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Dogmate เครื่องให้อาหารสุนัขที่สั่งการ 
ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนในระบบ 
แอนดรอยด์ และ iOS ส�าหรับผู้เลี้ยงสุนัข 
แต่ไม่สามารถอยู่ให้อาหารได้ด้วยตนเอง 

ก็สามารถกดสั่งให้อาหารผ่านแอปพลิชันได ้
และตัวเครื่องที่บ้านก็จะปล่อยอาหารออกมา 

ช่วยให้สุนัขได้รับอาหารตรงเวลา
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ที่บ้านหนูเลี้ยงสุนัข แม่ไปท�างาน พ่อก็ไม่อยู่บ้าน 
ก็เลยเป็นห่วงสุนัขที่อยู่ที่บ้าน...ถ้าเราสามารถ 
สั่งการให้อาหารตามเวลาและปริมาณที่เป๊ะได ้

ก็จะสามารถควบคุมน�้าหนัก... 
และลดความเป็นห่วงกังวลของเราได้

 

ในจ�านวนสตัว์เลีย้งแสนรกั “สนุขั” น่าจะเป็นสตัว์ล�าดบัต้นๆ ทีม่ี

คนเลี้ยงเป็นจ�านวนมาก และปัญหาหน่ึงที่คนรักสุนัขมักประสบก็คือ  

จะไปไหนแบบตวัโปร่งๆ ไม่ค่อยได้ เพราะตราบใดท่ีสตัว์เลีย้งคอืสิง่มชีวิีต

ที่ไม่สามารถหาอาหารกินเองได้ เจ้าของก็จ�าเป็นต้องคอยให้น�้าและ

อาหาร หรือไม่ก็ต้องรบกวนเพื่อนบ้านคนรู้จักคอยเป็นธุระให้อยู่ร�่าไป

แต่จะดแีค่ไหน ถ้าวนัหนึง่มคีนคดิค้นนวตักรรมทีช่่วยให้เจ้าของ

สามารถให้อาหารสุนัขได้ แม้ตัวจะอยู่ห่างไกลก็ตาม

และวันหน่ึงท่ีว่านั้นก็ไม่ต้องรอนานอีกต่อไป เมื่อ 5 สาวแห่ง 

ภาคตะวนัออก ได้รวมกลุม่กันพัฒนาผลงานทีเ่ป็น Smart Products ข้ึน 

ให้เจ้าของสามารถให้อาหารสุนัขได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน

จะล�้าแค่ไหน? และเวิร์คอย่างไร? เอย-ส้ม-ฟรองซ์-ซินด้ี-ป่าน  

มีค�าตอบ...

แรงบันดาลใจจากปัญหาโลกแตก
“ผลงานของพวกเราเป็นเครือ่งให้อาหารสนัุขผ่านสมาร์ทโฟนค่ะ  

เราสามารถตัง้เครือ่งให้อาหารไว้ทีบ้่าน ส่วนเราอยู่ท่ีไหนก็ได้ ถ้าโทรศัพท์

เรามแีอปพลเิคชนั Dogmate และมอีนิเทอร์เนต็ ก็สามารถกดสัง่การให้
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อาหารผ่านแอปพลิชันได้เลย ตัวเครื่องที่บ้านก็จะปล่อยอาหารออกมา” 

เอยเริม่บทสนทนาด้วยการแนะน�าผลงานของทมี ท่ีได้แรงบนัดาลใจจาก

ปัญหาส่วนตัว แต่ขณะเดียวกันก็เป็นปัญหาส่วนรวมในระดับโลกแตก

ด้วยเช่นกัน

“แรงบันดาลใจคือ ที่บ้านหนูเลี้ยงสุนัข แม่ก็ไปท�างาน พ่อก็ 

ไม่อยู่บ้าน ก็เลยเป็นห่วงสนัุขทีอ่ยู่ทีบ้่าน ถ้าตัง้อาหารทิง้ไว้ก็มกัจะถูกคุย้

กระเด็นกระจุยกระจาย ถ้าเราสามารถสั่งการให้อาหารตามเวลาและ 

ปริมาณที่เป๊ะได้ ก็จะสามารถควบคุมน�้าหนัก จะดีต่อสุขภาพสุนัข และ

ลดความเป็นห่วงกังวลของเราได้ค่ะ” เอยกล่าว

เมื่อแรงบันดาลใจมา เอยจึงชวนเพื่อนร่วมรุ่น ม.6 อีก 2 คน คือ 

ส้มกับฟรองซ์มาร่วมทีม ช่วยกันพัฒนาผลงาน โดยเอยกับส้มช่วยกัน

พัฒนาตวัเครือ่งป้อนอาหาร ขณะท่ีฟรองซ์รบัหน้าทีพั่ฒนาแอปพลเิคชนั 

จนผ่านไปสักพัก อาจารย์วรรณวณา ปัญญาใส อาจารย์ท่ีปรึกษา

โครงการ จงึได้ชวนรุน่น้อง ม.5 อกี 2 คน คอื ซนิดีกั้บป่านมาร่วมทีมด้วย 

โดยซินดี้เข้ามาช่วยเอยกับส้มพัฒนาเครื่องป้อนอาหาร ส่วนป่านเข้ามา

ช่วยฟรองซ์พัฒนาแอปพลิเคชัน

“การท�างานของทีมเราจะเริ่มต้นจากการออกแบบตัวเครื่องค่ะ 

ว่าเราอยากได้แบบไหน ออกแบบท่ีใส่อาหาร ตัวถัง กลไกภายในของ

การไหล แล้วออกแบบหน้าแอปพลิเคชัน ดูว่าต้องมีอะไรในหน้าแอปฯ 

บ้าง อะไรทีส่�าคญั ถ้าไมส่�าคญักต็ดัออก แล้วแบ่งงานกนัไปท�า คนทีท่�า

แอปฯ ก็จะท�าด้วยกัน คนที่ท�าเครื่องก็จะท�าด้วยกัน  ซึ่งตัวเครื่องจะไป

ท�าที่บ้านหนูค่ะ เพราะพ่อท�างานเกี่ยวกับแม่พิมพ์ สามารถใช้โปรแกรม

ออกแบบสามมิติและใช้เครื่องมือช่างช่วยได้” ซินดี้อธิบายกระบวนการ

ท�างานของทีม

“ซึ่งท�าแอปฯ จะช้ากว่าท�าเครื่องนิดหนึ่งค่ะ เพราะต้องท�าเครื่อง

ให้เสร็จก่อนว่าจะมีกลไกอะไรบ้าง รอให้เครื่องท�างานได้ แล้วเอากลไก

การท�างานไปลิงก์ใส่ในแอปฯ เพื่อให้มันเชื่อมต่อกัน” ป่านเสริม
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5 สาวร่วมใจกันพัฒนาผลงานชิน้ต้นแบบจนส�าเรจ็ และไม่รอช้า 

ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการแข่งขนัพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC 2016) ประเภทโปรแกรมเพื่อการประยุกต์

ใช้งาน ระดับนักเรียน และสามารถผ่านเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศได ้ 

ก่อนที่ทีมจะตัดสินใจต่อยอดผลงานด้วยการเข้าร่วมโครงการต่อกล้า 

ให้เติบใหญ่ ปี 4 กันต่อ

“เราเห็นรุ่นพี่เขาเข้าโครงการต่อกล้าฯ เมื่อปีที่แล้ว (ทีม Perfect 

KINOKO) เห็นเขาได้ใช้ประโยชน์จากโครงการท่ีคดิและท�าจนขายได้จรงิ 

สามารถเข้าสู่ตลาดได้ เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆ ไม่ได้จบท่ีเอาไปแข่ง  

ก็เลยสนใจค่ะ” เอยกล่าว

เรียนรู้อย่างรื่นรมย์
ทัง้ 5 สาวได้เข้าร่วมโครงการต่อกล้าฯ ซึง่พวกเธอก็บอกเป็นเสยีง

เดียวกันว่า ได้ความรู้ต่างๆ จากค่ายมามากมาย

“ได้บทเรียนจากโคชแต่ละคนที่สอนค่ะ ซึ่งน�ามาประยุกต์ใช้ได้  

อย่างเช่น การจัดการต่างๆ การวางแผนการท�างาน การท�างานเป็นทีม 

และทีช่อบมากคอื การตลาด ท�าให้เราเข้าใจว่าสิง่ท่ีผูใ้ช้ต้องการคอือะไร 

ท�าให้เราต้องคิดถึงคนที่ใช้งาน ไม่ใช่คิดแค่เราที่เป็นคนท�า” เอยกล่าว
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“ชอบเร่ือง Keyword ท่ีพ่ีเขาสอนว่า ผลิตภัณฑ์ของเราควรใช ้

ค�าไหนแล้วท�าให้คนสามารถเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเจอได้มากท่ีสุดค่ะ ซึ่งก็

เอาหลักการนี้มาใช้ตั้งชื่อผลงานของเราด้วย คือ Dogmate เป็นค�าสั้นๆ 

น่าจะค้นเจอได้ง่าย และเป็นเร่ืองหลักการตลาดที่จะท�าให้สามาร 

ถติดตลาดได้ด้วยค่ะ” ฟรองซ์กล่าว   

ขณะทีส้่มบอกว่า “ชอบตอนเวิร์กชอ็ป 2 ทีส่อนท�า Mind Map ค่ะ 

ให้เขียนว่าสิ่งที่เราท�าเราจะท�าไปเพื่ออะไร ที่ไหน อย่างไร เอาแค่หัวข้อ 

ใจความส�าคัญ สั้นๆ กระชับ ไม่ต้องเขียนยาว ซึ่งเอามาประยุกต์กับ 

การเรียนได้ ท�าให้สรุปเนื้อหาในการเรียนได้” 

“รวมถึงเร่ืองการท�างานเป็นทีมและการแบ่งเวลาค่ะ เพราะเรา

ต้องท�างานด้วย เรียนด้วย ต้องแบ่งเวลาให้เป็นว่าอันไหนท�าก่อนหลัง” 

ป่านกล่าว

นั่นคือส่วนของเนื้อหาความรู้ที่ท้ังห้าได้รับไปเต็มๆ แต่ขณะ

เดียวกัน ในด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ ก็จัดว่าน่ารื่นรมย์ไม่ต่างกัน
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“ความรู้สึกที่ดีคือ ตอนที่เข้ามาในต่อกล้าฯ แล้วเราได้เจอเพื่อน

จากหลายจงัหวดั ได้เหน็ว่าเพ่ือนท�างานอะไรกนับ้าง และพวกพ่ี TA เขา

ให้ค�าแนะน�าดีมากเลย มันเป็นความรู้สึกที่อบอุ่น เพราะเราเพ่ิงเจอกัน

ไม่นาน แต่เขาแนะน�าเราเหมอืนรูจ้กักันมานานมาก” ส้มกล่าวกลัว้หวัเราะ

“ส่วนท่ีดีท่ีสุดท่ีหนูได้รับจากค่าย คือ ได้ความรู้ที่ดีมากๆ ค่ะ  

มนัหาทีไ่หนไม่ได้ รวมท้ังมติรภาพของเพ่ือนๆ และน้องๆ และค�าแนะน�า

จากโคช เขาใส่ใจที่จะช่วยเหลือเรา ท�าให้รู้สึกดีมากๆ” เอยกล่าว

การที่เราน�าผลงานไปให้ผู้ใช้ทดลองใช ้
ท�าให้เราได้ Feedback กลับมา ถ้าเราไม่ทดลองใช้ 

เราจะไม่รู้เลยว่าผู้ใช้งานอยากได้อะไรเพิ่ม 
เราจะรู้สึกว่าที่เราท�ามันดีอยู่แล้ว 

ท�าให้ไม่เกิดการพัฒนาต่อ

ดีต่อใจแม้ไม่รื่นรมย์
ธรรมชาติของการเรียนรู้นั้น หากเรียนรู้ด้วยความสนุกรื่นรมย์

ย่อมให้ประสิทธิผลได้ดีกว่า แต่บางครั้ง การเรียนรู้อย่างไม่น่ารื่นรมย์ 

หรือการเรียนรู้จากความผิดพลาด ก็เป็นสิ่งท่ีนักพัฒนาทุกคนควรต้อง

ประสบพบเจอ เพ่ือเป็นประสบการณ์ เพ่ือให้ความผิดพลาดน้ันเป็นครู

ให้เรา

“ถึงเราจะออกแบบก่อน แต่พอผลงานจริงออกมามันกลับ 

ไม่เหมอืนท่ีคดิไว้เลยค่ะ” เอยกล่าว “อย่างตอนแรกเราคดิว่าจะให้มกีล้อง

ติดกับเครื่อง แต่กล้องที่หามาไม่สามารถใช้ได้เลย เขียนโปรแกรมแล้ว

มนัตดิ ก็เลยท�าไม่ได้ตามทีห่วงั สดุท้ายต้องเอากล้องออกไปก่อน แล้วก็
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มีเรื่อง Board Microcontroller ท่ีพังบ่อยมาก ซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้ 

โปรแกรมบอกว่าบอร์ดฯ ไม่ตรงสเปค ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ค่ะ” 

“เปลี่ยนจนล่าสุดไป Workshop iOT ที่เนคเทคค่ะ เลยเปล่ียน

เป็นบอร์ด PSP” ป่านเสริม

ซึ่งความผิดพลาดนี้สอนให้รู้ว่า...

“เวลาที่เราท�างาน เราวางแผนศึกษาไม่รัดกุมพอค่ะ ท�าให้เกิด

ปัญหาอปุกรณ์ไม่ตรงกับสเปคท่ีเราต้องการ เวลาท�างานครัง้หน้าต้องคดิ

ให้ดีกว่านี้ ต้องศึกษาให้ละเอียดก่อนค่อยตัดสินใจว่าจะเอาแบบไหน” 

เอยถอดบทเรียน

แต่บางครั้ง ความผิดพลาดที่อยู่เกินความสามารถของนักเรียน 

ม.ปลาย อย่างพวกเธอ ก็จ�าเป็นต้องมีครูจริงๆ มาช่วยสอน โดยกรณีนี้

เกิดขึ้นกับป่านที่สามารถเขียนแอปฯ ในระบบแอนดรอยด์ได้ แต่เมื่อมา

เข้าโครงการต่อกล้าฯ ด้วยค�าแนะน�าจากกรรมการและโคช รวมถึงเป็น

ความต้องการของทีมเองท่ีอยากพัฒนาแอปฯ ในระบบ iOS ร่วมด้วย 

เพื่อขยายตลาดให้กว้างขึ้น

แต่ประเด็นก็คือ ป่านนั้นเขียนแอปฯ iOS ไม่เป็น!

“หนรูบัหน้าทีต้่องท�าแอปฯ iOS แต่ท�าไม่เป็นค่ะ แต่เรารบัท�างาน

มาแล้วต้องท�าให้ได้ ช่วงนัน้เราท้อมาก รูส้กึแย่มาก เสยีใจมากค่ะ เพราะ

ช่วงน้ันเราต้องท�าเอกสารเพ่ือเตรียมไปเรียนแลกเปล่ียนท่ีต่างประเทศ

ด้วย จนพ่ีโบ้1ให้พ่ีโคนัน2มาช่วยแนะน�า ก็เลยไปท่ีเนคเทค ให้พ่ีโคนันช่วย

สอน ตอนแรกก็นึกว่าจะท�าไม่ได้ ถอดใจแล้ว แต่พอพ่ีโคนนัช่วยสอนจน

ท�าได้ ก็คิดว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้น เราแค่กังวลไปเอง ก็ดีใจค่ะ ท�าได้

แล้ว (หัวเราะ)” ป่านยิ้ม

1 นายสิทธิชัย ชาติ นักวิเคราะห์ งานพัฒนาเยาวชนและเขตพ้ืนท่ีด้านไอที ฝ่ายบริหารงานและ

สนับสนุนงานวิจัย เนคเทค
2 นายชชัวาล สงัคตีตระการ   ผูช่้วยวจิยัอาวโุส ห้องปฏบัิตกิารเสยีง หน่วยวิจยัวิทยาการสารสนเทศ 

เนคเทค
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รวมไปถึงค�าแนะน�าให้ปรับแก้ผลงานต่างๆ จากคณะกรรมการ

และทีมโคช ท่ีถือว่าค่อนข้างหนักส�าหรับพวกเธอ ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิม

ระบบตั้งเวลาป้อนอาหาร เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ใช้ ไม่ต้องสั่งการ

ผ่านแอปฯ อย่างเดียว หรือการลองไปส�ารวจตลาด เปรียบเทียบจุดเด่น

จุดด้อยของผลงานกับคู่แข่ง รวมไปถึงค�าแนะน�าที่ให้ทีมลงไปทดสอบ

กับผู้ใช้จริง เพื่อฟังเสียงสะท้อนและความต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้

ต้องปรับอะไร? ให้ผู้ใช้บอก!
เมือ่พัฒนาปรบัแก้ผลงานตามค�าแนะน�าของคณะกรรมการและ

โคชในระดบัท่ีน่าพอใจแล้ว ก็ถึงเวลาที ่5 สาวจะน�าผลงานไปทดลองกับ

ผู้ใช้ ในที่ที่มีสัตว์เยอะที่สุดที่ไม่ใช่สวนสัตว์

“ไปที่โรงพยายาลสัตว์ชลบุรี เมืองใหม่ เมมโมเรียลค่ะ ไปติดต่อ

กับเจ้าของโรงพยาบาลสตัว์ นายสตัวแพทย์นิธภิคั  สายธนภ ูลงุหมอ
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ก็ให้พวกหนูเข้าไปเซ็ทของ แล้วเอาสุนัขท่ีลุงหมอเลี้ยงมาให้ทดสอบ  

ซึง่กผ่็านไปด้วยดค่ีะ น้องหมากินอาหารทีป่ล่อยลงมาจากเครือ่งได้ และ

ลุงหมอก็ช่วยให้ค�าแนะน�า ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนามาด้วย” ซินดี้

เปรย ก่อนจะเล่าต่อไปว่า

“คือแนะน�าว่าน่าจะมีระบบ Real Time ให้เห็นน้องหมาได้  

ซึง่มนัก็อยู่ในส่วนทีพ่วกหนูจะไปพัฒนาเรือ่งกล้องอยู่แล้ว และให้พัฒนา

ตัวช่วยในการจ�ากัดอาหารของสุนัข ควบคุมปริมาณการบริโภคของ 

สุนัขด้วย ไม่ให้สุนัขตัวใหญ่หรือเล็กไป”

ซึง่น่ีก็เป็นประเด็นหน่ึงทีค่ณะกรรมการโครงการต่อกล้าฯ แนะน�า

ให้ทีมพัฒนาเพิ่มขึ้นด้วย 

“ประเด็นน้ีลุงหมอบอกมาและเราก็ศึกษาจากฉลากท่ีอยู่ข้างถุง

ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ด้วยค่ะ ซึ่งตัวเลขท่ีเหมาะสมของอาหารต่อมื้อ 

จะอยู่ที ่30 กรมั ส�าหรบัสนุขัอายุ 12 สปัดาห์ขึน้ไป ตามหลักโภชนาการ” 

ซินดี้กล่าว 

“อีกท่ีท่ีเราไปทดลองกัน คือบ้านอาจารย์กนกวรรณ กรมถิน 

กับบ้านเอยเองค่ะ” เอยกล่าวต่อ “ครูสนใจเครื่อง เพราะครูต้องมาสอน

หนังสือท่ีโรงเรียน ไม่มีใครอยู่บ้าน กว่าครูจะเลิกงานก็ 5-6 โมงเย็น  

แต่สุนัขต้องกินอาหาร 3 มื้อ เม่ือก่อนครูต้องวางอาหารทิ้งไว้ แต่มันก็ 

จะชื้น ก็เอาเคร่ืองไปทดลองใช้ที่บ้านครู 3 วัน ก็ใช้ได้ดีค่ะ แต่ครูเองก็

เหมอืนลงุหมอ คอือยากให้มรีะบบกล้องด้วย ก็เป็นปัญหาทีเ่ราจะพัฒนา

ต่อให้ได้ค่ะ”

“มีครูหลายคนอยากใช้ค่ะ แต่ส่วนใหญ่จะเอาไปใช้กับแมว  

ซึ่งเครื่องเราก็ใช้กับแมวได้” ซินดี้เสริม

ซึ่งการน�าผลงานลงไปสู่ผู้ใช้น้ี ก็ท�าให้ท้ัง 5 สาวได้บทเรียนท่ีดี 

ไว้ใช้ในการท�างานต่อไป

40



“การทีเ่ราน�าผลงานไปให้ผูใ้ช้ทดลองใช้ ท�าให้เราได้ Feedback 

กลบัมา ถ้าเราไม่ทดลองใช้ เราจะไม่รูเ้ลยว่าผูใ้ช้งานเขาอยากได้อะไรเพ่ิม 

เราจะรู้สึกว่าที่เราท�ามันดีอยู่แล้ว ท�าให้ไม่เกิดการพัฒนาต่อ แต่พอเอา

ไปทดลอง เราก็จะได้ข้อคิดกลับมาว่าเราจะพัฒนาอะไรค่ะ” เอยกล่าว

“คือท�าให้เราได้รูส้ิง่ทีเ่ขาต้องการจรงิๆ รวมถึงได้รบัค�าแนะน�าดีๆ  

เช่น ข้อมูลสุนัขที่ต้องกินแบบนี้ ต้องกินเป็นเวลา และไม่ควรวางอาหาร

ทิ้งไว้ เพราะจะท�าให้สุนัขเบื่ออาหาร และไม่ค่อยกินอาหาร ต้องให้เป็น

รอบๆ ไป เราก็น�ากลับมาพัฒนาผลงานของเราต่อ จากที่แต่เดิมเราจะ

คิดไปเองว่าของเราดีแน่นอน บาง Feature ใส่ไปแต่อาจยังไม่จ�าเป็น 

เขาอาจยังไม่ต้องการ พอเอาไปให้เขาทดลองใช้ก็จะรู้ว่าอะไรควรตัด 

อะไรควรเพิ่ม” ฟรองซ์เสริม

ก่อนที่ส้มจะยกตัวอย่างให้ฟังว่า “เช่นเรื่องน�้า ตอนแรกพวกหนู

ท�าฟังก์ชนัปล่อยน�า้ด้วย ปล่อยเหมอืนอาหารเลย แต่จรงิๆ แล้วไม่จ�าเป็น 

ตั้งน�้าทิ้งไว้ให้สุนัขก็กินได้ ไม่จ�าเป็นต้องปล่อยเป็นรอบ”

เป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดค่ะ เมื่อผู้ใช้ได้ใช้งานแล้ว 
เครื่องมันใช้งานได้ ตอนที่ลุงหมอใช้เครื่องแล้ว 

มันใช้งานได้จริง น้องหมาได้กินอย่างมีความสุข 
พวกเรารู้สึกดีใจมาก
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ก้าวต่อไปและความประทับใจ
ถึงตอนนี้ผลงาน Dogmate ของทั้ง 5 สาวอยู่ในช่วงการพัฒนา

ขั้นสุดท้าย ก่อนจะยกระดับไปสู่การขายจริงต่อไป แต่ส่ิงท่ีพวกเธอได ้

มาแล้วแน่ๆ ก็คือ การเติบโตขึ้นในฐานะนักพัฒนา

“ถ้าเราไม่เคยมาท�างานด้านไอทีมาก่อน เราจะรูส้กึว่ามนัยากค่ะ 

เด็กมัธยมจะท�าได้ยังไง เวลาเรียนเขียนโปรแกรมในห้องเราก็เขียนแค่

แบบง่ายๆ แต่พอมาท�าจริงมันได้เรียนรู้ว่า มันจะต้องเรียนรู้มากขึ้นถึง

จะท�าได้ มันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันว่าเด็กมัธยมท�าไม่ได้ แต่ถ้าพยายามเราก็

ท�าได้ค่ะ” เอยกล่าวอย่างมั่นใจ

ขณะทีซ่นิดีบ้อกว่า “ทกุวันทีเ่ราใช้แอปฯ เราอาจมองว่าง่าย แต่พอ

มาท�าเอง มันมีหลายข้ันตอนที่ต้องควบคุม ท�าให้รู้ว่าทุกอย่างมันไม่ได้

ได้มาโดยง่ายค่ะ ต้องพยายามท�าออกมาให้ดีที่สุด”

“อย่างหนูต้องเขยีนแอปฯ iOS ตอนแรกหนคูดิว่าคงเขยีนเองไม่ได้ 

ต้องให้คนจาก Apple หรือให้ผู้ใหญ่มาเขียน แต่พอได้ท�าจริง แล้วท�า 

จนเสร็จก็ดีใจมากค่ะที่เราเขียนได้ ภูมิใจในตัวเองมากค่ะ” ป่านยิ้ม

ส่วนฟรองซ์บอกว่า “ได้พัฒนาเรือ่งการจดัสรรเวลาในการท�างาน 

และเรียงล�าดับความส�าคัญของงานค่ะ เช่น งานท่ีส�าคัญท�าเสร็จได้ไว

ให้ผลได้มากกว่าก็ต้องท�าสิ่งนั้นก่อน สิ่งไหนไม่ส�าคัญและยากก็เอาไป

ไว้ทีหลัง”

“ตอนแรกหนูคดิว่าเราต้องไปจ้างเขาท�าหมดทกุอย่าง แต่พอเรา

ลองท�าเอง เราก็ท�าได้ค่ะ” ส้มยิ้ม

ซึง่แน่นอน เบือ้งหลงัความส�าเรจ็ของพวกเธอ ย่อมต้องแรงหนุน

เสริมที่ช่วยสนับสนุนจนท�าให้พวกเธอก้าวมาถึงจุดนี้ได้ 

“พ่อน้องซนิดีค่้ะ!” 4 สาวยกเว้นซนิดีก้ล่าวประสานเสยีงพร้อมกัน 

ก่อนหัวเราะร่า
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“แล้วก็มีคุณครูเดียว อาจารย์วรรณวณา และคุณครูกนกวรรณ 

ทีช่่วยให้ค�าแนะน�าในการเขยีนโปรแกรมและการออกแบบ เพราะครเูขา

เลี้ยงหมาอยู่แล้ว ก็จะบอกได้ว่าอันไหนดีไม่ดีค่ะ” ซินดี้กล่าว

และรวมไปถึงพี่ๆ ทีมโคช ที่ทั้ง 5 สาวบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า 

ถ้าไม่ได้พี่ๆ ก็คงไม่ได้มาถึงจุดนี้

“ความรู้สึกที่ดีคือได้รับความช่วยเหลือจากพ่ีๆ TA พ่ีแทน ท่ีให้

ค�าแนะน�าจากประสบการณ์ปีท่ีแล้ว และพ่ีโบ้ก็เป็นก�าลังใจ เป็นแรง 

ผลกัดนัทีด่แีละช่วยเหลอืเราในหลายๆ ด้าน ให้ค�าแนะน�าทีด่ ีอย่างรอบ

น�าเสนอกับสื่อมวลชนเราเครียดกันมากเพราะยังท�ากันไม่ถึงไหน เขาก็

บอกว่าเอาท่ีใช้งานได้ แนะน�าว่าท�าตรงไหน จนเราผ่านมันไปได้ค่ะ”  

ฟรองซ์กล่าว

“พ่ีโบ้ให้ก�าลงัใจตลอดค่ะ และโทรมาตามงานตลอดด้วย (หวัเราะ)” 

ซินดี้เสริม
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“และพี่โคนันค่ะ เพราะถ้าไม่ได้พี่โคนัน แอปฯ iOS ก็จะไม่เกิด 

และเราจะตัดทิ้งทันที” ป่านหัวเราะ

และมากกว่านั้น ก็คือก�าลังใจและค�าแนะน�าจากผู้ใช้จริง

“ลุงหมอชมเราว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่เด็กสมัยน้ีท�าอะไรแบบน้ี  

ก็ถือเป็นก�าลังใจอย่างมากค่ะ อย่างน้อยเราท�าผลงานออกมา ก็มีผู้ใช้

เห็นด้วยกับสิ่งที่พวกหนูท�าค่ะ” ซินดี้กล่าว

“เป็นความรูส้กึทีด่ทีีส่ดุค่ะ เมือ่ผูใ้ช้ได้ใช้งานแล้วเครือ่งมนัใช้งานได้ 

ตอนทีล่งุหมอใช้แล้วเครือ่งมนัใช้งานได้จรงิ น้องหมาได้กินอย่างมคีวามสขุ 

พวกเรารู้สึกดีใจมากค่ะ” ป่านทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้ม

เป็นรอยย้ิมท่ีบ่งบอกว่า พวกเธอมีความสุขกับสิ่งท่ีได้ท�า และ

ด้วยรอยย้ิมน้ีเองท่ีบอกกับเราว่า ไม่ว่าอย่างไรเราก็จะได้เห็นผลงาน 

Dogmate ออกสู่ตลาด ในฐานะ Smart Products ที่จะช่วยแก้ปัญหา

และอ�านวยความสะดวกให้แก่เจ้าของน้องหมาได้เป็นอย่างดีแน่นอน
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