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Time for tales แปลง่ายๆ ก็คือ ตอนนี้ถึงเวลาเล่านิทานแล้วนะ 
ซึ่งพอขึ้นชื่อว่านิทานก็มักจะเป็นเรื่องสวยงาม ก็เลยคิดว่า 
มันถึงเวลาแล้วนะที่น้องๆ คนตาบอดทุกคนจะได้รับสิ่งดีๆ 
ถึงเวลาแล้วที่เขาจะได้เจอกับสิ่งดีๆ เจอกับของเล่นแบบใหม่

แรงบันดาลใจ...ครั้งหนึ่งเมื่อฉันตาบอด
Time for tales มีจุดเริ่มต้นมาจากแรงบันดาลใจของ “พี” นิสิตชั้นปี 4  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ไปชมนิทรรศการ Dialogue in The Dark 

ที่จามจุรีสแควร์ ซึ่งการได้ทดลองเป็นคนตาบอดอยู่ 3 ช่ัวโมง ทำาให้เธอเกิดแรงบันดาลใจ 

ที่อยากจะพัฒนาผลงานเพื่อช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ขึ้นมา

“เราคิดแค่ว่าคนตาบอดลำาบาก แต่ไม่เคยรู้ว่าเขาลำาบากขนาดไหน จนไปนิทรรศการ

นัน้ ไดท้ดลองเป็นคนตาบอดทีม่องอะไรไม่เหน็เลย 3 ชัว่โมง ทำาใหรู้ว้า่มนัลำาบากมากๆ และ

น่ากลัวมากๆ เลยคิดว่าอยากทำาอะไรเพื่อพวกเขาบ้างค่ะ” พีเล่าถึงแรงบันดาลใจ ซึ่งเมื่อ 

บวกกับความชื่นชอบของเล่นเป็นทุนเดิม ทำาให้เธอตัดสินใจทำาของเล่นสำาหรับคนตาบอด

พีพัฒนา Time for tales ขึ้นเพื่อเป็น Senior Project โดยแรกสุดนั้น เธอพัฒนาเป็น

บอร์ดเกมบล็อกกระดาษรูปทรงสี่เหลี่ยมที่สามารถโต้ตอบกับผู้เล่นได้ และมีส่วนท่ีเป็น

ซอฟต์แวรเ์ป็นแอนดรอยสแ์อปพลเิคชนั โดยพสีร้างเรือ่งราวของนิทาน (Content Story) และ

อัดเสียงเอง แต่เมื่อนำาไปทดลองกับผู้ใช้จริง คือ น้องๆ คนตาบอดโรงเรียนธรรมิกวิทยา  

ก็พบว่าน้องส่วนใหญ่ไม่มีสมาร์ทโฟน ทำาให้พีเลือกตัดผลงานในส่วนของซอฟต์แวร์ออกไป 

ก่อนจะส่งผลงานเข้าประกวด NSC 2017 ซึ่งสามารถผ่านเข้าไปถึงรอบสุดท้าย และต่อยอด

ด้วยการเข้าร่วมโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปี 5

แก้งานหัวขวิด พิชิตใจ USER
เมื่อเข้าร่วมพัฒนาผลงานกับโครงการต่อกล้าฯ Time for tales ได้รับคำาชมจาก

กรรมการวา่แนวคิดดี แต่ตวัผลงานจำาเปน็ต้องปรบัแกไ้มน่อ้ย ทัง้ในแงข่องงานอเิลก็ทรอนกิส์

และการออกแบบผลิตภัณฑ์ น่ันทำาให้พีต้องชวน “ปาล์ม” รุ่นน้องคณะวิศวะ จุฬาฯ และ 

“พีช” รุ่นน้องคณะสถาปัตย์ จุฬาฯ เข้ามาร่วมทีม โดยปาล์มรับผิดชอบ

อเิลก็ทรอนกิสท์ัง้หมด ขณะทีพ่ชีเขา้มาชว่ยเร่ืองการออกแบบผลติภณัฑ ์

ซึ่งการได้ร่วมงานกับเพื่อนต่างคณะ ต่างสาขาวิชาชีพ นอกจากจะร่วมหัว

จมท้ายเพ่ือพัฒนาผลงานแล้วทั้งสามยังต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวจากการ

ทำางานคนเดียวมาเป็นการทำางานเป็นทีมท่ีต้องปรับจูนความคิดร่วมกัน 

มากข้ึนเพื่อผลสำาเร็จของงาน

“เข้ามาได้คอมเมนท์เยอะมาก เพราะงานไม่ตอบโจทย์คนพิการ 

เลยต้องปรับปรุงหลายอย่าง แล้วก็มีเรื่องเทคโนโลยีท่ีใช้ ตอนนั้นใช้

เซน็เซอรท์ีไ่มค่อ่ยโอเค ตอนหลงัไดร้บัคำาแนะนำาใหเ้ปลีย่นเปน็ RFID แทน 

และมีเรื่องรูปร่างที่เดิมเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมลูกบาศก์ ซึ่งยากสำาหรับน้อง

คนตาบอดเวลาเล่นจริง” พีอธิบาย

จนมาถึง Time for tales เวอร์ชัน 2 เรียกว่าเป็นการรื้อสร้างใหม่

ทั้งหมด ทั้งปรับตัวเซ็นเซอร์ให้ดีขึ้น เปลี่ยนรูปร่างผลงานจากสี่เหลี่ยม 

เป็นทรงกระบอกเพื่อให้ผู้ใช้เล่นง่ายขึ้น ภายใต้คำาแนะนำาของพี่กี้ ณัชชา 

โรจน์วิโรจน์ ประธานกรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท บลิกซ์ พ็อพ 

จำากัด ผูผ้ลติของเลน่สำาหรับเดก็ ก่อนทีท่มีจะทำาเปน็โมเดลไปทดสอบกับ
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ต่อไปถ้าต้องเริ่ม 
โปรเจกต์ใหม่ๆ 

กระบวนการคิดพวกนี้
น่าจะยังอยู่ และทำาให้

สามารถทำาโปรเจกต์ได้ 
อาจจะไม่ได้เจอปัญหา

แบบนี้แล้ว แต่วิธีการคิด 
วิธีการดีลกับปัญหา 

จะเปลี่ยนไป

น้องๆ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ ซึ่งภายหลังปรับแก้

ผลงานและนำาไปทดสอบทีมก็ได้โจทย์ใหม่กลับมา นั่นคือการ

ปรับผลงานให้มี Relationship กับผู้ใช้มากข้ึน โดยเฉพาะรูปทรง

ทีไ่ม่ควรเปน็อันตรายกบันอ้งๆ ซึง่การไดท้ำางานกบัผูเ้ชีย่วชาญ

ดา้นการผลติของเลน่และผูใ้ชจ้ริงนี ้ทำาใหท้มีไดเ้รยีนรูม้ากมาย

“ตกใจค่ะ (หัวเราะ) เพราะคดิวา่เรากท็ำาดพีอสมควรแล้ว 

เราเก่งประมาณหนึ่งแล้ว พอเจอพี่กี้จึงได้รู้ว่าเราไม่เก่งเลย 

เหมือนเราไม่รู้โลกความจริงเลยว่างานเราต้องพัฒนาอีกเยอะ

มาก เขาสอนเรื่องการทดสอบกับน้องๆ คนตาบอดว่าควรทำา

อย่างไร ควรทำา mock up แบบไหน ควรสัมภาษณ์เด็กและ

คุณครอูย่างไร วธีิการสงัเกตพฤตกิรรมการเลน่ของน้องทัง้หมด 

เวลาน้องเล่นให้ดูด้วย ดูแม้กระท่ังองศาของมือ เช่น ถ้าเขา 

ตอ้งยกมอืขึน้เปน็เพราะเขาเลน่ไมส่ะดวกหรอืเปล่า ยอมรบัวา่

พวกหนูท้ังเครียดท้ังกดดัน งานมันเยอะมาก ก็ต้องพยายาม

คุยกัน แล้วพัฒนามาเรื่อยๆ” พีกล่าว 

แม้งานจะหนักชวนให้ท้อ แต่ด้วยความปรารถนาที่จะ

พัฒนาผลงานของตัวเองให้สำาเร็จเป็นรูปธรรม และสามารถ

ชว่ยเหลอืนอ้งๆ คนตาบอดไดจ้รงิ กท็ำาใหท้ัง้สามมุง่มัน่พฒันา 

Time for tales ไปสู่เวอร์ชัน 3 ที่ทีมโคชแนะนำาให้ปรับผลงานเป็นรูปแบบเลโก้

พลาสติก และเวอร์ชัน 4 ที่เปลี่ยนวัสดุเป็นไม้ เพื่อผิวสัมผัสที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้  

พร้อมทั้งปรับสัดส่วนของโมเดลให้สมจริงมากขึ้น

Time for Smile
ถึงวันนี้ Time for tales ได้รับการการันตีผลงาน ด้วยรางวัลชมเชย Best 

Presentation จากการประกวด i-CREATe1 ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสิ่งตอบแทน

ความมุ่งมั่นตั้งใจของทีมที่มีต่อผลงานนี้ตลอดมา

มากกว่านั้น Time for Tales กำาลังจะแปรสภาพจาก Senior Project ไปสู่

ผลงานที่ใช้ได้จริง โดยพีและเพื่อนจะทำาโครงการระดมทุนเพื่อบริจาคผลงานชิ้นนี้ 

ส่งมอบรอยยิ้มและความสุขให้กับน้องๆ 5 โรงเรียนต่อไป 

“ไม่เคยทำาอะไรเป็นช้ินเป็นอันแบบน้ีมาก่อน หลักๆ คือได้เรียนรู้กระบวนการ

ทำาของชิ้นหนึ่งว่า design thinking process เป็นยังไง ได้เรียนรู้ business model 

ว่าต้องทำาอย่างไร ได้ลองทำาสิ่งที่ไม่เคยทำามาก่อน ได้เจอพี่ๆ นักวิจัย ได้เจอพี่กี้ 

ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ได้เจอนักธุรกิจคนอื่นๆ ได้เจอ CEO เราก็เลยได้แนวคิดใหม่ๆ 

ได้วิธีการคิดใหม่ๆ เยอะมาก เหมือนตอนแรกพีอยู่เท่านี้ พอเข้าค่ายต่อกล้าฯ  

ก็ขึ้นมาแบบนี้เลย (ทำามือประกอบเป็นกราฟชัน) คือเปลี่ยนไปเยอะมากค่ะ”  

พีทิ้งท้าย

1 การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำาหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาในระดับนานาชาติ (Global 
Student Innovation Challenge for Assistive Technology: gSIC-AT) ภายในงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง
วิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความสะดวก ครั้งที่ 11 (11th International Convention on 
Rehabilitation Engineering & Assistive Technology: i-CREATe 2017)

ร�ยละเอียดผลง�นเพิ่มเติม หรือด�วน์โหลด
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