


PG Box
ใช้โป๊ะปั่นไฟ ใช้ใจฝ่าฟัน 

แบ่งปันความสุข

PG Box อุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าที่อาศัยการ 
ขยับขึ้นลงของโป๊ะเรือที่ได้รับพลังงานมาจาก 

คลื่นและน�้าหนักของโป๊ะร่วมกับคนที่มาใช้บริการ 
สามารถเก็บกระแสไฟที่ได้ไว้ในแบตเตอรี่เพื่อน�าไป 
ใช้งานต่อไป เป็นนวัตกรรมการผลิตพลังงานจาก

แหล่งทางเลือกส�าหรับผู้ที่อาศัยบริเวณโป๊ะเรือ

นายวงศกร วงษ์สุวรรณ (จิงโจ้)
นางสาวธนพร จ่ายเพ็ง (พลอย)
นายศุภากร ผดุงหมู่ (ทิว)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรีผ

ู้พ
ัฒ

นา
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ในอนาคต พลังงานกระแสหลักอย่างน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ 

จะถูกใช้จนมปีรมิาณน้อยลงจนอาจไม่เพียงพอต่อประชากรโลก การสร้าง

ความมั่นคงทางพลังงานด้วยการผลิตพลังงานจากแหล่งทางเลือกอื่น 

จงึเป็นแนวทางทีห่ลายภาคส่วนของประเทศให้ความส�าคัญ และพยายาม

กระตุ้นให้ภาคประชาชนผลิตใช้พลังงานทดแทนจากต้นทุนท่ีตัวเองมี  

ในรปูแบบของ Energy 4.0 ทีมุ่ง่สร้างพลงังานบนพ้ืนฐานของนวัตกรรม 

มุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ซึง่หน่ึงในพลงังานทดแทนทีถื่อว่ามศีกัยภาพในประเทศไทย ก็คอื 

พลังงานน�้า ท้ังจากการผลิตไฟฟ้าจากเขื่อน จากแม่น�้าล�าคลองโดยใช้

กังหันน�้า และหนึ่งในนั้นคือพลังงานคลื่น

ฟังแล้วหลายคนอาจสงสยัว่าจะเอาคลืน่มาผลติไฟฟ้าได้อย่างไร? 

แต่จิงโจ้-พลอย-ทิว ไม่งง ทั้งยังสามารถพัฒนาผลงานท่ีเป็นการผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นออกมาได้อีกด้วย

 ลองไปฟังทั้งสามบอกเล่าให้เราฟังกัน...

เรา 3 คนเหมือนผจญโลกมาด้วยกัน 
ลงเรอืล�าเดยีวกนัมาจรงิๆ เจอเหตกุารณ์เฉพาะหน้า 

มาเยอะ เจอปัญหาที่เราไม่เคยเจอมาก่อน 
มันเลยเข้มแข็ง สตรองไปโดยปริยาย
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จากการบ้านสู่งานประกวด
การมองเห็นศักยภาพของสิ่งปกติธรรมดาที่เป็นไปในชีวิต 

ประจ�าวัน ว่าน่าจะสามารถน�ามาผลติเป็นนวัตกรรมเพ่ือสร้างสิง่ท่ีดกีว่า

ให้แก่สังคมได้ คือสายตาของนักพัฒนา ซึ่งนี่คือสิ่งท่ีจิงโจ้-พลอย-ทิว  

มีอยู่ในตัว เมื่อได้เห็นโป๊ะเรือ...

“ผลงานนี้มาจากการบ้านที่ครูให้ครับ (อาจารย์ปิติภูมิ น�้าแก้ว 

อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ) ครูให้โจทย์เล็กๆ ในห้องตอน ม.4 ว่าจะ

สร้างงานอะไรจากสิง่ท่ีมอียู่ให้เกิดประโยชน์ พอดีพวกผมไปเห็นโป๊ะเรอื 

เลยไปปรึกษาครู ครูก็ให้ไอเดียมา ก็เลยร่วมคิดและท�าออกมาเป็น 

ตัวต้นแบบ แล้วพัฒนามาเรื่อยๆ ครับ” จิงโจ้เล่าถึงที่มาของผลงาน

หากคณุเป็นคนหน่ึงทีโ่ดยสารเรอืเป็นประจ�า จะเหน็ได้ว่าโป๊ะเรอื

ไม่เคยสงบ แต่จะขยับขึ้นลงตามกระแสคลื่นน�้า โป๊ะที่เคลื่อนขึ้นลงโดย

มีเสายึดอยู่นี่เองคือพลังงานกลที่น�ามาผลิตเป็นพลังงานได้

“PG Box คอืเครือ่งทีส่ามารถผลติกระแสไฟฟ้าได้จากการข้ึนลง

ของโป๊ะค่ะ โดยหลักการของเราจะมีล้อไว้หมุนตอนโป๊ะขึ้นลง จากนั้นก็

ไปทดรอบหมุนไดนาโม แล้วไดนาโมนั้นจะปั่นกระแสไฟฟ้าออกมาให้

เราใช้ได้ สามารถน�าใส่แบตหรอืต่อกระแสไฟฟ้าใช้บรเิวณน้ันได้” พลอย

อธิบายผลงาน

ชดุผลติกระแสไฟฟ้าจากโป๊ะเรอื หรอื PG Box เป็นอปุกรณ์ผลติ

กระแสไฟฟ้าท่ีอาศัยการขยับขึ้นลงของโป๊ะเรือที่ได้รับพลังงานมาจาก

คลื่นและน�้าหนักของโป๊ะร่วมกับคนท่ีมาใช้บริการ ตัวอุปกรณ์จะติดต้ัง

กับโป๊ะเรือหรือแพริมน�้าที่มีเสายึดปักลงไปใต้น�้าและมีการขยับขึ้นลง 

ในแนวดิ่ง เมื่อโป๊ะเคลื่อนที่ขึ้นลง โป๊ะจะดันเฟืองที่ยึดติดอยู่กับพื้นโป๊ะ

ให้เคลื่อนที่ตาม ซึ่งฟันเฟืองนี้จะไปหมุนชุดเฟืองทดรอบภายในกล่อง 

Generator Box ให้ปั่นไฟด้วยไดนาโมก�าลังสูง จนได้ไฟฟ้ากระแสสลับ 

ส่งไปยังเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง ผ่านเครื่อง

ควบคุมการชาร์จ เก็บกระแสไฟท่ีได้ไว้ในแบตเตอรี่เพ่ือน�าไปใช้งาน 

ต่อไป
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โดยการท�างานภายในทีม ทั้งสามมีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีกัน

อย่างชดัเจน คอื จงิโจ้รบัหน้าท่ีวิชาการ ออกแบบอปุกรณ์ตามหลกัฟิสกิส์ 

ทิวรับบทนายช่างใหญ่ ขณะที่พลอยรับหน้าที่กราฟิก

“งานจะเริ่มมาจากโจ้ครับ แล้วส่งต่อมาให้พลอยแต่งกราฟิก  

จากนั้นผมก็รับมาท�าต่อให้ออกมาเป็นเครื่องจริงๆ แต่เวลาท�างานเรา 

ไม่ได้แยกกันเลย เพราะแม้ต่างคนต่างหน้าที่ แต่งานนี้จุดที่ซ้อนกันมัน

ใหญ่มาก เวลาท�างานจึงต้องช่วยกัน” ทิวอธิบายกระบวนการท�างาน 

ของทีม

เมื่อพัฒนาตัวต้นแบบส�าเร็จ ก็ถึงเวลาของการโชว์ของ ผ่านการ

ประกวดตามรายการต่างๆ

“เริ่มต้นท่ีงานประกวดขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ง

ชาต ิ(อพวช.) เราได้เหรยีญทอง และได้เป็นตวัแทนไปแข่งระดบัประเทศ

ทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนาร ีก็ได้เหรยีญทองสาขาวทิยาศาสตร์ประยุกต์ 

และได้ถวายรายงานโครงงานแด่สมเดจ็พระเทพพระรตันฯ” พลอยกล่าว 

พร้อมกับบอกว่า การถวายรายงานระยะเวลา 1 นาทีในครั้งนั้น ถือเป็น

เวลา 1 นาทีที่มีค่ามาก
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“ต่อจากนัน้สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยก็เลอืกโครงงาน

เราไปแข่ง I-SWEEEP ท่ีประเทศสหรฐัอเมรกิาครบั เป็นการแข่งโครงงาน

ระดับนานาชาติ โดยพวกเราแข่งในหัวข้อ Energy ก็ได้รางวัลเหรียญ

ทองแดง” จิงโจ้เล่าต่อ

และในช่วงเดยีวกันน้ันเอง ทมีก็ได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

โครงงานของนกัวิทยาศาสตร์รุน่เยาว์ ครัง้ที ่18 (YSC 2016) ซึง่สามารถ

เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้ และเป็น YSC นี่เองที่ท�าให้พวกเขาได้เข้าร่วม

โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปี 4 ในเวลาต่อมา

“ตอนแข่ง YSC มกีารจดับธูของโครงการต่อกล้าฯ ซึง่มพ่ีีๆ ต่อกล้าฯ 

รุน่ 3 มาแสดงผลงาน หนสูนใจเลยชวนเพ่ือนๆ ไปสมคัรค่ะ เพราะเห็นว่า

จะมกีารพัฒนาโครงการ มทุีนให้ และพาไปอบรมให้ความรูด้้วย” พลอย

เล่าถึงที่มาของการเข้าร่วมโครงการ

เหมือนความฝันเป็นจริงครับ ที่เราเอา 
โครงงานวิทย์ฯ ที่ขึ้นหิ้งมาใช้จริงได้ จากที่เคยเฟลๆ 

แล้วคิดว่ามันจะเป็นจริงได้เหรอ พอมีคนสนใจ 
ก็รู้สึกดีที่มันมาถึงจุดนี้ได้

เรียนรู้ด้วยความสนุก
การได้เข้าร่วมในโครงการต่อกล้าฯ ถือเป็นการเปิดโลกใหม่ให้

แก่ท้ังสาม ในแง่ของรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างไปจากในห้องเรียน

อย่างสิ้นเชิง

“ค่ายแรก 8 วันเป็นการเปิดหูเปิดตาพวกเรามาก เพราะพวกเรา

เป็นเดก็สายวิทย์ฯ การท�าโครงงานจะอาศยัหลกัการหรอืทฤษฎ ีแต่ค่าย
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สอนอะไรท่ีแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะ สอนให้เราต้องเข้าใจผู้ใช้งาน 

เข้าใจตลาด นึกถึงข้อดีข้อเสีย มันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้นึกถึง และหาไม่ได้

ในโรงเรียน” พลอยกล่าว 

“มนัไม่เหมอืนค่ายทีอ่ืน่ครบั” ทวิเสรมิ “มนัมคีวามสขุ นนัทนาการ

ที่น่ีโอเคมากเลย เวลาเรียนเสร็จ ได้ความรู้เสร็จ จะมีนันทนาการมา 

ช่วยผ่อนคลาย ถ้าเป็นค่ายอย่างอื่นก็จะตีกลอง เต้น ละลายพฤติกรรม 

แต่ค่ายนี้ให้ฝึกนั่งสมาธิ หายใจเข้าออก ให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น เหมือน

แนวปฏิบัติธรรม (หัวเราะ) ให้เราอยู่กับตัวเอง มันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยท�า

มาก่อน ฝึกอยู่กับตัวเอง พิจารณา ช้าๆ ท�าให้รู้สึกผ่อนคลายจริงๆ”

“เราอยูกั่บการท�างานแบบวทิย์ฯ มคีดิมทีดลอง พอเราจะไปค่าย

ต่อกล้าฯ ก็คิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่คล้ายๆ กัน แต่กลับกลายเป็นว่า พี่ๆ 

เขาสอนเกี่ยวกับ Critical Path สอนวิธีท�างานแบบบริษัท สอนวิเคราะห์

จุดเด่นจุดด้อยของการตลาด วิเคราะห์ SWOT และ UI-UX ซึ่งตอนแรก
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ผมคดิว่าเรือ่งพวกนีม้นัไกลตวั แต่จรงิๆ แล้วมนัใกล้ตวักว่าท่ีคดิ มนัท�าให้

เรารู้สึกว่า โครงงานเราท�ามาเพ่ือแก้ปัญหา ท�าให้รู้ว่าเราท�าโครงงานน้ี

ไปท�าไม ท�าให้โครงงานเราเอาไปใช้ได้จริง เข้าถึงผู้ใช้จริงๆ”

“พ่ีๆ เขาก็สอนเรื่องการท�างานเป็นทีมค่ะ” พลอยเสริม “Agile 

หรือการท�างานเป็นทีมท่ีรวดเร็ว เขาสอนว่าเราควรปรึกษากัน ดูว่ามี

อุปสรรคอะไรท่ีเราจะช่วยกันแก้ไขและท�าให้มันเร็วขึ้นได้บ้าง ไม่ว่าจะ

เป็นทีมที่ใหญ่หรือเล็กขนาดไหนก็สามารถน�าไปปรับใช้ได้ โดยพ่ีๆ เขา

สอนเรื่องน้ีผ่านเวิร์กชอป ท่ีง่ายๆ เช่น ให้ตัดเกล็ดหิมะ โดยให้เหรียญ

บิงโกมา ให้เราตัดสินใจว่าจะซื้อกรรไกรหรือกระดาษ ซึ่งเป็นการสอน

การลงทุน แล้วเราก็ต้องออกแบบเกล็ดหิมะให้ถูกใจกรรมการเพื่อให้ได้

เงินมากขึ้น เป็นการเรียนรู้เรื่องการบริหารผ่านการจ�าลองสถานการณ์”

รวมไปถึงคนและสิ่งแวดล้อม ก็ก่อเกิดเป็นบรรยากาศท่ีเอื้อแก่

การเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง

“พี่ๆ และคนในค่ายเป็นเหมือนโลกใบใหม่ที่ เป็นสังคมใหม่ๆ ที่

หนูชอบค่ะ ในทัศนคติของหนูคิดว่าคนเก่งนั้นจะต้องเก่งวิทย์คณิต 

อย่างเดยีว แต่พอไปค่ายถึงเห็นว่า คนเก่งท่ีนัน่เขาไม่จ�าเป็นต้องเรยีนเก่ง 

แต่เขามีความคิดท่ีสร้างสรรค์ มีวินัย ท�าอะไรได้หลายๆ อย่าง ท้ังการ

เขียนเว็บไซต์ สร้างโปรแกรม ซึ่งเด็กสายวิทย์ฯ ไม่รู้มาก่อนว่ามันมีอะไร

ที่ท�าได้และเห็นผล หนูก็ติดตามผลงานเขาในกลุ่มต่อกล้าในเฟซบุ๊ก  

เขาก็ได้ไปแข่งต่างประเทศกันด้วย ซึ่งเรารู้สึกว่าเจ๋งค่ะ” พลอยกล่าว

ลงพื้นที่...ไปเรียนรู้จากความผิดพลาด
แม้ PG Box จะเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ แต่จุดเริ่มต้นนั้นทีมยัง

ขาดการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งทีมก็ได้เรียนรู้จากโครงการ 

ต่อกล้าฯ โดยคณะกรรมการและพี่ๆ ทีมโคช

“สิ่งหนึ่งที่ได้รู้และถือเป็นเรื่องยากพอสมควร ก็คือ การระบุว่า 

ผูใ้ช้เราเป็นใคร” พลอยกล่าวถึงโจทย์ส�าคัญ “เพราะตอนสร้างโครงงานน้ี
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ขึ้นมา เราคิดถึงแค่การผลิตกระแสไฟฟ้า แต่ไม่ได้มองว่าใครจะใช้  

จนเข้าค่ายพ่ีๆ เขาถาม เราก็เกิดค�าถามน้ีขึน้มาว่า ผูใ้ช้งานของเราคอืใคร 

ก็เลยกลบัมามองย้อนดวู่า คนทีโ่ป๊ะเขาจะใช้หรอืเปล่า ก็ไม่แน่ใจ เพราะ

เราไม่ได้ลองไปถามเขา”

จากการหารือร่วมกัน รวมถึงค�าแนะน�าจากพี่ๆ ทีมโคช ในที่สุด

ทมีก็ได้พ้ืนท่ีทีจ่ะน�าผลงานไปทดลองใช้และเก็บข้อมลูจากกลุม่เป้าหมาย 

ที่ท่าเรือเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

“กลุม่เป้าหมายคอืคนท่ีใช้ไฟฟ้าบรเิวณโป๊ะน้ันค่ะ เพราะว่าตอน

เราไปทดลองตวัต้นแบบ บรเิวณนัน้ไม่มไีฟเลย ต้องเปิดไฟฉายโทรศพัท์

ดูกันว่าโป๊ะขึ้นลงกันยังไงตอนกลางคืน” พลอยเล่าพร้อมรอยยิ้ม

ได้พ้ืนท่ี ได้กลุ่มเป้าหมาย ทุกอย่างดูลงตัวดี แต่ฉากหลังของ 

เรื่องนี้เต็มไปด้วยอุปสรรคมากมาย 

“เกาะเกร็ดเป็นเกาะครับ หมายความว่าเราต้องยกเครื่องใส่เรือ

ข้ามฝั่งไป ไม่ใช่ว่าคุณลืมของก็เดินกลับไปเอาได้ง่ายๆ แต่ละครั้งท่ีเรา
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ลงไปจึงต้องท�าทุกอย่างให้มันพร้อม ไม่งั้นล�าบาก” จิงโจ้กล่าว

นัน่เป็นเพียงจดุเริม่ต้นเท่านัน้ เพราะพอข้ามเรอืไปจรงิๆ พวกเขา

ก็ต้องพบเจอกับเรื่องไม่คาดฝัน

“ต้องท�าหลายอย่างท่ีไม่เคยท�ามาก่อนครบั ทัง้ต้องหาโป๊ะ คยุกับ

คนเฝ้าโป๊ะ พอก�าลังติดตั้งโป๊ะดันพัง คลื่นแรงจนกล่องแตกกลางโป๊ะ 

พอดีตัวนั้นเป็นตัวต้นแบบก็เลยไม่แข็งแรงมาก แต่พอท�าตัวจริงแบบ 

ดีมากๆ ไป สุดท้ายไปติดกับโป๊ะไม่ได้อีก คืออุปสรรคมันเยอะมากครับ

ที่เราเจอกันมา” จิงโจ้เล่าถึงสิ่งที่ทีมพบเจอ

อนึ่งนั้น งานของพวกเขาไม่ใช่แค่ติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล้วก็กลับ 

แต่ต้องคอยเฝ้าดูการท�างานของผลงานตัวเองด้วย

“เวลาไปทดลองต้องนั่งเฝ้าเครื่อง ถ่ายวิดีโอไว้ครับ ตอนแรกเรา

จะถ่ายวิดีโอไว้ว่ามันเก็บไฟได้เท่าไหร่ แต่ตอนหลังเราก็ชาร์จเสียบใส่

แบตเลย แล้วน�าแบตไปดอูกีทีหนึง่ว่าเปิดไฟได้นานเท่าไหร่ ซึง่แต่ละครัง้

มันไม่ได้ไปเช้าเย็นกลับ เราต้องไปอยู่ดู แล้วขนกลับ ซึ่งล�าพังแค่นี้มันก็

เหนื่อยแล้ว แต่ท่ีเฟลที่สุดคือเคร่ืองพัง เคร่ืองมีปัญหา ไปติดต้ังแล้ว 

ใช้งานไม่ได้ ก็ต้องซ่อม เฟลมากครับ” ทิวกล่าว

ไหนจะงานหนัก กินเวลาชีวิตไปเยอะ จนลามไปกระทบกับ 

การเรียน ก่อเกิดเป็นความเครียดที่ทั้งสามต้องประสบ

“ปัญหาเรือ่งเวลาก็หนักครบั เพราะมกิีจกรรมและการเรยีนเยอะ 

เราต้องจัดสรรเวลาให้ดีมากๆ ไม่งั้นการเรียนก็จะพังไปด้วย งานก็จะ 

ไม่เสร็จด้วย ก็ต้องจัดสมดุลชีวิตให้ดี” จิงโจ้กล่าว

“บางคร้ังเครียดมากค่ะ บางวิชาเราเกือบไม่มีสิทธิสอบเพราะ 

ขาดเรียนเยอะ เพราะต้องไปเก็บข้อมูล งานเราไม่เหมือนของคนอื่นท่ี

อาจแบ่งไปท�าที่บ้านได้ และเราเองก็ยังติดเรียนพิเศษ สอบ มีกิจกรรม

อีกเยอะด้วย” พลอยกล่าว
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เราอาจจะได้เงินแค่นิดหน่อย แต่ได้เห็นคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้นของคนในชุมชน เป็นการพัฒนาจากของที่มี
อยู่ ท�าให้มันดีขึ้น...ท�าให้คนในชุมชนนั้นมีความสุข

มากขึ้น

เข้าถึงผู้ใช้ ด้วยแรงใจหนุนส่ง
แม้จะต้องประสบปัญหานานปัการ แต่สดุท้าย ด้วยการรวมพลัง

ฮึดสู้ ก็ท�าให้ทั้งสามสามารถฝ่าฟันอุปสรรคหนักหนานั้นมาจนได้

“ผ่านมาได้เพราะต้องท�าให้มันเสร็จครับ คิดว่าเดี๋ยวมันก็เสร็จ 

เดี๋ยวมันก็ต้องท�าได้” ทิวกล่าว 

“เรา 3 คนเหมือนผจญโลกมาด้วยกัน ลงเรือล�าเดียวกันมาจริงๆ 

(หัวเราะ) เจอเหตุการณ์เฉพาะหน้ามาเยอะ เจอปัญหาท่ีเราไม่เคยเจอ

มาก่อน มันเลยเข้มแข็ง สตรองไปโดยปริยายค่ะ” พลอยกล่าว

และแน่นอนว่า แรงหนุนจากภายนอกก็มีส่วนส�าคัญอย่างย่ิงท่ี

ท�าให้พวกเขาฝ่าฟันอุปสรรคมาได้

“คุณครูที่ปรึกษาช่วยทุกอย่างค่ะ เป็นที่ปรึกษาทุกด้าน ไม่ว่าเรา

มีปัญหาอะไรอยู่ก็จะช่วยแนะน�า ไม่ได้แค่ด้านวิชาการเท่าน้ัน คุณครู

เป็นคนท่ีพาเราไปเกาะเกร็ด ขับรถให้ เลี้ยงข้าว จองโรงแรม ขนของ  

ซื้อไดนาโม (หัวเราะ) คุณครูเหมือนเป็นพ่ีมากกว่าค่ะ ช่วยทุกอย่าง” 

พลอยเล่าอย่างอารมณ์ดี

รวมไปถึงตัวผลงานเอง ทีมก็ได้รับค�าแนะน�าจากผู้รู้มากมาย  

ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ พี่ๆ ทีมโคชของโครงการต่อกล้าฯ นั่นเอง
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“พี่ๆ โคชช่วยเยอะมากค่ะ คอยแนะน�าให้ไปดูงานโน้นงานนี้ว่า

เขาท�างานยังไง แล้วลองมาปรบัใช้ด ูพ่ีๆ ช่วยแนะน�าจากโมเดลเลก็ๆ มา

เป็นโมเดลใหญ่ เป็นเวอร์ชนัจรงิ หรอือย่างล่าสดุท่ีเราเจอปัญหาเอาเครือ่ง

ไปติดท่ีโป๊ะไม่ได้ เพราะเราท�าเป็นสองข้างประกบกัน แต่พวกพ่ีๆ โคช 

ทั้งพ่ีโบ้ พ่ีโคนัน พ่ีซี พ่ีรินทร์ บอกให้เราท�าเป็นบานพับ มันจะติดต้ัง 

ง่ายขึ้น ซึ่งมันก็ง่ายขึ้นจริงๆ ค่ะ” พลอยกล่าว

ด้วยแรงพลังจากภายในทีมเอง ร่วมด้วยแรงหนุนจากภายนอก 

ท�าให้ท่ีสุดทีมก็ได้ติดตั้งผลงานส�าเร็จ และได้รับการตอบรับจากผู้ใช ้

เป็นอย่างดี

“ตอนทีเ่ราน�าเครือ่งนีไ้ปทดลองก็มคีนสนใจเข้ามาด ูส่วนใหญ่เป็น

คนที่เดินผ่านไปผ่านมา เป็นช่างที่อยู่บนเกาะบ้าง บางครั้งชาวต่างชาติ

ก็มาดู หลายคนก็บอกว่าถ้ามีติดแถวโป๊ะที่บ้านก็คงจะดี ก็เลยรู้สึกดีที่มี

คนต้องการค่ะ” พลอยเล่าพร้อมรอยยิ้ม

ผลงานได้รบัการยอมรบัแบบไม่ยากเย็น เพราะถือเป็นนวัตกรรม

ที่เจ๋ง และเป็นมิตรต่อโลกอีกด้วย

“สาเหตุท่ีคนสนใจเยอะ เพราะเขาก็อยากมีพลังงานสะอาดใช้

เหมือนกันครับ เพราะเคร่ืองผลิตกระแสไฟฟ้าของเราก็ผลิตไฟฟ้าด้วย

พลังงานสะอาด คนทีม่ีความรูด้้านวศิวกรรมมาเหน็กช็ื่นชม และจุดเด่น

ของเราอีกอย่างก็คือ ถ้าเปรียบเทียบกับตัวโซล่าเซลล์ ของเราจะผลิต 

ได้ตลอดเวลา เพราะว่าโซล่าเซลล์ต้องมีแดด มีฝนก็ไม่ได้ จะผลิตได ้
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นิดเดียว ส่วนของเราถึงแม้จะผลิตได้ไม่เท่าโซล่าเซลล์เวลามีแดด แต่ก็

ผลิตได้ตลอดเวลา มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับกระแสน�้าแค่นั้นเอง” จิงโจ้

กล่าว

ความส�าเร็จและความภูมิใจ
ถึงตอนน้ี ผลงาน PG Box ของทัง้สามได้พัฒนาไปสู่การใช้งานจรงิ

ได้อย่างภาคภูมิ น�าความภูมิใจมาให้ทั้งจิงโจ้-พลอย-ทิว อย่างชื่นมื่น

“เหมือนฝันเป็นจริงครับ ที่เราเอาโครงงานวิทย์ฯ ท่ีข้ึนห้ิงมาใช้

จริงได้ จากท่ีเคยเฟลๆ แล้วคิดว่ามันจะเป็นจริงได้เหรอ พอมีคนสนใจ 

ก็รู้สึกดีที่มันมาถึงจุดนี้ได้” ทิวกล่าว

ก่อนจงิโจ้จะเสรมิว่า นอกจากความภมูใิจแล้ว สิง่ท่ีพวกเขาได้รบั

ก็คือ ประสบการณ์ในการท�างานที่หาไม่ได้จากที่ไหน

“เวลาเราท�าโครงงาน เราวดัผล เรารูส้กึว่ามนัดแีล้ว แต่พอไปท�า

กับผู้ใช้จริงๆ ผู้ใช้เขาเป็นคนที่ต้องเจอกับปัญหานั้นทุกวันครับ เขาก็จะ

รู้ว่าอะไรที่เขาอยากได้จริงๆ แล้วเขาก็บอกเรา พอเราเอาไปแก้ไขต่อจน

มันใช้ได้จริง มันก็เหมือนเราสร้างโครงงานมาเพื่อน�าไปใช้แก้ปัญหาให้

ใครสักคน แล้วเขาได้ประโยชน์ เราก็ถือว่าเราประสบความส�าเร็จแล้ว” 

จิงโจ้กล่าว

เป็นความเติบโตบนฐานของการเปิดใจและพร้อมสู้ทุกอุปสรรค

ที่เข้ามา

“ตอนแรกคดิว่าเรามวีธีิการท�างานทีม่นัเจ๋งอยูแ่ล้ว เราท�าแบบนี้

แล้วโอเค แต่พอไปค่ายต่อกล้าฯ เราเจอปัญหาเฉพาะหน้าบ่อย เจอทุก 

รอบที่ไปท�างานจนเป็นเรื่องปกติ เรารู้สึกว่าท�ายังไงจึงจะแก้ปัญหาได้ 

ซึ่งพี่ๆ ที่ต่อกล้าฯ ก็ได้สอนแนวคิด การวางแผนท�างาน จนเราสามารถ

น�าการวางแผนนี้ไปใช้กับชีวิตด้านอื่นๆ ได้ ท�าให้เราแบ่งเวลาชีวิตได้

สมดุล ท�าให้เราโตขึ้นครับ” จิงโจ้กล่าว
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ในแง่ของผลงาน แม้พี่ๆ ทีมโคชจะแนะน�าให้ทั้งสามด�าเนินการ

เรื่องการจดสิทธิบัตรผลงาน แต่ทั้งสามก็เห็นว่า อาจไม่จ�าเป็น

“ตอนน้ีคุยกันเร่ืองการจดสิทธิบัตรค่ะ ผลงานของทีมอื่นท่ีเป็น

พวกโปรแกรมคอมฯ จดกันไปแล้ว เหลือแต่สิ่งประดิษฐ์ค่ะที่ยังไม่ได้จด 

เพราะมขีัน้ตอนเยอะ แต่กก็�าลงัคดิกันอยูว่่าจะจดหรอืเปล่า เราอยากให้

เป็นของคนทั่วไปเอาไปใช้ได้” พลอยกล่าว

“เราไม่ได้ตั้งใจขายครับ คืองานเรา ถ้าเป็นโป๊ะส่วนตัว ท�าแล้ว

มนัไม่คุม้ ต้องเป็นโป๊ะใหญ่ๆ ทีทุ่กคนได้ใช้ร่วมกัน ก็จะออกแนวการกุศล

นิดหนึ่ง ท�าให้คนในท้องถ่ิน ชุมชน อาจจะไม่ได้เพ่ือการขายเก็งก�าไร  

แต่เพื่อช่วยเหลือคนในชุมชนริมน�้ามากกว่า” ทิวกล่าว

ซึ่งน่ีเป็นสิ่งท่ีทั้งสามเห็นพ้องต้องกัน เป็นการพัฒนาเพ่ือสังคม

ส่วนรวม ท่ีผู ้พัฒนาอาจไม่ได้รับเงินตอบแทนมากมาย แต่ท่ีได้คือ 

ความสุขล้นหลาม

“รูส้กึดคีรบั เราอาจจะได้เงนิแค่นดิหน่อย แต่ได้เห็นคณุภาพชวิีต

ที่ดีขึ้นของคนในชุมชน เป็นการพัฒนาจากของที่มีอยู่ ท�าให้มันดีขึ้น  

เป็นพลังงานสะอาดมากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายมากขึ้น ท�าให้คนในชุมชนนั้น

มีความสุขมากขึ้นครับ” จิงโจ้ปิดท้ายบทสนทนาด้วยรอยยิ้ม
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