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ปฐมนิเทศและรบัฟงัการชีแ้จง 
โครงการต่อยอดการแขง่ขนัพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรแ์หง่ประเทศไทย 

วนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2556 ณ หอ้งกา้วหน้า 1 ศนูยฝึ์กอบรม  
ธนาคารไทยพาณิชย ์ส านกังานใหญ่ กรุงเทพฯ 

 

 วงเสวนาเยาวชนตวัอยา่งการใช ้ICT เชงิสรา้งสรรค ์
โดย 

o นายกมลวิ ชย ์สริธินน นทส์กุล เจา้ของผลงานดเีจ
แตงโม รางวลัชนะเลศิจากการแขง่ขนัพฒันา
โปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ห่งประเทศไทยครัง้ที ่ 9 
(NSC 2010) รางวลัรองชนะเลศิจากการแขง่ขนั 
Thailand ICT Awards 2012 และรางวลั Adobe 
Design Achievement Awards 2012 สาขา 
Game Design ณ ประเทศแคนาดา 

o นายวรีศิลป์ อชริพฒัน์กว ี เจา้ของผลงาน MRI 3D 
"ระบบแสดงภาพทางการแพทยใ์นรปูแบบ 3 มติิ" 
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัหนึ่ง การแขง่ขนั Imagine 
Cup 2011 

วรีศลิป์ (ซา้ย) กมลวชิย ์(ขวา) 
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พธิกีร : วนัน้ีเรามรีุน่พีท่ีเ่คยผ่านเวท ี ICT มปีระสบการณ์ในเสน้ทางวงการ พฒันาโปรแกรมมา
บอกเล่าเรือ่งราวเกีย่วกบั ICT ใหน้้องๆ ไดฟ้งักนั 

วรีศลิป์ : สวสัดคีรบั พีช่ื่อ  วรีศลิป์ อชริพฒัน์กว ี ตอนน้ีเปิดบรษิทัชื่อ  Novitat ทาํเกีย่วกบัเรือ่ง
ทาง Medical Software เป็นหลกัครบัผม 

กมลวชิย ์: ชื่อ กมลวชิย์ สริธินนนทส์กุล พีเ่พิง่จบจากมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ทีห่าดใหญ่ 
จบมากเ็ป็น Freelance อสิระทัว่ไป 

พธีกีร : เอาล่ะ ตอ้งมายอ้นประวตัไิปนิด หนึ่งนะว่าทัง้วรีศลิป์และกมลวชิย์เป็นรุน่พี ่ ICT ปีไหน 
และตอนนัน้เราเอาผลงานหรอืเราพฒันาโครงการอะไรเขา้มาในเวทนีี้ 

วรีศลิป์ : ของพีม่าแขง่ขนัของปีทีแ่ลว้ แขง่ ICT ของปี 2012 ตอนนัน้เอาผลงานทีเ่ขา้มาจะเป็น
ดา้นการขึน้รปูภาพทางการแพทยใ์นรปูแบบสามมติ ิคอื ชอบทัง้สองอยา่ง ทัง้ภาพทางการแพทย์ดยูากด ี
แลว้กช็อบภาพสามมติเิพราะดไูมรู่เ้ร ือ่งด ีกเ็ลยเอามาทัง้สองอยา่ง  ทาํใหม้นัตรงกนั  แลว้กท็าํให้ ดงูา่ย
ทีสุ่ด กค็อื เร าจะสื่อสาร ไอเดยีตอนนัน้เลย คดิว่าเราจะทาํ อยา่งไรกไ็ดใ้หส้ิ่ งทีม่นัดยูาก กค็อื ภาพถ่าย
ทางการแพทย ์น้องทุกคนตอ้งเคยไปเอก็ซเรย์ อยู่แลว้ คาํถามคอื เคยเขา้ใจไหม  หมอชี้ “นี่เรากระดกูหกั
ตรงน้ี” ถา้กระดกูหกั เราพอเขา้ใจ สมมตวิ่า ปอดฉีก  หมอชี ้คอืเรายงัไมรู่เ้ลยว่าตรงไหนคอืปอ ด กส็รา้ง
ความสงสยัใหเ้รา 

แลว้ตอนนัน้พีก่เ็ริม่มีประสบการณ์ในการเขา้ไป  MRI กเ็ลยรูส้กึว่า อนัน้ี ยากทีจ่ะเขา้ใจมาก เลย
เริม่หนัมาศกึษาว่าจะทาํ อยา่งไรใหเ้ขา้ใจงา่ย  ตอนนัน้กเ็ริม่มพีวกทีเ่กีย่วกบั 3D Printing เอง อะไรก็
ตามทีม่นัเกีย่วกบัพวกสามมติ ิพีเ่ริม่ศกึษาและสนใจ ว่า ถา้มนัเหน็เป็นวตัถุขึน้มาได ้มนักจ็ ะเขา้ใจง่ายด ี
เหมอืนตอนนัน้มนัจะมหีนงัเรื่ องอวตารเพิง่เขา้มา คอื ผลงานพีน่ี่พฒันาประมาณเกอืบสองปี แล้ว ทัง้ 
concept แลว้พอเริม่มองเหน็เป็นรปูเป็นรา่งพีก่ค็่อยส่งเขา้มา  คอืพีว่างแผนมาตัง้แต่แรกอยูแ่ลว้ แลว้ พอ
พีไ่ปดอูวตารกร็ูส้กึว่า  ภาพสามมติิ มคีนสนใจเยอะ  แลว้ถ้าทาํเป็นเหมอืน พีเ่รยีกว่า Virtual Room 
เหมอืนถา้เกดิว่าเรายงิรอบทศิ แลว้เราอยูค่นเดยีวตรงกลาง เราสามารถเดนิเขา้ไปหอ้งสามมติไิด ้มนักด็ู
หวอืหวาดี แต่มปีระโยชน์หรอืเปล่าไมรู่้  ถา้เราเอาไอเดยีนัน้ มาเล่นกบัภาพสามมติใิห้ ขึน้มาเป็น object 
คอืแบบเหมอืนเราเดนิเขา้ ไปในรา่งกายเราจรงิๆ มนักค็งดแูปลกด ีแลว้มนักย็ากด ีประมาณนี้ กเ็ลยเริม่
เขา้มาศกึษาแลว้กส็นใจ กเ็ลยเอามาแขง่ขนั แลว้กไ็ดร้างวลัไป 

กมลวชิย์ : ของพีก่เ็ขา้แขง่ตัง้แต่ปี 2010 และกปี็ 2012; ของปี 2010 กจ็ะเป็นเกมดเีจแตงโม 
เป็นเกมการดนตร ีกค็อื ทาํเกมตามทีต่วัเองชอบ คอืผมชอบเกมการดนตรอียูแ่ลว้กเ็ลยทาํเกม พอทาํไป
เล่นไดเ้องกอ็ยากใหค้นอื่นไดเ้ล่นดว้ย ส่วนปี 2012 กจ็ะเป็นเกมพิ ทกัษ์รกัธรรมชาติ  ชื่อกจ็ะยาวหน่อย 
เป็นเกมแผ่น กเ็ล่นบนแผ่น  

พธิกีร : แลว้กไ็ดร้างวลั 
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กมลวชิย ์: ใช่ครบั  

พธิกีร : กถ็อืไดว้่าเป็นรุน่พีท่ีเ่พิง่ผ่านเวท ีNSC มาหมาดๆ เหมอืนกนั ตอ้งถามก่อนว่าตอนทีเ่รา
มาประกวด  เราคาดหวงัหรอืคดิว่าผลงานทีเ่ราทาํมาจะประสบผลสาํเรจ็ถงึไดร้บัรางวลัหรอืเปล่า  อนัน้ี
คาํถามแรก และคาํถามทีส่อง สมมตวิ่า เราไมไ่ดร้บัรางวลัเราจะรูส้กึอยา่งไร 

วรีศลิป์ : เอาเรือ่งไดร้างวลัก่อนแลว้กนั มนัเป็นอารมณ์ทีเ่รารู้ๆ กนัอยู่ว่าเป็นอยา่งไร  ตอนทีเ่รา
ส่งเขา้มา จรงิๆ แลว้ถา้ถามว่าคาดหวงักบัรางวลั ไหม พูดจรงิๆ ว่าเราไมค่าดหวงัเลย เพราะว่า ช่วงนัน้
มนัช่วงน้ําท่วมดว้ย  ไมค่าดหวงัอะไรแลว้ ส่งหรอืเปล่านี่เป็นวนิาทสีุดทา้ยเลย ว่า เราจะทาํต่ อดไีหม คอื 
ผลงานมนัเสร็จแลว้ แต่ว่าเหมอืน document ยงัไมเ่สรจ็ แลว้มนัตอ้งส่ง  ตอ้งขอบคุณทมีมากๆ เลย  คอื
เป็นรุน่น้องนะ เ ขากบ็อกว่า “ส่งต่อ ผมอยากส่ง ” ประมาณนี้  อยากส่งกส็่งไป ตอนแรกกส็่งเขา้มาแลว้ก็
ไมไ่ดห้วงัอะไร  รูส้กึว่าครัง้แรกไปเซยีรร์งัสติ ทีไ่ปจดับธู กเ็ริม่รูส้กึว่าคนส่ง ในสาขาทางดา้น นี้ค่อนขา้ง
น้อย กเ็ริม่รูส้กึว่า เขา้รอบแน่นอน แต่ว่าพดูว่าจะชนะหรอืเปล่า กไ็มไ่ดค้ดิขนาดนัน้ คดิแค่ว่า ถา้เราเอา
ของมาโชวก์เ็จง๋ดนีะ  หนึ่งคอื ในความคดิตอนแรก เลย อยากจะโปรโมทแล็ บของตวัเองเฉยๆ คอื ใน
มหาวทิยาลยัจะมแีลบ็ของตวัเอง พีก่เ็ลยอยากไดร้างวัลเขา้แล็บบา้ง นี่คอืเป้าหมายแรกเลยทีค่ดิไว ้แลว้
กพ็ยายามทาํใหม้นัสาํเรจ็  

คาํถามต่อมาคอื แลว้ถา้มนัไมไ่ดร้างวลัจะทาํต่อไหม จรงิๆ แลว้ ไดร้างวลัไมไ่ดร้างวลักย็งัคดิว่า
จะทาํ ต่อไป อนัน้ีมนัเป็นเหมอืน ความฝนัของเรา เราจะตอ้งฝนัของเราใหถ้งึทีสุ่ด  แลว้เรากล็องดวู่า
ปลายทางของมนัเป็นอยา่งไร สมมตวินัหน่ึงเราฝนัถงึเรือ่งหน่ึงขึน้มา แลว้เรายงัเดนิไปไมถ่งึสุดทาง แลว้
มนัมคีนหนึ่งมาบอกเราว่าถา้เราไปถงึสุดทางแลว้มนัจะเป็ นอยา่งนี้  เรากอ็ยากรูว้่า ไดค้าํ ตอบว่าอยา่งนี้
ของเขาเป็นอยา่งไร กถ็า้ไมไ่ดร้างวลั อยา่งไรกท็าํต่ออยูด่ ี

กมลวชิย์ : สาํหรบัคาํถามแรกกค็อื หวงัไหม กเ็ชื่อว่าทุกคนก็ น่าจะเป็นเหมอืนกนักค็อืหวงั แต่
สาํหรบัผมกห็วงับา้ง แต่ถา้หวงัมากๆ กจ็ะไมค่่อยได ้ เรากห็วงัแค่เขา้รอบกด็แีลว้  ส่วนถา้เกดิไมไ่ด ้ผม
คดิว่าอยา่งน้อยผลงานเรากม็ ีสามารถนําผลงานนี้มาทาํประยกุตต่์อ เราอาจจะไมไ่ดนํ้าไปแข่ งขนัต่อ แต่
เราสามารถนําไปใชก้บัคนอื่นได ้กน่็าจะเป็นประโยชน์กว่า 

พธิกีร : กเ็รยีกไดว้่า ถงึจะไดห้รอืไมไ่ดร้างวลักย็งัไมห่ยดุฝนั ไมห่ยดุพฒันาผลงาน เพราะฉะนัน้ 
ถดัจากเวท ีNSC ถดัจากเวท ีICT ไปแลว้ เสน้ทางยงัไมจ่บอยา่งทีน้่องทัง้สองคน ช่วยเล่าใหเ้ราฟงัต่อว่า
จากตรงน้ีเรามต่ีอยอด เราไดไ้ปทีไ่หน เราไดท้าํอะไรกบัผลงานของเราบา้ง 

วรีศลิป์ : คอืการแขง่ขนัมนัเป็นสิง่ทีพ่ีว่างแผนไว้ ตัง้แต่ปี 2010 คอื ในปี 2010 มอียูค่ร ัง้หนึ่งทีพ่ี่
ไดไ้ปทีญ่ีปุ่น่กไ็ดไ้ปเจอเพื่อนทีญ่ีปุ่่ น คนืนัน้เรานอนคุยกนัว่า  ถา้สมมตเิราจบไปแลว้เราจะทาํ อะไร คนื
นัน้กน็อนคุย พีก่บ็อกว่ าถา้จบไปแลว้นะกอ็ยากมบีรษิทัของตวัเอง  เขาเป็นรุน่พี่  เรากค็ุยกนัว่า พีเ่รา
มารว่มหวัจมทา้ยกนัดกีว่ากเ็ลยวางแผนว่า เราจะโปรโมท  
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ขัน้แรกคอื ดูไอเดยีของเรา ถา้สมมตวิ่า เราจะทาํโปรดกัสข์ึน้มาชิน้หน่ึง  มนัตอบโจทยต์ลาดได้
แค่ไหน กเ็ลยเริม่วางแผนว่าปี 2011 ปี 2012 กต็อ้งเริม่แขง่ คอื เริม่แขง่ไปเรือ่ยๆ เพื่อทีจ่ะทดสอบว่า
ไอเดยีของ concept เราตรงไหม ถา้ไอเดยีของ  concept เรามนัสามารถพาเราไปชนะเลศิในหลาย ๆ ที่ 
มนักเ็ริม่ตอบโจทยข์องตลาดของกลุ่มหนึ่ ง เพยีงแค่ว่าหลงัจากนัน้เรากเ็ริม่มาทาํตลาด  ไม่ไดมุ้ง่เน้นว่า 
เราตอ้งเริม่มาทาํโปรดกัสข์องเราเป็น concept ไมอ่ยา่งนัน้มนักต็อ้งเปลีย่นไปเปลีย่นมา  

กห็ลงัจากที่คุยกนัเสรจ็ ปี 2011 รูส้กึจะไดไ้ปแขง่ของ  Microsoft กไ็ดท้ี ่2 ปี 2012 กไ็ดม้าแขง่
ทีน่ี่ NSC กไ็ดร้างวลัที ่1 กเ็ริม่รูส้กึว่า ไอเดยีเราตอบโจทย ์คื อ ผูใ้หญ่เริม่เหน็ว่า โปรดกัสเ์รามนัเจง๋นะ 
หลงัจากค วามเจง๋ พีก่เ็ริม่หาหน้ีใส่ตวั  กค็อื เริม่เปิดบรษิทักนั การเปิดบรษิทัมนัเป็นการสรา้งหนี้ที่
ยิง่ใหญ่มากนะ แต่ถา้ถามว่ามนัดี ไหม คอื บรษิทัพีเ่ปิดมาหนึ่งปี มนักค็่อน ขา้งดมีากเลยนะ เคยคดิ ไหม
ว่าบรษิทัเราตอ้งมอีะไรบา้ง ตอ้งมบีญัช ีอะไรมากมาย จะทาํกนัอยูแ่ค่สองคน แบ่งกนั คอืแบบ เธอทาํอนั
นี้แลว้กนั ฉนัทาํอนัน้ีนะ เดีย๋วพีว่ ิง่หาตลาดให ้ เขาคดิโปรดกัสไ์ป ถามว่าเหนื่อยไหม เหนื่อยมาก วนั
หนึ่งม ี24 ชัว่โมง ทาํงานวนัละ 16 ชัว่โมง นอนวนัละไมถ่งึ 6 ชัว่โมง ตดิอยูบ่นถนนอกี 2 ชัว่โมง คอื วนั
หนึ่งไมต่อ้งคดิอะไร พอหลงัจาก NSC พอชนะปุ๊บ พีไ่ดเ้ขา้ไปโครงการของ สวทช.ชื่อ “เถา้แก่น้อย”  

เมือ่ก่อนยงัไมม่เีถา้แก่น้อยนะ โอโ้ห ทุกอยา่งยากมาก แลว้พอเขา้ไปทีเ่ถ้ าแก่น้อย เขาปูพืน้ฐาน
ใหเ้รา คอื พีจ่บวศิวะดา้นการตลาดตดิลบเลย  คอืเราคดิมุง่เน้นไปทางดา้นพฒันาโปรดกัส ์แบบ มฟีีเจอร์
ครบหมด i - Phone บนิไปยานอวกาศได้ประมาณนี้ แต่ถา้ถามว่ามนัตอบโจทยต์ลาด ไหม บางทเีราคดิ
ไกลเกนิไป แลว้พอเริม่วิง่หาตลาดจรงิๆ แลว้  เราคดินอกโลกมาก  จรงิๆ เราคดิ  ใหญ่เกนิไปกว่าทีล่กูค้ า
เขาจะมอง แลว้เขาจะประมาณว่าอยากจะไดแ้ค่เครื่ องคดิเลข คุณเอาสมารท์โฟนมาเสนอผม ผมไมรู่จ้ะ
เอาไปใชอ้ะไร ปุม่เยอะเกนิไป น่ีคอืเราไมเ่ขา้ใจตลาดจรงิๆ แลว้ทางเถา้แก่น้อยเขากเ็ริม่สอน ป ูconcept 
ใหว้่า คุณจะกา้วเดนิกนัอยา่งไร พีว่่ามนัค่อนขา้งดมีากเลย มนัคดิปุ๊บแลว้ อ๋อ เขาเรยีกว่าความเป็นหน้ีที่
ย ัง่ยนื คอื ทุกอยา่งมนัมคี่าใชจ้า่ยหมด เรากเ็ริม่แอคทฟีตวัเองแลว้  วนัหนึ่งสมดุบญัชมีาแลว้เ งนิลดลงไป
เรือ่ยๆ มนัจะเป็น ความรูส้กึ อยา่งนัน้  แลว้มนัจะกระตุน้เรา ว่าตอ้งวิง่นะ ตอ้งวิง่ขายของใหไ้ด ้ มนัเป็น
ภาระกดดนัอกีอยา่งหนึ่ง  แต่ถา้ถามว่าดี ไหม มนัดี เพราะว่า มนัเปลีย่นมมุม องเลย จากมมุมองทีเ่ราจะ
สรา้งโปรดกัสอ์ยา่งเดยีว ตอนน้ีเราเริม่สรา้งโปรดกัสท์ีใ่ชไ้ดจ้รงิ นี่แหละคอืความหมาย  

พธิกีร : คอื น้องเขากม็โีอกาสได้ไปแขง่ขนัเวทนีานาชาต ิพีก่ค็ดิว่าน้องๆ หลายๆ คนอาจจะมี
โอกาสเหมอืนกนั เขา และพีเ่ขากไ็ด้ เล่าประสบการณ์ใหฟ้งั เวททีีพ่ ี่ ไดไ้ปคอืเวทอีะไร ช่ว ยแนะนําให้
หน่อยไดไ้หมครบั แลว้กเ็ขามลีกัษณะพเิศษเฉพาะอยา่งไรทีเ่ราสามารถต่อจากเวท ีNSC ไปตรงนัน้ได ้

กมลวชิย์ : สาํหรบันานาชาตกิม็สีองเวทนีะครบั  กจ็ะเป็นเวทขีอง  The Asia Pacific ICT 
Awards (APICTA) และ เวทขีองการท่องเทีย่ว  ซึง่ถา้เป็นของ NSC คอืปีทีแ่ลว้ครับ ถา้เกดิเป็นของ
ต่างประเทศ  ต่อจาก NSC น้องๆ สามารถไป ต่อ APICTA ได้ เมือ่ไดร้างวลัชนะเลศิ กจ็ะไดไ้ป APICTA 
บรรยากาศตอนแรกพีค่ดิว่าจะเปิดบธูเหมอืน NSC แลว้เราสามารถไปดบูธูอื่นๆ ได ้ปรากฏว่า  APICTA 
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จะต่างจาก NSC กค็อืว่า ตอนทีเ่ราไปเสนอกรรมก ารเป็นหอ้งแคบๆ แลว้กจ็ะมโีต๊ะกรรมการนัง่อยู ่ 1-5 
คน กจ็ะเป็นบรรยากาศทีแ่ตกต่างจาก NSC ครบั 

พธิกีร : ทีน่ี้หอ้งมนัจะเป็นหอ้งปิด แลว้กม็กีรรมการซกัเราใช่ไหม 

กมลวชิย ์: ใช่ครบั 

พธิกีร : แลว้กว่าจะไปถงึตรงนัน้ไดน้ี่ตอ้งมกีารเตรยีมตวัอยา่งไรบา้ง 

กมลวชิย์  : แน่นอนว่า ตอ้งใชภ้าษาองักฤษ กเ็ลยเตรยีมตวัไป นอกจากภาษาองักฤษทีต่อ้ง
เตรยีมหลกัๆ แลว้ กต็อ้งเตรยีม Presentation การนําเสนอ แลว้กป็รบัตวัผลงานของเรา  ถา้เกดิ
ซอฟต์แวรเ์ราเป็นภาษาไทย เกมเรา เมนูเรา มนัเป็นภาษาไทย กเ็ปลีย่นเป็นภาษาองักฤษ  อยา่งทีฝ่ร ัง่
เขา้ใจไดย้ากกต็อ้งแปลงใหเ้ขา้ใจไดง้า่ย 

พธิกีร : แลว้ตวัผลงานชิน้น้ีทีเ่ราส่งไป เป็นผลงานอะไร ลองเล่าใหน้้องๆ ฟงัหน่อย 

กมลวชิย์ : เป็นเกมทีต่อนแรกบอกว่าชื่อยาวหน่อย ฟีบลี่าปกป้องอนุรกัษ์ธรรมชาต ิเป็นเกมที่
ไมไ่ดซ้บัซอ้นอะไร กส็่งไป 

พธิกีร : แลว้กเ็ราไปเวทนีัน้มา ไดป้ระสบการณ์ ไดอ้ะไรตดิไมต้ดิมอืกลบัมาบา้ง 

กมลวชิย ์: แน่นอนคอื ความตื่นเตน้ เจอกรรมการต่างชาต ิเราเรยีนภาษาองักฤษมา แต่ไมไ่ดใ้ช้
กบัต่างชาตโิดยตรง กต็ื่นเตน้ครบั 

พธิกีร : นี่กเ็ป็นตวัอยา่งเวท ีAPICTA นะ แต่กไ็มไ่ดจ้บที่ เวทนีี้ เขา้ใจว่าพี่ เขาไดม้โีอกาสไปเวที
ทีแ่คนาดาชื่อว่า Adobe Award ซึง่เป็นเวททีี ่เขาเรยีกว่าเพิง่เปิดช่องทางเกีย่วกบัการดไีซน์ 

กมลวชิย์ : กค็อืของ Adobe Award จรงิๆ เขาเปิดมาแปดปีแลว้  แต่เรือ่งของเกมเพิง่เปิดมาปี 
สองปีนี่เอง แนะนําใหไ้ปเพราะเป็นเวททีีเ่ราไมต่อ้งทาํอะไรมาก เรา กส็่งผลงานของเราไป ทางเวบ็ไซต์
เขา ว่าเราทาํอะไร ตรงตามเงือ่นไขเขา  

พธิกีร : ทนีี้กเ็ขา้ใจว่า ได ้finalist ส่งผลงานอะไรเขา้ไ ป แลว้กก็ว่าจะไปถงึวนังานจรงิมนัตอ้งมี
การเตรยีมพรอ้มอยา่งไรบา้ง 

กมลวชิย ์: ส่งไปสองงานครบั งานแรกจะเป็นงานของปีทีแ่ลว้ กบัดเีจแตงโมทีเ่ป็น finalist 

พธิกีร : หมายความว่าไดร้างวลัชมเชยไปรอละ กค็อื ฟีบลี่า  ส่วนดเีจแตงโมนี่เขา้ไปแขง่ finalist 
1 ใน 2 กบั ออสเตรเลยี ดเีจแตงโมเราไดร้างวลัอะไรจาก NSC แลว้เราพฒันาอะไรต่อ 



6 

 

กมลวชิย ์: ดเีจแตงโมนี่ตัง้แต่ 2010 ไดร้องชนะเลศิ แลว้กพ็ฒันาเพิม่ ตอนแรกมนัยงัแค่เล่นผ่าน
ระบบ LAN กพ็ฒันาเพิม่ใส่ Skill เขา้ไป ใส่อุปกรณ์เพิม่บา้ง เมือ่ก่อนใชเ้มา้ท ์กเ็ปลีย่นเป็นอุปกรณ์ทีเ่รา
คดิขึน้เอง แลว้กใ็ส่เขา้ไป แลว้กเ็รือ่งเพลงเราทีเ่ราเอามาใชต้อ้งไปขอกบัเจา้ของลขิสทิธิก่์อน 

พธิกีร : โอเค พอไดร้บัผลประกาศแลว้ เขาตอ้งส่งอะไรไปบา้งนะ พีเ่ขา้ใจว่าตอ้งมวีดีโีอ 

กมลวชิย์ : จะม ีVDO Presentation เหมอืนกบัรปูแบบการเล่นทีเ่ป็นขอ้ความ หรอื เรือ่งยอ่ 
ประมาณนัน้ครบั 

พธิกีร  : นี่กน่็าตื่นเ ตน้แลว้ ตอนเตรยีม พอถงึวนั แขง่ เป็นอยา่งไร  ไหนลองเล่าใหฟ้งัหน่อย
บรรยากาศทีต่ ัง้แต่วนัแรกที่  Adobe Award มนัแตกต่างจาก NSC เวทไีทยไหม เวทแีค นาดาเป็น
อยา่งไรแลว้เขามอีะไรใหเ้ราเตมิเตม็ประสบการณ์บา้ง 

กมลวชิย ์: ตอ้งบอกก่อนเลยว่า ไมเ่คยไปต่างประเทศคนเดยีวแลว้กท็าํทุกอยา่งคนเดยีวมาก่อน  
กว่าเราจะหาโรงแรมเจอ ตอนแรกเรากไ็มรู่ว้่าเวที เขาจะเหมอืนกบั  APICTA หรอื NSC หรอืเปล่า หรอื
จะมบีธูหรอืเปล่ า กําหนดการเขามแีค่อเีวน้ท ์แต่ เขาไมไ่ดบ้อกว่าอเีวน้ทเ์ป็นแบบไหน  พอถงึเวลาจรงิๆ 
มนัจะไมใ่ช่ทีเ่ราคดิเลย คอื มนัเหมอืนกั นแสดงผลงานโชวอ์ยูใ่นแก ลอรี ่คอื เขามบีอรด์ มภีาพผลงานที่
เขาปริน๊ทม์าใหเ้รยีบรอ้ยแลว้ เรากค็ดิว่าเราตอ้งไปยนืประจาํบธูแลว้ นําเสนอ ไมม่คีรบั คนทีจ่ะเขา้มาฟงั
อาจจะเดนิมาดผู่านๆ เกีย่วกบังานตวัแสดง ภาพศลิปะ ประมาณนี้ จนแบบว่า เราตอ้งแนะนําเขาหรอื
เปล่า ตอ้งวิง่เขา้หาหรอืเปล่า มกีรรมการมาไหม กค็อื เขาจะอยูแ่บบแบลค็กราวน์มากเลย จะอยูห่่างๆ ก็
เป็นอกีบรรยากาศหนึ่งครบั 

พธิกีร : เมือ้กีไ้ดเ้ล่าหรอืเปล่าว่า เขาม ีworkshop อะไรใหเ้ราเตมิเตม็ประสบการณ์บา้งไหม 

กมลวชิย ์: ของเวท ีAdobe Award นอกจากจะมกีารแขง่ขนั  เรยีกว่าการแสดงผลงานดกีว่า เขา
กจ็ะมีใหเ้ราไป  workshop ไปฟงั คอื แคนาดาน่ีจะมบีรษิทัเลก็ๆ เขาไมไ่ดเ้ปิดเป็นบรษิทัใหญ่ๆ เป็น
บรษิทัเลก็ๆ ตามมมุเมอืงต่างๆ แลว้กจ็ะมกีระดาษแผ่นหน่ึงเหมอืนแสตมป์แรลลี ่ใหเ้ราไปตามสตูดโิอ
ต่างๆ ใหเ้ราไปดสูตูดโิอต่างๆ ว่า ของ เขามอีะไรบา้ง เขาทาํอยา่งไร  มเีทคนิคในการพฒันาผลงาน
อยา่งไร  แต่ละเทคนิคก็เช่น การทาํโลโกท้ี่ ด ีการออกแบบทีด่ ีแลว้กจ็ะมกีารฟงับรรยายของ ผูบ้รรยาย
ของเขา เป็นภาษาองัก ฤษ กเ็ป็นงานทีด่คีรบั  หลกัการทัว่ไปมคีนเขา้ฟงั คอืงานน้ีเป็นงานทีจ่ะตอ้งเสยี
ค่าธรรมเนียมในการ เขา้ฟงั รวมถงึ Adobe เองกจ็องพืน้ที ่กเ็หมอืนกบัว่า เราเขา้ไปไดฟ้รเีพราะเราไป
จดังาน แต่สาํหรบับุคคลทัว่ไป ไมเ่หมอืน NSC ทีเ่ขา้ฟร ีแต่ของเขาตอ้งเสยีเงนิเขา้ไปเพื่อจ ะดผูลงาน
ของเรา เพราะฉะนัน้มนักจ็ะดมูคีุณค่ามากเวลาเขามาดผูลงานของเรา 

พธิกีร  : กน้็องๆ จะเหน็ ว่า คนทีท่าํเกม คนทีผ่ลติเกม มนักส็ามารถทีจ่ะมเีวทไีปแขง่ขนั
ต่างประเทศไดเ้หมอืนกนั โดยเฉพาะ Adobe Award แลว้ถามน้องหน่อย คาํถามสุดทา้ย แลว้เราทีไ่ดไ้ป
แขง่ขนัมาทัง้สองที ่ตวัเราไดเ้รยีนรู ้ไดป้ระสบการณ์ดีๆ  บา้ง 
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กมลวชิย์ : ถา้เกดิเป็นเวทต่ีางประเทศกแ็น่นอนว่าวฒันธรรม เขาอยา่งหนึ่งละ  อกีอยา่งหนึ่งคอื
รปูแบบการคดิของเ ขา อาจจะไม่ตรงกบัความตอ้งการของเรากไ็ด ้เหมอืนกบัว่าเราทาํเกม เราเน้นเรือ่ง
ความสนุก เราอาจจะทาํแบบอนิดี ้ทาํแบบไ มส่นว่าเกณฑ์ เขาเป็นอยา่งไร เราอาจทาํตามความตอ้งการ
ของเรา แต่ของเขาจะม ีconcept แน่นอน แลว้เรือ่งทีม่าว่าทาํไมถงึเล่นแบบนี้ สมมตเิปรยีบกบัเกมมอืถอื 
อยา่งเกมไลน์นี่ ปกตกิเ็ล่นจบัคู่เรยีบรอ้ยเลย แต่ฝรัง่ เขาอาจจะไมช่อบกไ็ดเ้พราะ เขาว่ามนัไมม่ทีีม่า 
ทาํไมคุณตอ้งจบั คู่อะไรอยา่งนี้กนั ฝรัง่ เขาเลยจะเป็นแบบมารโิอ ้แบบตอ้งช่วยเจา้หญงินะ มนัมทีีม่า  
ประมาณนี้มากกว่า 

พธิกีร : แสดงว่าน้องๆ ถา้ใครจะไป  Adobe Award จะตอ้งใหค้วามสาํคญักบัเรือ่งเกริน่นําเนื้อ
เรือ่งนิดหนึ่งว่า เจา้ชายเจา้หญงินี่เป็นใคร แต่ของน้องไมไ่ดเ้ป็นแบบนัน้ใช่ไหม 

กมลวชิย ์: ถา้เกดิเกมของเราทีม่าถงึกเ็ล่นเลยนี่ เกมงา่ยๆ ทีต่ดิตลาดเลย เอา temple run กไ็ด ้
วิง่ๆๆ ของ เขา แบบเราคดิว่ามนัเล่นงา่ย ตดิตลาดแน่ แต่ของ เขาจะคดิว่า ทาํไมตอ้งวิง่ วิง่ไปเพื่ออะไร  
อาจจะตอ้งมคีวามหมายว่า อาจจะมคีนขโมยของเลยตอ้งวิง่ตามไปอะไรประมา ณนี้ หรอืถา้เกดิเราทาํ
เกมไลน์ จบัคู่ เราตอ้งมทีีม่าก่อนว่าทาํไมตอ้งจบัคู่ ตอ้งมทีีม่าทีไ่ป 

พธิกีร : แลว้ในเรือ่งเทคนิคของเกมละ ความหวอืหวา จงัหวะการเล่น ของเรานี่สูเ้ขาไดไ้หม 

กมลวชิย์ : จรงิๆ งานนี้ เขาเหมอืนจะเน้นดไีซน์ เชงิดไีซน์ของตวัเกมมากว่าฟงักช์ัน่ ฟีเจอรข์า้ง
ใน บางทเีรากห็วงัว่าฟีเจอรข์า้งในเราครบ แต่จรงิๆเขาจะดู แค่ตวัภาพรวมเท่านัน้ ส่วนกราฟิ กผมกไ็ม่
แน่ใจเหมอืนกนั 

พธิกีร : แต่เขา้ใจว่า ทีน้่อง เคยเล่าใหฟ้งัว่า ไปแขง่มาถงึแมว้่าจะไมไ่ดท้ีห่นึ่ง  แต่ว่าเพื่อนๆ ได้
ขา่วว่าเขา้มาเล่นกนัเยอะมากเลย 

กมลวชิย ์: กค็อืเรายงัตดิภาพของการแขง่ NSC กค็อืว่าตอ้งเปิดบธู ตอ้งมคีนเขา้มาเล่น เหน็คน
เขา้มาเล่นเรากร็ูส้กึมคีวามสุข เพราะปกตเิราเล่นคนเดยีวกอ็นิแลว้ กเ็รายงัตดิภาพนัน้อยู ่ยงัอยากใหค้น
อื่นเขา้มาเล่น แต่ปรากฏว่าในงานเขาจะเป็นแบบแกลอรีโ่ชว์ เปิดแค่วดิีโอ วดีโิอกค็ดิว่า จะเป็นเกมเราให้
คนอื่นเล่น แต่ไมใ่ช่  กค็อื เขาจะเอาเกมเรานี่ ถ่ายเป็นวดิีโอ กฉ็ายไปเรือ่ยๆ  เป็นวดีโิอทีเ่ราส่งไปน่ี แหละ 
แลว้ผมกค็ดิว่าเอาซกั 2-3 นาท ีกโ็อเค แต่ปรากฏว่าออสเตรเลยีน่ีส่งไป 20 นาท ีคอืส่งทัง้ตวัเกมตัง้แต่
ตน้จนจบเลย เขาแน่นมาก เท่ากบัว่าตวัหน้าจ อที่เขาใช้เล่นกข็องเรา 2 นาท ีออสเตรเลยี 10 นาท ีคน
เดนิผ่านไปผ่านมากจ็ะเจอของออสเ ตรเลยี  แลว้กเ็กม เขาดคูรบกว่า อาจจะเพราะว่าของเราน้อย ผมก็
เลยขอเขาว่า ขอเอาคอมพวิเตอรม์าเปิด demo โชวไ์ดไ้หม เขากโ็อเคได ้แลว้แต่เธอแต่ยกโต๊ะเอาเองนะ 
กเ็หมอืนว่าเขาไมไ่ดส้นใจอะไรมาก แลว้แต่คุณเลย กไ็ปตัง้บธูเลย แลว้กม็คีนมาเล่น แลว้กม็คีวามภมูใิจ
คอื ตอนทีเ่ขา้มาเล่น เขากเ็ขา้มาถาม กภ็าษาใบน้ี่ละ เล่น อยา่งไร  กค็นกเ็ขา้มาเล่นเยอะด ีแลว้ก็ เขา
ตดัสนิกนัทีว่ดิโีอทีส่่งไปน่ีแหละ แต่เวลาเล่นของจรงินี่มนัแตกต่างกนั 
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พธิกีร : โอเคช่วยบอกน้องหน่อยชดัๆ ว่า Adobe เปิดเมือ่ไหร ่แลว้จะตอ้ง ส่งผลงานอยา่งไรและ
จะตอ้งเตรยีมตวัอยา่งไรบา้ง แลว้กก็ว่าจะไปถงึรอบสุดทา้ยน่ี มนัมรีอบไหนบา้ง  คอืฝากใหน้้องๆ เขา้ได ้
เผื่อปีนี้จะส่งผลงานไป Adobe จะตอ้งทาํอยา่งไร 

กมลวชิย์ : สาํหรบั Adobe นะครบั เปิดรบัแลว้ ตัง้แต่ตน้เดอืนกุมภาพนัธท์ีผ่่านมานี่เอง  แลว้ก็
ปิดรบัสมคัรเดอืนเมษายน รอบแรก กเ็ป็นกจิกรรมทีน่่าลง เพราะว่าเป็นประสบการณ์ทีด่ ี

พธิกีร : พอเราจะสมคัรกแ็ค่เขา้ไปในเวบ็ไซต์ 

กมลวชิย์ : กเ็ขา้ไปทีเ่วบ็ไซตข์อง  Adobe แลว้กก็รอก เราไมต่อ้งลงทุนส่ งไปถงึที่โน้น เรากแ็ค่
กรอกแลว้กแ็นบ Resume 

พธิกีร : อยา่ลมืว่าจะตอ้งเตรยีม Story เกมของเราดว้ยนะ กลบัไปทีน้่อง วรีศลิป์ มปีระสบการณ์
ทีเ่คยส่งผลงานไปต่างประเทศอยา่งนี้บา้งไหม หรอืว่า เคยเหน็ เคยโคช้น้องไปเวทต่ีางประเทศไหม  ตอ้ง
เตรยีมตวัอยา่งไร 

วรีศลิป์ : จรงิๆ แลว้ตอนที ่NSC นะครบั มนัจะมเีหมอืนคลา้ยๆ มาสองที ่ทีเ่ขา้มาแขง่ในนี้ ทีต่วั
ผมลงเอง แลว้อกีอนั ของรุน่น้อง โดยช่วยดวู่า  concept ของโปรเจค็ ต์มนัไปทศิทางไหน คอื Smart 
House น้องเขากไ็ดไ้ปแขง่ที ่ Imagining Cup ออสเตรเลยีแลว้กไ็ป I Create ของสงิคโปร ์กไ็ดท้ี่ หนึ่ง
ของ I Create แต่ว่าของ Imagining Cup ไมเ่ขา้รอบสบิทมี คอื เขาจะคดัเลอืกสบิทมีเขา้ไป แต่ไมไ่ด้  แต่
ไปแลว้มนัไดป้ระสบการณ์อะไร ไหม ออสเตรเลยีนี่ผมไปดว้ย กค็อืว่า เราไดเ้หน็เลยว่า ของ Imagining 
Cup มนัจะกึง่ๆ เหมอืนประเทศไหนกต็ามทีม่ไีมโครซอฟท์  เขากจ็ะส่งเ ขา้มาแขง่ขนั แลว้เพื่อทีจ่ะโป
รโมท  ไดเ้หน็ของหลายๆ ประเทศ  อยา่งญีปุ่น่ เขาทาํเป็นหลอดไฟทีป่ระหยดัพลงังาน  ซึง่ผมว่า เป็น
ไอเดยีทีเ่จง๋มาก แลว้เขาบอกว่าหลอดไฟทุกดวง จรงิๆ แลว้เราไมไ่ดใ้ชทุ้กดวงแลว้ เขาสามารถใชม้อืถอื
ของเขาหรีไ่ฟลงไดเ้ลย เป็น Application บนมอืถอืของเขา จรงิๆ แลว้เหมอืนเราไปขโมยไอเดยี  เรากไ็ป
เหน็ไอเดยีหลายๆ อยา่งทีม่นัแปลกๆ หลายๆ อยา่งแลว้กเ็อามาพฒันาตวัเอง แลว้กส็ามารถส่งต่อไดอ้กี  

คอืการไปแขง่งานต่างประเทศ สิง่หนึ่งทีเ่หน็แลว้ที่ คดิว่าดทีีสุ่ดกค็อืว่า เราได้ ไปเปิดหเูปิดตา  
แลว้เรากไ็ดไ้ปเหน็ว่าจรงิๆ แลว้อารยธรรมของชาตอิื่นเป็นอยา่งไร แลว้กแ็นวคดิ คอืสมมตถิา้เราไดเ้ขา้
ไปคุยกบัเขาจรงิๆ  กค็อืว่า แนวคดิของเรามนัเป็นลกัษณะไหน แนวคดิของเรากบัแนวคดิของเขามนั
ใกลเ้คยีงกนัหรอืเปล่า  เหมอืน Imagining Cup ปีนี้เขาจะส่งไปทีร่สัเซยี แต่ตอนน้ีโหดกว่าเดมิกค็อืว่า  
เขาจะคดัสบิทมีแลว้ส่งไปเลย จะไมไ่ดไ้ป Worldwide ไปแขง่ทีน่ัน่รอบหนึ่งก่อนค่อยคดัเหลอืสบิทมี แต่  
concept นะครบักค็อืว่า ตอนเราไปแขง่ขนัต่างประเทศ สิง่หนึ่งทีเ่ดก็ทุกคนชอบ พลาดกนัอยา่งแรกคอื
คดิเรือ่งเทีย่วก่อน แต่พีจ่ะคดิเรือ่งเทีย่วเป็นอนัดบัสอง อนัดบัแรกพีจ่ะ ไปดกู่อนว่า ไอเดยีของคนอื่น เขา
เป็นอยา่งไร เขาใกลเ้คยีงกบัเราหรอืเปล่า เราใกลเ้คยีงกบั เขาหรอืเปล่า งา่ยๆ คอืเรา  copy เขาไดห้รอื
เปล่า แลว้มนักเ็หมอืน มหีลายๆ อยา่งทีพ่ี่ เกบ็มาแลว้กเ็ป็นไอเดยีนะ ณ ปจัจบุนักก็ําลงัทาํอยู่  อยา่งเช่น 
เหมอืน eye tracking จรงิๆ ตอนน้ี พีก่็เหมือนสนใจแลว้ทาํอยู ่คอืไอเดยีของเข าดคู่อนขา้งทีจ่ะด ีดู
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ค่อนขา้งทีจ่ะใหม ่แลว้มนัวา้ว สาํหรบัทีจ่ะใชใ้น Museum อะไรอยา่งนี้ กค็อื อกีอยา่งหนึ่งทีข่อรอ้งเลยถา้
ไดไ้ปต่างประเทศจรงิๆ ไปเดนิดบูธูอื่น ลองไปสรา้งความสมัพนัธก์บับธูอื่น  ลองไปคุยกบัเขาแลว้เราจ ะ
ไดไ้อเดยีใหมก่ลบัมาแลว้เอามาพฒันา 

พธิกีร : สุดทา้ยนี้ น้องๆ จะเหน็ว่าเวท ี NSC มนัไมไ่ดจ้บแค่ NSC แต่เสน้ทางชวีติเราสามารถ
ต่อยอดเพื่อพฒันาการเรยีนรูเ้ราไปไดอ้กีเยอะ  เรามองไปใหไ้กลๆ เหมอืนอยา่งพี่ เขา แลว้กอ็ยากให ้
สุดทา้ยน้ีให้ วรีศลิป์ กบั กมลวชิย์  ช่วยฝากอ ะไรถงึน้องๆ หน่อย ในเรือ่งที ่การวางแผนพฒันาตวัเอง
อยา่งทีม่นัไปไกลกว่าเวทนีี้ 

 วรีศลิป์ : จรงิๆ แลว้ เรือ่งหนึ่งทีเ่หน็มาตลอด คอื ตอนน้ีน้องคดิถงึแค่เรือ่งแขง่ ว่าพอเราทาํโปร
ดกัสเ์สรจ็แลว้เราตอ้งแขง่ สมมตวิ่าวนัหน่ึงน้องชนะแลว้พีอ่ยากใหน้้องช่วยพฒันาจนมนัสา มารถใชไ้ด้
จรงิแลว้ตอบโจทยค์วามฝนัของเราทีเ่ราฝนัไว ้เรือ่งน้ีพีว่่ามนัสาํคญัมาก เพราะว่าวนัหน่ึงทีน้่องชนะ  ส่วน
ใหญ่ทุกคน พอชนะปุ๊บ ลมืเลยพอไดถ้ว้ยมาภมูใิจ แต่มนัภมูใิจอยูแ่ค่แป็ปเดยีว ถามว่ามนัมปีระโยชน์กบั
ใครไหม มนัไมม่ปีระโยชน์หรอก อยา่งเดยีวเลย คอื ซาเล้ ง ความภมูใิจของเรา  คอื ซาเลง้เอาไปขายได ้
ต่อใหถ้ว้ยมนัจะเลศิเลอเพอรเ์ฟ็ คอยา่งไรกต็ามแต่ถา้โปรดกัสอ์นันัน้ของเรามนัไมไ่ดถู้กพฒันาและต่อ
ยอดต่อ พีว่่ามนักไ็รค้่า รวมไปถงึคนทีม่นัไมช่นะดว้ยนะ จรงิๆ แลว้พีว่่าคนทีไ่มช่นะเจง๋กว่าคนทีช่นะอกี 
คอืตอนทีพ่ีไ่ดท้ีส่อง เราไมไ่ดช้นะใช่ไหม พีค่ดิเลยว่าเราจะทาํอยา่งไรใหม้นัชนะแลว้พีก่ท็าํต่อยอดต่อไป
เรือ่ยๆ เหมอืนกลายเป็นหนูถบีจกัร คดิไปเรือ่ยๆ  ว่าเราจะทาํอยา่งไรๆ แลว้พอตอนทีช่นะ NSC พีก่ย็งั
คดิต่อนะว่าเราจะทาํ อยา่งไร  แต่คราวนี้เริม่แบบจะขาย อยา่งไร ล่ะ เหมอืนเราเหน็ประโยชน์ของมั น พี่
อยากใหน้้องพาไปใหค้นอื่นเหน็ประโยชน์เหมอืนน้องดว้ย  

เรือ่งนี้พีว่่าสาํคญัมากๆ เลย เหมอืนของตวัพีเ่อง พีท่าํเกีย่วกบัภาพถ่ายทางการแพทย์ แลว้แบบ
ว่ามนัจะเกดิเหตุขึน้ว่า แมพ่ีเ่ป็นเสน้เลอื ดใหส้มองตบีพอดเีลย เหมอืนจงัหวะโ ชคดขีองชวีติ แมพ่ี่ งง พอ
เหน็ภาพแลว้หมอกช็ี ้แลว้พีก่ว็่านี่มนัยากมากเลยหมา่มา้ไมเ่ขา้ใจหรอก เดีย๋ว เปิดใหดู้ พีก่เ็ปิดโปรแกรม
ของพีเ่ลย มนักเ็ริม่ฉายสไลดเ์ขา้ไปถงึเสน้ เลอืดทีเ่รามปีญัหา มนัมปี ระโยชน์ แค่นัน้พีก่ภ็มูใิจแลว้ อยา่ง
น้อยแมก่ใ็หห้มอรกัษาได ้เพราะ เขา ไมรู่ไ้งว่าจะรกัษา อยา่งไร  แลว้ เขาก็ยงัไมอ่ยากใหร้กัษา เหน็
ประโยชน์แค่นี้กภ็มูใิจแลว้ ภมูใิจกว่าไดร้างวลัชนะเลศิอกี 

กมลวชิย์ : กอ็ยา่งทีพ่ี่ เขาบอกครบัว่า ถา้ชนะแลว้จบกไ็มไ่ดอ้ะไร แนะนําว่าใ หพ้ฒันาต่อเพราะ
สิง่ทีเ่ราทาํ นี่มนัอาจจะขายไมไ่ดห้รอืว่าจะเอาไปใชป้ระโยชน์จรงิไมไ่ดก้ไ็ด ้บางทสีิง่ทีเ่ราพั ฒนามนั
อาจจะมแีรงกระตุน้ อยากฝากใหพ้ฒันาต่อใหนํ้าไปใชไ้ดจ้รงิ 

พธิกีร : โอเค ทนีี้กม็าถงึน้องๆ มใีครมคีาํถามบา้ง อยากจะรูว้่าสิง่ทีเ่ราทาํ นี่มนัถูกไหม ถูกทาง
หรอืเปล่า อยากจะลองฟงัแนวคดิจากพี่ๆ  ฐานะทีผ่่านมาหลายๆ เวทมีไีหม จากวนัน้ีน้องๆ อยา่เพิง่หยดุ
อยา่งทีพ่ีว่รีศลิป์กบัพีก่มลวชิยบ์อกบัน้องๆ ว่า ไมว่่าเราแพ ้ไดร้างวลัหรอืเปล่า หรอื ไมไ่ดร้างวลัในวนัน้ี 
แต่กถ็อืว่าวนัน้ีเราไดเ้ริม่ตน้แลว้ เมือ่เริม่ตน้แลว้กอ็ยา่หยดุ จงไปต่อ  เดนิต่อไป พฒันาต่อไป คนทีช่นะ ก็
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ลองไปเตมิเตม็และกห็าเวที  มเีวทรีองรบัน้องๆ อกีมากมาย มอีี กหลายๆ หน่วยงานทีจ่ะเขา้มาช่วยถา้
ผลงานทีน้่องทาํนัน้สามารถนําไปถงึมอืผูใ้ชไ้ดจ้รงิ หรอืว่า มเีวทใีนประเทศยงัไมพ่อ มเีวทรีะดบัโลกดว้ย  
ไมว่่าจะเป็น Adobe, Imagining Cup , I Create หรอื APICTA น้องสามารถเอาผลงานของเราไปใหค้น
ทัว่โลกไดเ้หน็ความสามารถของเดก็ไทยเราดว้ย เพราะฉะนัน้สิง่ทีส่าํคญัคอื อยา่หยดุ จงทาํต่อ เดีย๋วพี่ๆ  
ทัง้สองคนยงัอยูก่บัเรา ถา้น้องๆ คนไหนอยากถามเป็นการส่วนตวั ว่า ใหพ้ี่ๆ  เขาช่วยแนะนําผลงานให้
เรา หรอืว่า พดูคุยประสบการณ์การเตรยีมตวั ถา้สมมตวิ่าเราไดม้โีอกาสไดไ้ปถงึเวทรีะดบันานาชาต ิเรา
ตอ้งทาํอะไรบา้ง กม็าพดูคุยกบัพี่ๆ  ทัง้สองท่านได ้วนัน้ีกต็อ้งขอเสยีงปรบมอืเพื่อขอบคุณพี่ๆ  ทัง้สอง. 

 

 เวทผีูใ้หญ่ใจด ี: ศูนยเ์ทคโนโลยแีละอเิลก็ทรอนิกสแ์ห่งชาต ิ(เนคเทค), มลูนิธสิยามกมัมาจล โดย 

o ดร.กวา้น สตีะธนี รองผูอ้ํานวยการศูนยเ์ทคโนโลยแีละอเิลก็ทรอนิกสแ์ห่งชาต ิ 

o คุณปิยาภรณ์ มณัฑะจติร ผูจ้ดัการมลูนิธสิยามกมัมาจล 

พธิกีร : เมือ่สกัครู่ น้ีเราไดฟ้งัแลว้ ว่าการพฒันาต่อยอด มนัดอียา่งไร  กเ็พื่อใหฝ้นัของเราบรรลุ
ความสาํเรจ็ได ้ภาคต่อไปเรากม็ผีูใ้หญ่ใจดีทีจ่ะสนบัสนุนเราต่อ เรากข็ออนุญาตเชญิพีแ่ละผูใ้หญ่ใจดทีัง้
สองท่านทีน่ัง่อยูด่า้น ขา้ง ขอเรยีนเชญิทางดา้นน้ี  ท่านแรกน้องๆ คงรูจ้กัดี  คอื ดร.กวา้น สตีะธนี รอง
ผูอ้ํานวยการเนคเทค เรยีกไดว้่า เป็นเจา้ของเวท ีเป็นเจา้ภาพในการจดัเวท ี ICT มาอยา่งต่อเนื่อง  และ
อกีท่านหน่ึงคอื คุณปิยาภรณ์ มณัฑะจติร หรอืพีเ่ปา ผูจ้ดัการมลูนิธสิยามกมัมาจล ทีเ่ลง็เห็นความสาํคญั
ของพวกเรา วนัน้ีเดีย๋วเราจะพุดคุยกบัทัง้สองท่าน เพื่อทีจ่ะใหค้าํแนะนําน้องและกจ็ะสานฝนัน้องๆ ให้
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เป็นจรงิได้อยา่งไร ถอืไดว้่าเป็นผูใ้หญ่ใจด ีทีจ่ะมาใหก้ารช่วยปทูาง นําไฟส่องทางใหก้บัน้องๆ ว่า จาก
จดุเริม่ตน้ในงาน ICT วนัน้ี น้องๆ มเีสน้ทางทีจ่ะเดนิต่อไปภายใตก้ารสนบัสนุนอยา่งไรบา้ง 

จรงิๆ น้องๆ คงรูจ้กัโครงการทีเ่ราเหน็กนันะ ต่อกลา้ใหเ้ตบิใหญ่ เป็นชื่อเล่น แต่ชื่อจรงิกค็อื
โครงการทีจ่ะต่อยอดใหก้บัน้องๆ ใหไ้ปสู่ผูใ้ชจ้รงิ จากการแขง่ขนัเวท ี NSC พฒันาต่อเนื่องไปจนถงึผูใ้ช้
จรงิ กข็อคาํถามแรกเลยทีจ่ะเรยีนถาม ผู้ใหญ่ใจดทีัง้สองท่านว่า ทีม่าทีไ่ปของโครงการต่อกลา้เตบิใหญ่ 
ดร.กวา้น และ พีเ่ปา เหน็ความสาํคญัอยา่งไรถงึไดเ้กดิโครงการนี้ขึน้มา 

ดร.กวา้น  : ตอ้งเรยีนก่อนครบัว่างาน NSC ทีจ่ดัขึน้มา 
15 ปี รวมถงึการพฒันาผลงานของเยาวชน ทาํใหช้ื่อเสยีงแลว้ก็
ความรูส้กึของคนทีม่อง จากขา้งนอกค่อนขา้งจะเป็นทีป่ระทบัใจ
มากๆ หลายคนคงประสบความสาํเรจ็ในการพฒันาทกัษะตนเอง
มาตัง้แต่เริม่ตน้ และพฒันาไปเรือ่ยๆ คนไหนทีย่อมแพก้็ ออกไป 
คนไหนทีสู่ต่้อกท็าํไปเรือ่ยๆ สิง่ทีเ่กดิขึน้มนัไมใ่ช่แค่รางวลั  เป็น
เรือ่งของฝีมอืทีเ่ราพฒันาขึน้มาแลว้กเ็อาไปใชป้ระโ ยชน์ได้ ทนีี้สิง่ทีผ่่านมาทีจ่ดัมา 15 ปี กจ็ะมจีดุบอด
เยอะแยะ เช่น ไมส่ามารถทีจ่ะ พาเดก็ไป หรอืผลงานของเดก็ไมส่ามารถทาํอะไรต่อได ้นอกจาก
ความสามารถทกัษะของ เดก็ นี่คอืสิง่ทีเ่กดิขึน้มา กไ็ดร้บัการ complain จากหลายๆ ส่วน ทัง้จากส่วน
สมาคมวชิาชพีคอมพวิเตอรว์่าทาํไม ไมพ่ฒันาเดก็ใหถ้งึฝ ัง่ ใหเ้ดก็ทาํงานต่อได ้ทาํธุรกจิต่อได้  อนัน้ีเป็น
ความสามารถของเดก็ๆ ทีเ่ป็นจดุดอ้ย เดก็ๆ กอ็าจจะหนัไปมุง่เน้นการวิจยั มุง่เน้นการพฒันาทกัษะของ
คนเสยีมากกว่าตวัเอง กเ็ลยมคีวามสามารถไมถ่งึขัน้ทีจ่ะต่อยอดใหก้บัพวกน้อ งๆ ไปสู่ความสาํเรจ็ใน
รปูแบบ อื่นๆ  เช่นไดเ้ชญิเอาผลงานไปขาย หรอื เอาผลงานไปพฒันาต่อ หรอื จะไปตัง้บรษิทั ถา้มี
ความสามารถกนั  

กม็หีลายหน่วยงานทีอ่ยากจะเขา้มาช่วยกนั แลว้กร็ูส้กึว่า ทีผ่่านๆ มาไมค่่อยเป็นรปูธรรม
เท่าไหร ่ทาํใหรุ้น่ก่อนๆ นี้กต็อ้งไปดิน้รนเอง เช่น ไปทาํศูนยบ์่มเพาะ หรอืไปประก วดเอง การประกวดก็
ดแีต่เวลาไปทาํธุรกจิกม็กัจะไมไ่ดร้บัการส่งเสรมิจากเนคเทคเท่าทีค่วร เพราะว่าเราไมไ่ดม้คีวามสามารถ
มากระดบันัน้ ทีน่ี้กค็่อนขา้งโชคดทีีท่างมลูนิธิ สยามกมัมาจล กม็โีครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัทางเยาวชนอยู่
แลว้ กเ็ขา้มาเยีย่มชมเวลาทีน้่องๆ จดังานขึน้มา  เดีย๋วให้คุณปิยาภรณ์ ช่วยแนะนําแลว้กนัครบัว่าทาํไม
ถงึเขา้มา จรงิๆ แลว้เดก็ๆ เขากจ็ดัแบบน้ี มนัคนสนใจเยอะแยะเลย แต่เขาเหน็ความสาํคญัมากกว่านัน้ 

คุณปิยาภรณ์  : ขอบคุณค่ะคุณกวา้น ทนีี้ ดร.กวา้น กไ็ดพ้ดูถงึเรือ่งของทีม่าทีไ่ปของการจดั งาน 
ซึง่กป็ระสบความสาํเรจ็ทเีดยีว แต่กถ่็อมตวัคดิว่ายงัมเีดก็ทีย่งัไมส่าํเรจ็อกีมาก  แต่ทุกเรือ่งกต็อ้งมเีรือ่งที่
ตอ้งพฒันาต่อ ไมใ่ช่เป็นเรือ่งทีส่าํเรจ็หรอืไมส่าํเรจ็ แต่ พีเ่ปามองอยา่งนี้ สาํหรบังาน IT นี่ ในแวดวง IT 
มนัไมม่คีนแก่  ไมม่เีดก็ มนัมแีต่ ฝีมอืนะคะ แลว้กค็ วามสามารถ เมือ่สองวนัก่ อนดขูา่ว เศรษฐตีดิอนัดบั
โลก หา้อนัดบัของเศรษฐทีีอ่ายนุ้อยทีสุ่ด หา้อนัดบัโลก ใครดขูา่วนี้บา้ง หา้อนัดบัแรกนัน้ สามอนัดบัแรก
คอืกลุ่มทีพ่ฒันา Facebook เริม่รูจ้กักนับา้งแลว้นะ  มารค์อนัดบัสองนะ  เพราะเขาอายมุากกว่าเพื่อน 

คณุปิยาภรณ์ (ซา้ย)ดร.กวา้น (ขวา) 
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เพื่อนเขาอายนุ้อยกว่าสามวนั  กเ็ลยเป็นอนัดบัหนึ่งของโลก แต่สามสหายที่ เขาพฒันาตดิหนึ่งในหา้ของ
เศรษฐทีีอ่ายนุ้อยทีสุ่ดในโลก  อาย ุ25 ปี แลว้ตอนทีม่นัเกดิ Facebook นี่ Facebook นี่มนัเกดิไดก้ีปี่แลว้
ค่ะ ตอนที่ เขาพฒันา Facebook เขายงัเป็นนกัศกึษาอยู่ ใช่ไหม เพราะฉะนัน้ เขากบัเรามนัต่างกนั
ตรงไหน พีข่อถามหน่อย คุณมารค์กบัเราต่างกนัตรงไหน แลว้เดีย๋วนี้อเมรกิากบัไทยเทคโนโลยกีไ็มต่่าง  

เพราะฉะนัน้มนัหมายความว่า พวกเราทีอ่ยู่ ในหอ้งนี้กม็สีทิธิเ์ป็นมหาเศรษฐไีด้  ขอใหน้้องๆ ฝนั
ใหไ้กลนะ เราเป็นเดก็ทีอ่ยูใ่นศตวรรษที ่21 เราสามารถวิง่ไปไดไ้กลกว่า เขาเป็นรอ้ยเท่า  แต่สิง่ทีพ่วกเรา
ขาดกค็อื ความฝนัและแรงบนัดาลใจ จรงิไมจ่รงิ ไปมองสคิุณมารค์พฒันา Facebook จบีสาว ใช่ไหม เรา
คดิไดด้กีว่านัน้อกีในเวทนีี้ พีไ่ปดูนี่ เราไปดเูรือ่งปญัหาสงัคม คนพกิาร ไปดอูะไรมากมาย  แล้วเรารูไ้หม
ว่าในสงัคมไทยขาดอะไร ในสงัคมโลก ขาดอะไร แลว้ความสามารถข องเราไปเตมิเตม็ไดไ้หม  มนัขึน้อยู่
กบัตรงนี้ต่างหากว่าใครเหน็และไมเ่หน็ ใช่ไหมค่ะ ตอนเกดิ Facebook มาใหม่ๆ  ตอนไมเ่กดิ Facebook 
เรากไ็มรู่ ้เพยีงแต่ว่าคนทาํ เขาเหน็ เหน็จากความตอ้งการของ เขา กม็นัไมม่ใีครทาํ แลว้น้องๆ พวกเรา
อยากทาํโน่น อยากทาํนี่ อะไรมมีากมาย แต่พอมั นมขีอ้จาํกดั สิง่ทีต่่างกนัของมารค์ นี่กค็อืว่า เขามี
ขอ้จาํกดัเหรอ ฉนักท็ลายขอ้จาํกดั เท่านัน้เอง ใชค้วามรูท้ีค่รสูอนมานัน่แหละ แลว้กไ็ปพฒันา ลองดสูพิี่
ว่าพวกเราทาํได้  อยา่งน้อยๆ อกีซกัหา้ปี เราอาจจะเหน็เศรษฐน้ีอย มาจากหอ้งนี้บา้งกไ็ด้  เพราะฉะนัน้
อนัแรกทีสุ่ดนี่ ทีอ่ยา่งจะบอกพวกเรากค็อืว่า ฝนันะ อยา่หยดุฝนั แลว้ฝนัเลก็ๆ ไมเ่อา เดก็สมยัน้ีตอ้งฝนั
ไกลๆ ฝนัโตๆ แต่ฝนัแลว้ทาํใหเ้ป็นจรงิ ในเมือ่คุณฝนั นะกจ็ะมคีนมาช่วยสานฝนั ให ้โดยเฉพาะฝนัในสิง่
ทีม่นัน่าจะเป็นจรงิและเป็นเรือ่งของความคดิสรา้งสรรคน์ะคะ  

ตรงน้ีกเ็ป็นเรือ่งสาํ คญั เป็นทีม่าของการทีม่ลูนิธสิยามกมัมาจลไปเหน็ว่าน้องๆ มทีัง้
ความสามารถ และผลงานกเ็กอืบแลว้ เกอืบไปถงึผูใ้ช ้แต่ว่าในสิง่ทีเ่ รายงัขาดกค็อืการพฒันาไปสู่ผูใ้ช้ ได้
จรงิ น้องๆ อาจจะบอกว่าทีส่่งมา คุณครู บอกว่าบงัคบัจบ  แลว้ไมบ่งัคบัจบแลว้เราไมท่าํเหรอ คน  IT ถา้
ไม่มฝีีมอืใครจะจา้ง  เพราะฉะนัน้อยา่ใหคุ้ณครบูอกบงัคบัจบ แต่ว่ามนัคอืความทา้ทายความสามารถคน
รุน่ใหมข่องพวกเรา ความสามารถคุณมเียอะแยะ และกท็าํออกมาไดด้ ีสิง่ทีข่อทา้ทายพวกเราในหอ้งนี้ ก็
คอื ทาํแลว้มาครึง่ค่อนทางแลว้ อกีนิดหนึ่งจงึจะไปสู่ผูใ้ชป้ระโยชน์ได้ คาํถามคอืว่า น้องๆ มุง่มัน่ตัง้ใจมา 
เดนิทางมา 70% อกี 30% จะโยนมนัทิง้ขยะ หรอืว่าจะก่อรา่งสรา้งฝนัไปใหม้นัจนถงึ รอ้ย และลองดซูวิ่า
งานของเรา มนัเกดิประโยชน์อะไร  ใชง้านไดอ้ยา่งไร อนัน้ีก็ ขอทา้ทายพวกเรา เราอยา่ไปทิง้ขยะ เขา
บงัคบัจบเรากจ็บแลว้ หรอืว่างานทีเ่รารว่มแรงรว่มใจมาบางทกีท็าํกบัเพื่อนตัง้หลายคน  อกีนิดหนึ่งจะถงึ
ฝนั เราจะสรา้งมนัใหเ้ป็นจรงิหรอืเปล่า  

แต่พีข่อบอกนะคะ คนทีมุ่ง่มัน่ตัง้ใจแลว้ไมท่ิง้ความฝนั คุณจะสาํเรจ็ในอนาคตได ้อนัน้ีกอ็ยากจะ
ฝากเอาไว ้เพราะ อยา่งนัน้ สิง่ทีม่ลูนิธิ ฯ ขอมาเตมิ ต่อยอด นี่ ต่อยอดกค็อืว่า น้องๆ ทีต่ ัง้ใจแบบน้ีแลว้
กรรมการกเ็หน็ดว้ยว่ามนัมโีอกาสไปสู่ความสาํเรจ็  สบิโครงการแรก ท่านกจ็ะเตมิสองอยา่ง เตมิคนที่ มา
ใหค้วามรูเ้ราเรือ่งการทาํธุรกจิ ทาํโครงการ ใหส้าํเรจ็ แลว้กอ็กีคนทีม่าเตมิเรากค็อื เรือ่งเทคโนโลยทีีม่นั
อาจจะเป็นขอ้จาํกดัของเราบา้งบางส่วน เขา้มาเตมิ มาเสรมิเรา กจ็ะมกีลุ่มกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิน้องๆ 
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จะไดโ้อกาสทีจ่ะสมัผั สกรรมการผูท้รงคุณวุฒกิม็าจากเน คเทคนัน้แหละ  ส่วนทางภาคธุรกจิ ทางมลูนิธิ
สยามกมัมาจลกจ็ะประสานงานกบัทางธนาคารไทยพาณชิยม์าช่วยน้องๆ  แลว้ถา้ทัง้เทคโนโลยมีาบวก
กบัแผนธุรกจิ เหน็ไหมคะ เศรษฐน้ีอยๆ เริม่เปล่งประกายแลว้  แลว้กม็งีบประมาณใหส้่วนหน่ึง ทมีละหา้
หมืน่บาทโดยประมาณเขา้มาช่วยสนบัสนุนใหน้้องๆ ทาํผลงานของน้องๆ ใหเ้ป็นจรงิ ไปสู่ผูใ้ชไ้ด ้อนัน้ีก็
คอื สาระสาํคญั ส่วนสาระละเอยีดเดีย๋ว ทางพี่ๆ  โครงการฯ คงจะมาเล่าใหฟ้งั แต่ประเดน็ทีส่าํคญักค็อื 
น้องๆ จะได้รบัการสนบัสนุนความรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญ ไดง้บประมาณทีจ่ะนําไปทาํงานต่อ พีเ่ปากข็อฝาก
เอาไวเ้ท่าน้ี 

พธิกีร : กเ็รยีกไดว้่า เป็นผูใ้หญ่ใจดทีีม่องเหน็ถงึคุณค่าผลงานของน้องๆ อยา่งที่ คุณปิยาภรณ์ 
บอกว่าน้องๆ เริม่มา 70% แลว้ จะละทิง้ไปคงไมด่แีน่ อยา่งไรทางมลูนิธสิยามกัมมาจลกจ็ะมาเตมิเตม็
น้องๆ ใหอ้ยา่หยดุฝนั ทีส่าํคญักค็อื ทาํผลงานใหใ้ชไ้ดจ้รงิดว้ย สุดทา้ยน้ีกค็งให้ ดร.กวา้น กวา้งเสรมินิด
หนึ่ง 

ดร.กวา้น  : เมือ่กีน้ี้พอคุณปิยาภรณ์ บอกว่า เราผ่านมา 70% ผมเชื่อว่า ใครทีม่ไีฟจรงิ เขาจะต่อ
ยอดใหเ้หมอืนกบัพี่ๆ  เขาเป็นตวัอยา่งเมือ่กีน้ี้ แต่ทีผ่่านมาเท่าทีเ่ราเขา้รว่มโครงการ ส่วนหน่ึงกค็อืว่า มา
แนะนํา ใหข้อ้มลูแลว้กใ็หเ้ราพฒันาผลงาน แต่สิง่ทีม่ลูนิธิ ฯ มาช่วยตรงน้ีเท่าทีด่มูาแลว้ค่อนขา้งทีจ่ะเป็น
รปูธรรมยิง่ใหญ่กว่าทุกโครงการทีเ่คยเขา้รว่ม เพราะว่าไมใ่ช่ว่าทุกโครงการจะเขา้มาใหค้าํแนะนํา อ บรม 
แลว้กไ็ปกูเ้งนิแบงคเ์องแลว้กนั กม็ลีกัษณะอยา่งนี้เหมอืนกนั  นัน่กห็มายถงึว่าเราตอ้งฝา่ด่าน 70% ใหม้ี
ไฟก่อน แลว้ทางมลูนิธสิยามกมัมาจลจะเขา้มาช่วยแนะนําตัง้แต่การวางแผนธุรกจิ  

ส่วนเงนิน่ีกเ็ป็นเงนิสนบัสนุนเพื่อใหเ้ราต่อเตมิขึน้มาซึง่ไมเ่คยเหน็โครงการไหนทาํมาก่อน กเ็ป็น
จดุทีร่อว่าพวกเรา มไีฟ มคีวามพรอ้ม มคีวามตอ้งการ มคีวามอยากจะทาํหรอืเปล่า นัน่คอืสิง่ทีท่า้ทาย
พวกเราอยูน่ัน้เอง ส่วนอื่นจะมคีนมาช่วยเตมิเตม็ให ้และกเ็ป็นการเตมิเตม็ทีค่่อนขา้งจะสมบรูณ์แบบกว่า
ทุกๆ โครงการเท่าทีผ่มไดร้ว่มมา  กค็ดิว่าน่าจะมปีระโยชน์อ ยา่งมากต่อพวกเราทีข่ณะน้ี ปีนี้กอ็าจจะเริม่
ทีส่บิโครงการก่อน ทีค่ดิว่าพรอ้มแลว้กเ็ตม็ท ีเมือ่วานกย็งัคุยกนัว่าถา้เกดิหา้หมืน่ไมพ่อ จะทาํอยา่งไร  
ทางธนาคาร  ทางมลูนิธิ ฯ กย็งัมทีางออกอกีรปูแบบทีส่ามารถทีจ่ะช่วยเสรมิ  ขอใหฝ้า่จดุเริม่แรกไปได้
ก่อนนะครบั 

พธิกีร : คุณปิยาภรณ์ อยากจะฝากอะไรเพิม่เตมิอกีเลก็น้อยทิง้ทา้ย 

คุณปิยาภรณ์  : จรงิๆ แลว้กอ็ยากจะเ หน็น้องๆ ตาเป็นประกายมากขึน้เท่านัน้เอง  หมายความ
ว่า ปีนี้เป็นปีทีน้่องจะไดโ้อกาสแบบน้ี เรากอ็ยากจะเห็ นเหมอืนกนัว่าสบิโครงการแรก จะมไีหม แต่
ประกาศเลยในทีน่ี้ ถา้ปีนี้น้องๆ ไ มส่นใจ เรากจ็ะไมท่าํเพราะหมายความว่า เราเป็นธนาคารนี่ อะไรที่
เป็นความตอ้งการเราไปตรงนัน้  แต่ถา้เราพสิจูน์หลกัฐานแลว้ว่าน้องๆ ไมต่อ้งการ เรากต็อ้งกลบัไป
ทบทวนว่าตอ้งการอะไร แต่เราเชื่อว่าคนรุน่ใหมไ่มย่อมใหใ้ครสบประมาทหรอก รบัคาํทา้ไหมลกู ใคร
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รบัคาํทา้ของเราบา้ง ตอ้งม ีเชื่อว่าน่าจะม ีแลว้ อยา่งไรพวกเราสองคนกบั  ดร.กวา้น เราเป็นกรรมการ
ดว้ย เราจะมาดวู่าจะมโีครงการอะไรทีร่บัคาํทา้ของเรา ขอบคุณค่ะ 

พธิกีร : กข็อเสียงปรบมอืใหแ้ก่ผูใ้หญ่ใจดขีองเรา  และขอเสยีงปรบมอื ใหข้องกบัคนเก่งทีไ่ปเวที
ต่างประเทศน้อง กมลวชิย์  ขอขอบคุณ ทัง้สี่คนทีไ่ดม้ากระตุน้ จดุประกายใหพ้วกเราต่อยอดผลงานไปสู่
ผูใ้ชจ้รงิ แลว้กน้็องๆ รบัคาํทา้แลว้ เขยีนใบสมคัรเขา้มาเลย แลว้มารอดกูนัว่าผลงานของใครทีจ่ะไดร้บั
การสนบัสนุนถงึมอืผู้ ใชง้านไดจ้รงิ เป็นความภมูใิจอยา่งทีพ่ีว่รี ศลิป์บอก วนัน้ีเราคดิ เราอยา่เกบ็ไวค้น
เดยีว ความคดิ ความสามารถ ไอเดยีดีๆ  ของเราตอ้งผลกัดนัใหเ้กดิการใชง้านไดจ้รงิ.  

 


