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แกะรอยขามทวีป...
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คอมพิวเเตอร
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“ปรัชญา ไพศาลวิภัชพงศ”
โอกาสงานสายนี้ ยังอาแขนรับระดับโลก
จากนักเรียนธรรมดาๆ คนหนึ่งซึ่งไมไดมีผลการเรียนโดดเดนเปน
สุดยอดฝมือในชั้นเรีเรียน แถมความสามารถที่เปปนตนทุนชีวิตในวันนี้
ก็ไดรับการยืนยันจากเจ
จากเจา ตัววาเริ่มตนจาก “ไมรูอะไรเลย” ทวาเพราะ
เพราะ
ความชอบจับจิตจับใจ ทําใหขยันใฝหาความรู หมั่นฝกฝนทั้งในและ
นอกหองเรียนอยางสม่ําเสมอ

ผล

จากการเรียนรูดวยใจรักสงใหเขาควาความสําเร็จ
ไดตั้งแตยังเปนนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และ
สืบสานเสนทางสูอนาคตดวยวิทยาการคอมพิวเตอรอันเปนศาสตรสาขาที่
กําลังมาแรงของยุคนี้
แกะรอยบนเสนทางคนเกงคอมพิวเตอรของไทยวันนี้ ขามทวีป
ไปพิสูจนความจริงกันวาฝมือเด็กไทยไมนอยหนาใคร
ยืนยันไดจาก
ประสบการณของ “ปรัชญา ไพศาลวิภัชพงศ” หรือ “แบดด” อดีตผู
แทนคอมพิวเตอรโอลิมปกวิชาการ 2 ปซอน ซึ่งเคยควาเหรียญเงินสราง
ชื่อจากการแขงขันระหวางประเทศป พศ. 2546 ณ สหรัฐอเมริกา และ
พศ. 2547 ณ ประเทศกรีซ ซึ่งมีสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.) เปนหนวยงานคัดเลือกและจัดสงไปแขงขันทุกป
“การเขารวมกิจกรรมคอมพิวเตอรโอลิมปกถือเปนชวงที่มีคาที่
สุดในวัยเรียนของผม ชวยผลักดันและพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอรของ
ผมอยางมาก” ปรัชญายอนรําลึกถึงวันคืนที่แมจะผานพนไปแลวแตยังคง
จารึกรอยประทับใจในฐานะประสบการณ์ล้ําคาที่ไดมาจากความใฝเรียน
และเพียรรู หาใชพรสวรรคพิเศษใดๆ ไม
หลังเสร็จสิ้นภารกิจผูแทนประเทศไทยแลว “แบดด” ไดศึกษา
ตอจนสําเร็จวิศวกรรมศาสตรคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ปจจุบันกําลังเดินบนเสนทางที่ใจรักในตําแหนงวิศวกรคอมพิวเตอรดาน

การตรวจสอบซอฟตแวรของ Microsoft Corporation Raymond
Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา ทําหนาทีว่ ศิ วกรสรางระบบตรวจสอบ
สมรรถภาพของออฟฟศออนไลนเวอรชันถัดไป ภารกิจสําคัญนอกจาก
ตรวจสอบความเร็วและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑแลว ยังตองสืบสวน
หาตนตอของปญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแกไขในผลิตภัณฑดวย Office
Online เวอรชันใหมจะวางตลาดพรอมกับชุดโปรแกรม Office 2010
สําหรับบาน สํานักงานหรือบริษัท
ปรัชญาเลาใหฟงวางานในชวงแรกๆ คอนขางมีปญหาในเรื่อง
ของภาษา โดยเฉพาะปแรกทีอ่ ยูแ คนาดาตองทํางานรวมกับเพือ่ นรวมทีม
ที่อเมริกา การประชุมและทํางานผานทางโทรศัพทเปนภาษาอังกฤษ
คอนขางยากกวาการทํางานปกติมากๆ ตองฝกไปเรื่อยๆ จนปจจุบัน
คอนขางไมมีปญหาแลวแตก็ยังมีชองวางใหพัฒนาตอไปไดอีก สําหรับ
การใชชีวิตที่นี่สุขสบายดีครับ เที่ยวบอยมากๆ ตองปรับตัวและวางแผน
ชีวิตอยางเปนระบบ ผมคอนขางชอบชีวิตความเปนอยูที่นี่เพราะ
ฝกความรั บ ผิด ชอบหลายๆ ดาน เชน ซื ้อ รถ หาบาน ไปตลาด
เลือ กทําอาหาร ลงทุน จัดการการเงินและคาใชจายตางๆ ที่ตองทํา
ดวยตัวเองทุกอยาง
ตลอดเวลากวาหนึ่งปครึ่งของการสะสมประสบการณ ปแรก
ปรัชญาประจําอยูที่ไมโครซอฟต แวนคูเวอร ประเทศแคนาดา กอน
ปีที่ 38 ฉบับที่ 168 กันยายน - ตุลาคม 2553
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จะยายมาประจําที่สหรัฐอเมริกาเมื่อครึ่งปที่ผานมา สาเหตุที่ทํางาน
ที่ นี่ เพราะแบดดสงผลงานเขาประชันสมองระดับนานาชาติแลวชนะ
เลิศอันดับหนึ่งของโลกในการแขงขันออกแบบและพัฒนาซอฟตแวร
ของไมโครซอฟต ซึ่งตอนนั้นทางไมโครซอฟตประเทศไทยใหรางวัล
เปนการเดินทางไปเยีย่ มชมการทํางานของสาขาใหญทส่ี หรัฐอเมริกา พอดี
ไมไดไปมือเปลาเพราะนําเอา Resume ติดตัวไปดวยก็เลยสมัครงานทิ้งไว
พี่ๆ คนไทยที่ไมโครซอฟตไดชวยประสานติดตอ Hiring Manager ใหจน
ไดสัมภาษณและไดงานที่นี่ในที่สุด
เมื่ อ พู ด ถึ ง โอกาสการอ า แขนรั บ ของตลาดแรงงานคนเก ง
วิทยาการคอมพิวเตอร “แบดด” เลาวาทุกวันนี้ คอมพิวเตอรมคี วามสําคัญตอ
ธุรกิจตางๆ ทัว่ โลกซึง่ ใชงานอยางกวางขวาง ทําใหแนวโนมความตองการ
บุคลากรดานคอมพิวเตอรและไอทีมีคอนขางมากอยางสม่ําเสมอทั้งใน
และนอกประเทศ แมแตในธุรกิจไอทีใหญๆ อยางของสหรัฐอเมริกาเอง
บุคลากรทางดานนี้ก็ยังจัดอยูในกลุมที่ขาดแคลนจนตองนําเขาจาก
ตางประเทศ
“ผมคิดวาคอมพิวเตอรมีศักยภาพสูง ขอเพียงใหมีความรู
และความคิดสรางสรรคก็สามารถผลิตนวัตกรรมตางๆ ที่มีประโยชนได
มากมาย ยิ่งเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมดานอื่นๆ แลว จําเปนตองลงทุน
ซื้อเครื่องจักร วัตถุดิบและพื้นที่ซึ่งใชการลงทุนสูง แตธุรกิจคอมพิวเตอร
ขอเพียงมีเครื่องคอมพิวเตอรกับมันสมองก็สามารถผลิตซอฟตแวรมา
ประกอบธุรกิจไดแลว โดยมีเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเชื่อมโยงพื้นที่บนโลก
เขาดวยกัน ทําใหการผลิตซอฟตแวรในครั้งเดียวสามารถนําไปขายได
ทั่วโลก” ปรัชญาสะทอนโอกาสอาชีพของคนเกงสายนี้ไดนาสนใจเพราะ
ไมใชเปนไดแคมนุษยเงินเดือนเทานั้น แตสามารถเปนเจาของธุรกิจ
ตัวเองก็ยังได
อดี ต ผู แ ทนประเทศไทยคอมพิ ว เตอร โ อลิ ม ป ก วิ ช าการยั ง
ถายทอดประสบการณเพิ่มเติมวาโดยเฉลี่ยเด็กอเมริกามีโอกาสเขาถึง
เทคโนโลยีมากกวาเด็กไทย เพราะวาสิ่งแวดลอมเอื้ออํานวยมากกวา
เช่น คอมพิ ว เตอร์ เ ป็ น ส่ วนหนึ่ งของการเรียนตั้งแต่ มัธยมศึก ษา
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ไปจนถึงมหาวิทยาลัย เด็กนักเรียนไมวาจะเรียนสาขาวิทยหรือศิลปก็
ตองใชคอมพิวเตอรทํางาน สงการบาน โหลดเอกสารประกอบการเรียน
เปนตน กลุมธุรกิจทางดานไอทีเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญของที่นี่ตางก็
มีผลิตภัณฑเทคโนโลยีออกมาอํานวยความสะดวกมากมาย เด็กอเมริกา
จึงมีโอกาสเขาถึงเทคโนโลยีมากกวาเด็กไทย แตถา ใหเปรียบเทียบความชอบ
หรือวาความสามารถในการพัฒนาทักษะแลวผมคิดวาไมตางกัน
“มีเด็กไทยจํานวนมากที่สนใจทางดานคอมพิวเตอรและพัฒนา
ความสามารถไดมากมาย เด็กไทยหลายๆ คนมีทักษะมากกวานักเรียน
วิทยาการคอมพิวเตอรโดยเฉลี่ยของที่นี่ดวยซ้ํา
ยิ่งหากไปลองดูผล
งานการแขงขันระดับโลกของเยาวชนไทย ก็ไดรางวัลกันตลอดทั้งการ
แขงขันเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ ปญหาในปจจุบันคือเราตองการใหมีคน
เกงเยอะๆ มากกวา เพราะวาการเกงกันแคกลุมเล็กๆ เปนสวนนอยของ
ประเทศนั้น ไมพอชวยประเทศของเราแนนอน”
ในฐานะที่ ป ห น า ประเทศไทยจะเป น เจ า ภาพในการจั ด การ
แขงขันคอมพิวเตอรโอลิมปกระหวางประเทศ วันที่ 22 – 29 กรกฎาคม
พ.ศ. 2554 ที่เมืองพัทยา อดีตผูแทนประเทศไทยคอมพิวเตอรโอลิมปก
เผยวากอนอื่นผมรูสึกภูมิใจที่ประเทศไทยไดรับเลือกใหเปนเจาภาพ
จัดการแขงขันคอมพิวเตอรโอลิมปกระดับโลกในครั้งนี้ครับ เพราะจะ
ชวยกระตุนความสนใจของเด็กไทยใหกวางขวางยิ่งขึ้น ดีใจกับโอกาส
สําคัญของชาติเพราะการจะเปนเจาภาพไดตองไดรับความเชื่อมั่นและมี
ผลงานที่ทั่วโลกยอมรับในระดับหนึ่งกอน ผมภูมิใจที่มีคณะอาจารยและ
ทรัพยากรที่มีคุณภาพชวยสรางนักเรียนและสรางผลงานมาตั้งแตอดีต
แสดงใหเห็นวาวิทยาการคอมพิวเตอรของประเทศไทยเรามีศักยภาพดี
ระดับหนึ่งทีเดียว
นับถอยหลังอีกไมถงึ ปประเทศไทยจะเปนเจาภาพจัดการแขงขัน
ระดับโลกถึง 2 วิชา คือ ฟสิกสโอลิมปกระหวางประเทศและคอมพิวเตอร
โอลิมปกระดับประเทศ พ.ศ. 2554 ขอเชิญชาวไทยรวมเปนกําลังใจให
เยาวชนผูม คี วามสามารถในเวทีแขงขันในศักยภาพของคนรุน ใหมปห นานีท้ ี่
ประเทศไทย

