


Easy Climb
ใครๆ ก็ปีนต้นมะพร้าวได้ 

Easy Climb  อุปกรณ์ขึ้นต้นมะพร้าว เพื่อช่วยเพิ่ม
ความปลอดภัยให้กับผู้ที่ปีนต้นมะพร้าว ใช้ได้แม้ผู้ที่
ไม่เคยปีนต้นมะพร้าวมาก่อน ตัวอุปกรณ์มีส่วนที่ใช้
คล้องกับล�าต้นมะพร้าว มีส่วนประกอบ 2 ชิ้น คือ
ตัวนั่งกับตัวเหยียบ และมีเข็มขัดที่กันหงายหลัง
ส่วนอุปกรณ์เสริมนั้นจะประกอบด้วยหมวกกับ

แว่นตาไว้ใช้ป้องกันศีรษะและดวงตา

นางสาวดลยา ชูจันทร์ (ครีม)
นายณัฐภัทร น้อยนาดี (มีน)
นางสาวพิชชานุช คงพูล (พิม)
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรังผ
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เห็นเกษตรกรปีนมะพร้าว...เท่าที่เราไปดูคนที ่

มีทักษะหรือปีนเป็นมีอยู่น้อย เป็นงานที่มีความเสี่ยง 
อันตราย เราจึงคิดว่าจะหาอุปกรณ์เสริมอะไรที่ท�าให ้

การปีนต้นมะพร้าวมีความปลอดภัยมากขึ้น

ยุคดิจิตอล 4.0 ที่ประเทศไทยก�าลังจะก้าวเดินเข้าไปหานั้น 

เทคโนโลยีด้านไอทีจะกลายเป็นเคร่ืองมือส�าคัญที่เข้ามามีส่วนช่วยใน

กระบวนการผลติในภาคอตุสาหกรรม ช่วยอ�านวยความสะดวกสบายใน

เชงิสงัคมและพาณชิย์ และท่ีขาดไม่ได้ก็คอื เข้ามาช่วยยกระดบัผลผลติ

และอ�านวยความสะดวกให้แก่ภาคเกษตรกรรมมากยิ่งขึ้น

เช่นเดียวกับนวัตกรรมของ 3 หนุ่มสาวแห่งโรงเรียนจุฬาภรณ 

ราชวิทยาลัย ตรัง ที่จะเข้ามาช่วยอ�านวยความสะดวก ลดต้นทุน และ

สร้างสวัสดภิาพในชวีติให้แก่เกษตรกรสวนมะพร้าว เสยีอย่างเดยีวก็คอื 

อาจท�าให้น้องลิงตกงานได้

ผลงานที่ว่าคืออะไร? ครีม-มีน-พิม มีค�าตอบ...

เซฟชีวิตด้วยแนวคิดเก๋ๆ
“ผลงานของเราเป็นอปุกรณ์ข้ึนต้นมะพร้าวค่ะ” ครมีกล่าวแนะน�า

ผลงานของทีมอย่างแจ่มใส “แรงบันดาลใจของเรามาจากตอนที่เห็น

เกษตรกรปีนมะพร้าว ซ่ึงปกตเิขาจะปีนด้วยผ้า เท่าทีเ่ราไปดคูนท่ีมทัีกษะ

หรอืปีนเป็นมอียู่น้อย เป็นงานทีม่คีวามเสีย่ง อนัตราย เราจงึคดิว่าจะหา

อุปกรณ์เสริมอะไรท่ีท�าให้การปีนต้นมะพร้าวมีความปลอดภัยมากข้ึน  

ก็เลยสร้างอุปกรณ์ชิ้นนี้ข้ึนมา เป็นอุปกรณ์ข้ึนต้นมะพร้าวที่น�ามาช่วย

เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ที่ปีนต้นมะพร้าวค่ะ”
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จากแรงบันดาลใจนั้น ผสานกับความชอบทางสิ่งประดิษฐ์ และ

ตัวเองก็มีทักษะทางช่างมาจากคุณพ่อที่เป็นช่างอยู่แล้ว ท�าให้ครีมและ

เพ่ือนอกีคนหนึง่ คอื เพ็ญพิชชา เพชรสช่ีวง ได้ร่วมมอืกันพัฒนาโครงงาน

ขึ้นมา

“ตอนนั้นท�าเป็นโครงงานค่ะ เอาแค่ใช้งานได้ ท�ากับเพื่อนตั้งแต่ 

ม.2 จนเสร็จและส่ง YSC ตอน ม.3” ครีมเล่าถึงเส้นทางของผลงาน

ในขณะน้ัน ผลงานของครมีและเพ่ือนใช้ชือ่แบบตรงไปตรงมาว่า 

‘อปุกรณ์ข้ึนต้นมะพร้าว’ ส่งประกวดโครงงานของนกัวิทยาศาสตร์รุน่เยาว์ 

ครั้งที่ 18 (YSC 2016) และไปไกลถึงรอบชิงชนะเลิศ

“หลังจากแข่ง YSC เสร็จ ก็มีพี่ๆ รุ่นก่อนของโครงการต่อกล้าฯ 

มาตั้งบูธโชว์ เห็นผลงานของพ่ีๆ ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วดูน่าสนใจ 

อาจารย์ก็สนับสนุนให้สมคัรด ูและส่วนตวัแล้วตอนไปรอบสดุท้าย YSC 

รู้สึกว่างานยังไปไม่สุด เหมือนกับว่ามันยังพัฒนาได้อีก ไปต่อได้อีก  

ก็เลยลองเข้ามาโครงการต่อกล้าฯ เพ่ือพัฒนาไปให้สุดค่ะ” ครีมเล่าถึง

สาเหตุที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปี 4

แต่ในช่วงหวัเลีย้วหวัต่อของ ม.ต้น กับ ม.ปลาย น่ันเอง เพ่ือนคูหู่

ทีร่่วมพัฒนาผลงานกันมาก็ย้ายโรงเรยีนไป ครมีจงึต้องฟอร์มทมีข้ึนมาใหม่ 

โดยได้มีนที่มีความรู้ทางช่างและทักษะด้านการออกแบบมารับหน้าท่ี

งานกราฟิก จ�าพวกออกแบบโลโก้ หรือโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และ 

พิมทีถ่นดัทางงานเอกสารและข้อมลูมาช่วยเตมิเตม็ในส่วนของการเก็บ

ข้อมูลผู้ใช้ ส่วนตัวครีมเองก็รับหน้าที่เรื่องท�าอุปกรณ์เป็นหลักเช่นเดิม

เก็บความรู้ยัดใส่กระเป๋า
ครีม-มีน-พิม แพ็คกระเป๋าเดินเข้าสู่ค่ายโครงการต่อกล้าฯ และ

ก็เป็นที่นี่เองที่เปิดโลกแห่งการเรียนรู ้ของพวกเขาให้กว้างไกลและ 

รอบด้านขึ้น จนทั้งสามได้ความรู้เก็บใส่มาจนกระเป๋าตุงทีเดียว
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“เข้ามาในค่ายได้ความรู้มากมายเลยค่ะ ตั้งแต่เรื่องการพูด 

การน�าเสนอผลงาน ว่าเวลาเราเอาอุปกรณ์ไปทดลอง เราจะอธิบาย

อย่างไรให้ผูใ้ช้เข้าใจว่าอปุกรณ์ของเราคอือะไร พูดยังไงให้เขาสนใจงาน

ของเรา ให้เขารู้สึกว่างานของเราแปลกใหม่ ท�าให้เขารู้สึกอยากใช้ค่ะ” 

ครีมกล่าว

“ได้มมุมองความคดิใหม่ๆ โดยเฉพาะความรูเ้รือ่งการตลาดครบั 

จะท�ายังไงให้อุปกรณ์ของเราเป็นที่รู้จัก จะเอาสินค้าของเราไปวางขาย

กับกลุ่มเป้าหมายยังไง เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้” มีนย้ิม 

ท้ายประโยค

นอกจากความรู้แล้ว บรรยากาศและกิจกรรมของค่ายเองก็ได้

สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่พวกเขาทั้งสามด้วย

“มีความกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะ” พิมเปิดประเด็น “และท�าให้

เรารูจ้กัเพ่ือนมากข้ึน โครงการน้ีท�าให้มมีนษุยสมัพันธ์ทีด่ ีท้ังเพ่ือนในทีม

และเพ่ือนในโครงการ พ่ีๆ เขามีเกมให้เล่น มีกิจกรรมท่ีท�าให้รู้จักกัน  

ได้คุยกันค่ะ”
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ซึ่งผู้ท่ีจะการันตีความเปลี่ยนแปลงนี้ ก็ไม่ใช่ใครท่ีไหน หากแต่

คือ อาจารย์พัชรา พงศ์มานะวุฒิ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นั่นเอง

“เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดค่ะหลังจากที่เข้าโครงการ รวมถึง

การท่ีเขาฝึกท�างานร่วมกันไปเร่ือยๆ หลังๆ มาน้ีเขาโตข้ึน จนสามารถ

ช่วยดูแลน้องที่ท�าโครงงานกลุ่มอื่นๆ ได้” อาจารย์พัชรากล่าวด้วยความ

ภาคภูมิใจในตัวลูกศิษย์

ผลงานที่จะประสบความส�าเร็จจริง มันไม่จ�าเป็น
ต้องเป็นอะไรที่สลับซับซ้อน เพียงแต่ไปช่วยเขา 

ได้จริงๆ ใช้ได้ง่าย คนเข้าถึงได้ง่าย 
เป็นที่ต้องการของคน

เก็บข้อมูลผู้ใช้ น�าไปขยายตลาด
หนึ่งในความรู้ที่ทั้งสามได้จากโครงการไปมากท่ีสุด นอกเหนือ

จากท่ีกล่าวข้างต้น นั่นก็คือ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและการน�า 

ผลงานไปทดลองใช้กับผูใ้ช้งาน ซึง่เป็นประเดน็หนึง่ท่ีคณะกรรมการและ

ทมีโคชแนะน�าให้ทมีมองหากลุม่เป้าหมายให้หลากหลายมากขึน้ เพ่ือท่ี

จะส่งผลต่อการพัฒนาและขยายผลผลงานในวงกว้าง

“ตอนเข้ามาโครงการต่อกล้าฯ เราได้กลุ่มผู้ใช้ท่ีหลากหลายค่ะ 

ตอนประกวด YSC เรายังไม่มีกลุ่มผู้ใช้ที่แน่นอน ตอนแรกก�าหนดไว้ว่า

เป็นเจ้าของสวน แต่พอเรามาเข้าโครงการต่อกล้าฯ พ่ีๆ โคชเขาฝึกให้ลอง

คิดดูว่า มันอาจไม่ได้มีประโยชน์แค่นี้ ให้ลองคิดกว้างๆ” ครีมเล่า

ซึง่กลุม่เป้าหมายใหม่ของทีม ก็ได้มาจากการลงพ้ืนท่ีไปทดสอบ

และเก็บข้อมูลจริงจากผู้ใช้นี่เอง
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“ในทีมของเรามีงาน 2 ด้านหลักๆ ค่ะ คือ ด้านข้อมูลกับด้านการ

ท�าอปุกรณ์ เริม่แรกเราจะวางแผน พร้อมกัน 3 คนถึงงานท่ีจะท�า ซึง่หลกัๆ 

คือ เราจะเอาอุปกรณ์นี้ไปทดลองใช้กับใครบ้าง แล้วเก็บข้อมูลและ 

ความเห็นของผู้ใช้กลับมาพัฒนาผลงานต่อ” ครีมกล่าว

ก่อนที่พิมจะเล่าต่อไปว่า “เราลงพ้ืนที่จริงไปที่สวนมะพร้าวค่ะ 

เอาอปุกรณ์ไปให้ผูท้ีช่�านาญขึน้ต้นมะพร้าวใช้ ตอนแรกเราเปรยีบเทยีบ

เรือ่งความเรว็ก่อน เขาก็ใช้วิธีของเขาคอืขึน้ด้วยผ้า ไม่มอีปุกรณ์อะไรเลย 

เขาก็ขึ้นได้เร็ว มีความคล่องตัว เพราะใช้วิธีน้ีมานานเป็นสิบปี แต่พอ 

มาใช้อุปกรณ์ของเราเขาข้ึนได้ช้าลง แต่ปลอดภัยกว่า ชัวร์กว่า เพราะ

อปุกรณ์เราเป็นแบบนัง่ มะพร้าวต้นหนึง่สงูประมาณ 5 เมตร เวลาเหน่ือย

ก็ต้องยืนค้างบนน้ัน แต่อุปกรณ์ของเราสามารถน่ังได้ ถ้าขึ้นไปแล้ว

เหนื่อยกน็ั่งพักได้ แล้วค่อยขึ้นต่อ เวลาเก็บลูกมะพร้าวกส็ามารถนัง่เกบ็

หรือยืนเก็บก็ได้ แล้วปล่อยลูกลงมา”
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Easy Climb เวอร์ชันต่อกล้าฯ จะมีอุปกรณ์หลักท่ีใช้คล้องกับ

ล�าต้นมะพร้าว ประกอบด้วยส่วนประกอบ 2 ชิ้น คือ ตัวนั่งกับตัวเหยียบ 

ซึ่งยึดติดกันด้วยโซ่ไม่ให้แยกออกจากกัน แต่ละส่วนจะมีลวดสลิงไว้

ส�าหรบัคล้องรดัต้นมะพร้าว และมเีขม็ขดักันหงายหลงั ส่วนอปุกรณ์เสรมิ

จะประกอบด้วยหมวกกับแว่นตาไว้ใช้ป้องกันศีรษะและดวงตา

“ตอน YSC ผลงานพัฒนาจนใช้งานได้ แต่ยังไม่ดีเท่าท่ีควรค่ะ 

พอเข้าต่อกล้า ก็ได้รบัค�าแนะน�าต่างๆ จากกรรมการและพ่ีๆ โคช ก็น�ามา

ปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างและชนิดของวัสดุให้แข็งแรงและสะดวกกับ 

ผู้ใช้มากข้ึนค่ะ เช่น เปลี่ยนน็อตแบบธรรมดาเป็นน็อตรูปผีเส้ือ เพ่ือให้

แข็งแรงและปรับได้สะดวกขึ้น เข็มขัดท�าให้เป็นแบบปรับได้ เพราะผู้ใช้

แต่ละคนตัวไม่เท่ากัน” ครีมอธิบาย

โดยวิธีการใช้งานนัน้ เริม่จากตดิตัง้สายสลงิของทัง้ส่วนตวันัง่กบั

ตวัเหยยีบเข้ากับต้นมะพร้าว โดยให้ตวันัง่อยู่เหนือตวัเหยียบ จากน้ันให้

ผู้ใช้ใส่สายรัดนิรภัย ขึ้นนั่งบนตัวนั่งและเกี่ยวตะขอสายรัดเข้ากับตัวนั่ง 
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เท้าวางบนตัวเหยียบ โดยปลายเท้าสอดไว้ใต้ท่ีรองเท้าส�าหรับงัดเพ่ือ 

งัดอุปกรณ์ขึ้น

จากนั้นเหยียบตัวเหยียบยืนขึ้น โดยใช้มือยกส่วนตัวน่ังตามมา

ด้วยแล้วนั่งลง ใช้ปลายเท้างัดที่รองเท้าส�าหรับงัดตามขึ้นมาแล้วยืนขึ้น

อกีครัง้ ท�าเช่นน้ีไปจนถงึยอดมะพร้าว จนเมือ่เก็บมะพร้าวเสรจ็ ให้นัง่บน

ตวัน่ัง และใช้ปลายเท้างดัท่ีรองเท้าส�าหรบังัดข้ึนเลก็น้อย และเลือ่นส่วน

ตัวเหยียบลง ยืนขึ้นแล้วยกส่วนตัวน่ังตามลงมา ท�าเช่นน้ีจนลงมาถึง 

โคนมะพร้าว

ซึ่งด้วยคุณสมบัติที่ช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ข้ึนมะพร้าว 

บนฐานคิดที่ยึดความปลอดภัยมากกว่าความรวดเร็วในการขึ้น ก็ท�าให้

ทีมเกิดไอเดียในการมองหากลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม 

“คือผู้ที่ขาดทักษะในการขึ้นต้นมะพร้าวค่ะ ผู้ที่ปีนต้นมะพร้าว 

ไม่เป็นเลย แต่พอมาใช้อุปกรณ์ของเราเขาก็สามารถข้ึนต้นมะพร้าวได้ 

ซึง่มนัจะเป็นการสร้างอาชพีให้หลายๆ คน หรอืช่วยลดต้นทุนของเจ้าของ

สวนมะพร้าวได้ อย่างที่หนูเอาไปทดลองแถวบ้าน เขามีต้นมะพร้าวแค่ 

3-4 ต้น แต่ต้องจ้างคนมาขึน้ให้ ท�าให้เกิดต้นทุน แต่ถ้ามอีปุกรณ์ของเรา

เขาก็สามารถขึ้นได้เองเลย” ครีมเล่า 

รวมไปถึงกลุม่ผูใ้ช้ท่ีทีมไม่เคยคดิมาก่อน ก็ได้มาจากการลงพ้ืนที่

อย่างหลากหลายนี่ด้วย

“ได้ไปตามรสีอร์ทรมิทะเลท่ีเขามต้ีนมะพร้าว ซึง่ปกตเิขาต้องจ้าง

คนมาขึ้น ทั้งที่เขามีพนักงาน มีคนสวนอยู่แล้ว หนูก็เลยเอาอุปกรณ์น้ี 

ไปให้คนสวนทีร่สีอร์ทใช้ เดมิเขาปีนไม่เป็น แต่พอใช้อปุกรณ์ของเราเขา

ก็ขึน้ได้ ซึง่ช่วยลดต้นทนุค่าจ้างคนขึน้ต้นมะพร้าวหรอืเก็บมะพร้าวได้ค่ะ 

หรอืบางทีเขาต้องการจดัไฟหน้าโรงแรม ส่วนใหญ่เขาจะปลกูต้นมะพร้าว

ไว้ข้างหน้า บางทีเขาจะต้องข้ึนไปตกแต่งก่ิงมะพร้าวเพ่ือจัดไฟ เขาก็

สามารถใช้อุปกรณ์ของเราได้ค่ะ” ครีมเล่า
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“ท�าให้เราได้มุมมองใหม่ๆ มองกลุ่มผู้ใช้ได้ชัดเจนขึ้น ว่าไม่ได ้

มแีค่ทีเ่ราคดิ เราต้องลองมองให้กว้างไกลว่ากลุม่ผูใ้ช้ของเราจะเป็นใคร

ได้อีกบ้าง” พิมตบท้าย

ท�าจริง ดีจริง และเตรียมขายได้จริง!
ความฝันประการหน่ึงของนักพัฒนา นอกจากการพัฒนา

นวัตกรรมทีม่คีณุภาพ ใช้งานได้จรงิ เป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้หรอืสงัคมแล้ว 

การท่ีผลงานของตนขายได้ ก็เป็นจุดมุ่งหมายที่นักพัฒนาหลายๆ คน

อยากน�าพาผลงานของตนไปให้ถึงจุดนั้น

เช่นเดียวกับครีม-มีน-พิม ที่ต่างก็ต้องการพัฒนาผลงานของทีม

ไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้ โดยแลกกับการท�างานหนัก และถึงวันนี้ ความฝัน

ของพวกเขาก็ใกล้จะกลายเป็นความจริงแล้ว

“มหีลายกลุม่ตดิต่อมาบอกว่าสนใจสนิค้าเราค่ะ แต่เราก็บอกว่า

ให้ลองเอาสินค้าของเราไปใช้ก่อน ยังไม่ได้คิดราคาว่าจะขายชิ้นละ 

เท่าไหร่ ซึ่งจริงๆ เราก็มีต้นทุนในการท�า แต่เราก็อยากให้เขาได้ลองใช้

และแสดงความคิดเห็นมาก่อน เผือ่ว่าต้องแก้ไขปรบัปรงุค่ะ” ครมีกล่าว 

ก่อนจะยกตัวอย่างให้ฟังเคสหนึ่ง

“มค่ีายทหารทีเ่ขาเห็นอปุกรณ์ของเรา ก็ไม่รูว่้าเขาเห็นจากท่ีไหน 

อาจจะรู้จากที่เราเคยไปออกรายการตอนไปแสดงผลงานท่ีศูนย์สิริกิต์ิฯ  

เขาก็ติดต่อมาว่าในค่ายมต้ีนมะพร้าวเยอะ อยากให้ทหารขึน้มะพร้าว (ย้ิม) 

คอืส่วนมากทีติ่ดต่อมาจะเป็นคนทีข้ึ่นมะพร้าวไม่เป็นและอยากใช้อปุกรณ์

ของเรา และรวมไปถึงเกษตรกรบางคนที่เขามีสวนมะพร้าว แต่ต้องจ้าง

คนมาขึน้ ซึง่ตรงกับกลุม่เป้าหมายทีเ่ราวางไว้เลยค่ะ” ครมีย้ิมท้ายประโยค 

พร้อมเผยความรู้สึกว่า

“ตอนแรกก็ไม่ได้คิดเลยว่าจะมีคนติดต่อมาโดยตรง คิดว่าเรา 

จะต้องเอาไปเสนอให้เขา เขาถึงจะรู้จักผลงานเรา แต่พอมีคนมาติดต่อ

ก็รู้สึกดีใจค่ะที่อุปกรณ์เราเริ่มเป็นที่รู้จัก เริ่มมีคนสนใจติดต่อมา”   
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อย่างไรก็ตาม เป็นความต้องการของครีมและทีม ท่ีต้องการ

พัฒนาผลงานให้ดทีีส่ดุก่อนจงึจะปล่อยออกขาย เพราะผลงานชิน้น้ีเป็น

เรื่องความปลอดภัยในชีวิต ซึ่งรีบมากไปก็ไม่ดี

กระนั้น ด้วยความที่ไม่เร่งรีบจะปล่อยขาย พ่ีๆ โคชจึงแนะน�า 

ให้ระหว่างที่ก�าลังรอเสียงสะท้อนจากผู้ใช้เพื่อพัฒนาผลงาน ทีมควรไป

ขอจดสิทธิบัตรผลงานไว้ก่อน เผื่อป้องกันการโจรกรรมทางความคิด

“ได้ไปจดแล้วค่ะ ภูมิใจที่เรามีผลงานของตัวเอง และก็ได้เรียนรู้

ขั้นตอนการขอจดด้วยว่าท�ายังไงบ้าง ก็เป็นประสบการณ์อีกอย่างที่ได้

มาค่ะ” ครีมยิ้ม

ผลงานส�าเร็จ ใช้งานได้จริง และมีคนสนใจ แน่นอนว่าท้ังสาม

ย่อมปลื้มปร่ิมมีความสุข และแน่นอนเช่นกันว่าอาจารย์พัชราเองก็มี

ความสุขที่เห็นลูกศิษย์ประสบความส�าเร็จในเบื้องต้นเป็นอย่างดี

“ผลงานทีจ่ะประสบความส�าเรจ็จรงิๆ มนัไม่จ�าเป็นต้องเป็นอะไร

ที่สลับซับซ้อน เพียงแต่ไปช่วยเขาได้จริงๆ ใช้ได้ง่าย คนเข้าถึงได้ง่าย  

เป็นที่ต้องการของคน ซึ่งมันต้องเกิดจากการได้ลงสนามจริง บางทีเรา 

ไมไ่ด้ลงสนามจรงิกจ็ะไมรู่ว่้าผูใ้ชต้้องการอะไร ก่อนหน้านีเ้ดก็ๆ กพ็ะวกั

พะวงว่าจะออกไปทดลองใช้ดไีหม ท้ังท่ีมคีนสนใจ เขารูส้กึว่ายังไม่พร้อม 

แต่พ่ีโบ้ก็แนะน�าว่าไม่ต้องรอพร้อมหรอก ถ้ามีคนสนใจก็ให้ออกไป

ทดลองใช้เลย อย่างน้อยจะได้รู้ว่าผู้ใช้เขาใช้แล้วเป็นยังไงบ้าง แล้วน�า

มาปรับปรุง” อาจารย์พัชรากล่าว

ทีมเป็นแรงสนับสนุนอย่างมากค่ะ  
หนูคนเดียวงานก็ไม่เสร็จ หรือเสร็จก็ไม่ได้ดีที่สุด 

แต่ถ้าเราช่วยกันออกความคิดเห็นว่าจะท�าอะไรต่อ 
ต้องปรับปรุงอะไร งานจะออกมาดีที่สุด
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ก้าวย่างด้วยก�าลังใจ
ส�าหรับคนนอก การได้มาเห็นผลงานในช่วงเวลาที่ส�าเร็จแล้ว  

ก็คงยากท่ีจะจนิตนาการถึงความยากล�าบากของนักพัฒนาในช่วงท่ีผ่าน

มาได้ ซึ่งครีมบอกว่า เป็นเรื่องจริงที่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ ทีมต้องฝ่าฟัน

อุปสรรคและการท�างานหนักมาไม่น้อย

“เราอยู่คนละจงัหวัดเลยค่ะ โรงเรยีนเราเป็นโรงเรยีนวิทยาศาสตร์

ภูมภิาค นกัเรยีนจากต่างจงัหวดัก็จะมาอยู่หอพักกัน หนอูยู่ตรงั ส่วนมนี

มาจากพังงา พิมมาจากกระบี่ ซึ่งช่วงที่ผ่านมาโรงเรียนต้องปิดเพราะ 

น�้าท่วมไป 2 รอบ เป็นช่วงเดียวกับตอนใกล้จะมาค่ายแล้วต้องท�าเล่ม 

เตรียมพรีเซนต์ ซ่ึงเราติดต่อกันยากพอสมควร ถ้าไม่ได้มาน่ังคุยกัน 

การสื่อสารอาจจะไม่ตรงกัน ก็ถือเป็นช่วงที่เครียดค่ะ พอโรงเรียนเปิดก็

ต้องรีบมาเคลียร์งานกันให้ทัน” ครีมเล่า

ซึ่งแน่นอนว่า แรงหนุนเสริมจากภายนอกย่อมส�าคัญอย่างย่ิง 

ต่อทีม

“อาจารย์ช่วยตั้งแต่ข้ันตอนแรกจนข้ันสุดท้ายเลยค่ะ ช่วยให ้

ค�าแนะน�าเกี่ยวกับอุปกรณ์ ข้อมูล ความรู้ต่างๆ” พิมกล่าว

“นอกจากน้ีก็จะเป็นการสนบัสนุนจากทีบ้่านค่ะ” ครมีเสรมิ “ทีช่่วย

เรื่องอุปกรณ์โดยตรง เพราะพ่อเป็นช่าง เลยคุยกันง่าย พ่อช่วยแนะน�า

เรื่องเทคนิค อุปกรณ์ เราก็ออกแบบแล้วไปคุยกับพ่อ ท่ีตัวเองชอบ 

สิ่งประดิษฐ์ก็อาจจะเป็นเพราะได้คลุกคลี เห็นพ่อท�ามาตั้งแต่เด็กด้วย”

เหนืออืน่ใด คอื ทีมเวิร์กและก�าลงัใจจากเพ่ือนในทีม ทีถ้่าไม่รวม

พลังสู้ฟันฝ่ามาด้วยกัน ทีมก็คงไม่ได้มายืนอยู่ในจุดน้ี และผลงานก็คง

ไม่ก้าวมาได้ไกลอย่างนี้

“ทมีเป็นแรงสนบัสนนุอย่างมากค่ะ ถ้ามหีนูคนเดยีวงานก็ไม่เสรจ็ 

หรือเสร็จก็ไม่ได้ดีที่สุด แต่ถ้าเราช่วยกันออกความคิดเห็นว่าน่าจะท�า

อะไรต่อ ต้องปรับปรุงอะไร งานจะออกมาดีที่สุด แรงผลักดันส�าหรับหนู

คือการช่วยกันของเพื่อนในทีมค่ะ” ครีมทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้ม
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คงอีกไม่นาน ที่ถ้าคุณเดินทางลงใต้ แล้วเห็นคนขึ้นมะพร้าวกัน

ด้วยอปุกรณ์อะไรบางอย่างทีส่ามารถน่ังบนต้นมะพร้าวได้ อย่าแปลกใจ 

เพราะนั่นคือ Easy Climb ผลงานของพวกเขาทั้งสามคนนั่นเอง

และอย่าแปลกใจ ถ้าในอนาคตเราจะได้ยินชื่อของท้ังสาม 

ในฐานะของนักพัฒนา ที่จะช่วยสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่สังคม

สืบต่อไป
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