
QUICK 
DYEING

สร้างสี ให้เส้นไหม ด้วยหัวใจที่สร้างสรรค์

เครื่องยอมสีเสนไหมดวยเซลลไฟฟา สําหรับที่ยอมขนาดใหญ 
เชน กลุมยอมไหมหมูบานทาสวาง จ.สุรินทร และกรมหมอนไหม 

ผู้พัฒนา: นางสาวชุติกาญจน ยอดสิงห (แพ็ตตี้), นางสาวยงธิดา แสวงสุข (ตองตา)
และ นางสาวศุทธหทัย เฉลียวไว (สา)  
ชั�นมัธยมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์ 
โครงการหองเรียนพ�เศษวิทยาศาสตร์ Advanced Placement Program 
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 ในยุคที่คนในสังคมหันมาบริโภคและใช้ชีวิตผ่าน 
ช่องทางโลกออนไลน์กันมากขึ้น ไม่แปลกที่ผู้ผลิตหรือนัก
พัฒนาส่วนใหญ่จะหันมามุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี
ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชัน เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคอย่างเท่าทันกันมากขึ้น และส่วนใหญ่นั้นไม่อาจ
ปฏิเสธว่า การพัฒนาซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันดังกล่าว 
เป็นไปเพื่อรับใช้โลกธุรกิจท่ีมีลักษณะของการบริโภคแบบ
ฉาบฉวย
 มีน้อยครั้งนักที่เราจะเห็นนักพัฒนาให้ความสำาคัญ 
กับการพัฒนานวัตกรรมฮาร์ดแวร์ และโดยเฉพาะอย่างย่ิง
เพื่อตอบสนองด้านวัฒนธรรม ท่ีนับวันจะเริ่มหลุดออกจาก
วิถีโคจรของยุคสมัยไปทุกขณะ
 จึงน่าสนใจอย่างย่ิงเม่ือเด็กสาวกลุ่มหน่ึงจากเมืองช้าง 
จ.สุรินทร์ ได้ลุกขึ้นมาทวนกระแสการพัฒนาเทคโนโลยี 
ในปัจจุบัน ด้วยการพัฒนาฮาร์ดแวร์ที่ช่วยสนับสนุนงาน
หัตถกรรมพื้นบ้านอย่างการทอและย้อมผ้าไหม เพื่อช่วย 
ต่อลมหายใจทางวัฒนธรรมและยกระดับศิลปะท้องถิ่นสู่ 
ภาคธุรกิจให้มากกว่าที่เป็นอยู่
 ผลงานที่ว่านั้นเป็นอย่างไร? และทำาไมพวกเธอจึง
เลือกทีจ่ะทวนกระแส? 3 สาว แพต็ต้ี-ตอ้งตา-สา มีคำาตอบ...

ในสุรินทร์มีคนนั่งย้อมไหมพวกนี้อยู่แล้ว  
โรงเรียนเคยพาไปดู เห็นว่าแต่ละขั้นตอนเขาใช้
เวลานานมาก โดยเฉพาะตอนย้อมสี เลยคิดว่า

ทำาไมไม่ลองเปลี่ยนวิธีการย้อมดูบ้างให้มันเร็วขึ้น
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สวนกระแส...มุ่งหน้าพัฒนา ‘ฮาร์ดแวร์’
	 “ในสรุนิทรม์คีนน่ังย้อมไหมพวกน้ีอยู่แลว้	โรงเรยีน

เคยพาไปดู	 เห็นว่าแต่ละขั้นตอนเขาใช้เวลานานมาก	 

โดยเฉพาะตอนย้อมส	ีเลยคดิว่าทำาไมไมล่องเปล่ียนวิธีการ

ย้อมดูบ้างให้มันเร็วขึ้น	 พอดีกับที่อาจารย์ให้ทำาโครงงาน 

ก็เลยคิดว่าน่าจะลองทำาอะไรเก่ียวกับเรื่องพวกน้ีดู	 เพ่ือ 

แก้ปัญหาด้วยและพัฒนาด้วยค่ะ”	 ชุติกาญจน์	 ยอดสิงห์	

หรือ	‘แพ็ตต้ี’	เร่ิมต้นบทสนทนาด้วยการเล่าถึงแรงบันดาลใจ

ในการทำาผลงานของทีม	 ซึ่งเกิดจากการได้ลงไปเรียนรู้ 

วิถีชุมชนและเห็นปัญหาท่ีเกิดข้ึน	 และเกิดความคิดข้ึนว่า	

พวกเธอน่าจะนำาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วย

พัฒนางานผ้าพื้นเมืองได้

	 “งานนี้เริ่มจากเป็นแค่โครงงานเล็กๆ	 ในโรงเรียน

ค่ะ	ตอนนั้นคุณครูอยากให้ทำาเก่ียวกับสิ่งประดิษฐ์	เราก็ยัง

ไมรู่ว่้าจะทำาอะไร	เลยไปหาหวัขอ้ในอนิเทอร์เน็ต	เห็นหัวขอ้

หนึ่งบอกว่า	 เขาสามารถย้อมเส้นด้ายด้วยเซลล์ไฟฟ้าได้	

เราเห็นหวัขอ้ก็คดิว่านา่สนใจด	ีแตไ่มม่ตีวัอย่าง	ไมม่ขีอ้มลู

อะไรเลยมีแต่ชื่อเรื่อง	 แต่พอไปนำาเสนอปรากฏว่าคุณครู

ชอบ	ก็เลยให้ลองทำาด”ู	ยงธิดา	แสวงสขุ	หรอื	‘ตอ้งตา’	กลา่ว

ถึงแรงสนับสนุนจากคุณครูอรวรรณ	รัมพณีนิล	ที่ให้โจทย์

ในการสร้างสิ่งประดิษฐ์	 ที่ถือเป็นต้นทางท่ีนำาพาท้ังสาม 

ใหก้้าวมาสูเ่สน้ทางนักพัฒนาสายฮารด์แวร	์และรวมไปถึง

อาจารย์เสรี	ภูผาสุก	อาจารย์ด้านอิเล็กทรอนิกส์	วิทยาลัย

เทคนิคสุรินทร์	 ซึ่งเป็นอาจารย์อีกท่านท่ีเข้ามามีบทบาท 

ในการช่วยพัฒนาผลงานให้กับทีมเป็นอย่างมาก	 ดังท่ี	 

ศุทธหทัย	เฉลียวไว	หรือ	‘สา’	เล่าว่า

	 “พอไดห้วัขอ้	เราก็เลยมานัง่คดิ	พอดมีพ่ีอของเพ่ือน

เปน็อาจารย์ท่ีสอนดา้นอเิลก็ทรอนิกส	์แตอ่ยู่คนละโรงเรยีน	

คืออาจารย์เสรี	ตอนแรกก็คิดออกแบบเครื่องกันเอง	ก็ไม่รู้

จะทำายังไง	 เราไม่เคยทำาสิ่งประดิษฐ์มาก่อน	 ไม่มีความรู้

ดา้นน้ีเลย	ก็เลยไปถามอาจารย์เสร	ีอาจารย์ก็แนะนำาให้ไป

คน้ควา้ดูว่ามวิีธีไหนท่ีจะย้อมได	้หรอืนา่จะใชห้ลกัการอะไร	

หาข้อมูลมาแล้วมาคุยกับอาจารย์	 ช่วยกันออกแบบ	

อาจารย์ก็ช่วยทำาเครื่องให้ค่ะ”

	 เมือ่สิง่ประดษิฐก่์อรา่งเปน็ชิน้เปน็อัน	ประกอบกับ

แรงสนับสนุนและผลักดันของครูผู้สอน	แนวคิดเรื่องการ 

นำาสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมแข่งขันเพ่ือพัฒนาผลงานจึงเกิดข้ึน	

ทำาให้ทั้งสามก้าวสู่รายการการแข่งขันรายการต่างๆ	 

โดยเริ่มต้นจากรายการเล็กๆ		ในระดับจังหวัด	แม้ไม่ได้รับ

รางวัล	อาจารย์ก็ยังคงใหก้ำาลงัใจและสนบัสนนุให้ประกวด

โครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์	 (YSC)	 ครั้งที่	 16	

ประจำาปี	 2014	 ในระดับภาคต่อ	 ซึ่งรายการนี้ท้ังสามคน 

ได้มีโอกาสเข้าอบรมเรื่องการนำาเสนอผลงานว่าควรจะ 
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นำาเสนออย่างไร	 กระท่ังพวกเธอสามารถทำาได้ดีเย่ียมใน 

วันนำาเสนอจริง	

	 “คุณครูให้ไปแข่งของ	 YSC	 ระดับภาคท่ีโคราช	 

เราก็ได้รับคัดเลือก	 จากน้ันให้ไปอบรมว่าเราจะต้อง 

นำาเสนอแบบไหนในวันนำาเสนอจริง	 เพ่ือนที่โรงเรียนก็ไป

กันหลายทีม	 ส่วนใหญ่ได้ระดับดี	 มีทีมเราทีมเดียวที่ได้

ระดับดีเยี่ยมเลยได้ไปแข่ง	 YSC	 ระดับประเทศต่อซึ่งก็ 

ไม่ได้รางวัลอะไร	แต่มีพี่นักศึกษาเขาเดินมาดู	 เขาบอกว่า

โครงงานน่าสนใจนะ	 แล้วก็ย่ืนใบสมัครโครงการต่อกล้า 

ให้เติบใหญ่มาให้	 และบอกว่าผลงานเราน่าจะไปพัฒนา 

ต่อได้	 คุณครูก็สนับสนุน	 เลยเขียนใบสมัครส่ง...จากนั้น 

พี่ที่โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่	ก็โทรไปบอกว่า	 โครงการ

น้องผ่านนะ	 เลยได้ไปเข้าค่ายซึ่งเป็นช่วงปิดเทอม	 เพ่ือน 

ในทีมติดเรียนพิเศษเลยไปค่ายที่หาดตะวันรอนคนเดียว”	

แพ็ตตี้เกริ่นถึงเส้นทางการแข่งขันท่ีนำาพาผลงานของทีม 

มาสู่โครงการต่อกล้าฯ	 ที่ท่ีเธอได้ร่วมเข้าค่าย	 ‘อบรมเชิง

ปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาโครงการฯ’	

กับเพื่อนๆ	ทีมอื่นๆ

งานของเราเป็นฮาร์ดแวร์ เป็นสิ่งประดิษฐ์  
ใครใช้ได้บ้าง ต้องคิดว่าเราทำาทำาไม ทำาเพื่อใคร  
จากตอนแรกที่แค่ศึกษาว่าวิธีการนี้ย้อมไหมได้  
ก็ต้องเปลี่ยน ต้องเน้นว่าเราจะเน้นไปที่จุดไหน  

เพื่อให้มันได้ประโยชน์ ที่มันจะสามารถนำาไปใช้ได้จริงๆ
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เปิดโลกทัศน์...พัฒนาผลงาน
	 การได้เข้าร่วมโครงการ	 โดยเฉพาะการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ	 ถือเป็นโอกาสที่ทำาให้ทีมได้พัฒนาผลงาน

ผ่านการเรียนรู้ทักษะต่างๆ	 ที่จำาเป็นสำาหรับนักพัฒนา	 

ซึ่งแพ็ตตี้เป็นตัวแทนของทีมเข้าร่วมค่ายฯ	 และได้เรียนรู้ 

สิ่งต่างๆ	มากมายที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน	

	 “ได้ เรียนรู้ เรื่องการพัฒนาการวางแผนและ 

การตลาด	 ส่วนใหญ่กลุ่มท่ีเข้ามาจะเป็นพวกโปรแกรม

คอมพิวเตอร์	 เป็นแอปพลิเคชัน	 และวิทยากรก็จะเน้น 

เรื่องน้ี	 เราก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเก่ียวกับเราเลย	 (หัวเราะ)	 

พวกพ่ีๆ	ก็แนะนำาว่า	เราไมต่อ้งไปคดิในแบบเขา	แคเ่อามา

ประยุกต	์ก็เลยฟังเขาแลว้เอามาประยกุตกั์บงานของตวัเอง

อีกทีค่ะ”	แพ็ตตี้กล่าวด้วยรอยยิ้ม	

	 ในแง่ของเทคโนโลยีการคิดค้นประดิษฐ์น้ันว่า 

ยากแล้ว	 แต่การนำาสู่มือผู้ใช้จริงย่ิงยากกว่า	 เพราะน่ัน 

หมายถึงการพัฒนาผลงานเพ่ือคนหมู่มากท่ีมีความชอบ

ความต้องการแตกต่างกัน	 นักพัฒนาจึงต้องคำานึงถึง

ประโยชนค์วามยากงา่ยในการใชง้านของกลุม่คนท่ีจำาเพาะ

เจาะจง	 ซึ่งจำาเป็นต้องมีการวางแผนการตลาดและกลุ่ม 

เป้าหมายอย่างมีหลักคิดและเป็นระบบ	 จะช่วยให้ผู้ใช้ 

หันมาสนใจใช้เทคโนโลยีของเราได้ง่ายขึ้น	

		 “กลุ่มเป้าหมายเขาอาจจะเป็นผู้ใช้งาน	 ก็ต้อง

กำาหนดอายุให้แน่นอน	 เขาก็ต้องกำาหนดกันว่าทำา	แอป- 

พลิเคชันเพ่ือใคร	ส่วนเราก็ต้องมาดูว่า	 เรื่องของเราท่ีเป็น

ฮาร์ดแวร์	 เป็นสิ่งประดิษฐ์	ใครใช้ได้บ้าง	ต้องคิดว่าเราทำา

ทำาไม	 ทำาเพ่ือใคร	 จากตอนแรกท่ีแค่ศึกษาว่า	 วิธีการน้ี 

ย้อมไหมไดก็้ตอ้งเปลีย่น	ตอ้งเนน้วา่เราจะเนน้ไปท่ีจดุไหน	

เพ่ือให้มันได้ประโยชน์	 ท่ีมันจะสามารถนำาไปใช้ได้จริงๆ	

ค่ะ”	แพ็ตตี้กล่าว

   จากความรู้...สู่การประยุกต์ใช้
	 สำาหรับเส้นทางนักพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	 องค์ความรู้มากมายหลายด้านรอให้เก็บเก่ียว

ไปใชใ้นการพัฒนาผลงานเพ่ือไปสูม่อืผูใ้ชจ้รงิอย่างก่อเกิด

ประโยชน์สูงสุด	 แต่องค์ความรู้ต่างๆ	 จำาเป็นต้องอาศัย

ทักษะการเชื่อมโยงประยุกต์ใช้	 จึงจะสำาเร็จถึงแก่นของ 

คำาว่า	‘เรยีนรู’้	อย่าแท้จรงิ	ซึง่ท้ังสามคนก็ไดค่้อยๆ	ไตร่ะดบั

การเรียนรู้มาจนถึงการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปรับปรุง

ผลงานตามลำาดับ	

	 “ในอบรมเชิงปฏิบัติการมีคลาสหนึ่งสอนเก่ียวกับ

การพัฒนาซอฟต์แวร์ว่าจะต้องทำายังไง	เช่น	วางโปรแกรม	

เขียนโปรแกรม	ตรวจสอบโปรแกรม		หนูก็เลยคิดว่าถ้ามัน

เป็นของเราล่ะ	 ก็คงคล้ายๆ	 กันคือ	 วางแผนว่าจะทำาอะไร	

เราทำาเครื่อง	แล้วเราก็ทดสอบ	เก็บข้อมูลมาประมวล	มันก็

คงคล้ายๆ	กัน	แต่ของเขาเป็นการเขียนโปรแกรมลงใน

คอมพิวเตอร์	แต่เราเป็นการลงมือทำาจริงๆ”	แพ็ตตี้กล่าว

	 	 หลังจากนั้นทั้งสามเริ่มล้อมกรอบกลุ่มเป้าหมายให้

จำาเพาะเจาะจงว่า	 เครื่องย้อมสีเส้นไหมของพวกเธอควร 

นำาไปใช้กับใคร	และจากการวิเคราะห์	พวกเธอมองไปที่

กลุ่มผู้ใช้ที่จำาเป็นต้องย้อมเส้นไหมปริมาณมากในเวลาที่

รวดเร็วเป็นกลุ่มเป้าหมายสำาคัญ		

	 “กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มย้อมไหมหมู่บ้านท่าสว่าง

และกรมหม่อนไหมซึ่งเป็นที่ย้อมใหญ่	เพราะหมู่บ้านเล็กๆ 
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ก็เข้าใจเขาส่วนหนึ่งว่า เขาคงไม่อยากให้วัฒนธรรม 
ที่เคยทำามาเสียไป แต่อีกแง่หนึ่งคิดว่าเขาน่าจะลองอะไร

ที่ก็คล้ายอย่างเดิม แค่มีเครื่องมือมาช่วย  
เหมือนเปลี่ยนจากหุงข้าวเตาถ่านมาเป็นเตาไฟฟ้า

อุปสรรคใหญ่... ‘การยอมรับ’ คือกำาแพงที่ต้อง 
ข้ามผ่าน 
	 ตอ้งตาและสาเลา่ถึงการนำาเครือ่ง	Quick	Dyeing	

ไปทดลองใช้กับชาวบ้านซึ่งคือผู้ใช้จริงแล้วพบอุปสรรค

ปัญหาใหญ่สองประการคือ	ประการแรก	 ชาวบ้านยังคง

ต้องการอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมด้ังเดิม	 และประการที่สอง	

เครื่องมือไฟฟ้าอิเล็คทรอนิกส์ดูเสี่ยงอันตรายเกินไปท่ี 

ชาวบ้านจะนำามาใช้งาน

	 “จริงๆ	ตัวเครื่อง	 ถ้านำาไปทดลองใช้ก็พอใช้ได้ค่ะ	

แตเ่รือ่งการเขา้ถึงชาวบา้นยังยากอยู่	เพราะเขายังอยากใช้

เหมือนเดิม	คือขึ้นชื่อว่าเป็นไหมธรรมชาติ	 เขาก็อยากใช้ 

วิธีโบราณให้คนอื่นเห็นว่า	 ไหมยังมีคุณค่านะ	มันยังใช้วิธี

แบบโบราณอยู่	 เขาก็เลยจะไม่ค่อยสนใจเทคโนโลยีที่ 

เข้าไปช่วยเท่าไหร่	 และเขาก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในชิ้นงาน 

ของเราดว้ยคะ่	เขาคดิว่ามนัจะทำาไดจ้รงิเหรอ	ย่ิงไฟฟ้าดว้ย	

มันก็ยิ่งดูอันตราย”	สาเล่าด้วยน้ำ�เสียงจริงจัง

	 กรมหม่อนไหมก็เป็นอีกแห่งท่ีทางทีมมีความคิด

จะนำาเครื่องเข้าไปทดลองใช้เพื่อกลับมาพัฒนาต่อ	 แพ็ตตี้

เล่าถึงปัญหาที่พบเมื่อต้องนำาเครื่องเข้าไปทดลองกับ 

กรมหม่อนไหมว่า		

	 “ติดต่อประสานงานค่อนข้างยากค่ะ	 ตอนแรกมี 

พ่ีที่รู้จักกับอาจารย์ที่นั่นอีกที	 เลยลองให้พ่ีเขาติดต่อให้	 

แต่ว่าเขามีธุระค่อนข้างเยอะและไม่ได้ติดต่อกลับมาอีก	

ทราบว่าเขาจะจัดกิจกรรมเป็นช่วงๆ	ต้องไปติดต่อว่าเขา

พร้อมท่ีจะให้เข้าไปดูไหม	 เพราะกระบวนการเขาต้อง

ทำางานตลอดเวลา	ถ้าเกิดมคีนเข้าไปด	ูเขาก็ต้องชะงกั	เพ่ือ

ข้างนอกส่วนใหญ่เขาจะย้อมแบบธรรมดาเพราะเขาไม่ได้

ย้อมเยอะค่ะ	เลยคิดว่าน่าจะเลือกกลุ่มที่เขามีโอกาสจะใช้

มากกว่า	คือ	 ถ้าเป็นชาวบ้านเขาจะไม่อยากเปลี่ยนแปลง	

เพราะเขาก็ทำาน้อยๆ	 ไม่ได้ต้องการทำาให้เร็วขึ้น	 หรือได้ 

มากขึ้น”	ต้องตากล่าวด้วยรอยยิ้ม
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ทดสอบให้ดู	ค่อยๆ	ทำา	ค่อยๆ	อธิบาย	และถ้าจะเข้าไปดู

ต้องรวมกับผู้สนใจกลุ่มอื่นๆ	แล้วจัดเวลาให้ตรงกัน	แล้ว

เข้าไปดูทีเดียวค่ะ”

	 ไมใ่ชแ่คป่ญัหาเรือ่งความคุน้ชนิท่ีกลายเปน็จารีต

ของชาวบ้านและการติดต่อประสานงานเท่าน้ันท่ีท้ังสาม

ประสบ	ด้านเนื้องานของการพัฒนาก็เป็นอีกปัญหาท่ีทีม

ต้องครุ่นคิดไม่น้อย	 โดยเฉพาะการย้อมสีของชาวบ้านน้ัน	

ไมไ่ดม้กีารย้อมดว้ยสธีรรมชาตเิพียงอย่างเดยีว	แตยั่งมกีาร

ย้อมด้วยสีเคมีร่วมด้วย	ซึ่งเป็นโจทย์ท่ี	 3	สาวต้องพัฒนา 

ผลงานให้สอดรับกับรูปแบบที่ชุมชนปฏิบัติอยู่ด้วย	

	 “ ก็ เ ข้าใจเขาส่วนหนึ่ ง ว่าเขาคงไม่อยากให้

วัฒนธรรมที่เคยทำามาเสียไป	แต่อีกแง่หนึ่งคิดว่าเขาน่าจะ

ลองอะไรที่ก็คล้ายอย่างเดิม	แค่มีเครื่องมือมาช่วย	เหมือน

เปลี่ยนจากหุงข้าวเตาถ่านมาเป็นเตาไฟฟ้าปัจจุบัน	 คือ	 

คนทั่วไปก็รับได้	ข้าวก็กินเหมือนเดิม	คุณภาพมันอยู่ที่ข้าว

ค่ะ...	 ตอนแรกที่ลงชุมชนไปให้ชาวบ้านทดลองใช้	 แล้ว 

เขาบอกว่า	 เราต้องรักษาวัฒนธรรม	 ถ้าเราเปลี่ยนไปใช้

ไฟฟ้าก็จะเหมือนทีอ่ื่น	ตอนน้ันคดิว่าจะรอดไหม	จะมคีนใช้

ไหมเนี่ย”	แพ็ตตี้ทิ้งท้ายเมื่อเล่าอุปสรรคปัญหาที่พบ

เอาชนะคู่แข่งมันง่ายกว่าที่จะเอาชนะใจผู้ที่จะใช้ 
ผลงานเรา มันต้องทำาทุกอย่างเพื่อให้เขามั่นใจ
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	 “การแข่งขันส่วนใหญ่จะเป็นการทำางานให้มัน 

โดดเด่น	แล้วก็เอาไปแข่งกับคนอื่น	 โดยที่ไม่ต้องคิดถึงว่า

มันจะใช้ได้จริงไหม	มันอาจจะเป็นแค่หลักการ	หรือแค่เรา

หาวธีิ	หรอืมคีวามคิดใหม่ๆ 	เราก็เอาไปเสนอคณะกรรมการ

ว่าเรามีความคิดใหม่	 เรามีความคิดดีกว่ากลุ่มน้ันนะ	 

มีแนวทางการทำางานดีกว่ากลุ่มน้ันนะ	 คือเขาดูแค่การ

ทำางาน	ดูแค่ความน่าสนใจของงาน	แต่ไม่ได้มองไปถึงว่า

จะเอาไปใช้ได้จริงไหม	มันเหมาะที่จะทำาไหม	แล้วทำาเพื่อ

อะไร	 แต่ว่าพอเราพัฒนาให้คนอ่ืนใช้	 เราก็ต้องคิดถึง 

หลายๆ	อย่างคะ่	ว่าถ้าเราทำาไป	มนัคุม้ไหมท่ีจะทำา	มนัอาจ

จะเป็นความคิดที่ดี	แต่ว่าไม่คุ้มที่จะทำา	เป็นอะไรที่อาจจะ

ง่าย	 แต่ราคาแพง	 มันก็ใช้ไม่ได้	 เราก็ต้องคิดถึงความ 

เหมาะสมทุกๆ	อย่าง	เพื่อให้ผู้ใช้งานใช้ได้จริง”

	 การพัฒนาเ พ่ือใ ห้ผู้ ใช้นำ า ไปใช้จริ งจึ ง เป็น 

ความยากที่ทีมต้องเผชิญ	 หากแต่พวกเธอก็ยังคงมี 

ความหวังและมองเห็นแนวทางในการพัฒนาผลงานใน 

ขั้นต่อไปให้ถูกทิศทางมากยิ่งขึ้น	

	 “ ก่อนอื่นเราต้องย้อมเส้นไหมจริ งๆ	 ใ ห้ได้  

เหมือนเขา	เพื่อไปโชว์เขาให้ได้	คือถ้าเส้นไหมที่เขาย้อมได้

กับเส้นไหมที่เราย้อมได้ใกล้เคียงกัน	 หรือเหมือนกันมาก

ที่สุด	 และต้องปรับให้เครื่องเราใช้งานได้ทุกสถานการณ์ 

ทีเ่ขาเคยเจอ	เขาก็คงยอมรบัแลว้คะ่”		สาและต้องตากลา่ว

อย่างมีความหวัง	

พัฒนาเพื่อใช้จริง ≠ พัฒนาเพื่อแข่งขัน
		 ตลอดการรว่มโครงการนอกจากการเรยีนรูศ้าสตร์

แขนงอืน่ๆ	การประยุกตใ์ช	้และการแก้ปญัหาแล้ว	พวกเธอ

ยังได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างการพัฒนาผลงาน 

เพ่ือการแข่งขันกับการพัฒนาผลงานเพ่ือให้ผู้ใช้นำาไป 

ใช้งานจริงอีกด้วย	และนี่คือมุมมองที่แต่ละคนได้รับ	

	 สำาหรับสาเธอคิดว่าการพัฒนาเพ่ือใช้จริงเปรียบ

เสมือนการแข่งขันกับตนเอง	ที่ไม่ต้องไปคอยพะวักพะวง

กับคู่แข่ง	 แต่ต้องใช้การทุ่มเทสมาธิและพลังกายใจเพ่ือ

พัฒนาผลงานให้สำาเร็จตามเป้าหมายที่เราเองตั้งไว้		

	 “การประกวดหรอืการไปแขง่เราตอ้งแข่งกับคนอืน่

แตต่อนน้ีเราไมไ่ดแ้ขง่กบัคนอืน่เราแคท่ำาให้ชิน้งานของเรา

ประสบความสำาเร็จเหมือนแข่งกับตัวเองมากกว่า”	

	 ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการแข่งกับตัวเองน้ีเป็น

เรื่องที่ยากกว่าการแข่งกับคู่แข่งคนอื่นๆ	มากมายนัก	ดังที่

ต้องตากล่าวว่า	

	 “มันก็ยากกว่านะคะ	 คือ	 ถ้าเราต้องแข่งขันกับ 

คนอื่น	คือ	เอาชนะคู่แข่ง	มันง่ายกว่าที่จะเอาชนะใจผู้ที่จะ

ใช้ผลงานเรา	มันต้องทำาทุกอย่างเพ่ือให้เขามั่นใจ	แต่การ

แข่งขันคือ	 แค่เอาให้ตรงจุดประสงค์ที่เราเตรียมไว้ของ 

การแขง่ขนันัน้ก็พอ	เพ่ือใหไ้ด้รางวัลก็พอ	แตอ่นัน้ีมนัย่ิงกว่า

นั้นค่ะ”

	 ส่วนแพ็ตตี้เธอมองเห็นว่าการพัฒนาเพ่ือใช้จริง

ต้องให้ความสำาคัญกับประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับในทุกด้าน	

มิใช่เพียงการพัฒนาเพ่ือก่อเกิดสิ่งแปลกใหม่ในโลกของ

เทคโนโลยีเท่านั้น		



16
2

16
3

ต่อ
กล

้าใ
ห้เ

ติบ
ให

ญ
่ 2

ต่อ
กล

้าใ
ห้เ

ติบ
ให

ญ
่ 2

โอกาสแห่งการเรียนรู้ และแรงบันดาลใจสู่รุ่นต่อไป
	 “ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เข้าร่วมโครงการฯ	 โครงงาน 

ที่เราทำามาก็จะเป็นแค่โครงงานชิ้นหน่ึง	 ที่มีคนรู้จักแค่ 

ในงานแข่งขัน	 รู้ว่าโรงเรียนนี้ทำาแล้วก็จบไป	 แต่ไม่รู้ว่า	 

แล้วมันยังไงต่อล่ะ	 เครื่องนี้มีประโยชน์อย่างไร	 แค่ใน 

โครงงานบอกว่าย้อมได้	 แต่ไม่เห็นว่าใช้ได้จริง	 แล้วจะ 

ทำามาเพ่ืออะไร	 คือถ้าไม่ได้เอามาพัฒนาต่อ	มันก็จบอยู่ 

แค่นั้น	 มันก็ถือว่าเป็นโครงงานที่เปล่าประโยชน์	 เสียทุน 

ในการพัฒนา	แต่ไม่ได้ใช้งาน	มันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย”	

แพ็ตตี้พูดถึงโอกาสที่ได้รับจากการต่อยอดผลงานกับ

โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่

	 สาช่วยเสริมถึงโอกาสท่ีได้รับในครั้งนี้อย่างน่าฟัง

ว่า		“ที่เรียนในห้องเรียนก็คงเรียนต่อไป	ใช้แค่การประกวด	

แต่ที่ไปเข้าค่ายก็ได้ประยุกต์หลายๆ	 อย่างมากขึ้น	 ได้

พัฒนา	 ถ้าไม่ได้เข้าโครงการนี้ก็คงไม่ได้ร่วมกิจกรรมดีๆ	

แบบนี้ค่ะ”	

	 และแน่นอนว่าสิ่งต่างๆ	 ท่ีพวกเธอได้เรียนรู้จาก

โครงการและการพัฒนาผลงาน	 นอกจากจะส่ังสมเป็น

ประสบการณ์และทักษะติดตัวไปกับพวกเธอในภาย 

ภาคหน้าแล้ว	 ในฐานะรุ่นพ่ี	 พวกเธอพร้อมที่จะถ่ายทอด

ประสบการณ์และสิ่งดีๆ	 ที่ได้เรียนรู้มาน้ีให้แก่น้องๆ	 

รุ่นต่อไป	ดังที่ต้องตาฝากถึงรุ่นน้องที่สนใจโครงการฯ	ว่า	

	 “ถ้าน้องได้เข้าโครงการนี้	 น้องจะได้เรียนรู้ในส่ิงท่ี

น้องไม่เคยรู้มาก่อนในห้องเรียน	 อย่างหนูได้ฝึกทำางาน 

มากข้ึน	ถ้าเราเรียนในห้องก็จะได้ทำาแค่โจทย์	แค่แบบฝึกหัด	

แต่อันน้ีเหมือนฝึกทำางานที่เอาไปใช้ในชีวิตจริง	 เช่น	 

การวางแผนงาน	จะทำาให้เรามปีระสทิธิภาพในการวางแผน

งานมากขึ้น

	 สาแนะแนวทางให้น้องๆได้ลองหาเส้นทางท่ี 

อยากทำา	 “ถ้าน้องๆ	 เรียน	 แล้วไม่ได้นำาความรู้น้ันมาใช้	 

มันก็จะไม่เกิดประโยชน์	 ลองปรับเปลี่ยนนำาความรู้ ท่ี 

เรยีนมาใช	้อย่างพวกพ่ีท่ีได้ทำาผลติภณัฑ์	ซึง่เปน็ผลติภณัฑ์

ท่ีเราสนใจ	น้องๆ	ลองหาสิ่งที่เราสนใจหรือว่าอยากจะทำา	

ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่สำาเร็จถ้ายังไม่ได้ลอง...เราจะได้ 

รับประสบการณ์	 ความรู้ใหม่ๆ	ที่ในห้องเรียนไม่มี	 ได้เปิด

โลกกว้าง	และได้เจอเพื่อนค่ะ”

	 สุดท้ายแพ็ตตี้ฝากแรงบันดาลใจไว้ให้รุ่นต่อไปว่า	

“สำาหรับคนที่สนใจส่วนใหญ่ก็คงเป็นคนท่ีชอบคิดอะไร

ใหม่ๆ	อยู่แล้ว	ก็อย่าปล่อยให้ความคิดนั้นอยู่แค่กับตัวเอง

ค่ะ	 เอามาพัฒนา	 แล้วให้คนอื่นได้ใช้ด้วย	 จะได้เกิด

ประโยชน์”

 แม้ผลงานอาจยังไม่บรรลุผลสำาเร็จถึงข้ันออกสู่มือผู้ใช้งาน	และ

ยังคงมีอุปสรรคขวางกั้นอีกหลายทำานบ	ที่ทั้งสามสาว	แพ็ตตี้-สา-ต้องตา	

นักพัฒนาด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กลุ่มนี้ต้องข้ามผ่านไปถึงเส้นชัย 

ให้ได้	แต่ในวันนี้สิ่งที่เห็นชัดคือ	ตลอดเส้นทางการร่วมโครงการ	พวกเธอ

ยังคงมุ่งหน้าพัฒนาในสิ่งที่ตั้งใจโดยไม่ได้ย่อท้อ	 รวมท้ังยังมองเห็น

แนวทางการพัฒนาผลงานที่ถูกทิศทางและชัดเจนข้ึนเรื่อยๆ	 ที่สำาคัญ

ประโยชน์ท่ีผู้ใช้และสังคมจะได้รับจากงานท่ีพวกเธอพัฒนาขึ้น	 เป็น 

ข้อระลึกที่ติดอยู่ในใจท้ังสามสาว	 นับเป็นสิ่งที่มีค่าย่ิงสำาหรับวงการ

นวัตกรรม	นี่เองนับเป็นความสำาเร็จอันดับแรกๆ	ที่ได้รับในวันนี้	


