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Dizcard
รวมบัตรใส่แอป

รวบประสบการณ์ใส่ฝัน

นายธิติวัฒน์ ธัญภัคลือพงค์ (เฟรช) 
นายปิยะ ไกรทัศน์ (ปราชญ์) 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยผ
ู้พ

ัฒ
นา

1

Dizcard แอปพลิเคชันช่วยรวมบัตรสะสมแต้มของ
ร้านค้าต่างๆ มาไว้ในสมาร์ทโฟน มีระบบแจ้งเตือน
ให้ไม่ลืมใช้บัตร และช่วยแจ้งเตือนก่อนวันหมดอายุ 
สามารถรับแต้มการสะสมคะแนนจากร้านค้าได้ด้วย
ส่วน ‘Dizcard for Merchant’ เป็นแอปฯ ส�าหรับ

ร้านค้าขนาดกลางและขนาดเล็ก ใช้ออกบัตรสะสม
คะแนนหรือคูปองส่งไปยังสมาร์ทโฟนของลูกค้า 
ออกใบเสร็จให้ลูกค้า และแสดงประวัติการซื้อขาย

สินค้าทั้งหมดอีกด้วย ใช้ได้กับสมาร์ทโฟนและ
แท็บเล็ต ในระบบ Android เวอร์ชัน 4.0 ขึ้นไป
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เวลาผมไปซื้อของ จะเจอปัญหาเรื่องบัตรสมาชิก 
บัตรสะสมแต้ม ซึ่งเยอะแยะมากมาย...เลยคิดว่า 

ถ้าเอามันมารวมอยู่ในที่เดียวที่เราสามารถ 
พกพาไปตลอดได้ ก็น่าจะโอเค

ในยุคดิจิตอล 4.0 ไม่เพียงภาคอุตสาหกรรมหรือการเกษตร

เท่าน้ัน ที่เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในการผลิตและรวมศูนย์ข้อมูล

เพื่ออ�านวยความสะดวกและประกันคุณภาพของผลผลิต แต่ภาคธุรกิจ

บริการเอง เทคโนโลยีก็จะเข้ามามีบทบาทในการแก้ปัญหาและอ�านวย

ความสะดวกแก่ผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น

และหากกล่าวถงึปัญหาส�าหรบัธุรกิจสนิค้าและบรกิารในปัจจบุนั

แล้ว เชื่อเหลือเกินว่า บัตรสะสมแต้ม คือปัญหาหนึ่งที่หลายๆ คนก�าลัง

ประสบอยู่

หากคณุเป็นคนหน่ึงท่ีมปัีญหาเรือ่งบตัรสะสมแต้มท่ีมอียู่มากมาย

ล้นกระเป๋าสตางค์เกินจะเก็บไหว และหลายๆ ครั้งความที่มีมากเกินไป

ก็ท�าให้ลืม สูญหาย หรือหาไม่เจอเวลาท่ีต้องการใช้ ก็จะท�าให้คุณเสีย

สิทธิ์ในการสะสมแต้มไปอย่างน่าเสียดาย

ด้วยประสบพบเจอปัญหานี้มากับตัว จึงท�าให้เฟรชและปราชญ์ 

2 หนุ่มจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเกิดความคิดที่จะพัฒนา

นวัตกรรมที่เป็น Smart Services ขึ้นมา

เพื่อให้ชีวิตของลูกค้าอย่างเราๆ สมาร์ตขึ้น
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เปลี่ยนปัญหาเป็นแรงบันดาลใจ
“เวลาผมไปซือ้ของ จะเจอปัญหาเรือ่งบตัรสมาชกิ บตัรสะสมแต้ม 

ซึง่มเียอะแยะมากมายครบั ไปร้านหน่ึงก็ได้มาใบหนึง่ บางทีเราก็ท�าหาย 

ท�าให้เสียสิทธิประโยชน์ไป เลยคิดว่าถ้าเอามันมารวมอยู่ในท่ีเดียว 

ที่เราพกพาไปตลอดได้ ก็น่าจะโอเค” ปราชญ์เล่าถึงปัญหาที่ตัวเองและ

หลายๆ คนต้องเจอ จนเกิดแรงบันดาลใจท่ีจะพัฒนาผลงานข้ึนมาเพ่ือ

แก้ปัญหานั้น

แต่ด้วยความทีป่ราชญ์นัน้เพิง่เข้าสูว่งการไอทไีด้ไม่นาน จงึชวน

เฟรชท่ีมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์มาร่วมมือกันพัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือ

แก้ปัญหาดังกล่าวขึ้น

“บ้านผมเป็นร้านขายยา พอเร่ิมเรียนเขียนโปรแกรมก็เริ่มท�า

โปรแกรมใช้กับท่ีร้านครบั พอเพ่ือนชวนกเ็อาไอเดยีมาผสมกับของเพ่ือน 

กลายเป็นระบบเก่ียวกับบัตรสมาชิก จากเดิมท่ีผมท�าเป็นระบบส�าหรับ

ร้านค้าใช้ในการคิดเงิน พอมาเจอเพื่อนก็ได้มุมมองของฝั่งลูกค้าเข้ามา 

เลยจับมาเจอกันตรงกลางเป็นระบบบัตรสมาชิก” เฟรชเล่า

นั่นเองคือจุดก�าเนิดของผลงาน Dizcard แอปพลิเคชันที่จะช่วย

รวมบัตรสะสมแต้มของร้านค้าต่างๆ มาไว้ในสมาร์ทโฟน ซึ่งแบ่งออก

เป็น 2 แอปพลิเคชัน คือ ฝั่งผู้ซื้อและฝั่งร้านค้า

“กลุ่มผู้ใช้ของเรามี 2 กลุ่มครับ แอปฯ ก็มี 2 ตัว คือ แอปฯ ฝั่ง 

คนขายและคนซื้อ โดยฝั่งคนขายจะใช้แอปฯ ส�าหรับสร้างบัตรสมาชิก 

สร้างเป็นโปรไฟล์ของร้านค้า ส่วนฝั่งคนซื้อจะใช้แอปฯ เป็นระบบเก็บ

บัตรสมาชิกของร้านแต่ละร้านที่อยู่ในระบบของเรา เวลาลูกค้าไปที่ร้าน

ก็แสดง QR Code จากในแอปฯ ให้คนขายสแกน ประโยชน์หลักๆ คือ 

การสะสมคะแนนส�าหรบัลกูค้าครบั ขณะท่ีร้านค้าก็สามารถท�าโปรโมชนั

ผ่านแอปฯ ได้ด้วย” เฟรชอธิบายแนวคิดของผลงาน
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เฟรชกับปราชญ์ร่วมมือกันพัฒนาผลงานข้ึนในชื่อ ‘โปรเจกต์ 

Zrinka แพลตฟอร์มบตัรสมาชกิร้านค้าและโปรโมชนับนอปุกรณ์พกพา’ 

และส่งเข้าประกวดโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC 2016) ประเภทโปรแกรมเพื่อการประยุกต์

ใช้งาน ระดบันกัเรยีน และสามารถคว้ารางวัลที ่2 มาครองได้ด้วยแนวคดิ

ที่ล�้าไม่ใช่เล่น

ก่อนจะมาเสียเซลฟ์ไม่ใช่เล่นเช่นกัน เมื่อท้ังสองน�าผลงานเข้า

ร่วมโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปี 4

ขัดเกลาผลงาน เจียระไนตัวตน 
ด้วยความต้องการทีจ่ะพัฒนาผลงานไปสูผู่ใ้ช้จรงิ เฟรชกับปราชญ์

จึงได้เข้าร่วมโครงการต่อกล้าฯ โดยไม่รู้ตัวมาก่อนเลยว่า น่ีจะเป็นการ

ท�าให้พวกเขาสูญเสียความมั่นใจในตัวเองไปไม่น้อย เพราะผลงานที่ 

ภาคภูมใิจ ได้รบัการแนะน�าจากกรรมการและโคชให้ปรบัปรงุเยอะมาก

“ผลงานเวอร์ชนั NSC เราเน้น Feature เยอะครบั เน้นโชว์เลยอดั

เข้าไปเยอะๆ ไว้ก่อน ใส่ทุกอย่างเข้าไปหมดเลย (หัวเราะ) แต่พอมา 

ต่อกล้าฯ เวิร์กชอป 1 เจอโคชหลายๆ คนบอกว่าตรงน้ีมันไม่จ�าเป็น  

ตรงนั้นไม่จ�าเป็น เราก็ตัดๆๆ ไปเรื่อยๆ จนเริ่มสะเทือนใจครับ” ปราชญ์

เล่าถึงความหลัง
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“ตอนแรกสุดเลย ส่วนใหญ่เขาจะถามว่า Feature เยอะขนาดนี้

ท�า 2 คนแน่เหรอ? เหมือนเขาไม่เชื่อว่าเด็กท�า จนผ่านไปเรื่อยๆ ก็เริ่มมี

ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานเยอะข้ึนว่า จะใช้งานได้จริงเหรอ? มีจุดเด่น 

ยังไง? จะไปเทียบกับแอปฯ อื่นในตลาดยังไง? กลุ่มผู้ใช้ของเราคือใคร? 

แน่ใจเหรอว่าเขาจะใช้แอปฯ ของเรา? คือเขาก็จี้ไปเรื่อยๆ ครับ รู้สึกว่า

ไมค์สั่นเลยตอนนั้น (หัวเราะ)” เฟรชกล่าว

ถูกวิจารณ์จนเสียความมั่นใจไปขนาดนี้ แล้วท้ังสองต้ังรับและ

ผ่านจุดนั้นมาได้อย่างไร?

“ตอน NSC เราได้ที่ 2 มา ก็เริ่มมีอีโก้ระดับหนึ่งครับ พอต้องมา

รับค�าวิจารณ์เยอะๆ ก็หัวร้อนเหมือนกัน ก็ต้องรอให้อารมณ์เย็นก่อน  

ค่อยกลบัมาคยุกันอกีรอบ คดิทบทวน คดิไปคดิมา แล้วก็ไปคยุกับพ่ีเขา

อกีท ีก็พบว่าท่ีเขาพูดมากม็ส่ีวนจรงิ แล้วเขาก็แนะน�าให้ตดัส่วนทีเ่ราใส่

มาหลายๆ ส่วนออกไป จนรู้สึกว่ามันเป็นอีกแอปฯ หนึ่งที่เริ่มมีอะไรขึ้น

มาแล้ว เริ่มใช้งานได้จริง ไม่เน้น Feature มาก แต่เน้นการใช้งานได้

จริงๆ” เฟรชกล่าว

จากเดิมที่เคยยัดทะนานทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปในผลงาน ทั้งสอง

ได้รับค�าแนะน�าให้ตัดหลายๆ ส่วนท้ิง แล้วเน้นความส�าคัญไปที่เรื่อง 

ของโปรโมชันและเร่ืองบัตรสะสมคะแนนอย่างจริงจัง และพัฒนาการ

ปฏิสัมพันธ์ (Interact) ระหว่างผู้ใช้ 2 ฝั่ง คือคนซื้อกับคนขาย ให้เสถียร

และเร็วขึ้น

ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย...

“หลงัจากได้รบัค�าแนะน�ามาก็ต้องรือ้ตวัโปรแกรมและออกแบบ

ใหม่หมดครับ แล้วก็จัดกลุ่มลูกเล่นหลายๆ อย่างท่ีเรามีให้เป็นอันหน่ึง

อันเดียวกันมากขึ้น ซึ่งใช้เวลานานเหมือนกัน เฉพาะออกแบบใช้เวลา

ประมาณเดือนกว่าๆ จากเวิร์กชอป 1 ไปเวิร์กชอป 2” เฟรชกล่าวถึง 

ภาระงานที่หนักอึ้ง แต่ก็ไม่เกินความสามารถของทั้งสอง
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การที่เราได้เห็นกลุ่มเป้าหมายเอาไปทดลองใช ้
แล้วเขาตอบรับกลับมาด ี

มันเป็นการเพิ่มก�าลังใจให้เราท�าต่อไป

ดี-ไม่ดี? ถามที่ผู้ใช้จริง
ในการท�างานร่วมกันของเฟรชและปราชญ์น้ัน ปราชญ์นอกจาก

จะร่วมพัฒนางานแล้ว ด้วยความที่เจ้าตัวไม่มีทักษะด้านไอทีมาก่อน  

ก็ท�าให้ปราชญ์มีบทบาทในการวิจารณ์และเสนอแนะตัวผลงานจาก

สายตาของผู้ใช้ไปในตัวอยู่แล้ว

“เวลาเขาปรบัปรงุแอปฯ เสรจ็ครัง้หนึง่ ผมก็จะบอก ‘เอามาเล่นดิ 

แล้วปุ่มนี่คืออะไร? แล้วนี่ไปไหน?’ อะไรแบบนี้ครับ (หัวเราะ) คือเราก็

จะมีปัญหาของเด็กที่ไม่ได้เรียนคอมฯ สายนี้มา ก็จะบอกปัญหาเขาไป 

ซึง่เป็นอกีมมุมองหนึง่ของผูใ้ช้ด้วย” ปราชญ์เล่าบทบาทเสรมิของตวัเอง

ขณะทีเ่ฟรชกส็�าทับว่า “ตอนท�าโครงงาน ถ้ามคีนให้คอมเมนต์ท่ี

เป็นพวกเดยีวกบัเรา แต่มองอกีมมุหนึง่กับเรา มองในมมุของคนท่ีมาใช้

มนัก็น่าจะดกีว่าทีเ่ราท�าคนเดยีวครบั ก็เลยเป็นท่ีมาท่ีเราจบัคู่กันท�างาน

มาจนถึงโครงงานนี้”

แม้จะมีผู ้ใช้จ�าเป็นคอยคอมเมนต์ผลงานในระดับหนึ่งแล้ว  

แต่ถึงท่ีสุด เมื่อท้ังสองพัฒนาผลงานจนเข้าท่ีเข้าทาง การน�าไปให้ผู้ใช้

จรงิๆ ในวงกว้างได้ทดลองใช้ ก็เป็นสิง่ท่ีขาดไม่ได้ในกระบวนการท�างาน 

“เราก็เข้าไปหาร้านค้า ไปแนะน�าแอปฯ ให้เขาฟังแล้วก็ให้เขา

ลองใช้ครบั ว่าระบบเป็นแบบนี ้ถ้ามลีกูค้าเดนิเข้ามาจะต้องท�ายังไงบ้าง 

ถ้าเขามคีวามคดิเห็นเก่ียวกับแอปฯ เราก็จะถามให้เขาอธิบายมาคร่าวๆ 

แล้วเราก็ปรับปรุงต่อไป” ปราชญ์เล่า
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ก่อนทีเ่ฟรชจะเสรมิต่อ “ตวัอย่างหนึง่คอื น�าไปให้ร้านทีต่กึ MTEC 

(ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ) ซึ่งพ่ีโบ้ประสานให้ทดลองใช้ 

ซึ่งเขาก็คอมเมนต์มาว่า หน้าตาเมนู UI บางจุดมันยังไม่ลงตัว ใช้ยาก 

พวกผมก็เก็บมาคิดๆ แล้วลองปรับปรุงดู ขณะที่คอมเมนต์จากที่อื่นๆ ก็

จะเป็นเรื่องปุ่มเล็กไป ตัวอักษรเล็กไป 2 อันนี้จะเจอค่อนข้างเยอะครับ”

ซึ่งกระบวนการท�างานแบบน้ี ถือเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่  

2 หนุ่มอย่างมาก  

“เป็นการเปิดมุมมองอีกแบบหนึ่งครับ เนื่องจากเราก็ยังเป็นเด็ก 

ไม่ได้ท�าการค้าอะไรมาก่อน เวลาเราไปทดลองก็จะเห็นว่า เวลาผู้ใหญ่

เขาใช้เทคโนโลยีมนัล�าบากนะ ไม่ใช่เดก็ท่ีน่ังกดโน่นน่ี เล่นอะไรก็ได้ เวลา

เขาใช้จริงแล้วพบปัญหาอะไร เราก็ศึกษาจากเขาดูครับ” ปราชญ์กล่าว

ก่อนที่เฟรชจะเสริมว่า “ได้เห็นบางแง่มุมท่ีเราไม่ได้คิดตอนเรา

ออกแบบครบั อย่างตอนเราวาดในคอมฯ หน้าตาโปรแกรมออกมา บางที

เราไม่ได้คิดถึงการใช้งานจริง หรืออาจจะคิดแล้วแต่บางอันมันหลุดไป 

ก็จะได้แง่มุมของคนที่ใช้จริงมาว่าเขาต้องการยังไงกันแน่”

  

ความส�าเร็จเกิดได้ด้วยการท�า
หลงัจากเก็บค�าแนะน�าของกรรมการและโคชในโครงการต่อกล้าฯ 

บวกกับเสียงตอบรับจากผู้ใช้จริง เฟรชกับปราชญ์ก็ร่วมแรงกันปรับปรุง

ผลงาน จนถึงตอนนี้ Dizcard เวอร์ชันส�าหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

ในระบบ Android เวอร์ชนั 4.0 ขึน้ไป กไ็ด้ถูกน�าไปใช้งานจรงิแล้วท่ี Sena 

fest LifeStyle Mall ไลฟ์สไตล์มอลล์ ย่านคลองสานและธนบรุ ีกรงุเทพฯ 

พร้อมๆ กับที่ทั้งสองก็มุ่งมั่นพัฒนาเวอร์ชัน iOS ต่อไป

“ตอนนี้ก็รอดูผลจากการใช้งานจริงของร้านท่ีน�าไปใช้ก่อนครับ 

ว่าจะต่อยอดหรือเพ่ิมอะไร แล้วก็จะพยายามเพ่ิมร้านค้าท่ีไปทดลอง  

จะได้มีเสียงสะท้อน (Feedback) มากขึ้น และก็คงต้องมีโมเดลเรื่อง 
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การหารายได้เตรียมไว้ด้วยครับ เพราะเราเองก็มีต้นทุนด้าน Server ที่มี

ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน” เฟรชกล่าวถึงแผนของทีม

โดยพัฒนาการล่าสุดนั้น แอปพลิเคชันจะแบ่งออกเป็น 2 ตัว คือ 

‘Dizcard’ เป็นแอปพลเิคชนัส�าหรบัลกูค้า และ ‘Dizcard for Merchant’ 

เป็นแอปฯ ส�าหรับร้านค้าขนาดกลางและขนาดเล็ก

Dizcard จะช่วยเก็บรวบรวมบตัรสะสมคะแนนจากร้านค้าไว้ใน

สมาร์ทโฟน และมรีะบบแจ้งเตอืนให้ลกูค้าไม่ลมืท่ีจะใช้บตัรทุกครัง้ด้วย

การอ้างอิงจากพิกัดที่ผู้ใช้งานเปิดแอปพลิเคชัน และแจ้งเตือนให้ลูกค้า

ใช้สิทธิประโยชน์ก่อนวันหมดอายุของบัตรสะสมคะแนน และมากกว่า

นั้นคือ ลูกค้าสามารถรับแต้มการสะสมคะแนนจากร้านค้าได้ด้วยการ

ยืนยันตัวตนผ่านเบอร์โทรศัพท์ โดยไม่ต้องเปิดแอปพลิเคชันได้ด้วย

ส่วน Dizcard for Merchant นั้น ร้านค้าสามารถใช้แอปฯ ออก

บัตรสะสมแต้มหรือคูปองส่งไปยังสมาร์ทโฟนของลูกค้าได้ โดยร้านค้า
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สามารถปรับแต่งบัตรสะสมคะแนนให้เข้ากับแบรนด์สินค้าของร้านได้ 

รวมถึงฟังก์ชนัอืน่ๆ อย่างสามารถออกใบเสรจ็ให้ลกูค้า และแสดงประวัต ิ

การซื้อขายสินค้าทั้งหมด

ถือเป็นก้าวย่างไปสู่ความส�าเร็จที่น่าภาคภูมิใจของท้ัง 2 หนุ่ม  

ซึง่ทัง้สองคงจะเดนิมาถึงจดุนีไ้ม่ได้เลยหากขาดแรงสนับสนุนจากหลายๆ 

ส่วน

“หลกัๆ ก็เดดไลน์ของโครงการครบัท่ีเป็นแรงผลักดันเรา (หัวเราะ)” 

ปราชญ์อ�าด้วยรอยยิ้ม

ก่อนที่เฟรชจะเสริมว่า “ครูก็คอยสนับสนุนครับ ส่วนครอบครัวก็

เข้าใจและสนบัสนุน อย่างตอนท่ีต้องท�าเวอร์ชนัส�าหรบั iPhone บ้านผม

ไม่มีใครใช้ iPhone เลย มีแต่พ่อใช้ iPad อยู่ พ่อก็สละให้ทั้งๆ ที่พ่อต้อง

ใช้ท�างาน (หัวเราะ) ให้ผมไว้ใช้เทสต์พัฒนาโปรแกรม แล้วก็คอยให้ก�าลงัใจ 

รวมไปถึงช่วยให้คอมเมนท์ก่อนทีจ่ะมาเจอคอมเมนต์ของคนอืน่ด้วยครบั 

(ยิ้ม)”    
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และมากกว่านั้น ก็คือ กลุ่มผู้ใช้จริง

“การทีเ่ราได้เห็นกลุม่เป้าหมายท่ีเราให้เขาไปทดลองใช้ แล้วเขา

ตอบรับกลับมาดี มันเป็นการเพิ่มก�าลังใจให้เราท�าต่อไปครับ” ปราชญ์

กล่าวด้วยน�้าเสียงจริงจัง

ผมก็เด็กคนหนึ่งนะครับ ไม่เคยออกไปเรียนรู้สังคม
โลก แต่พอได้ไปเจอกรรมการ ไปเจอ 

มุมมองของคนอื่นก็เริ่มเปลี่ยนมุมมอง... 
ต้องมองในมุมที่กว้างขึ้น เราต้องแคร์คนอื่นด้วยว่า

เขาจะใช้ยังไงกับโปรแกรมที่เราท�าขึ้นมา

 

การเติบโตเกิดจากการเรียนรู้
ขณะที่ Dizcard ก่อร่างข้ึนจากความคิดท่ีอยากจะแก้ปัญหา 

ที่ตัวเองได้ประสบ และวิวัฒน์พัฒนาไปสู่แอปพลิเคชันท่ีถูกน�าไปใช้ 

งานจริง และจะต่อยอดไปสู่การพัฒนาเพ่ือการพาณิชย์ในอนาคต  

ไม่อาจปฏิเสธว่า การท�างานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของ 2 หนุ่ม ก็ได้

ช่วยขดัเกลาให้ทั้งสองได้เรียนรู้และเตบิโตขึ้นในฐานะนักพฒันาเช่นกนั

“ผมก็เดก็คนหน่ึงนะครบั ไม่เคยออกไปเรยีนรูส้งัคมโลก แต่พอได้

ไปเจอกรรมการ เจอมมุมองของคนอืน่ ก็เริม่เปลีย่นมมุมอง จากมมุมอง

แบบเด็กๆ ที่นั่งมโนกันอยู่ 2 คนหน้าคอมฯ เราอยากใช้แบบนี้ เราอยาก

ท�าอย่างน้ีออกมา กลายเป็นว่าเราต้องมองในมมุท่ีกว้างขึน้ เราต้องแคร์

คนอื่นด้วยว่าเขาจะใช้ยังไงกับโปรแกรมที่เราท�าขึ้นมา ก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะ

ได้รับรู้ถึงมุมมองคนอื่นว่าเขามองยังไง เราจะได้ปรับปรุงไปในทางที่

สมควรและดีขึ้นครับ” ปราชญ์กล่าว 
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“ส่วนการเปลีย่นแปลงส�าหรบัผมก็คอื ความติสท์ในตัวลดลงครบั” 

เฟรชเล่าต่อด้วยเสียงหัวเราะ “จากเดิมท่ีจะท�างานก็ต่อเมื่อมีอารมณ์

อยากท�าเท่านัน้ แต่พอมาท�าโครงงานในต่อกล้าฯ ก็ต้องรบัผดิชอบมากขึน้ 

เรื่องความติสท์อีกอย่างคือจะไม่ค่อยฟังคนอื่น คิดอย่างนี้มันก็ต้องเป็น

อย่างนี้ พอมาท�าตรงนี้มันก็ต้องรับฟังคนอื่นมากขึ้น”

ซึ่งแน่นอน ว่าประสบการณ์และทักษะมากมายท่ีท้ังสองได้รับ

จากค่ายโครงการต่อกล้าฯ รวมไปถึงประสบการณ์จากการท�างานร่วม

กับผูใ้ช้จรงิ ย่อมจะกลายเป็นสมบติัท่ีติดตวัไป และสร้างประโยชน์ให้แก่

ทั้งคู่ในอนาคตอย่างแน่นอน

“ทักษะการพูดครับ อย่างเวลาเจอกรรมการถามเก่ียวกับไอที  

ผมซึ่งไม่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์เลย เพื่อนก็ช็อค เราก็ไม่รู้จะตอบยังไง งงกัน

ไปหมด ก็ต้องตั้งสติและสื่อสารกันครับ รวมไปถึงการได้ความรู้ใหม่ๆ 

จากวิทยากรที่มาให้ความรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตลาด UX-UI ก็ท�าให้

ผมเหมือนเข้ามาสูโ่ลกไอทเีตม็ตวั จากเดมิทีม่แีต่วทิย์-คณติ ฟิสกิส์ เคมี 

ชีวะ (หัวเราะ)” ปราชญ์เล่าด้วยรอยยิ้ม

ก่อนท่ีเฟรชจะเสริมต่อ “ได้เรื่องการบริหารจัดการและความ 

รับผิดชอบครับ คือเราต้องจัดการโปรเจกต์ให้ได้ จากเดิมตอนท�า NSC 

มนัเหมอืนเป็นอะไรเล่นๆ อยากท�าเมือ่ไหร่ก็ท�า เสรจ็แค่ไหนก็เอาแค่นัน้ 

พอมาโครงการต่อกล้าฯ ก็มีเริ่มมีเป้าหมาย เพราะมีคนที่รอใช้ เราก็ต้อง

เริ่มรับผิดชอบมากขึ้นอย่างท่ีผมบอกไป ต้องจัดตารางงาน วางแผน  

กะเวลา บริหารจัดการให้ดีขึ้นครับ”

ทั้งหมดทั้งมวลนั้นคือความเปลี่ยนแปลงของ 2 หนุ่มที่เติบโตขึ้น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือปราชญ์ ที่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะได้มายืนอยู่

บนเส้นทางสายนี้

“ผมไม่เคยสนใจไอทีเลยครบั เริม่จากนัง่ท�าการบ้านอยู่ดีๆ  เพ่ือน

ก็หันมาชวนว่าไป NSC ไหม เราก็งงๆ NSC คืออะไร (หัวเราะ) แต่คิดว่า

ไม่ลองก็ไม่รู้ เลยได้เข้ามา ท�าไปสักพัก ปีแรก ม.4 เข้าแค่รอบคัดเลือก 
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ก็มึนๆ แล้วก็กลับมาด�าเนินชีวิตต่อ พอปีล่าสุดเพ่ือนมาชวนอีกแล้ว  

NSC ไหม ก็ท�าไปเรื่อยๆ จนเข้ารอบชิง แล้วมาเข้าต่อกล้าฯ เหมือนกับ

แรงบันดาลใจมันเริ่มมีข้ึนมาเรื่อยๆ หลังจากเราเข้ารอบลึกๆ พอเข้า 

ต่อกล้าฯ ก็มีเพิ่มขึ้นอีก” ปราชญ์เล่า ก่อนบอกว่าถึงวันนี้ แม้เขาจะยังมี

ความฝันเรียนต่อแพทย์ แต่การไดม้าท�างานตรงนี้กท็�าให้เขาตกหลุมรัก

งานด้านไอทีไม่น้อย

“ถ้าตดิหมอ งานด้านไอทก็ีอาจเป็นอาชพีรองหรอืงานอดิเรกครบั” 

ปราชญ์กล่าว 

ก่อนที่เฟรชจะทิ้งท้ายด้วยรอยย้ิมว่า “ผมก็คงอยู่ในสายคอมฯ 

สายไอทีนี่แหละครับ ตอนนี้ก็เอาแฟ้มผลงาน (Portfolio) ไปยื่นบางมด 

และได้เข้าคณะวิทยาการคอมฯ แล้ว เพราะเขาเห็นเราเข้าโครงการ 

ต่อกล้าฯ และ NSC หลายๆ ปี ก็เลยโอเคครับ (ยิ้ม)”
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เพราะในยุคดิจิตอล 4.0 เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในทุกๆ 

ภาคส่วนของสังคม และเกี่ยวพันถึงทุกๆ ชีวิต ซึ่งถึงวินาทีนี้ สังคมไทย

ก็ได้มีนวัตกรรม Smart Services ที่ชื่อ Dizcard ออกมาแล้ว และพร้อม

จะพัฒนาไปสู่สาธารชนในวงกว้างต่อไป

และมากกว่าตัวนวัตกรรม ก็คือนวัตกรท่ีชื่อเฟรชและปราชญ์  

ที่ไม่ว่าในอนาคตท้ังสองจะก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางใดก็ตาม แต่เชื่อ

เหลือเกินว่า ประสบการณ์ด้านไอทีจากการท�างานจริง จะเป็นทุนให้ 

ทัง้สองน�าไปใช้ในการท�างานทียั่งประโยชน์แก่สังคมไม่มากก็น้อยต่อไป

ในอนาคตอย่างแน่นอน
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SALE
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