ได้ฉุกใจคิดว่ามันน่าจะสะดวกได้
มากกว่านี้ เริ่มต้นอาจลองเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ที่มีเยอะ แต่ส�าคัญที่สุดคือต้องลองเริ่มท�า ถึงแม้ว่า
จะรู้สึกว่าซ�้ากับที่มีอยู่แล้ว เพราะถึงแม้จะซ�้ากับคนอื่น แต่อย่างน้อยท�าให้เราได้ฝึกทักษะ ไม่งั้นจะ
กลายเป็นบลอ็กตวัเองไปอกี อกีเรือ่งคอืภาษา เรามกัจะเรยีนรูก้ารเขยีนโปรแกรมจากหนงัสอืภาษาไทย 
ซึ่งมันจะแคบกว่ามาก ถ้าอ่านภาษาอังกฤษได้ มันจะมีอะไรที่ใหม่ เร็ว และกว้างขึ้นครับ

 

เพราะไม่ชอบความล�าบาก...จึงส�าเร็จ!
ผมอาจจะโชคดีที่เล่นเกมไม่เก่งเลยแบ่งเวลาง่ายขึ้น ไหนๆ เราเล่นเกมไม่เก่ง งั้นเราสร้างเกม

ให้เขาเล่นดีกว่า อีกอย่างผมเป็นคนไม่ชอบความล�าบากหรือความไม่สะดวก เช่น การมาท�าโครงการ
ถ่ายรูปแล้วให้มันเป็นข้อความได้ เพราะไม่ชอบความไม่สะดวกที่เจอแล้วต้องท�าอะไรบางอย่างกับมัน 
จะบ่นอย่างเดียวไม่ได้ หรือถึงแม้ว่าเรารู้สึกสะดวกหมดแล้ว ก็อาจจะฟังคนรอบตัวว่ายังมีอะไรที่เขา
ไม่สะดวกบ้าง

นิยามตัวเอง ณ วันนี้
ผมอาจจะไม่ได้เป็นนักวิจัยที่วิจัยทฤษฎีอะไร แต่น่าจะเป็นนักเทคโนโลยีที่เอางานวิจัยหรือ

เทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ให้คนทั่วไปได้ใช้ ที่ผมเชียร์อยากให้น้องๆ ลองท�า และนอกจากท�าแล้ว
เมือ่แข่งขนัเสรจ็อยากให้ไปถงึผูใ้ช้เยอะๆ เพราะจากประสบการณ์ของผมเองทีม่ผีลงานคย์ีบอร์ดชือ่ว่า 
“แม่นๆ” ท�าเป็นโปรเจกต์จบและอปัโหลดให้คนใช้จรงิ ตอนนีย้งัเป็นแอปพลเิคชนัให้ใช้ฟรอียู ่มนัรูส้กึดี
ที่หันไปแล้วเจอคนใช้ผลงานเรา รู้สึกว่างานที่เราท�ามันช่วยคนอื่นได้ อนาคตก็ยังอยากสร้าง impact 
จากงานที่เราท�าต่อไปครับ ถ้ามันช่วยให้คนอื่นสะดวกสบายมากขึ้นได้ 
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มันรู้สึกดี
ที่หันไปแล้วเจอคนใช้ผลง�นเร�

รู้สึกว่�ง�นที่เร�ทำ�มันช่วยคนอื่นได้



สร้างชมุชนคนคอเดยีวกนั
สิ่งที่อยากเห็นส�าหรับ NSC น่าจะเป็นเรื่อง community ของผู้เข้าแข่งขัน คือ

นอกจากแข่งกนัแล้ว ถ้าได้คยุกนัด้วยจะดมีาก จรงิๆ มนักม็กีารคยุกนับ้างแต่อาจจะไม่ได้
เป็นทางการ อย่างเราไปแข่งเราก็ได้เจอเพื่อนๆ ได้รู้จักคนในวงการ อาจจะได้คุยหรือ
ปรกึษากนั ผมว่าเป็นสิง่ทีด่ทีีไ่ด้จากการเข้าร่วมโครงการ ได้เจอเพือ่นๆ พี่ๆ  ต่างสถาบนั
ที่สนใจซอฟต์แวร์เหมือนกัน เลยอยากให้มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนกันจริงจังมากขึ้น 
มากกว่าแค่พูดคุยทักทายกันครับ 

จริงๆ น้องๆ ที่มาร่วมโครงการมีเยอะมาก ตั้งแต่รอบภูมิภาคน่าจะเปิดโอกาส
ตรงนี ้เพราะตอนรอบชงิฯ คนจะน้อยลง ผมเหน็บางภมูภิาคอย่างศนูย์ของมหาวทิยาลยั
ศลิปากร จ.นครปฐม ทีน่อกจากแข่งขนัแล้ว มกีารชวนผูเ้ข้าแข่งขนัมาฝึกอบรมด้วย ผมว่า
น่าสนใจดี แต่ยังเป็นโจทย์ใหญ่ว่าจะท�าอย่างไร หรือเมื่อมารวมตัวกันได้แล้วจะมาท�า
อะไรกนัต่อด ีอยากให้เป็นเวททีีไ่ด้มารวมตวักนั ผมนกึถงึตอนสนึามทิีด่งึคนไอทมีารวม
กันแล้วไปช่วยคนอื่น แต่มันต้องมีโจทย์ที่ชัดว่าจะท�าอะไร เพื่ออะไร.. 

เพราะโลกคงมาไม่ถงึทกุวนันี ้ถ้านกัพฒันารุน่ก่อนๆ พงึพอใจกบัสิง่ทีม่ ีการมองเหน็
โอกาสจากปัญหา หรือเห็นสิ่งที่ดีกว่าจากสิ่งที่มีอยู่ คือการสร้างความท้าทายให้ชีวิต 
และเมือ่ชวีติเราขบัเคลือ่นไปสูก่ารสร้างสรรค์สิง่ทีด่กีว่า นัน่เองคอืแรงทีผ่ลกัให้โลกหมนุไป

ไม่ต้องกลัวที่จะวิ่งชนกับความล้มเหลว เพราะในโลกของณัฏฐ์ ความล้มเหลว
มีชื่อจริงว่า ประสบการณ์ ที่จะเป็นเชื้อเพลิงอีกอย่างที่ผลักดันชีวิตให้ก้าวต่อไป
เช่นเดียวกัน

ผมนึกถึงตอนสึน�มิ
ที่ดึงคนไอทีม�รวมกันแล้วไปช่วยคนอื่น

แต่มันต้องมีโจทย์ที่ชัดว่�
จะทำ�อะไร เพื่ออะไร
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Founder
InGarage Assistive Technology Co.,Ltd.

นันทิพัฒน์ นาคทอง

NSC | 2012
NUNTIPAT NARKTHONG
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ผลงานไอทีนั้นการสร้างไม่ยากเท่าการต่อยอด...นั่นคือสิ่งที่ ปาล์ม นันทิพัฒน์ นาคทอง นวัตกร
หนุ่มเจ้าของบริษัทผู้ผลิตเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ ได้เรียนรู้ตลอดเส้นทางของการประดิษฐ์คิดค้นของ
ตนเอง แต่แม้จะยากเยน็ด้วยข้อจ�ากดัมากมายอย่างไรกต็าม เขากย็งัยนืยนัว่า ผลงานไอทนีัน้ไม่ควรจบ
แค่การแข่งขนั แต่ส�าคญัอย่างยิง่ทีต้่องต่อยอดออกไปสูผู่ใ้ช้จรงิ เพราะนัน่คอืคณุค่าทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุส�าหรบั
นวัตกรรมชิ้นหนึ่ง และส�าหรับนวัตกรคนหนึ่ง
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จากเด็กเล่นหุ่นยนต์ สู่เส้นทางนักแข่ง
เริม่แรกทีเ่ข้าสูเ่ส้นทางนี ้ต้องย้อนไปตัง้แต่ช่วง ป.5 

- ป.6 คณุครทูีโ่รงเรยีนเหน็แววเลยให้ไปลองเล่นหุ ่นยนต์ 
แล้วส่งประกวดเวทีต่างๆ ในระดับพื้นที่และภูมิภาค 
หลงัจากนัน้มโีอกาสได้เข้าแข่งขนั NLC (National Linux 
Competition) ครั้งที่ 7 จนกระทั่งมาแข่งขัน NSC ครั้ง
แรกตอนเรียนมหาวิทยาลัย ปี 2 ภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบรุ ีตอนนัน้เหน็โปสเตอร์ทีต่ดิประกาศไว้ บวกกบัเจอ
เพือ่นทีช่อบคอมพวิเตอร์เหมอืนกนั เลยจบักลุม่กบัเพือ่น
ลงแข่งขนั หลงัจากนัน้กส่็ง NSC ต่อเนือ่งมาอกี 2 – 3 ปี 

 

ท่องไปในโลกของการแข่งขัน
ปีแรกที่แข่ง NSC ส่งในหมวดโปรแกรมเพื่อการ

ประยุกต์ใช้งานส�าหรับลินุกซ์ เป็นโปรแกรมวาดภาพ 
อนิเมชันส�าหรับเด็ก ตอนนั้นยังไม่มีโปรแกรม open 
source เลยลองท�าเป็นอนเิมชนัง่ายๆ ได้รางวลัที ่2 ครบั 
พอปี 3 ก็ลงในหมวดเดิม แต่เปลี่ยนเป็นท�าโปรแกรมที่
ช่วย SMEs หรือร้านโชห่วยสร้างระบบจัดการหน้าร้าน
ของตวัเองแบบง่ายๆ ได้รางวลัชมเชยมาครบั ถดัมาตอน
อยูปี่ 4 เปลีย่นเป็นหมวดโปรแกรมเพือ่ช่วยคนพกิารและ
ผู้สูงอายุ ท�าผลงานชื่อว่า ‘วิชันเนียร์’ เป็นแว่นตา
แยกแยะสิ่งของส�าหรับผู้ที่มีปัญหาในการมองเห็น ได้
รางวัลที่ 3 ครับ 

หลังจากนั้นผมได้น�าผลงานวิชันเนียร์เข้าร่วม
โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ เป็นโครงการต่อยอดที่เนค
เทคร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ 
จ�ากัด (มหาชน) แล้วก็ต่อเนื่องอีกหลายเวทีเลยครับ 
ถ้าในประเทศก็อย่างเช่น Thailand ICT Awards, 
i-CREATe, เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี, Imagine Cup 
Thailand และมีโอกาสไปต่างประเทศด้วย เช่น 
i-CREATe ที่ประเทศสิงคโปร์ และ InnoServe 
(International ICT Innovative Services Awards 
Committee) ที่ประเทศไต้หวัน ซึ่งแต่ละเวทีจะมีจุด
เน้นไม่เหมือนกัน บางเวทีเน้นเรื่องเทคโนโลยี บางเวที
เน้นการใช้งานหรือการต่อยอดทางธุรกิจ

มองหาโจทย์จากสิ่งรอบตัว
เวลาพัฒนาผลงานผมจะเริ่มจากความชอบหรือ

ความสนใจของทีมก่อน ตัวผมกับเพื่อนอาจจะมีหลาย
อย่างทีเ่ราชอบ ตรงไหนทีช่อบเหมอืนกนักเ็ป็นจดุหนึง่ที่
ท�าให้ได้โจทย์ อีกส่วนหนึ่งเป็นสถานการณ์ในขณะนั้น 
อย่างโปรเจกต์ล่าสุดท�าโปรแกรมเกี่ยวกับน�้าท่วม
กรุงเทพฯ ซึ่งเคยมีเหตุการณ์น�้าท่วมเมื่อปี 2554 เราก็
จบัตรงนัน้มาเป็นโจทย์ หรอือย่างตอนท�าผลงานส�าหรบั
คนตาบอด เราได้ไปเจอคนตาบอด เขามีปัญหาเยอะนะ 
ท�าไมไม่มใีครท�าเทคโนโลยมีาช่วยเขาเลย เราจะลองเอา
ความรู้เทคโนโลยีของเรามาท�าอะไรให้เขาบ้างดีไหม 
ก็จะเริ่มจากสิ่งรอบๆ ตัวที่เราเห็นโอกาสครับ 

แชร์ประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ
ผมมีโอกาสได้เป็นที่ปรึกษาให้น้องๆ ด้วย อย่าง

เช่น การท�าโปรแกรมชดุการเรยีนการสอนอเิลก็ทรอนกิส์
พื้นฐานส�าหรับเด็กประถมฯ และมัธยมฯ เพื่อให้เด็กได้
ทดลองอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ยังเล็ก แล้วส่งผลงานเข้า
ร่วมโครงการ YSC เนือ่งจากตอนนีผ้มเรยีนต่อปรญิญาโท
และมีโอกาสเป็นผู้ช่วยสอนด้วย ท�าให้ได้เจอน้องๆ ใน
ภาควชิาฯ ด้วยความทีเ่ราไปประกวดมาเยอะ คดิว่าน่าจะ
สามารถแชร์ประสบการณ์และสร้างแรงบนัดาลใจให้กบั
น้องๆ ได้ อยากให้น้องๆ ลองประกวดกันมากขึ้น เพราะ
การประกวดเป็นการเอาความรู้มาลองสร้างผลงานจริง

เวทแีห่งโอกาส สร้างเครอืข่ายคนสายพนัธุ์
เดียวกัน

ส�าหรบัผม NSC เหมอืนเป็นเวททีีเ่ราได้แจ้งเกดิ
และเป็นเวททีีท่กุๆ ปีเราได้เจอเพือ่น เจอคนทีม่คีวามชอบ
เหมอืนกนั ได้แลกเปลีย่นไอเดยีและเรยีนรูจ้ากทมีอืน่ๆ ว่า
เขาท�าอะไรกนับ้าง แนวโน้มไปทางไหน มใีครใช้เทคโนโลยี
อะไร รวมทัง้ได้เพือ่น ได้ความร่วมมอืต่างๆ จากตอนแรก
อาจจะเป็นคูแ่ข่งกนั แต่พอจบจากงานกย็งัตดิต่อพดูคยุ
กนัได้ แม้แต่ละคนอาจจะอยูค่นละบรษิทั คนละเป้าหมาย
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ท�ำอย่ำงไร
ให้ชีวิตคนด้อยโอกำสดีขึ้น

โดยน�ำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้

“

”
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แต่ยงัสามารถแชร์แลกเปลีย่นกนัได้ ท�าให้ได้คอนเนคชนั
ซึ่งเรายังอยู่ในวงการนี้ การได้เจอคนหน้าเดิมๆ จึงเป็น
มิตรภาพระยะยาวที่เราได้ครับ

 จริงๆ ผมอยากให้มีสมาคมศิษย์เก่า NSC นะ 
ตอนนี้ 20 ปีน่าจะนานพอที่จะตั้งขึ้นมาได้ หรือถ้าเป็น
ไปได้น่าจะมีจัดประกวดส�าหรับศิษย์เก่าด้วย อาจเป็น
หมวดคนทั่วไปแต่ต้องเป็นคนที่เคยผ่านหมวดนักเรียน
นักศึกษามาก่อน อาจเป็นการท�างานข้ามทีมหรืออะไร
ก็ตาม ผมว่าน่าสนุกครับ 

ปรับหมวดตามยุค ปลุกพลังสร้างสรรค์
สิ่งที่อยากให้ NSC เพิ่มเติมก็คือเรื่องหมวดการ

แข่งขันที่ต้องปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย ซึ่งหลายปีที่ผ่าน
มากม็กีารเปลีย่นแปลงเรือ่ยๆ ไม่เหมอืนยคุทีผ่มแข่งแล้ว 
อนันีส้�าคญัมากครบั เพราะเมือ่มเีทคโนโลยใีหม่ๆ ขึน้มา 
NSC จะปรับตัวอย่างไรให้แต่ละหมวดเข้ากับยุคสมัย มี
ที่ทางให้ผลงานหรือเทคโนโลยีที่แต่ก่อนไม่เคยมีได้ส่ง
ประกวด อย่างหมวดใหม่ล่าสุด เช่น หมวดปัญญา
ประดิษฐ์ หรือ  AI (Artificial Intelligence)  หรือหมวด 
IoT (Internet oh Things) ทีแ่ต่ก่อนไม่ม ีแต่เพิง่เพิม่เข้า
มา ผมว่าน่าสนใจ ซึง่ต่อไปคงต้องมกีารปรบัเรือ่ยๆ ครบั 

จากผลงาน NSC สู่บริษัทเทคโนโลยีเพื่อ
คนพิการ

ตอนนี้ผมเปิดบริษัทของตัวเองด้วยผลงาน ‘วิชัน
เนียร์’ เป็นผลงานที่ท�าตั้งแต่ตอนเรียนปี 4 และต่อยอด
มาเรื่อยๆ ล่าสุดปีที่แล้วเปิดบริษัทขึ้นมาเพื่อมาท�าให้
จริงจังมากขึ้น และให้ผลงานนี้ส่งถึงมือผู้ใช้ได้จริงๆ ซึ่ง
บริษัทนี้ตั้งใจท�าเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อคนพิการ มีวิชัน
เนยีร์เป็นโปรดกัส์ตวัแรก ถงึแม้ว่าตอนแรกเปิดบรษิทัมา
ส�าหรบัโปรดกัส์วชินัเนยีร์โดยเฉพาะ แต่เรากส็นใจความ
พิการรูปแบบอื่นๆ ด้วยที่เรามองว่าเทคโนโลยีจะเข้าไป
ช่วยได้ หลักๆ จะเน้นที่คนพิการและผู้สูงอายุ เกี่ยวกับ
เรื่อง Assistive Technology หรือเทคโนโลยีที่ช่วย
อ�านวยความสะดวกส�าหรบัคนพกิาร ซึง่เป็นสิง่ทีผ่มสนใจ

ว่า ท�าอย่างไรให้ชวีติคนด้อยโอกาสดขีึน้ โดยน�าเทคโนโลยี
ไปประยกุต์ใช้ แต่ตอนนีเ้น้นทีค่นตาบอดก่อนครบั

Startup ไม่ใช่ปลายทางของทุกสิ่ง
ผมมองว่าการต่อยอดเป็นสิ่งที่ส�าคัญ อย่าง NSC 

เราจะต่อยอดผลงานของเดก็ๆ ได้อย่างไร เป็นโจทย์ทีน่่า
สนใจ เพราะแต่ละปีเราจะเหน็ผลงานเป็นร้อยผลงานทีด่ี 
ท�าอย่างไรให้ผลงานเหล่านีต่้อยอดได้มากขึน้ บางครัง้คน
อาจมองว่าการต่อยอดต้องไปเปิดบรษิทั ต้องเป็น startup 
แต่ผมคิดว่าการต่อยอดไม่จ�าเป็นต้องเป็น startup หรือ
เปิดบรษิทักไ็ด้ นัน่อาจเป็นทางหนึง่ ซึง่ถ้าเราสร้างผลงาน
มาชิ้นหนึ่ง ต้องยอมรับว่าทุกผลงานไม่ได้จบที่ startup 
อย่างเดียว มี startup น้อยมากที่ประสบความส�าเร็จ
หรืออยู่รอดได้ เพราะฉะนั้นทุกผลงานไม่จ�าเป็นต้องจบ
ที่ startup แค่เราต่อยอด เช่น ถ้าเราเป็นนักเรียน แค่
น�าผลงานนั้นไปใช้ในชุมชน ให้เพื่อนบ้านได้ใช้ หมู่บ้าน
ได้ใช้ ชุมชนได้ใช้ หรือคนในโรงเรียนเดียวกันได้ใช้ หรือ
ขายออนไลน์ได้ นี่คือการต่อยอดแล้ว แค่ก้าวออกจาก
ห้องแลบ็ไปให้คนสบิคนร้อยคนใช้ ส�าหรบัผมมนัคอืการ
ต่อยอด 

จงต่อยอด! แม้ข้อจ�ากัดรุมล้อม
ตอนที่เราเริ่มประกวดหรือแม้แต่ผมเอง บางที

เราก็มองแค่เดดไลน์ว่าส่งวันไหน หรือน�าเสนอรอบ
สุดท้ายวันไหน พอได้รางวัลแล้วก็จบกัน พอมีงาน
ประกวดใหม่เข้ามาเราก็ไปสมัครเวทีต่อไป หรือไปท�า
อย่างอืน่ต่อ ซึง่อาจเป็นข้อจ�ากดัทีง่านไม่เกดิการต่อยอด 
รวมทั้งระยะเวลาแข่งขันแค่ 3 – 6 เดือน หรือตัวเด็ก
เองมีภาระอื่นๆ เช่น ต้องเรียนในห้องเรียน เรียนพิเศษ 
เป็นจุดที่ท�าให้การต่อยอดอาจจะยาก และเด็กมองไม่
เห็นว่ามันมีช่องทางที่จะเอาผลงานไปให้คนในโรงเรียน
หรอืในชมุชนได้ใช้ ซึง่คณุครอูาจจะมส่ีวนผลกัดนัทีไ่ม่ใช่
แค่เดก็ได้รางวลัแล้วจบกนั แต่กระตุน้ให้เดก็ได้พฒันาต่อ 
เช่น อาจกระตุ้นว่าเรามาท�าต่อกันอีกสัก 6 เดือนนะ 
ท�าให้เด็กในโรงเรียนได้โหลดแอปฯ นี้ไปใช้จริงๆ แค่นี้
ก็เป็นการต่อยอดแล้ว
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กำรต่อยอดไม่จ�ำเป็นต้อง
เป็น startup หรือเปิดบริษัทก็ได้ ...

แค่ก้ำวออกจำกห้องแล็บไปให้คนสิบคนร้อยคนใช้ 
ส�ำหรับผมมันคือกำรต่อยอด

“

”
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ท�ำอย่ำงไร
ให้สำมำรถถ่ำยทอดงำนของเรำ

ให้คนอื่นเข้ำใจได้

“

”
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เก่งไอทีไม่พอ...ต้องปากดีด้วย!
ส�าหรบัทกัษะทีเ่ดก็ไอทยีคุนีต้้องพฒันา ผมว่าเป็นเรือ่ง

การสื่อสารครับ เพราะมักจะมีคนพูดว่าเด็กไอทีพูดไม่รู้เรื่อง 
ซึง่การสือ่สารเป็นสิง่ส�าคญั อาจไม่ถงึกบัต้องเป็นนกัพดูทีเ่ก่งมาก 
แต่ท�าอย่างไรให้สามารถถ่ายทอดงานของเราให้คนอืน่เข้าใจได้ 
เพราะมนัส�าคญัมากในการทีเ่ราจะหาทนุ หรอืเอาไปให้คนใช้
จรงิๆ หรอืเอาไปขาย เราอาจจะบอกว่าให้คนทีเ่รยีนมาด้านอืน่
ไปช่วยถ่ายทอด แต่ถ้าเราเป็นคนท�าเทคโนโลยี เราจะเข้าใจ
เทคโนโลยีที่เราท�าเองมากที่สุด ถ้าเราพูดหรือสามารถ
ถ่ายทอดเองได้จะดมีาก นอกจากนีก้เ็ป็นเรือ่งการท�างานเป็น
ทมี บางคนมคีวามรูส้กึว่าชอบท�างานคนเดยีว เขยีนโปรแกรม
คนเดียว เขียนกับเพื่อนไม่ได้ แต่สุดท้ายเราท�าคนเดียวไม่ได้ 
เราต้องท�าเป็นทีม

 

หนังสือคือคลังปัญญา (แม้ในยุค 4.0)
ส�าหรับน้องๆ รุ่นใหม่ที่สนใจแวดวงนี้ อยากให้เริ่มเอา

ตัวเข้ามาในงานเหล่านี้ก่อน ถ้ามีความสนใจหรือมีความฝัน
ลองส่งผลงานเข้ามา ปีแรกอาจจะไม่ได้รางวัลก็ไม่เป็นไร 
อย่างน้อยเราได้เริ่มปีต่อไปก็ท�าให้ดีขึ้น แต่มันต้องมีครั้งแรก 
นอกจากนีก้ารพฒันาตวัเองอยูเ่สมอเป็นสิง่ส�าคญั ซึง่การอ่าน
หนังสือจะช่วยได้เยอะ สมัยก่อนผมจะชอบอ่านหนังสือมาก 
เริ่มจากไปอ่านหนังสือฟรีตามร้านหนังสือ (หัวเราะ) ซื้อบ้าง
ไม่ซื้อบ้าง หลังๆ พอเข้ามหาวิทยาลัยก็เข้าหอสมุด จะมี
หนังสือต่างประเทศให้อ่านหลากหลายขึ้น 

การอ่านเป็นสิง่ส�าคญัทีท่�าให้เรารูล้กึรูจ้รงิ บางครัง้เรา
ดู tutorial หรือดูคลิปในยูทูปอย่างเดียวมันไม่เพียงพอที่จะ
ท�าให้เราเข้าใจจริงๆ ผมมองว่าหนังสือยังเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ 
แม้เทคโนโลยีบางอย่างที่มาใหม่ๆ หนังสืออาจจะตามไม่ทัน 
แต่แนวคดิหลกัๆ หนงัสอืยงัเป็นสิง่ทีค่รบถ้วนสมบรูณ์ ถ้าอ่าน
หนังสือแล้วก็สามารถไปหาเสริมในอินเทอร์เน็ตได้ แต่ยากที่
จะเริ่มต้นจากศูนย์ด้วยอินเทอร์เน็ตเลย แต่ก็ต้องยอมรับว่า
ในไทยอาจมีหนังสือด้านนี้ค่อนข้างน้อย อาจเป็นเพราะไม่มี
คนเขียนด้วยหรือบางทีเขียนมาแล้วขายได้ไม่มาก ส่วนใหญ่
จะเป็นหนังสือภาษาอังกฤษซะมากกว่า

ทุกโอกาสคือการเติบโต
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หนังสือยังเป็นสิ่งที่ขำดไม่ได้
แม้เทคโนโลยีบำงอย่ำงที่มำใหม่ๆ

หนังสืออำจจะตำมไม่ทัน แต่แนวคิดหลักๆ 
หนังสือยังเป็นสิ่งที่ครบถ้วนสมบูรณ์

“

”
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เทคโนโลยีจับได้กับทุกอย่ำง
พอเอำไปจับแล้วสำมำรถพัฒนำให้ดีขึ้น

หรือเปลี่ยนแปลงได้

สิ่งที่ผลักดันให้ผมมาถึงวันนี้ อย่างแรกต้อง
ขอบคณุคณุครสูมยัประถมฯ และมธัยมฯ ทีเ่หน็แวว
ตัง้แต่ผมท�าอะไรไม่เป็น เขยีนโปรแกรมไม่เป็น ไม่เคย
จับอะไรพวกนี้เลย ตอนนั้นที่โรงเรียนมีชุดหุ่นยนต์
อยู่ชุดหนึ่ง ยังไม่มีใครเล่น คุณครูก็ให้โอกาสเข้าไป
ศกึษาและลองเล่นกบัคร ูพอเราลองแล้วชอบคราวนี้
ยาวเลยครบั พอมอีะไรกล็องไปเรือ่ย ใครจดัประกวด
กไ็ป มอีะไรกล็องเล่นใช้เวลากบัมนั ต้องขอขอบคณุ
คุณครูมากๆ ครับที่ให้โอกาส ที่ส�าคัญต้องมีความ
ตัง้ใจ พยายาม และท�าไปเรือ่ยๆ ประกวดไปเรือ่ยๆ 
ชอบอ่านหนังสือ ชอบศึกษา ก็ท�าไปเรื่อยๆ ครับ

นิยามตัวเอง ณ วันนี้
ผมเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่สนใจด้าน

เทคโนโลยีและการน�าเทคโนโลยีไปใช้ ท�าให้อะไร
หลายๆ อย่างดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลง ผมมองว่า
เทคโนโลยีจับได้กับทุกอย่าง พอเอาไปจับแล้ว
สามารถพฒันาให้ดขีึน้หรอืเปลีย่นแปลงได้ ผมชอบ
เอาเทคโนโลยไีปประยกุต์ในสาขาต่างๆ เพราะหาก
เทคโนโลยีอยู่เดี่ยวๆ มันไม่น่าสนใจต้องเอาไปจับ

กับอย่างอื่นด้วย เช่น คนพิการ การศึกษา การแก้
ปัญหาต่างๆ จะน่าสนใจมากขึ้น

ก้าวต่อไปบนเส้นทางไอทีเพื่อสังคม
ส�าหรบัอนาคตผมกค็งจะหาเทคโนโลยใีหม่ๆ 

มองโจทย์ใหม่ๆ เอาเทคโนโลยไีปประยกุต์ใช้กบัสิง่
ต่างๆ ต่อไป อย่างหนึ่งที่เป็นความฝันก็คือ สักวัน
หนึง่อยากให้เทคโนโลยทีีเ่ราสร้างสกัชิน้เกดิการแพร่
หลายออกไป มีคนใช้เยอะๆ มีคนจดจ�า อยากได้
เทคโนโลยีสักอย่างที่พอคนพูดถึงจะนึกถึงชื่อเรา 
อย่างวิชันเนียร์ที่เกิดประโยชน์กับคนพิการทาง
สายตา ผมว่ามนัน่าภาคภมูใิจ เราท�ามาแล้วมคีนเหน็
ประโยชน์ มคีนตดิตามรอทีจ่ะใช้ รูส้กึว่ามนัยนืยนั
ว่าเรามาถกูทาง เป็นฟีดแบก็ทีท่�าให้เราท�าต่อไป

มากกว่าแรงบันดาลใจในการท�าเพื่อสังคม 
คือความมุ ่งมั่นในเส้นทางอย่างไม่ย่อท้อ นี่คือ
คุณสมบัติของนวัตกรที่ดีที่เราสัมผัสได้ตลอดการ
สนทนากบัปาล์ม และเชือ่เหลอืเกนิว่า ด้วยโลกทศัน์
และความสามารถที่มีอยู ่  เขาน่าจะสามารถ
สร้างสรรค์นวัตกรรมดีๆ ให้แก่สังคมได้อีกมากมาย
ทีเดียว

“

”

NSC
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การประกวดไม่ได้มีปลายทางอยู่แค่รางวัล...นั่นคือสิ่งที่ ‘กาย’ ณครินทร์ เลิศนามวงศ์ เฮดใหญ่
แห่งอนิโนเวชัน่ พลสั สะท้อนผ่านประสบการณ์ในชวีติของเขาให้เราฟัง น่าสนใจว่าถ้าไม่ได้แข่งเพือ่หวงั
รางวัลแล้ว คนเราจะแข่งไปเพื่ออะไรได้บ้าง? ลองหาค�าตอบจากบทสัมภาษณ์ของ CEO หัวใจใหญ่คน
นี้ดูได้ แล้วเราจะพบแง่มุมดีๆ ของการแข่งขันอีกมากมายจากประสบการณ์ชีวิตของเขา
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เริ่มต้นจากหุ่นยนต์...แต่ค้นพบว่าไม่ใช่!

หากถามถงึการเข้ามาในเส้นทางนี ้ต้องเล่าย้อนไปก่อนว่า ท�าไมผมเลอืก
เรยีนวศิวะฯ คอมพวิเตอร์ ตอน ม.1 – ม.2 ทีบ้่านเริม่มคีอมพวิเตอร์ใช้แล้ว ตอนนัน้
ชอบสองอย่างคือคอมพิวเตอร์กับการประดิษฐ์ต่างๆ  หลังจากนั้นผมเข้าเรียน
ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จริงๆ อยากเรียนอิเล็กทรอนิกส์แต่ไม่มีสาขาให้เลือก 
เลยเลือกเรียนคอมพิวเตอร์ ซึ่งตอนนั้นยังไม่ใช่สาขาที่โด่งดังมากครับ 

ผมได้ค้นเจอตวัเองตอนทีเ่ข้าไปอยูช่มรมเมคคาทรอนกิส์ (Mechatronics) 
คือเมคคานิกส์บวกอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการประกอบพวกเครื่องกลก็คือหุ่นยนต์ 
และได้เป็นคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งแข่งหุ่นยนต์ด้วย พอปี 2 ก็ได้เป็นตัวแทน
มหาวิทยาลัยไปแข่งหุ่นยนตร์ะดับประเทศ ตอนนั้นประสบการณ์ยงัไม่เยอะ ยัง
ไม่ได้รางวัลอะไร จนปี 3 รู้สึกว่าการท�าเมคคาทรอนิกส์หุ่นยนต์ไม่ได้ใช้แค่
คอมพิวเตอร์ แต่มันต้องพึ่งเครื่องกลด้วย ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสนามแข่งขันที่
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ เป็นจุดเริ่มต้นแข่งขัน NSC ตอน ปี 3 ครับ 

อยากวัดความรู้...จึงไปสนามแข่ง

ผมเป็นคนชอบเข้าโครงการประกวดอยูแ่ล้ว ตอน มัธยมฯ ก็ไปแข่งฟิสิกส์ 
คณิตศาสตร์ ส่วนหนึ่งรู้สึกว่าอยากวัดความรู้ตัวเอง ในโรงเรียนเราพอจะเข้าใจ
ส่วนอื่นๆ มากกว่าเพื่อน มักได้เป็นตัวแทนโรงเรียนท�าอะไรสักอย่าง พอได้เป็น
ตัวแทนบ่อยๆ รู้สึกชอบ พอขึ้นปี 2 เราไปแข่งหุ่นยนต์ แต่รู้สึกว่าไม่เหมาะ ปี 3 
เลยไปแข่งคอมพวิเตอร์อย่างเดยีวเลย กช็วนเพือ่นและปรกึษาอาจารย์ อาจารย์
กเ็หน็ดด้ีวย เพราะตอนเรยีนวศิวะฯ คอมฯ จะมโีปรเจกต์โปรแกรมมิง่ทีเ่ราต้อง
เขียนกันอยู่แล้ว ซึ่ง NSC จะจัดปีละครั้ง โปรเจกต์ใหญ่ที่เราต้องท�าก็ปีละครั้ง
เหมือนกัน ก็เลยคิดว่านอกจากส่งงานอาจารย์แล้วต้องเอาส่วนหนึ่งของวิชามา
ท�าให้เป็นโปรดักส์ส่งเข้าแข่งขันด้วย

NSC เป็นเวทีที่สามารถวัดตัวเราได้ว่า
สิ่งที่เรารู้สึกภูมิใจในมหาวิทยาลัย

เวลาไปอยู่ในตลาดจริงๆ
แล้วแข่งกับมหาวิทยาลัยชั้นน�าอื่นๆ 

เราเป็นอย่างไร อยู่ระดับไหน

“

”
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ถ้าสิ่งไหนเหมาะกับเรา
ลองจับสิ่งนั้นมาท�าให้เติบโตและเป็นแนวทางของตัวเอง

รู้จักตัวเองก่อน ค้นหาตัวเองให้เจอ
แล้วตั้งเป้าที่จะไปตรงนั้นให้ได้

“

”
ประยุกต์ความรู้สู่การใช้จริง

ตอนปี 3 ผมเรยีนเกีย่วกบั Network Programing 
เลยคิดว่า ท�าอย่างไรสิ่งที่อาจารย์สอนในคลาสจะเป็น
โปรดักส์ให้คนใช้จริงได้ ครั้งแรกที่ส่ง NSC เลยเขียน
โปรแกรมเกี่ยวกับ Home monitoring โดยท�าบ้าน
จ�าลองขึ้นมา ในบ้านมีกล้องเว็บแคม (web camera) 
และมีสวิตช์เชื่อมต่อประตูหน้าต่าง ถ้าเปิดปุ ๊บตัว
ซอฟต์แวร์ที่บ้านจะรู้ว่าสวิตช์ประตูหน้าต่างเปิด มันจะ
บอกมาที่ส่วนกลาง ซึ่งสามารถเปิดเว็บฯ แล้วเห็นได้ว่า
ประตูปิดหรือเปิดอยู่ ตอนนั้นสิบกว่าปีมาแล้วยังไม่มี
กล้องออนไลน์ด้วย 

พอปี 4 ผมเลือกเอก Image Processing คือการ
เอาภาพมาประมวลผล ตอนแข่ง NSC เลยท�าเกี่ยวกับ
กล้องพนัตา วธิกีารคอืเอาแก้วทีเ่ป็นทรงกลมรบัภาพจาก
ทัว่ห้องแล้วเอากล้องตวัหนึง่มาจบัภาพแล้วแปลงออกมา
เป็นพาโนรามา เรียกว่ากล้องพันตา คือกล้องตัวเดียว
เห็นได้รอบทิศทาง มันมาจากแนวความคิดว่าเราเรียน
หลกัการแล้ว ถ้าจะเอามาประยกุต์ให้มกีารใช้งานจรงิจะ
เอาไปท�าเป็นอะไรได้บ้าง ก็เลยออกมาเป็นโปรเจกต์นี้ 
และได้รางวัลชนะเลิศประเภทโปรแกรมประยุกต์ ได้รับ
ถ้วยรางวัลพระราชทานมาด้วยครับ

NSC เวทีแห่งโอกาส
ตอนปี 4 เริม่มเีวทปีระกวดอืน่นอกจาก NSC ด้วย 

เช่น การประกวดของโนเกยี จ�าไม่ได้ว่าได้ทีห่นึง่หรอืทีส่อง 
แต่ซอฟต์แวร์ของเราถูกเอาไปขายในสโตร์ของโนเกีย 
ซึ่งตอนเริ่มประกวด NSC เริ่มมีโทรศัพท์เคลื่อนที่เข้ามา
แล้ว และด้วยการชนะการแข่งขนั NSC และการประกวด
ของโนเกีย ท�าให้มีบริษัทติดต่อเข้ามาให้ไปท�างานด้วย
ตั้งแต่ปี 4 นี่คือส่วนดีส่วนหนึ่ง เพราะมันสปอร์ตไลท์เรา
ขึ้นมาจากเด็กนักเรียนต่างจังหวัดทั่วไป ท�าให้บริษัทที่
เป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทชั้นน�าเข้ามาตามตัวเราที่
มหาวิทยาลัยและเสนอหลายอย่างให้ ยอมจ้างเราตั้งแต่
ยังเรียนไม่จบ จ่ายเงินเดือนให้และให้เริ่มท�าโปรดักส์ให้
เขาเลย นั่นเป็นประโยชน์ในแง่การได้งาน 

ในแง่อื่นๆ ยิ่งส�าหรับเด็กต่างจังหวัด ผมมองว่า 
NSC เป็นเวททีีส่ามารถวดัตวัเราได้ว่า สิง่ทีเ่รารูส้กึภมูใิจ
ในมหาวิทยาลัย เวลาไปอยู่ในตลาดจริงๆ แล้วแข่งกับ
มหาวิทยาลัยชั้นน�าอื่นๆ เราเป็นอย่างไร อยู่ระดับไหน 
มันสะท้อนได้ชัดกว่าฟังจากคนอื่น ท�าให้รู้ว่าถ้าจะแข่ง
กับคนอื่นเราควรจะแข่งทางด้านไหนที่สามารถผลักเรา
ไปได้โดยไม่มีข ้อจ�ากัดและมหาวิทยาลัยสามารถ
สนับสนุนได้เต็มที่
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กระโดดสู่โลกกว้าง สร้างอาณาจักรของตัว
เอง

ผมท�างานอยู่ 2 – 3 ปี ได้อะไรมาเยอะ เพราะบริษัท
ก็เหมือนมหาวิทยาลัยที่สอนอะไรเราหลายๆ อย่าง โชคดีที่
นอกจากเป็นโปรแกรมเมอร์แล้ว เขาให้เราไปเก็บ require-
ment จากลูกค้าด้วย การได้ประชุม ได้ปิดงาน ท�าให้เราได้
เห็นโครงสร้างทั้งหมดของการท�างาน ท�าให้มองเห็นโอกาส
หลายอย่าง และได้เห็นว่าการอยู่ภายใต้องค์กรอาจไม่ตอบ
โจทย์ การที่เราอยู่ในโครงสร้างที่คนอื่นก�าหนดมา ท�าให้เรา
อยู่ในจุดที่อยากอยู่ไม่ได้ รู้สึกว่ามีข้อจ�ากัดเลยลองกระโดด
ออกมาข้างนอก ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเยอะ เพราะเดิมก็รับ
งานฟรแีลนซ์ตัง้แต่สมยัเรยีนมาเรือ่ยๆ พอออกจากบรษิทัเดมิ
เราเริ่มรับงานนอกที่ใหญ่ขึ้น แต่ยังไม่ได้คิดจะท�าบริษัทเป็น
เรื่องเป็นราว 

ผมเป็นฟรีแลนซ์อยู่ปีกว่าๆ พอได้โปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้น 
เริ่มท�าไม่ไหวแล้ว ต้องมีพนักงาน จึงเริ่มหาหุ้นส่วนมาตั้ง
บริษัท ท�าได้สักพักพอจะขยายก็เริ่มติดขัด เลยมาคุยกับหุ้น
ส่วนคนปัจจุบันและร่วมกันท�าบริษัทนี้มาประมาณ 6 – 7 ปี
แล้ว โดยใช้ knowhow ที่เรามี ตอนแรกโฟกสัเรือ่ง Mobile 
app อย่างเดยีว หลงัจากนัน้คูแ่ข่งเริม่เยอะขึน้ กเ็ริม่ท�าโปรดกัส์
เกีย่วกบัด้าน AR ครบั หลกัๆ ธรุกจิตอนนี ้ส่วนแรกท�า Mobile 
app เป็นเหมือนซอฟต์แวร์เฮ้าส์ด้านโมบายให้องค์กรต่างๆ 
ส่วนทีส่องคอื ขายระบบจอดสิเพลย์ ซึง่พอบรษิทัเริม่ใหญ่ขึน้
กต้็องเลอืกโปรดกัส์หรอืเซอร์วสิทีเ่ป็นซปุเปอร์สตาร์และเลีย้ง
บริษัทได้จริงๆ  

สร้างเครดิตจากการประกวดต่อเนื่อง
ช่วงที่ท�าบริษัทผมก็ยังประกวดอีกหลายเวที รางวัล

ล่าสุดที่ได้คือไทยไอทีไทยคูน ปีนั้นท�าบริษัทเข้าสู่ปีที่สอง 
เทคโนโลยี AR เริ่มเป็นที่สนใจ โดยใช้โทรศัพท์สแกนภาพ
ออกมาเป็น 3D เราตั้งใจท�าเป็นอินเตอร์แอคทฟีแมกกาซนี 
ทุกคนที่มีแคตตาล็อกสามารถขายออนไลน์ได้เลย ผมได้น�า
โครงการนี้ไปประกวดของซิป้า (ปัจจุบันคือดีป้า – ส�านักงาน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) ได้รางวัลมา 1 ล้านบาท จังหวะนั้น
ไปโครงการประกวดนวตักรรมระดบัโลกทีป่ระเทศเกาหล ีได้
รางวัลถ้วยทองกลับมา แล้วน�าเงินที่ได้รางวัลมารันบริษัทต่อ 
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ผมอยูใ่นเส้นทางสายประกวดมาตลอด ตอนเรยีน
ประกวดเพื่อท้าทายว่าสิ่งที่ท�ามันอยู ่ระดับไหนของ
ประเทศ พอได้รางวลัมากด็ใีจส่วนหนึง่ พอปี 4 ประกวด
ก็ได้งานกลับมา เราโดดเด่นกว่าคนอื่นแน่นอน บริษัทก็
อยากได้ตวัเรา และพอมาเป็นรปูแบบบรษิทัการประกวด
มันได้หลายๆ อย่าง เช่น ได้สื่อฟรี คนรู้จักมากขึ้น ได้เงิน
รางวัลจากการประกวด ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
และเอกชนที่ดีขึ้นจากการประกวดที่เป็นมาตรฐานของ
รฐั เพราะมนัเป็นไปไม่ได้หรอืเป็นไปได้ยากทีบ่รษิทัทีเ่พิง่
ท�ามาปีสองปีจะมีบริษัทใหญ่ๆ มาใช้งาน แต่ถ้ามีรางวัล
จากการประกวดมาการันตีมันช่วยเราได้เยอะขึ้นครับ

เติบโตอย่างเป็นตัวเอง
ปัจจุบันเป็นเรื่องที่ดีที่กระแส Startup หรือการ

เป็นผู้ประกอบการ การเป็นตัวของตัวเอง ถูกจุดขึ้นมา 
เพราะว่าจะท�าให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ เกิดองค์กรใหม่ๆ เกิด
ววิฒันาการของเทคโนโลยใีหม่ๆ แต่ส่วนตวัผมมองว่าคน
เราไม่เหมอืนกนั ไม่ได้หมายความว่าคนทีผ่่านกระบวนการ
เหล่านีแ้ล้วจะประสบความส�าเรจ็ทัง้หมด บางคนเหมาะ
กับการอยู่ในองค์กร บางคนเหมาะกับการเป็นฟรีแลนซ์ 
บางคนเหมาะกับการท�า startup ใหญ่ๆ ส�าคัญที่สุดเรา
อย่าปิดกั้นตัวเอง มีโอกาสใหม่ๆ มาเราได้ไปศึกษาไหม 
ได้ไปรู้จักเขาจริงๆ หรือเปล่า แล้วเอามาปรับกับตัวเอง
ว่า อันไหนเหมาะกับเรา อย่าปฏิเสธเรื่องการเป็น
พนักงาน อย่าปฏิเสธเรื่องการเป็นฟรีแลนซ์ อย่าปฏิเสธ
เรื่องการเป็น Startup ถ้าอยากรู้ต้องลองดูแล้วมา
ท�าความเข้าใจว่ามันใช่เราไหม ถ้าค้นเจอว่าใช่ค่อย
กระโดดเข้าไปท�า ผมว่าการท�าสิง่ทีเ่หมาะกบัตวัเองและ
รู้จักตัวเองส�าคัญกว่าที่เราเลือกว่าจะท�าอะไร ถ้าสิ่งไหน
เหมาะกับเรา ลองจับสิ่งนั้นมาท�าให้เติบโตและเป็น
แนวทางของตัวเอง รู้จักตัวเองก่อน ค้นหาตัวเองให้เจอ 
แล้วตั้งเป้าที่จะไปตรงนั้นให้ได้

ไม่มีใครจ�ากัดเราได้...นอกจากตัวเราเอง
ตอนผมยังเป็นแค่สายประกวดอยู่ จ�าได้ว่าที่หนึ่ง

ได้เงินมาหกหมื่นบาท แบ่งกับเพื่อนได้คนละประมาณ

สามหมื่น ได้โน๊ตบุ๊คคนละเครื่องก็ happy แล้ว แต่ก่อน
ถ้าจะท�าอะไรต้องไปอ่านหนงัสอืหรอืเปิดอนิเทอร์เนต็ซึง่
มีน้อยมาก หรืออยากได้อุปกรณ์สักอย่างต้องลงมา
กรุงเทพฯ การจะท�าอะไรขึ้นมามันยากมาก แต่การ
ประกวดหรอืการเข้าถงึทรพัยากรต่างๆ สมยันีง่้ายขึน้เยอะ 
เด็กสมัยนี้มีทั้งอินเทอร์เน็ต คอร์สออนไลน์ ชุมชนต่างๆ 
ทีเ่ฉพาะทางเยอะมาก สามารถเข้าถงึเทคโนโลยไีด้ไม่ต่าง
จากต่างประเทศเลย จะหาของกส็ัง่ออนไลน์ได้หมด การ
ประกวดก็มีเวทีต่างๆ เยอะมาก รวมทั้งได้นักลงทุนและ
ความชดัเจนในการท�าธรุกจิมาด้วย ดงันัน้ ถ้าเดก็รุน่ใหม่
อยากท�าอะไรสกัอย่างจรงิๆ แทบมองไม่เหน็เลยว่าอะไร
จะมาจ�ากัดเขา นอกจากตัวเขาเอง

เก่งด้านเดียว...อาจไม่รอดเสมอไป
สมัยก่อน NSC เป็นเวทีแข่งขันซอฟต์แวร์ที่

โดดเด่นมาก เพราะตอนนัน้เราต้องป้ันคนด้านไอทขีึน้มา  
แต่ปัจจุบันสิ่งที่เราค้นหากันคือ ‘พหุปัญญา’ การที่คนๆ 
หนึง่เก่งด้านหนึง่แล้วจะประสบความส�าเรจ็ได้นัน้อาจไม่
เสมอไป เพราะคนที่จะประสบความส�าเร็จต้องมีแนว
หลักของตัวเองอันหนึ่ง เช่น ในแง่ไอทีเราต้องแข่งแกร่ง
ถึงจะโดดเด่นกว่าคนอื่น แต่สิ่งที่จะท�าให้ใช้ชีวิตประสบ
ความส�าเร็จได้ต้องมีด้านอื่นด้วย เช่น เป็นไอทีที่ชอบ
ศลิปะด้วย เป็นไอททีีช่อบธรุกจิด้วย หรอืเป็นไอททีีเ่ข้าใจ
โลกธุรกิจด้วย 

เพราะฉะนัน้ ถ้าจะตอบว่า NSC ในอนาคตจะต้อง
มีอะไร ผมมองว่า ต้องมีมุมอื่นเข้ามาเยอะๆ เพื่อเอาไป
ประยุกต์กับธุรกิจอื่นได้ด้วย และให้น�้าหนักคะแนนว่า 
สิ่งที่ท�าอยู่เวลาไปประยุกต์ในเชิงธุรกิจมีความเป็นไปได้
แค่ไหน หรือนอกจากเชิงเทคโนโลยีแล้วจะสามารถน�า
ไปประยุกต์อะไรได้บ้าง

NSC ชี้ช่องทางให้ชีวิต
ส�าหรับผม NSC เป็นจุดที่ท�าให้ชีวิตเปลี่ยนมาได้

พอสมควรจากช่วงส�าคัญคือมหาวิทยาลัยสู่การท�างาน 
เบื้องต้น NSC ท�าให้เรารู้จักตัวเองว่าชอบอะไร และ
สามารถท�าอะไรให้โดดเด่นในระดบัประเทศได้บ้าง ส่วน
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ที่สองคือ ท�าให้คนอื่นรู้จักเรา เห็นเราในส่วนที่เป็น และ
ท�าให้ได้เส้นทางการท�างานตรงนี้มา ส่วนที่สามคือ มัน
กลายเป็นพื้นฐานในการท�าธุรกิจของเราไปเลยว่า การ
จะท�าอะไรสกัอย่าง หากมกีารประกวด NSC เป็นพืน้ฐาน 
มันเป็นเส้นทางหนึ่งที่เราสามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับ
ธุรกิจและท�าให้เราเติบโตได้ นอกจากการประกวดจะ
ท�าให้เราพเิศษแล้ว ยงัท�าให้เราได้เงนิทนุ ท�าให้เราได้คน
ทีรู่จ้กัเข้ามา และสนบัสนนุให้ธรุกจิเราเตบิโตขึน้มาจนถงึ
ปัจจุบันครับ

ถ้ามั่นใจ...อะไรก็ท�าได้!
สิ่งส�าคัญอย่างหนึ่ง NSC ท�าให้เรามั่นใจมากขึ้น 

ท�าให้รู้สึกว่าถ้าจะท�าโปรเจกต์อะไรขึ้นมาสักอย่าง เรา
ท�าได้ เราผ่านมา 2 ครั้ง ครั้งแรกได้รางวัลชมเชยมาเรา
ยังสู ้ต่อ เราเชื่อว่าสามารถท�าโปรเจกต์ให้เป็นระดับ
ประเทศได้ แล้วพอท�าต่อตอนปี 4 ได้รางวัลที่ 1 เหมือน
การท�างาน ตอนเป็นพนักงานประจ�ามันมีโครงการหนึ่ง
ทีอ่ยากท�ามาก เราเชือ่ว่าเราท�าได้ด้วย แต่มนัมข้ีอจ�ากดั
อยู ่ไม่เป็นไรงัน้เราออกมาท�าเอง เราพยายามป้ันโปรดกัส์

ออกมาเอง คอืเราเชือ่อะไร เรากท็�ามนัออกมาได้ สิง่ทีเ่คย
พิสูจน์เราในวัยเด็ก มันเป็นพื้นฐานหนึ่งในการสะท้อน
เราในวยัทีโ่ตขึน้ว่า ถ้าอยากท�าสิง่นี ้แล้วตัง้ใจท�า เราท�าได้
แน่นอน ซึ่ง NSC กลายเป็นพื้นฐานวิธีคิดในการท�าอะไร
ต่างๆ ขึ้นมา ท�าให้บริษัทมีโปรดักส์หลายๆ อย่างขึ้นมา
และเติบโตมาถึงปัจจุบัน

สร้างเครือข่ายให้ศิษย์เก่า
หาก NSC จะมี Alumni อาจท�ารูปแบบเหมือน

โครงการหนึ่งที่ผมเคยเข้าร่วมและชอบมาก คือ มีการ
แบ่งคนออกเป็น 3 กลุม่ กลุม่ทีห่นึง่เป็นคนทีเ่พิง่ประกอบ
การได้สกั 2 – 3 ปี ก�าลงัค้นหาตวัเอง จะรอดหรอืไม่รอด 
กลุ่มที่สองท�ามาสัก 5 ปี เริ่มหารายได้ได้แล้วและก�าลัง
เติบโต กลุ่มที่สามเป็นขาเก่าในวงการซอฟต์แวร์ที่ผ่าน
ร้อนผ่านหนาวมาเยอะ แล้วเอาทั้งสามกลุ่มมารวมกัน 
ท�าให้เขาสนทิกนั สดุท้ายอาจไม่ได้เกดิ output ในแคมป์ 
แต่พอเขาได้เป็นเพื่อนกันแล้ว ท�าให้เขามีที่ปรึกษากัน 
และเป็นเครือข่ายอย่างที่เราออกแบบไว้แล้วว่าเขาจะ
ช่วยกันอย่างไร ผมว่าด้วยโครงสร้างแบบนี้มันน่าสนใจ
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สิ่งที่ท�าอยู่เวลาไปประยุกต์ในเชิงธุรกิจ
มีความเป็นไปได้แค่ไหน หรือนอกจากเชิงเทคโนโลยี

แล้วจะสามารถน�าไปประยุกต์อะไรได้บ้าง

“

”
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NSC กลายเป็นพื้นฐานวิธีคิด
ในการท�าอะไรต่างๆ ขึ้นมา ถ้าอยากท�าสิ่งนี้

แล้วตั้งใจท�า เราท�าได้แน่นอน

นิยามตัวเอง ณ วันนี้ 

ณ วันนี้ ผมยังเป็นนักศึกษาอยู่ ทุกวันที่ได้เจอลูกค้า ได้เจออะไรใหม่ๆ ก็ยังมีความ
รู้สึกว่า สิ่งที่เราไม่รู้ยงัมอีกีเยอะ พอเข้าไปเรยีนรูแ้ล้ว เราอยากเอาสิง่ทีเ่รยีนรูก้ลับมาเป็นโป
รดกัส์เหมอืนเดมิ กลบัไปเป็นเหมอืนตอนทีเ่ราเรยีนอยู ่ปี 3 ปี 4 เราเรยีนอะไรจากอาจารย์
มาเราก็อยากพัฒนาให้คนได้ใช้ ถ้าให้จ�ากัดความผมตอนนี้ผมก็ยังเป็นนักเรียนอยู่ เป็น
นักเรียนที่ยังต้องออกไปเจออะไรใหม่ๆ ทุกวัน และอยากจะเอาสิ่งใหม่ๆ นั้นกลับมาท�า
เป็นโปรดักส์ให้คนอื่นใช้ทุกวันครับ

แฮปปี้กับครอบครัวเล็กๆ (ที่มุ่งมั่นท�าสิ่งใหญ่ๆ) 
ตอนเดก็ๆ ผมเคยตัง้เป้าไว้ว่า อยากมบีรษิทัทีม่ัน่คง เป็น CEO บรษิทัใหญ่ๆ มลีกูน้อง

เยอะๆ แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าผมมีความสุขกับการรันบริษัทเท่านี้ ตอนนี้บริษัทเรามี
พนักงานอยู่ประมาณ 15 คน มันเหมาะสมเพียงพอที่จะท�าให้องค์กรมีก�าไรระดับหนึ่ง แต่
ไม่ใหญ่เกินไปที่จะทิ้งความรู้สึกของครอบครัวหรือพี่น้อง ณ ปัจจุบันผมมีความสุขกับสิ่งที่
เป็นไปแบบนี้มากกว่า ถ้าถามว่าอนาคตจะเป็นอะไร เราอยากรักษาความเป็นครอบครัว
ในองค์กรนีแ่หละ แต่อยากให้องค์กรไปท�าอะไรทีใ่หญ่ขึน้ เป็นประโยชน์กบัคนมากขึน้โดย
ใช้เทคโนโลยทีีเ่ราม ีแค่รูส้กึว่ามคีวามสขุกบัตรงนีแ้ละอยากให้ความสขุตรงนีไ้ปสร้างความ
สุขให้คนอื่นอีกเยอะๆ ...

 เพราะการประกวดไม่ได้มีแค่รางวัล หากมันคือสนามการวัดฝีมือ ให้รู้ว่าเราอยู่
แถวไหนในวงการ คือสะพานที่เชื่อมเราไปหาคนเก่งๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อม
ไปสู่ลูกค้าเพื่อการต่อยอดธุรกิจ และเหนืออื่นใด มันคือห้องเรียนชีวิต ให้เราได้เรียนรู้และ
เติบโตขึ้นจากกระบวนการพัฒนาผลงานเพื่อแข่งขัน จึงไม่แปลกที่แม้จะพ้นช่วงวัยในรั้ว
มหาวิทยาลัยมานานแล้ว แต่กายก็ยังพร้อมที่จะลงสนามแข่งขันอยู่เสมอ

 และกเ็ป็นเพราะการแข่งขนันัน่เอง ทีผ่ลกัดนัให้เขาก้าวมาอยูใ่นจดุนีไ้ด้ในวนันี.้..

“

”

NSC
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เราอยากรักษาความเป็นครอบครัวในองค์กร
แต่อยากให้องค์กรไปท�าอะไรที่ใหญ่ขึ้น

เป็นประโยชน์กับคนมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีที่เรามี

“

”
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Asset Pulisher
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ผู้ใหญ่มักบอกว่า เด็กติดเกมอนาคตจะไม่เจริญ...แต่เส้นทางชีวิตของ ‘เบย์’ อิทธิพล ตีระพฤติกุลชัย 
Asset Publisher หนุ่มไฟแรง บอกกับเราว่า โลกของเกมนั้นกว้างใหญ่เกินกว่าที่คนไม่เล่นเกมจะนึกถึง 
และโลกของนักสร้างเกมนั้นยิ่งกว้างใหญ่กว่าหลายเท่าตัว หนุ่มเบย์ยังบอกอีกว่า โลกของนักสร้างเกมนั้น
ยังมีที่ทางมากมายให้คนที่ชอบเกมเดินเข้าไปและสร้างรายได้จากความชอบของตัวเอง ภายใต้ข้อแม้เดียว 
นั่นคือ...(หาค�าตอบได้จากบทสัมภาษณ์ของหนุ่มคนนี้)
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“

”

ผมว่าการท�างานเป็นทีมมันดีกว่า
เพราะบางอย่างเราท�าเองไม่ได้ทั้งหมด 

หรืออาจท�าเองได้แต่ใช้เวลานาน
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แรงผลักดันของเด็กชอบเกม
ผมเรียนท�าเว็บไซต์มาตั้งแต่ประถมฯ ครับ และ

ในห้องคอมพวิเตอร์กจ็ะมเีกมให้เล่น บางทหีลงัเลกิเรยีน
ก็ไปเล่นเกมกับเพื่อน พอ ม.ต้น ผมก็เริ่มหัดเขียนโค้ด 
เขยีนเวบ็ฯ จรงิจงัมากขึน้ โดยอ่านจากหนงัสอืภาษาไทย
นี่แหละครับ เพิ่งมาเริ่มเขียนเกมตอน ม.ปลาย ตอนนั้น
อยากลองเขียนเกมเอง เพราะชอบเกมอยู่แล้ว และด้วย
ระบบเกมมันมีอะไรให้ท�าเยอะ เกมแรกที่เขียนก็เอาไป
ประกวด NSC เลยครับ คิดว่าไหนๆ หัดเขียนเกมแล้วก็
ลองเอาไปประกวดด้วยเลย เหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก
สองตัว แต่ตอนนั้นยังไม่ได้รางวัล ไปถึงแค่รอบคัดเลือก
ภาคเหนือครับ    

เรียนสิ่งที่ชอบ ชีวิตจะใช่!
หลังจากนั้นผมเข้าเรียนต่อที่วิทยาลัยศิลปะ สื่อ 

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ครับ ที่เลือกเรียนที่นั่นเพราะเป็นสาขา
นานาชาติด้วย เผื่อจะได้เก่งภาษาขึ้น จริงๆ ผมก็อยาก
เรยีนสาขาอนเิมชนัเหมอืนกนั จะได้ตรงกบัเกมมากกว่า 
แต่ผมกถ็นดัเขยีนโค้ดมากกว่าแอนเิมชนั ซึง่การเรยีนทีน่ัน่
ท�าให้ได้เรยีนรูเ้ยอะเลยครบั โดยเฉพาะเรือ่งการเขยีนโค้ด 
เขยีนอย่างไรให้สวยและเป็นระบบระเบยีบ รูจ้กัแพทเทร์ิน
ต่างๆ ในการเขยีนโค้ดว่าแต่ละแบบใช้กบัสถานการณ์ไหน 
รวมทั้งการเขียนเอกสารเพื่อสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานได้ 

พอตอนปี 3 กเ็ข้าแข่งขนั NSC อกีครัง้ครบั ตอนนัน้
อยากลองเขยีนอะไรทีม่นัยากขึน้ เป็นผลงานเกม ‘กว่าง
ออนไลน์’ ที่เล่นหลายคนพร้อมกันได้ ผมอยากท�าเกม
ออนไลน์อยู่แล้ว เลยหาธีมอะไรที่เขาไม่ค่อยท�ากัน และ
ได้เข้ารอบสุดท้ายครับ

พบพาร์ทเนอร์จากการแข่งขัน
การแข่งขนั NSC ท�าให้ผมได้ลองท�าอะไรทีไ่ม่เคย

ได้ท�า ตัง้แต่ตอนเขยีนข้อเสนอโครงการแล้วครบั ผมไม่รู้
หรอกว่าเวลาจะส่งข้อเสนออะไรสักอย่างต้องท�าอะไร
บ้าง มันต้องมีการน�าเสนอเกม ได้คิดว่าจะท�าอะไรออก
มาและน�าเสนอรอบสุดท้ายด้วย นอกจากนี้ท�าให้ได้รู้ว่า

คนอื่นเขาท�าอะไรกันบ้าง ซึ่งผู้เข้าแข่งขันคนอื่นก็ท�า
อะไรแปลกๆ ใหม่ๆ น่าสนใจเยอะครบั ท�าให้ได้รูจ้กัเพือ่น
ใหม่ด้วย 

ที่ส�าคัญคือ ท�าให้ผมได้ไปเจอรุ่นพี่คณะเดียวกัน 
แต่ก่อนหน้านั้นไม่เคยได้คุยกันมาก่อน อาจเพราะอยู่
คนละสาขาด้วย และเขาก็แนะน�าให้ผมรู้จักกับรุ่นพี่อีก
คนที่เรียนสาขาเดียวกับเขา ซึ่งเก่งกราฟิกมากๆ แล้ว
เราก็รวมทีมกันเพื่อท�าเกมประกวดในงานของทรู ได้
รางวลัที ่2 มาครบั เป็นจดุเปลีย่นหนึง่ทีท่�าให้ผมต่อยอด
ได้ท�างานด้วย เพราะหลังจากนั้นทรูก็ทาบทามให้ไป
ท�างานกับเขาต่อเลย ท�าให้เราได้ท�าเกมและเริ่มขาย
ตั้งแต่นั้น เป็นเกมแรกที่ได้ลองขายใน App store จริงๆ 
ซึ่งตอนเริ่มท�าเกมแรกๆ ตั้งแต่ ม.5-ม.6 ผมก็หัดเอง
ตั้งแต่เขียนโค้ด ท�าโมเดล เลยรู้ว่าตัวเองไม่ได้ชอบท�า
โมเดลและท�าไม่ค่อยสวยด้วย พอไปรวมกับรุ่นพี่ท�าให้
เกมมันดูเป็นเกมมากขึ้น ผมว่าการท�างานเป็นทีมมัน 
ดีกว่า เพราะบางอย่างเราท�าเองไม่ได้ทั้งหมด หรืออาจ
ท�าเองได้แต่ใช้เวลานาน 

สร้างโลกของตวัเอง สร้างเกมแบบของเรา
หลังจากเรียนจบผมก็ท�างานที่ทรูต่อเลยครับ 

ต�าแหน่ง System Analyst ได้ท�าเกมปล่อยไปหนึ่งเกม  
ผมคิดว่าเกมนั้นผมยังท�าไม่สุด แต่มันก็มีความสบายใจ
ที่เราได้ปล่อยเกมนี้ออกมา ผมอยู่ที่ทรูได้ 1 ปีก็ออกมา
เป็น Game Developer อยู่อีกสองบริษัท ท�าเกมลง
บนมือถือเหมือนกันครับ แต่จะมีอิสระในการท�างาน
มากกว่า อาจเป็นเพราะเป็นบริษัทเล็กกว่า เลยไม่ต้อง
เปลี่ยนแปลงอะไรมาก จนบริษัทสุดท้ายปิดตัวลง ผม
เลยลองออกมาท�าเอง เพราะคิดว่าเราสามารถท�าเองได้
ทั้งเกม เลยออกมาท�าเองดีกว่า ซึ่งคนที่คิดแบบผมน่า
จะเยอะ เพราะปัจจุบันในเกมหนึ่งมันมีระบบหลาย
อย่างไม่ใช่เรื่องของเกมอย่างเดียว เช่น โปรโมชัน การ
ขายของ ที่บางทีท�าให้เกมไม่สนุกด้วย จริงๆ คือผม
อยากสร้างอะไรที่เป็นของตัวเองด้วยครับ อยากมีตัว
ละครที่เป็นของตัวเอง และตัดสินใจเองได้ว่าจะเอาตัว
ละครไปท�าอะไรต่อ 
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ผมอยากสร้างอะไรที่เป็นของตัวเอง..
อยากมีตัวละครที่เป็นของตัวเอง

และตัดสินใจเองได้ว่าจะเอาตัวละครไปท�าอะไรต่อ

ช่วงเวลาของการ ‘ลับคมขวาน’
ผมชอบงานที่เราสามารถคิดเองได้ รวมทั้งรูปแบบการท�างานที่

เหมาะกับเราด้วย เคยได้ยินค�าคมของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาท่าน
หนึ่งบอกประมาณว่า ‘ถ้าจะตัดต้นไม้ เราจะใช้เวลาในการตัดต้นไม้เลย 
หรือลับคมขวานก่อนค่อยตัดต้นไม้’ ตอนนี้เหมือนผมลับคมขวานอยู่ ยัง
ไม่ได้เขยีนโค้ดเป็นเกมเตม็ๆ ซึง่มนัท�าให้ผมไม่ต้องเสยีเวลาว่าต้องท�าอะไร
ให้เสร็จก่อนค่อยขาย และสามารถหาเงินระหว่างทางได้ด้วย อีกอย่างก็
คือ เหมือนกับก่อนผมจะท�าเกม ผมก็เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อม
ก่อน ก่อนที่จะเอามันไปใช้ท�าเกมให้เสร็จอย่างรวดเร็วครับ 

สร้างทุนชีวิตด้วย ‘เดโมเกม’
ย้อนไปตั้งแต่อยู่ทรู นอกจากทีมผมที่ท�าเกมแล้วยังมีเพื่อนอีกทีม

หนึง่ทีท่�าเกมเหมอืนกนั ก่อนมารวมกนัรอบนีก้ไ็ม่ได้เจอกนัมาปีหรอืสองปี 
พอผมตัดสินใจลาออกก็เลยมารวมกับเพื่อนคนนั้นจริงจัง เพื่อนผมเขามี
ความสามารถในการท�าตัวละครมาก ผมก็เขียนโค้ดได้ แต่ยังขาดคนท�า
เนื้อเรื่องและฉากต่างๆ อยู่ วิธีท�างานก็จะเจอกับเพื่อนทางออนไลน์ครับ 
ผมจะคิดไอเดียออกมา เขียนโค้ดเกมแนวไหนก็ได้ แล้วขอเพื่อนใช้โมเดล
ตัวละครมารวมกับที่ผมท�าอยู่ เพื่อท�าเป็นเดโมแล้วไปขายในตลาดอีกที  
แต่ตอนนี้ยังไม่มีเกมขายครับ ขายแค่ซอร์ซโค้ด (source code) เกม คน
ซือ้คอืคนทีต้่องการจะท�าเกม วธิขีายคอืจะมสีโตร์ส�าหรบัซอร์ซโค้ดทัง้ขาย
ซอร์ซโค้ดเกมและเอาซอร์ซโค้ดเกมนั้นไปท�าต่อ ซึ่งแต่ละเดือนจะขายได้
ไม่เท่ากนั ขึน้อยูก่บัว่ามคีนอยากได้ของทีเ่ราท�ามากเท่าไหร่ และขึน้อยูก่บั
ความเชีย่วชาญด้วย กอ็ยูไ่ด้สบายๆ ครบั ช่วงแรกอาจได้น้อยหน่อย เพราะ
มันต้องสร้างของไว้เยอะๆ จึงจะมีโอกาสในการขายได้มากกว่า ที่จริงผม
เข้าตลาดนี้ช้าด้วย ถ้าผมเข้ามาก่อนสมัยที่มันยังไม่มีอะไรมาก มันน่าจะ
ขายได้เยอะกว่านี้ ซึ่งในไทยผมรู้จักไม่กี่คนที่ท�าพวกนี้เด่นๆ เรียกว่าเป็น 
Asset Publisher 

“

”
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ความยาก
น่าจะเป็นเรื่องความท้าทายในเกม

ท�าอย่างไรให้คนสนุกตั้งแต่เริ่มเล่นเกม
และไม่เบื่อระหว่างการเล่นเกม

ความยากคือความท้าทาย
หากจะสร้างเกมสักตัวผมต้องคิดก่อนว่าเกมนั้นจะมีส่วนประกอบอะไรบ้าง และ

ออกแบบเครื่องมือที่ใช้งานง่าย ซึ่งถ้าเราเป็น Asset Publisher เราก็ไม่ต้องคิดเนื้อเรื่องเลย
ก็ได้ แต่ถ้าต่อไปผมจะท�าเกมผมก็ต้องคิดเรื่องราวด้วย ที่จริงผมอยากจ้างคนที่เขียนนิยาย
จริงจังอยู่แล้วหรือลองหานิยายทั่วไปอ่านแล้วขอซื้อลิขสิทธิ์ ส่วนใหญ่จะเป็นนิยายแนว
แฟนตาซี หรือไม่ก็คิดเอง แต่ผมก็ไม่ค่อยถนัด

ที่ชอบเขียนเกมเพราะมันมีจุดที่ต้องคิดอะไรที่ยากๆ คืออะไรยากๆ ผมชอบท�า ช่วงนี้
ผมชอบท�าระบบเน็ตเวิร์ก มันมีอะไรให้คิดหลายอย่าง ต้องคิดว่าจะท�าอย่างไรให้การส่ง
เนต็เวร์ิกมนัราบรืน่ ท�าข้อมลูในการส่งเนต็เวร์ิกเลก็ลงเพือ่ให้ส่งได้ง่ายขึน้ ผมว่าเรือ่งโค้ดอาจ
จะไม่ยากถ้าเราท�าเสร็จไปครั้งหนึ่ง พอท�าครั้งต่อไปก็จะง่าย ความยากน่าจะเป็นเรื่องความ
ท้าทายในเกม ท�าอยา่งไรให้คนสนกุตัง้แตเ่ริม่เล่นเกม และไม่เบื่อระหว่างการเล่นเกม ซึง่การ
เป็นคนชอบเล่นเกมกบัคนทีม่าท�าเกม มนัมคีวามสนกุต่างกนันะ ผมเล่นเกมกช็อบแกะว่าเกม
นี้ท�าอะไรบ้าง อยากรู้ว่าเขาดีไซน์อย่างไร 

เมือ่โลกของคนสร้างเกม...เข้าถงึไม่ยากอกีต่อไป
ในการพัฒนาเกมก็มีแบ่งหลายสายครับ มีทั้งคนออกแบบเกม คนเขียนโค้ด ฯลฯ 

ส�าหรับคนออกแบบเกม นอกจากจะชอบเกมแล้วต้องแกะรายละเอียดของเกมได้ว่ามันเป็น
อย่างนี้ได้อย่างไร ถ้ามีความสามารถในการแกะก็ดี และถ้าสามารถอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้
ด้วยก็จะดีมาก ส่วนคนเขียนโค้ดก็ต้องเริ่มเขียนโค้ด ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ว่าเราจะชอบหรือเปล่า 
และลองพวก Game engine ต่างๆ เพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยี Game engine ท�าให้สามารถ
ท�าเกมได้ง่ายขึ้นกว่าเมื่อก่อนมากครับ ซึ่งการท�าเกมมีหลายอย่างที่ต้องท�า บางคนอาจถนัด
เรื่องท�ากราฟิกก็เน้นทางกราฟิก แล้วหาคนที่เขียนโค้ดเป็นมาร่วมทีมกันท�าเกมก็ได้ครับ ซึ่ง
ผมคิดว่ารุ่นใหม่นี่เก่งนะ เก่งกว่ารุ่นผมอีก ข้อจ�ากัดส�าหรับเด็กรุ่นใหม่ไม่น่าจะมีแล้ว เดี๋ยวนี้
มคีนสอนเกีย่วกบัเกมเยอะขึน้ ความรูท้ีเ่ป็นภาษาไทยกเ็ริม่มเียอะและเข้าถงึง่ายขึน้ แต่กค็วร
ฝึกภาษาอังกฤษด้วย เพราะการที่เรารู้ภาษาอังกฤษมันท�าให้หาเอกสารอ่านได้ทั่วโลก

“

”
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ความแตกต่างคือจุดขาย
ในตลาดเกมจะแบ่งเป็นเอนจิน (engine) แต่ละเอนจินจะมีตลาดของตัวเอง ใคร

ถนัดเอนจินไหนก็ลองท�าโค้ดอะไรสักอย่างขาย อาจจะท�าเป็นเกมเล็กๆ เกมหนึ่งแล้ว
ลองขายดู แต่ผมแนะน�าว่าควรท�าเกมที่แตกต่าง เพราะถ้าท�าซ�้ากับคนอื่นคนก็ไม่อยาก
ซื้อของซ�้า 

นิยามตัวเอง ณ วันนี้
ผมเป็นคนที่อยากลองท�าอะไรที่ผมคิดเอง อยากมีเรื่องราว อยากสร้างโลกของ

ตัวเอง อยากใส่ตัวละครที่เราคิดเอง บางทีอาจจะใส่ตัวเองเข้าไปในเกมด้วย (หัวเราะ) 
ซึ่งผมไม่ได้กะจะเป็นแค่ Asset Publisher นะครับ ผมตั้งใจจะเอา asset ที่ผมท�าไว้ไป
ท�าเกมอีกที 

จรงิๆ ตอนนีผ้มกส็นใจบรษิทัเกมหลายบรษิทั รูส้กึว่าการรวมทมีของเขามนัใหญ่
ขึน้ ดเูป็นรปูเป็นร่างมากขึน้ มกีารแบ่งต�าแหน่งชดัเจน มคีนเยอะ ผมกย็งัอยากท�าเกมที่
มนัใหญ่กว่าเดมิ ซึง่ถ้าท�าเองต้องเกบ็เงนิจ้างคนท�าอาร์ต เพราะเรือ่งโค้ดผมท�าได้อยูแ่ล้ว

ขยายโลกไอทีไปสู่สาธารณชน
ค�าแนะน�าส�าหรับ NSC คือ ผมอยากให้ NSC เข้าถึงคนทั่วไปได้มากขึ้น ที่ผ่านมา

รปูแบบการแข่งขนัจะให้คนทีส่นใจเทคโนโลยอียูแ่ล้วมาดมูากกว่า แต่บางซอฟต์แวร์อาจ
จะไม่ใช่เฉพาะส�าหรับคนที่ใช้เทคโนโลยีอยู่แล้ว ผมรู้สึกว่าคนทั่วไปที่ไม่ใช่สายไอทีจะ
รูจ้กั NSC น้อยและเข้าถงึยาก แต่ผมกไ็ม่รูว่้าควรท�าอย่างไร หรอืมนัอาจจะต้องมกีารโชว์
ผลงานก่อนไปโชว์ในงานจริง เช่น โชว์ผลงานออนไลน์ก่อน เปิดเว็บฯ เผยแพร่ผลงาน
ก่อนไปถึงเวทีใหญ่เพื่อให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้.. 

ทกุคนมคีวามชอบ แต่ความชอบนัน้จะยงัผลอย่างไรต่อชวีติของเรา กข็ึน้อยูก่บัว่า
เราจรงิจงักบัความชอบนัน้มากน้อยแค่ไหน? ส�าหรบัหนุม่เบย์ ความชอบเกมอย่างจรงิจงั
ของเขาได้น�าพาชวีติไปสูก่ารเรยีนรูแ้ละฝึกฝนทกุทกัษะทีเ่กีย่วข้องกบัเกม จากนกัศกึษา
ไปสู่การท�างานจริง มาจนถึงการออกเดินทางตามความฝัน กล่าวได้ว่า นี่เป็นชีวิตที่มี
ความสขุจากการทีไ่ด้ท�าในสิง่ทีช่อบอย่างจรงิจงั และทีส่�าคญัคอื ผลงานทีเ่กดิจากความ
ชอบนั้นก็ให้ผลตอบแทนที่ดีแก่ชีวิตได้อีกด้วย

ผมอยากให้ NSC เข้าถึงคนทั่วไปได้มากขึ้น“
”

NSC
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เป็ดนั้นท�ำได้ทุกอย่ำง แต่อำจไม่ดีสักอย่ำง ทว่ำมนุษย์กลำงๆ ถ้ำพัฒนำตัวเองให้ถูกจุด จะสำมำรถ
ท�ำได้ทกุอย่ำง...นัน่คอืค�ำจ�ำกดัควำมของ ‘ฮง’ พรีพทัธ์ นนันำรำรตัน์ ทีป่รกึษำด้ำน Interactive ทีน่�ำเสนอ
ตัวเองอย่ำงตรงไปตรงมำว่ำ เขำเป็นมนุษย์กลำงๆ ที่ไม่มีทักษะไหนที่โดดเด่นชนิดเป็นเลิศ แต่ด้วยควำมที่
เปิดรับสำขำวิทยำกำรอย่ำงรอบด้ำน ไม่จ�ำกัดตัวเองอยู่เพียงจุดใดจุดหนึ่งนั้นเอง ที่ท�ำให้เขำโดดเด่นรอบรู้
ครอบคลุมทุกองคำพยพของโลกไอที ซึ่งถือเป็นจุดแข็งที่สร้ำงเส้นทำงชีวิตที่ชัดเจนให้กับเขำ ลองไปฟังบท
สัมภำษณ์ชิ้นนี้ แล้วคุณจะพบว่ำ ควำมส�ำเร็จอำจไม่ได้ขึ้นอยู่กับขอบเขตของควำมเก่ง แต่ขึ้นอยู่กับควำม
มุ่งมั่นและรู้จักตัวเองดีที่สุดต่ำงหำก
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เพราะอยากเล่นเกมสนกุ จงึมาเป็นเดก็คอมฯ
เริ่มต้นจำกเป็นเด็กชอบเล่นเกม ก็คงเหมือนกับ

หลำยๆ คน ท�ำให้ศกึษำคอมพวิเตอร์ละเอยีดมำกขึน้ จะ
ได้เล่นเกมสนกุขึน้ จนกระทัง่รูจ้กัโครงกำร NSC ตอน ม.4 
และได้เจอบทควำมต่ำงประเทศชิ้นหนึ่งที่บอกว่ำ เกม
นอกจำกเล่นเพื่อควำมสนุกสนำนเพลิดเพลินแล้ว ยัง
สำมำรถเอำไปท�ำอย่ำงอืน่ได้ ซึง่มเีกมประเภทหนึง่เรยีก
ว่ำ Serious Game คือเกมที่มีวัตถุประสงค์หลักไม่ใช่
เพือ่ควำมบนัเทงิ แต่ยงัต้องเล่นแล้วสนกุ ผมกเ็ลยมคีวำม
คิดที่จะท�ำ Serious Game จนออกมำเป็นเกมชื่อว่ำ 
BKK TaXo MeTroN ส่งแข่งขัน NSC ครั้งที่ 12 ได้เข้ำ
ถึงรอบชิงชนะเลิศ แต่ไม่ได้รำงวัลครับ

ท�าเนยีบรุน่พี.่.จดุประกายแห่งโอกาส
จุดที่ตัดสินใจส่งผลงำนเข้ำแข่งขัน NSC ตอนนั้น

ก็คือ ผมไปเจอท�ำเนียบ NSC รุ่น 1 ในห้องสมุดของ
โรงเรียน มีงำนหลำยๆ ชิ้นที่น่ำสนใจมำก บำงชิ้นเป็น
งำนระดับมัธยมฯ ด้วย จึงเกิดควำมคิดขึ้นมำว่ำ เมื่อ 10 
กว่ำปีที่แล้วตอนพวกเขำอยู่มัธยมฯ กัน เขำท�ำงำนได้
ขนำดนั้นเลยหรือ? ก็เลยคิดว่ำ NSC น่ำจะท�ำให้เรำ
พฒันำตวัเองได้หลำยอย่ำง แม้ไม่ได้คดิว่ำจะชนะหรอืได้
รำงวลัอะไร แต่อย่ำงน้อยเป็นโอกำสทีไ่ด้ทดลองท�ำครบั 

หลงัจำกนัน้กส่็งผลงำนแข่งขนัเวทอีืน่ๆ ด้วย เช่น 
TICTA (Thailand ICT Awards) น่ำจะปีเดยีวกนั ได้รำงวลั
รองชนะเลศิ ถดัมำเป็นเวท ีThailand Digi Challenge 
ได้รำงวลัชนะเลศิ และมงีำนของ อพวช. (องค์กำรพพิธิภณัฑ์
วิทยำศำสตร์แห่งชำติ) ได้รำงวัลรองชนะเลิศ ก็ประกวด
เป็นระยะๆ เป็นคนละผลงำนกัน แต่จะเป็นลักษณะ 
Interactive และ e-learning ครับ

จดัระเบยีบความคดิไปกบั NSC
NSC สอนให้ท�ำงำนเป็นระเบยีบ จำกเดก็ทีม่จีนิตนำกำร

เต็มไปหมด เริ่มตั้งแต่ข้อเสนอโครงกำรตำมคู่มือที่ได้มำ
มนัเปิดโลกผมมำก แค่ท�ำงำนเกมสกัชิน้หนึง่มนัฝังอยูใ่น
สญัชำตญำณของผมจนถงึทกุวนันีก้ค็อื  Economy and 
Social Impact ดงันัน้ไม่ว่ำจะท�ำผลงำนอะไรขึน้มำกต็ำม 

ต้องอธบิำยให้ได้ว่ำเรำคำดหวงัให้งำนชิน้นีม้ผีลต่อสงัคม
และเศรษฐกจิอย่ำงไร ผมมองว่ำมนัเป็นวธิคีดิทีด่มีำก และ
ยงัมอีกีหลำยข้อของข้อเสนอโครงกำรทีถ่ำมตรงๆ เลยว่ำ 
งำนชิน้นีท้�ำเพือ่อะไร เพือ่ใคร คณุค่ำอยูท่ีไ่หน ซึง่ผมกบั
เพื่อนหลำยๆ คนก็พูดคุยตรงกันว่ำ ถ้ำไม่หลอกตัวเอง
ตัง้แต่รอบข้อเสนอโครงกำรอย่ำงไรกไ็ปต่อได้ หลงัจำกนัน้
เวลำผมท�ำงำนสิง่นีม้นัอยูใ่นควำมคดิของผมตลอด

ชวีติดีด๊เีมือ่เรยีนสิง่ทีช่อบ
หลงัจำกเรยีนจบมธัยมฯ ผมสอบตรงเข้ำมหำวทิยำลยั

ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) วิชำเอกสื่อปฏิสัมพันธ์และ
มัลติมีเดีย ผมอยำกเรียนสำยนี้โดยตรง ซึ่งมีควำมสุขใน
กำรเรียนมำกครับ หลำยคนมองว่ำมันยำกแต่กำรที่เรำ
เจอตัวเองมันสนุกมำก ผมรับงำนระหว่ำงเรียนไปด้วย 
เรยีน ท�ำงำน ใช้ชวีติ เป็นเรือ่งเดยีวกนัหมด ท�ำให้ได้เรยีนรู้
หลำยอย่ำง พอผมเข้ำไปเรยีนที ่มศว. พบว่ำ เพือ่นทัง้หมด
เป็นกรำฟิกดีไซเนอร์ที่เจ๋งมำก แต่ผมเป็นมนุษย์กลำงๆ 
(หัวเรำะ) ท�ำงำนสำยโปรแกรมมิ่งกึ่งๆ มำ ผมก็ต้องมำ
ไล่ตำมเขำในด้ำนกรำฟิกดีไซน์ ด้ำนอนิเมชัน แต่อำศัย
ว่ำเรำมีพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีที่ลึกกว่ำเพื่อน มันก็เป็น
ประโยชน์ในกำรท�ำงำนได้

มนษุย์กลางๆ ทีเ่ป็นตวัของตวัเอง
แม้เริ่มแรกผมจะเรียนรู้กำรเขียนโปรแกรมก่อน 

แต่จริงๆ ผมเป็นคนที่โปรแกรมมิ่งก็ไม่ได้ดี ดีไซน์ก็ไม่ได้
ดีมำก คือผมเป็นมนุษย์กลำงๆ คนหนึ่ง หลำยคนอำจ
เรียกว่ำ ‘เป็ด’ ก็ได้ แต่ในควำมกลำงมันมีจุดหนึ่งที่เรำ
เห็นงำนทั้งสองข้ำง แล้วเรำพอจะให้น�้ำหนักได้ว่ำตรงนี้
ใช้โปรแกรมมิง่ ตรงนีใ้ช้ดไีซน์ มนัท�ำให้โตมำในแบบของ
ตวัเอง ซึง่ควำมเป็นมนษุย์กลำงๆ มนัเริม่ชดัเจนตอนเรยีน
ปี 3 ขณะทีเ่พือ่นเลอืกกนัหมดแล้วว่ำจะเป็นอนเิมเตอร์ 
จะท�ำเกม เรำก็ยังคงชอบวิถีกลำงๆ อยู่ เพรำะถ้ำให้ไป
ทุ่มเททำงใดทำงหนึ่งด้วยเวลำและข้อจ�ำกัดที่มี ผมอำจ
ท�ำงำนด้ำนหนึ่งได้ดีมำก แต่อีกด้ำนหนึ่งอำจจะไม่ดีนัก 
เลยท�ำให้ตดัสนิใจว่ำ อะไรทีเ่ป็นตวัเรำกไ็ม่ต้องฝืนมนั ถ้ำ
มันมีทำงไปของมันเรำก็ไปต่อ
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NSC น่าจะทำาให้เราพัฒนาตัวเองได้
หลายอย่าง แม้ไม่ได้คิดว่าจะชนะหรือได้รางวัลอะไร

แต่อย่างน้อยเป็นโอกาสที่ได้ทดลองทำา

“

”
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ไม่ว่าจะทำาผลงานอะไรขึ้นมาก็ตาม
เราต้องอธิบายให้ได้ว่า เราคาดหวังให้งานชิ้นนี้

มีผลต่อสังคมและเศรษฐกิจอย่างไร

ไปให้สดุทาง (สายกลาง)
ตอนนี้ผมเป็นที่ปรึกษำด้ำน Interactive 

ซึ่งใช้ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนเกมเยอะ แต่สิ่งที่เพิ่ม
เตมิเข้ำมำคอืควำมเข้ำใจเกีย่วกบัข้อมลูต่ำงๆ ทัง้
งำนภำครัฐและเอกชน กำรท�ำให้ผู ้ใช้เข้ำใจ
เนื้อหำ เข้ำใจกระบวนกำรท�ำงำนต่ำงๆ ได้ง่ำย
ขึ้น เช่น Dashboard ผู้บริหำรองค์กรแห่งหนึ่ง
สำมำรถมองเห็นงำนลูกน้องทั่วประเทศได้ 
สำมำรถควบคุม สั่งกำร ดูแล อนุมัติ โดยลดขั้น
ตอนต่ำงๆ ทำงรำชกำรลงได้ หลงัจำกท�ำงำนด้ำน
นั้นมำท�ำให้เข้ำใจว่ำมันต้องผสมผสำนหลำย
อย่ำง ทั้ง Data visualization, Interactive ไป
จนถงึ Data science ผมกเ็ลยลงเรยีนปรญิญำโท
ต่อที่นิด้ำ (สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์) 
สำขำ Interactive Media Science ให้มันลึก
ไปอีก ที่เลือกท�ำงำนสำยนี้ก็เพรำะควำมที่ผม
เป็นมนุษย์กลำงๆ มองอยู่ในมุมที่เห็นซ้ำยเห็น
ขวำ รูค้วำมเป็นไปทัง้หมด มนัเลยเป็นข้อดอีย่ำง
หนึ่งที่ว่ำ ถ้ำเลือกจะอยู่ตรงกลำงก็อยู่ตรงกลำง
ให้สุดจริงๆ 

“

”

ทางลดัของเดก็ (เก่งเป็น) พเิศษ
ผมไม่ได้เป็นคนใส่ใจกำรเรียนเท่ำที่ควร 

เพรำะรับงำนด้วยแต่ก็ยอมแลก เพรำะมอง
ว่ำกำรท�ำงำนจริงส�ำคัญกว่ำ กำรมำเจอโลกข้ำง
นอกส�ำคญัและมปีระโยชน์กว่ำ มนัท�ำให้ได้เรยีน
รูอ้ะไรจรงิๆ และเรว็กว่ำมำก ทนัโลกกว่ำมำก แค่
ต้องรกัษำระดบัไม่ให้เรยีนตกซ�ำ้ชัน้ ผมเลยอยำก
เสนอว่ำ ถ้ำเรำเจอนักเรียนที่เขำมีศักยภำพใน
ระดับหนึ่งและสำมำรถพัฒนำโดยตรงได้ เช่น มี
ควำมรู้เรื่องแอปพลิเคชันที่ผู ้เชี่ยวชำญพิสูจน์
แล้วว่ำสำมำรถท�ำตรงนี้ได้ น่ำจะมีทำงลัดให้เขำ
ไปถึงจุดที่สำมำรถท�ำงำนต่อได้เลยไวๆ คือถ้ำ
ศักยภำพถึงต้องติดสปีดให้เลย หรือถ้ำจะเร่งรัด
พัฒนำเยำวชนด้ำนนี้ต้องมีทำงเลือกพิเศษเพิ่ม
ขึน้มำ อย่ำงผมไปดงูำน NSC เจอเดก็บำงคนด้วย
ควำมสำมำรถเขำน่ำจะจบปรญิญำตรหีรอืน่ำจะ
ถงึปรญิญำโทแล้ว แต่ยงัเรยีน ม.4 ม.5 อยู ่หรอื
บำงผลงำนดมีำก แต่เดก็ไม่กล้ำ เรำพำคนซือ้มำที่
หน้ำบธูแต่เขำไม่ขำย บอกว่ำจะเรยีนต่อ ป.โท  ซึง่
ท�ำให้เสยีโอกำสทัง้ประเทศและตวันกัเรยีนด้วย
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ผมเป็นมนุษย์กลางๆ คนหนึ่ง
หลายคนอาจเรียกว่า ‘เป็ด’ ก็ได้ 

แต่ในความกลางมันมีจุดหนึ่ง ที่เราเห็นงาน
ทั้งสองข้าง..และให้นำ้าหนักได้

จงมัน่ใจ แต่อย่าหลอกตวัเอง!
มีน้องๆ หลำยคนเชื่อว่ำไม่ต้องเรียนจบก็ได้ สตีฟ จ๊อบส์ กับ

บิล เกตท์ กับมำรค์ก ซักเคอเบิร์ก ก็ยังเรียนไม่จบเลย (หัวเรำะ) ซึ่ง
มันก็ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง มันไม่ได้พิสูจน์ว่ำเรำจะท�ำได้อย่ำงนั้น ต้อง
สร้ำงควำมมั่นใจให้ตัวเองและอย่ำหลอกตัวเอง เวลำจะออกมำท�ำ
อะไรต้องเข้ำใจตัวเองก่อน คือมันจะมีช่วงฝันหวำนช่วงหนึ่งเวลำที่
คดิอยำกท�ำอะไรมำกๆ มนัมไีฟเยอะมำก คดิว่ำส�ำเรจ็แน่นอนโดยไม่
มองหน้ำมองหลังเลย แต่จริงๆ ต้องคิดเยอะกว่ำนั้น พยำยำมมอง
หลำยๆ มมุ รบัฟังคนรอบข้ำง คดิด้วยเหตผุลก่อนว่ำ หำกจะทิง้ตรงนัน้
มำท�ำตรงนีม้อีะไรมำรองรบับ้ำง ซึง่ตวัชีว้ดัของแต่ละคนไม่เหมอืนกนั 
แต่อย่ำหลอกตวัเอง เหมอืนเรำก�ำลงัตกหลมุรกักบังำนนีแ้ล้วจะท�ำให้ได้ 
มันจะกลำยเป็นดันทุรัง

ชวีติจะก้าวหน้า ถ้ามองเหน็ Career path
สิง่ทีท่�ำให้ผมประสบควำมส�ำเรจ็ ข้อหนึง่กค็อื กำรมอง Career 

path ก่อน อย่ำงอำชีพรำชกำรหรืออื่นๆ เขำจะมี Career path 
แน่นอน จำกระดับนี้ไประดับนี้แล้วไประดับนี้ แต่ถ้ำเป็นอำชีพที่ 
Career path ไม่ได้เป็นเส้นตรงเสมอไป อย่ำงสำยไอททีีอ่ยูน่อกสำย
หลัก คือสำยหลักเขำจะเป็นโปรแกรมเมอร์ หรือ System analysis 
หรือ Project manager แต่ผมจะอยู่นอกสำยหลักออกมำ ต้อง
มองให้ชัดว่ำตอนนี้จะเป็นอะไร จะท�ำอะไรต่อ ทุกวันนี้ผมเป็น
อำจำรย์พิเศษบ้ำง มันก็พอจะมองปะติดปะต่อว่ำนอกจำกตรงนี้
เรำจะไปท�ำตรงนั้นต่อได้ ต้องมองให้ขำดว่ำอนำคตหลังจำกจุดนี้ 
ระยะสั้น ระยะยำวจะเป็นอะไรต่อ เพรำะถ้ำมองไม่ขำดพอไปถึง
จุดหนึ่งก็จะเคว้ง ถ้ำเลือกจะเป็นคนกลำงๆ ต้องคิดไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ

“

”
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นยิามตวัเอง ณ วนันี้
ช่วงแรกๆ ที่ผมส่งผลงำนแข่งขัน NSC ผมเรียก

ตัวเองว่ำ Game Developer ก็เป็นค�ำกลำงมำก เพรำะ
มันไม่ได้บ่งว่ำเป็นโปรแกรมเมอร์หรือกรำฟิกดีไซเนอร์ 
บำงทกีท็�ำงำนวนัแมนโชว์เขยีนเกมขึน้มำด้วยตวัคนเดยีว 
แต่ตอนนี้มองกว้ำงกว่ำ Game Developer ขึ้นมำครับ 
ก็คือเป็นคนท�ำ Interactive รวมไปถึงซอฟต์แวร์และ
แอปพลิเคชันด้วย ทุกวันนี้ผมท�ำงำนกับข้อมูลที่เข้ำใจ
ยำกและเป็นข้อมูลเฉพำะทำง มีหน้ำที่ท�ำให้มันเป็น 
Dashboard หรือเป็น Business intelligent tools ถ้ำ
ตีควำมก็คงตีควำมว่ำเป็นคนท�ำ interactive ครับ 

แชร์ความรูสู้ส่ายงานอืน่
จรงิๆ ผมชอบกำรสอนพอสมควร พอจบปรญิญำตรี

เคยลองสอนในมหำวิทยำลัยและเป็นวิทยำกร เคยไป
สอนคณะที่อยู่นอกสำย เช่น คณะพยำบำลศำสตร์ ไป
สอนท�ำสื่อเพรำะเดิมเขำอธิบำยด้วยศัพท์เทคนิค 
(Technical terms) ท�ำอย่ำงไรให้เขำอธิบำยด้วยอินโฟ
กรำฟิกได้ หรอืท�ำเป็นวดิโีอแล้วเอำไปลงโซเชยีลเนต็เวร์ิก
บำงคนเอำควำมรู้ตรงนี้ไปท�ำเพจของตัวเอง ยอดไลค์
เป็นหมื่นเป็นแสนก็มี 

ผมชอบอยู่กับข้อมูลใหม่ๆ ถ้ำอยู่นอกสำยเรำก็
ท�ำควำมเข้ำใจกับมัน คุยกับคนที่อยู่สำยนั้นแล้วเอำ
ควำมสำมำรถเรำไปเสรมิเขำ บทบำทเรำเป็นแบบนัน้ ซึง่
มันเปิดโลกอีกอย่ำงเลยครับ จำกที่คิดว่ำถ้ำเป็นอำจำรย์
ก็ต้องสอนไอที สอนเกม กลำยเป็นว่ำควำมรู้เรำก็มี
ประโยชน์กับสำยอื่นเหมือนกัน คิดว่ำคงเป็นก้ำวต่อไป
ของเรำด้วยครับ 

ไอทคีอืรากฐานของโลกยคุ 4.0
ผมเคยพูดมำตลอดว่ำไอทีไม่ใช่สำยที่แยกจำก

สำยอื่น มันเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำน (Infrastructure) ที่
เสริมสำยอื่นได้ เพรำะพื้นฐำนไอทีหรือพื้นฐำนกำรคิด
อย่ำงเป็นระบบมันเอื้อต่อกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ในกำร
ท�ำให้ชีวิตง่ำยขึ้น อะไรที่ซับซ้อนหรือต้องท�ำซ�้ำๆ ถ้ำเขำ
เขยีนโปรแกรมได้ ช่วยงำนเขำได้ มนักช่็วยยกระดบังำน
เขำ ลดเวลำ ลดภำระ ควำมรูไ้อทใีนระดบัหนึง่มนัไปเสรมิ
ได้กบัทกุศำสตร์ ไอทไีม่ได้จ�ำกดัว่ำต้องเป็น Computer 
Science เสมอไป ซึ่งต่อไปก็คงผสมผสำนเข้ำหำกันมำก
ขึ้น สมมติครูเขียนโปรแกรมเป็นก็สำมำรถท�ำสื่อกำร
สอนที่มีคุณภำพดีได้มำกขึ้น หรือหมอก็สำมำรถท�ำฐำน
ข้อมูลได้ มันเสริมกับทุกอำชีพจริงๆ เพรำะมันเป็น 
infrastructure ไปแล้วในยุค 4.0

คนไอทต้ีองเปิดรบัโลกภายนอก!
เรำท�ำให้คนสำยอื่นมีควำมรู้ไอทีเพิ่มมำ คนสำย

ไอทีก็ต้องรู้กว้ำงรู้รอบมำกขึ้น ต้องเข้ำใจธรรมชำติของ
ข้อมูลมำกขึ้น รู้เนื้อหำและงำนอื่นๆ ด้วยเช่นกัน ซึ่งผม
อยำกให้ผสมผสำนระหว่ำงไอทีกับสำยอื่นๆ ลดควำม
แตกต่ำงลง นอกจำกไอทีจะท�ำอะไรเชิงเทคนิคแล้วต้อง
มคีวำมคดิสร้ำงสรรค์ด้วย บำงทเีรำเจอปัญหำ ด้วยควำม
ที่เรำเป็นไอทีเรำจะรู ้ข ้อจ�ำกัด รู ้ขีดควำมสำมำรถ 
สำมำรถมีข้อเสนอสะท้อนไปได้ว่ำตรงนี้ซ�้ำซ้อนนะ 
เปลืองแรง เสียเวลำ ไอทีสำมำรถเติมส่วนนั้นเข้ำไปได้ 
ซึ่งมันต้องลดช่องว่ำงระหว่ำงไอทีกับอื่นๆ ลง

คนที่ท�ำงำนสำยไอทีจะมี community อยู่เยอะ 
บำงทีก็ได้ไปเจอคนที่เคยประกวด NSC มำ อย่ำงเพื่อน

ผมชอบอยู่กับข้อมูลใหม่ๆ
ถ้าอยู่นอกสายเราก็ทำาความเข้าใจกับมัน คุยกับคนที่อยู่สายนั้น

แล้วเอาความสามารถเราไปเสริมเขา

“

”
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ที่ส่ง NSC ด้วยกันก็ได้เจอกันในโครงกำรถัดจำกนั้น เป็นรุ่นรำวครำวเดียวกัน เรำได้เห็นเขำไป
ในทศิทำงของเขำจรงิๆ บำงคนไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์แต่กเ็อำไอทตีำมไปใช้กม็ ีบำงคนไปสำย
ตรงจนประสบควำมส�ำเรจ็กม็ ีปลำยทำงมนัเป็นตวัอย่ำงทีด่ว่ีำเขำสำมำรถผสมผสำนตวัเขำกบั
โลกภำยนอก แม้ไปอยู่สำยอื่นก็ยังผสมผสำนกับไอทีได้ 

อดทนกบัปัญหา คอืชะตาคนไอที
สิง่ส�ำคญัต้องใช้ควำมอดทน เพรำะพืน้ฐำนคนไอทคีอือยูก่บัปัญหำ งำนทกุชิน้เป็นปัญหำ

มำหมด อย่ำหัวเสีย ถ้ำหัวเสียเวลำเจอปัญหำ เจอโจทย์ หรือเจออุปสรรคแปลว่ำไม่เข้ำใจตัว
เอง ต้องยอมรบัว่ำมนัมปัีญหำ ถ้ำไม่ยอมรบัว่ำมปัีญหำแล้วโยนให้คนอืน่แก้หรอืคดิว่ำไม่ใช่ควำม
รับผิดชอบของตัวเองมันจะไปต่อยำก ถ้ำผ่ำนจุดนี้ได้ควำมอดทนจะเกิดแม้เจอแรงกดดันก็ท�ำ
หน้ำที่ต่อได้ และต้องท�ำอย่ำงเต็มที่ทุกงำน.. 

เพรำะถงึทีส่ดุแล้ว กำรจะประสบควำมส�ำเรจ็นัน้อำจไม่ได้ขึน้อยูก่บัว่ำเรำมคีวำมสำมำรถ
เป็นเอกด้ำนใดด้ำนหนึ่งโดยเฉพำะ เพรำะในมุมหนึ่ง คนที่เป็นมนุษย์กลำงๆ ก็อำจมีควำม
สำมำรถเป็นเอกในกำรมองเห็นภำพรวมและเชื่อมโยงสรรพวิทยำทั้งระบบได้

โจทย์ของกำรประสบควำมส�ำเรจ็จงึน่ำจะอยูท่ีก่ำรใช้ควำมสำมำรถทีเ่รำมนีัน้ พฒันำผล
งำนเพือ่แก้ปัญหำหรอืสร้ำงประโยชน์ให้ผูใ้ช้และสงัคมได้อย่ำงไร? โดยทีต่วัเรำเองไม่เดอืดร้อน 
แถมยังมีควำมสุขที่ได้ท�ำมำกกว่ำ

คนอื่นจะอย่ำงไรไม่อำจรู้ แต่ส�ำหรับฮง..นั่นแหละคือควำมส�ำเร็จและควำมสุขของเขำ

พื้นฐานไอที
หรือพื้นฐานการคิดอย่างเป็นระบบ
มันเอื้อต่อการพัฒนาองค์ความรู้

ในการทำาให้ชีวิตง่ายขึ้น

“

”
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เอมปวีร์ กีรติิรัตน์วัฒนา
แพทย์เวชปฎิบัติ สถาบันทรวงอก จังหวัดนนทบุรี  

NSC | 2007
AIMPAVEE KEERATIRATWATTANA



ความเก่งจะท�าให้เราชนะในเกมการแข่ง แต่ความแกร่งจะท�าให้เราชนะในชีวิตจริง...แม้อายุ 
จะเพิ่งพ้นช่วงเบญจเพสมาได้ไม่กี่ขวบปี แต่ทัศนะของหมอปิ๊น แพทย์หญิงเอมปวีร์ กีรติรัตน์วัฒนา 
คณุหมอรุน่ใหม่หวัใจไอท ีทีส่ะท้อนผ่านบทสมัภาษณ์ต่อไปนีน้ัน้ ได้แสดงให้เหน็ถงึวธิคีดิแบบผูใ้หญ่ ทีไ่ด้
เรยีนรูจ้ากการแข่งขนัในสมยัเรยีน ผ่านมาจนถงึชวีติการท�างานจรงิ ท่ามกลางเส้นทางชวีติทีไ่ม่ได้ผสาน
ลงรอยเดียวกับความชอบ เธอสามารถปรับแต่งชีวิตด้วยความคิดแบบใดให้ตัวเองประสบความส�าเร็จ
และมีความสุขได้ หาค�าตอบได้โดยพลันในบทสัมภาษณ์ชิ้นนี้...

LESSON LEARNED FROM

172

20th  ANNIVERSARY NSC



การแข่งขัน NSC ..
เป็นการเปิดโลกทัศน์ของเรา

มันได้อะไรมากกว่ารางวัล ซึ่งรางวัลเป็นแค่ปลายทาง
แต่ระยะทางที่ท�ามามันได้อะไรมากกว่ามากๆ

“

”
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อยากเป็นเด็กไอทีเพราะพี่สาว
ตั้งแต่เด็กชอบคอมพิวเตอร์อยู่แล้วค่ะ ครั้งแรก

เห็นพี่สาวท�าแอนิเมชันที่สามารถเปลี่ยนจากวงกลม
เป็นสี่เหลี่ยมได้ มันมหัศจรรย์มาก อยากท�าได้บ้าง 
เริ่มจากให้พี่สาวสอนก่อนแล้วค่อยๆ ฝึกท�า พอคุณครู
ที่โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์เห็นว่าเรา
ชอบและอยากท�าก็เลยสอนและให้โอกาสแข่งขันเวที
ต่างๆ ท�าให้เราได้พัฒนาฝีมือ ซึ่ง NSC ก็เป็นการแข่งขัน
หนึ่งที่ท�าให้ได้พัฒนาฝีมือมากขึ้น เลยเริ่มเข้าสู่วงการ
นี้ตั้งแต่นั้นค่ะ

จริงๆ ตอนเด็กๆ อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ 
อยากประดิษฐ์อะไรแปลกๆ ได้ อยากเป็นแอนิเมเตอร์ 
ท�าการ์ตูนที่โด่งดังไปทั่วโลก นี่คือความฝันในวัยเด็กเลย 
แต่พอโตขึ้นมีอะไรหลายๆ อย่างเข้ามา ท�าให้ ณ วันนี้
อาจไม่ได้ท�าตามความฝันที่เคยฝันไว้

เรียนรู้ทุกอย่าง...บนเส้นทางสายไอที
ตอนนั้นชอบด้านไอทีมาก ชอบกราฟิกดีไซน์ 

แอนิเมชัน แต่ด้วยความเป็นโรงเรียนหญิงล้วน คนที่
เขียนโปรแกรมได้ไม่ค่อยเยอะ ถ้าเป็นกราฟิกจะมีคน
ช่วยท�าได้มากกว่า และคุณครูเห็นว่าเราท�าโปรแกรมมิ่ง
ได้บ้าง เลยให้มาท�าด้านโปรแกรมมิ่งด้วย เพราะฉะนั้น
การแข่งส่วนใหญ่จะท�าด้านโปรแกรม

ครั้งแรกที่ประกวด NSC คือช่วงม.ต้น (ปี 2007) 
แต่ก่อนหน้านั้นเคยเข้าร่วมหลายๆ โครงการมาก่อน 
NSC เป็นโครงการที่ท�าร่วมกับเพื่อน ผลงานแรกคือ 
‘สนุกกับตรรกศาสตร์’ เป็นโปรแกรมส่งเสริมการเรียน
รู้ด้านคณิตศาสตร์ ใช้ Visual Basic ร่วมกับ Flash 
Animation ในการสอน อยากให้การเรยีนรูเ้ป็นเรือ่งสนกุ 
ได้ความรูแ้ละได้ความสนกุด้วย เดก็จะได้เข้าใจและจ�าได้ 
ซึง่บทบาทของเราส่วนใหญ่จะเป็นโปรแกรมไดเรกเตอร์ 
เป็นคนคิดว่าเราจะท�าโปรแกรมอะไรออกมา หน้าตา
อย่างไร ท�าอะไรได้บ้าง และเขยีนโปรแกรมบางส่วนด้วย 
ซึ่งจะมีเพื่อนอีกคนที่ท�ารูปภาพแอนิเมชัน ตอนนั้นได้
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัหนึง่ ปีถดัมากท็�าสือ่การเรยีนรู้
เหมือนกัน แต่ไม่ได้รางวัลค่ะ

ประสบการณ์ล�้าค่า...ได้มาระหว่างแข่ง
ตอนนัน้รูส้กึว่า NSC เป็นโครงการทีใ่หญ่ทีส่ดุตัง้แต่

เคยร่วมหลายๆ รายการที่มีการแข่งขันมา และเป็น
โครงการทีด่มีากค่ะ หนึง่ ท�าให้เดก็ได้พฒันาฝีมอื เพราะ
ถ้าเราไม่ได้ฝึกท�าเราจะไม่ได้พัฒนา ฝึกหนึ่งครั้งอะไรที่ 
ท�าไม่เป็นก็ท�าเป็นมากขึ้น สอง รู้จักการท�างานเป็นทีม 
เพราะการแข่งขนัทกุครัง้เราไม่สามารถท�าได้คนเดยีว ต้อง
ท�าร่วมกบัเพือ่น สาม รูจ้กัการแบ่งงานและเวลา เนือ่งจาก
ทกุคนเป็นนกัเรยีน หน้าทีห่ลกัคอืเรยีนหนงัสอื แต่เราต้อง
แบ่งเวลามาท�างานในส่วนนีด้้วย นอกจากนี ้ การได้เหน็
หลายๆ โรงเรยีนทีม่าแข่งขนั ท�าให้ได้เพือ่นใหม่และเหน็
ไอเดยีของคนอืน่ว่าเขาคดิอย่างไร เขามคีวามคดิสร้างสรรค์
อย่างไร เขาท�าไปถงึไหนแล้ว เป็นการเปิดโลกทศัน์ของเรา 
มันได้อะไรมากกว่ารางวัล ซึ่งรางวัลเป็นแค่ปลายทาง 
แต่ระยะทางทีท่�ามามนัได้อะไรมากกว่ามากๆ เลยค่ะ

อุปสรรคแก้ได้...ง่ายนิดเดียว
จรงิๆ ตอนทีแ่ข่งไม่ได้คดิอะไรเลย รูส้กึว่าเราชอบ 

เราอยากท�า ด้วยความทีเ่ราเดก็ เราไม่ค่อยมองอะไรเป็น
อปุสรรค คดิว่าอะไรท�าได้กค็อืท�า ความรูอ้ะไรทีจ่ะมาใส่
ในโปรแกรมถ้าเราไม่รู้ก็ถามคุณครู อันไหนที่ท�าไม่เป็น
ก็ถามคุณครู แล้วหาข้อมูลเพิ่มเติม คิดว่าอุปสรรคเป็น
แค่ปัญหาหนึง่ทีเ่ราเจอ เรากห็าวธิกีารแก้ปัญหา แล้วมนั
ก็ผ่านไป อุปสรรคก็จะไม่มีอีกต่อไป

อยู่จุดไหน...ก็ได้ใช้ไอที
ความฝันจรงิๆ คอือยากเรยีนวศิวะฯ คอมพวิเตอร์

หรือนิเทศศาสตร์ แต่พอได้คุยกับที่บ้านว่าเราจะเรียน
อะไรด ีคณุพ่อคณุแม่เหน็เราชอบช่วยเหลอืคนอืน่เลยคดิ
ว่าเรียนแพทย์น่าจะดี จะได้ช่วยเหลือคนอื่นได้เยอะ 
ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรมาก คิดแค่ว่าเราเกิดมาครั้งหนึ่ง
อยากท�าอะไรเพือ่คณุพ่อคณุแม่สกัครัง้ ถ้าไม่ได้เหนอืบ่า
กว่าแรงเราจะท�า และคดิว่าสิง่ทีเ่ราชอบ ทัง้โปรแกรมเมอร์ 
กราฟิกดีไซน์ ไม่ว่าเราอยู่จุดไหนมันจะเป็นสิ่งที่เราชอบ
เสมอ เราสามารถประยุกต์น�าสิ่งเหล่านั้นมาท�าให้เกิด
ประโยชน์ในสาขานั้นๆ ได้ 
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สิ่งที่เราชอบ
ทั้งโปรแกรมเมอร์ กราฟิกดีไซน์

ไม่ว่าเราอยู่จุดไหนมันจะเป็นสิ่งที่เราชอบเสมอ
เราสามารถประยุกต์น�าสิ่งเหล่านั้นมาท�าให้เกิดประโยชน์

ในสาขานั้นๆ ได้

“

”
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สดุท้ายตดัสนิใจเอนทรานซ์เข้าคณะแพทยศาสตร์ 
จฬุาฯ ซึง่ตัง้แต่ปี 1 กไ็ด้ท�างานด้านกราฟิกอย่างทีอ่ยากจะ
ท�าและเราไม่ได้หยุดท�าเลย ท�าตั้งแต่สูจิบัตร โปสเตอร์ 
วดิโีอคลปิแนะน�าโรงพยาบาล วดิโีอคลปิแนะน�ารุน่น้องให้
มาศกึษาต่อทีค่ณะแพทย์ฯ ฯลฯ มนัเป็นอย่างทีเ่ราคดิจรงิๆ 
ไม่ว่าจะอยูส่าขาไหน เราสามารถประยกุต์ไอทมีาใช้ได้ 

อลัตราซาวด์หรอืเอารปูถ่ายมาช่วย เช่น เจาะน�า้ในปอดไปดู 
ท�าให้ดูจากภาพได้ว่าน�้าอยู่ตรงนี้ เอียงองศาประมาณนี้ 
ใส่เข็มเข้าไปตรงนี้ คิดว่าน่าจะได้ใช้ทักษะที่เรามีและ
ต่อยอดไปได้ ซึง่โปรแกรมทีใ่ช้ดภูาพทกุวนันีเ้ป็นของต่าง
ประเทศ จริงๆ เราน่าจะต้องท�าได้นะ เป็นโปรแกรมที่ดู
ภาพเอกซเรย์ ถ้าเป็นของไทยจะดีมาก และเราน่าจะน�า
ความรู้ที่มีเรื่องการมองภาพ การใช้คอมพิวเตอร์มา
ประยกุต์ใช้ด้านรงัสไีด้ด ีเลยอยากท�าประโยชน์ตรงนีต่้อ

นิยามตัวเอง ณ วันนี้ 
ถ้าให้มองตัวเอง ณ วันนี้ เราเป็นคนมองโลกใน

แง่บวก ไม่ว่าจะท�าอะไร ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามา 
ทกุอย่างจะมทีางออกมทีางแก้ปัญหาต่อไป คดิว่าเราเป็น
คนประมาณนัน้ เราเป็นตวัของตวัเอง และมจีดุมุง่หมาย
คืออยากรักษาคนไข้ อยากท�าให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้น 
แต่เราอาจไม่จ�าเป็นต้องเดนิตามทางปกตทิัว่ไปของหมอ
ก็ได้ เราจะเป็นอย่างไรก็ได้ถ้าสุดท้ายเราสามารถ 
ช่วยรักษาคนไข้ได้ ช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นได้ ถ้ามีโอกาส
อยากเป็นอาจารย์แพทย์ต่อ เพราะคิดว่าทุกวันนี้มี
ข้อจ�ากดัที่เรามีแค่สองมือ มีเวลาจ�ากัด เราอาจช่วยคน
ได้ประมาณหนึ่ง แต่ถ้าเราสามารถสอนคนอื่นให้เป็น
หมอต่อไปได้ เราสามารถช่วยชวีติคนได้เป็นพนัเป็นหมืน่
เป็นแสน 

เป็นหมอที่ท�าสื่อ (และคงไปท�าสื่อถ้าไม่ได้
เป็นหมอ)

 เคยคดิเหมอืนกนัว่าถ้าไม่ได้เป็นหมอ ตอนนีเ้รา
อาจจะอยูเ่บือ้งหลงัรายการอะไรสกัอย่างหนึง่มัง้ (หวัเราะ) 
อาจท�าโฆษณาทางทีวี เพราะชอบเรื่องสื่อ การท�าให้
ประชาชนหรือคนเข้าใจ มีความรู้เรื่องต่างๆ และมองว่า
สื่อเป็นสิ่งที่เข้าถึงทุกคนไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เรารับสื่อ
กันตลอดเวลา เราอยากเป็นส่วนหนึ่งของสื่อนั้นๆ ที่
ท�าให้คนมีความรู้ เปลี่ยนทัศนคติ มีชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งวันนี้
อยู่ในวงการแพทย์เราก็อยากท�าในด้านนั้น สื่อที่เคยท�า 
เช่น วิดีโอสอนความรู้ด้านการแพทย์ ก็พยายามท�าอยู่ 
ไม่ได้ทิ้งห่างออกไป แต่จะเป็นด้านการแพทย์แทน 

เพราะไอทีประยุกต์ใช้ได้กับทุกอย่าง
ณ ตอนนีเ้ป็นแพทย์ทัว่ไป รอศกึษาต่อเฉพาะทาง

ด้านรังสีวิทยาหรือเอกซเรย์ ซึ่งเป็นการน�าภาพมาช่วย
วินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย อย่างที่บอกว่าวงการไอทีไม่ได้
จ�ากัดแค่คอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม หรือโรงงาน แต่
ปัจจุบันไอทีสามารถประยุกต์ได้กับทุกอย่าง ในด้าน
การแพทย์ เดี๋ยวนี้เราไม่ได้ดูประวัติคนไข้ในแฟ้มอย่าง
สมยัก่อน แต่สามารถเปิดดขู้อมลูคนไข้จากคอมพวิเตอร์
ได้ หรอืเรยีกข้อมลูคนไข้จากหลายๆ ปีมาดไูด้ หรอืดภูาพ
เอกซเรย์ก็ดูในคอมพิวเตอร์ได ้ จะสั่งยาก็สั่งจาก
คอมพิวเตอร์ได้เหมือนกัน ซึ่งด้านไอทีเข้ามามีบทบาท
ในทุกวงการอยู่แล้วรวมทั้งวงการแพทย์ด้วย 

สิ่งที่เราสนใจอย่างเช่น ซีทีสแกน เวลาเข้าไปปุ๊บ
มันตัดภาพเป็นแว่นๆ ต้องรู ้จักการมองภาพสามมิติ 
เป็นสิง่ทีเ่ราชอบและท�าได้ด ีอกีอย่างคอืการรกัษาโดยใช้

เรียนรู้สิ่งที่ไม่ชอบ...เพื่อยืนยันสิ่งที่ชอบ
หลังจากเรียนจบแพทย์ 6 ปีต้องไปใช้ทุน 3 ปี

ที่ต่างจังหวัด เลยเลือกไปใช้ทุนที่เชียงราย คิดว่าไหนๆ 
เรามีโอกาสขอไปใช้ทุนไกลๆ จะได้รู้จักโลกใหม่ๆ ได้ฝึก
ประสบการณ์ ตอนแรกเลือกเรียนด้านเด็ก (กุมารเวช) 
เพราะคิดว่าเป็นวอร์ดที่ช่วยเหลือคนไข้ได้เยอะ แต่พอ
ไปใช้ทุนจริงๆ พบว่า สิ่งที่เราชอบก็ยังเป็นสิ่งที่เราชอบ
อยู่ดี ด้วยความชอบของเราคือเรื่องรูปภาพ เอกซเรย์ ก็
เลยคิดว่าเราคงไปต่อด้านนี้ไม่ได้แล้ว จึงเปลี่ยนสายไป
ด้านรังสี ซึ่งที่โรงพยาบาลทรวงอกจะดูแลด้านปอด 
เป็นหลกั ถ้าจะเรยีนต่อด้านนีก้ต้็องย้ายมา พอดโีรงพยาบาล
ทรวงอกเปิดรับแพทย์ก็เลยลองสมัครและได้เข้าท�างาน
ถึงปัจจุบันค่ะ 
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วงการไอที
ไม่ได้จ�ากัดแค่คอมพิวเตอร์

อุตสาหกรรม หรือโรงงาน แต่ปัจจุบัน
ไอทีสามารถประยุกต์ได้กับทุกอย่าง

“

”



ประยกุต์ใช้ความชอบกบัทกุเส้นทางของชวีติ
ส�าหรับคนที่เลือกทางเดินมาแล้วแต่อาจไม่ได้

เป็นตามที่ตัวเองคิดไว้ ก็ไม่เป็นไร เพราะทางเดินของ
เราไม่ได้เป็นทางตัน มันมีทางเลี้ยว มีทางแยก และ
จากความเชื่อเดิมคือสิ่งที่เราชอบก็จะเป็นสิ่งที่เราชอบ 
ซึง่เราสามารถน�ามาประยกุต์ใช้กบัทกุสถานการณ์ได้อยู่
แล้ว ไม่ว่าวันนี้จะท�าอะไรอยู่ เชื่อว่าความสามารถ 
ความชอบ สิ่งที่เราเคยท�า จะน�ามาประยุกต์ใช้ได้ 

อยากให้เปิดใจกว้างๆ ไม่ต้องรู้สึกแย่ที่เราเดินมา
ทางนี้แล้วผิด เชื่อว่ามันเป็นแค่ทางเลือกทางหนึ่ง เดี๋ยว
มันก็จะเลี้ยว เดี๋ยวมันก็แยก และมันอาจกลับไปสู ่
จุดหนึ่งที่เราแยกมาแล้วก็ได้ ส่วนคนที่ก�าลังคิดว่าจะ
เรียนหรือท�าอะไรดี อาจเป็นเพราะเรายังไม่เจออะไรที่
อยากท�า ให้เปิดโอกาสให้ตัวเองเยอะๆ ลองท�าอะไรที่
ไม่เคยท�า ท�าหลายๆ อย่าง เราอาจเจออะไรที่ชอบ และ
หาทางไปต่อจากนั้นได้

คนรอบตวัช่วยผลกัดนั ฝ่าทางตนัเพราะใจสู้
ส�าหรบัตวัเอง เราโชคดทีีเ่จอคนรอบตวัทีด่ ีตัง้แต่

คุณพ่อคุณแม่ที่สนับสนุนให้เราเรียนสิ่งที่อยากเรียน 
ทั้งดนตรี กีฬา ฯลฯ ท�าให้เราเป็นคนที่มีโอกาสเยอะ 
ได้ลองท�าอะไรหลายๆ อย่าง พอเข้าโรงเรยีนคณุครกูใ็ห้ 
การสนบัสนนุ เหน็เราชอบอะไรกห็าโอกาสให้ มกีารแข่งขนั
อะไรก็ให้ไปร่วม ท�าให้เราค่อยๆ สะสมประสบการณ์
เติบโตขึ้นมา อีกอย่างคือการมีเพื่อนที่ดีช่วยกันท�างาน 
เพราะงานแต่ละอย่างเราไม่ได้ท�าคนเดยีวอยูแ่ล้ว ทกุอย่าง
ค่อยๆ เติบโตมาถึงทุกวันนี้ ส่วนใหญ่เป็นคนรอบตัวที่
ช่วยผลักดันให้มาถึงจุดนี้ได้ อีกส่วนที่ส�าคัญคือตัวเอง
ที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ขอบคุณคนรอบข้างที่สนับสนุน 
ให้ก�าลังใจ ร่วมมือกันท�า ขอบคุณตัวเองที่มีความเชื่อ
ในตัวเอง มีความพยายาม ไม่ย่อท้อกับอุปสรรค

ไปได้ไกล...ถ้าใจเชื่อ (ว่าเราท�าได้)
ส�าหรับการพัฒนาเด็กไอที อย่างแรกตัวเด็กเอง

ต้องมคีวามเชือ่ก่อนว่าเราสามารถท�าได้ ทกุวนันีอ้ปุกรณ์
ทางเทคโนโลยต่ีางๆ ส่วนมากน�าเข้า แม้จะมยีีห้่อของไทย

แต่อาจไม่ได้พัฒนาไปไกลมากหรือคนไม่ค่อยใช้ อยาก
ให้เชื่อว่าเราท�าได้หรือท�าได้ดีเทียบเท่าหรือมากกว่า
สินค้าต่างประเทศที่เขาท�ากัน การที่มีความเชื่อแบบนี้
จะท�าให้สามารถพฒันาเทคโนโลยหีรอืสนิค้าอะไรกต็าม
ไปได้ไกล อกีส่วนหนึง่คอื อยากให้คนไทยคนอืน่มคีวามเชือ่
ว่าสินค้าไทยก็ดีเหมือนกัน เพราะความเชื่อส�าคัญที่สุด 
ต่อให้เราพฒันาของดแีค่ไหน แต่ถ้าเราไม่เชือ่ว่ามนัด ีคน
ท�าก็หมดก�าลงัใจ คนใช้กไ็ม่อยากใช้ นอกจากนี ้เดก็ไอที
ต้องฝึกฝนพฒันาตนเองและไม่ย่อท้อ  ทกุครัง้ทีล่งมอืท�า
อะไรให้น�าความเชือ่มาปลกุตวัเองแล้วท�าต่อไปให้ส�าเรจ็

ก้าวข้ามถกู-ผดิ..ด้วยความคดิสร้างสรรค์
ทักษะที่ส�าคัญของเด็กไอทีคือ การคิดแบบ

สร้างสรรค์ การคิดแบบนอกกรอบ การที่ทุกอย่างไม่ได้
มแีค่ผดิกบัถกู ขาวกบัด�าแต่มสีเีทาด้วย เพราะความสามารถ
ในการท�าโปรแกรมเป็นสิง่ทีท่กุคนมเีหมอืนกนัและพฒันา
ได้ไม่ยาก แต่ความคิดส�าคัญที่สุด อยากให้เสริมสร้าง
ตรงนี ้ไม่ต้องกลวัว่าจะท�าผดิ 

 เหน็ด้วยหากจะมกีารจดั Alumni ของเดก็ NSC 
เพราะอยากรูว่้าตอนนีแ้ต่ละคนไปท�าอะไรกนับ้าง เขาไป
อยูท่ีจ่ดุไหนกนัแล้ว จากทีท่ราบคร่าวๆ แต่ละคนไปท�า
หลากหลายสาขามาก ถ้าจบัมารวมกนัได้จะดมีาก เพราะ
เรามีจุดร่วมกันอย่างหนึ่งและเราก็มีความหลากหลายที่
แตกต่าง อาจมมีมุมองทีม่าพดูคยุแลกเปลีย่นกนั  ซึง่อาจ
เกดิเป็นอะไรบางอย่างใหม่ๆ ทีส่ร้างประโยชน์ต่อไปได้...

เพราะโลกนั้นกว้างใหญ่ และหลายครั้งโลกก็
เหวี่ยงชีวิตของคนเราไปอยู่บนเส้นทางคนละสายกับที่
เราชอบ ถึงเวลานั้นความเก่งอาจไม่ใช่ปัจจัยที่ส�าคัญ
เท่ากับความแกร่งของจิตใจ ในการเอาชนะอุปสรรค
ต่างๆ และมากกว่านัน้คอื ความสามารถในการปรบัแต่ง
ชีวิตตัวเองให้มีความสุข จากการประยุกต์ท�าสิ่งที่ชอบ
ในทุกๆ พื้นที่ที่ชีวิตก้าวเดินไป เหมือนคุณหมอคนเก่ง
คนนี้
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เด็กไอที
ต้องฝึกฝนพัฒนาตนเอง

และไม่ย่อท้อ  ทุกครั้งที่ลงมือท�าอะไร
ให้น�าความเชื่อมาปลุกตัวเอง

แล้วท�าต่อไปให้ส�าเร็จ

“

”





สุรศักดิ์ วาจี
Managing Director

Make well tech solution co.,ltd

NSC | 2014
SURASAK WAJEE
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การจะเป็นคนที่ประสบความส�าเร็จได้ ขั้นแรกคือเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเอง...นั่นคือสิ่งที่ ‘หนุ่ม’ 
สุรศักดิ์ วาจี โปรแกรมเมอร์หนุ ่มไฟแรงแห่ง บริษัท เจริญทัศน์ จ�ากัด ยืนยันหนักแน่นจาก
ประสบการณ์ในชีวิต เพราะเมื่อเราซื่อสัตย์กับตัวตน และเลือกเดินไปในเส้นทางที่เป็นเรา เราย่อม
มีต้นทุนส�าคัญนั่นคือความรักที่จะลงมือท�า และเป็นความรักนี้เองที่จะน�าพาเราไปสู่ความส�าเร็จได้ 
ถ้าไม่เชื่อ... ลองหาค�าตอบจากค�าสัมภาษณ์ของหนุ่มไฟแรงคนนี้ได้ ...

LESSON LEARNED FROM
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 ในอนาคตประเทศไทย
ก�าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

เลยอยากเอาเทคโนโลยีมาช่วยผู้สูงอายุ
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น

“

”
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เมื่อเด็กติดคอมฯ จะไปเรียนบริหาร
ตอนมธัยมผมชอบอยูก่บัคอมพวิเตอร์มาก ถ้าไม่ได้

ออกไปไหนวนัๆ จะมแีต่คอมพวิเตอร์อย่างเดยีว ช่วง ม.6 
ผมพยายามสอบตรงเข้าคณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
แต่สอบไม่ติด เลยคิดว่าตัวเองอาจจะไม่ใช่ทางนี้เป็น
เพราะผมไม่เก่งคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษด้วย พอ
แอดมิชชั่นผมเลยเลือกอันดับหนึ่งเป ็นวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ ส่วนอันดับสอง สาม สี่ เป็นบริหารธุรกิจ
ทัง้หมด แต่ดนัตดิคณะบรหิารธรุกจิทีเ่ลอืกไว้อนัดบัสอง 
ที่มหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่งครับ

กลับสู่สิ่งที่ชอบ แล้วชีวิตจะใช่!
พอเรียนบริหารธุรกิจมาได้ครึ่งเทอม รู้สึกว่ามัน

ยังไม่ใช่ตัวเอง เราเคยอยู่กับคอมพิวเตอร์ แล้ววันหนึ่ง 
ไม่มคีอมฯ คดิว่าถ้าอยูท่ีน่ัน่นานๆ เราอาจจะลมืสิง่ทีเ่คย
ท�าได้มาก่อน ซึ่งตอนมัธยมฯ ผมเคยเขียนเว็บไซต์ด้วย 
กลัวว่าตรงนี้จะหายไป ก็เลยตัดสินใจกลับมาเรียนด้าน
คอมพิวเตอร์ดีกว่า จ�าได้ว่าเป็นช่วงน�้าท่วมกรุงเทพฯ 
พอดี พอได้กลับมาอยู่กรุงเทพฯ รู้สึกว่าไม่อยากกลับไป
เรียนบริหารฯ แล้ว แม้ยังหาตัวเองไม่เจอว่าอยากจะ
เรียนอะไรกันแน่ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แต่ก็ตัดสินใจ
เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตอนแรกคิดว่า 
จะเรยีนบรหิารคอมพวิเตอร์ดไีหม โชคดอีาจารย์ทีน่ัน่ให้
ค�าแนะน�าว่าควรจะไปทางวทิยาการคอมพวิเตอร์มากกว่า 
สุดท้ายผมตัดสินใจเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ครับ

ถ้าผลงานตอบโจทย์ ก็ไปได้ไกล!
ตอนปี 3 มีอาจารย์ชวนไปแข่งขัน NSC ตอนนั้น

ท�าโปรเจกต์เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กออทิสติกครับ 
โดยพัฒนาผลงานที่ให ้เด็กออทิสติกได้เรียนรู ้ผ ่าน
แอปพลิเคชัน และได้เอาไปใช้จริงที่โรงเรียนสอนเด็ก
ออทิสติกด้วย ตอนนั้นได้เข้ารอบแต่ไม่ใช่รอบลึกๆ ครับ 

หลังจากนั้นแข่งขันอีกครั้งตอนปี 4 แต่เปลี่ยน
หวัข้อโปรเจกต์ไปหมวดโปรแกรมเพือ่ช่วยคนพกิารและ

ผู้สูงอายุแทน โดยเน้นที่ผู้สูงอายุเพราะเล็งเห็นว่า ใน
อนาคตประเทศไทยก�าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เลยอยาก
เอาเทคโนโลยีมาช่วยผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมาก
ยิ่งขึ้น โดยเจาะไปที่ผู้สูงอายุที่เป็นอัลไซเมอร์ซึ่งมักหลง
ทาง แล้วพฒันาเป็นแอปพลเิคชนัตดิตามตวั ตอนนัน้ได้
รางวัลที่ 1 มาครับ 

เรยีนรูจ้ากการแข่งขนั รางวลัคอืบทพสิจูน์
(ฝีมือ)

ผมรู้สึกดีใจและไม่ผิดหวังเลยที่ได้แข่งขัน NSC 
เพราะได้เรยีนรูอ้ะไรหลายอย่างขณะทีท่�าโปรเจกต์ครบั 
รวมทั้งมีเพื่อนที่ดี มีคนรอบข้างที่ดี มีทีมที่ดี และมี
อาจารย์ที่ดีคอยผลักดัน ผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่ร่วมท�า
โปรเจกต์และแข่งขันด้วยกันกับผมทั้งสองปี ซึ่งเราแบ่ง
งานกนัท�าอย่างลงตวั ซพัพอร์ตซึง่กนัและกนั จนโปรเจกต์
ประสบความส�าเร็จได้รางวัลที่ 1 มา ซึ่งนอกจากรางวัล
แล้ว มันมีคุณค่าในตัวเอง คือ สามารถการันตีตัวเราเอง
ว่าเราท�าได้ จากสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเป็นไปได้จนสุดท้าย
เราก็ท�ามันได้ ไม่ใช่แค่แข่งขัน NSC เท่านั้น แต่มีหลาย
โครงการทีเ่ราเข้าร่วม เช่น โครงการ SIC (The selection 
of Thailand representative present at Student 
Innovation Challenge World 2015) ที่เอาโปรเจกต์
ที่ชนะไปโชว์ที่สิงคโปร์ด้วยครับ

โฟกัสชีวิตจากโลกการท�างาน
ผมเรียนด้านคอมพิวเตอร์มาก็จริง แต่ตอนเรียน

ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะไปทางไหน ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะเป็น
อะไร โชคดีตอนปี 3 มีพี่คนหนึ่งชวนมาท�างานที่บริษัท 
เจริญทัศน์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตซอฟต์แวร์ คือผมได้
งานตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ และท�างานที่นี่จนถึงตอนนี้ก็ 4 
ปีแล้วครับ โดยเริ่มจากการเป็นเทสเตอร์ (tester) ก่อน 
หลังจากนั้นพี่เขาให้โอกาสเป็นโปรแกรมเมอร์เขียน
โปรแกรม เราก็โตขึ้นมาเรื่อยๆ จนมาคุมทีม เป็น Lead 
of Developer ครับ ซึ่งพี่เขาเปิดโอกาสให้เราท�า
ทุกอย่าง ให้เรียนรู้ตั้งแต่เก็บ requirement จนถึงออก
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นอกจากรางวัลแล้วมันมีคุณค่าในตัวเองคือ
สามารถการันตีตัวเราเองว่าเราท�าได้ จากสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเป็นไป

ได้จนสุดท้ายเราก็ท�ามันได้ครับ

“

”
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ไปใช้งาน ท�าให้ผมเห็นภาพรวมของซอฟต์แวร์ทั้งหมด 
จนกระทั่งปัจจุบันได้มาดูภาพรวมและได้เอาความรู้ที่
เรียนรู้มาสอนน้องๆ ว่าตรงนี้ควรจะท�าอย่างไร ควรจะ
เป็นอย่างไร ซึ่งตอนท�างานมันคือของจริงเลยครับ มี
หลายเรือ่งทีเ่ข้ามากระทบกบัโปรเจกต์ เช่น การส่งมอบ
งาน หรือ requirement ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ตราบยังมีไฟ ก็ไปให้สุดทาง! 
ตอนที่ผมท�างานผมก็รับงานเขียนโปรแกรมด้วย 

เลยมคีวามคดิว่าถ้าเราเปิดบรษิทัน่าจะมคีวามน่าเชือ่ถอื
มากกว่าเป็นฟรแีลนซ์ เลยตดัสนิใจเปิดบรษิทัของตวัเอง
เมื่อปีที่แล้วครับ เป็นบริษัทที่เขียนซอฟต์แวร์เป็นหลัก 
ดูแลทั้ง life cycle ของซอฟต์แวร์เลย ซึ่งที่บริษัทก็
สนับสนุนนะครับ เพราะตอนที่พี่เขาชวนมาท�างานเขา
จะพูดเสมอว่า อยากให้เรามีธุรกิจของตัวเอง เขาจะ
สนบัสนนุให้เราตัง้บรษิทัตลอดเวลา (หวัเราะ) เพราะงาน
ด้านนี้มันเยอะ แต่ลูกค้าจะเป็นคนละกลุ่มกันครับ ซึ่ง
ความเชี่ยวชาญของผมจริงๆ คือเขียนโปรแกรมเว็บ

แอปพลิเคชัน แต่ส่วนใหญ่ผมจะดูภาพรวมและดูแล
ลูกค้าครับ

เติบโตจากลูกน้อง สู่เจ้าของบริษัท
พอมาเป็นเจ้าของบริษัท ท�าให้รู ้ว่ามันเหนื่อย

กว่าเดิมเยอะเลยครับ (หัวเราะ) เพราะต้องรับผิดชอบ
น้องๆ ด้วย งานก็ต้องเสร็จตามก�าหนด แถมมีเรื่องการ
ท�าบัญชีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งในการท�างานเราจะให้ 
requirement กับน้อง เมื่อน้องท�าเสร็จเราจะเป็นคน
ตรวจว่าตรงตามที่ต้องการไหม

ทุกวันนี้ช่วงเช้าผมจะเข้าท�างานที่บริษัทเดิม แต่
ตอนเย็นจะมาท�างานที่บริษัทตัวเองถึงห้าทุ่มเที่ยงคืน 
มีสองเดือนที่แล้วที่เลิกตีสองทุกวัน แต่คิดว่ามันหนัก
เกินไป หลังจากนี้ตั้งใจว่าจะรับงานโดยดูระยะเวลาที่
ไม่หนักทีมงานมากนัก ตอนนี้มีลูกน้องที่ช่วยงานครบ
ทกุหน้าที ่ซึง่เขาจะท�างานทีไ่หนกไ็ด้ ขอให้งานเสรจ็กพ็อ 
เราพยายามรกัษาน้องๆ ทกุคนไว้ เพราะมนัเป็นเรือ่งการ
เข้ากันในทีมด้วยครับ อย่างเด็กในทีมเราเคยร่วมงาน
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มาหมดแล้ว จะรู้ว่าใครเป็นอย่างไร ถึงได้เลือกเข้ามา
ท�างาน ซึ่งหลักในการรับคนท�างานของผมมีอย่างเดียว
คือ ท�าได้ก็คือท�าได้ ท�าไม่ได้ก็คือจบ เท่านั้นเอง

โลกใบกว้างของเด็กไอที
ปัจจุบันเราหาเด็กที่เขียนโค้ดได้จริงยากมาก 

เพราะเด็กมักคิดว่า เขาโค้ดไม่ได้หรือเป็นเรื่องยาก
ส�าหรบัเขา ซึง่น่าจะเป็นข้อจ�ากดัในการพฒันาด้านไอที 
แต่โอกาสคือทุกวันนี้รอบด้านเราเต็มไปด้วยเทคโนโลยี 
ต่อไปเราต้องขาดบุคลากรด้านไอทีอย่างแน่นอน น่าจะ
เป็นโอกาสดีส�าหรับเยาวชนที่จะพัฒนาตัวเองเข้าสู ่
วงการไอทีครับ 

ค้นหาตัวเองได้ผ่าน NSC
โครงการ NSC เป็นโครงการที่สร้างบุคลากรไอที 

สร้างโอกาสให้กับเด็กๆ เยาวชนได้มีโอกาสแสดงความ
สามารถของตวัเอง ถ้าอยากให้เพิม่เตมิกค็งเป็นเรือ่งของ
การเพิ่มเติมหมวดหมู่ใหม่ๆ การส่งเสริมให้เยาวชน

เข้าร่วมการแข่งขนั เช่น การจดัอบรมการเขยีนโปรแกรม 
หรอืการจดักจิกรรมทีส่่งเสรมิทกัษะทางด้านคอมพวิเตอร์ 
เพื่อให้น้องๆ มาลองเรียนรู้ว่าสิ่งที่เขาอยากรู้นั้น เขา
สามารถท�าได้ไหม หรือมันเป็นอย่างไร หรืออาจให้พี่ๆ  
ที่เคยผ่านเวที NSC มาก่อนช่วยแชร์ประสบการณ์ให้
น ้องๆ ฟังว ่าเคยผ่านอะไรมาบ้าง เพราะในช่วง
มหาวิทยาลัยหลายคนอาจจะก�าลังค้นหาตัวเอง หลาย
คนยังไม่รู้ว่าจบไปจะมองภาพตัวเองอย่างไร โครงการ 
NSC ถือเป็นอีกโครงการที่ให้โอกาสน้องๆ ได้ลองค้นหา
ตัวเองครับ

เขียนเว็บฯ คือพื้นฐาน ต่อยอดงานใน
อนาคต

ส�าหรบัน้องๆ ทีย่งัไม่รูว่้าจะเริม่ต้นอย่างไร อยาก
ให้ลองเขียนเว็บไซต์ดูก่อน เพราะการเขียนเว็บฯ น่าจะ
เป็นพื้นฐานส�าหรับทุกคน ลองดูว่าเราท�าได้ขั้นไหน 
แล้วค่อยๆ พัฒนาเป็นภาษาอื่นเรื่อยๆ ครับ เพราะว่า
เทคโนโลยีตอนนี้มันวิ่งไวอยู่แล้ว เราตามไม่ทันแน่นอน 
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ในช่วงมหาวิทยาลัย
หลายคนอาจจะก�าลังค้นหาตัวเอง 

หลายคนยังไม่รู้ว่าจบไป จะมองภาพตัวเองอย่างไร โครงการ 
NSC ถือเป็นอีกโครงการที่ให้โอกาสน้องๆ

ได้ลองค้นหาตัวเองครับ

“

”
แต่ถ้าเราจับภาษาใดภาษาหนึ่งได้ก็จะดี หรือจะเรียนรู้ภาพรวมก็ได้ ซึ่งถ้าเริ่มต้นเขียนเว็บฯ ได้
น่าจะต่อยอดได้ดีครับ 

จงแตกต่าง แต่เป็นที่ต้องการ
ตอนนี้มีแต่คนอยากเปิด Startup ผมมองว่าการจะเป็น Startup ที่ประสบความส�าเร็จได้ 

ต้องมีจุดต่าง ต้องมีสิ่งที่คนยังไม่มี แต่เป็นสิ่งที่คนต้องการ และสามารถแก้ปัญหาอะไรบางอย่าง
ให้คนใช้ได้ ซึง่ในช่วงแรกอาจจะค่อนข้างยากในการหาไอเดยี แต่พอได้เริม่ท�าแล้วมนักจ็ะเริม่สนกุ
ไปกับไอเดียที่เราคิด และมันจะสนุกขึ้นไปอีกถ้าเราท�า product ออกมาแล้วมีคนเอาไปใช้งาน 
สามารถตอบโจทย์และแก้ปัญหาสิง่ทีค่นใช้ต้องการได้ ซึง่บรษิทัผมจะเน้นไปทาง digital transform 
คือการเน้นหา solution ให้กับลูกค้าในการเปลี่ยนแรงงานคน เป็นแรงงานดิจิทัล หรือการปรับ
เปลีย่น workflow ทีม่คีวามซบัซ้อนให้ง่ายต่อการท�างานได้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ สามารถด�าเนนิ
ธุรกิจได้ดีขึ้น ลดต้นทุน ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจครับ

ตัวเราคือหัว(ใจ) ครอบครัวคือแรงเสริม
สิ่งที่ผลักดันให้ผมมาถึงทุกวันนี้ก็น่าจะเป็นตัวผมเองที่อยากจะไปให้ถึงจุดสูงสุดในสาย

อาชีพของตัวเอง มันเป็นความฝันที่เด็กคนหนึ่งอยากมีธุกิจของตัวเอง ผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่า
ตอนเด็กๆ ที่ผมฝันอยากมีธุรกิจของตัวเอง มันจะกลายเป็นธุรกิจซอฟต์แวร์ วันนี้เรามีโอกาสได้
ท�าตามฝัน มีหน่วยสนับสนุนที่ดี ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ท�าให้ผมได้ก้าวไวกว่า
เดิม และไกลกว่าเดิม ถ้าถามว่าอยากจะก้าวไปถึงจุดไหน ผมก็ยังมองหาจุดสิ้นสุดไม่เจอเหมือน
กัน เพราะเมื่อไหร่ที่ผมเจอ มันก็คงหยุดแค่นั้นครับ
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ผมมองว่าการจะเป็น Startup
ที่ประสบความส�าเร็จได้ ต้องมีจุดต่าง ต้องมีสิ่งที่คนยังไม่มี

แต่เป็นสิ่งที่คนต้องการ และสามารถแก้ปัญหา
อะไรบางอย่างให้คนใช้ได้

“

”
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นิยามตัวเอง ณ ตอนนี้
ถ้าให้นยิามตวัเอง มองว่าตวัเองเป็นนกัวางแผน

ครับ คือผมชอบวางแผน ไม่ว่าจะท�าอะไรก็ตาม จะ
ท�างานหรอืไปเทีย่วผมจะเป็นตวัตัง้ตวัตตีลอด ชอบ
วางแผนว่าเราจะเริ่มจากไหน จะเริ่มท�าอะไร และ
ชอบออกแบบโน่นนี่ เช่น ออกแบบ workflow 
ออกแบบ layout ว่าจะออกมาแบบไหน และอยาก
ให้มันเป็นแบบนั้นด้วยครับ

ให้ความมหัศจรรย์น�าทางชีวิต
ส�าหรับอนาคตผมก็คงต้องโตขึ้นเรื่อยๆ 

ผมอยากมโีปรเจกต์หรอืแอปพลเิคชนัอะไรสกัอย่าง
ที่เผยแพร่ให้ทุกคนได้ใช้สักแอปฯ หนึ่งที่ประสบ
ความส�าเรจ็จรงิๆ เพราะส�าหรบัคนทีเ่ขยีนโปรแกรม 
ผมรู ้สึกว่ามันมหัศจรรย์ที่เราเขียนโค้ดแล้วมัน
ท�างานได้ แล้วจะดีกว่านี้ คือเขียนแล้วมีคนเอาไป
ใช้และมันใช้ได้จริงด้วย รวมทั้งสามารถช่วยให้เขา
ด�าเนินชีวิตได้ง่ายขึ้นหรือว่าสามารถช่วยเหลือเขา
ได้ครับ...

 
นอกจากซื่อสัตย์กับตัวเองแล้ว สิ่งส�าคัญ

ที่น�าพาให้หนุ ่มพุ ่งชนความส�าเร็จได้ตั้งแต่อายุ
ยังน้อย ก็คือการวางแผนและทุ่มหัวใจให้กับสิ่ง
ทีต่นท�า และมากกว่านัน้คอืวสิยัทศัน์ในการเลอืกเฟ้น
และน�าเสนอสิ่งที่แตกต่าง ตอบโจทย์ผู้ใช้ และที่
ส�าคัญคือไม่หนีไปจากตัวตนของตัวเอง

แน่นอนว่านั่นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่เชื่อเถอะว่า
ถ้าคุณก�าลังท�าสิ่งที่ตนรักอยู ่ละก็ คุณจะมีไฟที่
พร้อมจะลุยและฝ่าฟันทุกอุปสรรคไปจนถึงความ
ส�าเร็จได้เอง... NSC
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ส�ำหรับคนที่เขียนโปรแกรม
ผมรู้สึกว่ำมันมหัศจรรย์ที่เรำเขียนโค้ด

แล้วมันท�ำงำนได้ แล้วจะดีกว่ำนี้
คือเขียนแล้วมีคนเอำไปใช้

และมันใช้ได้จริงด้วย

“

”
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Founder and Business Director
Prain Fintech Co.,Ltd

เพิ่มบุญ เอี่ยมสุภาษิต

NSC | 2000
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LESSON LEARNED FROM

ความหลงใหลในสิ่งที่ท�า จะน�าทางคุณไปยังขั้นบันไดสู่ความส�าเร็จ ส่วนสิ่งที่จะน�าคุณก้าวไปถึง
ความส�าเร็จจริงๆ นั้น คือความพยายาม...เพิ่มบุญ เอี่ยมสุภาษิต นักสร้างสรรค์มือทองเจ้าของบริษัท 
พระอินทร์ ฟินเทค จ�ากัด ยืนยันถึงความจริงข้อนี้ด้วยชีวิตคนไอทีของเขา ที่เริ่มต้นทุกสิ่งโดยใช้ความ
หลงใหลส่วนตัวเป็นที่ตั้ง และขับเคลื่อนความหลงใหลนั้นด้วยความพยายาม จนท�าให้เขาเคยได้ชื่อว่า 
เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์อันดับ 1 ของโลกมาแล้ว และในฐานะผู้คร�่าหวอดในวงการ บอกได้เลยว่าคน
ไอทีรุ่นใหม่ไม่ควรพลาดบทสัมภาษณ์ชิ้นนี้เป็นอย่างยิ่ง...
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“
”

ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่า คนเราจะท�าสิ่งที่ดีได้
ต้องเริ่มจาก passion ก่อน
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ความฝันผลิบานในร้านเกม

ผมเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีตั้งแต่เด็ก ตอนนั้นยัง
ไม่เข้าใจว่าอะไรคือคอมพิวเตอร์ แต่ได้สัมผัสความเป็น
ไอทีครั้งแรกจากเครื่องเล่นวิดีโอเกม รู้สึกมีความสุขใน
การอดค่าขนมแล้วเอาเงนิไปเล่นตามร้านเกมต่างๆ และ
คิดว่าถ้าสักวันสามารถสร้างเกมได้เองน่าจะเป็นสิ่งที่มี
ความสุข เริ่มมี passion อยากสร้างซอฟต์แวร์เกมด้วย
ตัวเองขึ้นมา แต่ยังไม่รู้ว่าจะสร้างด้วยวิธีอะไร เป็นเพียง
แค่ความฝัน หลังจากนั้นได้สัมผัสคอมพิวเตอร์ครั้งแรก
ตอนมธัยมปลาย สมยันัน้คอมพวิเตอร์ยงัเป็น Intel 286 
และราคาแพงมาก ตามโรงเรียนก็ยั ง ไม ่มีแลป
คอมพิวเตอร์ เพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์จึงดูเกินเลย
ส�าหรับเด็กมัธยมฯ

ให้ความหลงใหลน�าทางชีวิต

จนกระทั่งได้สัมผัสจริงๆ ตอนเรียนภาควิชา
คอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ตอนที่ผมเข้าไปคอมพิวเตอร์ยังใหม่มาก เป็น
ภาควิชาที่ไม่ค่อยมีใครอยากเลือก เพราะคนไม่เข้าใจ
และจินตนาการไม่ออกว่าจบมาแล้วจะท�าอะไร มันไกล
ตัวมาก ส่วนเราพอจะเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์สามารถท�า
อะไรได้บ้างและมี passion เรื่องนี้ จึงเลือกเรียนวิศวะฯ 
คอมพิวเตอร์ เพื่อสืบสานสิ่งที่อยากท�าตั้งแต่เด็กคือ
พัฒนาเกมด้วยตัวเอง 

 ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่า คนเราจะท�าสิ่งที่ดีได้ต้อง
เริ่มจาก passion ก่อน โดยเฉพาะเรื่องการเรียน เพราะ
หลังจากเรียนจบเราต้องใช้เวลาที่เหลือทั้งชีวิตกับสิ่งที่
เรียนมา ฉะนั้น การเลือกเรียนตรงสายวิชาที่เราอยาก
เป็นสิง่นัน้ๆ เป็นสิง่ทีด่ทีีส่ดุทีค่วรเลอืก ณ เวลานัน้ ซึง่ต้อง
ขอบคณุคณุพ่อคณุแม่ทีใ่ห้การสนบัสนนุด้านการเล่าเรยีน 
ให้ลูกได้เป็นอย่างที่อยากจะเป็น

เกียรติยศสูงสุดจากการแข่งครั้งแรก

ผมได้รบัข้อมลูการจดัแข่งขนั NSC ครัง้ที ่1 ตัง้แต่
เรยีนปี 3 แต่สมยันัน้ยงัไม่มอีนิเทอร์เนต็ การรบัรูข่้าวสาร

เกิดจากอาจารย์บอกหรือภาควิชาติดโปสเตอร์ เราไป
อ่านเจอโปสเตอร์การแข่งขนัแต่ช้าไปส่งไม่ทนั  เนือ่งจาก
คอมพิวเตอร์เป็นเรื่องใหม่มาก การแข่งขันซอฟต์แวร์ไม่
ได้มีเยอะ และ NSC เป็นเวทีใหญ่ที่สุดแล้ว  พอปี 4 เลย
อยากส่งผลงานเข้าแข่งขัน สมัยผมจะไม่มีแนวทางจาก
รุ่นพี่ในการเอาซอฟต์แวร์ตัวเก่ามาประยุกต์ใช้ จึงเขียน
ซอฟต์แวร์ขึน้มาใหม่เพือ่ใช้ในการแข่งขนั NSC โดยเฉพาะ 

 ช่วงนัน้ผมชอบท�าเกีย่วกบัไมโครคอนโทรลเลอร์ 
คืออุปกรณ์ที่ควบคุมฮาร์ดแวร์ เลยคิดว่าจะเอาความรู้
ตรงนี้มาประยุกต์ใช้กับการแข่งขัน NSC อย่างไรได้บ้าง 
เป็นที่มาของการสร้างซอฟต์แวร์เพื่อคนพิการ คือ
อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวของผู ้ป ่วยที่ เป ็น
อัมพฤกษ์ อัมพาต ซึ่งสมัยก่อนค่าใช้จ่ายในการท�า
กายภาพบ�าบดัทีโ่รงพยาบาลค่อนข้างสงู ผูป่้วยต้องกลบั
ไปท�าต่อเองที่บ้าน ผมใช้เวลาพัฒนาผลงานประมาณ 3 
เดือน ก่อนแข่งขันจ�าได้ว่าคืนสุดท้ายก่อนส่งยังต้องนั่ง
บัดกรีแผงเมนบอร์ด (หัวเราะ) แก้งานจนวินาทีสุดท้าย 
แต่ได้ผ่านรอบภูมิภาคไปออกบูธรอบชิงชนะเลิศที่
กรุงเทพฯ รู ้สึกตื่นเต้นมาก เพราะไม่เคยเอางานมา
แข่งขันลักษณะนี้ ตอนนั้นได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
ประเภทโปรแกรมเพื่อคนพิการ สิ่งส�าคัญที่ได้รับจาก
การแข่งขันครั้งนั้นก็คือ ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน
จากสมเด็จพระเทพรัตนฯ ที่นับเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิต

ก้าวสูน่กัพฒันาซอฟต์แวร์อนัดบั 1 ของโลก
หลังจากนั้นท�าให้ได้แรงบันดาลใจและก�าลังใจ 

ท�าให้เห็นว่าผลงานที่เราสร้างมีคุณค่า มีหลายคนเห็น
คุณค่าในการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมส่ง
ซอฟต์แวร์เข้าแข่งขันเวทีต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
ปัจจุบันมีรางวัลจากการแข่งขันประมาณ 20 รางวัล 
รางวัลใหญ่ที่สุดคือการพัฒนาซอฟต์แวร์เกมส่งแข่งขัน
ในงาน JAVA Master ซึ่งจัดที่ประเภทเยอรมัน มีผู้เข้า
แข่งขัน 1,100 โครงการ จาก 100 ประเทศทั่วโลก ตอน
นัน้คดิว่าแค่ได้ทอ็ป 10 ของโลกกค็งภมูใิจแล้ว แต่ปรากฏ
ว่าเราได้รางวัลที่ 1 เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจอย่างหนึ่งว่าเรา
เคยพฒันาซอฟต์แวร์ทีช่นะเลศิอนัดบั 1 ของโลกมาแล้ว
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NSC เป็นก้าวแรก
ที่ท�าให้นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัล

มีสเต็ปในการก้าวต่อไปเรื่อยๆ

“

”
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NSC คือใบเบิกทางสู่ความส�าเร็จ
คุณค่าอีกอย่างหนึ่งคือท�าให้เห็นว่าซอฟต์แวร์ที่

เราพฒันาด้วยความยากล�าบากสามารถใช้ประโยชน์หรอื
เอื้อประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ ผมเชื่อว่าซอฟต์แวร์ทุกตัวที่
สร้างมาเกดิจากความตัง้ใจของผูส้ร้างและมจีดุประสงค์
ว่าสร้างมาเพื่ออะไร อีกประการหนึ่ง NSC ถือเป็นเวที
ส�าคัญที่ให้เด็กได้มีโอกาสน�าเสนอความสามารถ ซึ่งเป็น
สิ่งที่ส�าคัญมาก ถ้าความสามารถนั้นไม่ได้ถูกแสดงออก
มาให้เห็น ไม่นานจะถูกลบเลือนออกไปเพราะไม่ได้รับ
การยอมรับจากสังคม NSC จึงเป็นก้าวแรกที่ท�าให้
นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลมีสเต็ปในการก้าวต่อไป
เรื่อยๆ เหมือนตัวผมเองพอประสบความส�าเร็จจากการ
แข่งขนัเวทแีรก ท�าให้เรามกี�าลงัใจทีจ่ะเดนิไปยงัเวทอีืน่ๆ 
หรือในการแข่งขันระดับนานาชาติได้ 

ถ้าไม่ได้ท�าตาม passion ฉันจะไปบวช!
ช่วงที่เรียนจบแรกๆ ผมมี passion ว่าอยาก

ท�างานในอตุสาหกรรมเกมมาก แต่สมยันัน้บรษิทัเกมใน
บ้านเราค่อนข้างหายาก ก็เลยเลือกสายงานที่คิดว่าจะมี
อนาคตก้าวหน้าก่อน ตอนนัน้อนิเทอร์เนต็เริม่เป็นทีน่ยิม
มากขึ้น หลังจากที่ผมไม่สามารถหาบริษัทพัฒนา
ซอฟต์แวร์เกมได้เลยเบนเข็มไปท�างานด้าน network 
engineer แทน เป็นบรษิทัเกีย่วกบัระบบเนต็เวร์ิกอนัดบั
ต้นๆ ของประเทศ แต่ยงัมคีนท�าด้านนีน้้อย ใครได้ท�าจะ
ดูเท่มาก ท�างานได้ปีกว่าถึงจุดหนึ่งรู้สึกว่าสิ่งที่ท�าไม่ได้
เป็น passion ของเราตัง้แต่ต้น แม้จะมโีอกาสท�าโปรเจกต์
ขนาดใหญ่หลายสบิล้านบาท แต่ด้วยความทีอ่ยากพฒันา
ซอฟต์แวร์เกมและเราไม่ได้ท�าสิง่นัน้ อกีทัง้คดิว่าสายงาน 
network engineer อาจไม่ใช่สายงานทีเ่ราต้องการแล้ว 
ก็เลยลาออกแล้วไปบวช (หัวเราะ) 

วางพระธรรม...ไปเขียนแผนธุรกิจ
พอสึกออกมาก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นว่า เราควรจะ

เริ่มท�าอะไรกับชีวิตดี เราควรใช้ชีวิตไปตาม passion ที่
มีคือพัฒนาเกม หรือควรเดินไปตามกระแสสังคมที่ควร

จะเป็นคือกลับไปท�างาน network engineer และมี
ความก้าวหน้าทางวชิาชพีเหมอืนเดมิ จนกระทัง่มโีอกาส
เข้าร่วมหลักสูตรผู้ประกอบการด้านไอที (NEC - New 
Entrepreneur Creation) ถ้าเปรยีบเทยีบกบัปัจจบุนัก็
คือ startup ตอนนั้นผมเขียนแผนธุรกิจสร้างบริษัทเกม
โดยที่ไม่มีความรู้ด้านธุรกิจมาก่อน นั่นคือโอกาสหนึ่งที่
เป็นจุดเปลี่ยน 

พอได้เรยีนรูเ้กีย่วกบัแผนธรุกจิ ได้เหน็มมุมองการ
สร้างธรุกจิทีไ่ม่ใช่การพฒันาซอฟต์แวร์อย่างเดยีว ซึง่ต้อง
มั่นใจว่าซอฟต์แวร์ที่พัฒนาออกมาจะได้รับการตอบรับ
จากผู้ใช้งานจริง รวมถึงสามารถสร้างรายได้และเติบโต
ได้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเห็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือ
น้องๆ หน้าใหม่หลายคนพฒันาซอฟต์แวร์ทีด่อีอกมาแต่
ไม่มีโอกาสเอาซอฟต์แวร์นั้นออกสู่ตลาด หรือออกสู่
ตลาดไม่กีปี่กปิ็ดบรกิารไปเพราะไม่สามารถสร้างเมด็เงนิ
ให้องค์กรได้ เป็นสิ่งที่น่าเสียดาย 

ถึงเวลาสตาร์ทอัพความฝัน
เมื่อมีความรู้ด้านการสร้างธุรกิจแล้วก็กลับมาที่

จุดเริ่มต้นว่าเรามี passion ที่จะท�าบริษัทเกม ในเมื่อ
ประเทศไทยยงัไม่มบีรษิทัเกมให้ท�างาน เรากส็ร้างบรษิทั
เกมขึ้นมาเลยแล้วกัน จึงเปิดบริษัทของตัวเองขึ้นมาเมื่อ
ปี 2546 ท�าธุรกิจสร้างซอฟต์แวร์เกมโดยตรง โดยได้รับ
การสนับสนุนจากซอฟต์แวร์ปาร์ค ในการตั้งบริษัท
เลก็ๆ เอาเพือ่นๆ ทีจ่บมาด้วยกนัมาช่วยพฒันาซอฟต์แวร์ 
ผลงานแรกชื่อว่า King of Mobile เป็นซอฟต์แวร์เกมที่
ท�างานบนโทรศัพท์มือถือ สมัยนั้นยังไม่มีสมาร์ทโฟน 
เป็นยุคโนเกียรุ่งเรือง ผมเขียนเกมครั้งแรกบนหน้าจอ
ขาวด�าที่เล็กมาก ซึ่งนอกจากส่งแข่งขันโครงการ JAVA 
Master แล้วยงัส่งแข่งขนัโครงการ Samart Innovation 
ด้วย ได้รางวัลชนะเลิศเหมือนกัน ท�าให้บริษัทเริ่มเป็นที่
รู้จัก มี VC (Venture Capital) สนใจเข้ามาทาบทาม
เพื่อลงทุนในบริษัทและมีการร่วมทุนจากบริษัทมหาชน
ส�าเร็จ ได้รับเงินทุนมาพัฒนาบริษัทต่อ 
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ต้องมั่นใจว่า
ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาออกมา

จะได้รับการตอบรับจากผู้ใช้งานจริง
รวมถึงสามารถสร้างรายได้
และเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

“

”
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เมื่อความฝันอิ่มตัว ชีวิตก็ต้องเปลี่ยนแปลง
เราท�าซอฟต์แวร์เกมทีข่ายบนโทรศพัท์มอืถอืต่อเนือ่งมาเกอืบ 10 ปี 

อุตสาหกรรมเกมในไทยเริ่มบูม รูปแบบเกมเปลี่ยนไป คนเริ่มเล่นเกมบน 
PC มากขึน้ เราขยบัมาพฒันาเกมออนไลน์ด้วยตวัเราเอง พลบัลชิกบับรษิทั 
เอเชยีซอฟท์ คอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ทีท่�าเกมออนไลน์ ส่งซอฟต์แวร์
ไปขายมากกว่า 10 ประเทศทัว่โลก แต่การตลาดเริม่มกีารเปลีย่นแปลง คน
มีโทรศัพท์มือถือมากขึ้น สามารถดาวน์โหลดเกมบน app store ได้ การ
แข่งขนัในตลาดจงึค่อนข้างสงู ประกอบกบัผมรูส้กึอิม่ตวักบัจดุทีท่�าส�าเรจ็แล้ว 
คอืได้ตัง้สมาคมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทยหรอื TGA ร่วมกบัภาครฐั 
และเป็นนายกสมาคมฯ คนแรก เป็นส่วนหนึง่ทีช่่วยผลกัดนัให้ซอฟต์แวร์เกม
บ้านเราเทยีบเท่าต่างประเทศ พอเริม่อิม่ตวักเ็ลยเบนเขม็ไปทีโ่ฟกสัต่อไป 

มองเห็นโอกาส ย่อมไปได้เร็ว
ถ้าอยู่ในโลกไอทีจะเห็นการมาของค�าว่า startup ที่เริ่มจากคนไม่กี่

คนแล้วสามารถปฏิวัติวงการไอทีได้  จึงมองว่าขุมทรัพย์ที่น่าสนใจที่สุดคือ
การพัฒนาซอฟต์แวร์ไอทีให้เป็น startup และมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว 
จงึปรบัโครงสร้างบรษิทัจากการท�างานแบบ SMEs ให้เป็นการท�างานแบบ 
startup แทน เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรใหม่ ปรับรูปแบบการท�างานใหม่ 
ผลงานแรกที่ท�าเป็นซอฟต์แวร์ด้านการเงินหรือ FinTech (Financial 
Technology) ตอนนั้นเราเห็นโอกาสอะไร? ส่วนหนึ่งมาจากการก้าวสู่
สงัคมไร้เงนิสด เราเหน็การเปลีย่นแปลง อย่างแรกคอืการมาของพร้อมเพย์ 
(prompt pay) เป็นสิ่งที่ภาครัฐพยายามให้ประชาชนใช้การโอนเงินแบบ
ดจิทิลัมากขึน้เพือ่ลดการใช้เงนิกระดาษหรอืเหรยีญ ต่อมาเริม่มคีวิอาร์โค้ด 
เริ่มเห็นการซื้อขายของออนไลน์ การใช้ e-wallet ซึ่งเป็นโอกาสของ
ผู้ประกอบการทีจ่ะเตมิเตม็ให้ผูบ้รโิภค นีค่อืโอกาสทางธรุกจิทีม่องเหน็และ
อยากจะท�า

ไม่ว่าคุณจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตาม
คุณจะตายเสมอถ้าไม่รู้จักการเปลี่ยนแปลง

ให้คุณเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนี้
อย่ารอให้คนอื่นบังคับให้คุณเปลี่ยนแปลง

“

”
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ใหญ่มาจากไหนก็ตายได้ ถ้าไม่รู ้จักการ
เปลี่ยนแปลง

แต่มันมีความท้าทายค่อนข้างสูงมาก เพราะว่า
อตุสาหกรรมด้านการเงนิกบัอตุสาหกรรมด้านพฒันาเกม
หรือบันเทิงไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลย วิธีการคิดหรือ
มมุมองทางธรุกจิค่อนข้างต่างกนั ต้องอาศยัความท้าทาย
ของคน เราต้องเปลี่ยนทีมงาน เปลี่ยนมุมมองความคิด
ของพนักงานให้ยอมรับในสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งมันเป็น 
กฏเหลก็ของโลกไอท ีเนือ่งจากโลกไอทเีปลีย่นแปลงเรว็ 
มคี�าพดูหนึง่ทีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมและเป็นค�าพดูทีถ่กูต้อง
เสมอว่า ‘ไม่ว่าคณุจะยิง่ใหญ่ขนาดไหนกต็าม คณุจะตาย
เสมอถ้าไม่รูจ้กัการเปลีย่นแปลง ให้คณุเริม่เปลีย่นแปลง
ตั้งแต่วันนี้ อย่ารอให้คนอื่นบังคับให้คุณเปลี่ยนแปลง’ 
เพราะมีบทเรียนในอดีตที่บริษัทซอฟต์แวร์ใหญ่ๆ ระดับ
โลกที่เคยส�าเร็จแต่ปัจจุบันล้มหายตายจากเพราะไม่ได้
ปรบัตวัให้เข้ากบัยคุสมยั บางซอฟต์แวร์เคยขึน้ชือ่ว่าเป็น
อนัดบัหนึง่ของอตุสาหกรรมแต่หายไปเพราะไม่รูเ้ทคนคิ
ในการเปลี่ยนแปลงตัวเอง

ใครบอกว่า ของดีไม่จ�าเป็นต้องสวย?
สมัยก่อนในฐานะคนเข้าแข่งขัน NSC เราจะมอง

เรื่องเดียวคือความสามารถของซอฟต์แวร์ที่ท�างานได้
ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ แต่จากที่ได้เป็นกรรมการ NSC 
มาเกือบ 10 ปี ท�าให้เห็นว่านักศึกษาที่มาแข่งขันจะมา
จากสายไอทีโดยตรงและบางทีขาดทักษะการน�าเสนอ
ที่ดี ในขณะที่กรรมการอาจไม่มีเวลาทดลองฟังก์ชัน
ซอฟต์แวร์ทุกส่วนได้ เช่นเดียวกับการท�าอาหาร แม้
อาหารนัน้อาจจะรสชาตดิ ีแต่ถ้าตกแต่งไม่สวยงามบางที
กท็�าให้คณุค่าของอาหารด้อยลง  ท�าอย่างไรให้ซอฟต์แวร์
เข้าถึงได้ง่าย ท�าอย่างไรให้น�าเสนอแล้วกรรมการเข้าใจ
ว่าซอฟต์แวร์มีความสามารถอย่างไร ซึ่งผมมักชี้แนะ
น้องๆ ทัง้เรือ่งการปรบัปรงุซอฟต์แวร์ให้มคีวามสามารถ
มากขึ้นและรูปแบบการน�าเสนอที่ควรปรับเปลี่ยนให้ดี
ขึน้ ซึง่ปัจจบุนัรปูแบบการแข่งขนัมกีารพฒันาพอสมควร  
นักศึกษาได้รับการส่งเสริมตั้งแต่ต้นๆ ว่าควรน�าเสนอ
กรรมการอย่างไร ท�าให้มีปัญหานี้น้อยลง

ประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้ คือโจทย์ใหญ่ใน

การท�างาน

นอกจากนีส้ิง่ทีเ่ดก็ไอทมีกัขาดคอืเรือ่ง UI (User 
Interface) UX (User Experience) ซอฟต์แวร์ของเรา
เป็นมติรกบัผูใ้ช้งานไหม ใช้งานยากง่ายแค่ไหน สมยัก่อน
ซอฟต์แวร์ถกูดไีซน์ให้คนไอทใีช้ แต่ปัจจบุนัซอฟต์แวร์ใกล้
ชดิผูใ้ช้งานทกุกลุม่ ท�าให้ต้องใช้งานง่าย สะดวก สมยัผม
ไม่มคี�าว่า UX เราวางปุม่อย่างทีอ่ยากจะวาง พอเป็น UX 
ท�าอย่างไรให้ผู้ใช้มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้ซอฟต์แวร์ 
เป็นสิ่งส�าคัญที่ไม่ได้ด้อยกว่าการท�างานของซอฟต์แวร์
เลย ต่อให้ซอฟต์แวร์คณุดขีนาดไหน แต่ถ้าใช้งานยาก เข้า
ถงึยาก ผูใ้ช้กไ็ม่อยากดาวน์โหลดไปใช้แน่นอน

อย่าให้ผลงานจบอยู่แค่การแข่งขัน!

สิ่งที่ควรพัฒนาต่อเนื่องคือ ทักษะการเป็นผู ้
ประกอบการ เราพบว่านักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าแข่งขัน
มหีลายโครงการทีด่มีาก สามารถต่อยอดเชงิพาณชิย์หรอื
เข้าสู่ระดับสากลได้ แต่หลายครั้งที่ซอฟต์แวร์จบแค่การ
แข่งขัน หลังจากนั้นไม่ถูกน�าไปต่อยอด ซึ่งน่าเสียดาย
มาก ปัจจุบัน NSC พยายามร่วมมือกับภาคเอกชน ท�า
โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่ให้
จบแค่การแข่งขนั แต่สามารถเอาไปต่อยอดในเชงิพาณชิย์
ได้  ซึง่นกัศกึษาต้องมองว่าซอฟต์แวร์นีส้ร้างผลประโยชน์
อะไรให้กบัสงัคมหรอืผูใ้ช้งาน และเราสามารถต่อยอดใน
เชงิการค้าได้มากแค่ไหน ถ้ามอีงค์ประกอบพวกนีผ้ลงาน
จะไม่จบแค่การแข่งขันเท่านั้น

เชื่อมคนให้ถึงงาน เชื่อมผลงานให้ถึงทุน
NSC เป็นงานแข่งขันซอฟต์แวร์ที่ให้นักเรียน

นกัศกึษาแสดงผลงานทางไอทต่ีอได้ ซึง่ซอฟต์แวร์หลาย
ตวัมคีวามคดิสร้างสรรค์หรอืมคีณุประโยชน์มาก รวมทัง้
นกัศกึษาบางคนมทีกัษะความสามารถทีเ่หมาะสมไปอยู่
กับองค์กรที่เขาอยากท�างานได้ จึงต้องการจุดเชื่อมต่อ 
เช่น อาจมี NSC ภาคต่อที่ท�าตัวเป็น startup ให้ทุนแก่
นกัศกึษาทีม่คีวามตัง้ใจและอยากพฒันาซอฟต์แวร์ออกมา
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เช่นเดียวกับการท�าอาหาร
แม้อาหารนั้นอาจจะรสชาติดี

แต่ถ้าตกแต่งไม่สวยงามบางทีก็ท�าให้คุณค่า
ของอาหารด้อยลง

“

”
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ผมเชื่อว่าไม่มีความพยายามไหนไร้ค่า
และซอฟต์แวร์ที่ดีก่อนที่จะออกมาได้

ต้องแลกมาด้วยการท�างานที่เหน็ดเหนื่อย
และความพยายามที่ทุ่มเท

“

”
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ต้องมองว่าซอฟต์แวร์นี้
สร้างผลประโยชน์อะไรให้กับสังคมหรือผู้ใช้งาน

และเราสามารถต่อยอดในเชิงการค้าได้มากแค่ไหน

ให้ใช้งานได้จรงิ ซึง่เขาอาจขาดคนชีแ้นะทีจ่ะช่วยปรบัรปู
ในเชงิธรุกจิ รวมถงึการสร้าง Job fair ต่างๆ เช่น เอา
บริษัทเอกชนมาดูงานของนักศึกษาที่พัฒนาแล้วว่า
ซอฟต์แวร์มีคุณค่าควรต่อยอดเชิงการค้าไหม หรือเอา
นักศึกษามาอยู่ในองค์กรและพัฒนาศักยภาพให้เติบโต
มากขึน้ เป็นการพฒันาระยะยาวทีไ่ม่ได้จบแค่การแข่งขนั 
แต่ผลกัดนัเขาให้เตบิโตในสายวชิาชพีมากขึน้กว่าเดมิ

ความส�าเร็จต้องแลกมาด้วยความทุ่มเท

ส�าหรับคนที่อยากเข้ามาในเส้นทางนี้ให้เริ่มต้น
จากความตัง้ใจและทศันคตก่ิอน เพราะเป็นสิง่ส�าคญั ผม
เชื่อว่าไม่มีความพยายามไหนไร้ค่า และซอฟต์แวร์ที่ดี
ก ่อนที่จะออกมาได ้ต ้องแลกมาด้วยการท�างานที่
เหน็ดเหนื่อยและความพยายามที่ทุ่มเท เริ่มจากการที่
เรามี passion อยากท�างานในโลกไอที ที่เหลือเป็นเรื่อง
ความพยายามที่จะขวนขวายหาความรู ้ หาทักษะที่
เหมาะสมกบัตวัเอง เพราะปัจจบุนัสายงานไอทค่ีอนข้าง
แตกแขนงไปหลายสายมาก ลองเลอืกว่าอะไรทีช่อบมาก
ที่สุดแล้วทุ่มเทความสามารถลงไป 

พร้อมไหมที่จะปิดทองหลังพระ?

ไอทีเป็นโลกที่แปลกอย่างหนึ่ง เป็นโลกที่เราอยู่
เบื้องหลังความส�าเร็จของคนหมู่มาก ซอฟต์แวร์บางตัว
ที่เราใช้งานกันเบื้องหลัง ใช้ engineer หลายพันหลาย
หมืน่คน เพือ่ท�าให้ซอฟต์แวร์นัน้เกดิขึน้และใช้งานอย่าง
ราบรืน่ ฉะนัน้ งานพฒันาซอฟต์แวร์บางส่วนเหมอืนงาน

ปิดทองหลงัพระ คนอาจไม่เหน็ว่าเราอยูส่่วนไหนบ้าง คน
ทีอ่ยากอยูใ่นสายงานนีจ้งึต้องเป็นคนทีก่ระตอืรอืร้นทีจ่ะ
เปลีย่นแปลงตลอดเวลาและสามารถท�างานเบือ้งหลงัได้
อย่างไม่ติดปัญหา

มีวันนี้เพราะไม่ยอมแพ้!
แรงผลักดันของผมน่าจะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ ผม

มคีวามเชือ่อย่างหนึง่ว่า ความเก่งของคนเรา 1 เปอร์เซน็ต์
มาจากพรสวรรค์ แต่ 99 เปอร์เซ็นต์มาจากความ
พยายาม ตอนที่โทมัส เอดิสัน ผลิตหลอดไฟส�าเร็จ เกิด
จากการทดลองมากกว่า 3,000 ครั้ง ซึ่งเขาไม่คิดว่าคือ
ความล้มเหลว แต่คือก้าวหนึ่งของความพยายาม ถ้าเขา
ยอมแพ้ตั้งแต่ครั้งแรกๆ เราจะไม่มีหลอดไฟใช้ทุกวันนี้ 

อกีสิง่หนึง่ทีผ่มใช้เป็นคตปิระจ�าในการท�างานคอื 
passion ผมมีความเชื่อว่า ท�าไปแล้วไม่ส�าเร็จยังดีกว่า
ไม่ได้ท�า หลายคนเวลาเริ่มต้นท�าอะไรบางอย่างมักมี
ข้ออ้างให้กับตัวเอง ในความเป็นจริงไม่มีใครเริ่มต้นจาก
ความสมบูรณ์แบบ สิ่งที่คุณใช้กล่าวอ้างว่าท�าไม่ได้เป็น
เพยีงข้ออ้างทีท่�าให้รูส้กึดขีึน้ ดงันัน้ การจะประสบความ
ส�าเรจ็ในชวีติได้ต้องเริม่จากการไม่มข้ีออ้างในตวัเอง และ
เริ่มต้นท�ามันอย่างเต็มที่และตั้งใจ ผมจะมีแรงผลักดัน
ภายในจากการใช้ทัศนคติด้านบวก ส่วนที่เหลือเป็น
ปัจจยัภายนอก คณุพ่อคณุแม่ทีใ่ห้เวลาและการสนบัสนนุ  
ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้การส่งเสริม ให้วิชาชีพ ให้
ความรูต่้างๆ และหน่วยงานภาครฐัหลายหน่วยงาน เช่น 
NSC เป็นเวทสี�าคญัทีท่�าให้สามารถส่งผลงานแข่งขนัและ
สร้างความภาคภูมิใจให้กับชีวิตได้ 

“

”
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คนที่อยากอยู่ในสายงานนี้
จึงต้องเป็นคนที่กระตือรือร้นที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

และสามารถท�างานเบื้องหลังได้
อย่างไม่ติดปัญหา

นิยามตัวเอง ณ วันนี้ 
ทีผ่่านมาผมท�าหลายเรือ่งมากในชวีติ เป็นครสูอนในมหาวทิยาลยั เป็นวทิยากรให้หลาย

ที่ เป็นคนเขียนหนังสือ เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นนักธุรกิจ เป็นเจ้าขององค์กร เป็นนายก
สมาคมฯ ถ้าจะนิยาม ณ วันนี้ ที่ผมชอบมากที่สุดคือ นักสร้างสรรค์ หรือ Creator ซึ่งไม่ได้
หมายความว่าคุณเป็นคนเก่ง ฉลาด หรือร�่ารวย แต่นักสร้างสรรค์คือคนที่มี passion ที่อยาก
สร้างสิ่งดีให้โลก ผมเชื่อว่าโลกนี้จะน่าอยู่ถ้าทุกคนอยากสร้างสิ่งดีๆ ให้กับสังคมและคนรอบ
ข้างเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งผู้สร้างสรรค์เป็นคนที่พยายามสร้างอะไรใหม่ๆ ขับเคลื่อนสิ่งใหม่ๆ หรือ
สร้างของเดิมที่ไม่ดีให้กลับมาดีมากขึ้น 

ส่งต่อความส�าเร็จจากรุ่นสู่รุ่น
หลงัการแข่งขนั NSC จบ ทกุคนเดนิไปตามสาขาวชิาชพีของตน ปัจจบุนัรุน่แรกๆ เตบิโต

มามีศักยภาพในองค์กรและสังคมมาก เมื่อก่อนเรามีความฝันหลายเรื่อง มี passion จะท�า
หลายอย่าง แต่ด้วยความเป็นนักศึกษาท�าให้มีข้อจ�ากัดมากมาย พอเราข้ามพ้นจุดนั้น 20 ปีที่
ผ่านมาท�าให้เรามีพลังเยอะมากในการผลักดันสิ่งดีๆ สู่สังคม ผมเชื่อว่าสังคมที่ดีต้องรู้จักการ
ส่งต่อ คนที่ประสบความส�าเร็จจาก NSC ควรส่งต่อหรือสร้างความส�าเร็จให้รุ่นน้องไปเรื่อยๆ 
ส่วนตวัผมเองเป็นกรรมการมา 10 ปีแล้วและจะเป็นต่อไป เพราะผมอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึง่
และตอบแทน NSC ที่ให้โอกาสดีๆ กับผม ถ้าเราช่วยกันคนละไม้ละมือจะเป็นขบวนการที่ท�า
อย่างต่อเนื่อง ท�าให้เรามีงานแข่งขันดีๆ หรือมีซอฟต์แวร์ดีๆ ใช้อย่างต่อเนื่องครับ ..

จากบทเรียนชีวิตของนักสร้างสรรค์มือทองคนนี้ จะพบว่าการจะประสบความส�าเร็จ
บนเส้นทางสายไอทีแบบยาวๆ นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะนอกจากความหลงใหลส่วนตัว บวก
รวมกับความพยายามแล้ว ฐานคิดของการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มุ่งสร้างประโยชน์แก่สังคม 
และโดยเฉพาะอย่างยิง่คอื ความกล้าทีจ่ะเปลีย่นแปลง ล้วนเป็นปัจจยัส�าคญัทีจ่ะท�าให้เราคอื
ผู้อยู่รอด

และเมือ่อยูร่อด เราย่อมมพีืน้ทีแ่ละชวีติทีจ่ะสร้างสรรค์อะไรให้โลกใบนีไ้ด้อกีมากมาย...
เหมือนชายผู้นี้

“

”

NSC
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ท�าไปแล้วไม่ส�าเร็จยังดีกว่าไม่ได้ท�า“
”
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สังคมที่ดีต้องรู้จักการส่งต่อ
คนที่ประสบความส�าเร็จจาก NSC
ควรส่งต่อหรือสร้างความส�าเร็จ

ให้รุ่นน้องไปเรื่อยๆ

“

”
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อาจารย์ประจำาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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องค์ประกอบที่ดี ย่อมน�ำพำเรำไปถึงระดับโลกได้...นั่นคือสิ่งที่เรำได้จำกบทสัมภำษณ์ของ 
ผศ.ดร.ชำญวิทย์ แก้วกสิ อำจำรย์และ Software Architect แห่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ผู้
ที่ได้พิสูจน์ตัวเองในช่วงชีวิตที่ผ่ำนมำว่ำ คนไทยเก่งไม่แพ้ใครในโลก ใครอยำกรู้ว่ำกำรจะไปสู่ระดับ
โลกได้ต้องมีอะไรบ้ำง โปรดฟังอำจำรย์เลคเชอร์โดยพลัน!
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จากความรูพ้ืน้ฐาน...สูม่อืปราบไวรสัตวัร้าย
เริ่มต้นจ�ำไม่ได้ว่ำปีไหน เรำไปเที่ยวงำนวันเด็กแถว

บ้ำนตำมปกติแล้วเจอเครื่องคอมพิวเตอร์จอเขียวที่มีกำร์ตูน
เป็นวงกลมข้ำงใน ด้วยควำมที่ผมวำดรูปไม่เก่ง เลยสนใจว่ำ
มนัแค่ป้อนค�ำสัง่แล้วออกมำเป็นกรำฟิกได้เลย หลงัจำกนัน้ได้
เรยีนคอมพวิเตอร์พืน้ฐำน เริม่รูจ้กัภำษำต่ำงๆ และเริม่ศกึษำ 
สิ่งที่เรำไปคลุกคลีจะเป็นเทคโนโลยีระดับล่ำง แล้วเริ่มสนใจ
มำกขึ้น เริ่มมีกำรหัดเขียนโปรแกรมแปลกๆ 

ช่วงนั้นเป็นยุคที่ไวรัสคอมฯ ยังแพร่หลำยท�ำให้เครื่อง
พังบ้ำง ก็เลยศึกษำเทคโนโลยีด้ำนนี้ สุดท้ำยสร้ำงโปรแกรม
แอนตีไ้วรสัขึน้มำตวัหนึง่ แล้วเข้ำแข่งขนัโครงกำรของเนคเทค 
แต่ตอนนัน้ยงัไม่เรยีกว่ำ NSC เป็นโครงกำรชือ่ Small Software 
Competition (SW) ส่งผลงำนตอนปี 2539 พอผ่ำนเข้ำรอบ
ก็ได้แข่งขันปี 2540 ได้รำงวัลที่ 2 กลุ่มเครื่องมือซอฟต์แวร์ 

คอมพวิเตอร์ในทกุช่วงของชวีติ
หลงัจำกนัน้ผมกท็�ำของทีเ่กีย่วข้องกบัคอมพวิเตอร์มำ

เรื่อยๆ พอขึ้นปี 3 ได้ทุนพัฒนำคณำจำรย์ของมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี โดยช่วงปี 3 และปี 4 จะมีค่ำเล่ำเรียนให้ 
มเีงนิเดอืนให้ พอจบกบ็รรจเุป็นพนกังำนมหำวทิยำลยั แล้วไป
เรียนต่อปริญญำโทที่จุฬำฯ แล้วต่อปริญญำเอกที่ประเทศ
อังกฤษ ก็จะเรียนด้ำน Computer Engineering มำตลอด 
ทนุทีไ่ด้รบัเป็นของกระทรวงวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ีเมือ่
เรยีนจบกลบัมำใช้ทนุทีม่หำวทิยำลยัฯ ซึง่ควำมรูพ้ืน้ฐำนด้ำน
คอมพิวเตอร์ตอนเรียนปริญญำเอกจะคล้ำยๆ กัน แต่มีเลี้ยว
ไปท�ำเรื่องอื่นนิดหนึ่งคือกำรเขียนคอมไพเลอร์ ไม่ใช่กำรท�ำ
ระบบด้ำนล่ำงเท่ำไหร่ ภำษำยังเป็นภำษำเครื่องอยู่ ควำมรู้
พื้นฐำนยังเป็นแนวเดิม ก็ได้มำจำกกำรมำแข่งกับเนคเทคที่มี
ผลเยอะเหมือนกัน

ต้นทนุในวยัเดก็...ช่วยปราบมลัแวร์ในวยันี้
ปีทีแ่ล้วมปีระเดน็มลัแวร์ทีต่ดิไปทัว่โลกชือ่  Wannacry 

ด้วยควำมบังเอิญที่ผมท�ำโปรแกรมตัวหนึ่งมำแก้มัลแวร์ตัวนี้
ได้ โดยควำมรู้ที่ใช้หลำยส่วนเป็นควำมรู้เมื่อ 20 ปีก่อน บำง
อันเป็นควำมรู ้เดียวกับที่ใช้แข่ง SW ส่วนหนึ่งอำจเป็น
ประสบกำรณ์และโอกำสทีเ่รำได้รบัตัง้แต่เดก็ๆ มนัเลยซมึซบั
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อาจเป็นประสบการณ์
และโอกาสที่เราได้รับตั้งแต่เด็กๆ มันเลยซึมซับ

เข้าไปในตัวและอยู่กับเราตลอด กลายเป็นเทคนิค
และวิธีคิดที่เราใช้แก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์

เข้ำไปในตัวและอยู่กับเรำตลอด กลำยเป็นเทคนิคและวิธีคิดที่เรำใช้แก้
ปัญหำทำงคอมพวิเตอร์ ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำลกัษณะไหน พอลงไปลกึสดุกจ็ะ
เป็นเรือ่งนัน้ เป็นเรือ่งบงัเอญิทีน่่ำสนใจ

อยากขึน้สงู...อย่าลมืเทคโนโลยรีะดบัล่าง
ยุคนี้เด็กจะเก่งและไปเร็วกว่ำสมัยก่อน สมัยก่อนกำรหำซอฟต์แวร์

มำทดลองท�ำยำกมำก ทรพัยำกรจะน้อยเมือ่เทยีบกบัเทคโนโลยแีละโอกำส
สมัยนี้ โดยธรรมชำติเด็กจะเก่งกว่ำรุ่นก่อนๆ แต่มีประเด็นที่อยำกเสริมคือ 
แนวทำงกำรศกึษำปัจจบุนัเรำโฟกสัเรือ่งแอปพลเิคชนั เวบ็ไซต์ กรำฟิกมำก
ขึน้ ท�ำให้เทคโนโลยรีะดบัล่ำง (Low level) ทีเ่ป็นระบบจะถกูลมืไป ถ้ำน้อง
ยคุใหม่สำมำรถศกึษำของทีเ่ป็นชิน้ด้ำนบนและด้ำนล่ำงทีเ่ป็นเทคโนโลยเีชงิ
ลึกมำผสมกันได้ และสร้ำงนวัตกรรมที่รวมสองส่วนได้ น่ำจะท�ำให้สร้ำง
นวัตกรรมที่น่ำสนใจแปลกๆ ใหม่ๆ มำกขึ้น

เข้าถงึต้นทางเทคโนโลย ีคอืวถิสีูค่วามเก่ง
ส่วนทักษะที่เด็กยุคนี้ควรเพิ่มเติม โดยทั่วไปคงเป็นเรื่องกำรศึกษำ

ค้นคว้ำด้วยตวัเอง เดก็อำจจะมอียูแ่ล้วแต่คงไม่ใช่แค่กำรอ่ำนเอกสำร มนัจะ
มทีกัษะทีเ่ดก็คอมพวิเตอร์สมยัก่อนใช้กนัและมปีระโยชน์ชดัเจนคอืกำรอ่ำน 
Source code ของโปรแกรม ซึ่งทักษะกำรอ่ำนได้ด้วยตนเองเป็นจุดที่จะ
สร้ำงควำมแตกต่ำงจำกคนอืน่ได้ ควบคูก่บัภำษำองักฤษ ซึง่ส�ำคญัมำกทัง้ใน
กำรติดต่อสื่อสำร กำรอ่ำนเอกสำร หลำยครั้งที่เรำต้องพูดคุยแลกเปลี่ยน
ควำมรู้กับคนสร้ำงเทคโนโลยี มันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้ผมสำมำรถเข้ำถึง
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เทคโนโลยีบำงเรื่องได้ดีกว่ำคนอื่น เพรำะเรำไปอยู่ใน 
community เรำไปอยู่ในชุมชนนักพัฒนำที่เป็นต้นทำง 
ทกุคนต้องสือ่สำรด้วยภำษำองักฤษ เรำจะท�ำควำมเข้ำใจ
ข้อมูลต้นทำงแล้วมำประยุกต์กับนวัตกรรมที่เรำอยำก
สร้ำงได้เร็วและถูกต้องมำกขึ้น 

ยคุสมยัทีป่ลาเรว็กนิปลาช้า!
มีค�ำพูดว่ำ ตอนนี้ไม่ใช่ยุคปลำใหญ่กินปลำเล็ก

แล้ว แต่เป็นยคุปลำเรว็กนิปลำช้ำ และเทคนคิแบบนีม้นั
พิสูจน์ได้ระดับหนึ่งว่ำ ถ้ำเรำเข้ำถึงเทคโนโลยีต้นทำงได้
ก่อนและท�ำควำมเข้ำใจกบัมนัได้เรว็กว่ำคนอืน่ เรำจะไป
เรว็กว่ำและสร้ำงนวตักรรมได้ดมีำกขึน้ ซึง่เดีย๋วนีส่้วนใหญ่
มกัจะรอเอกสำรหรอืรอแอปฯ บำงอย่ำงให้มคีนใช้มำกๆ 
ยกตัวอย่ำงเรื่องแชทบอทที่ตอนนี้เริ่มดัง แต่คนที่เป็น
เบอร์หนึง่ในตลำดตอนนีค้อืคนทีอ่ยูก่บัแชทบอทมำนำน
ก่อนที่จะมีค�ำว่ำแชทบอทอีก หรืออย่ำงเนคเทคที่วิจัย
เรือ่งนีม้ำนำน หรอือำจำรย์บำงท่ำนทีท่�ำวจิยัเรือ่งนีม้ำนำน
และเข้ำใจเรือ่งนีอ้ย่ำงด ีเขำเป็นต้นทำงของเทคโนโลย ีพอ
มนับมูขึน้มำเขำกม็เีทคโนโลยใีนมอืแล้ว สำยอืน่กเ็หมอืน
กนั ตอนนีส้ตำร์ทอพัเริม่จบัของทีเ่ป็นแอปพลเิคชนั และ
จะมีศัพท์ค�ำใหม่ขึ้นมำคือ Deep tech เรำต้องรู้ลึก รู้ไป
ถึงต้นตอของเทคโนโลยี ซึ่งต้องใช้เวลำนำน อยำกฝำก
น้องๆ ว่ำ ถ้ำอยำกท�ำเทคโนโลยีที่มีอิมแพคกับโลกต้อง
เริ่มตั้งแต่ตอนนี้ และใช้เวลำกับมันให้นำนเพียงพอ เรำ
จะได้ของที่ดี ไม่ต้องรีบ

ถ้าเราเข้าถึงเทคโนโลยีต้นทางได้ก่อน
และทำาความเข้าใจกับมันได้เร็วกว่าคนอื่น เราจะไปเร็วกว่า

และสร้างนวัตกรรมได้ดีมากขึ้น

ให้เวลากบัเทคโนโลยเีชงิลกึ...สร้างอมิแพคที่

สงูขึน้!

ถ้ำเป็นไปได้อยำกให้สิ่งที่สร้ำงออกมำหรือเวที
ประกวดเน้นประเด็นเทคโนโลยีที่เป็นเชิงลึกให้มีบำง
ส่วนมำใช้ร่วมกบัเทคโนโลยทีีเ่ป็นตวัผวิ ให้มนัไปด้วยกนั 
อย่ำทิง้เทคโนโลยเีชงิลกึ เข้ำใจว่ำกำรประกวดเป็นปีต่อปี 
เด็กจะมีเวลำเตรียมตัวแค่หนึ่งปี ตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่
อำจจะยำกสักนิด แต่ถ้ำเรำได้เทคโนโลยีเชิงลึกสัก 3 ปี 
5 ปี จะท�ำให้ได้นวัตกรรมที่ก้ำวกระโดดและชิ้นงำนที่
ออกมำจะดีกว่ำทั่วไป ซึ่งคงต้องท�ำอย่ำงต่อเนื่องหลำย
รุน่ของเดก็ในหน่วยงำน องค์กร ทัง้โรงเรยีน มหำวิทยำลยั 
ถ้ำมีกำรจูงใจแบบนั้นได้ เรำจะได้ของอีกแบบหนึ่ง 
เพรำะถ้ำจะท�ำเทคโนโลยีนี้ให้มันลึกซึ้งมีอิมแพคจริงๆ 
ในหลำยมหำวทิยำลยัเดก็ทีป่ระสบควำมส�ำเรจ็จะเริม่ท�ำ
ตั้งแต่ปี 1 และท�ำต่อเนื่องถึงปี 4 จนขัดเกลำสิ่งที่เขำ
ท�ำให้มีคุณภำพสูงขึ้น แล้วเขำจะประสบควำมส�ำเร็จ

 

สร้างหน่วยงานเพือ่ผลกัดนัสตาร์ทอพั

ทีม่หำวทิยำลยัเทคโนโลยสีรุนำร ีเรำมกีลุม่ทีผ่ลกั
ดันสตำร์ทอัพ ชื่อว่ำเซด้ำ (SEDA) เป็นหน่วยงำนเฉพำะ
ที่ก่อตัวมำได้ 2 – 3 ปี โดยมีอำจำรย์สำขำไอทีดูแล จะ
เป็นลักษณะเดียวกันในกำรสร้ำงนวัตกรรมและน�ำไป
ประกวด แต่อำจไม่ได้เป็นเวทีเฉพำะ NSC อำจจะเป็น
เวทีสตำร์ทอัพอื่นๆ อยำกให้มีหน่วยงำนลักษณะนี้ของ

“

”
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ถ้าเราได้เทคโนโลยีเชิงลึก..
จะทำาให้ได้นวัตกรรมที่ก้าวกระโดดและชิ้นงาน

ที่ออกมาจะดีกว่าทั่วไป

มหำวิทยำลัย ไม่ว่ำของที่นี่หรือที่อื่น ถ้ำท�ำให้เทคโนโลยีนี้ลงศึกษำ
เชิงลึกต่อเนื่องได้ คีย์เวิร์ดส�ำคัญคือ Deep tech เพรำะถ้ำเรำสร้ำง
ควำมแตกต่ำงจำกกลุ่มใหญ่ไม่ได้ นวัตกรรมก็จะไม่เด่นออกมำ

ใจเยน็ๆ และเฟ้นสิง่ทีถ่นดั
ปัจจุบันเรำขำดบุคลำกรด้ำนคอมพิวเตอร์อย่ำงมำกไม่ว่ำจะ

เป็นกลุ่มไหนก็ตำม คนที่ท�ำงำนได้แม้จะจบใหม่ถูกจ้ำงด้วยค่ำตัวที่
สูงมำก เทคโนโลยีที่ เป ็นเชิงลึกบำงเทคโนโลยีเขำไม ่สนใจ
ประสบกำรณ์แต่สนใจว่ำท�ำเทคโนโลยีได้หรือเปล่ำ เรำอำจจะยังไม่
ได้เป็นสตำร์ทอัพเอง แต่สำมำรถเข้ำไปอยู่ในบริษัทหรือองค์กรที่
สนับสนุนเรื่องพวกนี้ ไปเป็นพนักงำนช่วยเขำพัฒนำก่อน จริงๆ 
โอกำสเปิดกว้ำงในหลำยระดับ อยำกให้น้องๆ คิดในมุมที่อย่ำไปรีบ
มำกนัก เพรำะโดยสถิติเปอร์เซ็นต์ของคนที่ประสบควำมส�ำเร็จของ
กำรเป็นสตำร์ทอัพเพียง 1% แต่ 90% คือตำย ซึ่งต้องท�ำซ�้ำๆ 

ผมได้ท�ำงำนกับบริษัทสตำร์ทอัพในระดับที่เกิน 1,000 ล้ำน
เหรียญที่หนึ่ง คือไปคลุกคลีกับเขำ ช่วยเขำท�ำโปรเจกต์ เรียนรู้
วฒันธรรมและกลไกธรุกจิของเขำ แม้แต่บรษิทัใหญ่พอถงึจดุทีโ่ตไป
มำก ทกุคนอยำกเป็น CEO อยำกเป็น Co-founder ของบรษิทัหมด
เลย กลำยเป็นว่ำเรำต้องเปลี่ยนบทบำทจำกคนที่ท�ำซอฟต์แวร์มำ
เป็นคนบริหำรซึ่งมันยำกมำก ไม่ใช่ 1 ปี 2 ปี แต่ต้องเป็น 5 ปี ซึ่งคน
ทีร่อดจำกสตำร์ทอพัมน้ีอย เลยไม่อยำกให้น้องๆ รบีเกนิไป อยำกให้
ค่อยๆ เก็บเกี่ยวประสบกำรณ์ให้แข็งแกร่ง ค่อยๆ เดินไปทีละสเต็ป 
อย่ำงหนึ่งที่สังเกตได้จำกคนกลุ่มนี้ที่ประสบควำมส�ำเร็จคือ เขำท�ำ
ของที่เขำถนัดจริงๆ ถ้ำอันไหนไม่แม่นหรือไม่ถนัดแล้วไปท�ำมันจะ
สร้ำงควำมยำกล�ำบำกให้มำกกว่ำโอกำสที่จะประสบควำมส�ำเร็จ  

“

”
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คนกลุ่มนี้ (สตาร์ทอัพ)
ที่ประสบความสำาเร็จคือ เขาทำาของที่เขาถนัดจริงๆ

ถ้าอันไหนไม่แม่นหรือไม่ถนัดแล้วไปทำา
มันจะสร้างความยากลำาบากให้มากกว่าโอกาส

ที่จะประสบความสำาเร็จ

“

”
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สงัเกตตวัเองเพือ่หาเส้นทางชวีติ
ส�ำหรับคนที่ยังไม่แน่ใจว่ำชอบเส้นทำงนี้จริงไหม 

ให้ใช้วิธีสังเกตตัวเองดู ส่วนใหญ่คนจะเริ่มชอบจำกเกม
คอมพิวเตอร์ แต่มีเด็กกลุ่มหนึ่งที่เขำสนใจว่ำเกมสร้ำง
ขึ้นมำได้อย่ำงไร หรือท�ำไมตัวละครขยับตรงนี้ได้ ท�ำไม
สำมำรถส่งข้อมลูจำกตรงนีไ้ปตรงนัน้ได้ หรอืนัง่ดเูฟซบุก๊ 
อยำกรู้ว่ำกลไกกำรท�ำงำนเป็นอย่ำงไร เป็นจุดสังเกตว่ำ
เรำจะอยู่กับคอมพิวเตอร์ได้ไหม ไม่ใช่แค่ชอบเล่นเกม 
ถ้ำเริ่มมีวิธีคิดแบบนี้ คุณอำจจะเหมำะกับกำรใช้ชีวิต
เขยีนโปรแกรม เพรำะเมือ่เป็นวชิำชพีแล้วเรำต้องอยูก่บั
มันตลอด เหมือนคนชอบถ่ำยรูปก็จะมีควำมสุขกับกำร
ถ่ำยรปู คนทีเ่ป็นนกัพฒันำกเ็ช่นกนั เขำจะมคีวำมสขุกบั
กำรสร้ำงของ เขียนโค้ด เป็นวิธีกำรคิดที่ต่ำงกัน ลอง
สังเกตตัวเองดู

นยิามตวัเอง ณ วนันี้
ส่วนหนึ่งผมไม่ค่อยเห็นตัวเองเป็นอำจำรย์สัก

เท่ำไหร่ (หวัเรำะ) ด้วยควำมทีเ่รำอยูท่ีน่ีต่ัง้แต่เดก็ ทกุคน
ทีส่อนผมเหน็เขำเป็นรุน่น้อง จดุสงัเกตคอืเวลำผมไปสอน
ที่อื่นจะใจดี แต่ถ้ำสอนสำขำตัวเองจะตั้งมำตรฐำนและ
เฮี้ยบมำกขึ้น บทบำทควำมเป็นอำจำรย์เลยไม่ค่อยชัด
เมื่อเทียบกับไปเป็นวิทยำกรหรือไปสอนให้ที่อื่น นี่เป็น
ฝั่งกำรศึกษำ

 อีกฝั่งหนึ่ง บทบำทตอนนี้ในโลกอุตสำหกรรม 
ผมมองว่ำตัวเองเป็น Software Architect เมื่อก่อนเรำ
เริม่จำกกำรเป็นนกัพฒันำ แต่ช่วงนีผ้มเริม่เขยีนโปรแกรม
ได้น้อยลง เริ่มมองภำพรวมกว้ำงขึ้น สิ่งที่ท�ำตอนนี้
เป็นกำรเอำชิ้นส่วนซอฟต์แวร์ของเด็กในบริษัทที่เรำไป
เป็นที่ปรึกษำมำร้อยเรียงกัน ถ้ำมองในมุมนี้น่ำจะเป็น 
Software Architect มำกกว่ำที่จะเป็นนักพัฒนำอย่ำง
ที่ตอนเด็กๆ อยำกเป็น

จริงๆ แล้วเป้ำหมำยในชีวิตตั้งแต่เด็กคือกำรท�ำ
ซอฟต์แวร์ ผมกเ็คยคดิเหมอืนกนัว่ำถ้ำไม่ได้เป็นอำจำรย์
ก็คงท�ำซอฟต์แวร์อยู่ที่ไหนสักที่หนึ่ง แต่ก็ถือเป็นโอกำส
ดีที่ได้มำเป็นอำจำรย์ เพรำะมีมุมที่ได้ท�ำซอฟต์แวร์เอง
ด้วย ได้ศึกษำเทคโนโลยีใหม่ๆ แล้วมำเล่ำให้เด็กๆ ฟัง 

ซึง่ตอนนีเ้ทคโนโลยมีเียอะมำกและไปเรว็มำก ควำมยำก
คือพอเรำต้องเปลี่ยน มันต้องตัดอะไรออกเติมอะไรเข้ำ 
เป็นควำมท้ำทำยในกำรออกแบบหลักสูตรกันต่อไป

สร้างโอกาสให้เป็นลกูโซ่
ตลอดช่วงจังหวะชีวิตที่เกิดขึ้น หลำยๆ เรื่องเป็น

ควำมบังเอิญมำกๆ ไม่แน่ใจว่ำอะไรเป็นจุดผลักดันใน
ชีวิต แม้แต่กำรตัดสินใจเข้ำแข่งขันซอฟต์แวร์ ตอนนั้น
ยงัไม่ได้เรยีนคอมพวิเตอร์ ยงัเป็นวศิวะฯ ทัว่ไป เป็นส่วน
หนึ่งที่ท�ำให้ผมตัดสินใจเดินเข้ำไปหำอำจำรย์ตอนปี 1 
และขอให้อำจำรย์เป็นทีป่รกึษำให้ เป็นจดุเริม่ต้นทีท่�ำให้
เรำรู้จักอำจำรย์มำกขึ้น เป็นกำรสร้ำงโอกำสให้เรำได้
ลงมือท�ำบำงอย่ำงและได้แสดงศักยภำพ พอคนอื่นเริ่ม
เห็นก็เป็นปฏิกิริยำลูกโซ่ไปเรื่อยๆ ช้ำๆ 

ทีเ่ป็นโอกำสอกีครัง้หนึง่คอืผมเคยได้เข้ำไปอยูใ่น 
community ของกำรท�ำ Software Container ของ
บริษัท เป็นโอกำสที่รู้จักวิศวกรคนหนึ่งที่ท�ำซอฟต์แวร์
ด้วยกัน เขำชวนผมเขียนหนังสือ ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้
เขยีนหนังสอืร่วมกนัครัง้แรก ปีถดัมำเรำกม็โีอกำสเขยีน
หนังสือด้วยตัวเองทั้งเล่ม น่ำจะเป็นจังหวะ มีช่องทำง มี
เวท ีม ีcommunity หลำยองค์ประกอบด้วยควำมสำมำรถ
ตวัเองเป็นแค่ส่วนเลก็ๆ แต่องค์ประกอบรอบๆ ทีป่ระเทศ
สร้ำงโอกำสให้เรำ community สร้ำงโอกำสให้เรำ มนั
ส่งผลกระทบกบัชวีติ เป็นแรงสนบัสนนุได้เยอะมำกครบั

ซอฟต์แวร์ไทยไปไกลระดบัโลก (ได้!)
ที่ผ่ำนมำผมได้ท�ำของที่อยำกท�ำแทบจะหมดทุก

อย่ำงแล้ว เรำได้สร้ำงซอฟต์แวร์ ได้ท�ำงำนวจิยั ปีนีโ้ชคดี
ได้เขียนหนังสือให้คนอ่ำน ถือว่ำเท่ำที่ผ่ำนมำประสบ
ควำมส�ำเรจ็ในมมุมองของตวัเองเพยีงพอแล้ว ทีอ่ยำกท�ำ
ต่อ คล้ำยๆ ว่ำมันเป็นควำมฝันอย่ำงหนึ่งที่อยำกเห็น
อตุสำหกรรมซอฟต์แวร์ไทยโตและมคีวำมสำมำรถในกำร
แข่งขนัระดบัโลกได้ เป็นควำมฝันวยัเดก็ทีอ่ยำกเป็นส่วน
หนึ่ งที่จะช ่วยด ้ำนนี้  พอโตขึ้นมำเรำไม ่ได ้อยู ่ ใน
อุตสำหกรรมเต็มตัว แต่ที่ผ่ำนมำรู้สึกดีใจที่พอจะท�ำได้
บ้ำง ช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่ำนมำน่ำจะชัดเจนที่สุดที่เกิดของ
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เป็นโอกาสดีที่ได้มาเป็นอาจารย์
เพราะมีมุมที่ได้ทำาซอฟต์แวร์เองด้วย ได้ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ

แล้วมาเล่าให้เด็กๆ ฟัง

แบบนี้ขึ้น เรำสำมำรถเอำเทคโนโลยีใหม่ๆ จำกบริษัท
สตำร์ทอพัต่ำงๆ ที ่Silicon Valley มำได้เรว็และกระตุน้
ให้คนไทยอยำกเรยีนรูข้องแบบนีไ้ด้เรว็และก่อนประเทศ
อื่น เป็นเรื่อง Software Container ที่ผมถนัด เรียกได้
ว่ำผมแฮปปี้ในระดับหนึ่งกับเรื่องที่เกิดขึ้น 

สเต็ปถัดไปคงเป็นกำรท�ำให้เทคโนโลยีพวกนี้มัน
ง่ำยขึน้ เดก็สำมำรถเรยีนรู ้สำมำรถเข้ำใจได้มำกขึน้ ปีหน้ำ
มีแผนจะเอำมำสอนในหลักสูตรของมหำวิทยำลัย เป็น
อีกสเต็ปในกำรสร้ำงรำกฐำน ตอนนี้ทุกคนรู้ว่ำเรำอยู่
ในยุคที่พยำยำมสร้ำง Digital economy พยำยำมไป
ในบริบทนั้น ซึ่งตรงนี้จะเป็นพื้นฐำนในอุตสำหกรรม
คอมพิวเตอร์ได้

ออกจากมหา’ลยั...ไปหา Community
ถ้ำเรำท�ำอะไรคนเดียว ไม่มีทำงที่คนๆ เดียวจะ

สร้ำงอิมแพคระดับโลกได้ แต่พอเป็น community ทุก
คนช่วยกันเขียนซอฟต์แวร์ ทุกคนช่วยกันแชร์ควำมรู้ที่
สร้ำงขึ้นมำ กำรได้แลกเปลี่ยนกันสร้ำงโอกำสมำกๆ 
อยำกเหน็เดก็ไทยได้ไปร่วมใน community เหล่ำนี ้เรำ
จะได้ท�ำงำนกบัวศิวกรระดบั Google โดยทีน่ัง่อยูท่ีบ้่ำน 
เรำจะเจอเทคนคิกำรเขยีนโปรแกรมทีไ่ม่ได้มกีำรสอนใน
มหำวิทยำลัยแน่นอน เป็นเรื่องที่หำเรียนไม่ได้ เขำจะมี
วธิกีำรท�ำงำนทีแ่ตกต่ำงจำกบ้ำนเรำ ต่ำงจำกมหำวทิยำลยั 
มันจะเจอได้ในแต่ละที่ และแต่ละที่ก็จะต่ำงกัน ถ้ำเป็น
ไปได้อยำกให้น้องๆ พยำยำมเข้ำไปร่วมใน community 
ระดับพวกนี้ เรำจะได้เรียนรู้มำกๆ เลย  

“

”

อยากส�าเรจ็...ธรุกจิต้องมเีอีย่ว
ม ีcommunity ทัง้ล้มเหลวและส�ำเรจ็ community 

ที่ส�ำเร็จทุกคนจะมีเป้ำหมำยร่วมกัน ทุกคนมีของที่มำ
แชร์และมีของที่จะได้กลับไป มันยำกมำกเวลำที่เรำคิด
จะสร้ำง community ในประเทศไทย ด้วยควำมที่เรำ
จะมีคำแรกเตอร์ที่ว่ำทุกคนต้องมีน�้ำใจ พอทุกคนคำด
หวังว่ำคนอื่นจะมีน�้ำใจมันจะไม่เกิดบำงอย่ำงขึ้น เพรำะ
จริงๆ community ที่จะเกิดและแข็งแกร่งมักจะต้องมี
ธุรกิจมำเกี่ยวข้อง และเป็นฐำนที่ท�ำให้มีควำมยั่งยืน ถ้ำ
เป็นลักษณะไม่หวังผลก�ำไรร้อยเปอร์เซ็นต์มันยำกมำก
ที่จะเกิด ดังนั้น หำกจะให้ยั่งยืนต้องมีธุรกิจเป็นแบ็ค 
มีคนท�ำงำนฟูลไทม์ใน community โดยบริษัทใหญ่
จ่ำยเงนิ ถ้ำทกุคนใส่พลงัเข้ำไปอย่ำงเดยีวแล้วไม่ได้อะไร
กลับไปเลย สุดท้ำยมันจะไม่ส�ำเร็จ จึงต้องมีแบ็คโบน
ใหญ่ๆ ทีส่ำมำรถได้ผลประโยชน์บำงอย่ำงและสนบัสนนุ
คนท�ำงำนให้สำมำรถท�ำงำนได้ด้วย... 

พรสวรรค์อำจเป็นสิง่ส�ำคญั แต่พรแสวงนัน้ส�ำคญั
กว่ำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหำกมีคนคอยชี้แนะให้เรำแสวง
อย่ำงถูกจุด พร้อมๆ ไปกับมีแรงคอยหนุนส่งอย่ำงเข้ม
แข็ง โอกำสไปสู่ควำมส�ำเร็จของเด็กไอทีไทยก็ย่อมเปิด
กว้ำงมำกขึ้น และนั่นเองคือบทบำทในวันนี้ของอำจำรย์
ชำญวิทย์ ที่เจ้ำตัวบอกว่ำเป็นควำมสุขในชีวิตของเขำ...

NSC
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ความฝันอย่างหนึ่ง..
อยากเห็นอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยโต

และมีความสามารถในการแข่งขัน
ระดับโลกได้

“

”
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community ที่สำาเร็จ
ทุกคนจะมีเป้าหมายร่วมกัน ทุกคนมีของที่มาแชร์

และมีของที่จะได้กลับไป

“

”





อาจารย์ประจำาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ดร.กานดา ศรอินทร์ 

NSC | 2001
KANDA SORNIN,Ph.D



LESSON LEARNED FROM
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ความส�าเร็จไม่ได้วัดที่ความเก่งอย่างเดียว แต่ต้องขยันและตั้งใจด้วย...นั่นคือสิ่งที่ 
ดร.กานดา ศรอินทร์ คุณแม่แห่งสาขาวิทย์คอม ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย บอกว่าเป็น
เคล็ดลับที่ท�าให้เธอข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตมาจนถึงจุดนี้ และถึงวันนี้ที่อยู่ในฐานะ
อาจารย์แม่ เธอสอนลูกศิษย์ว่าอย่างไรกันบ้าง อยากชวนไปฟังเลคเชอร์จากเธอดู...
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ชอบเพราะชื่อมันเท่!
ถ้าเล่าย้อนไปถงึการเข้ามาในเส้นทางนี ้น่าจะเริม่

จากการเลอืกเรยีนตัง้แต่ ม.6 เพราะต้องเอนทรานซ์เลอืก
สาขาวิชาที่ชอบ ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร แต่มี
สาขาวิชาหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันดูเท่มาก คือ ‘วิทยาการ
คอมพิวเตอร์’ หรือที่เรียกกันติดปากว่า ‘วิทย์คอม’ แม้
จะยังมีค�าถามกับตัวเองว่า สาขานี้มันใช่? มันคือตัวตน
ของฉันหรือเปล่า? แต่ถ้าดูจากชื่อแล้วชอบมาก เราเลย
เลอืกจากสิง่ทีช่อบก่อนแล้วไปค้นหาว่าสาขานีเ้รยีนอะไร 
จบออกมาจะเป็นอะไร ท�าให้รูจ้กัสาขานีม้ากขึน้ ตอนนัน้
ยังไม่รู้เลยว่าอินเทอร์เน็ตคืออะไร จนกระทั่งเข้าปี 1 
เมื่อปี 2541 มันดูห่างจากเรามาก เราไม่รู้ด้วยซ�้าว่าสิ่งที่
เขาอธิบายมันคืออะไร แต่มันก็น่าค้นหา 

เอาห้องน�้าเข้าสนามแข่ง!
ตอนเรยีนปี 4 เดก็วทิย์คอมทกุคนต้องท�าโปรเจกต์

จบ อาจารย์ที่ปรึกษาจะแนะน�าแกมบังคับให้ส่งผลงาน
เข้าแข่งขัน NSC ตอนนั้นเราเพิ่งได้หัวข้อโปรเจกต์ว่า
จะท�าอะไร แต่มนัเป็นการสัง่สมมาตัง้แต่ปี 1 – 4 แล้ว จน
ตกลงกบัคูโ่ปรเจกต์ว่าจะท�าระบบฐานข้อมลูการออกแบบ
ห้องน�า้สามมติ ิซึง่ส�าหรบัเรามนัว๊าวมาก! เพราะเป็นอะไร
ที่ใหม่และยังไม่มีคนท�า เราได้ความคิดมาว่า ถ้าจะเลอืก
ห้องหรอืออกแบบห้องสกัอย่าง เราจะเหน็ภาพได้อย่างไร
และมันควรมีความเสมือนจริง เลยอยากออกแบบห้อง
สามมติ ิ โดยเลอืกห้องน�า้ด้วยความทีช่อบลายกระเบือ้ง 
ซึง่เราสามารถเลอืกลายกระเบือ้งและสขุภณัฑ์มาจดัวาง
ในโปรแกรมได้ รวมทัง้มกีารค�านวณราคาวสัดทุีจ่ะน�ามา
ใช้ด้วย จากหัวข้อที่เลือกจึงเป็นโอกาสที่ท�าให้เราผ่าน
การคัดเลือกรอบแรกและได้รับเงินรางวัลเริ่มต้นใน
การพัฒนาผลงานประมาณ 5,000 บาท ซึ่งมันโอเคแล้ว
ส�าหรับเรา 

ก้าวข้าม ‘ความไม่เคย’
ตอนแข่ง NSC เราท�างานไม่เสร็จ เพราะการ

ศึกษาสามมิติมันเป็นเรื่องใหม่ส�าหรับเรา ต้องศึกษา

ข้อมูลที่จะเอามาใช้ในห้องน�้าใหม่หมด ต้องไปถ่ายรูป
หรือหาตามอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะเอามาใช้ แต่ตรงนั้น
ไม่เสียเวลาเท่ากับท�าสามมิติ คือเราเรียนมายังไม่ได้
ปฏบิตัจิรงิสกัครัง้ พอมาเจอตูม้เดยีวของการท�าโปรเจกต์
กเ็ลยกลายเป็นภาระหนกัมาก ท�าให้เสยีเวลากว่าจะโค้ด
ได้และเสียเวลาท�าภาพนานมาก รวมทั้งต้องปั้นโมเดล
สุขภัณฑ์ จากที่ท�าไม่เป็นก็เริ่มท�าเป็น แต่เราไปใช้เวลา
ตรงนั้นมากเกินไป แม้โปรเจกต์อาจจะเสร็จไม่ทันใน 
NSC แต่ก็เสร็จระหว่างการเรียนปี 4 ท�าให้เรียนจบมา
ด้วยโปรเจกต์นี้ค่ะ

สิ่งที่ได้จากการไป (ไม่) ถึงเส้นชัย
สิง่ทีไ่ด้เรยีนรูค้รัง้นัน้น่าจะเป็นเรือ่งระยะเวลาทีม่า

ก�ากบัเรากบัการท�างานให้ประสบความส�าเรจ็ จงึต้องมา
วางแผนกบัคูโ่ปรเจกต์ จากทีไ่ม่ได้คดิว่าต้องเร่งขนาดนัน้ 
พอมี NSC เข้ามา ปรากฏว่าสิ่งที่เราคิดคนอื่นมองว่า
มันมคีณุค่า ตอนแรกคดิอยากท�าอะไรกท็�า พอโปรเจกต์
เข้ารอบก็ตื่นเต้นมาก แล้วเราจะท�าเสร็จไหม ท�าให้
วางแผนงานกนัมากขึน้ ตอนนัน้ได้เรยีนรูเ้รือ่งการวางแผน
ในส่วนงานที่เราท�า และมีเป้าหมายว่าต้องท�าให้เสร็จ
หรือให้ได้มากที่สุดเพราะเราได้รับทุนมาแล้ว ต่อให้ท้อ
ก็ต้องท�าให้ได้ เราศึกษาใหม่หมดภายใต้กรอบเวลา 
สุดท้ายอาจจะไปไม่ถึงจุดหมายแต่เราได้เรียนรู้ตลอด
กระบวนการ

ใบเบิกทางสู่งานที่ใช่!
คุณค่าที่ได้จาก NSC ตอนเริ่มต้นคือท�าให้ได้งาน

ที่เกี่ยวข้อง เวลาสัมภาษณ์งานเขาจะถามว่าที่ผ่านมา
เราท�าอะไร โปรเจกต์ทีเ่ราท�าน่าสนใจแค่ไหน พอบอกว่า
เราเคยร่วมโครงการ NSC และผ่านเข้ารอบแรก เขาก็
สนใจสอบถามเกี่ยวกับโปรเจกต์ที่ท�า สิ่งที่ท�าให้ประสบ
ความส�าเร็จทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งน่าจะเพราะได้เข้าร่วม 
NSC ในวันนั้น เป็นใบเบิกทางให้เราได้รับงานที่ดีและ
ตรงสายงานที่อยากท�า แม ้อาจไม ่ได ้ เริ่มต ้นเป ็น
โปรแกรมเมอร์โดยตรง เพราะเราสมัครเข้าท�างาน
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สิ่งที่ท�ำให้ประสบควำมส�ำเร็จทุกวันนี้
ส่วนหนึ่งน่ำจะเพรำะได้เข้ำร่วม NSC ในวันนั้น

เป็นใบเบิกทำงให้เรำได้รับงำนที่ดี
และตรงสำยงำนที่อยำกท�ำ

“

”
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ต�าแหน่งนกัวชิาการคอมพวิเตอร์ทีม่หาวทิยาลยัขอนแก่น เราไม่รูว่้าหน่วยงานจะ
ให้ท�าอะไร แต่เขาให้เรยีนรูท้กุส่วนงาน มงีานหนึง่ทีค่ดิว่าเหมาะกบัตวัเองคอื การ
ได้ท�าเวบ็แอปพลเิคชนัและเวบ็มาสเตอร์ของมหาวทิยาลยั ทีเ่กดิจากการออกแบบ
และความคดิของเรา รูส้กึภมูใิจมากทีไ่ด้บอกคนอืน่ว่าเวบ็ฯ ทีค่ณุใช้คอืเวบ็ฯ ทีฉ่นั
ท�า เริ่มต้นคือได้งานที่ชอบและรักมาตลอดค่ะ 

ก้าวสู่โลกของการสอน
พอท�างานสกัพกักเ็รยีนต่อระดบัปรญิญาโท พอดวีทิย์คอมของ ม.ขอนแก่น

เปิดรับ ป.โทรุ่นแรก เราได้น�าความรู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการท�างานและการเรียน 
มันสอดคล้องกันไปหมด ซึ่ง NSC ท�าให้เราเข้าสู่วงการนี้โดยตรง สายงานที่ท�าก็
เกีย่วข้องกบัทีเ่ราเรยีนมา การได้งานกม็ผีลต่อเนือ่งกนั พอเรยีนต่อ ป.โท กม็โีอกาส
ที่เข้ามาคือมหาวิทยาลัยรับต�าแหน่งอาจารย์พอดี 

ตอนแรกยังไม่รู้ว่าตัวเองจะสอนใครได้ แต่ตอนท�างานเป็นนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ เรามีโอกาสเป็นวิทยากรอบรมการท�าเว็บไซต์ให้น้องๆ นักศึกษา 
พอได้เริ่มสอนท�าให้คิดว่าการสอนไม่ใช่เรื่องยาก เป็นเรื่องสนุก เราสามารถ
ถ่ายทอดให้คนอืน่ได้โดยไม่กัก๊ ต่อให้ท�าไม่ได้เรากศ็กึษาข้อมลูเพิม่ รูส้กึว่าน้องๆ ก็
สนใจ แล้วกข็ยบัขัน้ไปเป็นวทิยากรส�าหรบัทมีอาจารย์ หลายคนทีเ่ป็นบคุลากรมา
เรยีนรูก้บัเราทีศ่นูย์คอมพวิเตอร์ รูส้กึว่าการสอนและการบรรยายกส็นกุไปอกีแบบ 

เป็นอาจารย์จากความฝันของแฟน
จรงิๆ ทีม่าเป็นอาจารย์จรงิจงัมาจากแฟนค่ะ (ยิม้) เพราะเขาชอบและอยาก

ท�างานเป็นอาจารย์ ความฝันของเขาคืออยากเป็นอาจารย์สอนนักเรียน เขาบอก
ว่าให้เราลองเป็นให้เขาได้ไหม แต่เราก็มาคิดวา่ ลองเป็นให้เขาแล้วมันใช่เราไหม? 
เราไม่รู้ว่าเราชอบอะไร แต่เมื่อมีโอกาสเข้ามาถ้าไม่คว้าไว้จะเสียโอกาส ก็ชั่งใจ
เยอะมากแต่ก็ลองสมัครเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยดู  

เราเห็นตั้งแต่เด็กเริ่มสนใจ
อยากแข่ง อยากส่งต่อ อยากไปต่อ 

ทำาให้หัวใจพองโตมาก เพราะเราเป็นคนผลักดัน
และคอยดูความสำาเร็จของเขา

“

”
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พอได้มาลองเป็นอาจารย์รูส้กึว่าเรารกัในงานสอน
แต่ละปีการศึกษาเราจะเจอเด็กนักศึกษาที่เข้ามาและ
หมุนเวียนตลอด กิจกรรมของมหาวิทยาลัยตลอดปี
การศึกษาท�าให้เราไม่เบื่อ และท�าให้ได้เจอนักศึกษา
ทุกชั้นปีที่เข้ามา ได้เจออะไรแปลกๆ มีนักศึกษาเหมือน
เป็นเพือ่น เราจะให้ความสนทิสนมและให้ใจกบัเดก็มากๆ 
ในสาขาจะเรียกเราว่าอาจารย์แม่ (หัวเราะ) ถ้าคิดอะไร
ไม่ออกหรอืมปัีญหาให้มาบอกอาจารย์กานดา เป็นเพราะ
เราเป็นทีพ่ึง่กบัเดก็ได้นอกจากให้ความรู ้บางคนมปัีญหา
ระหว่างเทอม เราก็อยากให้เขาไว้ใจมาเล่าให้เราฟัง

จากคนเคยแข่ง...สู่ผู้ผลักดัน
ตอนที่ศึกษาปริญญาเอกได้แรงบันดาลใจจากที่

บ้านว่าไหนๆ มาทางอาจารย์แล้วก็ไปให้สุด เลยคิดจะ
เรียนต่อ พอเรียนจบก็กลับมาท�างานแบบเต็มตัวอีกครั้ง 
ระหว่างนัน้มโีอกาสเป็นอาจารย์ทีป่รกึษาโปรเจกต์ และ
ได้เป็นคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการของรุ่น
น้องๆ เราได้เห็นพัฒนาการ เทรนด์ของเทคโนโลยี 
ตัวอย่างกรณีศึกษาต่างๆ ที่อยากบอกต่อให้เด็กเข้าร่วม
โครงการ อยา่งนอ้ยได้เปิดโลก เอาความรูท้ี่เรียนมา 4 ปี
มาสร้างแอปพลเิคชนัเข้าร่วมแข่งขนั และจากการทีเ่ป็น
กรรมการกถ่็ายทอดให้เดก็ฟังว่าแต่ละปีมพีฒันาการอะไร 
มีหลายโครงการที่เราผลักดันและเขาสนใจ พอเด็กผ่าน
เข้ารอบ ท�าให้เกดิความภมูใิจ เราเหน็ตัง้แต่เดก็เริม่สนใจ 
อยากแข่ง อยากส่งต่อ อยากไปต่อ ท�าให้หวัใจพองโตมาก 
เพราะเราเป็นคนผลักดันและคอยดูความส�าเร็จของเขา

ความท้าทายของคนสอนไอที
จากทีเ่หน็นกัศกึษาทกุคนทีเ่ข้ามาในสายวทิย์คอม 

บางคนอาจหลงมาเรยีนเหมอืนเราในตอนแรก ซึง่จะเหน็
ได้จากการสัมภาษณ์เด็กเลยว่า ท�าไมเขาเข้ามาเรียน 
ส่วนใหญ่จะบอกว่าชอบคอมพิวเตอร์ แต่มันตีความได้
หลายอย่าง คุณชอบท�าอะไรกับคอมพิวเตอร์ หลายคน
ชอบเล่นเกม ชอบเล่นโซเชยีลเนต็เวร์ิก แสดงว่าคณุชอบ
การสื่อสารโดยใช้งานคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ได้ชอบ
คอมพิวเตอร์โดยแท้ สรุปคือคุณเป็นผู้ใช้ แต่เด็กอีกกลุ่ม
จะบอกเราว่า เขาอยากเรียนรู้ อยากศึกษาว่าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท�างานอย่างไร การเขียนโปรแกรมต่างๆ 
แตกต่างกนัอย่างไร เราจะได้จติวญิญาณของเดก็ทีต่่างกนั
มากซึง่จะส่งผลต่อการเรยีนของเขาทนัท ีเดก็ทีบ่อร์นทบูี
เพือ่จะมาสายนีจ้ะมลีกัษณะการเรยีนรูต่้างกบัเดก็ทีไ่ม่รู้
ว่าจะเรียนอะไรแล้วเลือกมาสายนี้ การขับเคลื่อนเขา 
ก็จะแตกต่างกัน อันนี้คือความท้าทาย 

ปรับความรู้ให้เหมาะกับความถนัด

ส�าหรับเด็กที่ไม่มีวิธีคิดเป็นระบบตั้งแต่แรก เรา
ต้องสอนให้เขาคิดเป็นระบบ เพราะการสร้างโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ต ้องคิดเป็นระบบ เราจะฝึกเด็กให้รู ้
กระบวนการเพื่อให้เขาเอาไปใช้ประกอบอาชีพและดึง
ความสามารถของเขาออกมา ซึ่งเขาต้องมองตัวเองให้
ออกก่อน เด็กบางคนเรียนวิทย์คอมก็จริงแต่ไม่ได้เป็น
โปรแกรมเมอร์ทกุคน เป็นวกิฤตโปรแกรมเมอร์ไทยทีเ่ดก็
วิทย์คอมไม่สามารถเขียนโปรแกรมได้ ซึ่งมันมีสาเหตุ

เด็กที่บอร์นทูบีเพื่อจะมาสายนี้
จะมีลักษณะการเรียนรู้ต่างกับเด็กที่ไม่รู้ว่าจะเรียนอะไร
แล้วเลือกมาสายนี้ การขับเคลื่อนเขาก็จะแตกต่างกัน

อันนี้คือความท้าทาย
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หลายอย่าง เช่น ไม่ได้ชอบส่วนตวั หรอือาจมสีายงานอืน่
ที่เกี่ยวข้องหลากหลายด้าน หรือมีอาชีพอื่นที่สามารถ
เป็นได้ เช่น นกัวเิคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
ส�าหรับองค์กร นักทดสอบซอฟต์แวร์ นักออกแบบ
คอมพวิเตอร์กราฟิก นกัควบคมุดแูลอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ 
ฯลฯ เป็นกลุม่งานสนบัสนนุทีส่ามารถท�าได้ และเป็นสาย
อาชีพที่ไม่มีทางตัน ขึ้นอยู่กับเขาสนใจอะไร เด็กบางคน
อาจเขยีนโปรแกรมไม่เก่ง แต่ออกแบบกราฟิกเก่ง บางคน
แม้ไม่ได้บอร์นทูบีด้านนั้น แต่เขาสามารถปรับเปลี่ยน
ความรูใ้ห้เหมาะกบัความถนดัแต่ละด้านได้ ซึง่การวดัผล
เราไม่ได้วัดด้านใดด้านเดียว เด็กต้องเรียนรู้รอบด้าน 
เวลามอบหมายงานให้เดก็ปี 4 เราจะมองว่าเขาท�าอะไรได้ 
ชอบอะไร ให้เขาเลอืกหวัข้อโปรเจกต์จากสิง่ทีเ่ขาอยากท�า 
เพราะเราไม่อยากปิดกั้นความคิดเด็ก แต่มันต้องอยู่
ภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสม

บูรณาการความรู้ แล้วมุ่งสู่เป้าหมาย
ส�าหรับน้องมัธยมฯ เด็กบางคนยังไม่รู้ตัวเองว่า

อะไรคอืสิง่ทีเ่ขาชอบหรอืสิง่ทีเ่ขาควรจะเป็น ซึง่เขาควร
เลือกเรียนอะไรที่เขารักมากกว่า เพราะจะสามารถท�า
มันออกมาได้ดีมาก แต่กรณีที่เด็กบางคนอาจถูกพ่อแม่
บังคับ สุดท้ายต่อให้เขาเรียนในสิ่งที่ไม่ได้รัก แต่เชื่อว่า
ระหว่างการเรียนเขาจะได้แสดงออกในสิ่งที่ชอบ เช่น 
พ่อแม่อยากให้เรียนบริหารธุรกิจ แต่เขาเรียนวิทย์คอม 
เราก็จะบอกเขาว่าแม้เรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ก็

สามารถท�าธุรกิจได้ บางรายวิชาเราได้ไปสอนหรือ
ประสานงานเกี่ยวกับ Startup นอกจากความรู้ทาง
วิชาการแล้ว เราก็อยากปลูกฝังให้เด็กสามารถก่อตั้ง
ธุรกิจได้ ไม่จ�าเป็นว่าต้องมีความรู้ในศาสตร์เดียว การที่
จะเป็นผู้ประกอบการหรือท�าสิ่งที่รักหรือชอบ มันเป็น
การบูรณาการศาสตร์ เป็นความรู ้แบบเปิด ทุกคน
สามารถหาความรูใ้นสิง่ทีไ่ม่รูม้าใส่ตวัได้ เราจะสอนเดก็ว่า 
ต้องไปสูเ่ป้าหมายสดุท้ายให้ส�าเรจ็ วิง่ไปให้สดุ ไม่ต้องไป
หยุดกับค�าว่ายอมอะไรทั้งนั้น เพราะเรามาตรงนี้แล้ว 
อยากให้มองเป้าหมาย เหมือนเราก็ไม่รู้ว่าตัวเองชอบ
อะไร แต่ถ้าได้ท�าสิ่งนั้นแล้ว ก็จะต้องท�าให้ส�าเร็จ

ขยันและตั้งใจ สุดท้ายจะส�าเร็จ!
ส�าหรบัสิง่ทีผ่ลกัดนัให้เรามาถงึทกุวนันี ้เริม่ต้นน่า

จะมาจากตวัเอง ด้วยลกัษณะทีเ่ราอาจไม่ใช่คนเรยีนเก่ง
มาก แต่เป็นคนที่สามารถท�าอะไรและจะส่งพลังให้สิ่งที่
ตัวเองท�าอยู่ ต่อให้ท�าไม่ได้ก็จะหาทางท�าให้ส�าเร็จให้ได้ 
ระหว่างทางอาจจะเกดิปัญหา เราท้อได้แต่ต้องลกุขึน้ใหม่ 
ซึ่งเราต้องมีเป้าหมายก่อนว่าจะท�าอะไร และไปให้ถึง
จดุหมายนัน้ให้ได้ ทีบ้่านกม็ส่ีวนส�าคญัมากในการผลกัดนั
ให้คนๆ หนึง่ประสบความส�าเรจ็ ระหว่างทีเ่ราวุน่วาย ทีบ้่าน
คอืส่วนหนึง่ทีช่่วยเราและเป็นก�าลงัใจ รวมทัง้ความมุง่มัน่
ของคนๆ นั้น ต่อให้เก่ง ถ้าไม่ขยันและไม่ต่อเนื่องก็ไม่
ส�าเรจ็ เก่งไม่กลวั แต่เรากลวัคนทีข่ยนัและตัง้ใจ สดุท้าย
เราจะไปถึงเป้าหมายได้

เราจะสอนเด็กว่า
ต้องไปสู่เป้าหมายสุดท้ายให้สำาเร็จ วิ่งไปให้สุด

ไม่ต้องไปหยุดกับคำาว่า ยอมอะไรทั้งนั้น

“
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เท่าที่สัมผัสคือโครงการดีๆ มีเยอะมาก แล้วมันไปไหน 
ปีต่อไปเราได้โปรเจกต์อื่น ได้ไอเดียอื่น แต่อันเดิมยัง
ไม่เห็นว่าเอาไปใช้ได้จริง เนคเทคอาจจะยังขาดการ
สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กไปสู่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ เรา
เห็นนักพัฒนารุ่นเยาว์เยอะมาก น่าจะมีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้ผู้ปกครองคนอื่นได้สร้างแรงบันดาลใจด้วย

ศิษย์เก่าร่วมแชร์ ศิษย์ใหม่ร่วมแจม
หากพูดถึงการรวมรุ่นของ NSC มันเป็นโอกาสที่

ดีมากที่จะจับคนหลายสาขา หลายสถานประกอบการ 
หลายแวดวงที่กระจายกันไปมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
เพราะแต่ละคนมีไอเดีย มีความส�าเร็จที่อยากจะมา
ถ่ายทอด เราจะได้เหน็ว่าพวกเขาเตบิโตไปเป็นอะไร บางคน 
ท�า Startup โด่งดงั บางคนไปเป็นนกัวชิาการ เป็นนกัวจิยั 
น่าจะมาแลกเปลีย่นเรยีนรู ้อาจจะเกดิเป็นโปรเจกต์หนึง่
ที่มาจากการเอานักศึกษาปัจจุบันไปมีส่วนร่วมกับพี่ๆ ที่
ท�าโปรเจกต์นั้น ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ซึ่งเป็น
โอกาสดีที่จะให้น้องๆ มีเวทีทดลองจริงค่ะ ...  

ความส�าเร็จไม่ได้กลัวคนเก่ง และความส�าเร็จใน
โลกนี้ก็ไม่ได้มีอยู่แค่แบบเดียว การค้นหาเส้นทางชีวิต
ของตัวเอง บวกกับการฝึกฝนความเก่งด้วยความขยัน
และตัง้ใจ จงึเป็นคย์ีเวร์ิดที ่ดร.กานดา ชีแ้นะให้แก่ลกูศษิย์
ลูกหาของเธอทุกคน เพื่อที่สุดท้ายปลายทาง ทุกคนจะ
ค้นพบเส้นทางชีวิต และประสบความส�าเร็จ

ทุกครั้งที่มีโอกาสได้สอน
หรือถ่ายทอดความรู้จะทำาด้วยความตั้งใจและเต็มใจ

เรามีความสุขกับการได้ทำาอาชีพนี้

นิยามตัวเอง ณ ปัจจุบัน 
ในมมุมองของความเป็นอาจารย์ ค�าว่า ‘อาจารย์’ 

เป็นอาชีพหนึ่งที่หลายคนมองและให้ความเคารพเรา
อย่างดมีาก เราดแูลและเอาใจใส่นกัศกึษาทกุคนเหมอืน
เป็นลูกของเรา ทุกครั้งที่ เราถ่ายทอดความรู ้หรือ
ประสบการณ์ อยากให้เขาเรียนรู้จากที่เราเห็นมาจริงๆ 
และได้เต็มที่กับสิ่งที่เรามอบให้ เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มี
โอกาสได้สอนหรอืถ่ายทอดความรูจ้ะท�าด้วยความตัง้ใจ
และเตม็ใจ เรามคีวามสขุกบัการได้ท�าอาชพีนี ้ถ้าถามว่า
คดิถกูไหมหรอืมนัโอเคไหม ค�าตอบคอืมนัโอเคมากๆ พอ
เราได้สอนหรือถ่ายทอด มันรู้สึกว่าเราก็ท�าได้ จากที่ไม่
คดิว่าจะสอนใครได้ กลายเป็นเราสอนเขาได้ด ีและเราจะ
ชืน่ชมทกุครัง้เวลาทีเ่ดก็เอาเราไปพดูถงึว่าเราเป็นคณุแม่
ของสาขา ด้วยความทีเ่ราเหน็เดก็เป็นเหมอืนลกูของเรา

ต่อยอดผลงานสู่การใช้จริง
NSC มโีครงการทีด่เียอะมาก แต่อยากให้มองการ

ไปต่อหรือการน�าไปใช้ประโยชน์มากกว่า เช่น บางครั้ง
เราอาจมแีอปฯ ช่วยคนพกิาร หรอืช่วยน้องๆ ทีเ่ดนิไม่ได้ 
หรือต้องใช้รถเข็น อยากเห็นผลลัพธ์ว่ามันเกิดขึ้นจริง
และมีการประชาสัมพันธ์ว่าผลลัพธ์จาก NSC สามารถ
ช่วยน้องๆ เหล่านัน้ได้ เพราะคนจะไม่รูว่้าสิง่ทีเ่กดิขึน้มา
จากศาสตร์ที่เราบูรณาการและต่อยอดให้น�าไปใช้จริง 

“

”

NSC
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รักษาการรองผู้อำานวยการฝ่ายกิจการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล

NSC | 2001
APIRACHAI WONGSRIWORAPHON, Ph.D
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LESSON LEARNED FROM

ชวีติคอืการเรยีนรู.้..อาจเป็นวลทีีคุ่น้หคูุน้ตาจนหลายคนรูส้กึธรรมดาๆ กบัมนัไปแล้ว แต่ส�าหรบั 
ดร.อภิรชัย วงษ์ศรีวรพล หรืออาจารย์คู่ รองผู้อ�านวยการหนุ่มใฝ่เรียนแห่งอุทยานวิทยาศาสตร์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลับบอกว่า วลีธรรมดาๆ นี้นี่แหละที่ท�าให้เขาก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ใน
ชีวิต มายืนอยู่ในจุดที่มีบทบาทความส�าคัญต่อภาคไอทีของประเทศได้ ซึ่งส�าหรับใครที่เหนื่อยหน่าย
กับการเรียนอาจารย์คู่ ฝากบอกมาว่า...
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จากเดก็ช่าง (ซ่อม) สูน่กัศกึษาคอมพวิเตอร์
ตอนแรกสมยัเดก็ๆ ยงัไม่รูว่้าตวัเองจะเดนิมาเส้น

ทางไอท ีแต่ครัง้หนึง่เครือ่งวทิยขุองพ่อเกดิพงั ไม่รูจ้ะเอา
ไปซ่อมที่ไหน เรามีความถนัดพอที่จะท�าได้และซ่อมจน
ส�าเรจ็ พอเตบิโตมามคีอมพวิเตอร์ของญาตพิงัอกี ในเมือ่
วทิยเุครือ่งนัน้เราซ่อมได้แล้วกเ็ลยเอาวชิาความรูไ้ปซ่อม
คอมฯ จนใช้ได้ แสดงว่าเรามีความถนัดด้านนี้ สักวันถ้า
มีโอกาสก็อยากจะเรียนในสายนี้ พอช่วงมัธยมฯ ได้เริ่ม
เรียนคอมพิวเตอร์ ท�าให้รู้ว่ามันมีอะไรมากกว่าการซ่อม
คอมฯ เป็นการใช้ซอฟต์แวร์โปรแกรมต่างๆ รวมถึงได้
เล่นเกมด้วย รู้สึกชอบ คิดว่าเราน่าจะมีทักษะความ
สามารถด้านนี ้จงึเลอืกเรยีนต่อทีค่ณะวทิยาศาตร์ สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ

ลองชิมลางกับการแข่งขัน
สมัยนั้นเหมือนวัยรุ่นทั่วไปที่ไม่รู้ว่าอะไรคือ NSC 

จนกระทั่งได้เจออาจารย์ที่ปรึกษาตอนปริญญาตรี 
อาจารย์พยายามชักชวนลูกศิษย์ให้เอาโปรเจกต์จบส่ง
แข่งขัน ก็เลยเขียนใบสมัครและส่งข้อเสนอโครงการเข้า
แข่งขัน NSC โปรเจกต์ที่ท�าเมื่อเกือบ 20 ปีที่แล้ว ถ้าพูด
กับเด็กสมัยนี้คงเป็นโปรเจกต์ที่เด็กน้อยมาก (หัวเราะ) 
คอื ยคุนัน้เป็นช่วงทีเ่พิง่มอีเีมลใช้ใหม่ๆ และบมูมาก แต่มี
ปัญหาเรือ่งความปลอดภยั เลยสนใจเรือ่งการรกัษาความ
ปลอดภัยบนอีเมล พยายามท�าลายเซ็นต์อิเล็กทรอนิกส์
ท�าการเข้ารหัสอีเมลเพื่อพิสูจน์ว่าคนที่ส่งมาเป็นตัวจริง
หรือเปล่า เป็นหัวข้อที่ส่งประกวด NSC ตอนนั้น แม้ไม่
ได้เข้ารอบเพราะท�าไม่เสร็จตามก�าหนดเวลา แต่ก็ท�า
ต่อเนื่องจนเรียนจบครับ

ได้เรียนรู้ แม้ไม่ส�าเร็จ!
สิง่ทีไ่ด้เรยีนรูจ้ากการแข่งขนัครัง้นัน้ เรือ่งแรกคอื

เวลาในการท�างานหรือโครงการ แม้เราจะเก่งหรือมี
ทักษะคอมพิวเตอร์ แต่ถ้าไม่ใส่ใจก�าหนดเวลาหรือกฏ
กติกาที่ก�าหนดไว้ งานที่คิดว่าดีแล้วมันไม่สามารถขยับ
ได้เลย สอง เรื่องความรับผิดชอบในทีม ทีมผมมี 2 คน 
เรยีกว่าเป็นคูโ่ปรเจกต์ เราแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบว่า

ใครท�าส่วนไหน ถ้าท�าคนเดียวคงไม่ส�าเร็จ จนสุดท้าย
ออกมาเป็นโปรเจกต์ที่สมบูรณ์ สาม ส�าคัญที่สุดคือการ
ได้รับการขัดเกลาจากอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งเก่งด้าน
เทคนิคและภาพรวม นอกจากอาจารย์จะช่วยเชื่อมโยง
และวิเคราะห์ให้แล้ว ยังมีการใช้จิตวิทยากระตุ้นที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้

เมื่อประสบการณ์มีค่ากว่าเกรดเฉลี่ย
คณุค่าทีผ่มได้รบัเกดิขึน้หลงัผ่านเวท ีNSC แล้วคอื

ครัง้แรกทีเ่ข้าท�างานหลงัเรยีนจบ ผมไปสอบสมัภาษณ์ใน
กรงุเทพฯ หลายที ่มทีีห่นึง่ทีผ่มได้งาน คนสอบสมัภาษณ์
ถามว่าเรยีนจบอะไร มคีวามเชีย่วชาญด้านไหน ด้วยความ
ที่เราเกรดต�่ากว่าคนอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยดังๆ ใน
กรุงเทพฯ แต่อย่างหนึ่งที่เป็นคุณค่าคือ เขาถามว่าเคย
ผ่าน NSC ด้วยหรือ ผมบอกว่าเคยเข้าร่วมแข่งขันแต่ตก
รอบแรก เขาให้เล่าว่าท�าอะไรบ้างในโครงการ NSC หลงั
จากได้งานเขาบอกว่า ที่ให้มาท�างานเพราะเราเคยผ่าน
โครงการ NSC มาก่อนแม้จะตกรอบก็ตาม นี่คือคุณค่า
ในวัยท�างานเริ่มต้น

อยากเติบโต ต้องไม่หยุดยั้ง!

ทีต่ดัสนิใจไปท�างานทีก่รงุเทพฯ เนือ่งจากพอเรยีน
จบวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ขอนแก่นแทบไม่มีต�าแหน่ง
งานโปรแกรมเมอร์เลย เลยต้องทุบหม้อข้าวหม้อแกง
ผลักดันตัวเองไปท�างานที่กรุงเทพฯ โดยตั้งใจให้เวลา
ตวัเอง 2 ปี เพือ่หาประสบการณ์ว่าเขาท�างานกนัอย่างไร 
ซึง่การท�างานในบรษิทัซอฟต์แวร์ ท�าให้เราได้เริม่เหน็ภาพ
การท�างานโปรแกรมเมอร์และหลายๆ อย่าง คิดว่า การ
ที่จะยกระดับความสามารถตัวเองต้องไม่หยุดยั้งแค่
ปรญิญาตรแีละพยายามเรยีนรูว่้าท�าอย่างไรจะได้ก้าวมา
เป็นหัวหน้า ตอนนั้นผมท�างานได้ปีหนึ่งได้ขยับมาเป็น
หวัหน้าทมี เริม่รูส้กึฮกึเหมิเลยคดิว่าน่าจะหาปรญิญาอกี
ใบ แต่ไม่รูว่้าจะเรยีนอะไรด ีเลยไปดโูปรไฟล์ของหวัหน้า
ว่าเขาเรยีนจบอะไรถงึได้เป็นหวัหน้า (หวัเราะ) งัน้เรยีนแบบ
ที่หัวหน้าเรียนแล้วกัน ผมก็เลยเรียน IT (Information 
Technology) แล้วขยับมาท�างานในเชิงบริหารจัดการ
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หลังหลังจากได้งานเขาบอกว่า
ที่ให้มาทำางานเพราะเราเคยผ่านโครงการ NSC มาก่อน

แม้จะตกรอบก็ตาม

“

”
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เราต้องก้าวพ้นความสามารถ
ของมนุษย์คอมพิวเตอร์หรือไอที

ท้าทายวัฒนธรรมของโปรแกรมเมอร์
โดยพัฒนาความสามารถด้านอื่นๆ ด้วย

“

”
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ท�างานบนความหลากหลาย ด้วยองค์ความรูท้ีม่ี 
ตอนนั้นผมอยู ่กรุงเทพฯ แต ่มาเรียนปริญญาโทที่

มหาวิทยาลัยขอนแก่นช่วงเสาร์อาทิตย์ ใช้เวลาประมาณปีหนึ่ง 
รู้สึกเหนื่อยมาก พอท�างานครบสองปีตามที่ตั้งใจไว้ก็เลยกลับมา
เรียนปริญญาโทพร้อมหางานท�าที่ขอนแก่น ได้ท�างานในศูนย์
คอมพิวเตอร์ของคณะต่างๆ ใน ม.ขอนแก่น จุดเปลี่ยนอยู่ตอนที่
ก�าลงัจบปรญิญาโท อยากท�างานหาเงนิโดยใช้องค์ความรูท้ีเ่รยีน
มา เลยรบัท�าเวบ็ไซต์ขายหน่วยงานต่างๆ ได้เงนิบ้างไม่ได้บ้าง แต่
ท�าให้เริม่รูจ้กัคนทีม่คีวามหลากหลายมากขึน้ ท�าให้รูว่้าในศาสตร์
ของตวัเองยงัมอีกีหลากหลายประเภททีเ่ราไม่รู ้และพบว่าเราน่า
จะท�างานในส่วนการบริหารจัดการ หลังจากเรียนจบไม่นาน 
สวทช.ขอนแก่นต้องการคนด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้าไป
ช่วยโรงงานอุตสาหกรรม เลยได้ท�างานเป็นที่ปรึกษาเทคโนโลยี
ด้านไอทีของภาคอุตสาหกรรมประมาณ 9 ปี

ไปให้สุดทางของความรู้!
หลังจากนั้นผมได้รู้จักและเรียนรู้จากคนที่ท�างานกับภาค

เอกชน ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของบรษิทัซึง่มอี�านาจตดัสนิใจบางอย่าง 
ท�าให้รูว่้าเขามคีวามรูส้กึนกึคดิอย่างไร เวลาท�าธรุกจิเขาไม่ได้พดู
ภาษาอย่างเรา และเขาขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี ท�าให้ SMEs 
ไม่เข้มแข็ง อีกฟากหนึ่งเราท�างานในมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่จะ
เป็นอาจารย์ทีจ่บปรญิญาเอก ซึง่เป็นคนเรยีนเก่ง มทีกัษะวชิาการ
ค่อนข้างเยอะ ผมเลยมส่ีวนผสมสองอย่างคอืฝ่ังธรุกจิและวชิาการ 
พอมาฝ่ังวชิาการมากๆ รูส้กึว่าปรญิญาโทของเรากบัวชิาการของ
อาจารย์ห่างไกลกันมาก เลยตัดสินใจเรียนต่อปริญญาเอกที่
คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ ที ่ม.ขอนแก่น 
ซึ่งเป็นการประยุกต์และเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการมากขึ้น

 

เป็นโซ่ข้อกลางอยู่กลางเหว
หลงัจากจบปรญิญาเอกเราเริม่มปีระสบการณ์สองส่วนคอื

ฝั่งวิชาการและเอกชน เราได้รับมอบหมายให้ช่วยเหลือภาค
เอกชนโดยน�าองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยไปให้ภาคเอกชนใช้ 
เป็นตวักลางประสานเชือ่มฝ่ังวจิยัคอืมหาวทิยาลยักบัคนทีพ่ฒันา
คอืเอกชน โดยพยายามเตมิเตม็สิง่เหล่านีเ้ข้าด้วยกนั เหมอืนภเูขา 
Valley of Death ที่ต้องมีใครบางคนหรือกลไกบางอย่างมาเติม
เต็มให้ได้ ผมก็ไปยืนตรงกลางเหวเหล่านั้นเพื่อคอยเชื่อมโยง
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สองฝ่ายเข้าด้วยกัน เป็นจุดเริ่มของการท�างาน ปัจจุบัน
ผมด�ารงต�าแหน่งรองผูอ้�านวยการของอทุยานวทิยาศาสตร์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดิมผมเป็นรองผู้อ�านวยการ
อสีานซอฟต์แวร์ปาร์ค ปัจจบุนัหน่วยงานถกูควบรวมเข้า
มาอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ผมท�าหน้าที่ดูแลตรงนี้

อยากเป็นผู้วิเศษ ต้องอัพเกรดศาสตร์อื่น 
(ด้วย)

ในยคุของผม ความท้าทายอยูท่ีค่วามสามารถของ
เราเอง คือเราต้องก้าวพ้นความสามารถของมนุษย์
คอมพวิเตอร์หรอืไอท ีท้าทายวฒันธรรมของโปรแกรมเมอร์ 
โดยพฒันาความสามารถด้านอืน่ๆ ด้วย เช่น ภาษาองักฤษ 
ซึง่สมยัก่อนถ้าพดูภาษาองักฤษได้ อ่านต�าราภาษาองักฤษ
ได้ถอืว่าเป็นโปรแกรมเมอร์ทีส่ดุยอด แล้วถ้าโปรแกรมเมอร์
ก้าวพ้นมาเรียนรู้ศาสตร์อื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
พลังงาน ชุมชน การเงิน ฯลฯ จะท�าให้สามารถก้าวพ้น
ความท้าทายได้และกลายเป็นคนไอททีีว่เิศษมากกว่าเดมิ 
เพราะไอทีคือความรู้พื้นฐานมันเป็นข้อได้เปรียบของ
คนไอที ซึ่งยากมากที่คนเรียนสาขาอื่นจะกลับมาเรียน
ไอทีหรือเป็นโปรแกรมเมอร์ได้ แต่เราสามารถไปเรียน
สาขาอื่นและพัฒนาต่อยอดได้ง่ายกว่า

บันได 2 ขั้นของคนไอทีศตวรรษที่ 21
ผมมองว่า ทกัษะทีส่�าคญัของคนไอท ีเรือ่งแรกคอื

การตรงต่อเวลาและความรับผิดชอบ ถ้ารับงานอะไรมา
แล้วต้องรูจ้กับรหิารจดัการเรือ่งเวลาได้ คณุจะเป็นคนที่
มีศักยภาพสูงสุด ซึ่งมันบวกมากับความรับผิดชอบสิ่งที่

จะส่งมอบตามค�าสัญญากับเจ้าของงาน เจ้านาย คนที่
จ้างเรา เรื่องที่สอง การท�าถูกต้องตามกฏกติกาและการ
มีความคิดสร้างสรรค์ สองอย่างนี้มักจะสวนทางกัน แต่
ในโลกความเป็นจริงเราอยากได้ความคิดสร้างสรรค์แม้
มีกรอบกติกาที่บังคับเราอยู ่ ซึ่งคนไอทีรุ ่นใหม่ต้อง
พยายามบาลานซ์สองสิง่นีเ้ข้าด้วยกนั พยายามศกึษากฏ
กติกาหรือระเบียบวิธีการให้เข้าใจและชัดเจนว่าไม่
เบยีดเบยีนคนอืน่ และมคีวามคดิสร้างสรรค์ท�าให้คนอืน่
ลดขั้นตอนกระบวนการและมีความแปลกใหม่ในการใช้
ชีวิตประจ�าวัน ถ้ามีสองสิ่งนี้อย่างสมดุลน่าจะเป็นมิติ
องค์ความรู้สมัยใหม่ของคนไอทีในศตวรรษที่ 21

แข่งเพื่อโอกาส ยกระดับสู่ความรู้ใหม่
ส�าหรับ NSC ผมมีข้อเสนอแนะหลักๆ เรื่องแรก 

อยากให้นกัเรยีนนกัศกึษาและครอูาจารย์ท�าความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฏกติกา หัวข้อ วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการ
แข่งขันว่าเป็นการแข่งขันเชิงวิชาการ เป็นเวทีที่เปิด
โอกาส ไม่ใช่เอาแพ้เอาชนะกนั เพราะถ้ารูส้กึแบบนัน้จะ
ท�าให้เกดิความท้อแท้กดดนั แต่ถ้าท�าความเข้าใจว่านีค่อื
โอกาสในเชิงวิชาการหรือมีคุณค่าที่จะได้รับ หลายคนก็
อยากเข้าร่วม 

เรื่องที่สอง หัวข้อในการแข่งขันที่เราพยายามยก
ระดับให้ทันสมัยอยู่แล้วในทุกปี แต่วิธีการคือเราต้อง
พยายามหากลไกบางอย่างเพื่อเตรียมพร้อมครูอาจารย์
และนกัเรยีนนกัศกึษาให้รูว่้าแนวโน้มจะไปด้านนัน้ๆ เพือ่
ให้เวลาเขาเตรียมหัวข้อใหม่ๆ จึงต้องมีการวางแผนไป
ทัง้องคาพยพในการยกระดบั ซึง่หวัข้อใหม่ๆ องค์ความรู้
ใหม่ คนรุ่นใหม่ จะเป็นความรู้ต่อยอดไปเรื่อยๆ

Next step
จาก NSC จะไปที่ไหนต่อมันเหมือนกับมีเวทีที่ดีแล้ว

แต่ยังไม่เห็นเวทีที่ดีข้างหน้า

“

”
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อย่าปิดจ็อบแค่แข่งจบ!
อีกเรื่องที่อยากเสนอคือ ผมมักมีค�าถามในการ

ท�างานทกุครัง้ว่าเมือ่เสรจ็แล้วจะท�าอย่างไรต่อ เพราะเรา
ท�างานร่วมกบันกัวชิาการและเอกชน สิง่ทีจ่ะถามคอื Next 
step จาก NSC จะไปทีไ่หนต่อ มนัเหมอืนกบัมเีวททีีด่แีล้ว
แต่ยังไม่เห็นเวทีที่ดีข้างหน้า ซึ่งไม่รู้จะเอากระบวนการ
หรอืกลไกอะไรมาเชือ่มโยง NSC ต่อ ถงึแม้ในการท�างาน
เราได้เอาทักษะหรือองค์ความรู้ที่ผ่าน NSC มาใช้ แต่ไม่
ได้เอาความเชี่ยวชาญของตัวเองที่ท�าผลงานทั้งปีมาใช้
ในการท�างานเลย ปัจจุบันผมท�างานกับเกี่ยวกับการ
พฒันาธรุกจิใหม่หรอืสตาร์ทอพั พยายาม mapping ว่า
ใครจบจาก NSC แล้วอยากเป็นเจ้าของกจิการกม็ารวมกนั 
เอาหวัข้อทีผ่่าน NSC มาเข้ากระบวนการสตาร์ทอพัและ
ต่อยอดมาเรือ่ยๆ ซึง่ผมเองกร็ูส้กึเสยีดายหวัข้อโปรเจกต์
ทีเ่คยท�าและใช้เวลาเกอืบ 4 ปี แต่พอเรยีนจบเราทิง้งาน
นัน้ ลองคดิดวู่านีผ่มคนเดยีวทีเ่ป็นลกัษณะนี ้ถ้าคณูจ�านวน
คนในค่าย NSC 20 ปี จะมีสักกี่คนที่เอาหัวข้อตัวเองไป
ท�าต่อหรือไปต่อยอด ถ้าท�าได้ NSC น่าจะเป็นโครงการ
ที่ Big Impact ของประเทศนี้เลย

ค้นหาสิ่งที่ใช่ มหา’ลัยมีตัวช่วย!
ส�าหรับน้องๆ รุ่นใหม่ที่สนใจ ถ้าจะเตรียมตัว 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีหลายค่ายก่อนเข้า NSC เชื่อว่า
หลายมหาวิทยาลัยก็มีเหมือนกัน ส�าหรับคนที่ลังเลต้อง
ค้นหาตวัเอง ยงัไม่รูว่้าจะท�าหวัข้ออะไร ลองเข้าไปอบรม
หัวข้อต่างๆ ว่าชอบหรือไม่ชอบ ถ้าไม่ชอบก็ไปค่ายอื่น 

จนกระทัง่รูว่้านัน่คอืความต้องการของตวัเอง หรอืถ้าใคร
จะ shortcut รู้ว่าตัวเองชอบอะไรแล้ว เช่น ถ้าชอบเล่น
เกม อยากท�าเกมขายก็ลุยเรื่องเกมเลย 

จังหวะที่สองควรจับกลุ ่มกัน แล้วเข้าไปหา
อาจารย์ที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านที่เราสนใจ หรืออยาก
ได้องค์ความรู้เสริม เช่น ไอทีบวกการเงิน ก็สามารถไป
คุยกับอาจารย์คณะอื่นได้ ตอนนี้ทุกมหาวิทยาลัยเปิด
แล้ว สามารถมทีีป่รกึษาร่วมในคณะอืน่ๆ ได้ เราสามารถ
ไปขอความรูม้าผนวกกนั รวมศาสตร์เข้าด้วยกนั จะท�าให้
เราเข้มแข็งมากขึ้น 

จากนั้นสิ่งส�าคัญคือลงมือท�า ต้องลองผิดลองถูก 
ถ้าถกูกด็ไีป แต่ถ้าผดิเราจะจดจ�าเอง จากนัน้รอบของการ
พฒันาหรอืความคดิสร้างสรรค์จะถกูแต่งเตมิเข้ามาจาก
การเรยีนรูค้วามผดินัน้ และต้องให้ความส�าคญัเรือ่งเวลา 
ทกุคนแข่งกนัทัว่ประเทศ นกัเรยีนนกัศกึษาต้องเตรยีมตวั
เรือ่งระยะเวลา ต้องวางแผนการสอบ การเรยีน การท�า
กจิกรรมต่างๆ ในมหาวทิยาลยัด้วย

สร้างเครือข่ายที่มีเป้าหมายเดียวกัน
ในส่วนการรวมกลุ่มคนที่ผ่านค่าย NSC และ

ประสบความส�าเร็จมาด้วยกัน เนื่องจากมีหลากหลาย
ประเภทมาก เช่น บริษัทเอกชน นักวิชาการ หน่วยงาน
ราชการ แต่ละคนมไีอเดยีและประสบการณ์ทีผ่่านมาไม่
เหมือนกัน ดังนั้น ต้องมี moderator ที่เข้มแข็งพอ 
เพราะถ้าทศิทางไม่ชดัจะคยุไปคนละทศิละทาง ข้อดคีอื
การได้ community ซึง่ความหมายน่าจะมากกว่าท�างาน

ต้องลองผิดลองถูก
ถ้าถูกก็ดีไป แต่ถ้าผิดเราจะจดจำาเอง จากนั้นรอบของการพัฒนา

หรือความคิดสร้างสรรค์จะถูกแต่งเติมเข้ามา
จากการเรียนรู้ความผิดนั้น

“

”
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กลุ่มย่อย ถ้าท�าเป็น community ลักษณะพี่ช่วยน้อง น้อง
ช่วยพี ่ใครมปัีญหาอะไรสามารถช่วยเหลอืเชือ่มโยงเครอืข่าย
ได้ เป็น community มากกว่าเป็น working group ทีท่�างาน
เสรจ็แล้วแยกย้ายกนัไป ทัง้นี ้community กต้็องม ีworking 
group เป็นฐานด้วย 

นิยามตัวเอง ณ วันนี้ 
ที่ผมท�าอยู่ ณ ปัจจุบัน เป็นลักษณะที่เรียกว่า “โซ่ข้อ

กลาง” ที่คอยเชื่อมหลายภาษาเข้าด้วยกัน เปรียบเป็นตัว
เชื่อมหรือตัวกลางของคนกลุ่มหนึ่ง เช่น กลุ่มนักธุรกิจหรือ
ภาคเอกชน อกีกลุม่เป็นนกัวชิาการ ทัง้สองฝ่ังคยุคนละภาษา 
แต่ทุกคนมุ่งหวังที่จะพัฒนาประเทศเหมือนกัน ฝั่งอาจารย์ก็
อยากพฒันาองค์ความรู ้ฝ่ังเอกชนกอ็ยากพฒันาธรุกจิของตวั
เอง ทั้งสองกลุ่มมีวัตถุประสงค์ของตัวเองแต่คุยกันไม่ได้ จะ
ท�าอย่างไรให้มาเจอกนัให้ได้ จงึต้องอาศยัคนทีม่คีวามสามารถ
ในการเข้าใจและคยุสองภาษานี ้นัน่คอืผมเป็นโซ่ข้อกลาง เป็น
คนๆ นั้น คอยพูดคุยประสาน ไกล่เกลี่ยเจรจา ทั้งหมดนี้จะ
ท�าให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันและมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน อีก
ภาษาคือหน่วยงานราชการที่มีกฏระเบียบเยอะ มีล�าดับชั้น 
ซึ่งการพัฒนาประเทศไม่ได้อาศัยเฉพาะเอกชนกับนักวิจัย
เท่านั้น ต้องมีหน่วยงานราชการด้วย สองคนคุยกันไม่รู้เรื่อง
แล้วยิง่มาคยุกบัคนทีส่ามจะคยุกนัต่อเนือ่งได้อย่างไร ผมกจ็ะ
เป็นตัวศูนย์กลางในการคุยประสานสามฝ่ายเข้าด้วยกัน ถ้า
มองดูแล้วบทบาทของผมคงเป็นผู้ประสานสิบทิศครับ  

อยากพัฒนาและวางรากฐาน
ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เคยเป็นแบบเรา
ก้าวขึ้นมา ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ดีมาก

ที่ทำาให้คนพื้นถิ่นได้พลิกฟื้นมี
ความเจริญเทียบเท่านานาประเทศได้

“

”
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ตอบแทนประเทศชาติด้วยสิ่งที่เราท�าได้!
สิ่งที่ท�าให้ผมมาถึงจุดนี้ได้ หลักๆ คือผมมีความ

อยากตอบแทนประเทศชาตใินลกัษณะใดลกัษณะหนึง่ที่
เราสามารถท�าได้ ด้วยสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงพอจะ
เป็นทหารต�ารวจ แต่เรามคีาแรคเตอร์ทีจ่ะเป็นนกัวชิาการ 
เป็นผู้ประสานงานได้ ส�าคัญที่สุดคือรู้จักตัวเองว่าเราจะ
ตอบแทนประเทศชาติแผ่นดินเกิดได้อย่างไร 

ผมเป็นคนนครพนม พอกลับไปที่บ้านจะเห็นว่า
บ้านเรายังไม่ได้พัฒนาไปถึงไหน เรามาท�างานที่นี่ 
ต�าแหน่งนี้ เลยอยากพัฒนาและวางรากฐานให้เยาวชน
คนรุ่นใหม่ที่เคยเป็นแบบเราก้าวขึ้นมา ซึ่งจะเป็นโอกาส
ที่ดีมากที่ท�าให้คนพื้นถิ่นได้พลิกฟื้นมีความเจริญเทียบ
เท่านานาประเทศได้ เหมอืนทีผ่มไปท�างานกรงุเทพฯ แต่
ไม่ยอมกลับไปใช้ชีวิตในกรุงเทพฯ เพราะผมไม่อยากไป
พฒันากรงุเทพฯ กรงุเทพฯ พฒันาไปไกลกว่าผมแล้ว ผม
กลับมาพัฒนาภาคอีสานดีกว่า

ไปให้สุด! อย่าหยุดเรียนรู้
เมื่อปักหมุดแล้วก็ใช้แรงจูงใจในอดีตให้เป็น

แรงผลกัดนัว่า ผมไม่ใช่คนเรยีนเก่ง ผมเรยีนอ่อนทีส่ดุใน
ครอบครวัและโรงเรยีน แต่สิง่ส�าคญัคอืการไม่หยดุเรยีน 
จนปัจจุบันก็ไม่เคยคิดว่าจะหยุดเรียน เพราะเมื่อเลิก
เรียนคือการหยุดการเรียนรู้ หยุดการพัฒนาตัวเอง แต่
ผมยงัเรยีนไปเรือ่ยๆ คดิว่านีค่อืแรงผลกัดนัให้มาถงึจดุนี้
ได้ครับ ...

เพราะโลกหมุนอยู่ทุกขณะจิต เวลาก็เดินไปข้าง
หน้าอยู่ทุกวินาที ความรู้เดิมๆ หรือทักษะเดิมๆ ของวัน
ก่อนอาจล้าสมยัไปแล้วส�าหรบัวนันี ้การพฒันาตวัเองจงึ
เป็นสิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับการอยู่ให้รอดท่ามกลาง
ยุคสมัย และยิ่งต้องพัฒนาตัวเองอีกเป็นเท่าตัว หาก
ปรารถนาความส�าเรจ็ นัน่คอืสิง่ทีอ่าจารย์คู ่ฝากบอกเดก็
รุ่นใหม่ทุกคน NSC
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LESSON LEARNED FROM

ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส�าเร็จอยู่ที่นั่น...เป็นค�าคมที่เราต่างได้ยินกันมานานจนมันเริ่มจะ
ไม่คม แต่ส�าหรับ ฤทธิ์ ลาวพนม หนุ่มไฟแรงผู้ก่อตั้งบริษัท ซอฟต์ชั่น จ�ากัด เราเห็นว่าไม่มีค�าคมไหน
จะบ่งบอกคณุสมบตัคิวามเป็นเขาได้ตรงไปมากกว่าค�าคมข้างต้นอกีแล้ว อยากให้ลองอ่านบทสมัภาษณ์
ของเขา แล้วจะพบว่าไม่ใช่แค่ค�านะที่คม แต่ความคิดและเป้าหมายชีวิตของเขาก็ชัดเจนและคมกริบ
เช่นเดียวกัน
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ชอบแล้วต้องไปให้สุด!
จดุเริม่ต้นของผมกน่็าจะเหมอืนเดก็หลายๆ คนทีม่าจากวงการ

เกมคือติดเกมมาก่อน ผมเล่นเกมหนักมาก ด้วยความที่เล่นเกมมาก
ท�าให้เราสนใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งมันก็เชื่อมโยงมาถึงว่าถ้าจบ 
ม.ปลายแล ้วต ้องเรียนคอมพิวเตอร ์และตั้ งใจจะเข ้าเรียนที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผมไล่สอบมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ สอบติด
ประมาณ 11 แห่งแต่ไม่ได้ ม.ขอนแก่น (หัวเราะ) รอบแอดมิชชันก็ไม่
ได้ มาได้ตอนรอบทีเ่ปิดโครงการพเิศษของคณะวทิยาการคอมพวิเตอร์ 
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งค่าเทอมค่อนข้างแพง 
แต่ด้วยความชอบและตั้งใจจะเข้าที่นี่ให้ได้ก็ท�าได้ในที่สุด 

ดอกผลของความพยายาม
แรกเริม่ผมเขยีนโปรแกรมไม่เป็นเลย พอเข้ามาเรยีนมทีัง้เพือ่น

และอาจารย์ช่วยสอน พอเริ่มท�าเป็นก็ช่วยเพื่อนท�าโปรเจกต์เพื่อ
พฒันาฝีมอื จนเริม่ท�าโปรเจกต์จบการศกึษาตัง้แต่ขึน้ปี 4 พออาจารย์
เห็นว่าน่าจะเอาไปแข่งขันได้เราก็เตรียมข้อมูล เตรียมโปรแกรม ท�า
โปสเตอร์ แล้วลองส่งเข้าแข่งขนั เป็นผลงานเกีย่วกบัวดิโีอออนดมีานด์ 
(Video on Demand) เชื่อมโยงสไลด์ Power Point ที่ต้องเล่นคู่กัน 
ตอนนัน้ได้โจทย์จากท่านอาจารย์ เนือ่งจากเราหดัเขยีนโปรแกรมด้าน
เว็บแอปพลิเคชันมา อาจารย์บอกว่าลองเทียบกับวิดีโอดู ก็ค่อนข้าง
เครยีด เพราะเราไม่ได้เก่งเรือ่งอืน่นอกจากเขยีนเวบ็ฯ พอมาประยกุต์
ใช้กบัวดิโีอออนดมีานด์เราเริม่ไม่ไหวแต่กพ็ยายาม ในทีส่ดุผลงานออก
มาค่อนข้างดี ตอนนั้นน่าจะผ่านแค่รอบคัดเลือก ด้วยความที่เป็น
โปรแกรมเมอร์ท�า หน้าตากไ็ม่ได้ดดูมีาก เน้นใช้งานได้ แต่ได้อะไรเยอะ
จากการแข่งขันครั้งนั้น ทั้งเรื่องเอกสาร การเขียนโค้ดที่กรรมการให้
ความเห็นกลับมา และน�ามาปรับกับโปรเจกต์ที่ใช้สอบจบ ซึ่งผลที่ได้
ก็คือสอบรอบเดียวผ่านเลย 

ถ้าเด็กเรียนรู้ได้เร็วแค่ไหน
จะยิ่งมีโอกาสพัฒนาให้เขาสามารถจบออกมา

แล้วทำางานได้เลยมากเท่านั้น

“

”
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จากบัณทิต...สู่เถ้าแก่น้อย
คณุค่าทีไ่ด้รบัคอืเราได้มแีรงกระตุน้กบัอตุสาหกรรม

ไอที เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นจุดหนึ่งที่ท�าให้ผมเลือกตั้ง
บริษัทซอฟต์แวร์ เพราะเราเห็นผลงานของหลายทีมที่
เข้าแข่งขันมันสามารถท�าอะไรได้อีกเยอะ อีกอย่างด้วย
ตวัเราเองมภีาวะผูน้�าค่อนข้างสงู ค่อนข้างเชือ่มัน่ในตวัเอง 
จบมาก็ตั้งใจว่าจะไม่เป็นลูกน้องใคร ซึ่งตอนเรียนจบผม
ก็เรียนต่อปริญญาโททันที และได้เข้าไปปรึกษาอาจารย์
ท่านหนึ่งว่าอยากเปิดบริษัทต้องท�าอย่างไร อาจารย์
แนะน�าให้เข้าไปที่อีสานซอฟต์แวร์ปาร์คที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ได้เข้าโครงการเถ้าแก่น้อยที่
เป็นเหมือนโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพ ชนะได้เงินทุน
หนึ่งแสนบาทมาตั้งบริษัท ซอฟต์ชั่น จ�ากัด เมื่อปี 2556 
ครบั บรษิทัเราท�าทกุอย่างทีเ่ป็นไอท ีแต่หวัใจหลกัจะท�า
ระบบเว็บเซอร์วิสเป็นส่วนใหญ่ 

เป็นป๋าที่ให้โอกาสเด็ก
ในการรบัพนกังานของบรษิทัผมจะไม่ประกาศรบั

สมัคร แต่จะบ่มเพาะจากนักศึกษาที่เราเลือกแล้ว หรือ
พนกังานแนะน�ามา ผมมองว่าในเมือ่บรษิทัเราเก่งด้านนี้ 
เราควรบ่มเพาะน้องๆ เอง ตอนนีบ้รษิทัผมก�าลงัสร้างตกึ
ใหม่ ตรงนัน้จะเป็น co-working space มอีอฟฟิศเลก็ๆ 
ส�าหรับน้องๆ ที่อยากท�าสตาร์ทอัพและเราบ่มเพาะอยู่
ภายใต้บริษัท โดยจะมีการให้ทุนสนับสนุนต่างๆ เราเอา
โมเดลมาจากซิลิคอนวัลเล่ย์ ถ้าเด็กเรียนรู้ได้เร็วแค่ไหน
จะยิ่งมีโอกาสพัฒนาให้เขาสามารถจบออกมาแล้ว
ท�างานได้เลยมากเท่านั้น เพราะสิ่งที่เรียนในห้องเรียน
กบัสิง่ทีเ่ราท�างานส่งลกูค้ามนัคนละเรือ่งกนัเลย ไหนต้อง
ท�างานร่วมกบัทมี ไหนต้องมาอยูก่บัวฒันธรรมของแต่ละ
บริษัทอีก มันต้องเรียนรู้ให้ได้เร็วที่สุด 

อยากไปสูแ่สงสว่าง...อย่าลมืศกึษาด้านมดื
ในการท�าธรุกจิอยากให้น้องๆ ศกึษาจากตวัอย่าง

ของผู ้ที่ประสบความส�าเร็จว่าเขาผ่านอะไรมาบ้าง 
แน่นอนว่าทุกคนต้องบอกสิ่งที่ดี แต่การท�าสตาร์ทอัพมี
ด้านที่ไม่ได้สวยงามค่อนข้างเยอะ แม้ตัวเราจะจบ

คอมพวิเตอร์ เขยีนโปรแกรมเก่ง แต่ไม่ใช่ว่าเราจะบรหิาร
เก่ง ท�าให้หลายคนที่ผ่านจุดล้มเหลวมาพยายามลุกขึ้น
มาสู้ต่อ ซึ่งทางลัดส�าคัญที่จะท�าให้เราประกอบธุรกิจ
ส�าเรจ็ได้คอืการศกึษาจากผูป้ระกอบการทีผ่่านจดุนัน้มา
แล้ว อยากให้ลองศึกษามุมที่ไม่ดีของสตาร์ทอัพด้วย 
แน่นอนว่าใจเราม ีไฟมา แต่ถ้าเจอปัญหาเราจะสูต่้อไหม 
ตอนเลอืกเส้นทางเราเลอืกถกูแล้วหรอืยงั เพราะบางคน
มองว่าท�าสตาร์ทอัพโคตรเท่ แต่จริงๆ มันเป็นเส้นทางที่
มีมีดวางอยู่ทุกกิโลเมตรที่เราจะเหยียบเข้าไป

เคลื่อนวงการด้วยการดันเด็ก

ปัจจุบันผมเป็นกรรมการของ NSC มา 3 ปีแล้ว 
เราจะไปสอดส่องเด็กตามบูธที่มาแข่งรอบสองรอบสาม 
คนไหนทีถ่กูตาต้องใจเราจะชวนมาร่วมงาน แม้ตอนนีย้งั
ไม่มีเด็กจาก NSC มาโดยตรง จะมีแค่อาจารย์แนะน�า
รุ่นน้องเข้ามา เราก็พยายามปั้นและผลักดันให้เขาตั้ง
บริษัทเข้าสู่สตาร์ทอัพให้ได้ ซึ่งจะมีการแบ่งคลาสเด็ก 
โดยเริ่มแรกต้องเทรนวิชาโปรแกรมมิ่งให้เก่ง สามารถ
ท�างานได้ พอเก่งแล้วระดับต่อไปต้องคิดสร้างสรรค์ คิด
นวัตกรรม คิดโปรเจกต์ต่างๆ ทดลองศึกษาค้นคว้า 
เป็นการ Research & Development พอพัฒนาอะไร
เจ๋งๆ ได้แล้วกข้็ามขัน้ไปเรยีนรูเ้รือ่งการบรหิาร วางแผน
การจัดการ เด็กในทีมที่อยู่ระดับที่หนึ่งก็ได้ฝึกบริหารไป
ในตวั ถ้าไม่มัน่ใจในการบรหิาร เรากจ็ะเข้าไปถอืหุน้และ
บรหิารช่วย แต่ถ้าพร้อมแล้วเรากจ็ะปล่อยให้เขาไปสูก้บั
โลกข้างนอก เราจะสอนให้เขามองอนาคต เพราะเขาอยู่
กบัเรากจ็รงิแต่อย่างไรเขากต้็องออกไปตามความฝันของ
ชีวิต หน้าที่เราคือดูแลและสร้างเป้าหมายให้เด็ก

บ่มเพาะให้รู้ ก่อนสู้เวทีใหญ่

ในส่วนของ NSC สิ่งแรกต้องขอชมเชยก่อนว่า 
NSC เป็นเวทีที่ให้น้องๆ ได้แสดงฝีมือ ได้รับความเห็น
จรงิ ได้รบัความกดดนัจากสภาพแวดล้อมจรงิก่อนไปแข่ง
เวทีใหญ่ๆ แต่ผมอยากให้มีโมเดลที่เกิดขึ้นก่อนหน้าคือ
การบ่มเพาะ เพราะสังเกตหลายๆ ปีเวลาแข่งขันค่อน
ข้างบบี ในแต่ละช่วงบางครัง้การเขยีนโปรแกรมไม่น่าท�า
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ทางลัดส�าคัญ
ที่จะท�าให้เราประกอบธุรกิจส�าเร็จได้
คือการศึกษาจากผู้ประกอบการ

ที่ผ่านจุดนั้นมาแล้ว

“

”
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จนจบได้ มันอาจจะโทษที่ตัว NSC ไม่ได้ แต่อาจมาจาก
ความพร้อมของเด็กด้วย เวลาเขาส่งโครงการมันเป็นแค่
ร่างไอเดีย พอโครงการผ่านเหลือเวลาแค่นั้นก็ท�าไม่ทัน 
จึงควรเตรียมสกรีนมาก่อน ให้เด็กโชว์ของก่อนคัดเลือก
ด้วยเอกสาร จนมาสูร่อบทีเ่ป็นการน�าเสนอจรงิ ถ้ามกีาร
บ่มเพาะเด็กก่อนน่าจะช่วยได้ 

พืน้ทีต่่าง...สตาร์ทอพัย่อมต่าง
เด็ก NSC ที่ส่งผลงานมาแข่งขัน ใจเขาต้องถึงใน

ระดบัหนึง่ นัน่แปลว่าเดก็พวกนีน่้าจะมปีระสทิธภิาพพอ 
แต่ความรูอ้าจจะไม่เยอะพอ อยากให้เน้นเรือ่งการบ่มเพาะ 
พอรวมเดก็ได้แล้วเรามาบ่มเพาะ มาสร้างความรู ้ทัง้เรือ่ง
การท�าการตลาด การพฒันาโปรแกรม การวางแผนต่างๆ 
จะท�าให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน อาจเกิดบริษัทใหม่ๆ 
ในตอนนั้นเลยก็ได้ แต่การจะเดินให้ดีเราต้องเข้าใจ
วัฒนธรรมของแต่ละที่ก่อน เราจะท�าสตาร์ทอัพเหมือน
ต่างประเทศหรอืกรงุเทพฯ ไม่ได้เพราะคนกรงุเทพฯ เขา
พร้อม ซึง่การท�าสตาร์ทอพัของต้องพร้อมแล้ว คณุมาหา
โอกาสทีจ่ะขายหรอืขยายตลาด มาหาเวททีีจ่ะแสดงของ 
ผมว่าแบบนี้น่าจะเกิดประสิทธิภาพสูง ถ้าคนในพื้นที่
บรหิารคนในพืน้ทีเ่องมนัจะมกีลิน่อายและความโดดเด่น
ของที่นั่นออกมา

ภาษาคอืหวัใจของการค้นคว้า
ทกัษะส�าคญัส�าหรบัเดก็ไอทยีคุนีค้อืการใช้ภาษา

องักฤษทีเ่กีย่วกบัโปรแกรมมิง่โดยตรง ซึง่เดก็ทกุวนันีย้งั
ค้นคว้าไม่ค่อยช�านาญ หลายคนติดการค้นหาเป็นภาษา
ไทย ท�าให้สิง่ทีไ่ด้จะไม่เตม็ประสทิธภิาพ แต่ถ้ารูจ้กัใช้ค�า
ค้นหาภาษาอังกฤษเราจะเจอทางเลือกมากมาย ซึ่ง
วงการพัฒนาโปรแกรมค่อนข้างขยับไปไกล ปัจจุบันมี 
Social Community ต่างๆ ที่สามารถศึกษาได้

โอกาสเปิดกว้างส�าหรบัคนปรบัตวัเรว็
จุดหนึ่งเด็กๆ มักมองว่าสิ่งที่เรียนในห้องเรียน

สามารถเอามาท�างานได้จริง หรือมองว่าตัวเองเก่งแล้ว 

แต่การท�างานจริงมีปัจจัยอื่นอีกมาก อย่างเช่น การ
ท�างานเป็นทีม แม้เด็กทุกคนจะผ่านการท�างานเป็นทีม 
มีคู่โปรเจกต์ แต่แทบจะ 90% คนหนึ่งเขียนโปรแกรม 
คนหนึ่งท�าเอกสาร นั่นหมายถึงคุณท�าคนเดียวอยู่ดี แต่
ในการท�างานจริงชิ้นงานมันใหญ่ขึ้น มีโปรแกรมที่ต้อง
ดแูลต่อ หากคนนีไ้ม่อยูค่นนัน้ต้องแทนได้ คนนีค้ดิอย่างนี้
คนนั้นคิดอย่างนี้มันต้องเอามาผสมผสานกันได้ แต่เด็ก
วันนี้ค่อนข้างมั่นใจตัวเองมาก ถ้าลองเปิดมุมมองใหม่ๆ 
มากขึ้นจะเป็นโอกาสที่ดี เรียนรู้เครื่องมือใหม่ๆ ที่หลาย
บรษิทัใช้กนั ซึง่คนทีป่รบัตวัไม่ทนัจะช้ากว่าคนอืน่ ถ้าคน
ไหนปรับตัวได้เร็ว แน่นอนว่าจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่น

ยอมแพ้ได้ไง...ยงัไปไม่ถงึฝัน
ผมมายืนจุดนี้ได้ด้วยคติที่ว่า ถ้าพ่อแม่ไม่สบาย

ผมก็ต้องสู้ต่อ ตอนนี้ผมท�าตรงนั้นได้เรียบร้อยแล้ว ต่อ
ไปอนาคตท�าอย่างไรจะสบายกว่านี้ ผมมองว่าความ
อดทน ขยัน ไม่ท้อถอย จะช่วยได้เยอะ เพราะตัวผมเอง
ไม่ใช่ไม่เคยล้ม แต่ด้วยนิสัยไม่ยอมแพ้ เราแพ้ไม่ได้ พ่อ
แม่เรายังไม่สบายท�าให้เราต้องสู ้ต่อจนมาถึงตอนนี้ 
ภาระที่เราแบกไม่ใช่เฉพาะของเราแต่เป็นของเด็กที่เรา
ท�างานด้วย ซึ่งทุกอย่างมาจากความมุ่งมั่น อุตสาหะ ไม่
ยอมแพ้ นอกจากนี ้เราต้องศกึษาพฤตกิรรมของเดก็ด้วย 
อย่างที่บอกเราไม่ได้ช�านาญการบริหาร เราเจ๋งในการ
เขียนโปรแกรม แต่ไม่เจ๋งในการบริหารคน เป็นสิ่งที่ยัง
ต้องเพิ่มเติม

ถอยเพือ่สูต่้อ...ไม่ใช่ถอยเพือ่ยอมแพ้
งานทีท่�าถ้าเราเชือ่ว่ามนัเจ๋งมนัดแีล้ว ให้ท�าไปให้

สุดทาง แต่อย่าฝืนเกินตัว ถ้าถึงจุดที่เรารับแรงกดดันไม่
ไหวให้ถอย น้องหลายคนโดนคอมเมนท์ นัน่ไม่ใช่สิง่ทีจ่ะ
ท�าให้เราถอย แต่เป็นสิ่งที่เราต้องไปศึกษาค้นคว้าต่อว่า
เราต้องแก้ปัญหาอย่างไร เราจะสร้างจุดแข็งด้วยอะไร 
พอไปถึงจุดที่ไม่สามารถท�าต่อได้ ลองถอยออกมานั่งดู
โปรเจกต์เราดีๆ ว่า ถ้าเราเป็นลูกค้าจะซื้อมันอยู่ไหม ไม่
อยากให้ทกุคนวางมนัลง ถ้าเชือ่มัน่ในงานตวัเอง ท�าให้สดุ 
ไปให้สุด เพราะอะไรที่มันสุดมักจะเจ๋งเสมอ
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NSC เป็นเวทีที่ให้น้องๆ
ได้แสดงฝีมือ ได้รับความเห็นจริง 

ได้รับความกดดันจากสภาพแวดล้อมจริง
ก่อนไปแข่งเวทีใหญ่ๆ

“

”
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คนที่ปรับตัวไม่ทัน
จะช้ากว่าคนอื่น ถ้าคนไหนปรับตัวได้เร็ว

แน่นอนว่าจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่น

“

”
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ถ้าเชื่อมั่นในงานตัวเอง
ทำาให้สุด ไปให้สุด เพราะอะไรที่มันสุด

มักจะเจ๋งเสมอ

นยิามตวัเอง ณ วนันี้
ทุกวันนี้ผมได้ฉายาว่าเทพธอว์ แต่เป็นเทพธอว์ที่ไม่มีค้อน เพราะด้วยพละ

ก�าลงัทีม่ ีความอดทนทีม่ ีความสขุมุทีม่ ีมนัเหมอืนลกัษณะของธอว์ ส่วนภรรยาผม
เป็นค้อนธอว์ที่เป็นอาวุธในการฟันฝ่าต่อสู้ เรามีพละก�าลังเป็นตัวเดินหมาก เด็กๆ 
คือสมาชิกต่างๆ ที่อยู่ในเอเวนเจอร์ที่ช่วยกันครับ...

ความคมของหนุม่ฤทธิอ์าจไม่ได้อยูท่ีก่ารหล่นวลแีบบใบมดีกรดีน�า้ผึง้ หากแต่
อยู่ที่ความชัดเจนในตัวเองมาตั้งแต่วัยเด็ก ตั้งแต่ความชอบ การมีเป้าหมายในชีวิต 
และพร้อมทีจ่ะบกุตะลยุฝ่าทกุอปุสรรคเพือ่ไปให้ถงึเป้าหมายนัน้อย่างมุง่มัน่ไม่ยอมแพ้ 
เป็นความคมในการใช้ชีวิต...ที่ท�าให้เขาสามารถก้าวมายืนอยู่ในจุดนี้ได้ในวันนี้

“

”

NSC
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CEO/Co - Founder Doolasoft Co.,Ltd
Co - CEO/Co - Founder Justmine

นพกร ถนอมเสียง

NSC | 2015
NOPPAKORN THANOMSIENG
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ความฝันอาจเป็นสิง่ส�าคญัทีช่่วยผลกัดนัให้ชวีติเราเดนิไปข้างหน้า...แต่ส�าหรบั ‘แมค’ นพกร ถนอมเสยีง 
ผูป้ระกอบการซอฟต์แวร์หนุม่ผูมุ้ง่มัน่ เขาบอกกบัเราว่า สิง่ทีส่�าคญักว่าความฝัน กค็อื ความเชือ่ว่าเราจะสามารถ
ท�าตามความฝันได้ต่างหาก จริงอยู่ว่าเขาอาจไม่ได้พูดแบบนี้เป๊ะๆ หรอก แต่หากลองฟังประสบการณ์ชีวิตที่
ผ่านมาของเขาแล้ว เราจะตีความเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลย...
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แทนที่จะคิดว่าเราท�าเพื่อให้ตัวเองใช้
หรือเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเอง

กลายเป็นว่าเวลาจะคิดท�าอะไร
ควรจะมองถึงคนที่จะมาใช้งานว่า

สิ่งที่เราท�าจะไปแก้ปัญหาให้เขาได้หรือเปล่า

“

”
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ความฝันของนัก (อยาก) แฮก!
ผมเริ่มสนใจไอทีตั้งแต่ ม.ปลาย ผนวกกับคุณพ่อ

ท�างานสายสถติแิละมคีวามรูเ้รือ่งไอท ีเลยสนใจจากคณุ
พ่อด้วยครบั ช่วงนัน้ผมเล่นคอมพวิเตอร์แล้วมโีปรแกรม
เล่นเกม คิดว่าท�าอย่างไรจะแฮกเกมได้ (หัวเราะ)  และ
เอาโปรแกรมมารันแล้วใช้ได้ แต่ยังไม่ได้เขียนโปรแกรม 
หลังจากนั้นเริ่มสนใจมากขึ้นแล้วศึกษามาเรื่อยๆ  จน
มาสนใจการเขียนโปรแกรมจริงจังตอน ม.5 ตอนนั้น
ธุรกิจเว็บไซต์ก�าลังมา เราอยากเปิดเว็บฯ ให้คนเข้ามาดู 
เป ็นจุดเริ่มต ้นให ้ เขียนโปรแกรมจนกระทั่ ง เข ้า
มหาวิทยาลัยครับ

แรงผลักจากทางบ้าน
ผมเรียนสายไอทีคือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ที่

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ความตั้งใจจริงๆ อยาก
เรียนวิศวะฯ คอมพิวเตอร์ แต่ด้วยความที่ตอน ม.ปลาย
เราเรียนไม่เก่ง สุดท้ายมาสอบติดไอที ตอนนั้นทางบ้าน
บอกว่าท�าไมสอบไม่ติดวิศวะฯ มาเรียนไอทีจะได้อะไร
ไหม เราเลยตั้งใจกับตัวเองว่าอย่างน้อยเรียนไอทีก็ไม่
อยากให้ทางบ้านดูถูกได้ คิดว่าเราเรียนสาขาอะไรก็
สามารถประสบความส�าเร็จได้เหมือนกัน

สร้างสรรค์ผลงานจากความขี้เกียจ!
ที่ได้เข้าแข่งขัน NSC เกิดจากช่วงปี 2 ผมเป็น

ผู้ช่วยสอน (TA) จนถึงปี 3 ต้องมีการสอนน้อง พาน้อง
ท�าแล็บ แต่ผมขี้เกียจเช็คแล็บเลยท�าโปรแกรมตัวหนึ่ง
ขึ้นมาช่วย ซึ่งนักศึกษาทุกคนจะมีบัตรนักศึกษาอยู่แล้ว 
ผมก็เลยท�าเป็นแอปพลิเคชันเช็คชื่อผ่านบัตรนักศึกษา
บนสมาร์ทโฟน เวลาน้องท�าแล็บเสร็จเราก็เอามือถือไป
สแกนบนบัตรน้องว่าส่งงานแล้วและให้คะแนน ผนวก
กับตอนนั้นมีอาจารย์ที่ปรึกษาบอกว่า ท�าไมไม่ลองส่ง
แขง่ขัน NSC ด ูผมเลยเขยีนข้อเสนอโครงการขึน้มาจาก
ปัญหาที่เกิดจากความขี้เกียจของตัวเอง ถ้าจ�าไม่ผิดได้
รางวัลที่ 3 หรือรองชนะเลิศอันดับ 2 แต่ปีนั้นไม่มีอันดับ 
1 และ 2 เพราะผลงานไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานครับ

ออกจากห้องเรียนไปหาผู้ใช้จริง
สิง่ทีเ่รยีนรูใ้นครัง้นัน้เป็นประสบการณ์การท�างาน

ที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน ในมหาวิทยาลัยอาจสอนเป็น 
กรอบให้เราคดิ พอเราได้ออกมาท�างานในความเป็นจรงิ 
มนัมทีัง้ทีใ่ช่และไม่ใช่ทีม่หาวทิยาลยัสอน ซึง่เราได้ลงมอื
ท�า เห็นปัญหาจริงจากการที่เราพัฒนาโปรแกรมขึ้นมา
สักตัวหนึ่ง พอพัฒนาเสร็จท�าอย่างไรโปรแกรมจะใช้ได้
จรงิและตอบโจทย์ผูใ้ช้ เป็นเรือ่งวธิกีารท�าซอฟต์แวร์หรอื
ของสักอย่างขึ้นมา กระบวนการคิดแทนที่จะคิดว่าเรา
ท�าเพือ่ให้ตวัเองใช้หรอืเพือ่ตอบสนองความต้องการของ
ตวัเอง กลายเป็นว่าเวลาจะคดิท�าอะไร ควรจะมองถงึคน
ทีจ่ะมาใช้งานว่าสิง่ทีเ่ราท�าจะไปแก้ปัญหาให้เขาได้หรอื
เปล่า ถ้าท�าขึ้นมาแล้วไม่ได้แก้ปัญหาก็ไม่มีใครอยากใช้ 
มันท�าให้เรามีประสบการณ์มากขึ้น มีวิธีคิดและมองใน
มุมที่กว้างขึ้น

เติมเต็มศักยภาพ ด้วยการมีเพื่อน! 
อกีเรือ่งทีไ่ด้คอืพาร์ทเนอร์ การแข่งขนั NSC ท�าให้

มเีพือ่นวงการเดยีวกนัมากขึน้ เพราะในช่วง ปี 1 - 3 ผม
เป็นคนที่ไม่ค่อยอยากเจอใคร ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่บ้าง 
แต่เหมือนเราได้เห็นข้อดีของการเจอคนอื่นมากขึ้น เรา
ได้ไปช่วยเขาก่อน สุดท้ายทุกคนก็มาช่วยกัน มันก็ได้ทั้ง
มิตรภาพ ได้งาน และผลประโยชน์ร่วมกัน ถ้าเราท�าคน
เดียวเราก็มองแค่คนเดียวว่าของเราโคตรเจ๋งเลย ทั้งที่
เพือ่นอาจไม่ได้มองว่าเราเจ๋งกไ็ด้ แต่เรากช่็วยกนัขดัเกลา 
อย่างทีมผมขาดการตลาด พี่ที่ท�าด้วยกันเขามีศักยภาพ
ในการท�าการตลาดออนไลน์ กช่็วยเกือ้กลูกนั ท�าให้ทกัษะ
ในการท�าการตลาดออนไลน์และออฟไลน์เราเก่งขึน้

ใช้ประโยชน์จากค�าวิจารณ์
ก่อนหน้าที่จะแข่งขัน NSC ผมเคยประกวดท�า

แอปพลิเคชันด้านสารสนเทศเกี่ยวกับงานแผนที่ ปีแรก 
(ตอนปี 2) ยังเขียนแอปฯ ไม่เป็น ส่งผลงานไปแต่ไม่ได้
รางวัล ปีที่สองลองส่งไปใหม่ ด้วยความที่เราเก็บ
ประสบการณ์และค�าติจากกรรมการในปีแรกว่า การที่
จะท�าอะไรขึ้นมาควรจะคิดถึงเรื่องอะไรบ้าง รวมทั้งเอา
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เราได้เห็นข้อดีของการเจอคนอื่นมากขึ้น
เราได้ไปช่วยเขาก่อน สุดท้ายทุกคนก็มาช่วยกัน

มันก็ได้ทั้งมิตรภาพ ได้งาน และผลประโยชน์ร่วมกัน

“

”
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“

”

ประสบการณ์จาก NSC มาปรบัใช้ด้วย ท�าให้ได้รางวลัที ่1 ระดบัประเทศ เป็น
แอปฯ ช่วยในการส�ารวจที่ดินของกรมที่ดินครับ 

 

เก็บเกี่ยวประสบการณ์กับรุ่นพี่
หลังจาก NSC โชคดีได้เจอคุณบอย (อัจฉริยะ ดาโรจน์) ที่ตอนนี้เป็น 

CEO ของไอยา เขาชวนผมไปฝึกงานหลังจากท�าโปรดักส์นั้น ท�าให้ได้รู้จัก
และได้ยินค�าว่า Startup ครั้งแรก ได้ไปประกวดเวที Startup Thailand 
Pitching น่าจะปี 2017 ได้ที่ 1 ของภูมิภาคครับ จริงๆ ตั้งแต่ช่วง ม.3 ผม
ฝันอยากท�าบริษัทตัวเองตั้งแต่แรกแล้ว แต่ด้วยความที่ไม่มีประสบการณ์ 
ช่วงปี 3 ที่ต้องฝึกงาน คุณบอยบอกว่าให้ลองอยู่ท�างานต่อกับเขาเพื่อเก็บ
เกี่ยวประสบการณ์ก่อน หลังจบฝึกงานก็เลยตัดสินใจท�างานต่อที่นั่น ตอน
นั้นท�าซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการบริหารงานในโรงเรียน สิ่งที่เราได้มาตอนนั้น
คอื ส่วนใหญ่ได้ทกัษะการเขยีนโปรแกรม รวมทัง้ทกัษะการบรหิารงานบรษิทั 
แต่พอท�าไปเรื่อยๆ เริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เราท�ายังไม่ใช่ เลยคุยกับเพื่อนอีกคนแล้ว
ตัดสินใจแยกย้ายกันไปครับ 

สร้างอาณาจักรของตัวเอง
ด้วยความทีเ่ราอยากท�าบรษิทัของตวัเอง เพราะมนัคอืการทีเ่รามอีะไร

เป็นของตัวเอง เรามีความสุขกว่าไปเป็นลูกจ้าง ถึงแม้ว่าจะล�าบากบ้าง งั้นก็
สูต่้อ เลยมาเปิดอกีโปรเจกต์หนึง่ เป็นโปรเจกต์ต่อยอดจากตอนปี 3 ทีท่�าวจิยั
เกี่ยวกับโดรน โดยใช้โดรนในการรังวัดที่ดิน แต่พอท�ามาสักพักแม้มันจะใช่ 
แต่ทรัพยากรเราไม่มี เนื่องจากต้องใช้ทุนค่อนข้างเยอะ เลยพักไว้ก่อน 
(หัวเราะ) ก็รู้สึกเฟลกับตัวเองที่ท�ามาสักพักก็ยังไม่ส�าเร็จสักที 

สิ่งที่เราท�า
อย่างน้อยแค่มี 1 คนใช้เราก็มีความสุขแล้ว 
แต่ถ้าเป็นไปได้นอกจาก 1 คนมันขยับไปเป็น

10 คน 20 คน น่าจะเป็นเรื่องที่ดี
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จนกระทัง่ปัจจบุนัผมท�าเป็นแพลตฟอร์มเกีย่วกบั 
Blockchain ทางด้านการเงนิเป็นส่วนใหญ่ มทีมีพีอ่กีคน
ท�าแพลตฟอร์มการจัดการทางด้านอีคอมเมิร์ซเพื่อช่วย
เรื่องการบริหารจัดการเกี่ยวกับตัวแทน ผมยังไม่ได้จด
ทะเบียนเป็นบริษัท แต่ตอนนี้โปรดักส์ของเราปล่อยไป
ให้ผู้ใช้จริงแล้ว ก�าลังอยู่ในโหมดการเพิ่มจ�านวนผู้ใช้ให้
มากขึ้น โดยมีเงื่อนไขว่า ณ วันนี้แม้ยังไม่ใหญ่แต่ทุกคน
ต้องอยู่ได้ อาจต้องท�างานอีกส่วนหนึ่งด้วยเพื่อให้โปรเจ
กต์ที่เราฝันโตขึ้นไปด้วย โดยมองอนาคตไปที่ต ่าง
ประเทศครับ

ท�าเป็นทีม และพูดให้โดน
ทักษะที่ส�าคัญส�าหรับเด็กไอทียุคนี้ อย่างแรกผม

คิดว่าทักษะการท�างานเป็นทีมครับ เพราะตั้งแต่ช่วง
มหาวิทยาลัยงานกลุ ่มส่วนใหญ่ตามที่เราเห็นคือพอ
อาจารย์ให้งานจะมีคนเดียวที่ท�า สุดท้ายพอออกมา
ท�างานจริงบางทีต้องมาเรียนรู้ตรงนั้นกันอีก ดังนั้น ผม
จึงมองว่าทักษะด้านไอทีเป็นเรื่องที่ทุกคนศึกษาได้ แต่
ทักษะการท�างานเป็นทีมและการบริหารจัดการ ถ้าเรา
สามารถพัฒนาได้ตั้งแต่มัธยมฯ หรือมหาวิทยาลัยได้น่า
จะเป็นเรื่องที่ดี

อกีอย่างทีส่�าคญัคอืทกัษะการสือ่สาร ทกุวนันีผ้ม
ก็ยังกังวลนะ บางทียังรู้สึกว่าตัวเองพูดไม่เก่ง จะคุยกับ
คนอืน่รูเ้รือ่งไหม วธิกีารทีผ่มท�าคอืผมจะดยูทูปูคนทีเ่ขา
ประสบความส�าเร็จหรือมีกระบวนการคิด ณ วันนี้เรา
อาจไม่ได้มั่นใจตัวเองในการพูด แต่เราจะเอาวิธีของ

คนอื่นมาปรับใช้อย่างไร ผมไปดูหลายคนมาก คนนี้ใช่
วิธีนั้น คนนั้นใช้วิธีนี้ แล้วลองมาปรับใช้กับตัวเองดูว่า
อะไรที่เราท�าแล้วสบายใจและได้ผลดี ณ วันนี้มันอาจไม่
ได้ดีที่สุด แต่พยายามท�าไปเรื่อยๆ เราเชื่อว่าแม้วันนี้เรา
พูดไม่รู้เรื่อง แต่วันหน้าต้องดีขึ้น

ต่อยอดผลงานสู่การใช้จริง

ในส่วนของ NSC เท่าที่ผมทราบคือโปรเจกต์
หลายอย่างที่เด็กท�าใน NSC มีประโยชน์ แต่ผมอยากให้
โปรเจกต์ที่ท�าสามารถต่อยอดหรือกลายเป็นธุรกิจจริงๆ 
ได้ ถึงไม่ใช่ธุรกิจก็ไม่ควรอยู่แค่ในห้องเรียน อย่างตอน
นั้นที่ผมท�า ผมรู้สึกว่าสิ่งที่เราท�าอย่างน้อยแค่มี 1 คนใช้
เราก็มีความสุขแล้ว แต่ถ้าเป็นไปได้นอกจาก 1 คนมัน
ขยับไปเป็น 10 คน 20 คน น่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับ หรือ
อาจไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจก็ได้ บางคนอาจจะไม่ได้ชอบ
ธรุกจิ บางคนอาจจะอยากเป็นผูท้�า แต่อย่างน้อยสดุท้าย
เขาสามารถเป็นผู้ประกอบการซอฟต์แวร์แล้วต่อยอดให้
มันเติบโตขึ้นไป เพราะโปรเจกต์ที่ทุกคนท�ามามันมี
ประโยชน์ อยากให้เขาสามารถต่อยอดไม่ว่าจะด้วย
กระบวนการอะไรก็ตาม 

บ่มเพาะบนความหลากหลาย

ผมเคยไปคยุกบัอาจารย์เสมอว่า เดก็มหาวทิยาลยั
ที่มาเรียนไอทีหลายๆ คนก็ไม่ได้ชอบไอที แต่ละคนมี
ศกัยภาพทีต่่างกนั แม้กระทัง่ทมีน้องทีไ่ปแข่งแต่ละคนก็

อยากให้น้องๆ หรือคนที่อยากเริ่มต้น
แค่ลองออกมาท�า อย่างน้อยเราออกมาเริ่มประกวดก็เป็นก้าวแรก

ที่ท�าให้เห็นมุมมองที่แตกต่างกับผู้อื่นมากขึ้น
ในเรื่องการเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์

“

”
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มศีกัยภาพต่างกนั บางทใีนทมีอาจจะมคีนเขยีนโปรแกรม
คนเดียว อีกคนท�าเอกสาร ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมันมี
ประโยชน์ ถ้า NSC สามารถยกระดบัน้องๆ ทีม่ศีกัยภาพ
ต่างกนั และบ่มเพาะให้เขามศีกัยภาพอย่างทีเ่ขาต้องการ 
ณ วนัหนึง่เขาอาจจะกลายเป็นผูป้ระกอบการได้

ก้าวออกมา แล้วท�าเลย!
ถ้าให้ค�าแนะน�าน้องๆ เริ่มต้นผมมองว่าต้องลอง

ออกมาท�าครบั ไม่ใช่แค่เรยีนมา 4 ปีแล้วสดุท้ายไปเป็น
พนกังานประจ�า อยากให้น้องๆ หรอืคนทีอ่ยากเริม่ต้นแค่
ลองออกมาท�า อย่างน้อยเราออกมาเริ่มประกวดก็เป็น
ก้าวแรกทีท่�าให้เหน็มมุมองทีแ่ตกต่างกบัผูอ้ืน่มากขึน้ใน
เรือ่งการเป็นผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์ แค่ลงมอืท�า ก้าวออกมา
จากจดุทีเ่ราเคยอยู ่ อย่างผมกช็อบบอกตวัเองเรือ่งเดยีว
คือการลงมือท�า ขอยกค�าพูดของ Elon Musk ที่เป็น
ไอดอลของผม คอื ณ วนันีอ้ายเุรายงัน้อยและมนัมอีะไร
ที่สามารถท�าได้อยู ่ อย่างน้อยถ้าเราล้มยังมีคนคอย
สนบัสนนุ เรายงัไม่ได้มอีะไรทีต้่องรบัผดิชอบมากนกั ผม
ว่าแค่ลงมอืท�า สู ้แล้วพยายามท�าไป แม้วนันีจ้ะล้ม อย่างผม
ล้มมาสองครัง้ แต่ยงัเชือ่ว่าสิง่ทีเ่ราท�ามนัต้องส�าเรจ็สกัวนั

นิยามตัวเอง ณ วันนี้
ผมไม่เคยนิยามตัวเองนะ (หัวเราะ) แต่ ณ วันนี้

ผมยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กอยู่ น่าจะเป็นเด็กที่ตั้งใจท�า
ในสิง่ทีเ่ราอยากให้เป็น คอืเราพยายามท�าในสิง่ทีเ่รามข้ีอ
จ�ากัดเยอะ เหมือนที่ผมบอกว่าผมเป็นคนพูดไม่เก่ง ไม่

ชอบพูด ไม่ชอบเจอใครเลย แต่เราพยายามผลักดันตัว
เองและพฒันาตวัเองเรือ่ยมา มนัเกดิจากความพยายาม
และความตั้งใจที่อยากจะท�าครับ

เชื่อมั่นว่ามันต้องส�าเร็จ!
สิ่งที่ผลักดันให้ผมมาถึงวันนี้ได้คือความเชื่อครับ 

(ยิม้) สิง่ทีผ่มเชือ่คอืความตัง้ใจ หมายความว่าเรามคีวาม
เชื่อว่าเราอยากเป็นเจ้าของบริษัท เราจะต้องประสบ
ความส�าเร็จก็มุ่งมั่นท�ามาตลอด ถึงแม้จะล้มเหลวบ้าง 
ไม่มีเงินบ้าง แต่เรายังเชื่อว่า ณ วันหนึ่งสิ่งที่เราท�า ถ้า
มันมีประโยชน์และเราตั้งใจท�าจริงๆ สักวันมันต้องมีคน
เหน็ มนัจะประสบความส�าเรจ็ด้วยประสบการณ์ของมนั
เอง พอเราโตขึ้นก็จะคิดรอบคอบมากขึ้น ดังนั้น เก็บ
ประสบการณ์และท�าต่อเนื่อง สักวันจะประสบความ
ส�าเร็จได้ และมันท�าให้ผมก้าวข้ามความยากล�าบากมา
ได้ ด้วยความที่เรามี passion ที่อยากมีอะไรของตัวเอง 
ผนวกกบัช่วงเรยีนปี 3 เราได้ลองท�าอะไรเป็นของตวัเอง 
ได้ท�าอะไรที่อยากจะท�า รู้สึกมีความสุขกับการท�าอะไร
ที่เป็นของตัวเอง ไม่ต้องเดินตามใคร มันมีความสุขมา
ตลอด ก็ท�ามาเรื่อยๆ ไม่ว่าส�าเร็จหรือไม่ส�าเร็จ แต่เรา
เชื่อว่ามันจะส�าเร็จครับ

ความฝันคือสิ่งที่ดีเสมอ แต่แน่นอนว่าไม่ใช่สิ่งที่
ส�าคัญที่สุด เพราะสิ่งส�าคัญที่สุดนั้นคือความเชื่อมั่นใน
ความฝัน และความพยายามมุมานะไปสู่ความฝันนั้นให้
จงได้ นั่นคือสิ่งที่แมคเชื่อมั่นและท�าตลอดระยะเวลาที่
ผ่านมา และวันนี้เขาท�ามันส�าเร็จแล้ว...

เรายังเชื่อว่า ณ วันหนึ่งสิ่งที่เราท�า
ถ้ามันมีประโยชน์และเราตั้งใจท�าจริงๆ สักวันมันต้องมีคนเห็น

มันจะประสบความส�าเร็จด้วยประสบการณ์ของมันเอง

“

”

NSC
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หลายครั้งที่ชีวิตไม่ได้เป็นไปดั่งที่ใจคิด แต่เราก็สามารถเรียนรู้เพื่อเติบโตไปในเส้นทางที่ไม่
คาดฝันนั้นได้...เหมือนกับชีวิตของ ‘เป้’ ณัฐดนัย หอมคง CEO หนุ่มแห่งบริษัท บิ๊ก ดาต้า เอเจนซี่ 
จ�ากัด ที่ตลอดเส้นทางชีวิตของเขามีหลายอย่างที่พลาดฝัน แต่เขาก็เลือกที่จะเรียนรู้ เพื่อเปิดโอกาส
ชีวิตตัวเองไปสู่เส้นทางแห่งความส�าเร็จใหม่ๆ ได้ อยากให้ลองบทสัมภาษณ์ของเขา แล้วจะพบว่า
โลกนี้ไม่เคยตัน ถ้าเรามีวิธีคิดที่ดี...
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ผมเลือกแล็บที่อาจารย์เพิ่งกลับจากญี่ปุ่น
เพราะคิดว่าอาจารย์ก็ใหม่ เราก็ใหม่ด้วย 

จะได้เรียนรู้อะไรแปลกๆที่ไม่เคยเจอมาก่อน
ไม่ใช่แค่เขียนภาษาคอมพิวเตอร์อย่างเดียว

“

”
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NSC สมัยนั้นคล้ายๆ Startup สมัยนี้
ที่ต้อง pitching เพื่อให้ได้ทุน พอได้ทุนแล้วเราต่อยอดได้

ท�าให้รู้ว่ามันไม่ได้มีแค่เรียนจบแล้วไปท�างานในบริษัท
แต่มันมีวิธีการอื่นที่สามารถเป็นเจ้าของกิจการได้

“

”
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จากทหาร...สู่วิศวะคอมฯ
เดมิผมไม่ได้ชอบคอมพวิเตอร์แต่อยากเป็นทหาร 

ก็เลยใช้เวลาตอน ม.4 - ม.5 ไปสอบเตรียมทหาร สอบ
ติดสี่เหล่าด้วย แต่สุดท้ายตกเรื่องตาบอดสีท�าให้ไม่ได้
เป็นทหารอย่างทีต่ัง้ใจ กเ็ลยกลบัมาสายทีน่่าจะใกล้เคยีง
คือวิศวกร พอดีสอบติดโควต้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เลยเลือกเส้นทางนี้ไปเลย
ครับ ตอนนั้นสนใจไฟฟ้าเป็นอันดับหนึ่ง รองมาก็โยธาฯ 
ส่วนภาควิชาคอมพิวเตอร์เพิ่งก�าเนิดมาใน มช. ซึ่งเป็น
เกรดที่สามารถเลือกได้ แถมได้เรียนห้องแอร์ (หัวเราะ) 
ก็เลยเลือกคอมพิวเตอร์ครับ 

เรียนรู้สิ่งใหม่ แต่ไม่กดดัน (ตัวเอง)
พอเข้าเรยีนคอมพวิเตอร์มหีลายวชิาทีเ่จอครัง้แรก 

เช่น โค้ดดิง้ (Coding) ภาษาซ ี(C) ซมิเูลชนั (Simulation 
– การจ�าลองสถานการณ์) ฯลฯ ตอนปี 3 - ปี 4 ผมเลือก
แล็บที่อาจารย์เพิ่งกลับจากญี่ปุ่น เพราะคิดว่าอาจารย์
ก็ใหม่ เราก็ใหม่ด้วย จะได้เรียนรู้อะไรแปลกๆ ที่ไม่เคย
เจอมาก่อน ไม่ใช่แค่เขียนภาษาคอมพิวเตอร์อย่างเดียว 
แต่เป็นการท�าซิมูเลชันเขียนเป็นภาพสามมิติด้วย เราก็
เลยชอบ แต่เกรดเฉลีย่กไ็ม่ได้สวยนะครบั เพราะมนัเป็น
เรือ่งใหม่หมดเลย ยงัไม่ถงึขัน้ว่าจบไปแล้วจะไปท�าอะไร 
ตอนนั้นยังไม่มีใครมาโชว์ให้ดูว่าจบคอมฯ ต้องท�างาน
อะไร เราก็เลยค่อยๆ เรียนไป ไม่ได้กดดันตัวเองว่าจบ
แล้วต้องท�าอะไร

แรงบันดาลใจจากคนหูหนวก
จริงๆ ตอนนั้น NSC มีมาหลายปีแล้ว แต่ผมเพิ่ง

มารู้ตอนปี 4 ว่า NSC เขาท�าอย่างไร เพราะส่วนใหญ่
นักศึกษาต้องท�าโปรเจกต์จบ ก็เลยส่งผลงานแข่งขัน 
NSC ได้เงินด้วย ท�าโปรเจกต์จบแน่นอน และสอบได้
สบาย ผลงานตอนนัน้ชือ่ว่าโปรแกรมแปลภาษาไทยเป็น
ภาษามือสามมิติ เป็นการแปลจากภาษาไทยที่พิมพ์เป็น
ภาษามือสามมิติ วิธีการนี้น่าจะช่วยคนหูหนวกในการ
สื่อสารได้หรือเป็นสื่อการเรียนรู้ได้ ตอนนั้นผมยังไม่อิน
เกีย่วกบัคนหหูนวกเลย รูแ้ค่ว่ามนัท�าได้กล็องท�าด ูแต่พอ

เราเริม่ศกึษา เริม่เหน็ว่าเขามปัีญหาจรงิๆ ซึง่เดก็ หหูนวก
กว่าจะเรียนรู้ได้ เขาจะเรียนรู้ช้าไปกว่าเรา 6 – 7 ปี เขา
รู ้แค่ค�าศัพท์พื้นฐาน และเป็นภาษามือท้องถิ่นที่ไม่
สามารถสื่อสารกับใครได้ ก็เลยอยากท�า และได้รางวัล
ชมเชยมาครับ

ประกอบร่าง...สร้าง (โปรเจกต์) ใหม่
หลังจากเรียนจบ ผมไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่น แล้วกลับ

มาเรียนต่อปริญญาโทที่ไทย ซึ่งสมัยที่เราส่ง NSC 
เทคโนโลยียังไม่ถึง เรารู้ว่าท�าไมเราได้รางวัลชมเชย 
เพราะหุ่นของเราไม่ใช่คน มันเป็นทรงกระบอกที่มาต่อ
เป็นคน แต่มันท�างานได้ หลังจากที่กลับมาเรียน ป.โท
แล้ว ผมได้คยุกบัอาจารย์ว่าเทคโนโลยมีนัถงึแล้ว เราลอง
ท�าใหม่ไหม กอปรกับได้น้องที่แข่ง NSC เหมือนกันมา
เป็นคู่โปรเจกต์ น้องคนนี้เก่งคอมพิวเตอร์กราฟิกมาก 
เลยออกมาเป็นผูห้ญงิทีผ่มกระดกิได้ มหีน้าตา พดูได้ มอื
ขยับคล้ายคน และเพิ่มสเกลเป็นโปรแกรมแปล มี
โครงสร้างไวยากรณ์ ซึง่ไวยากรณ์ภาษาไทยกบัภาษามอื
ไม่เหมือนกัน มากกว่านั้นคือสร้างค�าศัพท์ได้ด้วย ตอน
นัน้น่าจะได้ไปโชว์ที ่NSC ในปีนัน้ด้วย และไปแข่งในงาน
ถนนเทคโนโลยี แล้วเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่ง 
i-CREATe ที่ประเทศจีน ได้รางวัลที่หนึ่งมาครับ

ทางลัดสู่เจ้าของบริษัท
NSC ท�าให้เราได้เรียนรู ้วิธีการน�าเสนอที่ดี 

อาจารย์มเีวลาแค่นัน้ ท�าอย่างไรให้อาจารย์เข้าใจทัง้หมด
ทีม่ ีและได้รูว่้าโครงสร้างไหนทีเ่ราท�ามนัมปีระโยชน์ แม้
ยงัไม่สมบรูณ์แต่รูว่้ามคีอนเซป็ท์ไอเดยีอย่างไร เรามกีาร
ท�าพรเีซนเทชนัทีเ่ปิดไฮไลท์ให้ด ูแล้วใช้วธิคีดิแบบนัน้มา
เรื่อยๆ ครับ 

ผมมองว่า NSC สมัยนั้นคล้ายๆ Startup สมัยนี้
ที่ต้อง pitching เพื่อให้ได้ทุน พอได้ทุนแล้วเราต่อยอด
ได้ ท�าให้รูว่้ามนัไม่ได้มแีค่เรยีนจบแล้วไปท�างานในบรษิทั 
แต่มนัมวีธิกีารอืน่ทีส่ามารถเป็นเจ้าของกจิการได้ น่าจะ
เป็นประเดน็หลกัทีผ่มยดึมาตลอด ผมเคยลองท�างานระยะ
สัน้ๆ ทัง้บรษิทัคนไทยและฝรัง่ งานโรงงาน งานขายของ 
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จนถงึงานทีไ่ม่เกีย่วกบัไอท ีกล็องมาหมดแล้ว จนรูว่้าผม
อยากเป็นเจ้าของบริษัทมากกว่า เรารู้แล้วว่าพนักงาน
คนไทยเป็นแบบไหน พนักงานบริษัทฝรั่งเป็นอย่างไร 
งานโรงงานเราก็ไปลองมาแล้ว เราเห็นทุกอย่างว่าเป็น
อย่างไร 

จากบริษัทซอฟต์แวร์...สู่นักสร้างเกม
ตอนเปิดบริษัทผมก็ตัดสินใจง่ายๆ เพราะการท�า

ธุรกิจต้องอาศัยคอนเนคชัน ซึ่งเราเคยเข้าไปท�าระบบ
เว็บไซต์ที่ก�าลังบูม เราช่วยงานอาจารย์มาตั้งแต่ ป.ตรี 
- ป.โท อาจารย์ท�างานวจิยัเรากไ็ปช่วยงานในส่วนไอทไีด้ 
เลยมองว่ามันสามารถขยายได้ ลองก้าวเข้าสังเวียนดู 
ตอนนั้นเริ่มจากการเป็นห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เพราะทุนจด
ทะเบียนน้อย สามารถด�าเนินธุรกิจได้แบบมีใบรับรอง 
เป็นธุรกิจเกี่ยวกับไอที พัฒนาซอฟต์แวร์ สักพักเริ่มรู้ว่า
เราไม่สามารถรบังานใหญ่ได้ เลยเปลีย่นจากห้างหุน้ส่วน
จ�ากัดมาเป็นบริษัท

แต่มันมีจุดเปลี่ยนอย่างหนึ่งคือผมอยากท�าเกม 
และมเีพือ่นมาชวนว่าอยากลองท�าด้วยกนัไหม ผมไม่เคย
ท�าเกมมาก่อน แต่เคยท�าเรื่องกราฟิกมาก็เลยลองดู อีก
อย่างมเีทคโนโลย ีUnity 3D ช่วยให้ท�าเกมง่ายขึน้ กลาย
เป็นว่าเกมติดอันดับหนึ่งของแอปสโตร์ ก็เลยคิดว่าออก
มาท�าจริงจังเลยดีกว่า เงินเก็บที่ท�าบริษัทซอฟต์แวร์
ยังมีอยู่ เลยออกมาท�าเกมส่วนตัว ท�าไปสักพักเราได้ไป
โตเกียวเกมโชว์ที่ญี่ปุ่น แต่มันมีช่องว่างที่เราไม่สามารถ
พฒันาโปรแกรมได้เรว็เท่าเขา เขาใช้เวลา 2 – 3 เดอืน แต่
เราใช้เวลา 1 ปี ท�าให้ต้นทนุสงูมาก เราขายไม่ได้ เกอืบเจ๊ง 

ถ้า Logic ดีจะไม่มีก�าแพง
หลงัจากนัน้ผมกลบัมาตัง้บรษิทัใหม่ ชือ่ว่า บรษิทั 

บิ๊ก เดต้า เอเจนซี่ จ�ากัด และมีนายทุนมาลงทุนให้ ซึ่ง
ตอนนั้นเป็นเทรนด์ของ Big Data กับ AI เราตั้งใจที่จะ
ท�าเรื่องนี้โดยตรง ซึ่งเราให้ความส�าคัญกับเดต้าสูงมาก 
หลังจากได้เดต้าแล้วไปท�าอะไรต่อ เช่น การวิเคราะห์ 
การแยกกลุ่มลูกค้า การท�านายผลต่างๆ เราท�าให้ลูกค้า
เหน็ภาพนัน้เลย คอืเราไม่ต้องการเป็นผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์

หรือแอปพลิเคชัน เราต้องการเอาเดต้ามาใช้งานต่อ มา
วิเคราะห์ต่อ อาจเป็นเพราะเราไม่ได้ตั้งใจเข้ามาเป็น
นักศึกษาวิศวกรรมฯ ตั้งแต่ต้น รู้สึกว่าทุกอย่างเราท�าได้
หมด ภาษาไม่มข้ีอจ�ากดัหรอืก�าแพง จะเขยีนภาษาอะไร
ก็ได้ อยู่ที่อัลกอริทึม วิธีการคิด และ logic มากกว่า ซึ่ง
การที่จะอยู่ในตลาดได้นาน ผมมองว่ามีปัจจัย 2 ส่วน
จากในและนอกบริษัท ถ้าเป็นในบริษัทต้องฝึกเด็กไม่ให้
มีก�าแพงภาษาที่เขียนโปรแกรม เราไม่ได้ต้องการให้เขา
เป็นผูเ้ชีย่วชาญด้านภาษานัน้ เราต้องการแค่ให้เขาเขยีน
โปรแกรมได้ อาจใช้เวลาเรียนรู้หน่อย กับภายนอกเรา
ต้องหาเทคโนโลยีใหม่ๆ จะได้เตรียมฝึกน้องๆ ได้ 
สามารถคุยกับลูกค้าได้ มันก็จะต่อยอดได้ 

เด็กรุ่นใหม่ต้องพัฒนา logic 
ผมมองว่า ทักษะที่เด็กไอทียุคนี้ต้องมีเป็นเรื่อง 

logic อย่างเดยีวเลยครบั ผมยกตวัอย่างจาก NSC ทีเ่หน็
ชดัเลย อย่างผมกจ็ะดวู่าเดก็ผ่านการประกวดอะไรมาบ้าง 
เพราะถ้าเดก็ทีผ่่านการประกวดมาจะม ีlogic ในการคดิ
ว่าท�าอย่างไรจะได้ที่หนึ่ง ท�าอย่างไรจะพรีเซนต์ได้ ท�า
อย่างไรจะไปต่อได้ ซึง่การเขยีนโปรแกรมในมหาวทิยาลยั
มา 4 ปีมนัคอืโปรแกรมส่งอาจารย์ แต่อาจใช้งานจรงิไม่ได้ 
เราต้องการแค่ logic ซึ่งมีหลายกิจกรรมที่สร้าง logic 
ให้เด็กได้ และจะท�าให้คุยกันรู้เรื่อง ถ้าจะไปทางไอที
ต้องหากิจกรรมพวกนี้ที่ช่วยพัฒนา หรือถ้าอยากเป็น
โปรแกรมเมอร์ที่เก่ง ก็ต้องไปแข่งเขียนโปรแกรมใน
ระบบปิด แต่ถ้าอยากพรีเซนต์ได้ อยากเป็นคล้ายๆ 
สตาร์ทอัพด้วยก็มาแข่ง NSC  

สอนเด็กได้...ก็เรียนรู้จากเด็กได้
ผมได้ไปเป็นกรรมการ NSC ระดับภาคเหนือ

หลายรอบเกี่ยวกับการพัฒนาเกมและสื่อการสอน เรา
เหน็ชดัว่าเดก็ท�า proposal ออกมาด ีแต่ผลลพัธ์ทีแ่สดง
ไม่ได้ตาม proposal แสดงว่าเด็กขาดช่วงจังหวะการ
พัฒนา ผมอยากแนะน�าเรื่องการแบ่งย่อยไทม์ไลน์ ซึ่ง
อาจต้องแนะน�าเขาตั้งแต่แรกว่าควรท�าแค่นี้จะท�าเสร็จ 
ท�าไมถึงคิดว่าท�าได้ ท�าไมท�าไม่ได้ แล้วให้ความเห็นไป 
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อาจเป็นเพราะ
เราไม่ได้ตั้งใจเข้ามาเป็นนักศึกษาวิศวกรรมฯ ตั้งแต่ต้น 

รู้สึกว่าทุกอย่างเราท�าได้หมด ภาษาไม่มีข้อจ�ากัด
หรือก�าแพง จะเขียนภาษาอะไรก็ได้ อยู่ที่อัลกอริทึม 

วิธีการคิด และ logic มากกว่า

“

”
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ผมอยากแนะน�า
เรื่องการแบ่งย่อยไทม์ไลน์

ซึ่งอาจต้องแนะน�าเขาตั้งแต่แรกว่า
ควรท�าแค่นี้จะท�าเสร็จ

ท�าไมถึงคิดว่าท�าได้ ท�าไมท�าไม่ได้
แล้วให้ความเห็นไป

ตอนนี้มีแค่การตรวจว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ถ้า proposal ดี 
เข้าใจคอนเซ็ปท์กันตั้งแต่ต้นก็จบครับ การตรวจก็ต้องตรวจ
ตาม proposal ว่าเขาท�าได้ตามนี้ไหม 

ผมได้เอาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเป็นกรรมการ NSC ไป
ใช้พัฒนาในบริษัทเหมือนกัน มีการแข่งขันคล้ายๆ NSC ใน
บริษัท ลองให้น้องเสนอไอเดียมา เราก็จ่ายเงินไป บางอย่าง
ทีเ่ราไปขายลกูค้าอาจจะเรยีนรูม้าจากลกูน้องกไ็ด้ ลองให้เขา
คิดมากกว่าเดิม เด็กก็สามารถปรับปรุงตัวได้ จากนักพัฒนา
อาจท�าธุรกิจในอนาคตได้ 

NSC คือตลาดคนไอทีชั้นดี
สมัยก่อนเวลามีพี่ๆ หลายบริษัทมาเดินตามบูธแล้วให้

นามบัตร เราจะแฮปปี้มาก เหมือนเราได้รับการติดต่อแล้ว 
เป็นอันหนึ่งที่น่าสนใจส�าหรับ NSC คือการสรรหาพนักงาน 
(Recruitment) เรามั่นใจว่าน้องมี logic ที่ดี มีน้องๆ NSC 
หลายคนทีผ่ม recruit มาอยูใ่นบรษิทั เราเหน็ว่าเรือ่ง recruit 
น่าจะส�าคญัทีส่ดุแล้ว ไม่ได้บอกว่าเดก็ทีผ่่าน NSC จะเก่งหรอื
เทพเลย แต่เรารู้ว่าน้องมี logic ที่ดี มีการเตรียมพรีเซนต์ รู้
ว่าท�าอย่างไรให้ตวัเองชนะ และคนทีเ่ราเลอืกมาส่วนใหญ่เป็น
คนทีช่นะ เขาจะม ีmindset ไม่เหมอืนทัว่ไป เขามกีารเตรยีม
ตวัไม่เหมือนคนอื่น ต่างจากคนที่ไม่ได้ผ่าน NSC มาที่เราอาจ
ไม่เหน็ภาพชดัเจนเท่า ยิง่ NSC ปัจจบุนัเดก็แข่งมาตัง้แต่มธัยม
ปลาย รูว่้าจะเขยีน proposal อย่างไร หรอืพรเีซนต์อย่างไร 

“

”
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ฉีกตัวเองให้แตกต่าง!
ตอนอาย ุ30 ปีผมกท็�าตวัเหมอืนเนต็ไอดอลทัว่ไป 

ที่บอกว่าอายุ 45 ปี จะเกษียณตัวเอง แต่มาถึงจุดนี้ผม
ท�าไม่ได้ ที่ตั้งเป้าก็คือ ตอนนี้ลูกค้าของผมทั้งหมดอยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์ ปีนี้เน้นภาครัฐ ปีถัดไปอยากกลับไปที่
ภาคเอกชนที่เป็นธนาคาร ตั้งเป้า 3 ปี - 5 ปีตามเทรนด์ 
ยังไม่ได้มองไกลมาก เพราะเทคโนโลยีมันเปลี่ยน 

ผมอยากไปทางอื่นที่ไม่ใช่ทางปกติ ถ้าเป็นทหาร
ก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ผมพยายามฉีกกว่าคนอื่น  
พยายามหาวิธีดีดตัวเองขึ้นมาให้ได้ อย่างตอนตั้งบริษัท
กค็ดิว่าเราจะสามารถใช้เงนิศนูย์บาทในการสร้างบรษิทั
ได้ไหม เราจะอยู่ได้ไหม มันเหมือนเป็นความท้าทาย
เรือ่ยๆ ถ้าเป็นตอนนีค้อื เราจะท�าเทคโนโลยใีหม่เหมอืน
ต่างชาติได้ไหม...

เพราะชีวิตมักมีสิ่งไม่คาดฝันเกิดขึ้นตลอดเวลา 
การมีวิธีคิดแบบเรียนรู้และเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ย่อมท�าให้
เราไม่มัวจมอยู่กับฝันที่พลาดหรืออุปสรรคที่คอยดักจับ 
และมากกว่านั้น หากเราสามารถแปรรูปประสบการณ์
จากการเรยีนรู ้ไปสูก่ารสร้างสรรค์สิง่ใหม่ทีแ่ตกต่างจาก
คนอื่นได้ เชื่อเถอะว่าความส�าเร็จย่อมรอเราอยู่ไม่ไกล 
เหมือนที่เป้ท�าได้ในวันนี้...

นิยามตัวเอง ณ วันนี้
ผมค่อนข้างมั่นใจว่า เราไม่มีข้อจ�ากัด ดังนั้น เรา

สามารถเป็นผูพ้ฒันาโซลชูนั (Solution) ให้ลกูค้าได้ เรา
ไปช่วยเปลีย่นปัญหาหรอืโจทย์ของลกูค้าเป็นโซลชูนั ซึง่
เราไม่ได้บงัคบัว่าต้องใช้บิก๊เดต้าเท่านัน้ ใช้อะไรกไ็ด้ทีม่นั
ง่ายและ implement ได้ด ีได้เรว็ และเกดิผลลพัธ์ได้จรงิ 
ลูกค้าก็แฮปปี้และใช้งานเราต่อไปเรื่อยๆ 

สิ่งที่ท�าให้เราแตกต่างจากเพื่อนรุ่นเดียวกัน อาจ
เป็นเพราะเราลองค�านวณรายได้จากการเป็นพนักงาน
ประจ�าแล้วมนัไม่เพยีงพอ ซึง่เราต้องการเลีย้งครอบครวั 
เลีย้งพ่อแม่ เราต้องการเรยีน ป.โทด้วย ทกุอย่างเป็นเงนิ
ที่เรารู้ว่าเท่าไหร่ มันมีเงินเป็นปัจจัยส�าคัญ ท�าอย่างไร
จะได้เงินจ�านวนเยอะ ต้องท�าโปรเจกต์และออกมาเป็น
ผู้ประกอบการ รับงานเอง รายได้จะสูง แต่ความเสี่ยงก็
สงู ตอนนัน้ยงัไม่คดิเรือ่งความเสีย่ง คดิแค่เราส่งงานตรง
เวลา ลูกค้าแนะน�ากันต่อ แต่ที่ตั้งใจคืองานทุกงานต้อง
ท�าให้เสร็จและใช้งานได้ ถ้าไม่ได้ใช้งานต้องฝืนใจไม่รับ 
เพราะรูส้กึว่ามนัจะขึน้หิง้ไป ไม่มใีครสนใจ ไม่มใีครบอกต่อ 
ซึง่เป็นผลมาถงึปัจจบุนั คนแนะน�ากจ็ะบอกว่าเราท�างาน
จบแม้จะแพงกว่าคนอื่นก็ตาม 

NSC

ที่ตั้งใจคือ
งานทุกงานต้องท�าให้เสร็จและใช้งานได้

ถ้าไม่ได้ใช้งานต้องฝืนใจไม่รับ เพราะรู้สึกว่ามันจะขึ้นหิ้งไป
ไม่มีใครสนใจ ไม่มีใครบอกต่อ

“

”





ครูผู้สอนนักเรียนในโครงการ Gifted Computer
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

รุ่งกานต์ วังบุญ

NSC | 2004
RUNGKANT WANGBOON
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ทกุคนอาจสอนได้ แต่ไม่ใช่ทกุคนทีจ่ะเป็นครไูด้...นัน่คอืสิง่ทีบ่่งบอกตวัตนของ ‘ครรูุง่’ รุง่กานต์ วงับญุ 
ครคูอมพวิเตอร์แห่งปรนิส์รอยแยลส์วทิยาลยั ได้ดทีีส่ดุ เพราะครรูุง่ไม่ได้แค่สอนคอมพวิเตอร์ หากแต่ยงัเป็น
ครสูอนแนะแนวการใช้ชวีติให้ลกูศษิย์ และไม่ใช่เพยีงสอนไปตามสิง่ทีไ่ด้ยนิได้ฟังมา หากแต่สอนจากประสบการณ์
ทีต่วัเองได้ปฏบิตัจิรงิ อยากให้อ่านบทสมัภาษณ์ของครรูุง่ แล้วเราอาจจะอจิฉาน้องๆ ปรนิส์รอยแยลส์ฯ ทีม่คีรู
ทีทุ่ม่เทขนาดนี้
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“
”

เราจะแนะน�าเด็กได้อย่างไร
ถ้าเราไม่เคยไปสนามนั้นจริงๆ
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ท้าทายในความเป็นครู
เมื่อก่อนเคยเป็นคุณครูที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง แต่

หลงัจากเรยีนจบ Computer Science กร้็อนวชิาอยาก
เขียนโปรแกรม เลยไปท�างานเป็นโปรแกรมเมอร์ที่นิคม
อตุสาหกรรมอยู ่9 เดอืน ถงึแม้จะได้เงนิได้โอทเียอะมาก 
แต่ท�าให้รู้ว่านั่นไม่ใช่ตัวเอง หลังจากนั้นทางโรงเรียน
ปรนิส์รอยแยลส์วทิยาลยัเรยีกตวัมาสมัภาษณ์เพราะเรา
เคยสมัครไว้ ตอนสัมภาษณ์ท่านผู้อ�านวยการพูดไว้ว่า
ความเป็นครไูม่ได้เป็นวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ แต่มนัเป็นทกุวนั 
ไม่ใช่ถอดเครือ่งแบบแล้วจะเลกิเป็น การเป็นครไูม่น่าเบือ่ 
ได้ท�าอะไรหลายอย่าง คดิว่ามนัน่าสนใจ และทางโรงเรยีน
จะส่งเสริมให้เรียนต่อปริญญาโทด้วย ก็เลยลาออกมา
เป็นครูที่นี่ แล้วก็ได้เรียนต่อปริญญาโทจริงๆ 

เจ็บเพื่อให้จ�า ท�าเพื่อให้รู้
พอเรยีนจบปรญิญาโททางโรงเรยีนเลือ่นให้ขึน้มา

สอน ม.ปลาย ซึง่มโีครงการแข่งขนัทีค่ณุครทู่านหนึง่เคย
ท�าไว้แล้ว เราก็คิดว่าจะท�าได้หรือ แต่ก็ลองท�า ปีแรก
ปรากฏว่าเดก็ได้รางวลัที ่1 ของ NSC นบัเป็นจดุเริม่ต้นทีด่ี 
ซึง่ในปีแรกถอืว่าเดก็เก่ง เราแค่ให้แนวทางเลก็ๆ   ปีต่อมา
มกีารแข่งขนัส�าหรบัคณุคร ูแต่เรายงัไม่กล้าแข่ง จนกระทัง่
กม็คีนมาบอกว่า เราจะแนะน�าเดก็ได้อย่างไรถ้าเราไม่เคย
ไปสนามนัน้จรงิๆ กเ็ลยตดัสนิใจลงแข่งปีแรก เริม่ต้นจาก
ที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลย ท�าให้ได้เข้าใจบรรยากาศการเขียน
ข้อเสนอ ความสงสยั ความกดดนั ความตืน่เต้น ทีส่�าคญั
ท�าให้เราได้เรยีนรูค้วามเจบ็ปวดจากการแข่งขนั NSC ด้วย 
คอืสมยัก่อนจะไม่มกีารน�าเสนอ ครสู่งผลงานด้วยแผ่นซดีี  
มข้ีอเสนอโครงการ มกีรรมการตรวจให้ แล้วรอฟังผล ท�ามา
อย่างนีท้กุๆ ปี ปีนัน้ (2549) เรากไ็ม่ได้ไปน�าเสนอ เพราะ
วันน�าเสนอเป็นวันแต่งงานพอดี ปรากฏว่าหลังจากนั้น
หนึง่เดอืนมจีดหมายแจ้งมาทีโ่รงเรยีนว่าอาจารย์รุง่กานต์
ส่งผลงานไม่ได้เกณฑ์ตามมาตรฐานและจะโดนยดึทนุคนื 
เราช็อคมาก เลยไปถามกรรมการ เขาบอกว่าแผ่นซีดีที่
เราส่งไปมันเปิดไม่ได้ เพราะเครื่องไม่ได้ลงโปรแกรม
แฟลชเพลเยอร์ไว้ ตอนนั้นโกรธ NSC มาก อายมาก ก็
เจ็บช�้าไปประมาณสามเดือน 

วิถีคนจริง!
หลังจากนั้นถามตัวเองว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้หรือ 

แล้วคนอืน่เขารูไ้หม หรอืเราจะก้าวต่อไปให้คนอืน่เหน็ว่า
เราคอืของจรงิ คนจรงิ และเราท�าจรงิ  กเ็ลยเอาผลงานเดมิ
ที่โดนยึดเงินไปส่งเข้าแข่งขันในปีถัดมา ปรากฏว่าทะลุ
ถงึรอบชงิชนะเลศิแล้วได้ไปน�าเสนอ และได้รางวลัทีส่อง
หรือรองชนะเลิศ ปีนั้นไม่มีที่หนึ่งเพราะผลงานยังไม่
ถึงเกณฑ์ แล้วท�าอย่างไรถงึจะได้ เรากก็ลบัมาถามตวัเอง
ว่าจะแข่งต่อไปไหม คือมันเหมือนยังไม่ที่สุด ก็เลยกลับ
มาปรับปรุงพัฒนาผลงานใหม่ ดูเกณฑ์ทุกอย่างให้รัดกุม
มากขึ้น แล้วส่งแข่งขันต่อจนได้รางวัลที่ 1 

 วิธีหาโจทย์คือจะดูว่าเราท�าสื่ออะไรที่มีคุณค่า 
อย่างเช่น ถ้าเราท�าสื่อที่เขาเข้าใจอยู่แล้ว ท�าดีแค่ไหน
เขาก็ไม่เห็นประโยชน์ แต่เราจะดูว่าเรื่องไหนที่ยาก 
เด็กเรียนในห้องแล้วไม่เข้าใจ ต้องไปเรียนพิเศษมากขึ้น 
หรือคะแนนสอบตก เราก็หยิบตรงนั้นมาดูว่าจะท�าภาพ
แอนิเมชันได้อย่างไร 

อาบน�้าร้อนก่อน ถึงสอนเด็กได้
คณุค่าทีไ่ด้รบัคอืระหว่างทางเราได้ประสบการณ์ 

เราได้ซมึซบัหลายอย่าง ซึง่ตรงนัน้เราจะกลบัมาบอกกบั
เด็กๆ ได้ เราจะโคชเด็กๆ ได้ เหมือนเราบอกว่าเด็กๆ 
ไปป่าอเมซอนนะ ทั้งที่เขายังไม่เคยไป เพราะฉะนั้นครู
ต้องไปก่อนถงึจะรูแ้ต่ละจดุว่าเป็นอย่างไร บอกได้ว่าควร
จะท�าอย่างไร หลีกเลี่ยงอะไร เพราะถ้าไม่เคยไปเราจะ
บอกเดก็ไม่ได้ ซึง่แต่ละปีกจ็ะไม่เหมอืนกนั กพ็ยายามไป
แต่ละเวที ท�าให้เข้าใจเด็กว่าเวลาน�าเสนอเขาจะตื่นเต้น
อย่างไร จะต้องมเีทคนคิอะไรทีจ่ะช่วยเขา อนันีเ้ป็นสิง่ที่
มีค่าที่จะน�ามาให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ต่อไป 

ตอนทีเ่ราไม่เคยแข่ง เราบอกเขาท�าแบบนีแ้ล้วจะดี 
บางคนกเ็ชือ่ บางคนกย็งัไม่เชือ่ แต่ถ้าเราเคยท�ามาก่อน 
เราจะเข้าใจหัวอกเขา รู้ว่าจังหวะนั้นเราเคยรู้สึกแบบนี้ 
เราต้องให้ก�าลังใจเขาอย่างไร เราต้องช่วยเขาอย่างไร 
เราต้องสนบัสนนุเขาอย่างไร ตอนนีเ้ขารูส้กึอย่างไร แม้เขา
พดูออกมาอย่างหนึง่ แต่ใจจรงิๆ เขาไม่ได้รูส้กึอย่างนัน้ 
มนักจ็ะมวีธิปีฏบิตั ิกบัเดก็ทีต่่างกนัออกไป
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ถ้าเราเคยท�ามาก่อน
เราจะเข้าใจหัวอกเขา รู้ว่าจังหวะนั้นเราเคยรู้สึกแบบนี้
เราต้องให้ก�าลังใจเขาอย่างไร เราต้องช่วยเขาอย่างไร

เราต้องสนับสนุนเขาอย่างไร 
ตอนนี้เขารู้สึกอย่างไร

“

”
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ความพร้อมคือดาบสองคม
เมื่อก่อนเด็กจะกระตือรือร้นมาก เขาไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่มี

อปุกรณ์อะไรเลย ไม่มโีน้ตบุก๊ด้วย เวลาทีอ่ยากท�าต้องกลบัไปท�าทีบ้่าน ถ้าอยาก
ท�าที่โรงเรียนต้องยกเคสยกหน้าจอมานั่งท�า บางคนต้องไปท�าที่บ้านเพื่อน 
ต้องลาเรียนไป เขาต้องใช้ความอดทนมาก มีความมุ่งมั่นมาก แต่เด็กสมัยนี้
ค่อนข้างพร้อม มีห้องคอมฯ มีครู มีทุกอย่าง บางครั้งจะเห็นว่าเด็กยุคใหม่
จะท้อแท้ง่าย ไม่ค่อยสู้ฝ่าฟัน ต้องคอยให้ก�าลังใจ คอยช่วยเหลือเขา แต่เด็ก
สมัยก่อนจะเข้มแข็งมาก เราแค่คอยแนะน�าอยู่ห่างๆ ความมีวินัยไม่ต้อง
ตามเยอะ สมัยก่อนถ้าสั่งปุ๊บจะท�า ถ้าท�าไม่ได้จะมาบอกก่อน แต่เด็กสมัยนี้
ต้องจี้ ต้องโคชละเอียด บางทีต้องโคชผู้ปกครองด้วย ก็เคยคิดว่าเป็นเพราะ
เขาพร้อมมากเกินไปหรือเปล่า แต่อาจเป็นเพราะสังคมในปัจจุบันด้วยที่
เร่งด่วน ต้องการอะไรที่รวดเร็ว อีกอย่างเขาเรียนหนักขึ้นตั้งแต่เช้ายันเย็น 
เยน็ต้องไปเรยีนต่อ มรีะบบ TCAS ทีบ่บีเขา เวลาทีจ่ะมาท�าตรงนีก้เ็ลยแคบลง 
ถ้าไม่มีความพร้อมเด็กจะโดนกดดันและไปทางอื่นได้

เกรดวัดที่ชัดเจน กับความหลากหลายที่หายไป
ปัจจุบันครูสอนเด็กนักเรียนห้องกิฟท์คอมฯ (Gifted Computer) 

ยุคแรกๆ สอนเดก็ทกุคนเลย เมือ่ก่อนเดก็ทกุคนต้องเข้ามาเรยีนคอมพวิเตอร์
ชือ่วชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ทกุคนต้องเรยีนเหมอืนๆ กนั ตอนทีเ่ข้ามาใหม่ๆ 
กส็อน ม.4 ซึง่ต้องสอนพืน้ฐานของกระทรวงให้จบไวๆ แล้วเราค่อยเพิม่เตมิ
ในส่วนของโรงเรียนปรินส์ฯ เข้าไปให้เข้มข้นเพิ่มขึ้น ข้อดีคือเราจะเจอเด็ก
ทกุคนไม่ว่าจะเดก็คนนัน้จะอยากเป็นวศิวะฯ คอมฯ หรอืเปล่า แต่เราจะเจอ 
เราจะเหน็แววเดก็ทีแ่ตกต่างกนัไป เราจะได้เหน็เดก็ทีห่ลากหลาย แต่ถ้ากลุม่
เดก็กฟิท์คอมฯ จะมุง่ไปทีเ่ขยีนโปรแกรมการพฒันา เราจะได้กลุม่เดก็ทีแ่คบลง 
แต่ความตั้งใจที่เขาจะมาทางด้านนี้ก็มีความชัดเจน 

ถ้าอยากได้ที่ปลายยอด
อย่างน้อยจะได้ที่ครึ่งต้น แต่ถ้าอยากได้ที่ครึ่งต้น 
มากสุดก็จะได้แค่ครึ่งต้น... เขาก็จะเริ่มมองเป้าสูง

ที่จะท�าให้เขามีแรงมากขึ้น”

“

”
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เสริมแรงให้เด็กมองสูง
ที่ผลักดันให้เด็กได้เข้าแข่งขัน NSC อันดับแรกที่

เหน็ชดัเลยคอืเดก็ได้พฒันาศกัยภาพทีช่ดัเจน ท�าเพือ่แข่ง
ในห้อง แต่ถ้าท�าเพือ่แข่งของโรงเรยีนมนัจะเพิม่ขึน้ ของ
ภาคก็เพิ่มขึ้น ของประเทศกเ็พิม่ขึน้ ตอนนีค้รูพยายาม
ผลักดันเด็กว่าเวลาท�างานอะไรต้องมองไปที่นานาชาติ 
ถ้าเรามองไปทีน่านาชาตไิด้ระดบัประเทศกไ็ม่ยาก เพราะ
แรงของเด็กจะไม่เท่ากัน เพราะฉะนั้น ต้องสร้างเวทีที่
ให้เด็กได้มีแรงขึ้นมาเอง แล้วจะป้อนอะไรก็ง่าย 

ครูจะสอนเด็กว่าเห็นต้นไม้ไหม มันจะมีผลไม้ 
มตีัง้แต่ตกลงมาทีพ่ืน้มหีนอนกนิบ้าง มข้ีางล่าง มตีรงกลาง 
มีข้างบน ขา้งบนครูเปรียบเหมือนเปน็อมฤต ถามเดก็ว่า
อยากกนิอนัไหน เดก็บอกว่าข้างบน แต่ครบูอกว่าข้างบน
มนัเหนือ่ยนะ อาจจะล้ม อาจจะเจบ็ปางตาย ถลอกปอกเปิก 
เดก็บอกว่าไม่เป็นไรจะเอา เรากเ็ปรยีบเทยีบกบัชวีติจรงิ 
ถ้าอยากได้ที่ปลายยอด อย่างน้อยจะได้ที่ครึ่งต้น แต่ถ้า
อยากได้ที่ครึ่งต้น มากสุดก็จะได้แค่ครึ่งต้น อันล่างๆ 
ก็จะเป็นของเธอ เขาก็จะเริ่มมองเป้าสูงที่จะท�าให้เขามี
แรงมากขึน้ ซึง่แต่ละเคสจะไม่เหมอืนกนั มทีัง้คนทีค่ดิว่า
เขาท�าไม่ได้หรอก เรากไ็ม่มัน่ใจหรอกว่าเขาจะท�าได้ไหม 
แต่ต้องท�าให้เขามั่นใจและเชื่อว่าเขาท�าได้ แล้วเขาก็
ท�าได้จรงิๆ บางคนเราไม่เคยคดิว่าเขาจะนกึถงึเรา วนัหนึง่
พอลงจากเวทีเขาก็มากราบเท้าตรงนั้นเลย เขาบอกว่า
ผมมีวันนี้ได้เพราะครู เราก็อึ้งท�าอะไรไม่ถูก (ยิ้ม)

สร้างเป้าหมายที่เป็นหนึ่งเดียว
วิธีสร้างความมั่นใจให้เด็ก อันดับแรกครูจะบอก

ว่า ในทมีต้องมเีป้าหมายทีเ่ดยีวกนั ถ้าอกีคนมเีป้าหมาย
แค่ที่โรงเรียน อีกคนระดับภาค อีกคนระดับประเทศ 
ท�าให้เราต้องมาคุยกันก่อนว่าเป้าหมายเราคืออะไร 
เอาให้ชัด เพราะแต่ละระดับไม่เหมือนกัน ก็ให้คนที่
ตั้งเป้าหมายแต่ละระดับอธิบายในมุมของเขา สุดท้าย
เดก็จะคดิเองได้ว่าเขาจะเอาเป้าหมายอะไร ให้เดก็ได้คยุกนั
แล้วเขาจะมคีวามเข้าใจกนั เขาจะได้มข้ีอมลูมากขึน้ ถ้ามี
เป้าหมายเดยีวกนัการเสรมิแรงกจ็ะไม่ยาก ถ้ามเีป้าหมาย
แบบนี้ครูสามารถให้ค�าแนะน�าได้เลยว่าข้อเสนอมันถึง

ระดับไหน การันตีได้ไหม แต่ต้องท�าเผื่อไว้ถ้าจะได้ร้อย
ต้องท�าร้อยยี่สิบ เพราะฉะนั้น เด็กก็จะมั่นใจในการก้าว
กับเราว่าเราเห็นทางข้างหน้าที่ชัดเจน ที่ส�าคัญ ต้องไม่
ประมาท ต่อให้เก่งอย่างไรต้องพชิติใจกรรมการให้ได้ จะ
ได้ไม่พลาดแบบที่ครูพลาด เพราะเราต้องใช้เวลากับมัน 
สิง่ทีค่รพูลาดไปกเ็ป็นประโยชน์ทีจ่ะมาเล่าให้เดก็ฟัง อย่า
คิดว่าพลาดแล้วเสียไป ถ้ามองให้เป็นประโยชน์ก็เอามา
ใช้กับเด็กได้ มีเทคนิคมาสอนเด็ก

การเติบโตของเด็ก คือรอยยิ้มของครู
ถ้าถามถึงความส�าเร็จในการส่งเด็กเข้าแข่งขัน 

เรื่องรางวัลก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่ระหว่างทางเราจะเห็น
ความเปลีย่นแปลงของเดก็ เขาเป็นโตขึน้ มคีวามรบัผดิชอบ 
มคีวามคดิทีเ่ปลีย่นไป มคีวามเสยีสละ มกีารนกึถงึคนอืน่ 
อันนี้คือสิ่งที่ท�าให้ครูมีรอยยิ้มได้เรื่อยๆ ถ้าเป็นคุณครู
ทั่วไปก็จะได้เงินเดือนแค่สิ้นเดือน เดือนละหนึ่งครั้ง 
แต่ส�าหรับครูคิดว่าทุกครั้งที่อยู ่กับเด็กเราก็ได้ตลอด
เป็นเมด็เลก็เมด็น้อย และต้องคอยรดน�า้ไปเรือ่ยๆ เราเหน็
ความเปลี่ยนแปลงของเขา เราก็มีความสุข

ชีวิตเราใช้ให้คุ้ม!
ส�าหรับคุณครูที่สนใจส่งเด็กเข้าแข่งขัน ถ้าเราจะ

แนะน�าเดก็ได้เราต้องเคยท�ามาก่อน เหมอืนค�าทีม่คีนพดูว่า 
คณุจะเข้าใจคนอกหกัได้อย่างไรถ้าไม่เคยอกหกั แล้วคณุ
จะแนะน�าเด็กได้อย่างไร ถ้าคุณไม่เคยลองเส้นทางนั้น
แม้แต่ครัง้เดยีว และไม่มอีะไรทีน่่ากลวัเพราะเดก็ของเรา
ต้องการจะไปและครูต้องไปก่อนแค่นั้นเอง 

ถ้าจะโคชเด็กให้เข้าแข่ง จะบอกเด็กๆ ว่าชีวิต
นักเรียนมันจะมีอยู่ในห้องสี่เหลี่ยม เราเดินไปกินข้าว 
แล้วกลบัมาห้อง อย่างมากเธอจะได้ไปเล่นบาส อย่างมาก
เธอจะได้ไปทัศนศึกษาปีละหนึ่งหรือสองครั้ง แต่การที่
เราได้ก้าวออกมาแล้วท�าอะไรสกัอย่างทีเ่ราชอบ แล้วท�าให้
สดุทาง มนัมากกว่าในห้องเรยีน เธอจะได้ชวีติอกีด้านหนึง่ 
ได้การเรียนรู ้ที่จะอยู ่กับเพื่อน การท�างานที่แท้จริง 
ความเก่งที่พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว และการรักษาสมดลุ
ไม่ว่าจะเป็นตวัเอง กบัครอบครวั กบัเพือ่น กบัทกุอย่างๆ 
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ระหว่างทางเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของเด็ก
เขาเป็นผู้ใหญ่ขึ้น มีความรับผิดชอบ มีความคิดที่เปลี่ยนไป

มีความเสียสละ มีการนึกถึงคนอื่น
อันนี้คือสิ่งที่ท�าให้ครูมีรอยยิ้มได้เรื่อยๆ

“

”



312

20th  ANNIVERSARY NSC



313

20th  ANNIVERSARY NSC

อีกอย่างที่ไปเมืองนอกจะเห็นเขาท�าเป็น Landmark ที่
ส่วนกลาง เด็กไม่มีเงินสักบาทแต่สามารถเดินเข้าไปใช้
อุปกรณ์ได้หมดทุกอย่าง มีไกด์ไลน์ให้ ส�าหรับเด็กที่ยัง
ไม่รู้ตัวเองหรือไม่มีความพร้อมตรงนี้ ถ้ามีผู้เชี่ยวชาญให้
ค�าแนะน�า เด็กก็จะได้เป็นไอเดียต่อยอดได้ 

ส�าหรับโรงเรียนที่ห่างไกล อย่างแม่ฮ่องสอนก็น่า
จะเป็นโมเดลทีด่มีาก มทีัง้การเขยีนข้อเสนอ ให้อาจารย์
มหาวทิยาลยัโคชชิง่ให้ แล้วค่อยๆ ประคบัประคองอย่าง
ต่อเนือ่ง ถ้าได้โมเดลนีข้ึน้มาอาจจะไปช่วยทีอ่ืน่ได้ แต่ถ้า
รอโมเดลอาจต้องใช้เวลา อย่างตอนนี้เรามีบทเรียน
มากมาย ถ้าท�าเป็นศูนย์เกี่ยวกับไอทีและเทคโนโลยี 
แบ่งเป็นหัวข้อ อย่างเช่นอาจารย์ถนัดหัวข้อนี้ก็อัดวีดีโอ
ไว้ใส่เข้าไปรวบรวม อย่างน้อยมนัมอีนิเทอร์เนต็ เดก็เข้ามา
แล้วกท็�าตาม มอีปุกรณ์ทีอ่ยากได้ซือ้ทีไ่หน มรีายชือ่ตดิต่อ
ผูเ้ชีย่วชาญ ถ้ามเีวบ็ไซต์แบบนีส้กัหนึง่อนัมนัน่าจะไปได้ 

นิยามตัวเอง ณ วันนี้ 
ส�าหรับตัวเอง ถ้าเป็นครูในห้องเรียนเราก็จะเป็น

แนวที่จัดการเรียนการสอนให้สนุก ให้เด็กอยากรู้ ไม่
มานั่งบอก 1 2 3 4 อยากให้เขาท�าอะไรใหม่ๆ ขึ้นมา 
แล้วเราท�าหน้าทีเ่พยีงช่วยเขาท�าให้ส�าเรจ็ แต่ถ้าเป็นโคช
ต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้พร้อมมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นคน 
หลกัสตูร ห้อง เนื้อหา การเชื่อมกับผู้บริหาร ผู้ปกครอง 
จดัให้พร้อม แล้วกค็อยดวู่าเขาขาดอะไร เรากค็อยเตมิเตม็ 

มันคือชีวิตมากๆ มีชีวิตทั้งทีต้องใช้ให้คุ้ม แต่ต้องรักษา
ความสมดุลระหว่างคะแนนและการแข่งขันด้วย เพราะ
เด็กหลายคนถ้ารักษาสมดุลไม่เป็นอาจจะเสียการเรียน 
เดก็บางคนถงึแม้เขาจะได้โควต้าแต่เกรดไม่ถงึ หรอืแม้จะ
ไปเรยีนแล้วแต่เขาไม่มพีืน้ฐาน เขากไ็ปไม่ได้ เพราะฉะนัน้ 
ต้องรักษาสมดุล และครูก็ต้องช่วยด้วย

ครอูยากให้ NSC คงอยูไ่ปนานๆ มนัเป็นแรงผลกัดนั
ทีด่มีากของเดก็ โดยเฉพาะการมโีควตาให้กบัเดก็ เพราะ
เดก็ทีม่าอยูใ่นโครงการเป็นเดก็ทีเ่สยีสละเวลามาแล้ว เขา
ไม่ใช่เดก็ทีจ่ะอยูแ่ต่ในห้องเรยีน แต่ต้องรกัษาความสมดลุ 
และมหาวิทยาลัยที่รับเขาไปก็จะไม่ผิดหวัง 

ช่วยบ่มเพาะระหว่างทาง
ครูเคยได้เป็นวิทยากรให้กับเนคเทค ปัญหาที่ครู

หลายคนเจอ เขาบอกว่าเด็กอยากท�าครูก็อยากแต่ไม่รู้
จะท�าอย่างไร เพราะ หนึ่ง ครูไม่ได้เขียนโปรแกรมได้เก่ง
มากมาย สอง เด็กยังไม่มีพื้นฐาน แล้วจะท�าอย่างไร 
ซึ่งน่าจะมีการบ่มเพาะระหว่างทางทั้งครูและนักเรียน 
จนกระทั่งเขาเขียนข้อเสนอได้ด้วย แต่ถ้าในระหว่างนั้น
เขียนโปรแกรมไม่ได้ท�าอย่างไร อย่างเช่นบางโปรแกรม
ที่เขียนยากๆ โรงเรียนปรินส์ฯ กว่าจะเขียนได้ก็ตั้งต้น
นานเหมือนกัน แล้วถ้าเด็กข้างนอกจะเริ่มอย่างไร ทั้งที่
เขามีไอเดีย ครูก็พร้อม อยากให้มีตรงนี้เข้ามาเชื่อมด้วย 
ถ้าเนคเทคสามารถช่วยตรงนี้ได้จะเป็นประโยชน์ และ

การที่เราได้ก้าวออกมา
แล้วท�าอะไรสักอย่างที่เราชอบ

แล้วท�าให้สุดทาง มันมากกว่าในห้องเรียน
เธอจะได้ชีวิตอีกด้านหนึ่ง

“

”
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ทีผ่่านมาเราแข่งขนัมาสบิกว่าปี ได้รบัรางวลักด็ใีจแป็บๆ อนาคตอยากท�าอะไร
ทีม่นัม ีimpact ในสิง่ทีเ่รารูใ้ห้กบัคนอืน่บ้าง ไม่ว่ากบัเดก็หรอืคณุคร ูและเป็นระยะยาว 
อยากท�าเว็บฯ ขึ้นมาเป็นศูนย์รวม ใครอยากรู้เรื่องไอทีเข้ามาตรงนี้จะรู้จริง สร้างเป็น 
hub และมี content ให้ครบถ้วน อีกหน่อยอาจจะมี conference ด้วยแต่ก็ยังเป็น
ความฝันอยู่ ... 

ค�าที่ว่า ความเป็นครูหาใช่อยู่ที่คุณวุฒิ หากแต่อยู่ในจิตวิญญาณของคนคนนั้น 
ยงัคงเป็นจรงิเสมอ และไม่อาจปฏเิสธเลยว่า ครรูุง่คอืตวัอย่างหนึง่ทีส่ะท้อนถงึค�าข้างต้น
ได้อย่างชัดเจน แม้จะต้องสู้อุตสาหะเพียงไร ขอแค่ได้เห็นความส�าเร็จของลูกศิษย์ 
นั่นคือสิ่งตอบแทนที่มากเกินพอแล้วส�าหรับครู... NSC
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อนาคตของเด็กติดเกมไม่เลวร้ายเสมอไป ถ้าได้รับการส่งเสริมอย่างถูกจุด...เหมือนดังเช่นชีวิตของ 
‘บิ๊ก’ อธิป น้อมศิริ สตาร์ทอัพรุ่นใหม่อนาคตไกล ที่ยอมรับกับเราว่าเขาเริ่มเล่นเกมมาตั้งแต่อายุ 2 ขวบ 
แต่ด้วยความสนใจอย่างลกึซึง้ บวกกบัแรงหนนุจากอาจารย์ ท�าให้เขาก้าวเข้าสูแ่วดวงการแข่งขนัด้านไอที
อย่างจริงจัง ซึ่งได้กลายมาเป็นแรงขับเคลื่อนให้เขาก้าวมาสู่จุดที่เขาวาดหวังไว้ได้ส�าเร็จ ติดตามเส้นทาง
ชีวิตของเขาได้จากบทสัมภาษณ์ชิ้นนี้
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เส้นทางชีวิตของเด็กติดเกม
เริ่มต้นตั้งแต่เด็กอายุประมาณ 2 ขวบ คุณพ่อซื้อ

คอมพิวเตอร์มาให้เล่น เราก็เล่นเกมมาเรื่อยๆ พอ ป.2 
มีคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่ง ด้วยความเป็นเด็กเราจะ
ชอบเล่นเกม พยายามค้นหาวธิว่ีาจะเล่นเกมนัน้ได้อย่างไร 
หรือจะโหลดเกมที่อื่นมาใส่เครื่องที่บ้านได้อย่างไร 
นั่นเป็นจดุเริม่ต้น พอ ป.6 มแีข่งคอมพวิเตอร์งานสปัดาห์
วิทยาศาสตร์ คุณครูก็ส่งเราไปแข่งโปรแกรมวาดภาพ 
ชนะได้รางวลัเหรยีญทอง หลงัจากนัน้คณุครกูส่็งแข่งขนั
และได้รางวัลมาเรื่อยๆ จนถึง ม.4 ได้รู้จักโครงการ NSC 
เป็นครัง้แรก แม้จะเคยหดัเขยีนโปรแกรมมาบ้างแต่ไม่เคย
ท�าโปรแกรมเป็นชิ้นเป็นอันจริงๆ แต่ก็ลองส่งแข่งขันดู 
ครั้งแรกส่งในกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้ได้เข้ารอบสุดท้าย
และได้รางวัลชมเชยมา หลังจากนั้นก็ส่ง NSC ต่อมา
เรื่อยๆ จนถึง ม.6 เลยครับ

นักแข่งสายชีวะ
ปีแรก เป็นโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู ้เรื่อง 

ระบบนิเวศ ผมท�าเป็นสื่อการเรียนการสอนเนื่องจาก
ตอนนัน้มคีวามคบัข้องใจอย่างหนึง่คอืเอนทรานซ์รุน่นัน้
มกีารเปลีย่นระบบใหม่ มสีอบสองครัง้ ท�าให้ต้องอดัเรยีน
ให้จบก่อนเพือ่ให้ทนัสอบรอบแรก บางเนือ้หาวชิาถกูตดั
ออกไป เลยคิดท�าสื่อการสอนเรื่องระบบนิเวศและมี
ตัวจ�าลองระบบนเิวศด้วย สมมตใินระบบนเิวศหนึง่มพีชื 
แมลง นก ฯลฯ ถ้าจะให้ระบบนเิวศนัน้อยูไ่ด้ต้องมสีิง่มชีวีติ
แต่ละอย่างปริมาณเทา่ไหร ่ถา้ใส่บางอย่างมากไประบบ
นิเวศจะพัง สิ่งมีชีวิตทั้งหมดจะตายไป ซึ่งจะมีทั้งเนื้อหา
และข้อสอบให้ท�า

 ปีที่สอง เป็นโปรแกรมค�านวณแคลอรี่ ก็ยังอยู่
ในแนวชวีวทิยา ชือ่โปรแกรม ‘กินได้กนิด’ี โดยประมวล
กจิกรรมและแคลอรีท่ีใ่ช้แต่ละวนั ได้เข้ารอบสดุท้ายและ
ได้รางวัลที่สาม

 ปีสุดท้าย ตอน ม.6 เป็นโปรแกรมส�าหรับเก็บ
ข้อมูลคล้ายๆ แฟมิลี่ทรีแต่เป็นทางการแพทย์ โดย
โปรแกรมนี้จะช่วยค�านวณ เช่น สมมติว่ามีพ่อแม่เป็น
โรคทางพันธุกรรมอย่างหนึ่ง เรามีโอกาสเป็นเท่าไหร่ 

โดยมี user คอืคณุพ่อ เพราะคณุพ่อผมเป็นหมอ คณุพ่อ
อยากเอาไปใช้เลยท�าตัวนี้ขึ้นมา และมี requirement 
มาเลยว่าอยากได้แบบนี ้ผลงานนีไ้ด้รางวลัชมเชยมาครบั

พรีเซนต์ของธรรมดา (ให้ไม่ธรรมดา)
สิ่งที่ได้เรียนรู ้จากการแข่งขันในเรื่องการท�า

ซอฟต์แวร์อันนี้แน่นอนชัดเจน แต่ที่ได้เรียนรู้มากขึ้น 
หลกัๆ เป็นเรือ่งการพรเีซนต์ เนือ่งจากเราท�าซอฟต์แวร์มา 
แม้ซอฟต์แวร์เราอาจไม่ได้ดทีีส่ดุ มขีองคนอืน่ทีด่กีว่าเรา 
พอเข้ารอบไปมแีต่โปรแกรมสดุยอดทัง้นัน้ ของเราธรรมดา
แต่สิ่งที่วัดว่าโปรแกรมของเราจะได้รางวัลหรือเปล่า 
อยู่ทีว่่าเราสามารถน�าเสนอ แสดงคณุประโยชน์ให้คนอืน่
เข้าใจได้อย่างไร เป็นกุญแจส�าคัญในการประกวด 

สนามบ่มเพาะการท�างานจริง
สิ่งที่ได้ค่อนข้างเยอะนอกเหนือจากการเรียนรู้

คือได้เพื่อน ได้รู้จักคนที่อยู่ในสายงานนั้นค่อนข้างมาก 
ทกุวนันีก้เ็ป็นเพือ่นกนัอยู ่ช่วยเหลอืกนั เวลามปัีญหากถ็าม
กนัได้ ตอนทีผ่มแข่ง NSC ผ่านมากว่าสบิปีแล้ว ตอนนัน้
ยงัไม่มีโครงการไหนที่เป็นการแข่งลักษณะนี้เลย สิ่งที่ได้
อีกอย่างคือประสบการณ์ที่คล้ายเราต้องท�างานจริงๆ 
เพราะในการแข่งขนัอืน่ๆ อาจจะวดัความสามารถโดยตรง 
เช่น โอลิมปิกวิชาการ เขาจะวัดความสามารถโดยตรง 
แต่ไม่ได้วดัการท�างานจรงิ แต่ NSC ได้ท�างานจรงิ ปฏบิตัจิรงิ 
ท�าให้ได้ประโยชน์หลายอย่างมากกว่าเพื่อนคนอื่นๆ 
ได้ท�างาน ได้มีชื่อเสียงระดับหนึ่ง 

รางวัลเบิกทางสู่รั้วมหา’ลัย
พอแข่ง NSC ได้รางวัลระดับประเทศ หลาย

มหาวิทยาลัย รวมถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) จะมี
โครงการส�าหรับคนที่เคยได้รางวัลจากการแข่งขัน NSC 
สามารถเข้าศึกษาต่อคณะวิศวะกรรมศาสตร์ สาขา
คอมพิวเตอร์ได้เลย ผมก็ได้ประโยชน์จากการเข้าแข่ง
ได้รางวลัมาและได้เรยีนต่อในคณะวศิวะฯ มช. โดยไม่ได้
ผ่านโควต้าอย่างอื่น แต่เข้าผ่านโครงการนี้ 
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สิ่งที่วัดว่�โปรแกรมของเร�จะได้ร�งวัลหรือเปล่�
อยู่ที่ว่�เร�ส�ม�รถนำ�เสนอแสดงคุณประโยชน์ให้คนอื่นเข้�ใจได้อย่�งไร

เป็นกุญแจสำ�คัญในก�รประกวด
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พอเรียนมหาวิทยาลัย ผมไม่ได้ประกวด NSC แล้ว 
หลกัๆ ทีไ่ม่ได้ส่ง NSC เพราะพอเข้ามหาวทิยาลยัมาเราได้ท�า
กิจกรรมอื่นๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยด้วยและ
ฟอร์มทีมค่อนข้างยาก แต่ได้ประกวดโครงการอื่นบ้าง เช่น 
สามารถอนิโนเวชนัและโนเกยีเอนเกจ เป็นการแข่งท�าเกมทัง้คู่ 
ทีท่�าเกมเริม่จากตอนแรกทีห่ดัเขยีนโปรแกรมเพราะอยากท�าเกม
ตัง้แต่ต้น พอเข้ามหาวทิยาลยัมามโีอกาสได้แข่งขนัเกมเพราะ
มีโครงการเข้ามา เราก็ได้โอกาสท�าเกมส่ง 

บันไดขั้นแรกของความฝัน
หลังจากเรียนจบผมตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโทครับ 

เนื่องจากตอนนั้นคุณแม่เส้นเลือดในสมองตีบ เป็นอัมพฤกษ์ 
ต้องดูแลอยู่ที่บ้าน เลยตัดสินใจเรียนต่อ ในช่วงเรียนต่อ
ปริญญาโทปีที่ 2 ก็เริ่มท�าบริษัทแรก เพราะความฝันที่อยาก
ท�าบริษัทของตัวเองมีมานานแล้ว ตั้งแต่เราอยากเข้าวิศวะฯ 
ซึง่มจีงัหวะโอกาสทีด่ทีีด่ป้ีา (DEPA-ส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิ
ดิจิทัล) มีโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการซอฟต์แวร์เลยไป
เข้าร่วมโครงการตอนนั้น โดยเขามีการสนับสนุนสถานที่
ท�างาน การอบรมเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการให้ 

หน้างานพาไปสู่เส้นทางใหม่
ตอนที่เริ่มท�าบริษัท ตอนแรกอยากท�าเกมเพราะ

เป็นฝันดัง้เดมิ แต่เนือ่งด้วยปัจจยัต่างๆ ไม่เอือ้อ�านวยให้ท�าเกม 
ณ ตอนนั้น ซึ่งผมเคยรับงานตั้งแต่ ม.ปลาย เช่น ท�าเว็บไซต์ 
ท�าโปรแกรม และได้โอกาสที่ดีจากหน่วยงานรัฐหลายแห่ง 
ท�าให้ผมได้เข้าไปอบรมการใช้ซอฟต์แวร์ให้หน่วยงานต่างๆ 
พอท�าไปเรือ่ยๆ งานหลกัของเรากลายเป็นงานสอนหรอืเทรนนิง่ 
ซึ่งมีหลายกลุ่มหลายคอร์ส เช่น การใช้ซอฟต์แวร์ในองค์กร 
เนื่องจากตอนนั้นมีเรื่องการจับการใช้ซอฟต์แวร์เถื่อน
ค่อนข้างมาก เราเข้าไปอบรมการใช้โปรแกรมทดแทน ช่วงหลงั
มีหน่วยงานรัฐอื่นๆ อยากได้โปรแกรมนั้นโปรแกรมนี้ หรือ
ทางหน่วยงาน NEC ทีม่กีารอบรมผูป้ระกอบการ เรากม็กีารไป
อบรมการตลาดออนไลน์ การถ่ายภาพ การท�าโซเชยีลเนต็เวร์ิก
กลุ่มที่มาอบรมจะมีตั้งแต่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ พนักงานใน
หน่วยงานต่างๆ และผู้ประกอบการ
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ด้�นซอฟต์แวร์ไม่ใช่ปัญห�ของเร�
แต่ก�รตล�ดจะเป็นปัญห�ที่ทำ�ให้เร�

เติบโตหรือไม่เติบโต

“

”
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จับปัญหา...ค้นคว้าการตลาด
จุดเริ่มต้นส�าหรับคนที่อยากเข้ามาในเส้นทางนี้

หรืออยากเป็นสตาร์ทอัพ ต้องเริ่มมองถึงเพนพ้อยท์ 
(pain point) ก่อน มีปัญหาอะไรที่เราจะสามารถเข้าไป
แก้ให้กบัคนอืน่ได้ หลงัจากรูว่้าจะเข้าไปแก้ให้เขาอย่างไร 
รู้ปัญหาและวิธีแก้แล้ว อย่างที่สองที่ส�าคัญคือการตลาด 
อย่างผมจบวศิวะฯ มาจะอ่อนเรือ่งการตลาดค่อนข้างมาก 
ด้านซอฟต์แวร์ไม่ใช่ปัญหาของเรา แต่การตลาดจะเป็น
ปัญหาที่ท�าให้เราเติบโตหรือไม่เติบโต ซึ่งผมเริ่มเรียนรู้
จากการอ่านหนังสือก่อน รวมถึงภาครัฐที่มีโครงการ
อบรมผูป้ระกอบการเรือ่ยๆ เรากเ็ข้าร่วมโครงการเหล่านัน้
ได้ จะช่วยให้เราได้ประสบการณ์และความรู้เพิ่มขึ้น

รักแล้ว...ต้อง (รับผิด) ชอบด้วย
ปัจจัยที่ส ่งเสริมและผลักดันให้ผมมาถึงจุดนี้ 

อย่างแรกคือตัวเองต้องมีความรักและชอบในสิ่งที่ท�า 
ตรงนีส้�าคญัมาก เนือ่งจากผมมโีอกาสได้คยุกบัน้องๆ เดก็ๆ 
ทีโ่รงเรยีน คนทีเ่ราเหน็ว่าเขาจะพฒันาไปได้ไม่ได้เกดิจาก
คนทีเ่ก่ง แต่เกดิจากคนทีม่คีวามรกัความชอบทีจ่ะท�าสิง่นี้
โดยตรง จะสามารถเตบิโตไปได้ไกลมากกว่าคนเก่งทีเ่ขา
อาจไม่ได้ชอบตรงนีจ้รงิจงั นอกจากนี ้เรือ่งความรบัผดิชอบ

กส็�าคญั เนือ่งจากงานของ NSC มคีวามแตกต่างจากงาน

แข่งขันอื่น สิ่งที่เราต้องมีคือความรับผิดชอบที่มากกว่า 
งานแข่งขนัอืน่ไปแข่งหนึง่วนัเสรจ็ปุบ๊กลบับ้าน แต่ NSC 
ต้องมคีวามรบัผดิชอบทีจ่ะท�างานให้เสรจ็ตามสิง่ทีเ่ราได้
เสนอไป ซึง่มนัเหมอืนกบัลกัษณะการท�างานจรงิ เพราะ
ปัจจบุนัจะพบปัญหาว่าเดก็รุน่ใหม่ซึง่เขาเก่งกว่าเราสมยัก่อน
เยอะ แต่ถ้าให้เขามานั่งท�าซอฟต์แวร์เป็นเดือนๆ เขาท�า
ไม่ได้ เพราะเขาอดทนไม่พอในการทีจ่ะท�ามนัจนเสรจ็

 

สร้างช่องทาง...ส่งงานสู่การใช้จริง
ในมุมมองของผม สิ่งที่อยากให้ NSC เพิ่มเติม

คือเรื่องการติดตามผลหรือการน�าผลงานที่ท�าเสร็จแล้ว 
ไปใช้งาน เนือ่งจากตลอดโครงการดมีาก ผลงานทีอ่อกมา
กด็มีาก แต่หลงัจากแข่งเสรจ็เราไม่ได้ท�าอะไรต่อกบัตรงนี้ 

ก�รแข่งขัน NSC ก็เป็นส่วนหนี่งที่ทำ�ให้เร�
มีคว�มเชื่อมั่น มั่นใจว่�เร�ส�ม�รถสร้�งสรรค์ผลง�น

เพื่อให้คนเอ�ไปใช้ได้จริง

ถ้าเราโฟกสัอกีนดิว่าโปรแกรมนีจ้ะเอาไปต่อยอด ท�าอะไร
ได้บ้าง หรอืตอนพรเีซนต์หรอืช่วงงานมนีกัลงทนุเข้ามาดู
งานที่ส่งแข่งขันน่าจะดีขึ้น ตอนนี้จะขาดส่วนนี้ไป แต่
ตั้งแต่ต้นโครงการมันโอเคหมดเลย อย่างผมการแข่งขัน 
NSC ก็เป็นส่วนหนี่งที่ท�าให้เรามีความเชื่อมั่น มั่นใจว่า
เราสามารถสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้คนเอาไปใช้ได้จริง

ช่วงวัยแห่งการฝึกปรือ
ผมคิดว่าช่วงมัธยมปลายหรือถ้าเป็นมัธยมต้น

ได้ยิ่งดี มันเป็นช่วงที่เรามีเวลาว่างเยอะที่สุด เหมาะแก่
การสร้างเสรมิประสบการณ์ ฝึกฝีมอื หรอืเข้าแข่งขนัมาก
ทีส่ดุ อย่างช่วง ม.ปลาย ถ้าน้องๆ คนไหนทีอ่ยากเข้าเรยีน
ต่อ ถ้าเข้าแข่ง NSC และได้รางวลักม็โีอกาสได้เรยีนต่อเลย 
ไม่ต้องปวดหัวกับการสอบแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงทุกปี 

ส่วนตวัผมทีเ่ข้าโครงการนีรู้ส้กึว่ามนัเป็นประโยชน์
มาก เราได้เข้าเรียนตรงสายที่ต้องการโดยไม่ต้องไป
แข่งขนักบัคนอืน่มากนกั และมนัเป็นการฝึกความสามารถ
เรา ส่วนหนึง่อาจจะช่วยครอบครวัได้ด้วย พอเราแข่งขนั
ได้รางวลัมา มนัเป็นเครือ่งการนัตอีย่างหนึง่ว่าเราสามารถ
ท�างานใดๆ กต็ามให้เสรจ็ได้ จะท�าให้ได้งานเรว็ขึน้ หางาน
ง่ายขึ้น เพราะถือว่ามีโปรไฟล์ที่ดี ที่เมื่อเข้าไปสมัครงาน
และเขาจะรบั เป็นความพเิศษกว่าคนทีไ่ม่ได้แข่ง ถ้าเรยีน
อย่างเดียวจบมาอาจได้เกียรตินิยม แต่ถ้าอีกคนมีรางวัล
จาก NSC ด้วย มันเปรียบเทียบได้ว่าคนนี้ท�างานได้จริง
กับอีกคนไม่แน่ใจ

เปิดเวทีให้คนภายนอก
ผมเข้าใจว่าคนทีผ่่าน NSC ส่วนใหญ่น่าจะยงัอยู่

ในแวดวงนีแ้ละอาจมผีลงานหรอืโปรดกัส์ของตวัเอง  ถ้ามี
การจดั Alumni ให้คนเก่าๆ ทีม่ผีลงานเอามาโชว์กนัได้ มกีาร
พบปะพดูคยุกนั บางคนอาจจะไม่มผีลงานแต่มไีอเดยีเพิม่
กม็าร่วมกนัได้ ถ้าจดัแบบนีน่้าจะช่วยหาคนมาลงทนุให้ได้
อยูเ่พราะ NSC ท�ามาหลายปีน่าจะมโีปรดกัส์เยอะพอสมควร 
นอกจาก Alumni อยากให้มปีระกวดส�าหรบัผูป้ระกอบการ
หรือคนทั่วไปเพิ่มเข้ามาอีกโจทย์หนึ่ง เพราะคนกลุ่มนี้
อยากแข่งอยูแ่ล้ว แต่ไม่มปีระเภทหรอืหมวดให้ประกวด

“

”
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ก�รแข่งขัน NSC ก็เป็นส่วนหนี่งที่ทำ�ให้เร�
มีคว�มเชื่อมั่น มั่นใจว่�เร�ส�ม�รถสร้�งสรรค์ผลง�น

เพื่อให้คนเอ�ไปใช้ได้จริง

“
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NSC

พอเร�แข่งขันได้ร�งวัลม�
มันเป็นเครื่องก�รันตีอย่�งหนึ่งว่�เร�ส�ม�รถทำ�ง�นใดๆ ก็ต�ม

ให้เสร็จได้ จะทำ�ให้ได้ง�นเร็วขึ้น ห�ง�นง่�ยขึ้น

นิยามตัวเอง ณ วันนี้
นยิามส�าหรบัผมเป็นมอตโต้ทีใ่ห้กบัตวัเองและบรษิทัด้วย คอื Make IT Simple ท�าอย่างไร

ก็ได้เพื่อช่วยให้ไอทีง่ายส�าหรับทุกคน ท�าให้ไอทีเข้าถึงได้ง่ายครับ...
เพราะปัจจัยแวดล้อมที่ต่างกัน เราจึงไม่สามารถชี้วัดได้ว่าอนาคตของเด็กจะเติบโต

ไปเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร? แต่ส�าหรับบิ๊ก ต้องกล่าวได้ว่าเขาอยู่สภาพแวดล้อมที่เอื้อแก่
การเติบโต ยิ่งบวกกับความสนใจ พลังการสร้างสรรค์ และความมุมานะพยายาม ก็ท�าให้เขา
สามารถพชิติความฝันทีอ่ยากจะเปิดบรษิทัของตวัเองได้ส�าเรจ็ตัง้แต่อายยุงัน้อย และมเีวลาเหลอื
อีกมากมายส�าหรับความฝันชิ้นต่อๆ ไป...บนย่างก้าวของชีวิต

“

”
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Make IT Simple
ทำ�อย่�งไรก็ได้เพื่อช่วยให้ไอทีง่�ยสำ�หรับทุกคน

ทำ�ให้ไอทีเข้�ถึงได้ง่�ย

“

”
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ค�ำว่ำวิกฤตอำจไม่มีอยู่จริง ถ้ำเรำมองมันให้เป็นโอกำส...นั่นคือสิ่งที่ ‘รัน’ ศิริณรจน์ วินัยพำนิช 
หนึง่ในสตำร์ทอพัรุน่ใหม่ทีน่่ำจบัตำมอง บอกกบัเรำผ่ำนเรือ่งรำวทีผ่่ำนมำในชวีติของเธอ สะท้อนให้เหน็ว่ำ 
นอกจำกทกัษะควำมรูแ้ล้ว มมุมองและกำรตดัสนิใจในชวีติกค็อืสิง่ส�ำคญัทีจ่ะสร้ำงจดุเปลีย่นไปสูค่วำมส�ำเรจ็
ได้ ใครอยำกเป็นสตำร์ทอพัทีป่ระสบควำมส�ำเรจ็ อยำกชวนให้ลองอ่ำนบทสมัภำษณ์ชิน้นีข้องเธอกนั...
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มันคือรางวัลชิ้นแรกที่ทำาให้เรารู้สึกว่า
เราเลือกถูกทางแล้ว ไอทีคือสิ่งที่เราชอบ มันคือความประทับใจ

คือประสบการณ์ที่เราชอบและมีคุณค่ามากๆ

“

”
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จากความสนุก สู่ความถนัด (ไอที)
เริ่มต้นจำกตอนเด็กๆ คุณพ่อซื้อเครื่องวิดีโอเกม

ให้เล่น เรำรูส้กึว่ำคนคดิเกมเขำเจ๋งนะ เขำวำงเงือ่นไขวำงด่ำน
ในเกมให้คนเล่นรู้สึกสนุกเพลิดเพลินได้ เลยมีควำมฝัน
ว่ำโตขึน้อยำกท�ำเกมให้คนได้เล่นบ้ำง พอเข้ำสูม่ธัยมฯ มี
กำรแข่งขนัเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ไอท ีผลงำนทีภ่ำคภมูใิจ
มำกๆ คือ กำรท�ำโครงงำนตกแต่งพำวเวอร์พ้อยท์ อำจ
จะไม่ได้เกี่ยวกับเกมแต่เรำรู ้สึกว่ำกำรที่มันมีกรำฟิก
สวยๆ แล้วเรำสำมำรถท�ำและชนะได้รำงวัลมำมันเป็น
ควำมภำคภมูใิจอย่ำงหนึง่ เป็นควำมส�ำเรจ็ขัน้ต้นของเดก็ 
ณ ตอนนั้น อำจำรย์ก็เริ่มมองว่ำเรำน่ำจะมีควำมถนัด
ด้ำนไอท ีเลยเริม่พำไปเทคคอร์ส เริม่ไปตวิเกีย่วกบัวศิวะฯ 
คอมพิวเตอร์ จนกระทั่งตัดสินใจเข้ำเรียนที่คณะวิศวะฯ 
คอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ค่ะ

เลือกแล้วก็ลุยสักตั้ง!
จำกควำมฝันตอนแรกทีอ่ยำกท�ำเกม แต่พอเข้ำไป

เรยีนทีค่ณะวศิวะฯ ไม่เกีย่วกบัเกมเลย คอืเรำอยำกท�ำเกม
แต่เจอแคลคูลัส ฟิสิกส์ เริ่มรู้สึกยำกแล้ว มันจะใช่หรือ
เปล่ำ แต่พยำยำมตัง้ใจเรยีนไปเรือ่ยๆ ซึง่โรงเรยีนมธัยมฯ 
ทีเ่รำจบไม่ได้เป็นโรงเรยีนประจ�ำจงัหวดั จะพดูว่ำบ้ำนนอก
ก็ได้ พอมำเจอเพื่อนที่เรียนในเมือง เขำมีทักษะหลำยๆ 
ด้ำนเยอะกว่ำเรำ โดยเฉพำะภำษำองักฤษและกำรค�ำนวณ
ที่เขำค่อนข้ำงเก่งกว่ำ ท�ำให้เทอมแรกๆ ผลกำรเรียน
ไม่ค่อยดีเท่ำไหร่ คุณพ่อก็ถำมว่ำไหวไหม จะไปเรียน
อย่ำงอืน่ไหม แต่จะเรยีนอย่ำงอืน่อะไรด ีจะให้ไปเรยีนบญัชี
กไ็ม่ใช่ ชวีะฯ เรำกไ็ม่ชอบ สดุท้ำยเลยตดัสนิใจเรยีนวศิวะฯ 
ต่อ พยำยำมขยันมำกขึ้นและให้เพื่อนช่วยติวให้ 

ทบทวนตัวตนกับความฝัน
จนกระทัง่ตอนปี 2 เพือ่นชวนท�ำโครงงำนเข้ำแข่งขนั 

NSC เนื่องจำกควำมฝันของเรำคือเกม พยำยำมจับกลุ่ม
เพื่อน 3 คนท�ำเกมขึ้นมำ เกมที่เรำชอบส่วนใหญ่เป็น
บอร์ดเกมกเ็ลยลองเลยีนแบบบอร์ดเกมมำสร้ำงเป็นเกม
ในคอมพิวเตอร์คือเกมเศรษฐี เรำมีกำรท�ำวิจัยด้วยว่ำ

เกมไหนที่คนเล่นแล้วสนุก แต่ก็ไม่เข้ำรอบ (หัวเรำะ) 
ปีถัดไปก็ยังไม่หยุดควำมพยำยำมค่ะ ตอนปี 3 มีควำมรู้ 
มำกขึน้แล้ว กเ็ลยส่งโปรเจกต์เดมิเข้ำไป แต่มฟัีงก์ชนัเพิม่
ขึน้ กรำฟิกสวยขึน้ ซึง่เรำไปซือ้หนงัสอืเกีย่วกบัโฟโต้ช้อป 
มำอ่ำน ครั้งนั้นได้เข้ำไปโชว์แต่ไม่ถึงรอบสุดท้ำย เลยมำ
นั่งคิดกับเพื่อนว่ำหรือวงกำรบันเทิงไม่ใช่เรำ (หัวเรำะ) 
คือ NSC ถ้ำส่งเกมจะไปอยู่หมวดโปรแกรมเพื่อควำม
บันเทิง เรำอำจต้องเปลี่ยนรูปแบบหรือเปล่ำ 

ลองเดินในเส้นทางใหม่ (ที่ไม่ไกลจากเดิม)
พอขึ้นปี 4 เรำต้องท�ำโปรเจกต์จบ แล็บที่อยู่คือ 

CG (Computer Graphic) ก็ลองคิดว่ำอยำกท�ำอะไร 
ตอนนัน้มโีอกำสเจอเพือ่นอกีคนทีเ่รยีนอยูเ่ครือ่งกล และ
มีอำจำรย์ที่เครื่องกลแนะน�ำว่ำตอนนี้มีควำมต้องกำร
จำกโรงงำนอยำกได้ระบบที่สำมำรถซิมูเลชันกับกำรสั่น
ของมอเตอร์โทรศพัท์มอืถอืได้ ซึง่เมือ่ก่อนโทรศพัท์มอืถอื
ในระบบสัน่ของเรำจะค่อนข้ำงตวัใหญ่ มหีลำยแกน ท�ำให้
สญูเสยีต้นทนุกำรผลติเยอะ ถ้ำสำมำรถมรีะบบทีซ่มิมเูลชนั
ได้เขำจะลดต้นทุนกำรผลิตลงไป คิดว่ำมันน่ำสนใจ
และดมูปีระโยชน์ เลยเอำโปรเจกต์นีส่้งเข้ำ NSC อกีครัง้ 
ได้เข้ำรอบสดุท้ำยและน�ำโครงงำนไปโชว์ทีแ่ฟชัน่ไอส์แลนด์ 
แม้ไม่ได้รำงวลัทีห่นึง่แต่เรำได้ใบประกำศมำใบหนึง่ เป็น
สิง่ทีภ่ำคภมูใิจมำก มนัคอืรำงวลัชิน้แรกทีท่�ำให้เรำรูส้กึว่ำ
เรำเลือกถูกทำงแล้ว ไอทีคือสิ่งที่เรำชอบ มันคือควำม
ประทบัใจ คอืประสบกำรณ์ทีเ่รำชอบและมคีณุค่ำมำกๆ

เปิดหูเปิดตา ก้าวขาสู่โลก CI
ตอนทีไ่ปออกงำนทีแ่ฟชัน่ฯ เรำได้เหน็ผลงำนของ

มหำวิทยำลัยอื่นๆ ที่อยู่ในหมวดเดียวกับเรำ รวมถึงได้
เหน็ผลงำนของคนทีเ่ขำท�ำด้ำนเกมด้วย ท�ำให้เหน็ว่ำเกม
ที่เรำท�ำกับที่เขำท�ำมันต่ำงกันมำก เลยไม่แปลกใจว่ำ
ท�ำไมเรำถงึไม่เข้ำรอบ และประสบกำรณ์ทีไ่ปเดนิดบูธูอืน่ 
ท�ำให้รู ้ว่ำซอฟต์แวร์มันมีประโยชน์มำก มันสำมำรถ
เอำไปท�ำอะไรได้หลำยๆ ด้ำน ทีช่อบอย่ำงหนึง่คอืจำกที่
เรำพยำยำมส่งด้ำนบนัเทงิแต่ไม่ผ่ำน แต่มซีอฟต์แวร์หนึง่
น่ำจะของจุฬำฯ เขำท�ำเป็นแค่กำรฮัมเพลงแล้วมันก็
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ออกมำเลยว่ำเป็นเพลงอะไร มันมหัศจรรย์มำก เขำใช้
ลักษณะของ Voice Recognition แล้วเอำมำท�ำด้ำน AI 
จำกนั้นเรำจึงเริ่มเบนเข็ม ตรงนั้นเป็นจุดแรกที่ท�ำให้เรำ
ตดัสนิใจเรยีนต่อปรญิญำโท โดยเลอืกห้องแลบ็ทีเ่ป็น CI 
(Computer Intelligence) 

วิกฤติครอบครัว สู่โอกาสสร้างตัว
จดุเริม่ต้นทีม่ำท�ำบรษิทัเพรำะทีบ้่ำนประสบปัญหำ

ทำงเศรษฐกิจด้วย คุณพ่อเป็นข้ำรำชกำร คุณแม่เป็น
เจ้ำของร้ำน แล้วคณุแม่ประสบอบุตัเิหต ุต้องผ่ำตดัสมอง 
ร้ำนทีบ้่ำนต้องปิดไปเกอืบปีเพือ่รกัษำคณุแม่ คณุพ่อเป็น
ข้ำรำชกำรกจ็รงิแต่รำยได้มทีำงเดยีว ตอนนัน้กเ็ลยคดิว่ำ
ถ้ำจะเรยีนต่อเรำต้องส่งตวัเองเรยีน ซึง่กำรจะหำเงนิมำเรยีน
ได้มนัต้องหำงำนข้ำงนอกท�ำ กเ็ลยถำมพี่ๆ  น้องๆ ในคณะ
ว่ำใครมีงำนให้ท�ำบ้ำง พี่ๆ บำงคนก็ส่งเว็บไซต์มำให้ท�ำ 
ส่งโปรแกรมมำให้ท�ำ อำศยังำนตรงนัน้หล่อเลีย้งตวัเองมำ 
พอเรำเริม่สะสมประสบกำรณ์ สะสมโปรไฟล์มำกขึน้กม็ี
คนมำทำบทำมให้เปิดบริษัท ประกอบกับตอนนั้นมี
โครงกำรของดีป้ำ (ส�ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) 
เขำสนับสนุนสตำร์ทอัพและให้พื้นที่ในกำรท�ำออฟฟิศ 
เลยตัดสินใจรวมตัวกับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ จัดตั้งเป็น
บรษิทัขึน้มำเมือ่ปี 2552 จำกวนันัน้ถงึวนันีม้บีรษิทัทีด่แูล
ทั้งหมด 3 บริษัท รวมระยะเวลำในกำรตั้งบริษัทมำ
ทัง้หมด 8 ปีแล้ว ด้วยวกิฤตชวีติท�ำให้เรำต้องดิน้รน รูส้กึ
ว่ำถ้ำท�ำบริษัทเองน่ำจะท�ำเงินได้มำกกว่ำ แต่เอำจริงๆ 
ก็ไม่ง่ำยเหมือนกัน (หัวเรำะ)

ตะลุยโลกตลาดซอฟต์แวร์
บริษัทแรก ด้วยควำมที่ชอบกรำฟิกเลยรับท�ำ

เกีย่วกบั e-learning สือ่กำรสอน และได้รูจ้กักบัสถำบนั
พัฒนำกำรเด็กรำชนครินทร์ ก็เลยมีโอกำสท�ำโปรเจกต์
วิจัยเกี่ยวกับเด็ก LD (Learning Disabilities) โดยเอำ
ควำมรู้ด้ำนคอมพิวเตอร์กรำฟิกมำท�ำเป็นแอปพลิเคชัน
บนแทบ็เลต็แล้วแจกให้โรงเรยีนทีม่เีดก็เหล่ำนีเ้รยีนร่วม
อยู่ด้วยได้ใช้ เป็นโปรเจกต์ที่ได้คัดเลือกระดับประเทศ 

บรษิทัทีส่องท�ำเกีย่วกบัระบบบรหิำรจดักำรโรงแรม 
เริ่มต้นมำจำกตอนที่เรียนปี 3 มีโครงกำรลอจิสติกของ
จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะวิศวะฯ เป็นผู้ดูแลโครงกำร 
เขำประชำสมัพนัธ์ให้ผูป้ระกอบกำรซอฟต์แวร์เข้ำน�ำเสนอ 
พอดีเรำก�ำลังเริ่มสนใจตลำดท่องเที่ยวเพรำะเชียงใหม่
เป็นเมอืงท่องเทีย่ว เลยอยำกท�ำระบบบรหิำรจดักำรโรงแรม 
บริษัทนี้เลยก่อตั้งขึ้นมำ 

พอเริ่มมีลูกค้ำประมำณ 21 แห่ง รู้สึกว่ำระบบ
โรงแรมมีคู่แข่งเยอะ ท�ำอย่ำงไรให้เรำแตกต่ำง สำมำรถ
อยูใ่นตลำดซอฟต์แวร์ทีเ่ป็นระบบบรหิำรจดักำรโรงแรม
ได้ นึกขึ้นได้ว่ำมีเรื่องไอทีอีกส่วนหนึ่งที่เรำยังไม่ได้จับ
คือฮำร์ดแวร์ สิ่งที่คิดคือเรำจะน�ำฮำร์ดแวร์มำใช้กับ
ระบบโรงแรมได้อย่ำงไร ซึง่โรงแรมเลก็ๆ ทีอ่ยูต่ำมท้องถิน่
มกัมปัีญหำเรือ่งเชค็อนิ-เชค็เอำท์ หรอืพนกังำนรบัเงนิมำ
แล้วเอำเงินเข้ำกระเป๋ำโดยที่เจ้ำของไม่รู้ว่ำเงินหำยไป 
เรำเลยคิดจะน�ำระบบควบคุมไฟที่สำมำรถควบคุมผ่ำน
มอืถอืได้ คอืพอเชค็อนิปุบ๊ไฟในห้องจะเปิด ถ้ำไม่เชค็อนิ
ก็ใช้ไฟไม่ได้ เลยกลำยเป็นบริษัทที่สำมที่ก่อตั้งขึ้นโดย
ขยำยจำกระบบจัดกำรโรงแรม

ด้วยวิกฤตชีวิตทำาให้เราต้องดิ้นรน
รู้สึกว่าถ้าทำาบริษัทเองน่าจะทำาเงินได้มากกว่า

แต่เอาจริงๆ ก็ไม่ง่ายเหมือนกัน

“

”
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หัวใจ 3 ข้อของไอทีสตาร์ทอัพ
จำกประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำพบว่ำ ทักษะที่ส�ำคัญ

ส�ำหรับคนไอทีคือกำรสื่อสำร เนื่องจำกโปรแกรมเมอร์
หรือวิศวกรจะมีธรรมชำติที่ต้องอยู่หน้ำจอคอมพิวเตอร์ 
กำรสื่อสำรที่เป็นค�ำพูดน้อยมำก และหัวเรำจะคิดเร็ว 
บำงครั้งเวลำเรำคุยกับลูกค้ำอำจเกิดควำมคลำดเคลื่อน 
ในกำรสื่อสำร หรือลูกค้ำอำจรู้สึกไม่ประทับใจในบุคลิก
หรอืวธิกีำรสือ่สำรของเรำ อนันีเ้ป็นเรือ่งแรกสดุทีเ่รยีนรู้
ในกำรท�ำธรุกจิ ยิง่ถ้ำเรำดลีงำนกบัผูใ้หญ่ กำรมปีฏสิมัพนัธ์ 
กำรมสีมัมำคำรวะ และควำมชดัเจนในกำรสือ่สำรส�ำคญั
มำกๆ 

สอง กำรศกึษำตลำด เมือ่ก่อนเรำอยำกผลติอะไร 
เรำชอบอะไรเรำจะอยำกท�ำสิ่งนั้น ซึ่งบำงทีเรำไม่ได้
ส�ำรวจก่อนว่ำตลำดต้องกำรจริงไหม ซึ่งเมื่อไหร่ที่เรำ
ท�ำอะไรขึ้นมำมันคือกำรลงทุนที่เรำลงไปแล้ว มันไม่
สำมำรถย้อนกลบัไปได้ ถ้ำเรำท�ำออกมำแล้วมนัขำยไม่ได้ 
สุดท้ำยก็เจ๊งเหมือนกัน 

สำม บรษิทัจะไม่สำมำรถเตบิโตได้ถ้ำเรำเจอคูแ่ข่ง
แล้วเรำหยุด ท�ำอย่ำงไรให้เรำสำมำรถอยู่ได้และมีลูกค้ำ
ทีใ่ช้ต่อเนือ่งกบัเรำ แสดงว่ำเรำต้องพฒันำต่อเนือ่งให้มนั
ล�้ำสมัยขึ้นไปอีก มีจุดเด่นในกำรท�ำเป็นธุรกิจให้ได้
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สร้างทักษะการตลาดในเวทีแข่ง
กำรแข่งขัน NSC เป็นเวทีแรกที่ท�ำให้เรำได้ฝึก

กำรน�ำเสนองำน กำรถ่ำยทอด เนื่องจำกตอนนั้นอำจจะ
มีหลำยโครงกำร กรรมกำรที่มำเดินอำจไม่ได้โฟกัส
กำรน�ำเสนองำนของเรำมำกนัก เขำก็พยำยำมถำม เพื่อ
ให้คะแนนเรำ ถ้ำให้เสนอแนะ NSC น่ำจะมเีรือ่ง Pitching 
ให้น้องๆ ฝึกพฒันำกำรถ่ำยทอดด้วย รวมไปถงึกำรตลำด 
อำจให้เขำมโีอกำสศกึษำตลำดก่อน แล้วเอำมำ Pitching 
ว่ำโครงกำรนี้สำมำรถต่อยอดไปเป็นอำชีพจริงๆ ได้ไหม 
เพรำะเท่ำทีผ่่ำนมำ NSC ท�ำได้ค่อนข้ำงดมีำก สร้ำงนกัธรุกจิ
ที่เติบโตจำก NSC ได้หลำยๆ คน

นอกจำกนี้ ส่วนใหญ่คนที่เคยผ่ำน NSC จะเปิด
บรษิทักนั แต่โปรดกัส์ทีม่กีระจดักระจำย ถ้ำจดั Alumni 
ของ NSC อำจจะปลัก๊กนัได้ โปรดกัส์จะได้กว้ำงขึน้ หรอื
อีกอย่ำงคือคนที่แข่ง NSC ลึกๆ เขำมีควำมชอบกำร
แข่งขันอยู่แล้ว อำจจะท้ำทำยมีโจทย์ขึ้นมำใน Alumni 
ใครมีวิธีกำรแก้หรือมีโซลูชันมำน�ำเสนออย่ำงไร
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ตั้งค�าถามกับตัวเอง ก่อนเป็นสตาร์ทอัพ
ส�ำหรับคนที่อยำกเป็นสตำร์ทอัพหรือท�ำธุรกิจต้องคุยกับตัวเองก่อนว่ำ เรำอยำก

ท�ำงำนด้ำนนี้จริงไหม เพรำะถำ้พูดถึงสตำร์ทอัพด้ำนซอฟต์แวร์มันมีเยอะมำกในตลำดนี้ 
ถ้ำเรำชอบจรงิเรำจะอยูก่บัมนัได้นำน ค�ำถำมถดัไปคอืเรำชอบมนัแล้ว เรำอยำกท�ำอะไร เรำ
ถนดัด้ำนไหน แล้วเรำจะสำมำรถท�ำผลติภณัฑ์อะไรทีต่อบโจทย์ตลำดได้ อีกอยำ่งถ้ำเริ่มต้น
ใครมีทุนก็ดีไป แต่ถ้ำไม่มีทุนต้องพยำยำมหำคนที่เป็นนักลงทุนให้ อำจเป็นทุนรัฐบำล 
ทุนวิจัย หรือทุนเอกชนก็ได้ เดี๋ยวนี้มีเยอะมำก เริ่มต้นจำกตรงนี้ก็ได้ ข้อดีคือจะได้คนที่
ช่วยสนับสนุนเรำด้วย ถ้ำเรำมีทุนอยู่แล้วอำจจะเริ่มได้เร็วแต่ก็ต้องไปเจอคู่แข่ง ซึ่งกำรมี
คนช่วยลงทุนเขำจะช่วยเรำในเรื่องนี้

ทักษะแห่งอนาคต
ควำมท้ำทำยส�ำหรับเด็กยุคใหม่ ยังมองว่ำเป็นเรื่องกำรสื่อสำร ยิ่งสมัยนี้ข้อมูล

ข่ำวสำรมันเร็ว ควำมกระชับและชัดเจนของกำรถ่ำยทอดก็ต้องเร็วด้วย ซึ่งเด็กสมัยนี้เขำ
มีควำมคิดที่ดี แต่เขำอำจไม่อดทนในกำรสื่อสำรให้ฝ่ำยตรงข้ำมเข้ำใจ ถ้ำเรำอยำกเติบโต
อยำกพฒันำอำจหำเวทใีนกำรฝึกน�ำเสนอ กำรท�ำให้ฝ่ำยตรงข้ำมเหน็ธรุกจิทีเ่รำจะท�ำ อกี
อย่ำงคอืควำมรบัผดิชอบ สปิรติ ไม่ว่ำจะท�ำงำนอะไร ทุกงำนต้องมีควำมรับผิดชอบ เวลำ
ที่เจออุปสรรคปัญหำ ต้องพยำยำมก้ำวข้ำมอุปสรรคให้ได้ แก้ปัญหำให้ได้ อดทนรอคอย 
ซึ่งสมัยนี้ถ้ำใครมีทักษะนี้เยอะจะได้เปรียบ

ไม่ว่าจะทำางานอะไร
ทุกงานต้องมีความรับผิดชอบ เวลาที่เจออุปสรรคปัญหา

ต้องพยายามก้าวข้ามอุปสรรคให้ได้ แก้ปัญหาให้ได้
อดทนรอคอย

“

”
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คุณค่าที่มากกว่ารายได้
โดยส่วนตัวผลงำนอะไรก็ตำมที่ออกจำกฝีมือหรือสมองเรำ

และมปีระโยชน์ต่อคนทัว่ไป มนัคอืควำมส�ำเรจ็ ผลงำนทีภ่มูใิจมำกๆ 
ตัง้แต่ท�ำด้ำนไอทมีำกค็อืโครงกำรวิจัยที่ท�ำสื่อกำรสอนให้เด็ก LD ณ 
ตอนที่ท�ำมันยังไม่มีโปรแกรมภำษำไทยที่จะช่วยส่งเสริมกำรเรียนรู้
ให้แก่เด็กกลุม่นี ้ ส่วนใหญ่ต้องซือ้จำกต่ำงประเทศและค่ำลขิสทิธิแ์พง
มำก แต่งำนนีแ้ม้ใช้ทุนวิจัยจ�ำนวนมำกเหมือนกัน แต่สุดท้ำย 30 
โรงเรียนของภำคเหนือที่มีเด็กเรียนร่วมได้ลองเอำไปใช้ และผล
ปรำกฏว่ำเดก็มกีำรเรยีนรูท้ีด่ขีึน้ มนัเป็นควำมอิม่ใจทีไ่ด้ท�ำเพือ่สงัคม
ด้วย รำยได้ก็เป็นควำมส�ำเร็จอย่ำงหนึง่ แต่ควำมสขุทำงใจเป็นควำม
ส�ำเรจ็ทีเ่หนอืกว่ำรำยได้ขึน้ไปอกี

แรงส่งจากวิกฤตและแรงหนุนจากอาจารย์
สิ่งที่ผลักดันให้มำถึงวันนี้คิดว่ำเป็นวิกฤตในชีวิตด้วยค่ะ ถ้ำ

ตอนนั้นที่บ้ำนไม่เจอวิกฤต ก็ไม่รู ้เหมือนกันว่ำควำมอดทนหรือ
ควำมพยำยำมในกำรแก้ปัญหำของเรำจะเยอะขนำดนีไ้หม อกีเรือ่งหนึง่
ต้องขอบคณุครบูำอำจำรย์ทกุท่ำนทีพ่ยำยำมกล่อมเกลำพัฒนำให้เรำ
เป็นคนเก่งขึ้น ดีขึ้น ในรั้วมหำวิทยำลัยท�ำให้เรำเจอประสบกำรณ์
หลำยอย่ำง อำจำรย์อำจไม่ได้พดูกบัเรำตรงๆ แต่วธิกีำรในกำรสัง่งำน
หรือให้กำรบ้ำนคือสิ่งที่จะท�ำให้เรำพฒันำขึน้ไปอกี ขอบคณุอำจำรย์
ทกุท่ำนตัง้แต่ประถมฯ ถงึปรญิญำโทที่ดูแลเรำมำ

มันเป็นความอิ่มใจที่ได้ทำาเพื่อสังคมด้วย
รายได้ก็เป็นความสำาเร็จอย่างหนึ่ง
แต่ความสุขทางใจเป็นความสำาเร็จ

ที่เหนือกว่ารายได้ขึ้นไปอีก

“

”
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นิยามตัวเอง ณ วันนี้
ค�ำคมประจ�ำใจของเรำคือ ‘ควำมพยำยำมอยู่ที่ไหน ควำมพยำยำมอยู่ที่นั่น’ 

ส�ำเรจ็หรอืไม่ส�ำเรจ็ไม่ส�ำคญั ส�ำคญัทีว่นันีค้ณุพยำยำมแล้วหรอืยงั อกีเรือ่งคอืชวีติเรำ
ไม่ได้อยู่ตลอดกำล แต่สิ่งที่เรำท�ำจะถูกจดจ�ำยำวนำนตลอดไป อะไรก็ตำมที่เรำท�ำ
แล้วเป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือคนอื่นได้ประโยชน์ เชื่อเถอะว่ำควำมสุขมันเกดิขึน้
ในจติใจ และมนัมคีณุค่ำมำกกว่ำเงนิทอง เรำมองว่ำเรำอำจจะไม่ได้เก่ง หรือถ้ำจะพดู
ว่ำเป็นนกัพฒันำอำจไม่ถงึขัน้นัน้ แต่เรำไม่หยดุทีจ่ะท�ำสิง่ทีด่อียูแ่ล้วให้ดขีึน้อกี จะเป็น
นัมเบอร์วันหรือเปล่ำไม่รู้ แต่ไม่หยุดแน่นอน

ครอบครัวมีสุข คือเป้าหมายชีวิต
เป้ำหมำยในชวีติทีต่ัง้ไว้ตัง้นำนแล้วคอืปีนีค้ณุพ่อจะเกษยีณ มคีวำมใฝ่ฝันอยำก

พำพ่อกับแม่ไปเที่ยวรอบโลก ในวันที่เรำเริ่มมีเงินเก็บ เริ่มสร้ำงชีวิตแล้ว เขำใช้ชีวิต
มำน้อยกว่ำเรำ เพรำะต้องเก็บเงินเลี้ยงลูกสำมคน  เป้ำหมำยชีวิตคืออยำกท�ำให้เขำ
มคีวำมสขุ และเชือ่ว่ำกำรท�ำธรุกจิของเรำ เรำพยำยำมวำงแผนมำตลอดว่ำจะเติบโต
ไปทำงไหน ถ้ำเจอคูแ่ข่งจะเบนไปทำงไหน ด้วยควำมทีเ่รำไม่หยดุเชือ่ว่ำวนันัน้มำถงึ
แน่นอน ...

เส้นทำงชีวิตของรันอำจไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลำบ แต่ด้วยทักษะวิชำชีพและ
มุมมองในกำรใช้ชีวิตก็ได้น�ำพำเธอมำสู่จุดแห่งควำมส�ำเร็จ...ที่ไม่ใช่แค่กำรท�ำเพื่อ
ตัวเอง แต่เป็นกำรสร้ำงสมดลุระหว่ำงกำรท�ำธรุกจิกบักำรสร้ำงประโยชน์ให้แก่สงัคม
ผ่ำนทำงผลงำน ซึ่งแน่นอนว่ำด้วยมุมมองนี้อำจท�ำให้เธอต้องเหนื่อยและพยำยำม
มำกกว่ำคนทั่วไป แต่ก็ไม่อำจปฏิเสธว่ำ นั่นคือควำมส�ำเร็จที่มีคุณค่ำมำกกว่ำควำม
ส�ำเร็จทั่วๆ ไปด้วยเช่นกัน NSC

ความพยายามอยู่ที่ไหน
ความพยายามอยู่ที่นั่น สำาเร็จหรือไม่สำาเร็จไม่สำาคัญ

สำาคัญที่วันนี้คุณพยายามแล้วหรือยัง

“

”
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Programmer
Moodle Association of japan

พลวัต วีระพันธุ์พิสิษฐ์

NSC | 2011
PONLAWAT WEERAPANPISIT
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เรามชีวีติเดยีว เพราะฉะนัน้ใช้มนัให้คุม้...นัน่คอืสิง่ที ่‘หมอ’ พลวตั วรีะพนัธุพ์สิษิฐ์ โปรแกรมเมอร์
หนุ่มสายลุย ยืนยันชัดเจนในจุดยืนของตัวเอง ว่าเขามีวันนี้ได้ก็ด้วยแนวคิดเช่นนี้ อยากให้ลองอ่าน
บทสัมภาษณ์ของเขา แล้วเราจะพบว่า ถ้ามีโอกาสอย่ารอช้า ลองท�าทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิต เพราะที่สุด
แล้วมันมีแต่ได้กับได้!
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“

”

ถ้าเราเรียนเขียนโปรแกรมมาเฉยๆ
แต่ไม่ได้ใช้เพื่อสร้างอะไรจริงๆ

ทักษะเราก็จะไม่กว้างหลากหลาย
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เก่งคอมฯ เพราะหนังสือ
ความจริงผมชอบเล่นคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สมัยอยู่

ประถมฯ แล้ว ทีบ้่านมหีนงัสอืสอนท�าเวบ็ไซต์ด้วย html 
ง่ายๆ กล็องท�าด ูแต่ถ้าในแง่ของการพฒันาทีเ่กีย่วกบัคอมฯ 
หรอืการเขยีนโปรแกรมมาเริม่จรงิๆ ตอน ม.1 - ม.2 ช่วงนัน้
ขอพ่อแม่ซื้อหนังสือเขียนโปรแกรมภาษาซีมาลองอ่าน
แล้วเขยีนตาม หลงัจากนัน้กเ็ริม่เขยีนภาษาอืน่เรือ่ยๆ แต่
ยงัไม่ได้จรงิจงัเท่าไหร่ แค่ลองเขยีนตามโจทย์ในหนงัสอื 
จากตอนแรกแค่เล่นคอมฯ อารมณ์เดก็ตดิเกม แต่เพราะ
มีหนงัสอืด้วยกเ็ลยสนใจ 

ขึ้นรถไฟทัวร์ NSC
ผมแข่ง NSC ทั้งหมด 3 ครั้ง ครั้งแรกตอน ม.3 

คณุครวูชิาคอมพวิเตอร์แนะน�าว่ามกีารประกวดนีอ้ยูไ่ม่ลอง
ส่งผลงานหรอื ผมกต็กลงลองคดิหวัข้อ ครัง้แรกได้เข้ารอบ
ระดับประเทศแต่ไม่ได้รางวัลครับ ตอนนั้นท�าเป็น
โปรแกรมค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยวด้วยรถไฟ มีข้อมูล
สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ทางรถไฟรวมไว้ให้ค้นหา เช่น  
ถ้าจะเดนิทางจากตรงนีไ้ปตรงนีจ้ะต้องนัง่รถไฟขบวนไหน 
โดยได้แรงบันดาลใจมาจากตอนเด็กๆ ที่นั่งรถไฟบ่อย 
ท�าให้ค่อนข้างเชี่ยวชาญรู ้เรื่องเกี่ยวกับขบวนรถไฟ 
แต่ถ้าคนไม่เคยเดินทางบ่อยๆ เวลาจะค้นหาก็ยาก 
เลยอยากลองท�าสิ่งที่ดูมีประโยชน์แล้วลองท�าข้อมูลให้
ค้นได้ เหมือนมันเป็นความสนใจส่วนตัวแล้วเอามา
ประยุกต์ใช้

ครัง้ทีส่องแข่งตอน ม.4 ได้รางวลัชมเชยประเภทเกม 
กย็งัไม่พ้นเรือ่งรถไฟ ตอนนัน้ท�าเกมขบัรถไฟ มฮีาร์ดแวร์
เหมือนคันโยกบังคับในเกมเลย ครั้งที่สามตอน ม.5 ก็ยัง
เป็นเรือ่งรถไฟอยูค่รบั (ยิม้) แต่ท�าเป็นโปรแกรมประยกุต์ 
ซึง่ตอน ม.3 เป็นการค้นหาเส้นทาง ตอนท�าครัง้แรกความรู้
ยงัไม่ค่อยเยอะมาก พอ ม.5 เราเริม่พฒันาความสามารถ
ทีห่ลากหลาย มแีอปพลเิคชนัในมอืถอืด้วย ท�าให้รู้ว่ารถ
เราอยู่ขบวนไหน ตรงไหน สายกี่นาที รวมไปถึงระบบ
เครือข่ายเพื่อดูว่าตอนนี้เพื่อนเดินทางจากไหนไปไหน 
กไ็ด้รางวลัที ่2 หมวดโปรแกรมประยกุต์ครบั พอขึน้ ม.6 
ก็ไม่ได้แข่งแล้ว 

เปิดประสบการณ์นอกห้องเรียน
สิ่งที่ได้เรียนรู้แน่นอนคือได้ประสบการณ์ ถ้าเรา

เรียนเขียนโปรแกรมมาเฉยๆ แต่ไม่ได้ใช้เพื่อสร้างอะไร
จริงๆ ทักษะเราก็จะไม่กว้างหลากหลาย อย่างถ้าเรา
เรียนว่าเรื่องแบบนี้มันใช้แบบนี้เอามาใช้กับเรื่องแบบนี้ 
แต่ถ ้าได้มาท�าจริงจะท�าให้รู ้ว ่าเรื่องนี้มันสามารถ
ประยุกต์ใช้กับเราได้ด้วย นี่คือประสบการณ์ที่ได้จาก 
NSC อีกอย่างหนึ่งคือท�าให้ได้คอนเนคชัน ท�าให้ได้รู้จัก
กับคนที่อยู ่วงการเดียวกัน ไม่ว่าจะสถาบันเดียวกัน 
หรือต่างสถาบนั ซึง่ถ้ามกีารรวมตวัคนทีผ่่าน NSC อยาก
ให้มกีารแลกเปลีย่นประสบการณ์แต่ละคน เราอยากฟัง
ว่าแต่ละคนเคยผ่านอะไรมาบ้าง ท�าให้เราได้รู้ว่าโลกไม่
ได้มีแค่นี้นะ เขาไปท�าแบบนี้ด้วย มีส่วนนี้ด้วย บางครั้ง
เราอาจจะร่วมกับเขาด้วยก็ได้

NSC ปูทางอนาคต
นอกจากนี ้NSC ยงัท�าให้ผมได้เข้าวงการมาสายนี้ 

เพราะตอน ม.ปลายเราท�าผลงาน NSC ท�าให้ไม่ค่อยได้
เข้าเรยีนวชิาทัว่ไป ถ้าไปสอบกค็งยากทีจ่ะได้เข้าคณะวศิวะฯ 
แต่ถ้าได้รบัรางวลั NSC ระดบัประเทศกจ็ะมมีหาวทิยาลยั
ที่เราสามารถยื่นเข้าไปคัดเลือกเฉพาะกับคนที่มีผลงาน
ด้วยกนัได้ พอจบ ม.6 ผมเลยได้เข้าเรยีนต่อคณะวศิวะฯ 
คอมพวิเตอร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ต่อยอดมา ถงึตอนนี้
เรยีนจบแล้วกท็�างานเกีย่วกบัคอมฯ ถ้าไม่ม ีNSC ตอนนี้
อาจไม่รูด้้วยซ�า้ว่าตวัเองถนดัหรอืมทีกัษะอะไรทีส่ามารถ
พฒันาต่อได้ เหมอืน NSC ช่วยท�าให้เรารูจ้กัตวัเอง ท�าให้
ค้นเจอตัวเองว่าเราชอบทางนี้ แล้วมันก็ปูเส้นทางเรามา
เรื่อยๆ

เรียนปัจจุบัน เพื่อตอบค�าถามในอดีต
เราเคยเขยีนเคยสร้างผลงานมาตัง้แต่ตอน ม.ปลาย 

บางครั้งเราติดตรงนั้น เราก็ไปเปิดอินเทอร์เน็ตดูแล้ว
ท�าตาม แต่พอเราเข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยเหมือน
เป็นการตอบค�าถามย้อนหลังได้ว่าท�าไมมันถึงต้องท�า
อย่างนี ้ปกตเิป็นคนทีเ่วลาจะแก้โจทย์ปัญหาอะไรสกัอย่าง



349

20th  ANNIVERSARY NSC

ถ้าไม่มี NSC ตอนนี้อาจไม่รู้ด้วยซ�้าว่า
ตัวเองถนัดหรือมีทักษะอะไรที่สามารถพัฒนาต่อได้

เหมือน NSC ช่วยท�าให้เรารู้จักตัวเอง ท�าให้ค้นเจอตัวเองว่า
เราชอบทางนี้แล้วมันก็ปูเส้นทางเรามาเรื่อยๆ

“

”



350

20th  ANNIVERSARY NSC

”

เราต้องมีทักษะการสื่อสาร
ที่ท�าให้เข้าใจตรงกันไม่ใช้ค�าศัพท์ที่ยากจนเกินไป

และต้องคิดเป็นว่าควรสื่อค�านี้ออกไปอย่างไร
ให้ผู้ฟังเข้าใจและรับรู้ตรงกันได้

จะไม่ชอบแก้แค่ปัญหามันหายไป แต่เราอยากรู้ด้วยว่า
ท�าไมถงึแก้ปัญหาได้ พอไปเรยีนเราได้มาเรยีนรูท้ีม่าของ
ขัน้ตอนการท�างานของคอมพวิเตอร์ เป็นการตอบค�าถาม
ตวัเองย้อนหลังว่าท�าไมตอนนั้นถึงท�าแบบนี้หรือใช้วิธีนี้
ดีกว่า เหมือนเราได้มาเติมทฤษฎีด้วยจากที่เราเริ่มจาก
การปฏิบัติมาก่อน เลยทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนเต็มที่
ไม่ได้ไปแข่งที่ไหนอีก เน้นท�าโปรเจกต์ที่เรียนครับ  

ค้นหาตัวตนจากงานที่หลากหลาย
พอเรียนจบตอนแรกผมตั้งใจว่าอยากเรียนต่อ 

รู้สึกว่าชอบเรียนรู้ พอเรียนจบวิศวะฯ คอมฯ ก็ท�าให้เรา
เรียนรู้ได้หลากหลายด้าน ด้านไหนก็น่าสนใจหมดเลย 
แต่ถ้าเรยีนต่อมนัค่อนข้างเจาะลกึ เนือ้หากจ็ะลกึไปทาง
ด้านนั้น ตอนนี้เลยเลือกรับงานหลากหลายก่อนเพราะ
จะได้รูว่้าตวัเองถนดัหรอืชอบคอมพวิเตอร์เฉพาะเจาะจง
ด้านไหนก่อนที่จะเลือกเรียนต่อ เหมือนกับว่าตอนนี้
เราหาตัวเองให้ชัดขึ้น ที่แน่ๆ เรารู้แล้วว่าเรามาสายไอที 
สายคอมฯ แต่ว่ามนักม็อีกีหลากหลายศาสตร์ทีเ่รากส็นใจ 
ถ้าเลือกก็ต้องดูให้ชัดจริงๆ 

ตอนนี้ผมเป็นฟรีแลนซ์ ลักษณะงานคือรับงาน
มาจากลกูค้าเป็นโปรเจกต์ไปๆ ท�าเสรจ็กจ็บไป หรอือาจ
มขีัน้ตอนบ�ารงุรกัษากแ็ล้วแต่โปรเจกต์ เนือ่งจากอยากรู้
ว่าตวัเองถนดัด้านไหนท�าให้รบังานทีห่ลากหลาย มลีกูค้า
หรอืโปรเจกต์หลายแบบตัง้แต่เขยีน back-end โครงสร้าง
ข้างหลงั มอีลักอรทิมึมา จนถงึ front-end ข้างหน้ามรีะบบ 
ม ีUI ให้เขาใช้ด้วย ลกูค้ากม็ทีัง้ในประเทศและต่างประเทศ

ธรรมชาติคนเบื้องหลัง
งานทีรู่ส้กึสนกุ น่าจะเป็นงานทีส่ร้างหรอืมอีลักอรทิมึ

แล้วให้ implement เป็นงานฝ่ังข้างหลงั ปกตเิราเป็นคน
ไม่ค่อยมีความคิดสร้างสรรค์เท่าไหร่ พวกศิลปะจะไม่
ค่อยสวย ถนัดค�านวณมากกว่า แต่บางครั้งเขาให้งานมา
เรากต้็องท�า ให้ออกแบบระบบหน้าตาด้วย ถ้าถามถงึฝ่ัง
ข้างหน้าความจริงก็สนใจแต่ว่าไม่ค่อยมีความสามารถ
ทีจ่ะออกแบบให้สวยได้ ซึง่ความจรงิกส็ามารถชวนคนอืน่
มาช่วยท�าได้ แต่ตอนนีง้านทีร่บัมาจะเป็นโปรเจกต์สเกล
ที่ท�าคนเดียว มีบางโปรเจกต์ที่ต้องท�าเป็นทีม ส่วนมาก
เป็นเชิงรับงานหรือโปรเจกต์ที่เขามีอยู่แล้ว ไม่ได้สร้าง
โปรเจกต์ขึ้นใหม่ บางโปรเจกต์เขาจะมทีีมท�าอยูแ่ลว้เรา
ก็ไปต่อยอดช่วยเขา 

เพิ่มความแน่นด้วยทักษะเชิงทฤษฎี
ผมรู้สึกว่าเด็กสมัยนี้ไวมาก ถ้าเทียบกับตัวเอง

ที่เริม่เขยีนโปรแกรมตอน ม.ต้นแล้ว ตอนนัน้คดิว่าตวัเอง
เริม่เข้าสายนีไ้วเมือ่เทยีบกบัรุน่เดยีวกนั แต่สมยันีบ้างคน
เริ่มเขียนโปรแกรมได้ตั้งแต่ประถมฯ เพราะการศึกษา
ปัจจบุนัมสีือ่การเรยีนรูท้ีช่่วยให้เขาเรยีนรูเ้กีย่วกบัการคดิ
การเขยีนโปรแกรมได้ไวด้วย แต่ตอนทีผ่มท�าบางครัง้เรา
ตดิปัญหา เราแก้ปัญหาด้วยการค้นหาในอนิเทอร์เนต็แล้ว
เอาของเขามาใช้โดยที่ไม่รู ้ว่าท�าไมมันถึงแก้ปัญหาได้ 
พอเวลาเราเจอปัญหาครัง้หน้าซึง่ความจรงิอาจใช้วธิเีดยีวกนั 
แก้ได้ แต่เราไม่รูว่้ามนัเชือ่มหากนั คดิว่าเดก็รุน่ใหม่น่าจะมี
ทกัษะเชงิทฤษฏเีกีย่วกบัคอมพวิเตอร์พวกอลักอรทิมึและ

“
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ตรรกะพวกนี้ด้วย ถึงมันจะแก้ปัญหาได้เหมือนกัน แต่
เราอาจจะเจอวธิกีารแก้ปัญหาทีด่กีว่าหรอืเอาไปประยกุต์
ใช้กบัปัญหาอืน่ได้  ซึง่โอกาสของเดก็สมยันีม้มีากกว่ารุน่
ก่อนๆ อยูแ่ล้ว ถ้าเพิม่เตมิตรงนีก้จ็ะท�าให้เขาแน่นมากขึน้ 

แปลภาษาเทพ (ไอที) เป็นภาษาคน
อกีทกัษะหนึง่ทีส่�าคญัคอืการสือ่สารครบั เพราะ

อย่างทีรู่ก้นัว่าบางคนเก่งคอมฯ ถนดัเขยีนโปรแกรมมาก 
แต่พูดไม่รู้เรื่อง (หัวเราะ) บางครั้งเราต้องคุยงาน ลูกค้า
ทีเ่ราต้องไปท�าระบบให้กไ็ม่ใช่คนสายคอมฯ เลย เราต้อง
อธบิายให้ฟัง บางครัง้เราไม่สามารถอธบิายทีเ่ป็นค�าศพัท์
เทคนิคให้เขาฟังได้ เราต้องมีทักษะการสื่อสารที่ท�าให้
เข้าใจตรงกัน ไม่ใช้ค�าศัพท์ที่ยากจนเกินไป และต้องคิด
เป็นว่าควรสื่อค�านี้ออกไปอย่างไรให้ผู้ฟังเข้าใจและรับรู้
ตรงกันได้ ถ้าเรารับงานจากฝ่ายที่เป็นไอทีเหมือนกัน
ก็จะจัดเต็ม อยากคุยอะไรก็เข้าใจ แต่บางครั้งเราต้อง
รับงานจากบริษัทที่ท�าอย่างอื่น เขาอยากได้ระบบไอที
ภายในบรษิทัของเขา เวลาเราไปคยุงานเรากไ็ม่สามารถ
ใช้ศัพท์เฉพาะได้ตรงๆ เช่น front-end , back-end เรา
ก็ใช้ว่า ‘หน้าบ้าน-หลังบ้าน’ แทน

กาลเทศะส�าคัญพอๆ กับความเก่ง
อีกอย่างหนึ่งความจริงมันก็ยังอยู ่ ในทักษะ

การสื่อสาร แต่บางครั้งก็อาจจะไม่ถึงขั้นการพูดคุย คือ
การพมิพ์ข้อความตอบอเีมล เหมอืนทีเ่ราเหน็ในโซเซยีล
เนต็เวร์ิกทีบ่อกว่า ‘มาสมคัรงาน หนแูนบเรซเูม่ (resume) 
มาแล้วนะคะ’  อาจจะเรยีกว่ามารยาท ความเหมาะสม 
หรือกาลเทศะ เราควรอยู่ในระดับไหนกับกลุ่มคนไหน 
เพราะเราอยูใ่นสงัคมแบบนี ้ บางครัง้มนัควรเป็นทางการ
แต่เดก็รุน่ใหม่อาจจะใช้ภาษาง่ายๆ ผมมองว่าเรือ่งความรู้
อย่างไรกเ็ตมิกนัได้อยูแ่ล้ว สมยันีเ้นือ้หาเตม็อนิเทอร์เนต็ 
อย่างการท�างานพอตดิปัญหา ถ้าเราใช้เครือ่งมอืทีค่นเขา
ใช้กันเยอะ เวลาเราไปค้นหามันก็มีค�าตอบอยู ่แล้ว 
เรือ่งทกัษะทีเ่ป็นเชงิเทคนคิจงึไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ แต่เรือ่ง
ทีน่่าเป็นห่วงคอืสิง่ทีป่ลกูฝังยาก เพราะบางคนเขาเตบิโต
มาแบบนัน้ มนัฝังลกึเข้าไปอยูข้่างในแล้ว อนันีก้ต้็องช่วยกนั

ผลงานดี เขียนและพูดต้องเข้าใจ! 
ในส่วนของ NSC จะมอีย่างหนึง่ทีไ่ม่เชงิเกีย่วข้อง

กับเทคนิค อย่างที่ผมบอกก็คือตอนน�าเสนอ บางครั้ง
งานเราท�าดมีาก ว้าว! มเีนือ้หาเยอะแยะ แต่ว่าถ้าน�าเสนอ
ไม่เป็นกน่็าเสยีดาย บางคนตืน่เวท ีเจอกรรมการแล้วลน 
เราท�ามา A B C D แต่เราน�าเสนอ A B D ข้ามตวั C ไป 
ถึงเรามีแต่กรรมการไม่รู้ แม้จะเขียนไว้ในรายงานเขาก็
อาจจะไม่ได้ดลูะเอยีด แต่สิง่ทีก่รรมการได้รบัเตม็ๆ คอืสิง่
ทีอ่อกมาจากปากของคนทีพ่ฒันา ดงันัน้ การเตรยีมพร้อม
ก่อนเกิดอะไรใหญ่ๆ นั้นส�าคัญ อย่างเช่นการน�าเสนอ 
บางคนยงัแก้งานจนถงึวนัสดุท้าย แทนทีว่นัสดุท้ายจะเป็น
วนัพกัผ่อน สมองจะได้ตืน่ตวัสามารถโต้ตอบกบักรรมการ
ได้ เสยีงดงัฟังชดั คยุกนัรูเ้รือ่ง ไม่ลมืเนือ้หา ไม่เบลอ

ความจริงในการแข่งขันตัวชิ้นงานที่ท�าก็ส�าคัญ 
แต่ขั้นตอนการน�าเสนอก็ส�าคัญ เพราะเป็นการบอกได้
ว่างานเรามีอะไรบ้าง แล้วคนที่ตัดสินคือกรรมการ เขา
รับรู้งานเราจากการที่เราน�าเสนอ ซึ่งรายงานก็ส�าคัญ
เหมือนกัน เราท�า A B C D แต่รายงานเราไม่ได้เขียน
ครบทัง้หมด แล้วกรรมการมาเปิดด ูเขาอาจไม่รูว่้าม ีหรอื
เขาฟังแล้วลืม ไปเปิดดูแต่ไม่เจอ การท�ารูปเล่มเอกสาร
ให้ละเอยีดกส็�าคญัเช่นกนั เพราะ NSC มทีกุองค์ประกอบ
ตัง้แต่ส่งข้อเสนอจนถงึวนัไปประกวด ทกุอย่างจงึส�าคญั
หมดตัง้แต่ตวัชิน้งาน เอกสารรายงาน การน�าเสนอ

ค้นหาความชอบด้วยการลองท�า
ส�าหรบัคนทีย่งัค้นหาตวัเองไม่เจอ ต้องลองท�าครบั 

บางครั้งเราอาจจะคิดว่าเราน่าจะชอบหรือเหมาะกับ
อันนัน้ แต่ถ้าเราไม่ได้ท�ากไ็ม่รูจ้รงิๆ ว่าใช่หรอืเปล่า อย่าง
บางคนชอบฟังเพลงกค็ดิว่าตวัเองน่าจะเป็นนกัดนตรไีด้ดี 
แต่พอมาลองจับแล้วมือมันไม่ไป จังหวะมันไม่ได้ เขา
อาจจะถนัดฟังมากกว่า เหมือนคนที่ชอบคอมพิวเตอร์ 
ชอบใช้โปรแกรม ชอบเล่นเกม ไม่ได้หมายความว่าจะ
ชอบท�างานสายคอมฯ เพราะการสร้างกับการใช้ไม่
เหมอืนกนั เพราะฉะนัน้ต้องลองมาท�า อาจจะเสยีเวลาบ้าง 
เพราะต้องเรียนรู้เพื่อจะลองท�าดู เรียนรู้ก่อนจะได้รู้ว่า
ชอบหรือไม่ชอบ ถึงบางครั้งมันไม่ใช่ทางของเรา แต่เรา
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”

คนที่ชอบคอมพิวเตอร์
ชอบใช้โปรแกรม ชอบเล่นเกม ไม่ได้หมายความว่า

จะชอบท�างานสายคอมฯ เพราะการสร้างกับการใช้ไม่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นต้องลองมาท�า

“
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กไ็ด้ความรูเ้รือ่งนัน้ไปแล้ว ถงึเราจะไม่ชอบแต่เราท�าได้แล้ว หรอือาจไม่ถนดัมาก
แต่เราก็มีความรู้เรื่องนั้นแล้ว แล้วเราค่อยไปหาทางอื่น บางทีทางอื่นที่เราชอบ
หรือถนัดจริงๆ ก็อาจจะประยุกต์ใช้กับทางที่เราไม่ได้ถนัดมากแต่เรามีความรู้
อยู่แล้ว อาจก่อให้เกิดศาสตร์ใหม่ๆ ก็ได้

นิยามตัวเอง ณ วันนี้ 
ผมมองตวัเองเหมอืนน�า้ยงัไม่เตม็แก้ว ยงัอยากได้น�า้อยู ่คอืทกุวนันีย้งัรูส้กึ

ว่าตวัเองเป็นคนชอบเรยีนรู ้ ยงัอยากรูอ้ะไรใหม่ตลอดเวลา แต่กม็ข้ีอเสยีนดิหนึง่
คอืบางครัง้เราท�างานเขยีนโปรแกรมวธินีีอ้ยู ่พอเราเปิดอนิเทอร์เนต็ด ูอ้าว! ต้อง
รือ้ใหม่หมด มนัเป็นการเรยีนรู ้แต่ทัง้หมดกอ็ยูใ่นขอบเขตของเวลาด้วย  ซึง่ต้อง
เปิดใจ เพราะบางครัง้อยากแก้แต่เรากย็งัฝังอยูก่บัวธิใีดวธิหีนึง่อยู ่ทัง้ๆ ทีต่อนนีม้ี
เทคโนโลยใีหม่ๆ เข้ามา ผมกพ็ยายามปรบัและพยายามเรยีนรูส้ิง่ใหม่ๆ ทีเ่ข้ามา

ไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอย
ทุกวันนี้เวลามีใครเสนออะไรเราจะค่อนข้างคว้าไว้หมด ตั้งแต่ตอน ม.3 

ที่แข่ง NSC ส่วนมากจะแข่งตอน ม.ปลาย แต่ครูเขาแนะว่าท�าไหม เราเพิ่งเริ่ม
เรียนเขียนภาษาซีตอน ม.2 เวลาแค่ปีเดียวก็คงไม่ถึงกับจะไปสร้างผลงานอะไร
ได้ แต่เราเลือกที่จะคว้าโอกาสนั้นไว้ ลองท�าดูอย่างไรก็ไม่เสียหาย ท�าให้เป็น
จุดเริ่มต้นที่ต่อยอดมาจนถึงทุกวันนี้ เหมือนเราไม่ปล่อยโอกาสไป ไม่จ�าเป็นว่า
เฉพาะเรื่องนี้ เรื่องอื่นๆ ด้วย อย่างตอนมหาวิทยาลัยมีโครงการแลกเปลี่ยนไป
ประเทศญี่ปุ่นและทุนให้ด้วย ก็ลองสมัครแล้วพอเราได้ไปท�าให้เราสามารถพูด
ภาษาญี่ปุ่นได้ รวมถึงมีลูกค้าต่างประเทศ มีลูกค้าญี่ปุ่นด้วย จากจุดเริ่มที่เรา
คว้าโอกาสไว้ ได้เริ่มรู้จักกับคนที่โน่น มีคอนเนคชัน แต่เราก็ไม่ได้คว้าทุกโอกาส 
ต้องเลือกด้วย บางครั้งก็เสียดายที่เราไม่ได้คว้าไว้ เช่น เรื่องเรียนต่อ ที่ผ่านมา
มทีนุปรญิญาโทเข้ามา แต่เรากช็ัง่ใจและต้องตดัสนิใจเลอืก พอย้อนกลบัไปคดิว่า
ถ้าเราเลือกเรียนมันก็น่าจะดีเหมือนกัน 

เราชอบค้นคว้า
ชอบเรียนรู้ หาเหตุผลมาตอบโจทย์..
เวลาแก้ปัญหาไม่ใช่แก้ได้อย่างเดียว

แต่อยากรู้ด้วยว่าท�าไมแก้ได้

”

“
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อนาคตนักวิจัย
อนาคตก็อยากเรียนต่อ ที่วางไว้ตั้งแต่แรกๆ อยากเรียนถึงปริญญาเอก ไม่แน่ใจว่า

จะท�าได้ไหม แต่ตัง้ไว้ก่อน เรยีนจบมากอ็ยากจะเป็นนกัวจิยั เพราะเราชอบค้นคว้า ชอบเรยีนรู้ 
หาเหตุผลมาตอบโจทย์ อย่างที่บอกว่าเวลาแก้ปัญหาไม่ใช่แก้ได้อย่างเดียว แต่อยากรู้ด้วย
ว่าท�าไมแก้ได้ บางครั้งเขาก็บอกมาแล้วว่าท�าไมแก้ได้ แต่ก็ยังติดใจอยู่ อยากรู้ว่าท�าไม 
มันต้องมีเหตุผลที่เราสามารถเข้าใจได้ เลยคิดว่าตัวเองน่าจะเหมาะกับสายนี้

ชีวิตต้องมีแผน
หลกัคดิในการใช้ชวีติของผมกค็อืหากจะท�าอะไรสกัอย่างต้องคดิให้ถีถ้่วนไม่ใช่อยาก

ท�าอะไรกท็�าเลย มนัอาจจะดใีนแง่ความเรว็ความคล่องตวั โดยปกตผิมเป็นคนชอบวางแผนก่อน 
ถ้าไม่เป็นอย่างนี ้หรอืเกดิอะไรขึน้เราแก้อย่างไร บางครัง้กโ็ดนคนอืน่ต่อว่าเหมอืนกนัว่าจะ
คดิอะไรเยอะมนัไม่เป็นอย่างนัน้หรอก แต่ถ้ามโีอกาสความน่าจะเป็นทีไ่ม่ใช่ศนูย์ เรากน่็าจะมี
การวางแผนให้ถี่ถ้วน ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเราควรจะมี backup plan ไว้...

แม้จะขึ้นชื่อว่าสายลุย แต่ก็จะเห็นได้ว่าหมอนั้นมีแผนในชีวิตที่ค่อนข้างชัดเจน 
ถ้ามองเห็นแล้วว่าอะไรที่น่าจะมีประโยชน์ มีโอกาสก็ต้องลองท�า ไม่จ�าเป็นต้องกลัวอาย 
กลวัความล้มเหลว เพราะความล้มเหลวนัน้มอีกีชือ่ว่า ประสบการณ์ และมนักม็คีณุค่าเพยีงพอ
ให้เราใช้เป็นบันไดสู่ก้าวต่อๆ ไปในชีวิต...ไปจนถึงความส�าเร็จได้! NSC
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หุ้นส่วนบริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำ�กัด
และกรรมก�รบริษัท ยูนิตี้ ไอที ซิสเต็ม จำ�กัด

ทรงกริช สันตินันตรักษ์

NSC | 2002
SONGGRIT SANTINANTARAK
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องค์ประกอบของความส�าเร็จมีอยู่หลายอย่าง แต่ที่ส�าคัญที่สุดคือ ลงมือท�า...‘อ๊อฟ’ 
ทรงกริช สันตินันตรักษ์ CEO หนุ่มวิสัยทัศน์ไกล เปิดเผยถึงปัจจัยแห่งความส�าเร็จ ที่ท�าให้
อดีตชายหนุ่มที่มีเงินอยู่แค่ 5 หมื่นบาท สามารถก่อร่างสร้างตัวมาถึงจุดของการเป็นหุ้นส่วน
บรษิทัไอทยีกัษ์ใหญ่ด้านไอทอีย่างแอดไวซ์ทีม่ยีอดขายกว่าหมืน่ล้านต่อปีได้ ว่าแล้วกม็าล้อมวง
กันเถอะ...เขาอยากจะเผยเคล็ดลับแล้ว
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ตอนนั้นคิดว่�ทำ�ไมมันย�กนัก
เลือกถูกไหมที่จะม�ส�ยนี้ แต่พอเร�มีคว�มตั้งใจ

เร�อย�กได้เกมสักเกมหนึ่งม�เล่นและอย�กลองทำ�ด้วยตัวเอง
ก็พย�ย�มทำ� พย�ย�มศึกษ�

“

”
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ฝันแรงกล้าแต่วัยเด็ก
ตั้งแต่เด็กๆ ก็คล้ายกับทุกคนที่โตมากับเกม เรา

ไปเจอเพือ่นบ้านทีเ่ขามเีครือ่งเกม ชอบไปเล่นกบัเขาจน
กระทั่งคุณแม่ซื้อเครื่องเกมมาให้เราเล่นเลย ก็เริ่มจาก
ตรงนั้น สนใจว่าเกมมันเป็นอย่างไร มันผลิตอย่างไร เริ่ม
ศกึษาตัง้แต่ประถมฯ ว่าเกมมนัเป็นมาอย่างไร จนกระทัง่
มธัยมฯ มแีต่คนบอกว่าต้องไปเรยีนแพทย์ฯ นะ อยากให้
ลกูเรยีนสงูๆ แต่เรามาสายนี ้เราบอกพ่อแม่ว่าอยากเป็น
คนผลิตซอฟต์แวร์ อยากเป็นคนผลิตเกม ซึ่งตอนนั้น
ผู้ใหญ่ก็ยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร เกมคืออะไร ท�าไมไม่
ไปเป็นหมอ ท�าไมไม่ไปเป็นอะไรที่มันดีกว่านี้ แต่เราก็
ต้องการตามความฝันของตัวเอง 

วิศวะคอมฯ คือที่หนึ่งในใจ
จนกระทั่งผมสอบเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ซึง่ตอนนัน้เน้นไปทางวศิวกรรมศาสตร์เลย แต่ปี 1 ยงัเป็น
วชิาพืน้ฐานวศิวกรรมทัว่ไปอยู ่พอปี 2 เริม่เลอืกภาควชิา 
ในใจผมเลือกภาควิชาคอมพิวเตอร์มาเป็นอันดับหนึ่ง
อยู่แล้ว ตอนนั้นคอมพิวเตอร์ก็เริ่มบูมขึ้นมาระดับหนึ่ง
และมีคนต้องการเลือกเยอะเหมือนกัน ก็เริ่มเข้ามาสาย
คอมพิวเตอร์ตั้งแต่ตอนนั้น จนกระทั่งได้เขียนโปรแกรม
คอมพวิเตอร์ตอนปี 3 แล้วกร็ูจ้กัเนคเทคตอนปี 3 เช่นกนั 
เริ่มเข้าสู่เวทีแข่งขันในตอนนั้นครับ

ไม่มีอะไรยากเมื่อเราพยายาม
ที่เราเคยคิดไว้การเขียนโปรแกรมก็แค่เอาภาพ

มาปะติดปะต่อให้มันเป็นเกมสักเกมหนึ่ง แต่พอเข้าไป
เรยีน ช่วงแรกทีไ่ด้เรยีนรูค้อืพวกภาษาปาสกาล (Pascal) 
ทีอ่าจารย์เอามาสอน มนัคอือะไร? โปรแกรมแรกเลยคอื 
Hello world โปรแกรมเมอร์จะรูว่้าเบือ้งต้นต้อง Hello 
world ให้ได้ก่อน ตอนนั้นคิดว่าท�าไมมันยากนัก เลือก
ถกูไหมทีจ่ะมาสายนี ้แต่พอเรามคีวามตัง้ใจ เราอยากได้
เกมสักเกมหนึ่งมาเล่นและอยากลองท�าด้วยตัวเอง 
ก็พยายามท�า พยายามศึกษา ทดลองเขียนโปรแกรม 
เขยีนค�านวณตวัเลขต่างๆ ตามพืน้ฐานทีน่กัศกึษาทกุคน
ต้องเรยีน มนักเ็ริม่เรยีนรู ้เริม่มทีกัษะมากขึน้ เริม่มคีวาม
เข้าใจ logic ต่างๆ ในการเขียนโปรแกรมแล้วพัฒนาขึ้น
มาจนถึงทุกวันนี้ ก็เริ่มชอบซอฟต์แวร์ตั้งแต่ตอนนั้น   

แรงบันดาลใจจากรุ่นพี่
ตอนนัน้เริม่มอีินเทอร์เน็ตแลว้แต่เราไมรู่ข้่าวสาร

ภายนอกเลย ได้แต่เรียนจริงๆ จนกระทั่งมีอาจารย์
มาบอกว่ามกีารแข่งขนั NSC ซึง่มรีุน่พีเ่คยไปแข่งขนัเเล้ว
ได้รางวลัมาก่อนคอื พีเ่พิม่ (เพิม่บญุ เอีย่มสภุาษติ)  เราก็
เลยมีรุ่นพี่เป็นแรงบันดาลใจ แล้วเข้าแข่งขันตั้งแต่ปี 3 
ครั้งแรกยื่นสมัครกับเพื่อนคนหนึ่ง จ�าได้ว่าจะผลิตเกม 
แต่พอดีเป็นช่วงปิดเทอม เเบ่งหัวข้อกับเพื่อนๆ แล้ว

ถ้�คุณไม่ลองทำ�
มันก็ยังคงไม่ได้อยู่อย่�งนั้น ลองทำ�ดูว่�จะทำ�ได้ไหม

สำ�เร็จหรือไม่สำ�เร็จอีกเรื่องหนึ่งแต่ขอให้ได้ทำ�

“

”
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แยกย้ายกันไป ช่วงนั้นไม่มีโทรศัพท์ มีแค่เพจเจอร์ 
แต่ติดต่อกันไม่ได้ เราก็พยายามตั้งใจเขียน จนสุดท้าย
เปิดเทอม ต่างคนต่างท�าของตัวเองกลายเป็นว่ามันไม่
สมบูรณ์ ครั้งแรกคือล้มเหลวไม่ประสบความส�าเร็จ 
เราเลยไม่ได้ส่งผลงานปีนั้น  แล้วคืนเงินสนับสนุนไป 
แต่ตั้งใจว่าไม่เป็นไร ยังมีทีสิส (thesis) เดี๋ยวเริ่มใหม่ 

ถ้าไม่ลองท�า...นวัตกรรมก็ไม่เกิด
พอขึน้ปี 4 เป็น NSC ครัง้ที ่4 กล็องสมคัรโดยส่ง

ผลงานโปรเจกต์จบเข้าแข่งขัน ซึ่งเราก็คิดร่วมกับท่าน
อาจารย์ ดร.ธนชาต ินุม่นนท์ ตอนนัน้อาจารย์เป็นหวัหน้า
ภาควชิาคอมพวิเตอร์และเป็นอาจารย์ทีป่รกึษาโปรเจกต์ 
เราพยายามพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ช ่วยเหลือคนพิการ
ทางสายตา ช่วงนัน้ซอฟต์แวร์ทีค่นชอบใช้กนัมากๆ เลย
กค็อื MSN เป็นโปรแกรมแชททีฮ่ติกนัมาก แต่คนพกิาร
ทางสายตาเขาพมิพ์ไม่ได้ เรากพ็ยายามคดิหาวธิแีล้วชวน
เพื่อนอีกคนมาเป็นคู่โปรเจกต์ ซึ่งอาจารย์แนะน�าให้ท�า
เป็นโปรแกรมที่สั่งงานได้ด้วยเสียง ตอนนั้นยังไม่ค่อยมี
ซอฟต์แวร์สัง่งานได้ด้วยเสยีง เรากย็งัตกใจอยูว่่าจะท�าได้
หรอื ด้วยความทีเ่ราเป็นนกัศกึษาทีเ่พิง่จบัซอฟต์แวร์มา
ได้ปีเดียวเอง แต่ก็ลองศึกษาแล้วพยายามท�าออกมา 
ปรากฏว่าท�าออกมาได้ดีด้วย นี่คือความตั้งใจที่บางคน
อาจจะคิดว่ามันยาก ท�าไม่ได้หรอกด้วยเวลาแค่นั้น  
ถ้าคุณไม่ลองท�ามันก็ยังคงไม่ได้อยู่อย่างนั้น ลองท�าดู
ว่าจะท�าได้ไหม ส�าเรจ็หรอืไม่ส�าเรจ็อกีเรือ่งหนึง่แต่ขอให้
ได้ท�า ตอนนัน้กเ็ลยลงมอืท�ามาเรือ่ยๆ จนส�าเรจ็แล้วส่ง
เข้าแข่งขนั NSC ได้รบัรางวลัชนะเลศิในหมวดซอฟต์แวร์
ส�าหรบัคนพกิาร

  

ประสบการณ์สอนให้ท�างานเป็นทีม
สิ่งที่เราได้เรียนรู้คือความพยายาม ส่วนหนึ่งคือ

เราต้องท�า สลัดความคิดที่ว่าเราท�าไม่ได้ หรือแม้กระทั่ง
การท�างานร่วมกบัคนอืน่ด้วย เพราะเราต้องท�างานเป็นกลุม่ 
เราคดิว่าเราท�าคนเดยีวได้ แต่พอได้ท�าร่วมกบัคนอืน่มนั
จะมจีดุทีว่่าเราจะท�างานร่วมกบัคนอืน่ได้อย่างไร เราจะ
แบ่งงานกันอย่างไร จะท�าอย่างไรให้งานของทั้งสองคน

หรอืทัง้ทมีมารวมกนัแล้วเข้ากนัได้ เป็นผลงานทีท่�าออกมา
ได้ด ีนีค่อืตอนนัน้ทีไ่ด้เรยีนรู ้เพราะเราล้มเหลวตอนปี 3 
เนื่องจากขาดการสื่อสารกับเพื่อน ขาดความเข้าใจกับ
เพื่อนว่าเป้าหมายที่ต้องท�าคืออะไร พอมาปี 4 เรารู้แล้ว
ก็เริ่มแบ่งงานกับเพื่อนในทีม แล้วเอาผลงานของทั้งสอง
คนมาประสานร่วมกนัให้ได้ กลายเป็นว่าทกุอย่างมนัลงตวั
จนประสบความส�าเร็จ

เวทีแห่งการโชว์ของ!
ตัวตนจริงๆ ของผม ณ ตอนนั้นคือเราเป็นคนที่

ชอบอยูก่บัหน้าจอของตวัเอง อยูใ่นโลกส่วนตวัของตวัเอง 
ไม่กล้าเอาความคดิของตวัเองแสดงออกมาว่า ‘ฉนัอยาก
ท�าอนันี ้ ฉนัอยากให้คนอืน่ได้เหน็สิง่ทีท่�า’ เพราะคดิว่า
เราอยู่ของเราแค่นี้แหละ ทั้งที่จริงเรามีความสามารถ 
NSC เป็นเวททีีท่�าให้ผมมคีวามกล้าทีจ่ะเอาผลงานทีต่วัเอง
ได้ท�าออกมา ตอนนัน้ไม่รูห้รอกว่าผลงานเรามปีระโยชน์
ต่อสงัคมอย่างไร แต่เราได้แสดงความสามารถของเราแล้ว 
เราได้แสดงในเวทีที่เขาเปิดกว้างให้เราได้แสดงออก 
เป็นจดุเริม่ต้นทีด่สี�าหรบัผมเลย ครัง้แรกอาจจะล้มเหลว 
พอครั้งที่สองประสบความส�าเร็จมันท�าให้เรารู ้สึกว่า 
NSC เป็นเวททีีท่�าให้เราได้แสดงออกจรงิๆ คดิว่ารุน่น้อง
ที่ได้มาสัมผัสตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีส�าหรับเขาและ
ก้าวต่อไปในอนาคต

  

เกบ็ประสบการณ์ลกูจ้าง เพือ่สร้างธรุกจิตวัเอง
ตอนเรียนจบใหม่ๆ มีบริษัทของญี่ปุ่นบริษัทหนึ่ง

มาสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัยและรับเราเข้าท�างานตั้งแต่
ยังเรียนไม่จบ ตอนนั้นชีวิตก็เหมือนมนุษย์เงินเดือน 
วัยท�างานทัว่ไป พอท�างานกบับรษิทันีไ้ด้ 1 ปี คณุพ่อเริม่
มีอาการไม่สบายนิดหนึ่ง รู้สึกว่าอยากให้ของขวัญอะไร
กบัพ่อแม่บ้างกค็อืการเรยีนต่อให้มนัสงูขึน้ เลยลาออกมา
เรียนปริญญาโทที่จุฬาฯ หลักสูตร Software Business 
Development  เป็นหลักสูตรทางด้าน Software 
Engineer พอจบปรญิญาโทกไ็ปท�างานต่อทีบ่รษิทั True 
Corperation แต่ท�าได้แค่ครึง่ปี ความรูส้กึตอนนัน้เราไม่
อยากเป็นลูกจ้างเขา ด้วยลักษณะนิสัยเราที่อยากท�า
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NSC เป็นเวทีที่ทำ�ให้ผมมีคว�มกล้�
ที่จะเอ�ผลง�นที่ตัวเองได้ทำ�ออกม� ตอนนั้นไม่รู้หรอกว่�

ผลง�นเร�มีประโยชน์ต่อสังคมอย่�งไร
แต่เร�ได้แสดงคว�มส�ม�รถของเร�แล้ว

”

“
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สิ่งเดียวที่ผมยึดถือม�ตลอดคือ
ทำ�อย่�งไรให้ประสบคว�มสำ�เร็จ ก็คือต้องทำ�

คนที่ทำ�แล้วไม่สำ�เร็จคุณไม่ได้ล้มเหลว
คนที่ล้มเหลวคือไม่ได้ทำ�

”

“
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คว�มฝันก็คือ
ก�รกำ�หนดเป้�หม�ยที่สูงเอ�ไว้
ปักธงไว้ว่�ต้องขึ้นไปให้ถึงจุดนั้น
ถ้�เร�ไม่มีเป้�หม�ยเร�ก็เดินไม่ถูก

ต้องมีธงอยู่ข้�งหน้�ให้เห็นว่�
เร�จะไปตรงไหน

“

”
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อะไรเป็นของตัวเอง เราไปท�างานตรงนั้นเพื่อได้เรียนรู้
วัฒนธรรมองค์กร เรียนรู้ถึงรากการเป็นชีวิตลูกจ้างว่า
เป็นอย่างไร ได้เรียนรู้ความรู้สึกของลูกจ้างที่อยู่ภายใต้
การควบคุมของบริษัทว่าเป็นอย่างไร พอได้เรียนรู้แล้ว
ก็คิดว่าน่าจะถึงเวลาที่เราจะออกมาท�าธุรกิจของตัวเอง 

จากปลาเล็ก...สู่ปลาใหญ่
ตอนนัน้มเีงนิทนุตดิตวัแค่ 5 หมืน่บาท ด้วยความ

ทีเ่ราเรยีนจบสายคอมพวิเตอร์และชอบคอมพวิเตอร์อยู่
แล้ว กไ็ปเดนิดตูลาดทีพ่นัธุท์พิย์พลาซ่าเพือ่หาแนวทาง
หากต้องไปเปิดร้านคอมพวิเตอร์ของตวัเองทีต่่างจงัหวดั 
ซึง่ไม่จ�าเป็นต้องใหญ่โต บางคนอาจจะคดิอยากไปตัง้บรษิทั
ทีใ่หญ่โต แต่ความคดิผมตอนนัน้เอาแค่เลก็ๆ กพ็อ ขอแค่
ให้มนัเป็นสิง่ทีเ่ราชอบ เป็นสิง่ทีเ่ราตัง้ใจและได้เป็นเจ้านาย
ของตวัเอง ได้ท�าธรุกจิของตวัเอง เลยเอาเงนิ 5 หมืน่บาท
ไปเปิดร้าน ธรุกจิกด็ขีึน้เรือ่ยๆ ใช้เวลา 2 ปีธรุกจิเริม่โต 
ร้านเริ่มใหญ่ขึ้น เริ่มมีพนักงานมากขึ้น เริ่มได้ควบคุม
พนกังานหลากหลายรปูแบบ เริม่เรยีนรูอ้ะไรหลายอย่าง 
จนกระทัง่บรษิทั แอดไวซ์ ไอท ีอนิฟินทิ จ�ากดั ซึง่ตอนนัน้
มเีจ้าของสองท่าน เขาเหน็ยอดขายของเราทีเ่ป็นดลีเลอร์
ให้เขาอยู ่กเ็ลยชกัชวนมาใช้ชือ่บรษิทัฯ กึง่ๆ เป็นแฟรนไชส์ 
ซึง่เรากย็งัเป็นเจ้าของอยู ่ แต่เราเอาโลโก้ของบรษิทัไปใช้
เหมอืนเป็นสาขาทีจ่งัหวดันัน้ๆ ยอดขายกเ็พิม่ขึน้เรือ่ยๆ 
จนกระทัง่ปัจจบุนับรษิทั แอดไวซ์ฯ ยอดขายโดยรวมอยูท่ี่
ปีละหนึ่งหมื่นสี่พันล้านบาท เป็นตลาดไอทีเบอร์หนึ่ง 
ซึ่งเราพร้อมที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ ทุกคนก็เลย
รวมกลุ ่มกัน ตอนนีก้เ็หมอืนเป็นหุน้ส่วนกนัเตรยีมตวัที่
จะเข้าตลาดหลกัทรพัย์ กว่าจะมาถงึจดุนีก้ใ็ช้เวลา 10 ปี    

เดินสู่ความส�าเร็จด้วยตัวเอง
สิง่ทีผ่ลกัดนัให้มาถงึทกุวนันีน่้าจะเป็นความอยาก

ประสบผลส�าเร็จ เราโตมาในครอบครัวคนจีน คุณพ่อ
จะพูดเสมอว่าต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ ต้องท�าให้
ประสบความส�าเร็จด้วยตัวเอง การผลักดันก็น่าจะเป็น
ค�าพูดของคุณพ่อ เขาไม่ช่วยเหลืออะไรนะ คุณต้องเดิน
ด้วยตวัของคณุเอง ชวีติคณุต้องประสบความส�าเรจ็ด้วย

ตัวของคุณเอง เพราะฉะนั้น ในสมองเราจะคิดอยู่เสมอ
ว่าเราต้องประสบความส�าเรจ็ มนัเป็นจดุทีเ่ราต้องท�าสิง่
ทีช่อบ ต้องเตบิโต ต้องประสบความส�าเรจ็ ท�ามาเรือ่ยๆ 
เจออปุสรรคกพ็ยายามแก้แล้วเดนิต่อไป เส้นทางขรขุระ
เรากพ็ยายามเดนิมา กผ่็านมาเยอะพอสมควรกว่าจะมา
ถงึจดุนีไ้ด้ ณ ปัจจบุนักย็งัไม่ได้ประสบความส�าเรจ็เตม็ตวั 
ยังต้องก้าวต่อไปอีกระยะหนึ่งถึงจะประสบความส�าเร็จ    

คนล้มเหลว คือคนที่ไม่ลงมือท�า
ผมมองว่าทกัษะเดยีวทีน้่องๆ ไอทรีุน่ใหม่ควรจะมี

คือความตั้งใจ มันไม่จ�าเป็นว่าคุณจะต้องช�านาญด้านใด
ด้านหนึ่ง ไม่จ�าเป็นว่าคุณจะต้องเก่งซอฟต์แวร์หรือ
เขียนโปรแกรมเก่ง เพราะถึงแม้คุณจะเก่งแต่ถ้าไม่มี
ความตั้งใจก็ไม่ประสบความส�าเร็จ สิ่งเดียวที่ผมยึดถือ
มาตลอดคอืท�าอย่างไรให้ประสบความส�าเรจ็ กค็อืต้องท�า 
คนที่ท�าแล้วไม่ส�าเร็จคุณไม่ได้ล้มเหลว คนที่ล้มเหลวคือ
ไม่ได้ท�า ผมคดิแบบนีเ้สมอ เพราะฉะนัน้ ถ้าคณุคดิอยาก
จะท�าอะไรหรือมีความตั้งใจจะท�าอะไรให้ท�า อย่าไป
คิดมาก อย่าไปคิดว่าฉันท�าไม่ได้ ฉันติดนั่นติดนี่ ฉันไม่มี
เงินทุน ไม่มีคนสนับสนุน ฉันมีแค่ความสามารถ ฉันไม่มี
เพื่อนไม่มีสังคม อย่าไปคิดแบบนั้น คุณต้องท�าก่อน 
วางแผนให้ดีแล้วท�ามันถึงจะมีค�าว่าประสบความส�าเร็จ 
อย่าไปคิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถ ทุกคนมีความ
สามารถของตัวเอง เรียนรู้ได้ พยายามได้ ศึกษาได้ ท�า
ในสิ่งที่ตัวเองอยากจะท�าได้ ไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่ต้น แค่
คุณพยายามและลองท�า ความส�าเร็จรอคุณอยู่ข้างหน้า 

สร้างคอนเนคชันสู่เวทีโลก
ในส่วนของ NSC ผมมองว่าการเป็นเวทปีระกวด

หรอืแข่งขนัทีช่่วยสนบัสนนุเงนิทนุ เป็นจดุเริม่ต้นทีด่แีล้ว 
ถ้าจะให้เพิ่มเติมอีกก็คือ ความรู้ คอนเนคชันระดับที่
ใหญ่ขึ้น ระดบัประเทศ ระดบัโลก เพราะปัจจบุนัเรือ่งไอที
คงไม่กระจุกอยู่ที่บ้านเรา ต้องมีคอนเนคชันกับต่าง
ประเทศเพิม่ศกัยภาพของนกัเรยีนนกัศกึษาไทยไปสูเ่วที
ต่างชาต ิ เพือ่ทีจ่ะเทยีบชัน้กบัประเทศทีเ่ขาโตแล้ว เช่น 
อนิเดยี ซึง่เดก็ไทยมคีวามสามารถ ถ้า NSC อยากจะช่วย

คว�มฝันก็คือ
ก�รกำ�หนดเป้�หม�ยที่สูงเอ�ไว้
ปักธงไว้ว่�ต้องขึ้นไปให้ถึงจุดนั้น
ถ้�เร�ไม่มีเป้�หม�ยเร�ก็เดินไม่ถูก

ต้องมีธงอยู่ข้�งหน้�ให้เห็นว่�
เร�จะไปตรงไหน

“
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นิยามตัวเอง ณ วันนี ้
ทุกวันนี้ผมพยายามท�าตามฝันของตัวเอง ลงมือ

ท�าให้เตม็ที ่ให้เตม็ความสามารถของตวัเอง อย่าท้อ อย่าคดิ
ว่าตวัเองท�าไม่ได้ สกัวนัหนึง่คณุกจ็ะประสบความส�าเรจ็ 
ผมคิดเสมอว่าต้องพยายามท�า ต้องท�าให้ได้ ซึ่งทุกคน
ต้องมีฝัน ความฝันก็คือเป้าหมายของตัวเอง เป้าหมาย
ของแต่ละคนไม่เหมอืนกนั บางคนพอพดูถงึความฝันอาจ
เป็นเป้าหมายที่สูงเพราะมันเหมือนฝัน ซึ่งความฝันก็คือ
การก�าหนดเป้าหมายทีส่งูเอาไว้ ปักธงไว้ว่าต้องขึน้ไปให้
ถงึจดุนัน้ ถ้าเราไม่มเีป้าหมายเรากเ็ดนิไม่ถกู ต้องมธีงอยู่
ข้างหน้าให้เหน็ว่าเราจะไปตรงไหน ถ้าเป็นผมกจ็ะต้องมี
การวางแผนและวางเป้าหมายให้ชัดเจน เราจะไปตรงนี้ 
ถึงตรงนี้ผ่านไปกี่ปี อายุเรากี่ปี เราจะเป็นอย่างไร มอง
ตัวเองในอนาคตให้เห็น แล้วก�าหนดไว้ว่าเราจะไปให้ถึง
เป้าหมายนั้น ...

ทกุคนมฝัีนในชวีติ แต่น่าเสยีดายทีห่ลายคนเลอืก
ฝากความฝันของตัวเองไว้กับความกลัว จนไม่ได้ลงมือ
ท�าอะไร และสุดท้ายก็จบลงที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น...ส�าหรับ
อ๊อฟ มีหลายช่วงในชีวิตที่เขาต้องเผชิญหน้ากับความ
กลัว แต่สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะกล้าลงมือท�าตามความ
ฝัน และไม่ลมืทีจ่ะบอกต่อรุน่น้องๆ ว่า คงไม่มวีนันีถ้้าไม่
ลงมือท�าในวันนั้น... NSC

กน่็าจะเป็นเรือ่งคอนเนคชนักบัต่างประเทศ อาจจะมอง
ว่ามนัเรว็ไปไหมส�าหรบัเดก็ ผมว่าไม่เรว็ เดก็สมยันีศ้กึษา
ได้เรว็มาก สมองเขาเรว็มาก การทีจ่ะไปคยุกบัต่างประเทศ
หรอือะไรทีม่นัสเกลใหญ่ขึน้เขาท�าได้และเขาจะเตบิโตเรว็

    

วิสัยทัศน์วัดความอยู่รอด
สิ่งที่จะท�าให้อยู่ในตลาดได้ยาวคือวิสัยทัศน์ ต้อง

ตามเทรนด์ตลาดให้ทนั ตอนนีต้ลาดไปเรว็มากใครจะนกึว่า
กล้องถ่ายรปูจะล้มได้ ใครจะนกึว่าโนเกยีจะล้มไปได้ คอื
เราต้องตามให้ทันแค่นั้นเอง มีวิสัยทัศน์ในการมองว่า
เทรนด์ในอนาคตจะเป็นอย่างไร ไม่ใช่มองแค่ว่าเราจะท�า
ตรงนี้ แต่อนาคตเทรนด์จะไปอย่างไรเราต้องวางแผน
รองรับ แน่นอนว่าตอนนี้เทรนด์การซื้อของออนไลน์
ก�าลังมา การที่คุณจะเปิดหน้าร้านอย่างเดียวมันไม่ได้ 
คณุจะต้องปรบัเปลีย่นธรุกจิของตวัเองให้ตามเทรนด์ได้ทนั  
เพราะฉะนั้น เด็กรุ ่นใหม่ยุคนี้จะต้องมีความคิดที่ดี 
มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ตามเทรนด์ตามตลาดให้ทัน มอง
อนาคตให้ทันว่า อนาคตจะไปอย่างไร ถ้าคุณยังมอง
ไม่ทันก็ยากที่จะเดินต่อ 

ไม่มีปัญหาไหนที่แก้ไม่ได้!
เวลาเจอปัญหาต้องคิดก่อนว่าปัญหาที่เกิดขึ้น 

อุปสรรคที่เกิดขึ้นมันคืออะไร ด้วยตัวผมเองเป็นคนที่
ซีเรียส คนที่อยู่ข้างๆ ผมจะรู้ว่าผมเป็นคนที่ซีเรียสมาก 
แต่ในภาพที่ผมซีเรียสอยู ่สมองจะคิดหาวิธีการที่จะ
ก้าวข้ามอปุสรรคตรงนัน้ให้ได้ บางคนเจออปุสรรคแล้วท้อ 
‘ไม่ได้หรอก ฉันข้ามไม่ได้หรอก’ แต่ผมจะคิดเสมอว่า
มนัต้องมสีกัทางทีจ่ะท�าให้เราก้าวผ่านอปุสรรคเหล่านัน้
ไปได้ ซึง่ทีผ่่านมามนักท็�าได้อยูต่ลอด อย่าไปคดิว่าปัญหา
บางอย่างแก้ไม่ได้ เพราะปัญหาทุกอย่างแก้ได้ อยู่ที่ว่า
คุณพร้อมที่จะรับปัญหา รับความผิดพลาดที่เคยพลาด
มาแล้ว แล้วจะแก้ไขอย่างไรให้ก้าวข้ามตรงนั้นไปได้ 
คนรอบข้างก็มีส่วนส�าคัญเหมือนกันที่จะให้ก�าลังใจเรา 
แต่สุดท้ายอยู่ที่ตัวเราเอง สมองเราเอง จิตใจเราเอง 
คิดอย่างไรให้สามารถแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้      





CEO และ Game Designer
บริษัท ยูอาร์นีค สตูดิโอ จำากัด 

ปริเมธ วงศ์สัตยนนท์

NSC | 2016
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ทุกคนมีสิ่งที่ชอบ ทุกคนมีความฝัน สิ่งส�าคัญคือ อย่าลืมลงมือท�า!...คือข้อความที่ 
‘เจมส์’ ปริเมธ วงศ์สัตยนนท์ CEO หนุ่มน้อยแห่งยูอาร์นีค สตูดิโอ ฝากบอกถึงคนรุ่นใหม่
ทุกคนที่มีความฝัน ว่าอย่ามัวปล่อยให้ความฝันเป็นเพียงความฝัน แต่จงลงมือท�าซะ! 
เพื่อแปรรูปฝันนั้นให้กลายเป็นจริง...
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ความฝันของเด็กชอบคอมฯ
ผมชอบเล่นเกมตัง้แต่เดก็เลยชอบเล่นคอมพวิเตอร์ไปด้วย ตั้งแต่ ป.1 - ป.2 

ชอบจับคอมพิวเตอร์ วิชาที่ชอบเรียนตอนประถมฯ ก็คือคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งที่
เราสนใจมาโดยตลอด โตขึน้มากท็�ากจิกรรม เกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ทัง้นัน้ มนักเ็ลย
เหมอืนเป็นส่วนหนึง่ของชวีติ และพบว่าอยากท�าเกมเป็นของตวัเองตัง้แต่ประถมฯ 
มีความฝันมาตลอดว่าอยากเขียนโปรแกรม อยากเขียนเกม แต่ไม่เคยได้ท�า 

ใช้ความฝันกดดันตัวเอง
จนกระทั่งขึ้นมหาวิทยาลัย ผมเรียนวิศวะฯ คอมพิวเตอร์ที่จุฬาฯ ได้เลือก

ภาควชิาตอนปี 2 ซึง่ถ้าจะตดิภาควชิาคอมพวิเตอร์ให้ได้เราต้องเขยีนโปรแกรมเป็น 
ก็เลยตั้งใจทุ่มเทท�าการบ้าน เป็นเด็กเนิร์ดในห้อง อาจารย์สอนอะไรก็ยกมือถาม 
รู้สึกว่าถ้าเราอยากเข้าภาคคอมฯ เราต้องโชว์ให้ได้ว่าเราเขียนโปรแกรมเป็น 
เลยเป็นทักษะแรกๆ เกี่ยวกับโปรแกรมมิ่งตั้งแต่ตอนปี 1 จริงๆ เป็นวิชาบังคับที่
ทุกคนต้องเรียน แต่บางคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบ เพราะวิศวะฯ ก็มีหลากหลาย 
แต่ผมกดดันตัวเองว่าถ้าเราอยากเข้าภาคคอมฯ เราต้องท�าได้

ใช้โอกาสครั้งเดียว ได้ 2 เป้าหมาย 
ผมประกวด NSC ตอนปี 3 ก่อนหน้านัน้เคยรวมทมีกบัเพือ่นท�าเกมด้วยกนั

แต่ผมไม่ได้เป็นตัวน�าอะไรแค่ไปแจมกับเพื่อน คือเพื่อนสนิทผมเขาไปเกาะกลุ่ม
กับคณะอื่นที่เป็นเพื่อนโรงเรียนเก่า เขาท�าเกมด้วยกัน ผมได้ยินก็เลยไปแจม
ไปประกวดเกมด้วย เเล้วเอามาส่งประกวด NSC ได้รางวัลที่ 2 เป็นเกม puzzle 
บนมือถือ พอปี 4 ท�าโปรเจกต์จบก็เลยอยากจะท�าเกม เพราะเป็นเป้าหมายชีวิต
ทีอ่ยากท�าเกมอยูแ่ล้ว อาจารย์กแ็นะน�าว่าควรจะประกวด เลยเป็นเป้าหมายแรก
ว่าจะท�าโปรเจกต์จบแล้วชนะ NSC ให้ได้  ตอนนั้นได้รางวัลที่ 1 มาครับ

“

”

การแข่ง NSC
มันได้อะไรหลายๆ อย่าง ไม่ได้มีแค่ถ้วยรางวัลตอนจบ

แต่มันคือประสบการณ์ที่ดีตั้งแต่เริ่มต้น
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ผมเชื่อว่าทีมคือสิ่งส�าคัญที่สุด
ในการท�าอะไรก็ตามแต่
“
”
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มากกว่ารางวัลคือมิตรภาพ
สิ่งที่ผมรู้สึกว่าส�าคัญมากกว่ารางวัลก็คือคนที่ผม

ร่วมงานด้วย ปกติถ้าเราท�าการบ้านที่โรงเรียนมันก็แค่
การบ้าน แต่ตอนท�าโปรเจกต์นี้เรามีความจริงจังมากๆ 
เราต้องท�าให้ส�าเรจ็เพราะเป้าหมายมนัใหญ่ ตอนนัน้รวม
ตวักบัเพือ่นเช่าคอนโดนอนด้วยกนัเลย ท�ากับข้าว ซักผ้า
อยู่ด้วยกัน ก็เลยได้รู้จักเพื่อนมากขึ้น กลายเป็นเหมือน
พี่น้องเพราะเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน 

อีกส่วนหนึ่งก็คือการได้เจอกับทีมอื่นๆ  ผมว่านี่
คือสิ่งส�าคัญที่สุดของการได้ไปแข่ง NSC ปกติเวลาเรียน
เราสนใจแค่นี ้เราเป็นกลุม่เดยีวในคณะด้วยซ�า้ แต่พอมา
แข่ง NSC เราได้เจอคนอื่นที่สนใจด้านไอที  สนใจอะไร
แนวเดยีวกบัเรา ม ีpassion คล้ายๆ กนั แต่เราไม่เคยเจอ
เขามาก่อน ซึง่แต่ละมหาวทิยาลยัแต่ละคณะกม็พีืน้ฐาน
ที่ต่างกัน นิสัยที่ต่างกัน แม้เราจะมีเป้าหมายเดียวกัน 
แต่ความคดิอะไรหลายๆ อย่างไม่เหมอืนกนั รูส้กึว่าการที่
ได้เจอคนทีม่คีวามฝันคล้ายๆ กนัแต่มเีบือ้งหลงัทีต่่างกนั
มันเป็นอะไรที่จุดประกายให้ผมด้วย แล้วพวกเขาก็เป็น
เพื่อนที่ดี ทุกวันนี้ก็ยังเก็บคอนเนคชันอยู่ ไปกดไลค์รูป
ในเฟซบุก๊บ้าง บางคนตอนนีก้ม็าช่วยงานผมด้วย รูส้กึว่า 
การแข่ง NSC มนัได้อะไรหลายๆ อย่าง ไม่ได้มแีค่ถ้วยรางวลั
ตอนจบ แต่มันคือประสบการณ์ที่ดีตั้งแต่เริ่มต้น 

โอกาสดีๆ ต้องทุ่มชีวิตเข้าใส่!
ด้วยความทีโ่ปรเจกต์จบมนัเป็นโปรเจกต์ประกวด 

กเ็ลยโชคดทีี ่Microsoft เขาตดิต่อให้เราประกวด Imagine 
Cup โชคดีได้ชิงแชมป์โลกแล้วก็โชคดีที่ชนะเลิศมาครับ 
(หัวเราะ) มันเลยเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต คิดว่าไม่น่าจะ
มีใครมีโอกาสโชคดีไปกว่าพวกผม ที่มีทุนจากรางวัล มี
คอนเนคชนัจาก Microsoft  กเ็ลยรูส้กึว่าถ้าไม่ใช่เราท�า
กค็งไม่มใีครท�าได้อกีแล้ว เพราะเรามโีปรเจกต์ที่เราเชือ่
มัน่ว่ามนัน่าจะเวร์ิค และเราได้ความเชือ่มัน่จากผูใ้หญ่ใน
บ้านเรา ผูใ้หญ่เมอืงนอกเขาเชือ่มัน่ว่าโปรเจกต์เราจะรอด 
เรามทีนุจากรางวลัด้วยท�าให้รูส้กึว่าท�าไมเราจะทิง้โอกาส
ไปท�างานก่อน เลยคดิว่าลองมาท�าตรงนีก่้อน ถ้าเจ๊งกเ็สยี
เวลาแค่ปีหรือสองปี ถ้าไม่เจ๊งก็แฮปปี้ไป เพราะมันเป็น

โอกาสที่ดี พวกเราเลยตั้งบริษัทชื่อว่า ยูอาร์นีค สตูดิโอ 
ก่อตั้งเมื่อต้นปีนี้ ก่อนหน้านั้นยังไม่ได้เป็นบริษัทจริงจัง
อะไร หลักๆ ก็ท�าเพื่อพัฒนาตัวเกม คิดไทม์ไลน์ ตอนนี้
เป็นบรษิทัรบัจ้างด้วย รบังาน outsource ในการพฒันา
ซอฟต์แวร์ต่างๆ พวกเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน

พิชิตสตาร์ทอัพด้วยทีมที่ดีและทุนที่พอ!
ถ้าพดูถงึสตาร์ทอพัมนัไม่ได้สวยหรอูย่างทีเ่ขาบอก 

ทีส่�าเรจ็จรงิๆ น้อยนดิมาก ถ้าใครคดิจะมาแนวสตาร์ทอพั
สิง่ส�าคญัทีส่ดุทีต้่องมก่ีอนอย่างอืน่เลยกค็อืทมี ต้องมคีน
ทีม่ทีกัษะพร้อมในการท�าสิง่นัน้ๆ ด้วย ซึง่การจะชวนคน
มาอยูก่บัเราโดยทีเ่รายงัไม่มเีงนิเดอืน เรายงัไม่มรีายได้นะ 
ผมว่ามนัยาก เพราะฉะนัน้ เราต้องชวนคนทีม่คีวามฝันและ 
passion เดยีวกนัให้ได้ก่อนเเล้วเริม่ไปด้วยกนั เริม่ตัง้แต่
จดุแรกมนัง่ายกว่ามาก แม้แต่การประกวด NSC ทมีกค็อื
พระเอกที่สุดเพราะเราท�าคนเดียวไม่ได้อยู่แล้ว ขนาด
สตฟี จอ็บส์ ยงัมพีนกังาน ต่อให้คณุอจัฉรยิะแค่ไหนกต้็อง
มีทีมงาน บริษัทก็ยังมีทีมงาน ทุกคนต้องมีทีมงานกัน
หมด ผมเชือ่ว่าทมีคอืสิง่ส�าคญัทีส่ดุในการท�าอะไรก็ตาม
แต่ ผมเคยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและได้คุมเด็กแข่ง 
NSC ยกตวัอย่างสองทมีทีม่คีวามแตกต่างกนัชดัเจน ทมี
หนึง่ไม่มคีวามเป็นทมีเวร์ิคเลย ไม่มใีครคยุกนั ไม่มแีผน ทกุ
คนท�าตามสไตล์ตวัเองทีอ่ยากจะท�า กบัอกีทมีหนึง่คยุกนั
ตลอด พยายามวางแผน พยายามคยุกนั ซึง่ผมเหน็ผลลพัธ์ที่
ได้มนัแตกต่างกนัมาก ดงันัน้ทกัษะส�าคญัทีเ่ดก็ไอทต้ีองมี
คอืทมีเวร์ิค ต้องท�างานเป็นทมีเป็น ต้องฟังคนอืน่ด้วย อีก
อย่างคอืต้องมทีนุ เพราะเราต้องกนิต้องใช้ ท�าอย่างไรจึง
จะอยูร่อดโดยทีไ่ม่ตาย ท�าอย่างไรให้ประสบความส�าเรจ็ ซึ่ง
มันต้องพร้อมทุกๆ ด้านทั้งทุนและทีม 

ฝีมือเจ๋งอย่างเดียวไม่พอ ต้องขายของ
เป็นด้วย

อกีอย่างทีส่�าคญัและเดก็ไอทหีลายคนมกัจะขาดคอื 
เดก็ไอทมีขีองแต่มกัจะขายไม่เป็น ท�าโปรเจกต์อย่างเจ๋งเลย
แต่เอาไปพรเีซนต์กรรมการไม่รูเ้รือ่ง กรรมการไม่สามารถ
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เข้าใจได้ว่าท�าอะไรอยู ่ต่อให้เราท�าของเจ๋งสดุยอด ถ้าไม่
สามารถพรเีซนต์ให้คนอืน่รูว่้าท�าไมต้องมขีองชิน้นี ้มนัก็
เหมอืนคณุท�าขยะขึน้มาชิน้หนึง่ เพราะฉะนัน้ คณุท�าของ
ที่ดีแล้วคุณต้องขายมันเป็นด้วย อันนี้คือสิ่งส�าคัญ

เป็นโคชที่ไม่คุม
ตอนที่ผมไปเป็นโคชก็สนุกดีครับ ได้ดูคนอื่นแข่ง 

ไม่เครยีด (หวัเราะ) รูส้กึสบายขึน้ เพราะตอนแข่งมนัเหนือ่ย 
มนัต้องท�ากนัโต้รุง่ แต่มนักเ็ป็นประสบการณ์ในการแข่งขนั 
ได้ความสนุกเหมือนเราเป็นคนเล่นเกมเอง แต่พอเป็นที่
ปรึกษาของคนอื่นเราแค่ให้ค�าแนะน�าเขา เรารู้ว่าเขาจะ
เจออะไรบ้าง เรารู้ว่าเขาจะต้องผ่านอะไรอีก เราก็แค่ให้
ค�าแนะน�า พยายามบอกอะไรทีเ่ขาไม่ต้องไปเจอแบบเรา
หรอืเสยีเวลาแบบเรา แต่มนักไ็ม่ใช่เราอยูด่ ีบางทเีขาอาจ
จะท�าตาม บางทีเขาอาจจะไม่ท�าตาม มันขึ้นอยู่กับ
การตดัสนิใจของเขาด้วย มนักเ็ลยเป็นอกีมมุมองหนึง่ว่า
ถ้าเราจะไปคุมเขาเราแข่งเองดีกว่า

สร้างเมนเทอร์ประจ�าทีม
ถ้า NSC จะช่วยน้องๆ หลกัๆ อยากให้เพิม่เรือ่ง

การให้ค�าแนะน�ามากขึน้ คอยดแูลในภาพรวมแล้วค่อยมา
ให้ค�าแนะน�าดแูลแบบถงึตวัตรงๆ เพราะเท่าทีผ่่านมาเรา
จะไม่ได้มคีอนเนคชนัหรอืตดิต่อกบั NSC โดยตรง เหมอืน
เราแค่ไปประกวดแล้วจบกลบับ้าน ยงัไม่เคยมคีวามรูส้กึว่า
มทีีป่รกึษาหรอืเมนเทอร์ (mentor)  แต่กเ็ข้าใจว่าเพราะ
มคีรทูีป่รกึษาของน้องๆ แต่ละโรงเรยีนอยูแ่ล้ว เข้าใจว่า 
NSC ไม่ได้มคีนเยอะพอทีจ่ะหาทีป่รกึษามาให้ได้ แต่ทีผ่ม

เคยไปประกวดเวทีอื่นเขาจะมีเมนเทอร์ขององค์กรนั้น
เข้ามาช่วยจดัการช่วยดแูลเหมอืนเป็นพีเ่ลีย้ง ช่วยพาเรา
ส�าเรจ็ตามเดดไลน์ได้ ช่วยคดิหรอืให้ค�าแนะน�าบางอย่าง
เพิ่มเติม เช่น สอนเรื่องพื้นฐานว่าทีมเวิร์คเป็นอย่างไร 
หรือช่วยท�าอย่างไรให้งานเสร็จเร็วขึ้น แนะน�าเทคนิค 
และเคล็ดลับในการใช้เครื่องมือมากขึ้น ซึ่งจะมีหลายวิธี
ทีท่�าให้เดก็ท�างานได้ดขีึน้ หรอืท�างานให้เสรจ็ได้ทนัเวลา 
อย่างผมกแ็ค่อยากรูว่้าเราควรท�าอย่างไรให้เสรจ็ทนัเวลา 
หรือถ้าไม่เสร็จทันเวลาเราจะแก้ไขอะไรเพิ่มเติมได้บ้าง 
ถ้ามอีะไรแนะน�าเพิม่เตมิเพือ่ช่วยเรามนัจะดมีากขึน้ครบั 
อาจจะเขียนให้ความเห็นสักหนึ่งย่อหน้าเพื่อให้เรารู้ว่า
จะปรับตรงไหนได้ ผมว่าน่าจะช่วยให้เด็กๆ ได้เข้าใจว่า
เขามจีดุอ่อนอะไรหรอืท�าให้อาจารย์ทีป่รกึษาเข้าใจมากขึน้

สร้าง passion ร่วมกนั...ความฝันย่อมไปถงึ
ผมว่าการที่เราจะได้รางวัลมันไม่ได้อยู ่ที่ฝีมือ

อย่างเดยีว มนัเป็นเรือ่งของโชคด้วย เพราะว่าทกุคนทีไ่ป
แข่ง NSC เก่งอยูแ่ล้ว แต่ทีห่นึง่มไีด้คนเดยีว เพราะฉะนัน้ 
คนทีอ่าจจะเก่งทีส่ดุและมดีวงเยอะทีส่ดุจงึชนะ ผมคดิว่า
โปรเจกต์ของผมก็ไม่ได้ดีกว่าใคร ผมยงันัง่ประเมนิอยู่
เพราะกลุ่มนี้ก็ดีกลุ่มนั้นก็ดี  ส่วนหนึ่งอาจเป็นเรือ่งของ 
passion ทกุคนต้องม ีpassion อย่างน้อยผู้น�าต้องมีความ
สามารถถ่ายทอด passion ของตัวเองให้น้องๆ หรือ
เพื่อนในทีมทุกคนมี passion ร่วมกันได้ เพราะเขาก�าลงั
เดนิตามฝัน เพราะเขาก�าลงัวิง่แข่งไปด้วยกนักบัคณุ ถ้าเขา
ไม่รูว่้าเป้าหมายนัน้คอือะไรกไ็ม่มใีครอยากจะออกแรงวิง่
ไปกบัคณุ ถ้าคณุไม่มคีวามสามารถในการชกัจงูผูค้นไปร่วม
เป้าหมายกบัคณุได้ ผมว่ากไ็ม่ค่อยเวร์ิค 

ทุกคนต้องมี passion
อย่างน้อยผู้นำาต้องมีความสามารถถ่ายทอด passion ของตัวเอง

ให้น้องๆ หรือเพื่อนในทีมทุกคนมี passion ร่วมกันได้

“

”
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รางวัลมันเป็นแค่จุดเริ่มต้น
ไม่ใช่จุดสุดท้ายของชีวิต ไม่ใช่ฉากสุดยอดในชีวิต

มันแค่ฉากเปิดหนังด้วยซ�้า

“

”
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รางวัลไม่ใช่เส้นชัยของชีวิต
ส�าหรบัผมเองกย็งัไม่ส�าเรจ็หลายๆ อย่าง เป้าหมาย

ของผมคืออยากเป็นบริษัทเกมที่ใหญ่และมีผลิตภัณฑ์
ของตวัเอง สามารถสร้างชือ่เสยีงให้ประเทศไทยได้ อนันีค้อื
เป้าหมายของผม แต่ทมีผมยงัน้องใหม่ในวงการเกมมาก 
ต่อให้เข้าวงการมาหนึ่งหรือสองปี แต่ยังไม่เคยมีผลงาน
เป็นชิ้นเป็นอัน รู้สึกว่ามันยังไม่ส�าเร็จ ที่ผ่านมาที่ส�าเร็จ
ก็แค่รางวัล แต่ถ้าพูดตามตรงส�าหรับอาชีพในวงการ
อุตสาหกรรมแล้วไม่มีใครแคร์รางวัล มีคนบอกว่าคนที่
แคร์รางวัลมีแค่คุณคนเดียว คนอื่นเขาไม่แคร์รางวัลคุณ 
ซึ่งมันคือความจริง รางวัลมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นไม่ใช่
จุดสุดท้ายของชีวิต ไม่ใช่ฉากสุดยอดในชีวิต มันแค่ฉาก
เปิดหนงัด้วยซ�า้ แต่เราจะเอารางวลันัน้ไปท�าอะไรต่อกบั
มันได้ ที่เขาแคร์จริงๆ ก็คือเราท�าอะไร เราเป็นใคร เขา
แคร์ตรงนัน้มากกว่า รางวลัอาจจะเป็นแค่จดุสดุยอดของ
นักศึกษาตอนนั้นที่เรารู้สึกว่า เราโคตรเทพเลย เจ๋งมาก 
แต่พอเข้าวงการมาปุ๊บไม่มีใครมารักเราขนาดนั้น เราไม่
ได้เทพ เราก็แค่เด็กน้อยในวงการ

หลายหัวย่อมดีกว่าหัวเดียว
เวลาเจออุปสรรคหรือปัญหาต้องค่อยๆ คิด

วางแผนว่า ท�าไมเรายงัไม่ถงึจดุนัน้ มนัไม่มใีครดโูลกใบนี้
ได้ทุกอย่าง มันต้องมีการเสียสละบางอย่างไป ขึ้นอยู่กับ
แต่ละกรณีว่าอันไหนมันเวิร์คหรือไม่เวิร์ค ต้องชั่งใจ
วางแผนดูว่าจะจัดการปัญหานั้นอย่างไร ปกติผมก็

ผมเป็นคนที่มองอะไรใหญ่
เพ้อฝัน เราไม่ได้คิดเล็ก ผมว่าทุกคนฝันได้

อย่างน้อยได้ทำาก็ยังดี

พยายามคุยกับเพื่อนอยู่ตลอดเวลา ปรึกษาคนในทีม 
เพราะฉะนั้น ผมก็จะเน้นค�าว่าทีมๆ หน่อย จะเป็นบท
สัมภาษณ์ที่มีแต่ค�าว่าทีมนะครับ (หัวเราะ) ผมว่ามันคือ
สิง่ส�าคญัทีส่ดุจรงิๆ เพราะบางเรือ่งเราคดิเองคนเดยีวไม่ได้ 
มันต้องเป็นเรื่องที่ตัดสินใจร่วมกันด้วย ซึ่งหลายอย่าง
มันประกอบกัน เรามีฝีมือ มีทีม มีดวง มีทุกอย่างเลย 
เป็นองค์ประกอบที่ท�าให้เราได้มาถึงตรงนี้ 

นิยามตัวเอง ณ วันนี้
ผมเป็นคนโชคดทีีม่เีพือ่นทีด่คีรบั และม ีpassion 

มีความเพ้อฝันของตัวเอง เพ้อฝันก็คือมีเป้าหมายไม่ใช่
แค่อีก 10 ปีข้างหน้าฉันอยากไปเที่ยวญี่ปุ ่น ไม่ได้มี
เป้าหมายอย่างนั้น เป้าหมายเราคิดกว้างอยากจะ
เปลีย่นแปลงประเทศ อยากจะเปลีย่นแปลงอตุสาหกรรม
เกมไทย เพราะวงการเกมไทยมันพัฒนาได้มากกว่านี้ 
เราอยากจะพาเกมไทยไปถงึระดบัญีปุ่น่หรอือเมรกิาหรอื
ประเทศจนีหรอืประเทศอืน่ๆ ผมคดิว่าเรามโีอกาสท�าได้ 
ซึง่ทมีของผมสามารถประกวดเกมให้ชาวต่างชาตเิชือ่ได้
ว่าเกมมันเวิร์ค ผมคิดว่าก็น่าจะท�าให้คนไทยเชื่อได้
เหมือนกันว่าทีมผมน่าจะเวิร์ค ก็เป็นความฝันหนึ่ง 
มันคือเป้าหมายของเราที่จะผลักดันวงการเกมไทย
ไปข้างหน้า แต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นก็ต้องท�าของเรา
ให้รอดก่อน แต่เรามีเป้าหมายที่สูงกว่า เป็นเป้าหมายที่
ใหญ่กว่านัน้ ผมเป็นคนทีม่องอะไรใหญ่ เพ้อฝัน เราไม่ได้
คิดเล็ก ผมว่าทุกคนฝันได้ อย่างน้อยได้ท�าก็ยังดี

“

”
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ท�าด้วยความเชื่อ และเชื่อว่าท�าได้!
ถ้าให้ค�าแนะน�าน้องๆ ก็อยากให้ท�าในสิ่งที่ตัวเองชอบ 

ถ้าชอบอะไรแล้วมนัจะท�าสิง่นัน้ได้อย่างม ีpassion ซึง่ passion 
คือพลังงานที่ดีที่สุดส�าหรับการท�าอะไรสักอย่างที่เกินตัวเอง 
passion มันท�าให้ชีวิตเราไม่น่าเบื่อ มันมีเป้าหมายที่ฉันอยาก
จะไปตรงนัน้ สิง่ทีฉ่นัท�าอยูท่กุวนันีม้นัท�าให้ฉนัไปถงึเป้าหมาย
ตรงนั้นได้หรือยัง ท�าทุกอย่าง ท�าทุกวัน ฝากไว้ก่อนก็แล้วกัน
ว่านั่นคือเป้าหมายชีวิตเรา ต่อให้ไม่ประสบความส�าเร็จมันก็
ยังไปได้สักที่ที่มันโอเค ต่อให้อยู่ท่ามกลางดวงจันทร์ ถ้าพลาด
ก็อยู่ท่ามกลางดวงดาว ส่วนผมก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ที่ 1 
Imagine Cup ไม่มใีครคดิว่าประเทศไทยแข่งท�าเกมกบัคนทัง้โลก 
ญี่ปุ่น อเมริกา จีน เกาหลี ทุกประเทศเลย แต่เราแค่เชื่อว่าเรา
จะท�าให้ดีที่สุด เราเชื่อว่าเราท�าได้แล้วกัน เชื่อไว้ก่อนจะท�าได้
ไหมไม่รู้ แต่เชื่อตัวเองท�าให้มั่นใจที่สุด และเราท�ามันดีกว่าไม่
เคยลอง ผมเชือ่ว่าเดก็ไทยหลายๆ คนชอบประเมนิตวัเองว่าท�า
ไม่ได้หรอก ขี้เกียจ เล่นเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ดีกว่า ไถๆ จบกลับ
บ้านนอน ลองท�าดูก่อนก็ได้ แค่ค�าว่าท�า Just do it อย่าให้
ความฝันเป็นแค่ฝัน ท�าแล้วมันจะเกิดขึ้น ต่อให้ไม่เกิดมันก็จะ
ได้บางอย่างขึ้นมา...

แน่นอนว่าการลงมือท�าตามความฝันนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย 
บางครั้งอาจสะดุด บางครั้งอาจพลาดฝัน สิ่งส�าคัญที่เจมส์
แนะน�าก็คือ การมีความเชื่อและ passion ที่เข้มแข็ง แม้วันนี้
เราอาจพลาดพลัง้ แต่ด้วยก�าลงัใจทีด่จีะช่วยเกบ็กอบความผดิ
พลาดนัน้เป็นต้นทนุประสบการณ์ เพือ่ผลกัดนัชวีติไปให้ถงึฝัน
ได้ในสักวันหนึ่ง... NSC

Just do it
อย่าให้ความฝันเป็นแค่ฝัน

ทำาแล้วมันจะเกิดขึ้น
 ต่อให้ไม่เกิดมันก็จะได้บางอย่างขึ้นมา

“

”
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เพราะโลกไม่เคยหยุดหมุน ความรู้จึงไม่ควรหยุดนิ่ง...คือแนวคิดที่ ‘ต้น’ ธนานพ กอบชัยสวัสดิ์ 
ว่าที่นักวิจัยหนุ่มอนาคตไกล เปรยกับเราผ่านบทสัมภาษณ์ ที่ว่าด้วยชีวิตที่ผ่านมาและเส้นทางที่อยาก
จะมุง่หน้าไปของเขา จากอดตีมอืแข่งขนัระดบัรางวลั สูบ่ทบาทของว่าทีอ่าจารย์และนกัวจิยั ต้นบอกว่า
สิ่งส�าคัญของคนไอทีคือการพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง และปัจจัยส�าคัญของกระบวนการนั้น ก็คือ 
ความรู้นั่นเอง
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เข้าวงการเพราะจอเขียว
ผมเล่นคอมพิวเตอร์มาตั้งแต่เด็กๆ ครับ มีโอกาสได้ใช้

คอมพิวเตอร์ที่บ้านตั้งแต่เป็นจอเขียว คุณอาจะเอาคอมพิวเตอร์
เก่าๆ มาให้ใช้ตัง้แต่ป.1 ตัง้แต่นัน้มากช็อบคอมพวิเตอร์และสนใจ
มาเรือ่ยๆ ครบั มาเริม่แข่งขนัครัง้แรกกบัเนคเทคตอน ป.6 น่าจะ
เป็นปีแรกที่มีการจัดแข่งขันประกอบคอมพิวเตอร์ ครั้งต่อๆ มา
เป็นช่วงมัธยมฯ ตอนนั้นเนคเทคก�าลังโปรโมท LinuxTLE และมี
แข่งขันติดตั้ง Server Linux ก็ได้เข้าไปแข่งขัน หลังจากนั้นเป็น
ช่วง ม.ปลายที่โรงเรียนจะให้นักเรียนที่เรียนวิชาเขียนโปรแกรม
ส่งโครงการเข้าแข่งขัน NSC เลยได้ส่ง NSC ครั้งแรกเป็นผลงาน
เกมปลูกผักที่ส่งเสริมการเรียนรู้ แต่ไม่ได้รางวัลครับ

ปันใจให้ไฟฟ้า แต่ก็ยังไม่ทิ้งคอมฯ
จนกระทัง่เรยีนมหาวทิยาลยั ผมเรยีนภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า 

ทีจ่ฬุาฯ ตอนนัน้มเีหตเุลก็น้อยกเ็ลยเปลีย่นความสนใจไปเรยีนด้าน
ไฟฟ้าแทน แต่ได้ท�าโปรเจกต์กบัเพือ่นโรงเรยีนเก่าทีอ่ยูภ่าควชิา
วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ซึง่ช่วง ม.ปลายกเ็คยท�าโปรเจกต์เกีย่วกบั
คอมพิวเตอร์ด้วยกันอยู ่แล้ว ตอนนั้นมีโอกาสได้ไปเข้าค่าย
คอมพิวเตอร์โอลิมปิกด้วยก็เลยเกาะกลุ ่มกันมาจนมาถึง
มหาวิทยาลัยครับ และได้ท�าโปรเจกต์ร่วมกันตอนปีสอง เป็น
โปรแกรมช่วยเหลือคนพิการ โดยให้ผู้ใช้พูดเป็นเสียงพูดเข้าไป 
หลังจากนั้นจะสร้างเป็นโมเดลภาษามือออกมา แปลงจากเสียง
เป็นโมเดลสามมิติ ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ แต่ไม่ได้รางวัลครับ

เทคโนโลยีมันพัฒนาไปเร็วมาก...
ท�าให้เราต้องมีความสามารถในการเรียนรู้

ด้วยตัวเอง เพราะบางอย่างมันใหม่
เกินกว่าจะหาคนมาสอนได้

“
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อัพพลังสร้างสรรค์จากการแข่งขันรัวๆ
หลังจากนั้นผมท�าโปรเจกต์จบเกี่ยวกับการน�า

ภาพจากกล้องวงจรปิดมาวเิคราะห์ ช่วงนัน้ AI Machine 
Learning ก�าลังมาแรง ผมเลยสนใจท�าโปรเจกต์เรื่องนี้ 
แล้วไปต่อปริญญาโทภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
และได้ท�าโปรเจกต์หวัข้อ Text Detection คอืพอถ่ายรปู
มาปุบ๊ เราจะหาว่ามนัมข้ีอความอยูต่รงไหนบ้าง ซึง่โจทย์
นี้มันเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะมาก อย่างเช่น Google 
Translate เวลาเราถ่ายรูปมามันก็จะแปลจากข้อความ
ภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง และมันต้องใช้เรื่องพวก
นีไ้ว้ท�างาน ช่วงนัน้เป็นปีแรกทีเ่รยีนปรญิญาโท ทาง NSC 
ก็เปิดหัวข้อการแข่งขัน BEST (การวัดเปรียบเทียบ
สมรรถนะเพือ่พฒันามาตรฐานการประมวลผลภาษาไทย 
– Benchmark for Enhancing the Standard for 
Thai language processing) เป็นเรื่องเดียวกับที่ท�า
วิทยานิพนธ์อยู่พอดี ก็เลยส่งผลงานเข้าแข่งขันและได้
รางวัลที่หนึ่งครับ 

ปีต่อมาเปลี่ยนหัวข้อใหม่เป็นหัวข้อที่ท�าต่อยอด
จากของเดมิ เป็นการอ่านป้ายนกัวิง่จากภาพนกัวิง่ ช่วงนัน้
กระแสงานวิง่ก�าลงัมาแรง แต่ละงานวิง่จะมช่ีางภาพเยอะ
มาก เขาไปถ่ายรปูงานวิง่งานหนึง่ได้รปูเป็น 1,000 รปู 
แล้วต้องมานั่งคลิกหาคนทีละรูป ปีนั้น BEST มีโจทย์ว่า
ให้อ่านหมายเลขจากนกัวิง่แบบอตัโนมตั ิเมือ่ผูใ้ช้คย์ีเลข
เข้ามากจ็ะหาภาพทีม่เีลขเหล่านัน้ออกมาได้เลย ผลงานนี้
ก็ได้ที่หนึ่งครับ  

ปีถดัมาคอืปีล่าสดุเป็นโจทย์ Human Detection 
คือจากภาพกล้องวงจรปิดที่มีคนอยู่เยอะมาก เราอยาก
นบัว่าในภาพกล้องวงจรปิดช่วงนีม้คีนเดนิผ่านไปผ่านมา
กีค่น ซึง่สามารถเอาไปท�าพวก Security Monitoring ได้ 
ผลงานนี้ก็ได้ที่หนึ่งเช่นกันครับ 

อัพเกรดตัวเองให้ทันโลกไอที
การแข่งขันแต่ละครั้งท�าให้ผมได้เรียนรู้เรื่องการ

พัฒนาตัวเอง เนื่องจากสายคอมพิวเตอร์มันพัฒนา
รวดเร็วมาก แต่ละปีเทคโนโลยีอาจเปลี่ยนไปเยอะมาก 
อย่างสายทีผ่มท�าอยูจ่ะเป็นพวก AI Machine Learning 

หรือด้าน Computer Vision เกี่ยวกับการน�าภาพมา
ประมวลผลในคอมพวิเตอร์ด้วยวธิต่ีางๆ ในช่วง 3 – 4 ปี
ที่ผ่านมาเทคโนโลยีมันพัฒนาไปเร็วมาก ปีหนึ่งมันก็
เปลีย่นไปอกีแบบหนึง่แล้ว ท�าให้เราต้องมคีวามสามารถ
ในการเรยีนรูด้้วยตวัเอง เพราะบางอย่างมนัใหม่เกนิกว่า
จะหาคนมาสอนได้ เราต้องศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเอง 
ซึ่งส่วนใหญ่เนื้อหาจะเป็นภาษาอังกฤษ 

แชร์ความรู้ในสนามแข่ง
ถ้ามองในแง่คณุค่าทีไ่ด้รบัจากการแข่งขนั จะเป็น

เรือ่งการได้รูจ้กัคนอืน่ๆ ค่อนข้างเยอะครบั อย่างตอนทีผ่ม
ส่งหัวข้อ BEST ตอนนั้นเป็นช่วงแรกๆ ที่เข้ามาเรียน
ปรญิญาโท ซึง่ค่อนข้างเน้นเรือ่งงานวจิยั พอมาแข่งขนัหวัข้อ 
BEST กไ็ด้รูจ้กัคนทีท่�าหวัข้อวจิยัคล้ายๆ กนัค่อนข้างเยอะ
ทั้งจากเนคเทคและอาจารย์มหาวิทยาลัยอื่นๆ ท�าให้ได้
รู้จักคนทีท่�างานในแวดวงเดยีวกนั มกีารพดูคยุกนัต่อมา
เรือ่ยๆ จนถึงทุกวันนี้ เราก็มีการแชร์ความรู้ให้กัน 

 

อนาคตอาจารย์ (หรือนักวิจัย)
ด้วยความทีห่วัข้อทีผ่มท�าโปรเจกต์ตอนปรญิญาโท

มนัม ีImpact ค่อนข้างเยอะ กเ็ลยม ีpassion อยากท�าต่อ 
เลยตัดสินใจเรียนต่อปริญญาเอกที่คณะเดิม จริงๆ มี
สองทางทีผ่มอยากเป็น เนือ่งจากช่วงทีเ่รยีนเป็นนกัเรยีน
บัณฑิตศึกษา ผมมีโอกาสได้เป็นผู้ช่วยสอนของอาจารย์
หลายท่าน และได้สอนวิชา Computer Vision ด้วย 
หลงัจากช่วยสอนมาหลายปีรูส้กึชอบเรือ่งการสอน เราได้
ช่วยน้องๆ รุน่ใหม่ๆ ให้มคีวามรูท้ีก่ว้างขึน้ ใช้ประสบการณ์
จากทีเ่ราศกึษามาด้วยตวัเอง แทนทีจ่ะให้น้องไปเริม่ใหม่
ตัง้แต่ศนูย์ แต่เราเรยีนรูบ้างส่วนมาบ้างแล้ว เรากช่็วยให้
น้องไปได้เรว็ขึน้ ซึง่จากตรงนีก้ค็ล้ายๆ เราส่งเดก็รุน่ใหม่
เข้าไปสู่ NSC ด้วยครับ นี่เป็นทางเลือกที่อยากเป็น
อาจารย์มหาวิทยาลัย 

ส�าหรับอีกทางหนึ่งก็คือเนื่องจากเราท�าวิจัยมา
และรูส้กึชอบมาก กอ็ยากเป็นนกัวจิยัต่อ มคีวามคาดหวงั
ว่าถ้าได้ท�างานเป็นนักวิจัยต่อก็ดีทั้งในไทยหรือไปท�า 
workshop ที่ต่างประเทศ 
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เราได้ช่วยน้องๆ รุ่นใหม่ๆ
ให้มีความรู้ที่กว้างขึ้น ใช้ประสบการณ์จากที่เราศึกษามาด้วยตัวเอง

แทนที่จะให้น้องไปเริ่มใหม่ตั้งแต่ศูนย์ แต่เราเรียนรู้บางส่วนมาบ้างแล้ว
เราก็ช่วยให้น้องไปได้เร็วขึ้น

“

”
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สร้าง Challenge ให้รุ่นน้อง
ตอนนีผ้มเป็น TA วชิา Computer Vision ในวชิา

จะเรียนแบบเลคเชอร์ครึ่งหนึ่งท�าแล็บครึ่งหนึ่ง ผมจะ
ดูแลตอนน้องๆ ท�าแล็บ และจะมีให้ท�าโปรเจกต์ใหญ่
หนึ่งตัว เราให้น้องส่งโปรเจกต์เข้าแข่งขัน NSC ซึ่งผม
จะคอยช่วยดูว่าน้องติดปัญหาตรงไหน เหตุผลที่อยาก
ให้น้องส่ง NSC เพราะคดิว่าเป็นโอกาสทีด่สี�าหรบัน้องที่
เรยีนอยูปี่ 4 และใกล้จบแล้ว น่าจะส่งผลงานอะไรสกัอย่าง
เป็นการท้าทายตวัเองก่อนจบมหาวทิยาลยั  และได้รางวลั
ให้ตวัเองเป็นโปรเจกต์ใหญ่ ซึง่ตอนทีเ่ราท�าเราต้องท�าเอง
ทกุอย่าง แต่พอให้ค�าปรกึษาน้อง เราจะให้ค�าปรกึษาบ้าง 
บางส่วนกใ็ห้น้องไปหาเอง เพราะต้องให้น้องเรยีนรูด้้วย
ตัวเองด้วย จะไม่ได้บอกทั้งหมด 1 2 3 แต่บอกเป็น
แนวทางให้เขาไปท�าต่อ   

หมุนเคลื่อนไปตามกระแสโลก
ช่วงนีเ้ทคโนโลยปีระเภท AI Machine Learning  

มาแรง ผมเหน็ว่า NSC กม็กีารพฒันา คอืมกีารเปิดหวัข้อใหม่
ทีเ่ป็น AI และไม่จ�ากดัวฒุกิารศกึษา ถงึเรยีนปรญิญาโทก็
ยงัส่งได้ เท่าทีเ่หน็มาในช่วงสองปีทีผ่่านมามงีานทีน่่าสนใจ
ส่งเข้ามาเยอะ จะเหน็ได้ว่ามหาวทิยาลยัต่างๆ ในไทยหรอื
หน่วยงานการศึกษามีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกับ
ที่โลกไป ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีส่วนหนึ่ง แต่ผมคิดว่าน่าจะให้มี
การแข่งขนัเพิม่เตมิ เพือ่ให้คนทีส่นใจทางด้านนีส้ามารถ
มาเข้าร่วมและมีการแข่งขันกันมากขึ้น 

แชร์ประสบการณ์สตาร์ทอัพ
หากจะรวมกลุม่คนทีเ่คยผ่านเวท ีNSC ในมมุของ

คนส่วนใหญ่ก็อาจจะคิดเรื่องสตาร์ทอัพเพราะตอนนี้
ก�าลงัฮติอยู ่อาจมกีารแชร์ประสบการณ์ว่ามคีวามล้มเหลว
อะไรบ้าง หรอืผ่านประสบการณ์อะไรมาบ้าง เท่าทีผ่มเคย
ได้ยินสตาร์ทอัพรุ่นพี่คนอื่นๆ เขาล้มเหลวมาแล้วเป็น
สบิๆ ครัง้ แต่ดคีรัง้เดยีวได้เลย น่าจะเป็นแนวทีค่นทัว่ไป
สนใจ ส่วนในแนวของนักวิจัยก็อาจจะเป็นวงจ�ากัด 
ซึ่งปัจจุบันก็มีการรวมกลุ่มค่อนข้างเยอะ คนไม่ต้องมา
เจอหน้ากส็ามารถพดูคยุกนัทางอนิเตอร์เนต็ได้ครบั

เรียนรู้เองไปได้ดี บวกภาษาดีไปได้ไกล
ส�าหรบัคนทีอ่ยูส่ายคอมพวิเตอร์น่าจะรูก้นัอยูแ่ล้ว

ว่าเทคโนโลยค่ีอนข้างไปเรว็มาก ทัง้สายทีเ่ป็นการท�าวจิยั
หรอืสายการพฒันาซอฟต์แวร์ทัว่ไป ทัง้สองสายนีบ้างที
ช่วง 2 - 3 เดือนก็เปลี่ยนเทคโนโลยีไปรอบหนึ่งแล้ว 
สิ่งส�าคญัคอืต้องมคีวามสามารถในการเรยีนรูด้้วยตวัเอง
ค่อนข้างสูงมาก เราต้องพัฒนาตัวเอง ต้องรู้จักฝึกฝน
ทกัษะใหม่ๆ เพิม่ขึน้ ถ้าเราล้าหลงัไปกจ็ะไม่ทนัคนอืน่ 

ทักษะที่ส�าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องภาษา 
เนื่องจากในแวดวงคอมพิวเตอร์จะใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษากลางในการสือ่สาร ทัง้การวจิยัหรอืซอฟต์แวร์เฮ้าส์
ต่างๆ ทีเ่ป็นนานาชาตจิะใช้ภาษาองักฤษทัง้นัน้ จรงิๆ ใน
ไทยผมว่าแรงงานสายคอมพิวเตอร์ก็มีคุณภาพ เพราะ
จากที่ได้มีประสบการณ์สัมผัสกับแวดวงที่เป็นธุรกิจมา

ผมไม่ค่อยได้คิดเท่าไหร่ว่าถ้าไม่ได้รางวัลจะเป็นอย่างไร
แค่อยากท�างานร่วมกับเพื่อนมากกว่า ท�าแล้วรู้สึกสนุกที่ได้ท�า

ได้เห็นว่าเขาท�ากันอย่างไร ไม่ได้รางวัลก็ไม่เป็นไร

“

”
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ส่วนหนึ่งก็มีคนเก่งค่อนข้างเยอะ ถ้าประเทศไทยสามารถพัฒนาคนที่
เรียนรู้ได้เร็วและมีทักษะทางภาษาค่อนข้างดีได้ ก็น่าจะไปได้ไกล

พัฒนาตัวเองจากการแข่งขัน
สิง่ทีผ่ลกัดนัให้ผมประสบความส�าเรจ็ทีผ่่านมากม็าจากการแข่งขนั

ส่วนหนึ่ง เมื่อเราได้มีการพัฒนาตัวเอง เราเห็นคนอื่นเขาท�ามันแล้ว 
เราก็อยากท�าให้มันดีกว่านั้น คิดว่าเราน่าจะพัฒนาอะไรเพิ่มเติมจาก
ของทีเ่ขาท�าได้ และเนือ่งจากเราอยูใ่นแวดวงนีม้าค่อนข้างเยอะ เราต้อง
มีความรู้ที่จะเอามาช่วยเสริมให้ผลงานมันดีขึ้น อีกส่วนหนึ่งคือเรามี
ความทุ่มเทกับมัน เรามีความอยากท�า สนุกไปกับมัน ท�าแล้วอยาก
ท�าอีกไปเรื่อยๆ ครับ

มากกว่ารางวัล คือความรู้
ช่วงแรกๆ ที่แข่งขันผมไม่ค่อยได้คิดเท่าไหร่ว่าถ้าไม่ได้รางวัลจะ

เป็นอย่างไร แค่อยากท�างานร่วมกบัเพือ่นมากกว่า ท�าแล้วรูส้กึสนกุทีไ่ด้ท�า 
ได้เห็นว่าเขาท�ากันอย่างไร ไม่ได้รางวัลก็ไม่เป็นไร อย่างเช่น ตอนที่ท�า
หัวข้อที่แปลงจากเสียงเป็นโมเดลสามมิติ ตอนนั้นก็ได้ท�าเกี่ยวกับเรื่อง 
Speed Recognition คือแปลงจากเสียงให้เป็นตัวหนังสือ แล้วค่อย
แปลงจากตัวหนังสือให้เป็นโมเดลสามมิติอีกทีหนึ่ง ช่วงนั้นเทคโนโลยี 
speed recognition ก�าลังมาแรง ท�าให้เราเห็นภาพรวมว่าเขาท�ากัน
อย่างไร เราก็ได้ความรู้จากตรงนั้นมาด้วย ไม่ได้มองว่าส่งไปแล้วจะได้
รางวัลหรือไม่ได้ เพราะอย่างไรเราก็ได้ความรู้มาเพิ่มอยู่ดี 

ทางเลือกส�าหรับสายวิจัย
ในสายงานวิจัย นอกจากอาจารย์หรือนักวิจัย เดี๋ยวนี้พวก Text 

Company ก็ต้องการคนที่ท�า Machine Learning เก่งๆ เยอะมาก 
ในไทยก็มีหลายบริษัท ทั้งที่เป็น NLP (การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
- Natural Language Processing) เป็นการประมวลผลทางภาษาหรอื
ที่เป็นตัวเลขคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตต่างๆ เช่น เราคาดการณ์ว่า
ลูกค้าคนนี้มีแนวโน้มที่จะท�าประกันไหม หรือถ้าเป็นสาย Computer 
Vision ท�าเกีย่วกบัรปูภาพ การวเิคราะห์พฤตกิรรมของลกูค้า ลกูค้าเข้า
มาในร้านใช้เวลากับแคชเชียร์นานเท่าไหร่ หรือมีพฤติกรรมอื่นๆ ที่
น่าสนใจเอาไปวิเคราะห์เพื่อช่วยส่งเสริมการขาย ก็จะมีงานสายพวกนี้
อยู่ในไทยที่ค่อนข้างมาแรงครับ 



401

20th  ANNIVERSARY NSC

ถ้าประเทศไทย
สามารถพัฒนาคนที่เรียนรู้ได้เร็ว
และมีทักษะทางภาษาค่อนข้างดีได้

ก็น่าจะไปได้ไกล

“

”
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นิยามตัวเอง ณ วันนี้
ผมมองว่าตัวเองเป็นแนวๆ นักวิจัย เรามีความอยากที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา ที่ยัง

ไม่เคยมคีนท�ามาก่อน หรอืพฒันาสิง่ทีม่อียูแ่ล้วให้มนัดยีิง่ขึน้ ยกตวัอย่างเมือ่ 10 ปีทีผ่่านมา 
ยงัไม่เคยมใีครคดิทีจ่ะสร้างระบบทีส่ัง่ให้จบัคนได้ หรอือ่านตวัหนงัสอืจากป้ายทีท่�างานได้
รวดเร็วขนาดนี้ หรือยกตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับชีวิตประจ�าวันก็คือสมาร์ทโฟน เมื่อ 10 ปี
ทีแ่ล้วยงัไม่คดิว่าจะมสีมาร์ทโฟนขนาดเลก็เท่านีอ้ยูใ่นกระเป๋า แถมยงัเรว็กว่าคอมพวิเตอร์
เมื่อ 20 ปีที่แล้วเป็น 10 เท่า ทั้งที่ขนาดเล็กลงตั้งเยอะ สิ่งเหล่านี้เป็นผลผลิตจากนักวิจัย
ท�ามา เราก็อยากจะท�าต่อไปเรื่อยๆ เพื่อที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้แก่สังคมโลก ความฝัน
ของผมก็คืออยากสร้างสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นสิ่งที่คนใช้กันทั่วไปหรือเป็นสิ่งที่ทุกคนรู ้จัก 
อยากให้สิ่งที่ท�ามาจากเรามันขยายไปในวงกว้าง 

ภารกิจขยายวง (กลม) ความรู้
ในมมุของนกัวจิยั เราจนิตนาการว่าความรูเ้ป็นวงกลม นกัวจิยัพยายามดนัวงกลมนัน้

ออกไปอีก เราขยายขอบเขตของความรู้ออกไป เพราะบางทีการศึกษาด้วยตัวเองก็อาจ
จะศกึษาแค่ในวงกลม แต่เราจะท�าให้วงกลมขยายออกไปอกี 1 มลิลเิมตร เพือ่เพิม่ความรู้
ของมนษุยชาตอิอกไป นัน่คอืส่วนหนึง่ทีน่กัวจิยัอยากท�ากนั มนัคอืการขยายขอบเขตความรู้
ของมนุษย์ออกไปครับ ...

เพราะเส้นทางชวีติทีผ่่านมา ต้นได้ผ่านกระบวนการพฒันาตนเองมาอย่างโชกโชน 
เขาจงึเหน็ความส�าคญัอย่างยิง่ของความรู ้ว่าเป็นปัจจยัส�าคญัยิง่ส�าหรบัมนษุยชาต ิยิง่ในโลก
ของไอททีีท่กุสิง่เคลือ่นเปลีย่นอย่างรวดเรว็ การพยายามท�าความเข้าใจเพือ่ตามให้ทนัโลก
จงึต้องอาศยัความรูท้ีไ่วและชดัเจน ซึง่ส�าหรบัคนรุน่ใหม่อาจต้องมผีูช่้วยทีค่อยบกุเบกิและ
จัดการความรู้เหล่านั้นให้ และนั่นเองคือสิ่งที่ต้นก�าลังมุ่งไป... NSC

ความฝันของผมก็คืออยากสร้างสิ่งใหม่ๆ
ที่เป็นสิ่งที่คนใช้กันทั่วไปหรือเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้จัก
อยากให้สิ่งที่ท�ามาจากเรามันขยายไปในวงกว้าง

“

”
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โลกเปลีย่นแปลงได้จากฝันทีย่ิง่ใหญ่ และฝันทีย่ิง่ใหญ่กอ็าจเกดิมาจากคนตวัเลก็ๆ...เช่นเดยีวกบั 
‘พี’ ภาดา โพธิ์สอาด นักส่งเสริมนวัตกรรมสาวแห่ง NIA ที่มีฝันอยากจะเปลี่ยนโลกด้วยไอที แม้วันนี้
เธอจะยอมรับว่าความฝันนั้นยังไม่เป็นจริง แต่ถ้าอ่านบทสัมภาษณ์แล้วจะพบว่า เธอมาไกลไม่น้อยจาก
วนัแรกทีฝั่น และจากจดุทีเ่ธออยูใ่นวนันี ้ถ้าความฝันของเธอจะเป็นจรงิมนักไ็ม่ใช่เรือ่งแปลกแต่อย่างใด...
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อยากเปลี่ยนโลกด้วยไอที
พชีอบคอมพวิเตอร์ตัง้แต่เดก็แล้ว เดก็ทกุคนชอบเล่นเกมอยูแ่ล้ว 

เริ่มจากตอนเด็กๆ ชอบเล่นเกมก็เลยคิดว่าถ้าเราอยากจะสร้างเกม
ของตวัเองจะท�าอย่างไร เลยไปร้านหนงัสอืและลองซือ้หนงัสอืเกีย่วกบั
การสร้างเกมมาเขยีนเองด ูเริม่เขยีนโปรแกรมลองด้วยตวัเอง พอเข้าเรยีน
ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จึงตัดสินใจเรียนภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ เพราะตอนที่ไปศึกษาดูงานแต่ละคณะ แต่ละสาขาวิชา 
มีอาจารย์ท่านหนึ่งได้บอกไว้ว่าถ้าอยากจะสร้างผลงานอะไรบางอย่าง
ที่มีผลกระทบ (Impact) กับคนทั้งโลกให้เลือกเรียนทางด้านไอทีและ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งเราก็มองว่าถ้าอยากสร้างผลกระทบอะไรบางอย่าง
ให้โลกใบนี้ เครื่องมือทางด้านไอทีมันสามารถท�าได้

จาก Senior Project สู่ NSC
ตอนแรกก็ไม่รู้ว่า NSC คืออะไร ตอนนั้นมีโฆษณาที่คณะฯ แล้ว

อาจารย์บอกว่างานของคณุมศีกัยภาพทีส่ามารถส่งประกวดได้นะ กเ็ลย
ตดัสนิใจลองส่งผลงานเข้าแข่งขนัด ูผลงานนีเ้ป็น Senior Project ด้วย 
เป็นของเล่นโต้ตอบอตัโนมตัสิ�าหรบัเดก็พกิารทางสายตา ตอนนัน้คดิว่า
อยากจะท�าของเล่นที่เป็นแนว Interactive Toys ส�าหรับผู้พิการ
ทางสายตา เป็นกลุ่มผู้ใช้ (User) ที่เฉพาะเจาะจง คิดว่าถ้าเราท�าเป็น
บล็อกที่กดแล้วมีเสียง หรือมีการสั่น หรือมีเทกเจอร์ (Texture) หรือ
มีอะไรบางอย่างทีแ่ตกต่าง มนัจะเป็นอย่างไร กเ็ลยเอาฮาร์ดแวร์มาเล่น 
เอาซอฟต์แวร์มาเล่นค่ะ ได้ไปถึงรอบชิงชนะเลิศ แต่ว่าไม่ได้รางวัล

เราต้องอยู่กับโปรเจกต์
ไม่ได้เงินเดือนเฉพาะเจาะจง

แถมยังต้องมีงานเสริมเพื่อที่จะจ่าย
ค่าครองชีพในแต่ละวัน แต่ประสบการณ์

กับสิ่งที่ได้มามันคุ้มค่ามากกว่า
การเข้าไปเป็นพนักงานประจ�าเลย

“

”
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เปิดมุมมองเมื่อได้ลองแข่ง
NSC เป็นเหมอืนเวททีีท่�าให้พรีูส้กึว่าได้เปิดมมุมอง

อะไรหลายอย่างมากขึ้น อย่างตอนแรกเราเคยอยู่แต่ใน
มหาวิทยาลัย เคยเจอแต่เพื่อนที่เรียนมาเหมือนๆ กัน 
ลกัษณะนสิยัคล้ายๆ กนั สงัคมแบบเดยีวกนั แต่ NSC ท�าให้
เราเจอเพื่อนจากมหาวิทยาลัยหลากหลายทั่วประเทศ 
มันท�าให้ได้เปิดมุมมองว่าตอนนี้มหาวิทยาลัยอื่นเขา
ท�าอะไรอยู่ เขามีไอเดียแบบไหน บางคนที่เราคิดว่า
เขาไม่น่าจะเก่งกว่าเรา แต่จรงิๆ เขาเก่งกว่าเรามากๆ กม็ี 
เหมอืนเป็นการเปิดโลก นอกจากนี้คณะกรรมการก็มี
มุมมองและแนวคดิต่องานเราทีท่�าให้เรารูว่้ามนัสามารถ
คดิในแง่นีไ้ด้ด้วยนะ มนัท�าให้เราสามารถพฒันาผลงาน
ได้ดมีากขึน้

ต่อยอดผลงานไปกับต่อกล้าฯ
หลังจากเวที NSC มีพี่โบ้ (สิทธิชัย ชาติ) จากทาง

เนคเทคได้มาชวนให้ไปเข้าค่ายชือ่ว่า ‘ต่อกล้าให้เตบิใหญ่’ 
ก็เลยได้ลองส่งผลงานเข้าค่ายนั้น และได้ไปฝึกอบรม
ในค่ายนั้นด้วย สนุกดีค่ะ เป็นค่ายที่เราได้เจอทั้งรุ่นน้อง 
ทั้งเพื่อน ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันและได้เจอ
คนเก่งๆ มากมาย มี Mentor Experts ทางด้านต่างๆ 
มาช่วยขดัเกลาผลงานของเรา พฒันาตวัเราเองให้เก่งขึน้ 
มีมุมมองที่กว้างและเฉพาะเจาะจงมากขึ้นค่ะ 

โลกกว้างที่ออฟฟิศไม่มีให้...
หลังจากเรียนจบ ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เริ่มเข้าค่าย

ต่อกล้าฯ ด้วย ท�าให้เราไม่ได้เริม่ต้นชวีติการท�างานแบบ
เป็นพนกังานประจ�าเลย แต่ได้มาลองท�าโปรเจกต์ของตวัเอง
ในค่ายต่อกล้าฯ แทน และมอีกีการแข่งขนัหนึง่ทีไ่ด้เข้าร่วม
ชื่อว่า i-CREATe ได้ไปแข่งที่เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น 
เป็นการแข่งขันเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ส�าหรับผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ ก็เลยเริ่มชีวิตการท�างานแบบนั้น คือเริ่มจาก
โปรเจกต์ของเราก่อน ซึ่งมันก็จะต่างจากเพื่อนคนอื่นๆ 
ตอนแรกกเ็คว้งๆ ว่า เราคดิถกูไหมนะ เพราะเพือ่นคนอืน่
เขาเริ่มท�างาน เขามีเงินเดือน เขาเริ่มที่จะดูแลตัวเองได้ 

เริ่มชีวิตแบบใหม่แล้ว แต่เราต้องอยู่กับโปรเจกต์ ไม่ได้
เงินเดือนเฉพาะเจาะจง แถมยังต้องมีงานเสริมเพื่อที่จะ
จ่ายค่าครองชีพในแต่ละวัน แต่ประสบการณ์กับสิ่งที่ได้
มามันคุ้มค่ามากกว่าการเข้าไปเป็นพนักงานประจ�าเลย 
จะมีสักกี่คนที่ได้มีโอกาสเอาผลงานที่ตัวเองคิดไปแข่งที่
ประเทศญี่ปุ่น และมีคณะกรรมการจากทั่วโลก ทั้งจาก
ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และประเทศต่างๆ ก็เลยคิดว่ามัน
เป็นการเปิดโลกให้เรา ยิ่งกว่านั้นยังได้คอนเนคชันกับ
เพือ่นทีม่าจากหลากหลายประเทศทัง้คนสงิคโปร์ ไต้หวนั 
เยอรมนั กย็ิง่รูส้กึว่าเป็นการเปิดโลกเราให้กว้างมากยิง่ขึน้

ท�างานประจ�า...แต่ความฝันยังเหมือนเดิม
หลังจากนั้นพีเริ่มงานประจ�าด้วยการไปเป็น

โปรแกรมเมอร์ก่อนทีบ่รษิทัแห่งหนึง่ ท�างานเขยีนเวบ็ไซต์ 
เขียนแอปพลิเคชัน แต่รู ้สึกว่ามันยังไม่ใช่สิ่งที่ตัวเอง
ต้องการมากนกั มนัเหมอืนกบัเป็นงานทีไ่ปถงึกเ็ขยีนเวบ็ฯ 
เขียนโค้ดต่อจากคนโน้นคนนี้ เราไม่ได้รู้สึกว่าเราสร้าง
ผลกระทบอะไรให้กบัสงัคมหรอืประเทศสกัเท่าไหร่ กเ็ลย
คิดว่าอยากจะลองเปลี่ยนงานดู พอดีมีโอกาสเคยเอา
โปรเจกต์นี้ไปแข่งในเวทีชื่อว่า TICTA - Thailand 
Innovation Awards ของส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
แล้วพี่เขาเหน็เรา อยากจะชวนเราไปท�างานด้วย สดุท้าย
กเ็ลยได้เปลีย่นงานมาเป็นทีท่ีส่องคอืทีส่�านกังานนวตักรรม
แห่งชาตค่ิะ

ท้าทายไปกบังานพฒันาคนอืน่ (และตวัเอง)
พอมาท�างานทีส่�านกังานนวตักรรมแห่งชาตริูส้กึดี

ขึ้นมากเลยค่ะ เพราะว่าเปิดโอกาสให้เราได้เจอคนที่
หลากหลายมากขึน้ ได้มมุมองทีแ่ตกต่างมากขึน้ เหมอืน
เขาพยายามทีจ่ะสร้างสภาพแวดล้อมความเป็นนวตักรรม
ขึน้มา ซึง่มงีานหลายส่วนมาก มทีัง้ให้ทนุ (Funding) กบั
บริษัทต่างๆ รวมทั้งสตาร์ทอัพและ SMEs มีทั้งในส่วน
พฒันาผูป้ระกอบการ พฒันาธรุกจิ ซึง่ตอนนีพ้ที�าในส่วน
การพฒันาความเป็นผูป้ระกอบการให้กบัคน ส่วนมากก็
จะจดัอเีวนต์หรอืคอร์สอบรม ท�าให้ได้เจอคนทีห่ลากหลาย
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NSC เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นที่ต่อยอดให้เรา...
ถ้าเราไม่ได้เริ่มที่จุดนั้น โอกาสต่างๆ เป็น 100 อัน

ที่เข้ามาช่วงนั้นก็คงไม่ได้รับ

“

”
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มากขึ้น แล้วเวลาที่มีการอบรมอะไรเราจะได้ไปเข้าร่วม
เพือ่พฒันาตวัเองด้วย นอกจากเราจะท�างานพฒันาคนอืน่
เรายงัพฒันาศกัยภาพตวัเองไปในตวัด้วยค่ะ กเ็ลยรูส้กึว่า
เป็นงานที่สนุกและท้าทาย 

NSC ต้นกล้าแห่งโอกาส
ถ้าไม่ได้มาแข่ง NSC ป่านนีพ้คีงเป็นพนกังานประจ�า 

ใช้ชีวิตแบบกินเงินเดือนไปเรื่อยๆ แล้วก็ไม่คิดอะไรมาก
เท่านี้ มันเหมือนเวทีนี้มันท�าให้เราเรียนรู้อะไรหลายๆ 
อย่าง มากจรงิๆ มนัเป็นเหมอืนจดุเริม่ต้นทีต่่อยอดให้เรา
ได้ไปทีอ่ืน่อกีมากมาย ท�าให้โอกาสหลายอย่างผ่านเข้ามา 
ยกตัวอย่าง ถ้าพีไม่ได้เข้า NSC ก็คงไม่ได้เจอพี่โบ้แล้วก็
คงไม่ได้เข้าต่อกล้าฯ ถ้าไม่ได้เข้าต่อกล้าฯ ก็คงไม่ได้แข่ง 
i-CREATe หรือไปแข่งเวทีอื่นต่อ แล้วสุดท้ายก็คงไม่ได้
ท�างานทีส่�านกังานนวตักรรมฯ เพราะว่าไม่เคยเจอพวกพีเ่ขา 
มนัเหมอืนเป็นสิง่ทีต่่อเชือ่มกนัมา ถ้าเราไม่ได้เริม่ทีจ่ดุนัน้ 
โอกาสต่างๆ เป็น 100 อนัทีเ่ข้ามาช่วงนัน้กค็งไม่ได้รบั 

เติมความรู้ใหม่ ใส่ใจคอนเนคชัน
พีมองว่า NSC เป็นการแข่งที่ดี เปิดโอกาสให้

นกัศกึษาชัน้ปีสงูๆ ได้น�าผลงานของตวัเองมาลองแข่งกนั 
แต่นอกเหนอืจากการแข่งแล้ว NSC น่าจะมอีะไรทีม่าก 
กว่านั้น อย่างเช่น แทนที่จะแข่งกันอย่างเดียวอาจจะมี
การอบรมให้นักศึกษาหรือมีอะไรที่เฉพาะเจาะจงโจทย์ 

เป็นโจทย์ทีล่กึขึน้และเข้ากบัหวัข้อในอนาคตมากขึน้ หรอื
เรามาลองท�าเป็นแฮกกะตอน (Hackathon) ไหม หรอื
เป็นงานแบบใหม่ทีเ่ดก็ๆ ได้พฒันาทกัษะตวัเองได้มากขึน้
กว่านี ้ซึง่น่าจะต้องให้ความรูเ้ดก็ด้วย มนัเป็นโอกาสทีด่นีะ
ทีเ่ราได้เอาเดก็ทัง้ประเทศทีม่ศีกัยภาพมากๆ มาอยูด้่วยกนั 
แต่เขาแทบจะไม่ได้สร้างคอนเนคชันอะไรกันเท่าไหร่
หรือแทบจะไม่ได้รู ้จักกัน ไม่ได้พัฒนาตัวเองมากขึ้น 
ต่างคนต่างท�างานตวัเอง พมีองว่าเราสามารถให้ความรู้
เขาได้ และยังสามารถสร้างคอนเนคชันให้เขาได้ด้วย 
ซึ่งคอนเนคชันเป็นสิ่งส�าคัญในอนาคตเวลาที่เขาจะ
ท�าธุรกิจหรือท�าอะไรก็ตามต่อไป

เชื่อมเครือข่ายด้วยค่ายเวิร์คช็อป
ในส่วนของการรวมตัวคนที่เคยผ่าน NSC น่าจะ

มีสองมุม มุมแรกก็คือถ้าจะสร้างคอนเนคชันหรือ
สร้างเครอืข่ายกนัอย่างเดยีวกอ็าจจะเป็นดนิเนอร์ทอล์ค 
หรือไม่กอ็าจจะไปต่างจงัหวดัเลย เหมอืนไปแฮงค์เอาท์
สักสองสามวันแล้วไปท�ากิจกรรมสันทนาการหรือไป
ท�ากจิกรรมอะไรบางอย่างร่วมกนักน่็าสนใจ แต่ถ้าอยาก
ให้มาแล้วเกิดการเชื่อมโยงกันจริงๆ พีมองว่าการจัด
เวิร์คช็อปหรือพัฒนาศักยภาพก็น่าสนใจ อาจจะเสริม
เรือ่งความเป็น ผูป้ระกอบการหรอืความเป็นผูน้�าให้กบัเดก็ 
ส�าหรับพีที่เคยผ่านโครงการ NSC มาก่อน คิดว่าแบบนี้
ก็น่าสนใจดี

เราอาจจะไม่ต้องพูดถึงว่าเด็กไอที
จะต้องมีทักษะอะไรก่อนที่จะเข้ามาในเส้นทางนี้

แต่หลังจากที่เข้ามาเขาจะต้องพัฒนาตัวเองอย่างไรมากกว่า

“

”
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อยากทันโลก...ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง
เราอาจจะไม่ต้องพดูถงึว่าเดก็ไอทจีะต้องมทีกัษะอะไรก่อนทีจ่ะ

เข้ามาในเส้นทางนี ้แต่หลงัจากทีเ่ข้ามาเขาจะต้องพฒันาตวัเองอย่างไร
มากกว่า ส่วนตวัพเีริม่จากคนที่ไม่เก่งอะไรเลย ก็เลยกลับมาสู่สิ่งที่บอก
ว่าอยากให้ NSC จัดอบรมให้ความรู้เด็กมากขึ้น ซึ่งทักษะที่ส�าคัญน่า
จะเป็นเรื่องการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เพราะว่าสมัยนี้โลกมนัไปเรว็มากๆ 
ถ้าคุณไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้ คุณไม่สามารถที่จะติดตามข่าว
ทกุวนั หรอือพัเดตเทคโนโลยไีด้ทกุวนั สดุท้ายความรูท้ีม่อียูม่นักจ็ะเก่า
และใช้ไม่ได้ เป็นทักษะหนึ่งที่พีมองว่ามันส�าคัญ

 

ของต้องดีและขายให้เป็น
อีกอย่างที่ส�าคัญคือเรื่องการพรีเซนต์ โลกสมัยนี้มันคือการขาย

และการประชาสมัพนัธ์ ถ้าคณุไม่สามารถขายตวัเองหรอืขายงานได้มนั
กย็ากทีค่นอืน่จะเข้าใจว่าคณุท�าอะไร หรอืสามารถประสบความส�าเรจ็
จนขายงานนัน้ได้จรงิๆ การทีเ่ราจะอธบิายให้คนอืน่เข้าใจได้ ตวัเราจะ
ต้องเข้าใจสิง่นัน้เป็นอย่างดก่ีอน ถ้าเราสามารถอธบิายงานของเราได้ดี
ก็เหมือนกับได้ทบทวนไปด้วยว่าสิ่งที่เราท�าอยู่มันคืออะไร เราก็จะ
เข้าใจสิ่งนั้นได้ดีขึ้น 

การที่เราจะอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้
ตัวเราจะต้องเข้าใจสิ่งนั้นเป็นอย่างดีก่อน

ถ้าเราสามารถอธิบายงานของเราได้ดี
ก็เหมือนกับได้ทบทวนไปด้วยว่า

สิ่งที่เราท�าอยู่มันคืออะไร
เราก็จะเข้าใจสิ่งนั้นได้ดีขึ้น

“

”
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เราจะตัดสินใจท�าอย่างไรกับโอกาสนั้นๆ
เราเลือกที่จะคว้าไว้ไหม เราจะพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมไหม
ถ้าเราเอาแต่กลัว สุดท้ายเราก็จะไม่ได้อะไรจากสิ่งนั้นเลย

จากประสบการณ์ทีเ่คยเข้าแข่งขนัมาหลายเวท ีถ้าเทยีบกนัทางด้านเทคนคิทกุโปรเจกต์
มนัเกอืบจะสสูกีนัหมด แต่สิง่ทีค่ณะกรรมการเขาตดัสนิใจให้คะแนนจากการแข่งขนัคอืการขาย
หรอืการพรเีซนต์มากกว่าว่าคณุสามารถพดูออกมาให้มนัมผีลกระทบแค่ไหน พดูออกมาให้คน
ฟังเข้าใจและอยากจะซือ้มนัมากแค่ไหน มนัเป็นอกีทกัษะหนึง่ทีส่�าคญั แต่ก็ไม่ได้บอกว่าคุณไม่
ควรท�าด้านเทคนิคให้ดีนะ คืองานคุณก็ต้องดีด้วยแล้วคุณพรีเซนต์ให้ดีด้วย ซึ่งพอเป็นค�าว่า
ทักษะมันก็คือสิ่งทีฝึ่กได้ เพราะฉะนัน้ พเีชือ่ว่าไม่ว่าใครกต็ามถ้าเขาตั้งใจเขาจะสามารถพัฒนา
ทักษะขึ้นมาได้แน่ๆ อย่ามัวแต่กลวัหรอืไม่อยากก้าวไปข้างหน้า มนัควรจะตดัสนิใจแล้วลงมอืท�า
เลยดกีว่า คงไม่มใีครทีจ่ะพร้อมตัง้แต่แรก ควรจะค่อยๆ พฒันาตวัเองแล้วก ็go for it แค่นัน้ค่ะ

“

”
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คว้า (โอกาส) ไว้ไม่เสียหาย!
พมีองว่าวนันีต้วัเองกย็งัไม่ถอืว่าประสบความส�าเรจ็ขนาดนั้น แต่ปัจจัยหนึ่งอาจ

เป็นเพราะเราเป็นคนที่ถ้ามีโอกาสอยู่ข้างหน้าจะคว้าเอาไว้ก่อน คือไม่ใช่คนที่เห็นแล้ว
มานั่งคิดว่าเราจะท�ามันได้ไหมนะ ไม่เอาดีกว่า จะเป็นคนทีไ่ด้ไม่ได้ไม่รูก้ล็องคว้าไว้ก่อน 
ทัง้ๆ ทีบ่างโอกาสทีเ่ข้ามาบางอย่างกล้็มเหลวเหมอืนกนันะ แต่บางอย่างมันก็ส�าเร็จ มัน
ก็คละกันไป แต่สุดท้ายขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะตัดสินใจท�าอย่างไรกับโอกาสนั้นๆ เรา
เลือกที่จะคว้าไว้ไหม เราจะพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมไหม ถ้าเราเอาแต่กลัว สุดท้ายเราก็
จะไม่ได้อะไรจากสิ่งนั้นเลย 
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สักวันฉันจะเปลี่ยนโลก!
อีกอย่างน่าจะเป็นเรื่องของความฝัน ตอนเด็กๆ พีจะ

เป็นคนที่มีความฝันแรงกล้ามากๆ ว่าอยากจะเปลี่ยนแปลง
โลกใบนี้ อยากจะเขียนโปรแกรม อยากจะสร้างอะไรบาง
อย่างที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศหรือสังคมได้ อาจเป็นเพราะ
เป็นคนทีช่อบเสพสือ่เยอะๆ อย่างบรษิทัดงัๆ Google , Face-
book , Apple พวกนี ้พอเราเสพสือ่เยอะๆ ได้ฟังแล้วเหมอืน
เป็นแรงบนัดาลใจ จากคนทีเ่ขาอยูใ่นมมุหนึง่ของโลกใบนี ้ แต่
เขาพยายามอย่างมากทีจ่ะท�าอะไรทีม่นัเป็นสิง่ดีๆ  ออกมา มนั
ก็เลยเป็นแรงบันดาลใจกลับมาที่เรา มองว่าเราก็อยากเป็น
คนหนึ่งที่อยากท�าได้แบบนั้นเหมือนกันนะ

ความสุขของผู้ใช้คือแรงผลักดัน
ส�าหรับงานของเล่นของเด็กตาบอดที่ท�าตอนนั้น สิ่งที่

ท�าให้ก้าวผ่านอุปสรรคมาได้เป็นเพราะอย่างเดียวคือได้ลอง
เอาโปรเจกต์ชิน้นีไ้ปให้น้องๆ ผูพ้กิารทางสายตาทีโ่รงเรยีนสอน
คนตาบอดกรงุเทพได้ใช้ แล้วเขามคีวามสขุกบัมนั เหมอืนเดก็ๆ 
รู้สึกว่าอยากได้ของเล่นชิ้นนี้ เขาอยากจะเล่นอันนี้กับเพื่อน 
เป็นสิ่งที่ท�าให้เราหยุดไม่ได้ เหมือนเราได้ให้สัญญากับผู้ใช้ 
(User) ไปแล้ว เราได้เล่นกับเขาไปแล้ว แล้วเขาต้องการที่จะ
ได้ของชิน้นีจ้รงิๆ กเ็ลยเป็นแรงผลกัดนัว่าไม่ว่าจะเจออปุสรรค
อะไร เราก็ยังอยากจะท�ามันออกมาให้ได้
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นิยามตัวเอง ณ วันนี้
พไีม่ได้มองว่าตวัเองเก่งเลยนะ แต่เป็นคนทีม่องว่า

ถ้าโอกาสอะไรก็ตามที่เข้ามาเราก็จะคว้าไว้เสมอ ไม่ว่า
สุดท้ายแล้วมันจะล้มเหลว คือส่วนมากมันก็ล้มเหลว
แหละมสี�าเรจ็แค่ไม่กีอ่นั แต่กอ็ยากจะลองด ูและเป็นคน
ทีช่อบคดิเกนิตวัมากๆ ตัง้แต่ปีหนึง่กว็างแผนให้กบัชวีติ
ตัวเองว่าเราอยากไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นสักครั้ง 
ตอนนัน้ไม่รูเ้ลยว่าท�าอย่างไร แต่สดุท้ายพอปีสามกไ็ด้ไป
จรงิๆ เหมอืนเป็นคนทีจ่ะมองไปเสมอว่าเราอยากได้อะไร 
พเีป็นคนทีรู่เ้สมอว่าตวัเองต้องการอะไรแล้วกจ็ะพยายาม
คว้ามนัมาให้ได้ รู้ว่าตัวเองต้องการอะไร คือไม่ใช่คนเก่ง
หรอก แต่พอรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร แล้วเราขาดอะไร 
เรากจ็ะพยายามเสรมิพยายามพฒันาตวัเองขึน้มาให้ได้
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พอรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร
แล้วเราขาดอะไร เราก็จะพยายามเสริม

พยายามพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้ได้

ตามหาจิ๊กซอว์ที่หาย...เป้าหมายคือยุโรป
ตอนนีเ้ป้าหมายสัน้ๆ กค็อืภายในปีหน้าอยากจะไปเรยีนต่อทีแ่ถบยโุรปค่ะ พมีองว่า

สิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องคอนเนคชันกับความเข้าใจในทั้งวัฒนธรรม สถานการณ์เศรษฐกิจ 
การเมอืง อะไรหลายๆ อย่างของประเทศต่างๆ มนัจะท�าให้เราเข้าใจมมุมองของโลกใบนี้
มากขึ้น ตอนนี้พีเคยไปญี่ปุ่นแล้ว เคยไปอเมริกาแล้ว แต่ยังขาดในแถบยุโรปที่เราไม่ได้มี
คอนเนคชันที่นั่น ก็เลยอยากจะไปเรียนต่อที่นั่น รวมทั้งด้านที่สนใจคือด้าน Innovation 
Management เพราะรู้สึกว่าประเทศไทยยังขาดอยู่พอสมควร ถ้าเราไปเรียนต่อที่นั่นได้ 
จะมีคอนเนคชันที่ดีมาก ได้ไปฝึกงานในบริษัทแถวนั้น แล้วเราเอาความรู้กลับมาใช้ใน
ประเทศไทยได้ ก็น่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงประเทศได้ไม่มากก็น้อย 
อาจจะนิดหน่อยแต่ก็คงช่วยได้บ้างค่ะ... 

แม้จะมฝัีนทีย่ิง่ใหญ่ แต่น่าสนใจว่าพยีอมรบัว่าตวัเองไม่ใช่คนเก่ง แต่สิง่ทีท่�าให้เธอ
ก้าวมาถึงจุดกึ่งกลางบนเส้นทางฝันนี้ได้ ก็เพราะเธอรู้ว่าตัวเองมีและไม่มีอะไร และถ้า
สิง่ทีไ่ม่มนีัน้จ�าเป็นต่อความฝัน เธอกไ็ม่รัง้รอทีจ่ะไขว่คว้าหาโอกาสให้ได้มา เพือ่ใช้ขบัเคลือ่น
พาตัวเองไปสู่ความฝันให้ได้สักวันหนึ่ง... NSC

“

”
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เราอาจไม่เห็นคุณค่าของชีวิต หากเราไม่เคยประสบวิกฤตแห่งชีวิต...นั่นคือจุดเปลี่ยนของ 
‘เบนซ์’ วีรศิลป์ อชิรพัฒน์กวี CEO หนุ่มแห่งอินทิเกรซ โซลูชั่น บริษัทสีขาวที่มุ่งท�าธุรกิจเพื่อสังคม
ผ่านนวัตกรรมทางการแพทย์ ความน่าสนใจของเขาอาจไม่ใช่ทักษะหรือความรู้ระดับกูรู หากแต่คือ
มุมมองและวิธีคิดในการสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ เพื่อยับยั้งวิกฤตแห่งชีวิตของผู้อื่น 
และเพื่อสังคมที่ดีขึ้นส�าหรับทุกชีวิต
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แม่บอกว่าพ่อเข้าไปในอุโมงค์
แล้วออกมามันก็เป็นรูป เหมือนเป็นค�าพูดสั้นๆ 

ที่ท�าให้เราสนใจว่าภาพอะไร
ที่ได้มาจากอุโมงค์นี้

“

”

เหตุเกิดจากช�าแหละคอมฯ (แล้วซ่อมไม่เป็น) 
ผมรู้ว่าตัวเองชอบคอมพิวเตอร์ตอนอยู่ ม.5 ก่อนหน้านั้นผมไม่รู้ว่า

วศิวกรรมมอีะไรบ้าง แต่พอได้มาเข้าค่ายของบางมด (มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี) ท�าให้รู้ว่าวิศวกรรมมีหลายแขนงมาก หนึ่งในนัน้คอื
วศิวกรรมคอมพวิเตอร์ ซึง่สมยัก่อนยงัอยูภ่ายใต้วศิวกรรมไฟฟ้า เรากจ็ะเหน็
แต่ภาพวศิวกรรมไฟฟ้า แต่ถ้าย้อนกลบัไปก่อนหน้า ผมรูจ้กัเครือ่งคอมพวิเตอร์
มานานมากๆ แล้ว แต่ไม่เคยรูว่้าเขาเรยีกคอมพวิเตอร์ จนกระทัง่ประมาณ 
ม.2 ผมลองแกะเครือ่งนีแ้ละแยกทกุอย่างออกเป็นชิน้ แต่ผมประกอบมนัไม่ได้ 
ต้องไปซือ้หนงัสอืคูม่อืการประกอบคอมพวิเตอร์มาแล้วเริม่ประกอบเครือ่งนัน้
ตอน ม.3 แต่เริ่มลงลึกตอน ม.5 ท�าให้เรายิ่งสนใจมากยิ่งขึ้น แต่ยังรู้แค่
การใช้ Microsoft Office เบือ้งต้น ไม่เคยรูว่้าวธิเีขยีนโปรแกรมเป็นอย่างไร 
ทกุอย่างได้มาเจอตอนเรยีนทีบ่างมดครบั 

จากเด็ก (โรงเรียน) วัด...สู่วิศวะอินเตอร์
ตอนผมสอบเข้ามหาวิทยาลัยยังเป็นระบบเอ็นทรานซ์ มีคนบอกว่า

ให้เลอืกคณะทีช่อบอยูอ่นัดบัสอง และเลอืกคณะทีค่ดิว่าจะไม่ตดิอยูอ่นัดบัหนึง่ 
แต่มันกลายเป็นจุดหักเหของชีวิตคือผมเลือกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หลกัสตูรนานาชาตไิว้ทัง้ทีจ่บโรงเรยีนวดั ซึง่มนัขดัแย้งมาก เพือ่นผมทีเ่ข้าไป
เรยีนก่อนบอกว่าไม่ต้องกงัวลว่าจะฟังภาษาองักฤษไม่ออกเดีย๋วจะมคีนแปล
ให้ แต่สดุท้ายกไ็ม่ม ีเลยต้องพยายามกระเสอืกกระสน ช่วง 2 ปีแรกจะลุม่ๆ 
ดอนๆ หน่อย มา 2 ปีหลังค่อยจับทิศทางลมถูก จากที่ไม่มีพื้นฐานภาษา
อังกฤษมาก่อนเลย ภาษาอังกฤษเรียกว่าต�่าเตี้ยเรี่ยดินมาก พอเรียนจบสี่ปี
กไ็ด้ทกัษะภาษาองักฤษเพิม่ขึน้บ้าง แต่แค่ในมมุของวศิวกรรมกบัคอมพวิเตอร์ 
เราฟังได้แต่ยังพูดหรือสื่อสารไม่ได้ เพราะส่วนใหญ่เวลาเรียนก็จะเลกเชอร์
อย่างเดียว
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ย่นเวลาเร็นเดอร์...ยืดชีวิตคนไข้
หลงัจากเรยีนจบผมท�างานที ่IBM อย่างทีต่ัง้ใจไว้

ประมาณหนึ่งปีแล้วกลับมาเรียนปริญญาโทที่คณะเดิม 
ตอนนัน้อยากท�างานวจิยัเกีย่วกบัภาพถ่ายทางการแพทย์ 
มาปะติดปะต่อได้ว่าการเร็นเดอร์ (Rendering) หรือ
การขึ้นภาพสามมิติเกี่ยวกับภาพถ่ายทางการแพทย์
มันใช้เวลาเยอะ เราอยู่ในแล็บ High Performance 
Computing หรือการประมวลผลขั้นสูงด้วยก็เลยเอา
เรือ่งนีม้าท�างานวจิยัว่าเราจะเรน็เดอร์อย่างไร สมยัก่อน
ในการเร็นเดอร์ภาพหนึ่งอาจใช้เวลาประมาณ 30 นาที 
แต่งานวิจัยของผมสามารถท�าเหลือประมาณ 15 วินาที
ได้ คือเร็วมาก 

ทีผ่มสนใจเกีย่วกบัภาพถ่ายทางการแพทย์เพราะ
ได้แรงบนัดาลใจมาจากพ่อของผม พ่อเป็นมะเรง็ทีส่มอง
ตั้งแต่ผมอายุได้ขวบเดียว แม่บอกว่าพ่อเข้าไปในอุโมงค์
แล้วออกมามันก็เป็นรูป เหมือนเป็นค�าพูดสั้นๆ ที่ท�าให้
เราสนใจว่าภาพอะไรทีไ่ด้มาจากอโุมงค์นี ้ตอนปี 4 มารูว่้า
มีรุ ่นพี่เคยท�างานวิจัยเกี่ยวกับการเร็นเดอร์ เขาก็ใช้
ภาพถ่ายทางการแพทย์ ผมก็เพิ่งรู้จักว่ามันเรียก MRI 
(Magnetic Resonance Imaging) ตอนนัน้ผมมคีวามเชือ่
ว่าถ้าเราลดระยะเวลาลงได้แปลว่าผมสามารถช่วยคนได้ 
1 คน ดงันัน้ ถ้าผมลดระยะเวลาได้ 5 วนิาทต่ีอคนแปลว่า
วันหนึ่งผมสามารถช่วยคนได้หลายคน นี่คือความคิด 
ณ ตอนนั้นนะครับ 

ส่งประกวดเพื่อภาควิชา
ก่อนที่ผมจะเรียนจบได้คุยกับอาจารย์ที่ปรึกษา

ซึ่งเป็นหัวหน้าภาควิชาว่า ผมอยากลองท�าอะไรใหม่ๆ 
เพื่อภาควชิาบ้าง เพราะรูส้กึว่าตวัเองได้รบัจากภาควชิา
จนเกดิการพฒันาและเปลีย่นแปลง เลยคยุกนัว่ามอีะไรบ้าง
ที่เกี่ยวกับการประกวด ซึ่งช่วงนั้นที่บูมๆ จะมี Imagine 
Cup ของ Microsoft และ NSC ของเนคเทค ผมก็เลย
ส่งผลงานนั้นเข้าประกวดทั้งสองเวที ส�าหรับ NSC 
ผมได้ที่ 1 หมวดวิทยาศาสตร์ประยุกต์ครับ โดยมีน้องที่
เรยีนปรญิญาตรอีกี 2 คนในทมีช่วยกนัผลกัดนัและท�าให้
มันส�าเร็จขึ้นมา

รู้ซึ้งถึงสิ่งที่ท�า...จากคุณแม่
พอเรียนปริญญาโทผมเจอวิกฤตกับตัวเองคือ

ตรวจเจอว่าเป็นมะเร็งล�าไส้ใหญ่ ท�าให้มีความอินกับ
ภาพถ่ายทางการแพทย์มากขึ้น และเริ่มรู้สึกว่าผลงานนี้
มปีระโยชน์ตอนทีพ่บว่าแม่เป็นเส้นเลอืดฝอยในสมองตบี 
แล้วผมเห็นหมอเอาภาพที่ MRI ทั้งหมดมากางแล้วชี้ให้
แม่ด ูผมถามแม่แบบตดิตลกว่า ม๊าเข้าใจเหรอ? ผมกเ็ลย
บอกว่าเดีย๋วจะท�าอะไรให้ด ูตอนนัน้ผมเอาภาพถ่ายของ
แม่ทั้งหมดมาเร็นเดอร์เป็นภาพสามมิติ ชี้จากในรูป
แล้วชี้ที่สมองของเขาจริงๆ ว่ามันอยู่ต�าแหน่งนี้ ส่วนที่
เป็นมันแค่นี้ เขาก็เข้าใจ พอเข้าใจการรักษาทุกอย่าง

หลังจากนั้นผมไม่เคยส่งประกวดอีกเลย
เพราะรู้สึกว่าผมแค่อยากได้รางวัลแต่ไม่ได้อยากพัฒนามันจริงๆ

สิ่งที่เกิดขึ้นมันผิดจากเส้นทางที่เราร่างไว้ตอนแรก

“

”
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มนัราบรืน่มาก เพราะตอนแรกหมอต้องการดวู่าต้องผ่าตดั
ไหม แต่แม่ผมไม่ยอมเพราะเขามคีวามเชือ่จากกรณขีอง
พ่อว่าหลงัจากเปิดสมองไปสกัพกัพ่อกเ็สยีชวีติ เขากจ็ะ
กลวัและไม่เข้าใจ ยิง่ไม่เข้าใจกย็ิง่รกัษายาก แต่พอเข้าใจ
ทุกอย่างมันก็ราบรื่น ท�าให้เห็นประโยชน์ของมันขึ้นมา 
ณ วนันัน้ 

หันหลังให้รางวัล...คิดใหม่เพื่อการแพทย์
จากโจทย์แรกคือท�าอย่างไรให้ภาควิชาได้รางวัล 

ท�าให้ผมส่งประกวดทกุเวททีัง้ Imagine Cup NSC และ
เจ้าฟ้าไอที และได้รางวัลทั้งหมด แต่มาถึงจุดหักเหของ
ชวีติอกีอย่างหนึง่คอืตอนนัน้ผมเป็นเหมอืนพวกล่ารางวลั 
ไปเวทไีหนกช็นะ พอเราพดูเกีย่วกบัภาพถ่ายทางการแพทย์ 
คนชรา และคนพิการ อย่างไรก็ได้รางวัล กลายเป็นว่า
จดุยนืของเรามนัเริม่เปลีย่น จากตอนแรกพยายามแก้ไข
ปัญหาสังคม ต้องการช่วยหมอจริงๆ มันเริ่มเปลี่ยน 
พอรู้ตัวเองผมก็ถอยหลังกลับมา หลังจากนั้นผมไม่เคย
ส่งประกวดอกีเลย เพราะรูส้กึว่าผมแค่อยากได้รางวลัแต่
ไม่ได้อยากพฒันามนัจรงิๆ สิง่ทีเ่กดิขึน้มนัผดิจากเส้นทาง
ที่เราร่างไว้ตอนแรก เลยตัดสินใจท�าบริษัทของตัวเอง 
มุง่เน้นเกีย่วกบัโรงพยาบาลโดยเฉพาะ ชือ่ว่าบรษิทั อนิทเิกรซ 
โซลชูัน่ จ�ากดั ท�างานกบัแผนกรงัสวีทิยาในโรงพยาบาล 
โดยน�าผลงานทีต่่อยอดจาก NSC มาปรบัให้มนัใช้ได้จรงิ 
เพือ่ช่วยให้หมอท�างานง่ายขึน้

จัดการเวลา...เพื่อการรักษาที่ดีขึ้น
ตอนนี้ที่บริษัทก�าลังท�าเรื่องการจัดการระบบคิว

ในโรงพยาบาล ตอนที่ตรวจเจอว่าเป็นมะเร็ง ผมก็เป็น
หนึ่งในลูกค้าของโรงพยาบาลรามาธิบดี ท�าให้เห็น Pain 
Point แบบสดุๆ คอืบ้านผมอยูล่าดพร้าว ต้องตืน่ประมาณ
ตี 5 เพื่อจะเอาบัตรมาวางไว้ในตะกร้าตอนเจ็ดโมงครึ่ง 
แล้วก็ต้องลุ้นว่าเราจะได้เข้าตรวจเมื่อไหร่ บางทีผมมา
วางบัตรตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่ง คิวผมเก้าโมงครึ่ง แต่ได้ตรวจ
ตอนสบิโมงครึง่ ท�าให้เหน็ว่าจดุอ่อนคอือะไร และช่วงนัน้
ผมไปโรงพยาบาลบ่อยมากเพราะเป็นช่วงตดิตามผลนาน 
2 – 3 ปี ท�าให้เหน็พฤตกิรรมของคนทกุคน เหน็วธิจีดัการ
ของพยาบาล เหน็วธิกีารจดัการของหมอ วธิกีารเรยีกควิ
ของหมอ รู้สึกว่าถ้าเราช่วยลดเวลาสักช่วงหนึ่งลง ลด
แรงกดดันของคนไข้ลงได้ มันก็น่าจะดีครับ

ผู้ใช้เปลี่ยนได้...ถ้าของดีจริง!
ล่าสุดผมไปท�าระบบคิวให้แผนกรังสีวิทยาของ

โรงพยาบาลที่เพชรบูรณ์ วันแรกที่เข้าไปติดตั้งพนักงาน
ต่อต้านเลย เขารู้สึกว่าเป็นการเพิ่มภาระมากขึ้นเพราะ
จะต้องมขีัน้ตอนในการใช้งานเพิม่ ต้องเปลีย่นพฤตกิรรม
ของเขาทัง้ทีผ่มไม่อยากเปลีย่นพฤตกิรรมของผูใ้ช้ (User) 
มากที่สุด อยากให้ท�าแบบเดิมแต่เพิ่มอีกแบบง่ายๆ 
แค่นั้น ซึ่งคนที่เป็นหัวหน้าแผนกเขารู้สึกว่าพวกผมมีใจ
ที่จะช่วยจริงๆ ผมไม่ได้เข้ามาแล้วบอกว่าพี่จะต้องซื้อ

ผมเก็บ feedback
เก็บอารมณ์ เก็บสีหน้าทุกคนว่าเขารู้สึกอย่างไร

แล้วน�ากลับมาคุยกับทีมงาน
น้องๆ ก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราท�ามันไม่ได้สูญเปล่า

และมีก�าลังใจในการพัฒนาต่อไป

“

”
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กับผม ผมไม่เคยเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรของเขา แทบจะ
นั่งเรียนรู้กับเขาก่อนด้วยซ�้าว่าตั้งแต่คนไข้เดินเข้ามา 
คนไข้จะต้องมีขั้นตอนนั่งรอตรงไหน คนไข้จะดูอะไร 
คนไข้ต้องเข้าใจอะไร ฯลฯ ผมต้องท�าการบ้านทั้งหมด 
พอเราติดตั้งวันแรกวันนั้นคนไข้เยอะมากแค่ภาคเช้า 
200 กว่าคน ผมเห็นความวุ่นวายเกิดขึ้น สิ่งที่เราท�าได้
คอืเป็นเหมอืนทมีงานคนหนึง่ทีอ่ยูก่บัเขา ช่วยเขา สอนเขา 
และเรียนรู้ไปกับเขา 

สิ่งที่เขาให้ความเห็นคือระบบมันโอเค ทุกคน
เข้าใจระบบ แต่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมให้กับคนไข้ 

เราก็พยายามตอบสนองเรว็มาก วนัต่อมาเจ้าหน้าทีแ่ละ
คนไข้เริ่มรู้สึกว่าถ้ามีระบบนี้ก็ดี ท�าให้รู้ว่าถึงล�าดับที่
เท่าไหร่แล้ว อีกกี่คิวจะได้พบหมอ พอวันที่สามเริ่มสนุก 
สามารถเรียกเคสโดยที่ไม่ให้ผู้ป่วยรู้สึกแปลกแยก เช่น 
ผู้ป่วยที่เป็นพาหะ ติดเชื้อ นักโทษ ฯลฯ เขามีบาดแผล
ในใจ ท�าอย่างไรให้ระบบเป็นตัวสื่อสารและไม่ท�าให้
คนอื่นมีค�าถามกับคนกลุ่มนี้ ผมเก็บ feedback เก็บ
อารมณ์ เกบ็สหีน้าทกุคนว่าเขารูส้กึอย่างไร แล้วน�ากลบั
มาคุยกับทีมงาน น้องๆ ก็รู ้สึกว่าสิ่งที่เราท�ามันไม่ได้
สูญเปล่า และมีก�าลังใจในการพัฒนาต่อไป
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ปิดทองหลังพระ...บริษัทสีขาว
ถ้าถามว่าท�าไมผมถงึอยูก่บัวงการแพทย์ มพีีค่นหนึง่

ชือ่พีอ่ดสิรณ์ (คณุอดสิรณ์ ท่าพรกิ) เขาท�างานเพือ่สงัคม
และโรงพยาบาลมาตลอด สิ่งที่เขาปลูกฝังกับผมคือ 
หนึ่ง เราต้องท�าบริษัทสีขาว สอง เขาพูดกับผมว่าการที่
น้องช่วยลดระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีในการช่วยชีวิต
คนหนึง่คนแปลว่าน้องได้ท�าบญุมากกว่าการท�าบญุตกับาตร 
ผมรู้สึกว่ามันซื้อใจ แล้วเราก็อยากท�าแบบนั้น ซึ่งพี่เขา
ท�าทุกอย่างโดยไม่เคยคิดอยากจะ

โปรโมทว่าเขาท�าสิ่งนี้เพื่อโรงพยาบาล เหมือน
พยายามปิดทองหลังพระเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ล้นมาหน้า
องค์พระเอง แล้วมนักจ็ะขบัเคลือ่นตวัเราไปได้ มนักเ็ลย
ท�าให้ผมยังปิดทองหลังพระอยู่ ณ ตอนนี้ครับ
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แรงบันดาลใจจากคนข้างหลัง
สิ่งที่เป็นแรงผลักดันส�าหรับผมคนแรกคือแม่ 

ถ้าผมไม่มีแม่คอยปลูกฝังว่าเราจะต้องช่วยประเทศชาติ 
เราก็คงไม่มีแรงผลักดันเหมือนในตอนนี้ คนที่สองคือ
อาจารย์ สมัยก่อนผมเรียนไม่เก่งมากๆ จนกระทั่งมี
อาจารย์คนหนึ่งเดินมาคุยกับผมแล้วบอกว่าเขาเชื่อมั่น
ในตัวผมมาก ถ้าตัง้ใจเรยีนสกันดิเราจะไปได้ไกล ตอนนัน้
อยู ่ม.3 มนัอยูต่รงเส้นบางๆ ว่าเราจะไปสายพาณชิย์หรอื
จะเรยีนสายวทิย์ต่อ เขาท�าให้เราสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์
มากยิ่งขึ้น อีกจุดหนึ่งที่ท�าให้รู้สึกตัวตื่นขึ้นมาว่าเราต้อง
ตั้งใจจริงๆ คืออาจารย์ท่านนั้นเป็นมะเร็งแล้วเสียชีวิต 
ตอนนัน้ผมอยูปี่ 2 เทอม 2 ผมนัง่อ่านหนงัสอือยูแ่ล้วนกึถงึ
ว่าถ้าเราช่วยเขาได้ก็คงดี พอปี 3 – ปี 4 ก็เลยตั้งใจมาก 
ทุกอย่างมันก็เปลี่ยน ปริญญาโทก็เปลี่ยน ตอนจบ
ปริญญาตรีแรกๆ ยังคิดว่าเราต้องไปผจญโลกกว้าง แต่
พอกลับมาเรียนปริญญาโทรู้เลยว่าเราอยากจะท�าเพื่อ
คนข้างหลัง ไม่ใช่เพื่อเราแล้ว

เงินไม่ส�าคัญเท่าชีวิตคน
ยุคสมัยนี้ทุกคนพูดถึงแต่สตาร์ทอัพ ส�าหรับผม

ไม่ได้ก�าหนดว่าอยากจะได้เงนิเท่าไหร่ แต่ก�าหนดจากโจทย์
ว่าผมอยากจะช่วยคนมากเท่าไหร่ ผมอยากจะท�าอะไร
เพื่อคนอื่น ไม่ได้คิดเลยว่าตัวเองจะประสบความส�าเร็จ
ขนาดไหน มนัจะเจ๋งขนาดไหน มนัจะเจ๊งไหม แต่สิง่ทีค่ดิ
คอืเราสามารถเข้าไปแก้ไขปัญหานัน้ได้อย่างไรบ้าง บางครัง้
เดก็สมยัใหม่อาจถกูวตัถนุยิมบบีมากเกนิไป ท�าให้เราเอา
เงนิเป็นทีต่ัง้โดยไม่ได้มองแล้วว่าปัญหาทีเ่กดิขึน้คอือะไร 
ไม่ได้มองว่าสิ่งที่ลูกค้าอยากจะได้จริงๆ คืออะไร คิด
แค่ว่าท�ามาแล้วได้ก�าไรหรอืเปล่า ได้ก�าไรเท่าไหร่ เราพดู
ถงึแต่ก�าไร พูดถึงผลประโยชน์อย่างเดียว ซึ่งจริงๆ แล้ว
สิ่งพวกนี้ผมพูดเป็นอันดับสองมากกว่า อันดับหนึ่งของ
ผมคือมันได้ใช้ประโยชน์จริงๆ หรือเปล่า แล้วพยายาม
จะท�าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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ตอนจบปริญญาตรีแรกๆ
ยังคิดว่าเราต้องไปผจญโลกกว้าง

แต่พอกลับมาเรียนปริญญาโทรู้เลยว่า
เราอยากจะท�าเพื่อคนข้างหลัง

ไม่ใช่เพื่อเราแล้ว

“

”
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ส�าหรับผมไม่ได้ก�าหนดว่า
อยากจะได้เงินเท่าไหร่ แต่ก�าหนดจากโจทย์ว่า

ผมอยากจะช่วยคนมากเท่าไหร่

กลับไปยังจุดยืน ณ วันแรก
ถ้าฝากในมมุของรุน่พี ่NSC กค็อืสิง่ทีค่ณุคดิหรอืท�าในการประกวดวนัแรก คณุมคีวามรูส้กึ

จริงๆ อย่างไร วันนี้อยากให้มีความรู้สึกแบบนั้นอยู่ ผมเข้าใจว่าบางคนอาจถูกอาจารย์ชักจูงมา
หรอือยากจะมาเอง ไม่ว่าจะได้รางวลัหรอืไม่ได้รางวลั แต่ถ้าความรูส้กึตอนแรกทีค่ณุอยากจะท�า
มาถงึวนันีย้งัไม่หายไป ผมเชือ่ว่ามนัจะไปต่อได้ ซึง่โมเมนต์ทีผ่มอยากจะท�าวนัแรกกบัวนันีย้งัเป็น
เหมือนเดิม หลายคนที่ถามผมว่าหลังแข่ง NSC ผ่านไปหกปีความรู้สึกของผมเป็นอย่างไร ผมก็
ยงัพดูค�าเดมิ ผมอาจจะเป๋ไปทางอืน่บ้าง แต่สดุท้ายพอรูว่้ามนัไม่ใช่ผมกก็ลบัมายนืทางเดมิ นีค่อื
สิง่ส�าคญัทีส่ดุ เพราะจดุยนืของผมคอืท�าอย่างไรกไ็ด้เพือ่ช่วยคนอืน่ แต่ระหว่างทางกต้็องอดทนรอ 
เส้นทางมันไม่ได้สวยหรู

บ้านแห่งความภาคภูมิใจ
เป็นธรรมดาที่ในการท�างานต้องเจอปัญหาอุปสรรค สิ่งที่ท�าให้ผมผ่านมาได้คือทีมงาน 

น้องๆ ทีอ่ยูใ่นออฟฟิศ รูส้กึว่าเขาเป็นส่วนหนึง่ในบ้าน ในชวีติของผม เหมอืนเขาเป็นน้องของผม
จรงิๆ คนหนึง่ ผมมคีวามรูส้กึว่าการทีจ่ะต้องเดนิออกไปข้างนอกเพือ่ขายงาน ต้องฟันฝ่ากบัคูต่่อสู้ 
เราก็มีท้อบ้างเหนื่อยบ้าง แต่พอเดินกลับเข้ามาในออฟฟิศ ผมรู้สึกเหมือนเดินเข้าบ้าน ได้เจอ
พี่น้องของผมจริงๆ ผมมีปณิธานว่าวันหนึ่งที่ผมจากไป ผมก็ยังอยากให้บริษัทมันเดินไปด้วย
แนวคดินี ้ผมพยายามปลกูฝังให้น้องๆ ท�างานเพือ่คนอืน่จรงิๆ เราไม่ได้อยากท�างานเพือ่ตวัเราเอง 
และพอเราไปถึง ณ จุดนั้น มันจะเป็นความภูมิใจกลับเข้ามาหาเรา

อย่าสิ้นสุดแค่ถ้วยรางวัล
ส�าหรับ NSC ผมมีค�าถามว่าพอแข่งจบแล้วเราไปไหนต่อ มีอะไรต่อยอดได้บ้าง เข้าใจว่า

บางที Passion ของเด็กไม่ได้เกิดจากตัวเด็กจริงๆ แต่ถ้ามีเด็กกลุ่มหนึ่งเกิด Passion ของเขา
จริงๆ เนคเทคสามารถสนับสนุนอะไรกับคนกลุ่มนี้ได้บ้าง ซึ่งโปรดักส์ที่เกิดขึ้นจากการประกวด
มนัไม่สามารถเอาไปใช้งานได้จรงิทัง้หมด เราต้องเชือ่ในเรือ่งนีก่้อน ไม่ใช่ว่าจบ NSC แล้วสามารถ
ขายได้เป็นหลักหลายล้านเลย ในธุรกิจจริงๆ มันไม่ใช่แบบนั้น 

“

”
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ผมพยายามปลูกฝังให้น้องๆ ท�างานเพื่อคนอื่นจริงๆ
เราไม่ได้อยากท�างานเพื่อตัวเราเอง และพอเราไปถึง ณ จุดนั้น

มันจะเป็นความภูมิใจกลับเข้ามาหาเรา

ตอนนี้ผมได้รับเกียรติจากทางเนคเทคให้เป็นกรรมการของโครงการต่อกล้า
ให้เติบใหญ่ โครงการนี้ค่อนข้างดีที่อย่างน้อยก็ได้ไปถึงจุดสุดท้ายของโปรดักส์จริงๆ 
อย่างน้อยความคิดของน้องที่ท�าออกมาก็ดูเหมือนจะใช้งานได้จริง หลายทีมก็ออก
มาเป็นโปรดักส์จริงเลย ถ้ามีโครงการแบบนี้อีกในเนคเทค หรือเนคเทคสามารถ
สนับสนุนทางด้านนี้ หรือมีค่ายวิทยาศาสตร์ระดมคนที่ชนะ NSC มาเข้าค่ายต่อ 
มันน่าจะเวิร์คขึ้น ซึ่งผมพยายามบอกน้องๆ ว่า สิ่งที่น้องท�ามันไม่ใช่แค่ล่ารางวัล 
แต่ต้องท�าเพื่อให้เกิดขึ้นมาได้จริงๆ

นิยามตัวเอง ณ วันนี้
ผมเป็นคนทีอ่นิกบัประเทศไทยมาก ผมเริม่เหน็คนหลายคนตัง้แต่คนทีอ่ยูล่่าง

เราจนถึงคนที่อยู่สูงกว่าเรา เห็นตั้งแต่คนป่วย คนที่หาทางออกของชีวิตไม่ได้ จนถึง
ตอนนี้ผมก็เริ่มเห็นแล้วว่าถ้าจะให้นิยามตัวเองจริงๆ ผมอยากจะท�าอะไรก็ได้ที่
สามารถช่วยคนกลุ่มนี้ได้ เหมือนเป็นอาสาสมัครเพื่อสังคมจริงๆ สมัยก่อนเวลาเห็น
คนที่ท�างานเพื่อสังคมส่วนใหญ่ไม่รวย แต่ผมจะช่วยสังคมและผมต้องรวย ผมคิด
อย่างนีใ้นหวัเสมอ ผมท�าเพือ่คนอืน่แต่สดุท้ายผมต้องมตีงัค์เหมอืนกนั เราช่วยคนอืน่
แล้วเราก็ต้องช่วยคนในครอบครัวของเราด้วย คนในครอบครัวของผมหมายถึง
พนักงานในออฟฟิศทุกคนต้องยกระดับ ต้องไปด้วยกัน

(อยาก) เป็นต�านานของวงการแพทย์
ส�าหรับอนาคตถ้าเป็นเป้าหมายเรื่องสังคม หลังจากที่ตรวจพบว่าตัวเอง

เป็นมะเรง็ ผมเริม่ตัง้ค�าถามกบัตวัเองว่าเราจะสร้างอะไรต่อจากนี ้เราจะสร้างชือ่เสียง
หรือจะสร้างต�านาน ซึ่งผมอยากสร้างต�านานมากกว่า มันคือจุดหักเหของชีวิต 
ผมต้องเลือกว่าจะไปเรียนต่อปริญญาเอกหรือจะท�างานเพื่อสังคม สุดท้ายผมเลือก
สังคมดีกว่า พอเลือกสังคมปุ๊บมันก็เลยประจวบกับทางการแพทย์พอดี เราก็เลยมุ่ง
ไปทางการแพทย์เลย

“

”
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สมัยก่อนเวลาเห็นคนที่ท�างานเพื่อสังคม
ส่วนใหญ่ไม่รวย แต่ผมจะช่วยสังคมและผมต้องรวย

ผมคิดอย่างนี้ในหัวเสมอ ผมท�าเพื่อคนอื่น
แต่สุดท้ายผมต้องมีตังค์เหมือนกัน

สร้างค่านิยมเพื่อสังคมที่ดีขึ้น
ตอนนี้ผมก�าลังจะมีลูก ผมก็เริ่มตั้งเป้าหมายใหม่ว่า ท�าอย่างไรให้สิ่งที่ก�าลัง

จะเกิดมาในสังคมดีกว่าที่เราอยู่ ซึ่งมันเริ่มต้นที่สังคมของเราก็คือในออฟฟิศของเรา 
ผมคุยกับน้องๆ เสมอเรื่องความเห็นแก่ตัวว่า สิ่งที่เราท�า ที่เราเหนื่อย เราท้อ 
ความเห็นแก่ตัวของเรามันก�าลังจะก่อเกิดขึ้น ความชั่วร้ายของเรามันก็จะค่อยๆ 
ทยอยและก่อเกิดความอยากเอาเปรียบคนอื่น ขนาดพูดหลายครั้งว่าเราช่วยสังคม 
บางทีเรายังเห็นแก่ตัวเลย แปลว่าที่เราท�ามันยังไม่พอหรือเปล่า ผมเชื่อว่าวันหนึ่ง
ถ้าเราท�ามากๆ ความเห็นแก่ตัวในสังคมมันจะลดลงไปจริงๆ ซึ่งอาชีพที่ผมนับถือ
อันดับหนึ่งคือพยาบาล เพราะพยาบาลเป็นคนกลางที่น่าสงสารมาก หมอก็กดดัน 
คนไข้ก็กดดัน ผมอยากจะช่วยเจ้าหน้าที่หรือพยาบาลที่เขาอยู่ตรงกลาง ท�าอย่างไร
ให้เขาสบายขึน้ ไม่ต้องเครยีด ไม่ต้องเผชญิหน้ากบัคนไข้ ไม่ต้องเถยีงกบัหมอ ผมคดิว่า
ถ้าชวีติพยาบาลเริม่ด ีสงัคมกจ็ะดเีหมอืนกนั ผมเลยพยายามปลกูฝังให้คนในออฟฟิศ
มองแบบนี้ จะได้พัฒนาสังคมไปด้วยกันครับ...

วิกฤตในชีวิตไม่ใช่เรื่องน่าสนุก หากแต่ในแง่หนึ่งก็ได้มอบมุมมองที่ลึกซึ้งให้
กบัเจ้าของชวีตินัน้ ในวนัทีช่วีติผ่านพ้นวกิฤตมาหลายขนาน เบนซ์เลอืกทีจ่ะใช้ก�าลงั
ที่มีอยู่เพื่อผู้อื่นมากกว่าความร�่ารวยของตัวเอง และพยายามอยู่ตลอดเวลาในการ
ถ่ายทอดค่านิยมที่เขาเชื่อไปสู่เพื่อนพ้องน้องพี่ แน่นอนว่าชีวิตของเขาอาจไม่ได้มี 
‘มูลค่า’ สูงระดับอภิมหาเศรษฐี แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า นี่แหละคือชีวิตที่มี ‘คุณค่า’ 
อย่างที่สุด. NSC

“

”
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ท�ำไมเดก็คนหนึง่จะท�ำเงนิล้ำนไม่ได้ ถ้ำเขำเจ๋งจรงิ...‘นวิ’ วงศกร เทศยรตัน์ สตำร์ทอพัวยักระเตำะ 
ที่ฝีไม้ลำยมือไม่กระเตำะ คือหนึ่งในนั้น น่ำสนใจที่เขำสำมำรถก้ำวขึ้นมำเป็นผู้ประกอบกำรตั้งแต่วัย
ยี่สิบต้นๆ โดยที่ตัวเขำเองบอกว่ำ เขำไม่ใช่โปรแกรมเมอร์ที่เก่งแต่อย่ำงใด ชวนติดตำมก้ำวย่ำงสู่
ควำมส�ำเรจ็ทีไ่ม่มสีตูรส�ำเรจ็ในแบบของเขำผ่ำนบทสมัภำษณ์ชิน้นี ้แล้วคณุจะพบว่ำ ถ้ำมขีอง...เรำกไ็ม่
ต้องรออะไร
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เรียนดี...แต่ไม่มีรางวัล
ผมชอบไอทมีำตัง้แต่เดก็ จ�ำได้ว่ำเหน็พ่อนัง่ท�ำงำน

บัญชีในคอมพิวเตอร์ก็ให้พ่อสอนโปรแกรม Lotus ให้ 
เป็นครัง้แรกทีส่นใจคอมพวิเตอร์ แต่ถ้ำเริม่ประกวดคอมฯ 
น่ำจะช่วง ป.4 ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่ง Power 
Point แต่ยังไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมำก จนกระทั่ง ม.1 เริ่ม
ค้นหำตัวเองว่ำอยำกท�ำอะไรเพรำะรู้สึกเบื่อกำรเรียน 
ที่ผ่ำนมำเรียนได้เกรด 4 ตลอดแต่ต้องแข่งกับเพื่อน
สลับกนัได้ที ่1 ที ่2 พอเข้ำเรยีนทีโ่รงเรยีนภเูกต็วทิยำลยั 
ห้องโครงกำรวิทย์-คณิต ก็ต้องเรียนวิทย์ เรียนคณิต 
สอบท�ำโจทย์ยำกๆ ท�ำกำรบ้ำน ท�ำโครงงำน เหมอืนเดก็
สำยวทิย์-คณติทัว่ไป แต่ผมรูส้กึว่ำเรำท�ำอะไรอยู?่ มนัวน
อยูแ่บบนี ้ทีบ้่ำนอยำกให้ผมเรยีนด ีแต่ผมไม่เคยได้รำงวลั
อะไรจำกกำรเรียนดีเลย

โตขึ้นผมอยากเป็นแฮกเกอร์
วนัหนึง่ทีห่น้ำโรงเรยีนมคีนมำแจกโบรชวัร์โรงเรยีน

สอนคอมพวิเตอร์ในภเูกต็ ผมสนใจเลยเข้ำไปตดิต่อทีน่ัน่ 
พี่เขำถำมว่ำอยำกเรียนอะไร ผมบอกว่ำ อยำกแฮก 
Wi-Fi อยำกแฮกโน่นนี่นั่นได้ ด้วยควำมที่เรำไม่รู้ เห็นใน
ทีวีมีหนังแฮกเกอร์มันเขียนโปรแกรมได้ Mindset แรก
ของเรำคอือยำกท�ำให้ได้ นัง่คยุกนัเกอืบชัว่โมงเขำคงเหน็
ว่ำเรำอยำกเรียนเลยบอกว่ำจะเปิดคอร์สสอนให้ แต่พอ
ไปเรียนวันแรกสิ่งที่เจอคือทฤษฎีคอมพิวเตอร์ ใครคือ
โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก ภำษำแรกของโลก 
พัฒนำกำรของภำษำ ฯลฯ ซึ่งมันไม่ได้อยู่ในควำมสนใจ
ของเรำ พอวันที่สองเริ่มเขียนโปรแกรม Hello World 
เขียนโปรแกรมเครื่องคิดเลข เอำโจทย์คณิตศำสตร์มำ
เขียนโปรแกรม ซึ่งเรำรู้สึกว่ำเมื่อไหร่จะได้ท�ำอย่ำงอื่น 

ผู้เข้าแข่งขันที่เด็กที่สุด!
จนกระทัง่พีเ่ขำบอกว่ำมโีครงกำร NSC อยำกลอง

แข่งคอมพิวเตอร์ไหม ตอนนั้นไม่รู้ว่ำคืออะไร รู้แค่ว่ำ
รำงวัลที่หนึ่งได้ 60,000 บำท ก็เลยตัดสินใจไปแข่งตอน 
ม.2 ท�ำให้เรำได้เขยีนโปรแกรมจรงิจงั โดยเขยีนโปรแกรม
เป็น Web Application แล้วส่งประกวด NSC ปีแรก

เมื่อประมำณ 10 กว่ำปีที่แล้ว เรำเป็นเด็กสุดที่ได้เข้ำ
โครงกำร NSC และเป็นตวัแทนภำคใต้ไปแข่งทีก่รงุเทพฯ 
เป็นโซเชยีลเนต็เวร์ิกส�ำหรบัเดก็ ตอนนัน้แค่รูส้กึว่ำท�ำไม
ต้องรบีมำลอกกำรบ้ำนเพือ่นแต่เช้ำ เลยอยำกท�ำกลุม่ห้อง
ขึ้นมำและคิดว่ำทุกคนควรมีโทรศัพท์ถ่ำยส่งกำรบ้ำน
ให้ลอกตัง้แต่อยูท่ีบ้่ำนไม่ต้องรบีมำโรงเรยีน ตอนนัน้วำง
โมเดลไว้ว่ำจะดีลกับร้ำนหนังสือและร้ำนอื่นๆ แล้วมำ
ขำยโฆษณำ ซึง่ถ้ำย้อนกลบัไปมนัใหม่มำก ผมใช้ Payment 
Gateway คนก็งงว่ำใครจะยอมมำจ่ำยเงินทำงโทรศัพท์ 
แต่กรรมกำรเห็นแล้วรู้สึกว่ำน่ำจะมีประโยชน์ ปีแรก
ได้รำงวลัชมเชยมำ เรำกถ็ำมกรรมกำรตรงๆ ว่ำท�ำไมเรำ
ได้ชมเชย เขำบอกว่ำคอนเซ็ปท์ยังไม่ชัดเจน 

เอาความใหม่เข้าสู้!
หลงัจำกนัน้กค็ดิอยูน่ำนว่ำจะท�ำอย่ำงไรด ีมำคดิว่ำ

เรำอยู่ภูเก็ตซึ่งมีกำรท่องเที่ยวเป็นธุรกิจหลักที่ควรจะ
เชือ่มให้เป็นเครอืข่ำย ตอน ม.3 เลยเกดิโซเชยีลเนต็เวร์ิก
ชือ่ว่ำเฟซบสิ (FaceBiz) เทคโนโลยทีีใ่ช้คอื Mobile Web 
Application ซึง่มนัค่อนข้ำงใหม่มำก เป็น Business to 
Collaboration ส�ำหรับธุรกิจท่องเที่ยว ผมมองว่ำ
โรงแรมมซีพัพลำยเออร์หลำยอย่ำง ท�ำไมไม่มรีะบบกลำง
ที่เข้ำมำช่วย แล้วมีระบบจ่ำยเงินออนไลน์ ท�ำให้เป็น
เครื่องมือที่ดีตัวหนึ่งแล้วมีระบบจัดกำรภำยในด้วย 
ถ้ำฟังตอนนี้มันไม่ใหม่หรอก แต่พอย้อนกลับไปมันใหม่ 
ปีนัน้เข้ำถงึรอบชงิชนะเลศิของ NSC แต่ได้รำงวลัชมเชย
เหมือนเดิมครับ 

ช่วงพีคของชีวิต!
ครำวนี้ตั้งเป้ำหมำยใหม่ว่ำเรำจะประกวด NSC 

เป็นปีสดุท้ำยแล้ว วำงคอนเซป็ท์ให้ด ีท�ำให้เตม็ที ่จนเข้ำ
รอบชิงชนะเลิศได้รำงวัลที่ 1 ตอนนั้นอยู่ ม.4 เป็นช่วงที่
ผมพีคมำก ได้ที่ 1 NSC แล้วเป็นตัวแทนประเทศไทยไป
แข่ง APICTA (The Asia Pacific ICT Alliance) ได้รำงวลั
เยอะมำก ไปไหนต้องมรีำงวลักลบัมำ ซึง่เรำพฒันำต่อยอด
จำกผลงำนเดมิ เพิม่ฟังก์ชนัเข้ำไปเป็น Business Model 
ทีช่ดัเจนขึน้ มโีชว์เคสของธรุกจิโรงแรมว่ำจะมกีำรเข้ำร่วม
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ผมมองว่าทุกเวที
ที่ไปมันคือการปรับวิธีคิดใหม่ มันคือการต่อยอดตัวเอง
ไม่ใช่การต่อยอดผลงาน บางทีผลงานเราเหมือนเดิม

แต่เราต่อยอดตัวเอง

“

”
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ที่ผมต้องดิ้นรน
เพื่อให้ตัวเองมีมหาวิทยาลัยเรียนให้ได้

เพื่อจะให้ที่บ้านแฮปปี้ในระดับหนึ่ง แต่ผมก็ต้องรับผิดชอบ
ความรู้สึกของตัวเองที่อยากท�างานนี้

ซึ่งผมตัดสินใจเลือกสิ่งนี้แล้ว

“

”
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อย่ำงไร มกีำรยนืยนักบัโรงแรมว่ำถ้ำมแีล้วมนัจะดจีรงิๆ 
แล้วท�ำวิดีโอพรีเซนต์ให้น่ำเชื่อถือ ยังไม่ได้ใช้จริง แต่เรำ
ต้องสร้ำงก่อนว่ำมีคนท�ำธุรกิจอยำกจะใช้ผลงำนนี้ 

ความส�าเร็จไม่ได้มาเพราะโชคช่วย
ช่วงนั้นก็หนักเหมือนกัน เป็นช่วง ม.ต้นต่อ 

ม.ปลำย ต้องสอบเข้ำห้องโครงกำรด้วย แต่สิง่ทีเ่รำอยำก
ท�ำก็ต้องเอำรำงวัลให้ได้ ผมต้องอ่ำนหนังสือเยอะมำก 
ลงเรียนพิเศษทุกวันแต่ให้เพื่อนเก็บชีทให้แล้วตัวเอง
ไปนั่งเรียนอยู่ที่โรงเรียนสอนคอมฯ เป็นแบบนี้ทุกวัน 
พอสอบตดิ ม.ปลำยกไ็ม่สนใจแล้ว ท�ำผลงำนส่งประกวด
ต่อจนเกรดตก ที่บ้ำนก็บ่น ตอนนั้นลึกๆ ก็น้อยใจอยู่นะ 
แต่เรำมีสิ่งที่อยำกท�ำและต้องท�ำ ซึ่งผมตั้งเป้ำหมำยว่ำ
ต้องได้ที่ 1 ถ้ำไม่ได้ปีหน้ำผมไม่ส่งแล้ว เพรำะจะกลำย
เป็นว่ำเรำไปกั๊กตัวแทนภำคใต้คนอื่นที่อำจจะได้ไปอยู่
ตรงนัน้แทนเรำและเขำอำจจะมโีอกำสมำกกว่ำเรำ นีค่อื
สิง่ทีผ่มมองตอนนัน้ ซึง่ NSC คอืโครงกำรแรกทีผ่มรูส้กึว่ำ
มันคือกำรประกวดจริงๆ และเป็นเวทีแรกของเรำ จึงมี
เป้ำหมำยเดียวว่ำต้องท�ำให้ได้ 

มากกว่าความส�าเรจ็ของงาน คอืการพฒันา
ตนเอง

 ส�ำหรบัผม NSC คอืก้ำวแรกของทกุวนันี ้คอืเวที
ทีท่�ำให้ผมเขยีนโปรแกรมได้ คอืเวททีีท่�ำให้ผมมโีปรไฟล์ 
คอืเวททีีท่�ำให้ผมรูส้กึว่ำมเีป้ำหมำยในชวีติ และท�ำให้เรำ
ได้ฝึกวิธีคิด NSC ไม่ใช่กำรแข่งเขียนโปรแกรมแบบไป
สอบปกตทิีม่โีจทย์ยำกๆ แต่คณุต้องรูเ้รือ่งธรุกจิ คณุต้อง
ขำยของให้เป็น คุณต้องท�ำซอฟต์แวร์ให้ได้ และคุณต้อง
กล้ำพรีเซนต์ขำยของ หลังจำกนั้นผมได้เข้ำโครงกำร
ต่อกล้ำให้เติบใหญ่ด้วย ซึ่งผมมองว่ำทุกเวทีที่ไปมันคือ
กำรปรับวิธีคิดใหม่ มันคือกำรต่อยอดตัวเองไม่ใช่กำร
ต่อยอดผลงำน บำงทผีลงำนเรำเหมอืนเดมิแต่เรำต่อยอด
ตวัเอง เรำรูว้ธิกีำรพดู รูว้ธิกีำรพรเีซนต์ รูว้ธิกีำรขำยของ
ชิน้เดมิเรำเปลีย่นทีข่ำยใหม่ ฟังก์ชนัเดมิแต่เรำเปลีย่นวธิพีดู 
นีค่อืสิง่ทีไ่ด้จำกกำรทีเ่รำเจอคนหลำยๆ คน หลำยๆ มมุมอง 

แข่งจนเกือบไม่มีที่เรียนต่อ!
ช่วงนั้นผมแข่งเยอะมำกจนรู้สึกว่ำไม่ต้องสอบก็

สำมำรถเข้ำมหำวิทยำลัยได้ด้วยเงื่อนไขหลำยๆ อย่ำง 
ซึ่งช่วงพีคที่สุดของผมคือกำรไปแข่งโครงกำรจำกร้อยสู่
ล้ำนของธนำคำรออมสิน ก็ใช้ผลงำนเฟซบิสไปประกวด 
จำก 1,700 ทีมผมได้รำงวัลที่ 1 ได้เงิน 1 ล้ำนบำทและ
เป็นเดก็ทีอ่ำยนุ้อยทีส่ดุในโครงกำรทีจ่ดัขึน้ปีแรก ซึง่เงนิ 
1 ล้ำนบำทส�ำหรับเด็กมันเยอะ โอกำสมีควำมรู้แน่น 
โปรแกรมอะไรมำท�ำได้หมด อยำกท�ำอะไรกม็ผีูใ้หญ่ช่วย 
และมนัเป็นสิง่ทีเ่รำชอบ เป็นช่วงคำบเกีย่วทีจ่ะต้องสอบ
เข้ำมหำวทิยำลยั แต่ผมไม่รูอ้ะไรเกีย่วกบักำรเข้ำมหำวทิยำลยั
เลย ตอนนัน้กท็ะเลำะกบัทีบ้่ำนบ่อย เพือ่นได้ทีเ่รยีนหมด
แล้วแต่เรำยังไม่มี 

ภารกิจ (สมัคร) เรียนต่อเพื่อพ่อแม่
สดุท้ำยตดัสนิใจยืน่พอร์ตทีม่หำวทิยำลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้ำเจ้ำคณุทหำรลำดกระบงั เพรำะมคีณะไอที
และมีทุนให้ ซึ่งผมไม่ได้อ่ำนเงื่อนไขโครงกำร พ่อผมก็
ช่วยท�ำพอร์ตให้ เอำเกยีรตบิตัรเอำรปูมำท�ำในไฟล์ Word 
ทกุหน้ำมรีปูมข้ีอควำม เปิดมำรูเ้ลยว่ำพ่อตัง้ใจท�ำให้มำก 
พอไปถงึปรำกฏว่ำมนัปิดรบัสมคัรไปนำนแล้ว เกรดกไ็ม่ถงึ 
แต่กล็องฝำกพอร์ตไว้ให้อำจำรย์แล้วกลบัภเูกต็ ผ่ำนมำสอง
อำทิตย์ได้รับแจ้งว่ำที่คณะเปิดโควต้ำใหม่ขึ้นมำส�ำหรับ
เด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษด้ำนคอมพิวเตอร์ ผู้มีสิทธิ์ได้
เข้ำสมัภำษณ์คอืผมคนเดยีว ตอนนัน้รูส้กึภมูใิจทีเ่ขำเปิด
โอกำสให้เรำไปสมัภำษณ์ ทีบ้่ำนกแ็ฮปป้ี เพยีงแต่ว่ำช่วงนัน้
ผมอยำกจะเปิดบริษัทก็เลยไม่ได้ใส่ใจเรื่องเรียนมำก 
เพรำะมนัไม่ใช่สิง่ทีผ่มอยำกท�ำ แต่เป็นสิง่ทีผ่มต้องท�ำเพือ่
รกัษำควำมรูส้กึของทีบ้่ำน และเรำท�ำให้มนัไปถงึจดุทีไ่ด้แล้ว 

ตอนสมัภำษณ์ เขำให้น�ำเสนอผลงำนและตอบค�ำถำม 
ซึง่มหีลำยค�ำถำมทีต่รงใจมำก อำจำรย์ถำมว่ำทีม่ำสมัภำษณ์
เพรำะที่บ้ำนใช่ไหม เขำคงเห็นพ่อนั่งอยู่ แล้วถำมว่ำ
คุณอยำกได้อะไรจำกคณะนี ้เพรำะคณุท�ำได้ขนำดนีแ้ล้ว
คุณต้องมำเริ่มใหม่ 4 ปีนะ คุณเลือกดีแล้วใช่ไหม จน
สดุท้ำยเขำตกลงรบัผมเขำ้เรียน แตผ่มไม่ได้รูส้ึกดีใจเลย
แต่ภูมิใจที่ท�ำให้ป๊ำได้ 
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โอกาสที่มากกว่ามหาวิทยาลัย
พอกลับภูเก็ตผมก็เปิดบริษัทซอฟต์แวร์ รับงำน

ซอฟต์แวร์งำนแรกกบัซป้ิำ (ปัจจบุนัคอืดป้ีำ – ส�ำนกังำน
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) เอำเฟซบิสไปต่อยอด ได้เห็น
อะไรหลำยอย่ำงทัง้กำรร่วมงำนกบัภำคเอกชนและรฐับำล 
รวมถึงวิธีคิดต่ำงๆ ในกำรท�ำซอฟต์แวร์ หลังจำกนั้นก็
ไปท�ำสตำร์ทอัพ เปิด Co-working Space แล้วท�ำอื่นๆ 
อีก 6 - 7 อย่ำง คือผมไม่อยำกไปเรียน คิดแค่ว่ำจะซิ่ว 
อย่ำงไรดี จะดรอปอย่ำงไรดี แล้วใช้กำรดรอปแบบกรณี
พเิศษว่ำเรำได้รำงวลัและท�ำงำนอยู ่สดุท้ำยดรอปได้นำน
ถึงสองปีครึ่ง ได้รักษำควำมรู้สึกที่บ้ำนแล้ว แต่มองว่ำ
โอกำสเรำมีมำกกว่ำในมหำวิทยำลัย ด้วยประสบกำรณ์
ทีผ่่ำนมำเรำไปท�ำงำนกบัคนอืน่กเ็ป็นเรือ่งง่ำยมำก กเ็ลย
ตัดสินใจยุติกำรเรียน 

 

ซื่อสัตย์ในสิ่งที่รัก
ผมไม่ได้บอกว่ำระบบกำรศึกษำไม่ดี แต่โจทย์ที่

เลือกตอนนั้น อันดับแรกคือผมต้องบริหำรควำมรู้สึก 
ทัง้ควำมรูส้กึตวัเองและควำมรูส้กึครอบครวั ทีผ่มต้องดิน้รน
เพื่อให้ตัวเองมีมหำวิทยำลัยเรียนให้ได้เพื่อจะให้ที่บ้ำน
แฮปปี้ในระดับหนึ่ง แต่ผมก็ต้องรับผิดชอบควำมรู้สึก
ของตวัเองทีอ่ยำกท�ำงำนนี ้ซึง่ผมตดัสนิใจเลอืกสิง่นีแ้ล้ว 
กบ็อกทีบ้่ำนว่ำไม่ต้องไปสนใจใคร ในเมือ่เรำแฮปป้ี บ้ำน
เรำแฮปปี้ก็พอแล้ว ทุกวันนี้ก็ได้พิสูจน์ตัวเองแล้ว ผมท�ำ

ถ้ามองง่ายๆ ซอฟต์แวร์คือโปรดักส์
เหมือนเราท�าก๋วยเตี๋ยวท�าขนมก็ต้องอร่อย ต้องให้คนมากิน

แต่การที่จะอร่อยได้ก็ต้องไปเรียนพัฒนาสูตร
พัฒนาตัวเองจนท�าซอฟต์แวร์ออกมาได้ดี

และมีฟังก์ชันที่ดีจึงจะขายได้

ธุรกิจไม่เคยใช้เงินที่บ้ำนเลย ไม่ได้ขอเงินที่บ้ำนใช้มำ
ตั้งแต่ ม.4 ตอนนั้นผมท�ำงำนคอมพิวเตอร์ ท�ำกรำฟิก 
งำนหนึ่งก็ 2 – 3 พันบำทแล้ว เรำก็เก็บสะสมมำ ของ
ทุกอย่ำงที่ซื้อก็เงินตัวเอง ท�ำธุรกิจก็เงินตัวเอง เรำได้
พิสูจน์ให้ที่บ้ำนเห็นแล้วและเรำก็ดูแลเขำได้ด้วย 

หวนคืนสู่ความเป็นมิตร
ส�ำหรบั NSC สิง่ทีผ่มได้ทกุครัง้ทีเ่ข้ำร่วมคอืควำม

เป็นกันเอง ผมมองว่ำมันคือเวทีเด็ก ไม่ใช่เวทีสตำร์ทอัพ
ผู้ใหญ่ แต่หลังๆ ภำพมันกลำยเป็นทำงกำร เกือบจะ
เทียบเท่ำโครงกำรแข่งสตำร์ทอัพแล้ว แต่ผมอยำกเห็น 
NSC เป็นแบบเมื่อก่อนที่ดูเป็นมิตร เด็กเข้ำถึงได้ง่ำย 
ไม่ต้องมหีลกักำรทฤษฎเียอะ คยุกนัง่ำยๆ สบำยๆ ถ้ำจะ
เปลี่ยนไปให้ดีขึ้นก็ได้แต่อย่ำเปลี่ยนควำมเป็นตัวตน 
เดี๋ยวนี้ผมเห็นซอฟต์แวร์ที่เข้ำประกวดเริ่มคล้ำยกับ
สตำร์ทอัพรุ่นพี่ เริ่มผลักดันอยำกให้มี VC (Venture 
Capital) มำลง แต่เดก็อำยเุท่ำนีจ้ะมกีีค่นทีร่อด มนัท�ำให้
เดก็ไม่กล้ำเข้ำร่วมและไม่เกดิกำรเรยีนรู ้แล้วหนัไปสำยอืน่
ไม่มำสำยนี ้มนักเ็ลยขำดแคลนคนจนถงึทกุวนันี ้เป็นเพรำะ
ไม่มีโอกำสให้เด็กเข้ำไปได้ง่ำย 

 อย่ำงผมมองว่ำตัวเองมีโอกำสมำกกว่ำคนอื่น
ในหลำยๆ อย่ำง อันดับแรกคือผมได้โอกำสจำกเวที
กำรประกวดเยอะมำกด้วยควำมบ้ำของตวัเอง ด้วยควำม
อยำกท�ำ ท�ำให้เด็กต่ำงจังหวัดอย่ำงเรำได้เจออะไรที่

“

”
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หลำกหลำยมำก รวมทัง้โอกำสทีไ่ด้จำกรุน่พีท่ีผ่มให้เครดติมำกๆ  
เพรำะถ้ำไม่มีพวกพี่ๆ ผมคงไม่ได้มำไกลขนำดนี้

โปรแกรมเมอร์ที่ขายของเป็น
ผมไม่ได้เป็นโปรแกรมเมอร์ทีเ่ก่ง แต่ผมเป็นโปรแกรมเมอร์

ที่สำมำรถขำยของได้ สมมติเพื่อนเขียนฟังก์ชันนี้ชั่วโมงหนึ่ง
ผมเขยีน 10 นำท ีถ้ำมองในแง่ผูพ้ฒันำโค้ดเพือ่นผมดกีว่ำอยูแ่ล้ว 
โค้ดผมไม่ดหีรอก แต่ชัว่โมงหนึง่ผมสำมำรถเขยีนได้ 6 ฟังก์ชนันะ 
นีค่อืวธิคีดิของผม ผมเน้นท�ำโปรโตไทป์มำก่อนเพือ่ทดสอบตลำด 
ถ้ำผ่ำนแล้วค่อยไปใส่กบัมนัหนกัๆ เพรำะถ้ำคณุพยำยำมคดิหรอื
มโนทุกอย่ำงว่ำซอฟต์แวร์คุณจะดีแบบนี้แล้วท�ำทุกอย่ำง 
เหมอืนกำรสร้ำงบ้ำนคณุมองว่ำบ้ำนนีต้้องออกมำเพอร์เฟคมำก 
สวยมำก แต่พอไปอยูแ่ล้วไม่สบำย อะไรกด็แูขง็ไปหมด จะแก้ก็
ทบุเยอะ คนจะมำซือ้กซ็ือ้ล�ำบำก แต่ส�ำหรบัผมคอืให้มนัอยูไ่ด้ก่อน 
ต้องขำยไอเดียให้ได้ก่อน เพรำะกำรท�ำอะไรทุกวันนี้มันคือ
กำรขำยของ ถ้ำคุณขำยไม่ได้ ไม่มคีนมำซือ้ กไ็ม่มเีงนิ ถ้ำมองง่ำยๆ 
ซอฟต์แวร์คอืโปรดกัส์ เหมอืนเรำท�ำก๋วยเตีย๋วท�ำขนมกต้็องอร่อย 
ต้องให้คนมำกิน แต่กำรที่จะอร่อยได้ก็ต้องไปเรียนพัฒนำสูตร 
พัฒนำตัวเองจนท�ำซอฟต์แวร์ออกมำได้ดี และมีฟังก์ชันที่ดีจึง
จะขำยได้ 

ผมมองว่าตัวเองไม่ใช่คนชง
แต่รู้ว่าเครื่องดื่มที่ต้องขายควรออกมา

เป็นอย่างไร รสชาติอย่างไร 
เหมือนเขียนโปรแกรม ผมไม่เขียนนะ

แต่รู้ว่ามันเขียนได้

“

”
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นิยามตัวเอง ณ วันนี้
ผมมองว่ำตวัเองเป็นลกูครึง่ ครึง่ Developer ครึง่ 

Business แนวคิดนี้ผมได้มำจำก NSC โจทย์ตอนนั้นคือ
ขำยไอเดีย ไม่ได้ขำยฟังก์ชัน กรรมกำรไม่ได้มำนั่งดูโค้ด 
โค้ดอย่ำงไรก็ได้แต่ผมพรีเซนต์ได้ ผมขำยของได้ แต่ถ้ำ
วนัหนึง่เรำท�ำซอฟต์แวร์จรงิๆ ขำยให้ลกูค้ำมนัเป็นคนละ
แบบกนั เพรำะมนัต้องใช้จรงิแล้ว เรำกต้็องวำงโครงสร้ำง
ให้ดขีึน้อยูก่บัว่ำเรำท�ำอะไร เพือ่อะไร ตรงนัน้มนัส�ำคญัมำก 
อย่ำงผมเปิดร้ำนกำแฟใหม่เป็นกำแฟไนโตรเจน ผมไม่
เคยกินแต่รู้สึกว่ำมันใหม่ เป็นนวัตกรรมขำยได้ ทุกวันนี้
ผมกม็หีุน้ทีร้่ำนแต่ชงกำแฟไม่เป็น ผมมองว่ำตัวเองไม่ใช่
คนชง แต่รูว่้ำเครือ่งดืม่ทีต้่องขำยควรออกมำเป็นอย่ำงไร 
รสชำติอย่ำงไร เหมือนเขียนโปรแกรม ผมไม่เขียนนะ 
แต่รู ้ว่ำมันเขียนได้ ถ้ำคุณบอกเขียนไม่ได้ ผมหำใน
อนิเทอร์เนต็ให้กไ็ด้ ไปอ่ำนและสรปุให้แล้วเขยีนวธิกีำรด้วย 
อะไรทีค่นบอกว่ำท�ำไม่ได้ผมหำวธิที�ำให้เขำได้  อะไรท�ำไม่ได้ 
แล้วขำดอะไรอยู่ ถ้ำเรำจะท�ำให้เท่ำเขำต้องมีค่ำใช้จ่ำย
เท่ำไหร่ แล้วค่อยคิดสิ่งที่ดีกว่ำ คุณจะคิดนวตักรรมกไ็ด้
แต่ท�ำแบบธรรมดำให้ได้ก่อน แต่ถ้ำไม่มแีบบธรรมดำเลย 
แล้วท�ำสิง่ใหม่ขึน้มำมนักไ็ม่รูจ้ะอย่ำงไรต่อ

อยากท�าก็ท�าเลย! 
ผมเป็นคนที่มักจะท�ำไปก่อนแล้วค่อยแก้ปัญหำ 

ถ้ำคิดว่ำมีปัญหำก็ไม่ได้ท�ำสักที เพรำะกำรท�ำทุกอย่ำง
มนัมปัีญหำอยูแ่ล้ว ปัญหำคอืจดุเริม่ต้นของกำรท�ำทกุอย่ำง 
แค่เรำนั่งคุยกันแล้วไม่ท�ำนั่นคือปัญหำแล้วนะ เหมือน
โปรเจกต์ทกุอย่ำงทีผ่มท�ำจะคยุกนัแค่อำทติย์สองอำทติย์
หรอืเดอืนสองเดอืนแล้วท�ำเลย ไม่มอีะไรทีร่อนำนเป็นปี 
ต้องเริ่มแล้วท�ำ ระหว่ำงทำงยังไม่รู้ แต่รู้ว่ำจะมีปัญหำ
ประมำณนี้อยู่แล้ว 

มีรุ่นพี่ผมสอนมำว่ำคนเรำแบ่งชีวิตเป็น 3 ช่วง 
ช่วงแรกช่วงเรียน หลังจำกนั้นแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงอำยุ 
20 – 30 ปี ธุรกิจที่คิดว่ำเสี่ยงท�ำไปเลย ธุรกิจที่เสี่ยง
หมำยควำมว่ำรำยได้สงู เรำมเีวลำล้มลกุ ถ้ำมนัได้กไ็ด้เลย 
ถ้ำมนัเจบ็เรำกเ็จบ็ไปแล้วลกุขึน้มำใหม่ มนัมเีวลำอยู ่พอ
หลงัอำย ุ 30 ปีค่อยท�ำธรุกจิทีม่ัน่คง ผมกใ็ช้วธินีัน้มำถงึ

ทุกวันนี้ อะไรที่เสี่ยงผมท�ำหมดเพรำะอย่ำงน้อยมันก็
แก้ไขได้ ช่วงนีก้จ็ะมโีปรเจกต์ใหม่ๆ แต่ยงัไม่ได้เป็นเจ้ำของ
คนเดยีว ท�ำไปก่อนเกบ็ประสบกำรณ์ไปก่อน รอวนัหนึง่ที่
มพีร้อมทกุอย่ำงเรำค่อยเป็นเจ้ำของเองแล้วชวนคนทีเ่คย
ให้โอกำสกลบัมำเป็นหุน้ส่วนเรำ เป็นสิง่ทีผ่มตัง้ใจไว้และ
มนัเป็นจดุหนึง่ทีจ่ะพสิจูน์ตวัเองด้วย ดงันัน้ ส�ำหรบัคนที่
คดิจะท�ำอะไรขอให้ท�ำไปเลย ไม่ต้องคดิเยอะ แม้จะพลำด
แต่เรำไม่เคยพลำดทีศ่นูย์ ค�ำว่ำพลำดคอืเรำเรยีนรูไ้ปถงึ
จดุหนึง่ว่ำวชิำนีม้นัจบหลกัสตูรแค่นีแ้ล้วเรำค่อยเรยีนใหม่ 

ท�าสิ่งที่โลกชอบ...ก่อนสิ่งที่ตัวเองรัก
เวลำผมไปพดูให้น้องๆ ทีโ่รงเรยีนฟัง ผมมกัจะบอก

ให้น้องเลอืกว่ำเขำอยำกเป็นนกัธรุกจิหรอือยำกเป็นลกูจ้ำง
มอือำชพี หำกเป็นลกูจ้ำงมอือำชพีกค็อืคณุมโีปรไฟล์ดมีำก 
อยูบ่รษิทัใหญ่โตของโลก มเีงนิเดอืนสงูๆ แต่สิง่ทีค่ณุไม่มี
คอืเวลำ เขำใช้เงนิซือ้เวลำคณุไป แต่ถ้ำคณุเป็นเจ้ำของ
ธรุกจิคณุใช้เวลำของคณุมำท�ำเงนิ ถ้ำคณุคดิเยอะคณุกใ็ช้
เวลำน้อย และต้องท�ำของชิน้นัน้ให้ขำยรำคำแพงถงึจะได้
เงนิเยอะ แต่ถ้ำคณุคดิน้อยคณุกใ็ช้เวลำเยอะมนักจ็ะได้ของ
กลบัมำ เพรำะฉะนัน้ต้องเลอืก จะท�ำคำบเกีย่วกนัไม่ได้
ถ้ำไม่แขง็แรงพอทีจ่ะท�ำธรุกจิส่วนตวัด้วยท�ำงำนประจ�ำ
ด้วย มันมีคนที่ท�ำได้แต่ผมมองว่ำมันไม่สุด 

มีประโยคหนึ่งที่พ่อของรุ่นพี่เคยพูดว่ำ ‘ท�ำในสิ่ง
ทีโ่ลกชอบก่อน แล้วค่อยท�ำในสิง่ทีต่วัเองรกั’ ผมฟังแล้ว
มนัใช่! ไม่อย่ำงนัน้เรำจะเอำอะไรไปท�ำในสิง่ทีต่วัเองรกัล่ะ 
ให้มองว่ำเรำเกิดมำตัวเปล่ำบนโลก เรำต้องท�ำให้โลก
ชอบก่อน เพรำะบำงทีสิ่งที่เรำรักโลกอำจจะไม่ชอบ 
แต่ถ้ำบงัเอญิว่ำสิง่ทีเ่รำรกัและสิง่ทีโ่ลกชอบเป็นสิง่เดยีวกนั
ก็ยิ่งแฮปปี้

เพรำะนวัตกรรมเกิดขึ้นมำเพื่อแก้ปัญหำให้ผู้ใช้ 
และในขณะเดยีวกนั นวตักรรมกค็วรจะต้องท�ำให้ตวันวตักร 
อยูร่อดได้ด้วย นวิสร้ำงสมดลุระหว่ำงควำมจริง 2 ด้ำนนี้
ด้วยไอเดยีและทกัษะทำงกำรขำย ทีไ่ด้มำจำกกำรเข้ำแข่งขนั
ไอทีมำกมำยหลำยรำยกำร แต่เหนือกว่ำควำมสำมำรถ
ข้ำงต้น กค็อื ควำมกล้ำ! ทีจ่ะซือ่สตัย์ต่อควำมเป็นตวัเอง
ของเขำ และนั่นเองคือสิ่งที่ผลักดันให้เขำก้ำวมำยืนอยู่
ในจุดที่เขำเป็นอย่ำงในทุกวันนี้ NSC
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ส�าหรับคนที่คิดจะท�าอะไรขอให้ท�าไปเลย
ไม่ต้องคิดเยอะ แม้จะพลาดแต่เราไม่เคยพลาดที่ศูนย์

ค�าว่าพลาดคือเราเรียนรู้ไปถึงจุดหนึ่งว่า
วิชานี้มันจบหลักสูตรแค่นี้

แล้วเราค่อยเรียนใหม่

“

”
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ให้มองว่าเราเกิดมาตัวเปล่าบนโลก
เราต้องท�าให้โลกชอบก่อน เพราะบางทีสิ่งที่เรารักโลกอาจจะไม่ชอบ

แต่ถ้าบังเอิญว่าสิ่งที่เรารักและสิ่งที่โลกชอบ
เป็นสิ่งเดียวกันก็ยิ่งแฮปปี้

“

”
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