Easy Climb

ใครๆ ก็ปีนต้นมะพร้าวได้

ผู้พัฒนา

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

นางสาวดลยา ชูจันทร์ (ครีม)
นายณัฐภัทร น้อยนาดี (มีน)
นางสาวพิชชานุช คงพูล (พิม)
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
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เห็นเกษตรกรปีนมะพร้าว...เท่าที่เราไปดูคนที่
มีทักษะหรือปีนเป็นมีอยู่น้อย เป็นงานที่มีความเสี่ยง
อันตราย เราจึงคิดว่าจะหาอุปกรณ์เสริมอะไรที่ท�ำให้
การปีนต้นมะพร้าวมีความปลอดภัยมากขึ้น

ยุคดิจิตอล 4.0 ที่ประเทศไทยก�ำลังจะก้าวเดินเข้าไปหานั้น
เทคโนโลยีด้านไอทีจะกลายเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่เข้ามามีส่วนช่วยใน
กระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ช่วยอ�ำนวยความสะดวกสบายใน
เชิงสังคมและพาณิชย์ และทีข่ าดไม่ได้กค็ อื เข้ามาช่วยยกระดับผลผลิต
และอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ภาคเกษตรกรรมมากยิ่งขึ้น
เช่นเดียวกับนวัตกรรมของ 3 หนุ่มสาวแห่งโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย ตรัง ที่จะเข้ามาช่วยอ�ำนวยความสะดวก ลดต้นทุน และ
สร้างสวัสดิภาพในชีวติ ให้แก่เกษตรกรสวนมะพร้าว เสียอย่างเดียวก็คอื
อาจท�ำให้น้องลิงตกงานได้
ผลงานที่ว่าคืออะไร? ครีม-มีน-พิม มีค�ำตอบ...

เซฟชีวิตด้วยแนวคิดเก๋ๆ
“ผลงานของเราเป็นอุปกรณ์ขนึ้ ต้นมะพร้าวค่ะ” ครีมกล่าวแนะน�ำ
ผลงานของทีมอย่างแจ่มใส “แรงบันดาลใจของเรามาจากตอนที่เห็น
เกษตรกรปีนมะพร้าว ซึง่ ปกติเขาจะปีนด้วยผ้า เท่าทีเ่ ราไปดูคนทีม่ ที กั ษะ
หรือปีนเป็นมีอยูน่ อ้ ย เป็นงานทีม่ คี วามเสีย่ ง อันตราย เราจึงคิดว่าจะหา
อุปกรณ์เสริมอะไรที่ท�ำให้การปีนต้นมะพร้าวมีความปลอดภัยมากขึ้น
ก็เลยสร้างอุปกรณ์ชิ้นนี้ขึ้นมา เป็นอุปกรณ์ขึ้นต้นมะพร้าวที่น�ำมาช่วย
เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ที่ปีนต้นมะพร้าวค่ะ”
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จากแรงบันดาลใจนั้น ผสานกับความชอบทางสิ่งประดิษฐ์ และ
ตัวเองก็มีทักษะทางช่างมาจากคุณพ่อที่เป็นช่างอยู่แล้ว ท�ำให้ครีมและ
เพือ่ นอีกคนหนึง่ คือ เพ็ญพิชชา เพชรสีชว่ ง ได้รว่ มมือกันพัฒนาโครงงาน
ขึ้นมา
“ตอนนั้นท�ำเป็นโครงงานค่ะ เอาแค่ใช้งานได้ ท�ำกับเพื่อนตั้งแต่
ม.2 จนเสร็จและส่ง YSC ตอน ม.3” ครีมเล่าถึงเส้นทางของผลงาน
ในขณะนัน้ ผลงานของครีมและเพือ่ นใช้ชอื่ แบบตรงไปตรงมาว่า
‘อุปกรณ์ขนึ้ ต้นมะพร้าว’ ส่งประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รนุ่ เยาว์
ครั้งที่ 18 (YSC 2016) และไปไกลถึงรอบชิงชนะเลิศ
“หลังจากแข่ง YSC เสร็จ ก็มีพี่ๆ รุ่นก่อนของโครงการต่อกล้าฯ
มาตั้งบูธโชว์ เห็นผลงานของพี่ๆ ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วดูน่าสนใจ
อาจารย์กส็ นับสนุนให้สมัครดู และส่วนตัวแล้วตอนไปรอบสุดท้าย YSC
รู้สึกว่างานยังไปไม่สุด เหมือนกับว่ามันยังพัฒนาได้อีก ไปต่อได้อีก
ก็เลยลองเข้ามาโครงการต่อกล้าฯ เพื่อพัฒนาไปให้สุดค่ะ” ครีมเล่าถึง
สาเหตุที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปี 4
แต่ในช่วงหัวเลีย้ วหัวต่อของ ม.ต้น กับ ม.ปลาย นัน่ เอง เพือ่ นคูห่ ู
ทีร่ ว่ มพัฒนาผลงานกันมาก็ยา้ ยโรงเรียนไป ครีมจึงต้องฟอร์มทีมขึน้ มาใหม่
โดยได้มีนที่มีความรู้ทางช่างและทักษะด้านการออกแบบมารับหน้าที่
งานกราฟิก จ�ำพวกออกแบบโลโก้ หรือโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และ
พิมทีถ่ นัดทางงานเอกสารและข้อมูลมาช่วยเติมเต็มในส่วนของการเก็บ
ข้อมูลผู้ใช้ ส่วนตัวครีมเองก็รับหน้าที่เรื่องท�ำอุปกรณ์เป็นหลักเช่นเดิม

เก็บความรู้ยัดใส่กระเป๋า
ครีม-มีน-พิม แพ็คกระเป๋าเดินเข้าสู่ค่ายโครงการต่อกล้าฯ และ
ก็เป็นที่นี่เองที่เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ของพวกเขาให้กว้างไกลและ
รอบด้านขึ้น จนทั้งสามได้ความรู้เก็บใส่มาจนกระเป๋าตุงทีเดียว
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“เข้ามาในค่ายได้ความรู้มากมายเลยค่ะ ตั้งแต่เรื่องการพูด
การน�ำเสนอผลงาน ว่าเวลาเราเอาอุปกรณ์ไปทดลอง เราจะอธิบาย
อย่างไรให้ผใู้ ช้เข้าใจว่าอุปกรณ์ของเราคืออะไร พูดยังไงให้เขาสนใจงาน
ของเรา ให้เขารู้สึกว่างานของเราแปลกใหม่ ท�ำให้เขารู้สึกอยากใช้ค่ะ”
ครีมกล่าว
“ได้มมุ มองความคิดใหม่ๆ โดยเฉพาะความรูเ้ รือ่ งการตลาดครับ
จะท�ำยังไงให้อุปกรณ์ของเราเป็นที่รู้จัก จะเอาสินค้าของเราไปวางขาย
กับกลุ่มเป้าหมายยังไง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้” มีนยิ้ม
ท้ายประโยค
นอกจากความรู้แล้ว บรรยากาศและกิจกรรมของค่ายเองก็ได้
สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่พวกเขาทั้งสามด้วย
“มีความกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะ” พิมเปิดประเด็น “และท�ำให้
เรารูจ้ กั เพือ่ นมากขึน้ โครงการนีท้ ำ� ให้มมี นุษยสัมพันธ์ทดี่ ี ทัง้ เพือ่ นในทีม
และเพื่อนในโครงการ พี่ๆ เขามีเกมให้เล่น มีกิจกรรมที่ท�ำให้รู้จักกัน
ได้คุยกันค่ะ”
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ซึ่งผู้ที่จะการันตีความเปลี่ยนแปลงนี้ ก็ไม่ใช่ใครที่ไหน หากแต่
คือ อาจารย์พัชรา พงศ์มานะวุฒิ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ นั่นเอง
“เห็นความเปลี่ยนแปลงได้ชัดค่ะหลังจากที่เข้าโครงการ รวมถึง
การที่เขาฝึกท�ำงานร่วมกันไปเรื่อยๆ หลังๆ มานี้เขาโตขึ้น จนสามารถ
ช่วยดูแลน้องที่ท�ำโครงงานกลุ่มอื่นๆ ได้” อาจารย์พัชรากล่าวด้วยความ
ภาคภูมิใจในตัวลูกศิษย์
ผลงานที่จะประสบความส�ำเร็จจริง มันไม่จ�ำเป็น
ต้องเป็นอะไรที่สลับซับซ้อน เพียงแต่ไปช่วยเขา
ได้จริงๆ ใช้ได้ง่าย คนเข้าถึงได้ง่าย
เป็นที่ต้องการของคน

เก็บข้อมูลผู้ใช้ น�ำไปขยายตลาด
หนึ่งในความรู้ที่ทั้งสามได้จากโครงการไปมากที่สุด นอกเหนือ
จากที่กล่าวข้างต้น นั่นก็คือ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและการน�ำ
ผลงานไปทดลองใช้กบั ผูใ้ ช้งาน ซึง่ เป็นประเด็นหนึง่ ทีค่ ณะกรรมการและ
ทีมโคชแนะน�ำให้ทมี มองหากลุม่ เป้าหมายให้หลากหลายมากขึน้ เพือ่ ที่
จะส่งผลต่อการพัฒนาและขยายผลผลงานในวงกว้าง
“ตอนเข้ามาโครงการต่อกล้าฯ เราได้กลุ่มผู้ใช้ที่หลากหลายค่ะ
ตอนประกวด YSC เรายังไม่มีกลุ่มผู้ใช้ที่แน่นอน ตอนแรกก�ำหนดไว้ว่า
เป็นเจ้าของสวน แต่พอเรามาเข้าโครงการต่อกล้าฯ พีๆ่ โคชเขาฝึกให้ลอง
คิดดูว่า มันอาจไม่ได้มีประโยชน์แค่นี้ ให้ลองคิดกว้างๆ” ครีมเล่า
ซึง่ กลุม่ เป้าหมายใหม่ของทีม ก็ได้มาจากการลงพืน้ ทีไ่ ปทดสอบ
และเก็บข้อมูลจริงจากผู้ใช้นี่เอง
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“ในทีมของเรามีงาน 2 ด้านหลักๆ ค่ะ คือ ด้านข้อมูลกับด้านการ
ท�ำอุปกรณ์ เริม่ แรกเราจะวางแผน พร้อมกัน 3 คนถึงงานทีจ่ ะท�ำ ซึง่ หลักๆ
คือ เราจะเอาอุปกรณ์นี้ไปทดลองใช้กับใครบ้าง แล้วเก็บข้อมูลและ
ความเห็นของผู้ใช้กลับมาพัฒนาผลงานต่อ” ครีมกล่าว
ก่อนที่พิมจะเล่าต่อไปว่า “เราลงพื้นที่จริงไปที่สวนมะพร้าวค่ะ
เอาอุปกรณ์ไปให้ผทู้ ชี่ ำ� นาญขึน้ ต้นมะพร้าวใช้ ตอนแรกเราเปรียบเทียบ
เรือ่ งความเร็วก่อน เขาก็ใช้วธิ ขี องเขาคือขึน้ ด้วยผ้า ไม่มอี ปุ กรณ์อะไรเลย
เขาก็ขึ้นได้เร็ว มีความคล่องตัว เพราะใช้วิธีนี้มานานเป็นสิบปี แต่พอ
มาใช้อุปกรณ์ของเราเขาขึ้นได้ช้าลง แต่ปลอดภัยกว่า ชัวร์กว่า เพราะ
อุปกรณ์เราเป็นแบบนัง่ มะพร้าวต้นหนึง่ สูงประมาณ 5 เมตร เวลาเหนือ่ ย
ก็ต้องยืนค้างบนนั้น แต่อุปกรณ์ของเราสามารถนั่งได้ ถ้าขึ้นไปแล้ว
เหนื่อยก็นั่งพักได้ แล้วค่อยขึ้นต่อ เวลาเก็บลูกมะพร้าวก็สามารถนัง่ เก็บ
หรือยืนเก็บก็ได้ แล้วปล่อยลูกลงมา”
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Easy Climb เวอร์ชันต่อกล้าฯ จะมีอุปกรณ์หลักที่ใช้คล้องกับ
ล�ำต้นมะพร้าว ประกอบด้วยส่วนประกอบ 2 ชิ้น คือ ตัวนั่งกับตัวเหยียบ
ซึ่งยึดติดกันด้วยโซ่ไม่ให้แยกออกจากกัน แต่ละส่วนจะมีลวดสลิงไว้
ส�ำหรับคล้องรัดต้นมะพร้าว และมีเข็มขัดกันหงายหลัง ส่วนอุปกรณ์เสริม
จะประกอบด้วยหมวกกับแว่นตาไว้ใช้ป้องกันศีรษะและดวงตา
“ตอน YSC ผลงานพัฒนาจนใช้งานได้ แต่ยังไม่ดีเท่าที่ควรค่ะ
พอเข้าต่อกล้า ก็ได้รบั ค�ำแนะน�ำต่างๆ จากกรรมการและพีๆ่ โคช ก็นำ� มา
ปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างและชนิดของวัสดุให้แข็งแรงและสะดวกกับ
ผู้ใช้มากขึ้นค่ะ เช่น เปลี่ยนน็อตแบบธรรมดาเป็นน็อตรูปผีเสื้อ เพื่อให้
แข็งแรงและปรับได้สะดวกขึ้น เข็มขัดท�ำให้เป็นแบบปรับได้ เพราะผู้ใช้
แต่ละคนตัวไม่เท่ากัน” ครีมอธิบาย
โดยวิธกี ารใช้งานนัน้ เริม่ จากติดตัง้ สายสลิงของทัง้ ส่วนตัวนัง่ กับ
ตัวเหยียบเข้ากับต้นมะพร้าว โดยให้ตวั นัง่ อยูเ่ หนือตัวเหยียบ จากนัน้ ให้
ผู้ใช้ใส่สายรัดนิรภัย ขึ้นนั่งบนตัวนั่งและเกี่ยวตะขอสายรัดเข้ากับตัวนั่ง
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เท้าวางบนตัวเหยียบ โดยปลายเท้าสอดไว้ใต้ที่รองเท้าส�ำหรับงัดเพื่อ
งัดอุปกรณ์ขึ้น
จากนั้นเหยียบตัวเหยียบยืนขึ้น โดยใช้มือยกส่วนตัวนั่งตามมา
ด้วยแล้วนั่งลง ใช้ปลายเท้างัดที่รองเท้าส�ำหรับงัดตามขึ้นมาแล้วยืนขึ้น
อีกครัง้ ท�ำเช่นนีไ้ ปจนถึงยอดมะพร้าว จนเมือ่ เก็บมะพร้าวเสร็จ ให้นงั่ บน
ตัวนัง่ และใช้ปลายเท้างัดทีร่ องเท้าส�ำหรับงัดขึน้ เล็กน้อย และเลือ่ นส่วน
ตัวเหยียบลง ยืนขึ้นแล้วยกส่วนตัวนั่งตามลงมา ท�ำเช่นนี้จนลงมาถึง
โคนมะพร้าว
ซึ่งด้วยคุณสมบัติที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขึ้นมะพร้าว
บนฐานคิดที่ยึดความปลอดภัยมากกว่าความรวดเร็วในการขึ้น ก็ท�ำให้
ทีมเกิดไอเดียในการมองหากลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม
“คือผู้ที่ขาดทักษะในการขึ้นต้นมะพร้าวค่ะ ผู้ที่ปีนต้นมะพร้าว
ไม่เป็นเลย แต่พอมาใช้อุปกรณ์ของเราเขาก็สามารถขึ้นต้นมะพร้าวได้
ซึง่ มันจะเป็นการสร้างอาชีพให้หลายๆ คน หรือช่วยลดต้นทุนของเจ้าของ
สวนมะพร้าวได้ อย่างที่หนูเอาไปทดลองแถวบ้าน เขามีต้นมะพร้าวแค่
3-4 ต้น แต่ตอ้ งจ้างคนมาขึน้ ให้ ท�ำให้เกิดต้นทุน แต่ถา้ มีอปุ กรณ์ของเรา
เขาก็สามารถขึ้นได้เองเลย” ครีมเล่า
รวมไปถึงกลุม่ ผูใ้ ช้ทที่ มี ไม่เคยคิดมาก่อน ก็ได้มาจากการลงพืน้ ที่
อย่างหลากหลายนี่ด้วย
“ได้ไปตามรีสอร์ทริมทะเลทีเ่ ขามีตน้ มะพร้าว ซึง่ ปกติเขาต้องจ้าง
คนมาขึ้น ทั้งที่เขามีพนักงาน มีคนสวนอยู่แล้ว หนูก็เลยเอาอุปกรณ์น้ี
ไปให้คนสวนทีร่ สี อร์ทใช้ เดิมเขาปีนไม่เป็น แต่พอใช้อปุ กรณ์ของเราเขา
ก็ขนึ้ ได้ ซึง่ ช่วยลดต้นทุนค่าจ้างคนขึน้ ต้นมะพร้าวหรือเก็บมะพร้าวได้คะ่
หรือบางทีเขาต้องการจัดไฟหน้าโรงแรม ส่วนใหญ่เขาจะปลูกต้นมะพร้าว
ไว้ข้างหน้า บางทีเขาจะต้องขึ้นไปตกแต่งกิ่งมะพร้าวเพื่อจัดไฟ เขาก็
สามารถใช้อุปกรณ์ของเราได้ค่ะ” ครีมเล่า
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“ท�ำให้เราได้มุมมองใหม่ๆ มองกลุ่มผู้ใช้ได้ชัดเจนขึ้น ว่าไม่ได้
มีแค่ทเี่ ราคิด เราต้องลองมองให้กว้างไกลว่ากลุม่ ผูใ้ ช้ของเราจะเป็นใคร
ได้อีกบ้าง” พิมตบท้าย

ท�ำจริง ดีจริง และเตรียมขายได้จริง!
ความฝั น ประการหนึ่ ง ของนั ก พั ฒ นา นอกจากการพั ฒ นา
นวัตกรรมทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ใช้งานได้จริง เป็นประโยชน์ตอ่ ผูใ้ ช้หรือสังคมแล้ว
การที่ผลงานของตนขายได้ ก็เป็นจุดมุ่งหมายที่นักพัฒนาหลายๆ คน
อยากน�ำพาผลงานของตนไปให้ถึงจุดนั้น
เช่นเดียวกับครีม-มีน-พิม ที่ต่างก็ต้องการพัฒนาผลงานของทีม
ไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้ โดยแลกกับการท�ำงานหนัก และถึงวันนี้ ความฝัน
ของพวกเขาก็ใกล้จะกลายเป็นความจริงแล้ว
“มีหลายกลุม่ ติดต่อมาบอกว่าสนใจสินค้าเราค่ะ แต่เราก็บอกว่า
ให้ลองเอาสินค้าของเราไปใช้ก่อน ยังไม่ได้คิดราคาว่าจะขายชิ้นละ
เท่าไหร่ ซึ่งจริงๆ เราก็มีต้นทุนในการท�ำ แต่เราก็อยากให้เขาได้ลองใช้
และแสดงความคิดเห็นมาก่อน เผือ่ ว่าต้องแก้ไขปรับปรุงค่ะ” ครีมกล่าว
ก่อนจะยกตัวอย่างให้ฟังเคสหนึ่ง
“มีคา่ ยทหารทีเ่ ขาเห็นอุปกรณ์ของเรา ก็ไม่รวู้ า่ เขาเห็นจากทีไ่ หน
อาจจะรู้จากที่เราเคยไปออกรายการตอนไปแสดงผลงานที่ศูนย์สิริกิติ์ฯ
เขาก็ตดิ ต่อมาว่าในค่ายมีตน้ มะพร้าวเยอะ อยากให้ทหารขึน้ มะพร้าว (ยิม้ )
คือส่วนมากทีต่ ดิ ต่อมาจะเป็นคนทีข่ นึ้ มะพร้าวไม่เป็นและอยากใช้อปุ กรณ์
ของเรา และรวมไปถึงเกษตรกรบางคนที่เขามีสวนมะพร้าว แต่ต้องจ้าง
คนมาขึน้ ซึง่ ตรงกับกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ราวางไว้เลยค่ะ” ครีมยิม้ ท้ายประโยค
พร้อมเผยความรู้สึกว่า
“ตอนแรกก็ไม่ได้คิดเลยว่าจะมีคนติดต่อมาโดยตรง คิดว่าเรา
จะต้องเอาไปเสนอให้เขา เขาถึงจะรู้จักผลงานเรา แต่พอมีคนมาติดต่อ
ก็รู้สึกดีใจค่ะที่อุปกรณ์เราเริ่มเป็นที่รู้จัก เริ่มมีคนสนใจติดต่อมา”
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อย่างไรก็ตาม เป็นความต้องการของครีมและทีม ที่ต้องการ
พัฒนาผลงานให้ดที สี่ ดุ ก่อนจึงจะปล่อยออกขาย เพราะผลงานชิน้ นีเ้ ป็น
เรื่องความปลอดภัยในชีวิต ซึ่งรีบมากไปก็ไม่ดี
กระนั้น ด้วยความที่ไม่เร่งรีบจะปล่อยขาย พี่ๆ โคชจึงแนะน�ำ
ให้ระหว่างที่ก�ำลังรอเสียงสะท้อนจากผู้ใช้เพื่อพัฒนาผลงาน ทีมควรไป
ขอจดสิทธิบัตรผลงานไว้ก่อน เผื่อป้องกันการโจรกรรมทางความคิด
“ได้ไปจดแล้วค่ะ ภูมิใจที่เรามีผลงานของตัวเอง และก็ได้เรียนรู้
ขั้นตอนการขอจดด้วยว่าท�ำยังไงบ้าง ก็เป็นประสบการณ์อีกอย่างที่ได้
มาค่ะ” ครีมยิ้ม
ผลงานส�ำเร็จ ใช้งานได้จริง และมีคนสนใจ แน่นอนว่าทั้งสาม
ย่อมปลื้มปริ่มมีความสุข และแน่นอนเช่นกันว่าอาจารย์พัชราเองก็มี
ความสุขที่เห็นลูกศิษย์ประสบความส�ำเร็จในเบื้องต้นเป็นอย่างดี
“ผลงานทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จจริงๆ มันไม่จำ� เป็นต้องเป็นอะไร
ที่สลับซับซ้อน เพียงแต่ไปช่วยเขาได้จริงๆ ใช้ได้ง่าย คนเข้าถึงได้ง่าย
เป็นที่ต้องการของคน ซึ่งมันต้องเกิดจากการได้ลงสนามจริง บางทีเรา
ไม่ได้ลงสนามจริงก็จะไม่รวู้ า่ ผูใ้ ช้ตอ้ งการอะไร ก่อนหน้านีเ้ ด็กๆ ก็พะวัก
พะวงว่าจะออกไปทดลองใช้ดไี หม ทัง้ ทีม่ คี นสนใจ เขารูส้ กึ ว่ายังไม่พร้อม
แต่พี่โบ้ก็แนะน�ำว่าไม่ต้องรอพร้อมหรอก ถ้ามีคนสนใจก็ให้ออกไป
ทดลองใช้เลย อย่างน้อยจะได้รู้ว่าผู้ใช้เขาใช้แล้วเป็นยังไงบ้าง แล้วน�ำ
มาปรับปรุง” อาจารย์พัชรากล่าว
ทีมเป็นแรงสนับสนุนอย่างมากค่ะ
หนูคนเดียวงานก็ไม่เสร็จ หรือเสร็จก็ไม่ได้ดีที่สุด
แต่ถ้าเราช่วยกันออกความคิดเห็นว่าจะท�ำอะไรต่อ
ต้องปรับปรุงอะไร งานจะออกมาดีที่สุด
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ก้าวย่างด้วยก�ำลังใจ
ส�ำหรับคนนอก การได้มาเห็นผลงานในช่วงเวลาที่ส�ำเร็จแล้ว
ก็คงยากทีจ่ ะจินตนาการถึงความยากล�ำบากของนักพัฒนาในช่วงทีผ่ า่ น
มาได้ ซึ่งครีมบอกว่า เป็นเรื่องจริงที่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ ทีมต้องฝ่าฟัน
อุปสรรคและการท�ำงานหนักมาไม่น้อย
“เราอยูค่ นละจังหวัดเลยค่ะ โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์
ภูมภิ าค นักเรียนจากต่างจังหวัดก็จะมาอยูห่ อพักกัน หนูอยูต่ รัง ส่วนมีน
มาจากพังงา พิมมาจากกระบี่ ซึ่งช่วงที่ผ่านมาโรงเรียนต้องปิดเพราะ
น�้ำท่วมไป 2 รอบ เป็นช่วงเดียวกับตอนใกล้จะมาค่ายแล้วต้องท�ำเล่ม
เตรียมพรีเซนต์ ซึ่งเราติดต่อกันยากพอสมควร ถ้าไม่ได้มานั่งคุยกัน
การสื่อสารอาจจะไม่ตรงกัน ก็ถือเป็นช่วงที่เครียดค่ะ พอโรงเรียนเปิดก็
ต้องรีบมาเคลียร์งานกันให้ทัน” ครีมเล่า
ซึ่งแน่นอนว่า แรงหนุนเสริมจากภายนอกย่อมส�ำคัญอย่างยิ่ง
ต่อทีม
“อาจารย์ช่วยตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนขั้นสุดท้ายเลยค่ะ ช่วยให้
ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับอุปกรณ์ ข้อมูล ความรู้ต่างๆ” พิมกล่าว
“นอกจากนีก้ จ็ ะเป็นการสนับสนุนจากทีบ่ า้ นค่ะ” ครีมเสริม “ทีช่ ว่ ย
เรื่องอุปกรณ์โดยตรง เพราะพ่อเป็นช่าง เลยคุยกันง่าย พ่อช่วยแนะน�ำ
เรื่องเทคนิค อุปกรณ์ เราก็ออกแบบแล้วไปคุยกับพ่อ ที่ตัวเองชอบ
สิ่งประดิษฐ์ก็อาจจะเป็นเพราะได้คลุกคลี เห็นพ่อท�ำมาตั้งแต่เด็กด้วย”
เหนืออืน่ ใด คือ ทีมเวิรก์ และก�ำลังใจจากเพือ่ นในทีม ทีถ่ า้ ไม่รวม
พลังสู้ฟันฝ่ามาด้วยกัน ทีมก็คงไม่ได้มายืนอยู่ในจุดนี้ และผลงานก็คง
ไม่ก้าวมาได้ไกลอย่างนี้
“ทีมเป็นแรงสนับสนุนอย่างมากค่ะ ถ้ามีหนูคนเดียวงานก็ไม่เสร็จ
หรือเสร็จก็ไม่ได้ดีท่ีสุด แต่ถ้าเราช่วยกันออกความคิดเห็นว่าน่าจะท�ำ
อะไรต่อ ต้องปรับปรุงอะไร งานจะออกมาดีที่สุด แรงผลักดันส�ำหรับหนู
คือการช่วยกันของเพื่อนในทีมค่ะ” ครีมทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้ม
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คงอีกไม่นาน ที่ถ้าคุณเดินทางลงใต้ แล้วเห็นคนขึ้นมะพร้าวกัน
ด้วยอุปกรณ์อะไรบางอย่างทีส่ ามารถนัง่ บนต้นมะพร้าวได้ อย่าแปลกใจ
เพราะนั่นคือ Easy Climb ผลงานของพวกเขาทั้งสามคนนั่นเอง
และอย่าแปลกใจ ถ้าในอนาคตเราจะได้ ยินชื่ อของทั้ ง สาม
ในฐานะของนักพัฒนา ที่จะช่วยสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่สังคม
สืบต่อไป
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