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Sunny เครื่องปลูกต้นอ่อนทานตะวันอัจฉริยะ 
เพียงน�าเมล็ดใส่ไว้ในเครื่องแล้วรอทานได้เลย 

ตัวเครื่องสามารถควบคุมระบบจ่ายน�้า อุณหภูมิ
ของน�้าและตัวเครื่อง ความชื้นและความสว่างภายใน
ถาดปลูกได้อย่างเบ็ดเสร็จ เหมาะส�าหรับคนเมืองที่มี

พื้นที่น้อย ต้องการความสะดวกในการบริโภคผัก
ปลอดสารพิษ สามารถสั่งงานผ่านเว็บไซต์ได้  

และดูสถานะของต้นอ่อนได้ด้วย
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ท�าเครื่องปลูกต้นอ่อนทานตะวันดีกว่า 

เพราะยังไม่มีขาย อีกอย่างหนึ่งคือเป็นพืชที ่
คนปัจจุบันนิยมรับประทาน ยิ่งปลอดสารพิษ 

คนก็น่าจะชอบกัน

 

การได้ปลูกพืชผักไว้รับประทานเองถือเป็นความฝันของใคร

หลายๆ คน เพราะทั้งประหยัดและเป็นมิตรต่อสุขภาพ แต่ส�าหรับ 

คนเมืองแล้ว ทั้งด้วยพื้นที่ของที่พักอาศัยที่จ�ากัด และเวลาในแต่ละวัน

ที่จ�าเข่ีย ท�าให้การจะปลูกพืชหวังใบหวังผลไว้ทานเองนั้นดูจะยากเย็น

เสียเหลือเกิน

การมนีวตักรรมทีช่่วยอ�านวยให้คนเมอืงสามารถลงมอืปลกูพืชผกั

ไว้ทานเองได้ จึงเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจอย่างย่ิง และถ้าหากนวัตกรรมน้ันมี

ความอจัฉรยิะในระดับ Internet of Things ท่ีคนไม่ต้องเสยีเวลามาดแูล

รดน�้า ก็ดูจะยิ่งน่าสนใจขึ้นไปอีก เหมือนกับผลงาน Sunny ของ 4 หนุ่ม

สาวแดนเหนือ ทีค่ดิค้นพัฒนาขึน้มาเพ่ือตอบสนองความต้องการกินผกั

ของคนเมืองได้เป็นอย่างดี

ขึ้นต้นเป็นล�าไย แตกใบอ่อนเป็นทานตะวัน
ผลงาน Sunny หรือ ‘เครื่องควบคุมการปลูกต้นอ่อนทานตะวัน 

และระบบดแูลการเจรญิเติบโต’ มจีดุตัง้ต้นมาจากเป่าเปา ซึง่เลง็เหน็ถงึ

กระแสของ Internet of Things ที่เข้ามามีบทบาทในการท�าการเกษตร

ยุคใหม่ จงึได้คดิค้นพัฒนาผลงาน ‘ระบบควบคุมและดูแลสวนพรรณไม้

เขตร้อน (ล�าไย) ด้วยแพลตฟอร์ม NETPIE เพื่อชาวเกษตรกร (IoT)’ ขึ้น 

48



49



พร้อมทั้งส่งประกวดโครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC 2016) ในหมวด Internet of Things และ

สามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้อย่างน่าภูมิใจ

“เป็นระบบรดน�า้ต้นไม้อตัโนมตัคิรบั เน้นไปทีร่ดน�า้ต้นล�าไย และ

ส่งประกวด NSC แต่พอโครงการต่อกล้าฯ ก็พัฒนาใหม่มาเป็นเครื่อง

ปลูกต้นอ่อนทานตะวัน” เป่าเปาเล่าถึงที่มาของผลงาน

เหตทุีท่�าให้เป่าเปาต้องเปลีย่นรปูแบบผลงานน้ัน เป็นเพราะงาน

ทีส่่งประกวด NSC เป็นเพียงระบบต้นแบบทียั่งไม่ได้น�าไปทดลองใช้จรงิ 

ซึ่งจากประสบการณ์ของกรรมการและทีมโคชเห็นว่า หากจะน�าระบบ

ไปใช้งานจรงิ ต้องมกีารพัฒนาเป็นขนาดใหญ่ ซึง่ต้องอาศัยทุนมากมาย

หลายด้าน

“โจทย์ของผลงานเปลีย่นตอนไปค่ายต่อกล้าฯ ท่ีอมัพวาค่ะ จากท่ี

เราตั้งใจว่าผู้ใช้คือชาวสวนล�าไย แต่พี่ๆ โคชก็แนะน�าว่ากลุ่มเป้าหมาย

มันกว้างเกินไป และถ้าท�ามันต้องเป็นระบบขนาดใหญ่ซึ่งควบคุมยาก 

ซึ่งเรายังไม่สามารถค่ะ” จอยเล่า

“เป็นปัญหาด้านการควบคุมการปลูกครับ เพราะขอบเขตมัน

ใหญ่เกินไป จึงพยายามจ�ากัดขอบเขตให้แคบลง แล้วโฟกัสผู้ใช้ให้

ชัดเจนขึ้น” เป่าเปาเสริม

การถูกตีตกผลงานย่อมบั่นทอนก�าลังใจของทีมลงไปไม่น้อย 

และด้วยความที่ไม่มีแผนส�ารองมาก่อน สภาพของทีมในตอนน้ันจึง

มนึงงไปไม่ถูก พ่ีๆ ทีมโคชจงึแนะน�าให้ทัง้สียึ่ดแนวทางผลงานเดมิไว้ คอื 

Internet of Things แต่ให้หากลุ่มผู้ใช้ใหม่

“ตอนทีรู่ว่้าต้องเปลีย่นโจทย์มนัก็ท้าทายดีนะคะ แต่ก็เหน่ือยด้วย 

ท้อด้วย ตอนนัน้ความคดิเรากว้างมาก ไม่มัน่ใจว่าจะโฟกัสผู้ใช้กลุ่มไหน 

พี่ๆ โคชก็ช่วยตีกรอบเข้ามาให้เราชัดเจนขึ้น และให้ไปหาข้อมูลเพิ่มว่า

ต่างประเทศมีอะไรบ้าง แล้วเราจะแตกต่างจากเขาอย่างไร คือต้องหา

ความแตกต่างให้ได้” จอยเล่า
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“จนในท่ีสดุก็ได้มาเป็นเครือ่งปลกูต้นอ่อนทานตะวนัครบั” เป่าเปา

สรุปความ

หาขอบเขตงานจากพื้นที่จริง
ท�าไมต้องเป็นต้นอ่อนทานตะวัน? ส�าหรบัค�าถามน้ี แมนเป็นผูใ้ห้

ค�าตอบว่า

“ตอนแรกจะท�าเครื่องรดน�้าดอกกุหลาบ แต่ถ้าให้แตกต่างจริงๆ 

ท�าเครื่องปลูกต้นอ่อนทานตะวันดีกว่า เพราะยังไม่มีขาย อีกอย่างหน่ึง

คือมันเป็นพืชท่ีคนปัจจุบันนิยมทาน ย่ิงปลอดสารพิษคนน่าจะชอบกัน 

เลยมาหาวิธีปลกูต้นอ่อนทานตะวนัให้สามารถน�าไปใช้ในบ้านได้ โดยท่ี

เราไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอก”

แมนเล่าถึงแนวคดิของทมี ก่อนบอกอกีว่า อกีเหตุผลทีเ่ลอืกพัฒนา

เครื่องปลูกต้นอ่อนทานตะวันนั้น เป็นเพราะในบรรดาต้นอ่อนของพืช  

ต้นอ่อนทานตะวันจัดอยู่ในกลุ่มที่ปลูกยาก มีขั้นตอนมากและต้องการ

การเอาใจใส่ดูแลสูง เช่น การน�าเมล็ดไปแช่น�้าก่อนปลูก การน�าลงดิน

โดยห้ามโดนแสง 1-3 วนั เป็นต้น ซึง่แน่นอนว่า ไม่ใช่ทกุคนทีอ่ยากจะปลกู

ก็สามารถปลูกได้เองง่ายๆ
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และแน่นอนว่า ทกุคนในทมีก็ไม่มใีครรูข้ัน้ตอนทีแ่ท้จรงิของการ

ปลูกต้นอ่อนทานตะวันมาก่อนเลย กระบวนการท�างานท่ีส�าคัญจึงเป็น 

การลงพื้นที่ไปศึกษาดูงานการเพาะต้นอ่อนทานตะวันของจริง

“ไปศกึษาเรือ่งการปลกูท่ีบ้านต้นอ่อนทานตะวันครบั ไปดวู่าเขา

ปลูกยังไง ซึ่งเขายังปลูกแบบใช้ดิน แต่ส�าหรับคนเมืองโดยเฉพาะท่ีอยู่

ในคอนโดฯ เมื่อใช้ดินมันยุ่งยาก เราจึงคิดว่าถ้าเครื่องเราไม่ต้องใช้ดิน 

แต่ใช้ระบบแช่ มีระบบให้น�้าในตัว ก็จะลดค่าใช้จ่ายในการซื้อดินหรือ

ความเสี่ยงจากพวกเชื้อราออกไปได้” ต๋องเล่าถึงแนวคิดที่ได้จากการ 

ลงไปศึกษาของจริงในพื้นที่

เมื่อได้โจทย์การพัฒนา ทั้งสี่จึงกลับมาทดลองปลูกต้นอ่อน

ทานตะวันแบบใช้น�้าอย่างเดียว โดยเร่ิมจากการท�ากล่องส�าหรับปลูก  

ซึ่งตัวต้นแบบนั้นสร้างจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ
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“เริม่จากจ�าลองหลกัการดกู่อนครบั ท�ากล่องต้นแบบพิมพ์ 3 มติิ

ออกมา แล้วไปซือ้ของมาท�ากล่องเพ่ิม ท�าระบบป๊ัมน�า้ คอืเราลอง Proof 

of Concept ว่าถ้าให้น�า้แบบน้ีมนัจะปลกูขึน้หรอืเปล่า ทดลองประมาณ 

3-4 กล่อง กล่องท่ียังไม่ได้แช่เมล็ด กล่องท่ีแช่เมล็ด กล่องน้ีใช้น�้าร้อน 

เป็นต้น เพ่ือจะหาดวู่าสาเหตทุีเ่กิดเชือ้รามาจากอะไร แล้วท�ายังไงถึงจะ

แก้ไขได้ ท�ายังไงถึงจะให้มันโต ก็ทดลองจนสรุปได้ตัวเครื่องน้ีมาครับ” 

แมนเล่ากระบวนการท�างานของทีมอย่างออกรส

เราเห็นโปรดักส์ที่เขาขายกันอยู่ตามท้องตลาด 
ซึ่งเหมือนของเราเลย แต่ท�าไมเราท�าไปถึงจุดนั้น 

ไม่ได้ ถ้าเขาท�าแบบนั้นได้ เราก็ต้องท�าแบบนี ้
ได้เหมือนกัน

ทีมเวิร์ค
เดิมที เมื่อครั้งพัฒนา ‘ระบบควบคุมและดูแลสวนพรรณไม ้

เขตร้อน (ล�าไย) ด้วยแพลตฟอร์ม NETPIE เพ่ือชาวเกษตรกร (IoT)’  

ส่งประกวด NSC นั้น เป่าเปาฉายเดี่ยวคนเดียว แต่เมื่อต่อยอดเข้าสู่

โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปี 4 ด้วยความท่ีตระหนักดีว่างานน้ีต้อง

พัฒนาไปสู่ผู้ใช้จริง เป่าเปาจึงขอแรงจากเพ่ือนท้ังสาม ซึ่งมีความถนัด

คนละด้าน มาช่วยกันพัฒนาผลงานให้ส�าเร็จ

ซึง่ทัง้สีก็่คงจะไม่มโีอกาสได้มาท�างานร่วมทีมกันเลย เพราะเรยีน

ต่างสถาบันกัน หากไม่มีชมรมเชียงใหม่เมกเกอร์คลับ

ชมรมเชียงใหม่เมกเกอร์คลับ ก่อตั้งโดย นายแพทย์ภาณุทัต  

เตชะเสน เจ้าของจิมมี่ซอฟต์แวร์ บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์สัญชาติไทย

รายแรกทีส่่งออกงานไปต่างประเทศ โดยเชยีงใหม่เมกเกอร์คลบั มรีปูแบบ
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เป็น Maker Space หรอืพ้ืนทีส่�าหรบัให้นกัสร้างสรรค์มาใช้เป็นทีท่�างาน 

หรือพบปะพูดคุยกัน โดยมี คุณณัฐ วีระวรรณ์ ท�าหน้าที่ประธานชมรม 

ซึ่งเป็นที่นี่เองที่ทั้งสี่ได้มาพบกัน

“ได้มารู้จักกันที่นี่ครับ มาเรียนด้วยกัน มาเล่นด้วยกัน ท่ีน่ีเป็น 

Maker Space ที่ทุกคนสามารถเข้ามาใช้งานได้ฟรี อย่างเป่าเปาตอน

แรกๆ ก็ท�าด้านเว็บไซต์อย่างเดียว พออยากรู้ด้านฮาร์ดแวร์ก็มาให้ผม

ฝึกบัดกรี มาท�าโดรนกันที่นี่” แมนกล่าว

จากความคุ้นเคย และด้วยเห็นถึงความสามารถท่ีแตกต่าง  

จึงท�าให้ทั้งสี่ได้มาร่วมทีม และแบ่งงานกันท�าในที่สุด โดยแมนกับต๋อง

รับผิดชอบงานด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับด้านฮาร์ดแวร์ ได้แก่  

การออกแบบโครงสร้าง และการ Proof of Concept ขณะท่ีเปาเป่า 

จะรับผิดชอบส่วนซอฟท์แวร์ที่เชื่อมต่อตัวเคร่ืองกับอินเทอร์เน็ตให้เกิด

การรบัส่งข้อมลูระหว่างกัน ขณะทีจ่อยจะรบัผดิชอบในส่วนของงานบญัชี 

การติดต่อประสานงาน และท้ังเป่าเปากับจอยช่วยกันท�าหน้าเว็บไซต ์

อนัเป็นส่วนควบคมุตวัเครือ่งปลกูอกีด้วย ซึง่ทัง้หมดนี ้ท้ังสีบ่อกเป็นเสยีง

เดียวกันว่า เป็นการแบ่งงานและสอดประสานกันได้อย่างลงตัว

“งานไปได้เร็วครับ เพราะเราได้โฟกัสเฉพาะจุดของเราจริงๆ ซึ่ง

เกิดจากการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน” เป่าเปากล่าว

“อย่างเว็บไซต์ผมท�าไม่ได้ ผมก็ท�าตัวเครื่อง ต๋องเป็นคนท�า

อเิลก็ทรอนิกส์ พอต๋องท�าเสรจ็ ผมก็มาประกอบฮาร์ดแวร์ เขยีนโค้ด แล้ว

ก็ส่งข้อมูลไปให้เป่าเปาจัดการต่อ ผมแค่ท�าข้างล่างให้สมบูรณ์แล้ว 

ส่งไปให้เป่าเปาจัดการ แทนที่ผมจะต้องหาเวลาไปศึกษาการเขียนเว็บ  

การรับส่งข้อมูลบน Cloud Server อะไรพวกน้ี ผมก็เอาเวลาน้ันมา 

ท�าฮาร์ดแวร์ให้มันดีแทน ท�าให้การท�างานง่ายข้ึน และมีประสิทธิภาพ

มากขึ้นครับ” แมนกล่าว พร้อมกับยืนยันว่า แม้เวลาจะไม่ตรงกันและ

เรยีนต่างมหาวทิยาลยั แต่ถ้าแบ่งงานกันชดัเจน เวลาและพ้ืนทีท่ี่ต่างกัน

ก็ไม่ใช่ปัญหา
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ไปถามคนที่ชอบทานต้นอ่อนทานตะวัน 
ถ้ามีเครื่องแบบนี้ไปไว้ที่บ้านและสามารถปลูก 

ต้นอ่อนทานตะวันได้ เขาอยากได้เครื่องแบบไหน

เรียนรู้จากการท�า ปรับงานตามผู้ใช้
อย่างไรก็ตาม แม้จะแบ่งงานกันอย่างชัดเจน แต่ก็ย่อมเป็น

ธรรมดาทีต่่างคนก็ต่างความคดิ การประสานและหาข้อสรปุจากความคิด

ทีแ่ตกต่างเพ่ือให้งานเดนิต่อได้ จงึเป็นอปุสรรคส�าคัญท่ีท้ังส่ีต้องใช้เวลา

เรียนรู้และปรับตัวเข้าหากัน
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“จดุท่ียากคอืการระดมความคดิของแต่ละคนว่า สรปุแล้วเครือ่ง

เราจะเอาแบบไหน แล้วมนัจะตรงกับความต้องการของผูใ้ช้งานได้ยังไง 

ท�าไมแบบเครือ่งต้องเป็นแบบน้ี ท�าไมต้องใช้อปุกรณ์ตวันี ้ท�าไมหน้าเว็บ

ต้องเป็นแบบน้ี คือต่างคนก็มีสไตล์ของตัวเองครับ เราก็ต้องมาคุยกัน

ตกลงกัน ซึ่งเราก็ไม่ค่อยมีเวลามาคุยกันอยู่แล้ว มันก็เลยเป็นจุดที่ยาก 

ก่อนหน้านี้มีบ่อยที่ท�าเสร็จแล้วคนอื่นไม่เอา ก็ขัดใจกัน (หัวเราะ) เราก็

ต้องกลับมาคุยตกลงให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะเริ่มท�า” แมนเล่าพลาง

หัวเราะ

ผลงาน Sunny ก่อร่างสร้างตัวไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ของทีม

ทั้ง 4 คน ภายใต้การแนะน�าจากโคชและกรรมการโครงการต่อกล้าฯ

“ได้ค�าแนะน�าจากพ่ีๆ โคชเยอะครับ ฝั่งฮาร์ดแวร์ก็จะเป็นเรื่อง

การดีไซน์ การออกแบบอย่างไรให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย หรืออย่าง

เรื่องการวัดค่าอุปกรณ์ เซ็นเซอร์ต่างๆ พ่ีเขาก็จะแนะน�าว่าควรใช้ตัวน้ี 

ตัวนั้น ให้มันดีขึ้นหรือมีมาตรฐานขึ้น” แมนกล่าว
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“ในส่วนเวบ็ไซต์ก็เป็นทางด้านหน้าตา โดยเฉพาะ User Interface 

ว่าใช้ง่ายใช้ยากไหม แล้วควรจะมเีนือ้หาอะไรบ้างท่ีครอบคลุม” เป่าเปา

ส�าทับ

ซึ่งไม่เพียงเรียนรู้กระบวนการท�างานจากกันและกัน และเรียนรู้

การพัฒนาผลงานจากโคชและกรรมการเท่านั้น แต่ทั้งสี่ก็ไม่ลืมที่จะน�า

ผลงานไปรับเสียงสะท้อนจากผู้รู้และผู้ใช้จริงภายนอกด้วย เน่ืองจาก 

ผลงานพัฒนามาถึงจดุท่ีไม่สามารถวัดผลจากตวัเองหรอืโคชในโครงการ

ได้อีกต่อไป

“เพราะท�าอยู่ในชมรม มันก็จบอยู่แค่ในนั้นครับ มันออกไปหา 

ผู้ใช้ไม่ได้ วันหนึ่งเราไปเห็นโปรดักส์ที่เขาขายกันอยู่ตามท้องตลาด ซึ่ง

เหมอืนของเราเลย แต่ท�าไมเราท�าไปถึงจดุน้ันไม่ได้ ถ้าเขาท�าแบบนัน้ได้ 

เราก็ต้องท�าแบบนีไ้ด้เหมอืนกัน เพราะตอนน้ันพ้ืนฐานหลกัการเราได้มา

หมดแล้ว” แมนกล่าว

นอกจากขอความรูค้วามเหน็จากพ่ีๆ ชมรมเชยีงใหม่เมกเกอร์คลบั 

ซึ่งมีหลายคนท่ีปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ หรือปลูกแบบใช้น�้า ได้ช่วย

แนะน�าวิธีการปลูกแล้ว ทีมก็ได้เข้าหาผู้ใช้ภายนอกอย่างเต็มตัว

“เราไปถามความต้องการของผู้ใช้ครับ ไปถามคนท่ีชอบทาน 

ต้นอ่อนทานตะวันว่าถ้ามีเครื่องแบบนี้ท่ีบ้านและสามารถปลูกต้นอ่อน

ทานตะวันได้ เขาอยากได้เครื่องแบบไหน เราก็ไปเก็บข้อมูล ถามทั้งคน

ในชมรม ถามครอบครวั ถามคนท่ีรูจ้กั เอาแบบเครือ่งไปให้ดวู่าโอเคไหม 

อยากแก้อะไร” ต๋องอธิบาย

“ก็ได้ข้อเสนอแนะกลบัมาครบั เรือ่งรปูทรง สสัีน สีด�ามนัดูไม่ค่อย

เป็นมติรเท่าไหร่ (หวัเราะ) ดไูม่ออร์แกนิค กม็าหาวิธีท�าให้มนัสวยงามข้ึน 

ไปดขูองคนอืน่ว่าเขาท�าแบบไหน ออร์แกนคิควรจะเป็นสขีาวหรอืสเีขยีว 

แล้วก็แก้ปัญหาเรือ่งเครือ่งต้นแบบปลกูได้ปรมิาณน้อย ก็ไปหาวิธีท�าให้

มันใหญ่ขึ้น แต่พอใหญ่ขึ้นเราไม่มีเครื่องที่สามารถพิมพ์ 3 มิติได้ ก็เลย

ต้องไปหาเครือ่งมอืหรอือปุกรณ์อืน่มาท�าใหม่” แมนเล่าถึงการปรบัแก้งาน
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ผลของความพยายาม คือความส�าเร็จ
หลังจากหาแบบอยู่นาน ทีมก็ได้เลือกเครื่องที่เป็นพลาสติก

ส�าหรับปลูกถ่ัวงอกซึ่งมีขายอยู่ตามท้องตลาดท่ัวไป น�ามาดัดแปลงจน

ได้ออกมาเป็น Sunny เวอร์ชันล่าสุด

“เราเอาโครงเขามาเป็นโมเดลครับ แกะเครื่องข้างในออกหมด 

แล้วเอาหลักการวิธีปลูกของเรายัดเข้าไปแทน ทั้งการปั๊มน�้า การแช่  

การปรบัอณุหภูม ิการให้แสง คอืเครือ่งของเขาท�ามาเพ่ือปลกูอย่างเดยีว 

แต่ของเราสามารถควบคุมการให้น�้า อุณหภูมิ ควบคุมสีของใบ และ

ความสูงได้” แมนเล่าอย่างภาคภูมิใจ

ก่อนที่เป่าเปาจะเสริมต่อว่า Sunny ยังได้พัฒนาไปอีกข้ันด้วย

ความสามารถในการเชื่อมต่อกับหน้าเว็บไซต์ ซึ่งสามารถท�าอะไรได้อีก

มากมาย 

“อย่างงานชิน้แรกของผมมนัจบทีก่ารใช้งานตัวเครือ่งอย่างเดยีว 

แต่ Sunny จะเป็นรูปแบบของ IoT (Internet of Things) คือสามารถสั่ง

งานผ่านเว็บได้ รายงานผลได้ และดูสถานะได้ด้วย เช่น ตอนนี้ต้นอ่อน

สูงกี่เซนติเมตรแล้ว หรือเราจะให้แสงกี่ชั่วโมง เราสามารถเลือกได้ว่าจะ

ให้ต้นสูงเท่าไหร่ ใบเขียวอ่อนหรือเข้ม การปรับแต่งการต้ังค่าตัวเครื่อง

สามารถสั่งผ่านฟังก์ชันในเว็บไซต์ได้เลย หรือจะสั่งเป็นโหมด Stand 

alone คือสั่งที่หน้าจอเครื่องก็ได้เหมือนกันครับ” เป่าเปากล่าว

นั่นคือส่วนของการเพาะปลูก ที่ Sunny สามารถควบคุมระบบ

จ่ายน�้า อุณหภูมิของน�้าและตัวเครื่อง ความชื้นในอากาศ และการเปิด

ปิดความสว่างภายในถาดปลูกได้อย่างเบ็ดเสร็จ ทั้งไม่เพียงเฉพาะปลูก

ได้แต่ต้นอ่อนทานตะวันเท่านั้น แต่ยังสามารถปลูกต้นอ่อนอื่นๆ ได้ด้วย 

เช่น ถั่วงอก คาวาเระ (ต้นอ่อนหัวไชเท้า) ฯลฯ และมากกว่าในส่วนของ

การปลูก ทีมก็ยังคิดไปถึงขั้นตอนหลังจากนั้นอีกด้วย

58



“เรามี Cloud Service ท่ีให้ความรู้และแนะน�าการปลูกแต่ละ 

ต้นอ่อนท่ีเคร่ืองสามารถปลูกได้ครับ รวมไปถึงปลูกเสร็จแล้วจะเอาไป

ท�าอาหารอะไรได้บ้าง มปีระโยชน์อย่างไร” เป่าเปากล่าว พร้อมยืนยันว่า 

แม้เมนูหรือฟังก์ชันจะดูเยอะ แต่ใช้ไม่ยากอย่างที่คิดแน่นอน

“ก่อนหน้านี้พวกเมนูอาจยุ่งยาก แต่ตอนน้ีดีไซน์ใหม่ให้ใช้งาน

ง่ายแล้วครับ อยากปลูกต้นอะไรก็ติ๊กได้เลย” เป่าเปาการันตี

เติบโตไปพร้อมทานตะวัน 
ในวันที่ Sunny กลายเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจริงๆ และถึงวันนี้ได้

เข้าสูก่ระบวนการจดแจ้งลขิสทิธ์ิ พร้อมส�าหรบัการพัฒนาไปสูก่ารจ�าหน่าย

เชงิพาณิชย์อย่างน่าภูมใิจ ในมมุหนึง่ พัฒนาการของ Sunny ก็ได้สะท้อน

ให้เราได้เหน็ว่า หากแสงและน�า้ท�าให้ต้นอ่อนทานตะวนัเตบิโตได้ฉนัใด 

อุปสรรคและการท�างานที่ผ่านมา ก็ย่อมหล่อหลอมให้เพ่ือนพ้องทั้งสี่

เติบโตขึ้นฉันนั้น

“ต้ังแต่เข้าร่วมโครงการ ได้ท�างานมา สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างมาก 

คอืเรือ่งกล้าแสดงออกค่ะ เมือ่ก่อนไม่ค่อยได้ท�าอะไร เลยไม่ค่อยกล้าพูด 

(หัวเราะ) เวลาท�างานกลุ่มที่มหาวิทยาลัย เพื่อนอยากท�าอะไรก็ตามใจ 

แต่ตอนน้ีกล้าพูด กล้าแสดงออก กล้าเสนอความคิดเห็นมากขึ้นค่ะ”  

จอยกล่าว

และสิง่หนึง่ท่ีทกุคนในทมีพูดเป็นเสยีงเดียวกันว่าได้พัฒนาตัวเอง

มากขึ้น ก็คือความรู้ต่างสาขาที่ต่างคนต่างเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
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“ที่ผ่านมาผมท�าด้านฮาร์ดแวร์อย่างเดียวครับ แต่พอรู้จักกับ 

เป่าเปาที่เขียนเว็บเป็นเราก็ได้ความรู้ทางด้านเว็บมาด้วย มันเหมือนกับ

เป็นเครอืข่ายทีท่�าให้เกิดการแลกเปลีย่นเรยีนรูกั้น ผมก็เรยีนรูจ้ากตรงนี้

น�าไปประยุกต์ใช้กับโปรเจกต์อื่นๆ ด้วย” แมนกล่าวอย่างอารมณ์ดี

และแน่นอนว่า เป่าเปาเองก็ไม่ต่างกัน

“ก่อนหน้านั้นผมก็เขียนแต่เว็บครับ แต่พอมารู้จักด้านฮาร์ดแวร์ 

ก็สนใจ และหลังจากที่ได้มาลองเล่นก็เกิดไอเดียผุดขึ้นมาอีกเยอะเลย” 

เป่าเปาทิ้งท้ายพร้อมรอยยิ้ม

นับเป็นความเติบโตของนักพัฒนา ที่มีท้ังความรู้ผสมผสานกับ

ความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะน�าเสนอสิ่งใหม่ๆ ให้แก่สาธารณชนใน 

วงกว้าง

ประจักษ์พยานไม่ต้องไปหาที่ไหน เพราะถึงวันน้ี พวกเขาท้ังส่ี

ก็ได้ท�าให้คนที่รักสุขภาพ ชอบทานพืชผักได้รู้แล้วว่า ต้นอ่อนทานตะวัน

ปลูกง่ายแค่ไหนเมื่อใช้ Sunny
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