
	 เพราะความสำาเร็จไม่ใช่สิ่งที่ได้มาโดยง่าย	 แต่ต้อง 

แลกกับการทำางานหนัก	หากเปรียบเหมือนกับการเดินขึ้นภูเขา	

ต้องก้าวผ่านทางชันและหินผาอย่างแน่วแน่	 เพื่อสุดท้ายจะได้

ไปยืนอยู่บนยอดเขาแห่งความสำาเร็จ

	 ไม่ต่างอะไรกับการเดินทางของ	ยุทธพงศ์	อุณหทวีทรัพย์	

หรือ	‘อู๋’	ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา	กับการพัฒนา	‘ระบบตรวจวัด

และวิเคราะห์น้ำ�หนักกดบริเวณฝ่าเท้าอัจฉริยะ’	 เพ่ือนำาไป

ประยุกตใ์ชส้ำาหรบัการออกแบบอปุกรณ์พยุงสน้เท้าและฝา่เทา้

ชนิดแรงกดบริเวณสำาคัญสำาหรับผู้ป่วยเบาหวาน	ซึ่งตั้งต้นจาก

การเปน็โครงงานจบการศกึษา	สูก่ารพัฒนาเพ่ือสง่ประกวดการ

แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย	 (NSC)	

ครั้งท่ี	 13	ประจำาปี	 2011	และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่	 2	

ก่อนจะตอ่ยอดสูโ่ครงการต่อกลา้ให้เตบิใหญ่	ปท่ีี	1	และพัฒนา

มาสู่การใช้งานจริงอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

	 บนเส้นทางของการพัฒนา	 อู๋ เคยบอกกับเราว่า	 

ความสามารถและความตั้งใจอาจไม่เพียงพอต่อการก้าวเดิน

บนเส้นทางนี้เพ่ือไปสู่ความสำาเร็จ	 แต่ต้องอาศัยความสุขใน 

การทำางานประกอบด้วย

	 เป็นความสุขนี้เองที่ทำาให้อู๋ก้าวข้ามอุปสรรคและ 

ความเหนื่อยยากนานา	จนในที่สุดผลงานของเขาก็ได้ถูกนำาไป

ใชง้านจรงิเพ่ือประโยชน์ของผูอ้ืน่ในหลายพ้ืนท่ี	และหลากหลาย

มิติ	 อาทิ	 ด้านการแพทย์	 ผลงานของอู๋ถูกนำาไปใช้จริงใน 

โรงพยาบาล	 17	 แห่งทั่วประเทศ	 ด้านอุตสาหกรรมรองเท้า	 

โดยร่วมพัฒนาระบบกับบริษัท	 Hush	 Puppies	 รวมไปถึง 

ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	 ซึ่งทั้งหมดน้ีเป็นข้อมูลเมื่อครั้งจบ

โครงการต่อกล้าฯ	ปี	1

ย่างก้าวของนักพัฒนามืออาชีพ

เข้าร่วมโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ปีที่ 1 
ผลงาน ระบบตรวจวัดและวิเคราะห์น้ำ�หนักกดบริเวณฝ่าเท้าอัจฉริยะ 

ยุทธพงศ์ อุณหทวีทรัพย์ (อู๋)
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มาเห็นผลงานของผมตอนต่อกล้าฯ...  
เขาอยากวิเคราะห์ว่า เวลาผู้สูงอายุเดิน 

เขามีเปอร์เซ็นต์ที่จะล้มหรือเปล่า ซึ่งมันจะไปโยงกับ
ผลิตภัณฑ์ของ SCG ที่เขาทำาเรื่อง Home Solution 

คุณหมอก็เลยให้ผมทำาเครื่องนี้ ให้ครับ

	 ณ	 วันนั้น	 อู๋ได้ยืนมองทิวทัศน์แห่งความสำาเร็จจาก

บนยอดเขาที่ เขาเพียรป่ายปีนข้ึนไปโดยมีความสุขเป็น

แรงขบัดนั	ยอดเขาของอูจ๋งึไมใ่ชเ่พียงยอดเขาแห่งความสำาเรจ็

เหมือนคนท่ัวไป	แต่เป็นยอดเขาท่ีประกอบสร้างจากความสุข	

ในการที่ได้สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นด้วยผลงานของตน

	 และวันนี้	อู๋ตัดสินใจเดินลงจากยอดเขาลูกเดิม	พร้อม

ปีนป่ายขึ้นสู่ภูเขาแห่งความท้าทายลูกใหม่ด้วยความมุ่งมั่น

ตั้งใจ	ความใฝ่รู้ในฐานะนักวิจัย	และแน่นอน	การทำางานอย่าง

มีความสุข	ทั้งตนเองและผู้อื่น

	 ทิวทัศน์จากยอดเขาลูกใหม่จะเป็นเช่นไร?	อู๋พร้อมจะ

เล่าให้เราฟังแล้วจากบนยอดนั้น...	
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จากเบาหวาน สู่ผู้สูงอายุ
	 “จากเดิมเริ่มแรก	ผมโฟกัสว่าอยากทำาเครื่องมือนี้

ใหโ้รงพยาบาลในประเทศไดใ้ช	้และมเีครือ่งมอื	screening	

ผู้ป่วยเบาหวาน	 พอมาเข้าต่อกล้าฯ	 นอกจากพัฒนา 

เครื่องมือสำาหรับผู้ป่วยเบาหวานแล้ว	 ยังเห็นโอกาสที่จะ

ประยุกต์เครื่องมือน้ีให้บริษัทรองเท้ามีเครื่องมือที่จะ 

ตรวจวัดแล้วรู้ ว่าลูกค้าคนนี้ต้องใส่รองเท้าเบอร์ไหน	 

แบบไหนเหมาะสมกับเทา้ของเขามากทีส่ดุ	ซึง่หลงัจากนัน้

ก็ทำาต่อเนื่องมาท้ัง	 2	 ด้านครับ	 ท้ังด้านโรงพยาบาลและ 

ด้านรองเท้าด้วย”	 อู๋ท่ีปัจจุบันเป็นผู้ช่วยอาจารย์	 ท่ีคณะ

วิศวกรรมศาสตร	์ภาควชิาบรหิารสารสนเทศ	(IT	Manage-

ment)	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 กล่าวถึงเส้นทางการพัฒนา 

ผลงานอย่างคร่าวด้วยรอยยิ้ม	

	 ระบบตรวจวัดและวิเคราะห์น้ำ�หนักกดบริเวณ

ฝ่าเท้าอัจฉริยะ	ปัจจุบันมีโรงพยาบาลใช้อยู่	 17	แห่ง	 เช่น	

โรงพยาบาลแพร่	 โรงพยาบาลสามร้อยยอด	 โรงพยาบาล

ดอกคำาใต้	 โรงพยาบาลปง	 โรงพยาบาลจุน	 โรงพยาบาล

เชียงคำา	 โรงพยาบาลเชียงม่วน	 โรงพยาบาลสมเด็จ 

พระญาณสังวร	 โรงพยาบาลแม่จริม	 โรงพยาบาลศรีนคร	

โรงพยาบาลพุทธชินราช	 โรงพยาบาลหนองบัวระเหว	

เป็นต้น

	 “หากประเมินคร่าวๆ	ที่ผ่านมา	1-2	ปีนี้ User ที่ 

เขา้มาตรวจวัดโดยใชเ้ครือ่งมอืตวัน้ีนา่จะเปน็หลกัหมืน่คน

แล้วครับ	 (ยิ้ม)	 เพราะอย่างโรงพยาบาลหนึ่ง	สัปดาห์หนึ่ง

เขาจะเปิดตรวจ	 2	 วัน	 แล้วจะมีคนไข้มาวันละ	 30	 คน	 

โรงพยาบาลมกีารตรวจทัง้ป	ีเฉพาะฉะนัน้ตัวเลขก็ถือว่าสงู

อยู่ครับ”	 อู๋เล่าถึงผู้ที่ได้รับประโยชน์จากผลงานของตน 

ด้วยน้ำ�เสียงแจ่มใส

	 อย่างไรก็ตาม	ด้วยลักษณะการทำางานของระบบ

วิเคราะห์ฝ่าเท้าอัจฉริยะท่ีมีความยืดหยุ่นสูง	 ทำาให้มี 

ผู้เล็งเห็นถึงการนำาผลงานนี้ไปใช้ในงานลักษณะอื่นๆ	

นอกจากในโรงพยาบาลและอุตสาหกรรมรองเท้าด้วย	 

ดงัเชน่ท่ี	SCG	ไดต้ดิตอ่เข้ามาหาอู	๋เพ่ือให้พัฒนาเครือ่งมอื

ท่ีใช้ตรวจวัดโอกาสการล้มของผู้สูงอายุ	 เพ่ือนำาข้อมูลไป

ออกแบบบ้านหรือห้องน้ำ�ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุต่อไป

	 “เริ่มต้นจากคุณหมอท่ีเป็นท่ีปรึกษาของ	 SCG	 

ได้มาเห็นผลงานของผมตอนต่อกล้าฯ	 ซึ่งตอนนั้นเป็น 

ผลงานขนาดเลก็	ไมไ่ดใ้หญ่มาก	แต่คุณหมอถามว่า	ถ้าจะ

ให้ทำาเป็นขนาดยาว	2.20	เมตร	สามารถทำาได้ไหม	เพราะ

เขาอยากวิเคราะห์ว่า	 เวลาผู้สูงอายุเดิน	 เขามีเปอร์เซ็นต์ 

ที่จะล้มหรือเปล่า	 ซึ่งมันจะไปโยงกับผลิตภัณฑ์ของ	SCG	

ที่เขาทำาเรื่อง	Home	Solution	 เป็น	 cluster	 หน่ึงในเรื่อง	

Elder	 Care	 Solution	 สำาหรับดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ	 

ทั้งสุขภัณฑ์	และพื้นภายในบ้าน	เขาเลยอยากได้เครื่องมือ

ตัวหน่ึงมาเป็นกิมมิกว่า	 เมื่อผู้สูงอายุเข้ามาดูงานในโซนนี้	

จะตอ้งวัดก่อนว่าเขามคีวามเสีย่งทีจ่ะเกิดการลม้หรอืเปลา่	

คุณหมอก็เลยให้ผมทำาเครื่องนี้ให้ครับ”	 อู๋เล่าถึงความ 

เป็นมาที่ได้ร่วมงานกับ	SCG	อย่างกระตือรือร้น

	 เมือ่น้ันเอง	‘ระบบตรวจวัดและวิเคราะห์น้ำ�หนักกด

บริเวณฝ่าเท้าอัจฉริยะ’	 จึงได้รับการต่อยอดไปสู่	 ‘ระบบ

ตรวจวัดน้ำ�หนักแรงกดฝ่าเท้าและสมดุลร่างกายเพ่ือ 

ตรวจสอบโอกาสการเกิดการล้มในผู้สูงอายุ’	
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	 อย่างไรก็ตาม	 ‘ระบบตรวจวัดและวิเคราะห์ 

น้ำ�หนักกดบริเวณฝ่าเท้าอัจฉริยะ’	ผลงานเดิม	จะเป็นการ

วัดแรงกดของเท้าทั้ง	 2	 ข้างเพ่ือดูว่าโครงสร้างอุ้งเท้า 

เป็นเช่นไร	 ใน	 ‘ระบบตรวจวัดน้ำ�หนักแรงกดฝ่าเท้าและ

สมดุลร่างกายเพ่ือตรวจสอบโอกาสการเกิดการล้มใน 

ผู้สูงอายุ’	 ซึ่งอู๋ต่อยอดใหม่นี้จะเป็นการวัดจุดก่ึงกลางของ

การลงน้ำ�หนักของเท้า	 โดยระบบจะแสดงผลเป็นกราฟ

ทำาให้เห็นทิศทางการเอนตัวของผู้ทดสอบ	 เช่น	หากมีการ

เอนตัวไปทางด้านใดด้านหน่ึงอย่างต่อเน่ือง	 แสดงว่า 

ผู้ทดสอบมีแนวโน้มที่จะล้มในทิศทางดังกล่าวได้มากกว่า

ด้านอื่นๆ	 ซึ่งแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญก็จะได้นำาข้อมูลน้ีไป

แปรผลออกแบบการป้องกันให้แก่ผู้ทดสอบต่อไป

	 “เป็นเครื่องมือที่ให้ผู้สูงอายุมาเดิน	แล้วเราก็จะรู้

ว่าน้ำ�หนักแรงกดเป็นอย่างไรบ้าง	 จุดสมดุลเรื่องการลง 

น้ำ�หนกัเป็นอย่างไร	เพ่ือจะดวู่าเขามโีอกาสทีจ่ะเกิดการลม้

ด้านซ้าย	ด้านขวา	ด้านหน้า	ด้านหลัง	หรือว่าเวลายืนเฉยๆ	

เขามีการเซหรือสวิงหรือเปล่า	 ซึ่งตอนน้ีก็พัฒนาเสร็จแล้ว

ครับ	 เครื่องมือติดตั้งอยู่ท่ี	 SCG	Experience	 ใน	CDC	 

(Crystal	Design	Center)	โดยที่เวลาลูกค้าเข้ามาตรวจวัด	

ทาง	SCG	Experience	ก็จะดูว่า	ถ้าเกิดลูกค้ามีความเสี่ยง

ท่ีจะเกิดการล้ม	 พนักงานก็จะแนะนำา	 Home	 Solution	

สำาหรับผู้สูงอายุให้ครับ”	 อู๋กล่าวถึงผลงานใหม่ท่ีต่อยอด

อย่างมีความสุข

เบื้องหลังการทำางาน ของนักพัฒนามืออาชีพ
	 การที่	 ‘ระบบตรวจวัดน้ำ�หนักแรงกดฝ่าเท้าและ

สมดุลร่างกายเพ่ือตรวจสอบโอกาสการเกิดการล้มใน 

ผู้สูงอายุ’	ได้ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ที่	SCG	Experience	CDC	

ถือเป็นความสำาเร็จอย่างย่ิงในฐานะนักพัฒนาของอู๋	 

แต่ถ้าได้ทราบถึงเบื้องหลังกระบวนการทำางานแล้ว	เราจะ

พบว่า	ณ	 วันน้ี	 อู๋ไม่ใช่เพียงนักพัฒนาสมัครเล่นอีกต่อไป	

แต่ได้เติบโตกลายเป็นนักพัฒนามืออาชีพ	 ที่ทำางานบน 

พ้ืนฐานความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 

นับต้ังแต่ข้ันตอนเร่ิมแรก	น่ันคือการรับฟังส่ิงท่ีลูกค้าต้องการ	

	 “หลงัจากทีต่กลงรว่มมอืกนัแลว้	ผมก็เข้าไปคยุกับ

ทาง	SCG	เพื่อไปรับ	requirement	มาครับ	ซึ่งเขาอยากรู้

ถึงขนาดที่ว่า	 การท่ีจะเดินแต่ละก้าวน้ัน	 มีความเร็ว- 

ความช้าแตกต่างกันอย่างไร	การถ่ายเทน้ำ�หนักมีการเอน

ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต้องปรับทั้งหมด... 
เพราะงานเดิมจะเป็นรูปแบบที่เป็นยูนิตเดียว  

แต่งานใหม่นี้ต้องมีถึง 3 ยูนิต  
เหมือนเอาจิ๊กซอว์ที่ผมทำาจากต่อกล้าฯ มาต่อกัน 3 อัน
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เกินกว่าจุดสมดุลของร่างกายหรือเปล่า”	 อู๋เล่าถึงความ

ต้องการของลูกค้า

	 ซึ่งด้วยความต้องการแบบเฉพาะกิจแบบน้ีเอง	 

ที่ส่งผลให้อู๋ต้องรื้อสร้างผลงานเดิมเสียแทบทั้งหมด

	 “ท้ังฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต้องปรับทั้งหมดเลย

ครับ	(หัวเราะ)	เพราะงานเดิมจะเป็นรูปแบบท่ีเป็นยูนิตเดียว	

แต่งานใหม่น้ีต้องมีถึง	 3	 ยูนิต	 เหมือนเอาจิ๊กซอว์ท่ีผมทำา

จากต่อกล้าฯ	 มาต่อกัน	 3	 อัน	 เพ่ือให้ได้เป็นขนาดใหญ่	 

และแต่ละอันต้องทำางานร่วมกันอย่างสมบูรณ์ด้วย”	อู๋ย้ิม

ทา้ยประโยค	ก่อนเลา่ถึงกระบวนการพัฒนาผลงานชิน้ใหม่

นี้ว่า	แบ่งการทำางานออกเป็น	2	ส่วน

	 ส่วนแรกคือเรื่องของซอฟต์แวร์	ที่ค่อนข้างยุ่งยาก

ไม่น้อย	อู๋จึงต้องขอตัวช่วย	 โดยขอความร่วมมือจากรุ่นพ่ี 

ที่เคยเรียนด้วยกันมาอย่าง	นายไพรัช	สร้อยทอง	หรือ	‘ไก่’	

ให้เข้ามาช่วยเขียนโปรแกรมเพ่ิมเติมในส่วนของการ

ประมวลผลวิเคราะห์การเดิน	

 “เพราะฟีเจอร์ที่ทาง	 SCG	ต้องการจะแตกต่าง 

จากเดิมตรงท่ีว่า	 งานเดิมมันจะขึ้นไปยืนเฉยๆ	 แล้วได้ 

ตัวน้ำ�หนักแรงกด	ได้รูปแบบเท้ามา	แต่ของใหม่จะต้องวัด

เป็นแบบเรียลไทม์	คือต้องสามารถเห็นผลลัพธ์ได้ในทันที	

และต้องวัดตอนที่เขาเดินอยู่ด้วยครับ	 ซึ่งน่ีเป็นส่วนที่ต้อง

พัฒนาขึ้นใหม่และถือเป็นพ้ืนฐานซอฟต์แวร์ใหม่ด้วย”	 

อู๋เล่าพลางอมยิ้ม

	 ส่วนแรกว่าหนักแล้ว	แต่ส่วนท่ี	 2	 อย่างเรื่องของ

ฮาร์ดแวร์	 ก็หนักหนาไม่น้อยหน้ากัน	 โดยปัญหาหลักนั้น 

อยู่ที่เลือกใช้วัสดุ	 ซึ่งผลงานเดิมอู๋เลือกใช้อะคริลิกล้วน	 

แต่ผลงานใหม่นี้ด้วยขนาดชิ้นงานที่ใหญ่กว่าเดิม	4-5	เท่า

ถ้าใช้อะคริลิกล้วนลำาพังตัวอู๋เองไม่สามารถทำาได้	 แม้แต่

โรงงานใหญ่ๆ	ก็ผลติไมไ่ด	้และท่ีสำาคญั	ตน้ทุนจะมหาศาล

เกินงบประมาณที่ได้รับมา

	 “ผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้วัสดุประยุกต์ครับ	 ให้มัน

ออกมาเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้	(หัวเราะ)	เพราะถ้าเทียบ

กับเคร่ืองมือลักษณะเดียวกัน	 หากซื้อจากต่างประเทศ 

ราคาเปน็หลกัสบิลา้นครบั”	อู๋เลา่ถึงวธีิการหาทางออกจาก

ข้อจำากัดด้านงบประมาณ	ซึ่งถือเป็นปัญหาท่ีอยู่คู่กับนัก

พัฒนามาโดยตลอด	

	 กับอีกหน่ึงปัญหาคลาสสิก	 น่ันคือเงื่อนเวลา 

ที่จำากัด	ที่ทำาให้งานซึ่งหนักโดยตัวมันเองอยู่แล้ว	ยิ่งบีบรัด

หนักหน่วงขึ้นเป็นเท่าทวี

	 “งานค่อนข้างเร่งครับ	 เพราะเป็นโปรเจกต์ท่ีเขา

อยากเอาไปโชว์ในงานวิศวกรรม	 ’57	 เขาเลยให้เวลา

ประมาณ	2	 เดือน	(หัวเราะ)	 เป็นงานที่เร่งมาก	ช่วงนั้นจึง

ค่อนข้างหนักครับ	ต้องทำางานกลางคืนแทบทุกคืน”	อู๋เล่า

ถึงประสบการณ์อันเหนื่อยหนักด้วยเสียงหัวเราะ		

	 แต่สุดท้าย	 ไม่ว่าปัญหาจะหนักหน่วงอย่างไร	 

อู๋ก็สามารถพัฒนาผลงานและส่งตามกำาหนดเวลาได้ 

อย่างเรียบร้อย	 ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่า	 เขาคือ 

นักพัฒนาท่ีสามารถเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพได้

เบ็ดเสร็จในตัวคนเดียวได้อย่างน่าภาคภูมิ
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เดินหน้าต่อยอดผลงาน
	 ในโลกของธุรกิจเปน็ธรรมชาตขิองของดมีคุีณภาพ	

ทีไ่มต่อ้งเสยีเวลาโฆษณาให้เหนือ่ยแรง	ลูกค้าหรอืผู้ท่ีสนใจ

ก็จะวิ่งเข้ามาหาเอง

	 ผลงานของอูก็๋เปน็เชน่นัน้มาตัง้แต	่‘ระบบตรวจวดั

และวิเคราะห์น้ำ�หนักกดบริเวณฝ่าเท้าอัจฉริยะ’	 และเมื่อ

พัฒนาต่อยอดมาสู่‘ระบบตรวจวัดน้ำ�หนักแรงกดฝ่าเท้า

และสมดุลร่างกายเพื่อตรวจสอบโอกาสการเกิดการล้มใน

ผู้สูงอายุ’	ก็ไม่แตกต่างกัน	โดยนอกจาก	SCG	แล้วก็ยังมี

หน่วยงานอื่นๆ	ให้ความสนใจตัวผลงานนี้เป็นอย่างมาก

	 “พัฒนามาเรื่อยๆ	 ก็มีคลินิกกายภาพบำาบัดสนใจ	

และติดต่อมาว่าอยากนำาเครื่องมือไปลองใช้ดู	ในเรื่องของ

การจัดกระดูกคนไข้ของเขา	 ว่ามันมี	 Before	 กับ	 After 

อย่างไรบา้งทีมั่นสมัพันธ์กับเรือ่งการลงน้ำ�หนักและการยืน	

ผมก็เลยนำาเครื่องมือไปติดตั้งให้เขาใช้งานครับ”	 อู๋เล่าถึง

ลูกค้าอีกเจ้าหนึ่งที่เดินเข้ามาหาเอง

	 โดยผลงานที่อู๋พัฒนาให้คลินิกกายภาพบำาบัด

ถือว่าเปน็เวอรช์นัท่ี	3	ก็ว่าได	้เพราะเปน็ผลงานทีเ่ขาพัฒนา

ผสมผสานจาก	 ‘ระบบตรวจวัดและวิเคราะห์น้ำ�หนักกด

บรเิวณฝา่เท้าอัจฉรยิะ’	และ	‘ระบบตรวจวัดน้ำ�หนักแรงกด

ฝ่าเท้าและสมดุลรา่งกายเพ่ือตรวจสอบโอกาสการเกิดการ

ล้มในผู้สูงอายุ’	 โดยเพ่ิมเติมส่วนความต้องการของคลินิก

เพ่ือตอบโจทย์ด้านกายภาพบำาบัด	 ให้สามารถวิเคราะห์ 

น้ำ�หนักแรงกดแยกเท้าซา้ยเทา้ขวา	และดมูมุองศาของเทา้

เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ดูว่าก่อนและหลังการรักษาใน

กระบวนการทางกายภาพบำาบัด	การรักษาดีขึ้นหรือไม่

	 ซึ่งเสียงตอบรับจากลูกค้าหลังจากท่ีได้นำาเครื่อง 

ของอู๋ไปลองใช้	 ถือว่าเป็นไปในทางท่ีดี	 ไม่ใช่เพียงผลต่อ 

ตัวคลินิกเองเท่านั้น	แต่เป็นผลดีต่อลูกค้าของคลินิกด้วย

 “เสียงสะท้อนจากลูกค้าถือว่าดีครับ	 เพราะเครื่อง

ทำาให้เขาสามารถเห็นความแตกต่างของคนไข้ระหว่าง	

Before	กับ	After	อย่างชัดเจน	หลังจากทำาการทรีตเมนต์

โดยนักกายภาพบำาบัดแล้ว	 มันมีการเปลี่ยนแปลงไป

อย่างไรบ้าง	 ซึ่งส่วนน้ีผมมองว่า	 เครื่องมันมี	 impact	ต่อ	

User	ที่เป็น	End	User	คือคนไข้หรือคนที่เข้ามาตรวจวัด

พอสมควร”	อู๋ยิ้มหลังจากจบประโยค

ได้ไปถวายงาน อธิบายตัวผลงานนี้ให้องค์
สมเด็จพระเทพฯ...และพระองค์ท่านก็ได้พพ

เสียงสะท้อนจากลูกค้าถือว่าดีครับ เพราะเครื่องทำาให้เขา 
สามารถเห็นความแตกต่างของคนไข้ระหว่าง Before กับ 

After  อย่างชัดเจน...มี impact ต่อ User ที่เป็น End User  
คือคนไข้หรือคนที่เข้ามาตรวจวัดพอสมควร
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ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความภูมิใจมากครับสำาหรับผลงานนี้
ที่ได้ทำาต่อมาเรื่อยๆ

รางวัลการันตีคุณภาพผลงาน
	 หลังจากพัฒนาต่อยอด	 ‘ระบบตรวจวัดน้ำ�หนัก 

แรงกดฝ่าเท้าและสมดุลร่างกายเพ่ือตรวจสอบโอกาส 

การเกิดการล้มในผู้สูงอายุ’	 และขยายผลสู่ผู้ใช้จริงใน

หลายๆ	แหง่แลว้	เขาก็ไมล่มืทีจ่ะพัฒนาตอ่	และนำาผลงาน

ส่งประกวดด้วย

 อู๋พัฒนาและส่งผลงานเข้าประกวด	 Student	 

Design	Challenge	ในงานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง

วิศวกรรมฟ้ืนฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำานวยความ

สะดวกสำาหรับคนพิการ	ครั้งท่ี	 8	 หรือ	 i-CREATe	 2014	 

ณ	ประเทศสิงคโปร์	 และสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ 

อันดับ	1	ในกลุ่มเทคโนโลยี	ชนะคู่แข่งจากอีก	6	ประเทศ	

ท้ังออสเตรเลีย	 เกาหลี	 สิงคโปร์	 ฮ่องกง	มาเลเซีย	 รวมถึง

ประเทศไทย	มาได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

 “i-CREATe	2014	เปน็งานประชมุวิชาการสำาหรบั

บทความวิจัยและผลงานท่ีช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการ

ครับ	 ก็ได้ส่งผลงานเข้าแข่งขันไปในประเภทเทคโนโลยี	 

ในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดโอกาสท่ีจะเกิดการล้ม	 

คือสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้สูงอายุมีโอกาสที่จะเกิดการ

ล้มหรือเปล่า	ซึ่งก็ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่	1	กลับมาครับ	

(ยิ้ม)”	อู๋เล่าถึงความสำาเร็จของผลงานด้วยสีหน้ายินดี

	 เพราะการประกวดไม่ได้มีแต่เรื่องของการประชัน

ขันแข่งและรางวัลเท่าน้ัน	 แต่ยังช่วยปลุกพลังในการ

สร้างสรรค์พัฒนาให้แก่ตัวผู้พัฒนาผลงาน	 และผลจาก 

การประกวดก็สามารถช่วยส่งเสริมและขยายผลให้แก่ 

ผลงานน้ันๆ	 ในวงกว้างได้เป็นอย่างดี	 ซึ่งน่ีเป็นสิ่งท่ีอู๋ได้ 
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เรยีนรูม้าตลอดการเปน็นกัพัฒนา	และจะภาคภูมใิจทุกคร้ัง

ที่ผลงานได้รับรางวัลและการยอมรับในวงกว้าง	 ต่างแต่

เพียงในครัง้นี	้อูน่๋าจะภาคภูมใิจย่ิงกว่าครัง้ไหนๆ	เพราะการ

ได้รางวัลจาก	 i-CREATe	 2014	 ได้ทำาให้เขามีโอกาสได้

ถวายงาน	‘ระบบตรวจวัดน้ำ�หนักแรงกดฝ่าเท้าและสมดุล

ร่างกายเพ่ือตรวจสอบโอกาสการเกิดการล้มในผู้สูงอายุ’	

แก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 

อีกด้วย

	 “ไดไ้ปถวายงาน	อธิบายตวัผลงานน้ีให้องคส์มเดจ็

พระเทพฯ	 ด้วยครับ	 และพระองค์ท่านก็ได้ประทับบน 

เครือ่งมอืและไดว้ดัผลดว้ย	ก็เปน็อกีสิง่หนึง่ทีม่คีวามภูมใิจ

มากครับสำาหรับผลงานนี้ท่ีได้ทำาต่อมาเรื่อยๆ”	 อู๋เล่าถึง

เหตุการณ์แสนประทับใจ

การที่ทำางานวิจัยหนึ่งชิ้น หรือการที่จะทำาอะไรหนึ่งอย่าง 
อยากให้มองผลประโยชน์ของผู้ที่จะใช้งานเครื่องมือเป็นหลัก 
ให้เขาสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้ สิ่งที่ทำาจะต้องมีคุณค่า

กับคนที่จะใช้งาน เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะทำาให้เขาครับ
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ได้มาและส่งต่อ
	 ในวิถีการทำางาน	 ไม่ใช่เรื่องแปลก	 ท่ีใครคนหน่ึง 

จะได้รับผลตอบแทนไม่ว่าจะในรูปของตัวเงิน	 ชื่อเสียง	 

หรือรางวัลความสำาเร็จอย่างมากมาย	 ในเมื่อตลอดมา 

ใครคนนั้นได้ทุ่มแรงกายแรงใจทำางานตรงหน้าอย่าง

อุตสาหะไม่ย่นย่อ	 โดยเฉพาะหากงานนั้นมุ่งเน้นเพ่ือ 

การนำาไปใช้ประโยชน์ได้จริง	 เมื่อถึงสุดท้ายปลายทาง	 

เขาคนนั้นก็ย่อมต้องได้รับผลตอบแทนอันเกิดจากความ

ทุ่มเทของตัวเอง	เหมือนเช่นที่อู๋ได้รับ

	 “ผมมองวา่	การท่ีเราไดท้ำาอะไรสิง่หน่ึงหรือทำาวิจยั

ตัวหน่ึงขึ้นมา	 ถ้าเรามองเรื่องของการนำาไปใช้ประโยชน์ 

ได้จริงและมุ่งมั่นที่จะทำามัน	 เหมือนกับท่ีผมอดทนมากับ

ผลงานนี้พอสมควร	 ทำามานานและมันก็ให้ประโยชน์	 

ใหส้ิง่ดีๆ 	แก่ผมมาตลอด	ก็เปน็สิง่ทีค่ดิครบัว่า	การทีม่สีมาธิ

อยู่กับงาน	หรอืตัง้ใจทีจ่ะทำางานอย่างหน่ึง	มนัจะไดผ้ลลัพธ์

ที่ดี	 แม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ทันทีทันใดก็ตาม”	 อู๋อมย้ิมที่ 

ท้ายประโยค

	 และนอกเหนือจากผลตอบแทนท้ังในรูปของตวัเงนิ	

ชื่อเสียง	 หรือรางวัลแล้ว	 อีกสิ่งหน่ึงท่ีอู๋ได้รับตลอดการ

ทำางาน	 ก็คือการได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองไปโดย

อัตโนมัติ	 และเขาก็ได้นำาทักษะความรู้ท่ีได้รับ	 โดยเฉพาะ

การทำางานวิจัยและพัฒนาบนพื้นฐานความต้องการของ 

ผู้ใช้	 ไปประยุกต์ต่อยอดในงานวิจัยและงานสอนหนังสือ	 

ซึ่งเป็นหน้าที่การงานหลักด้วย	

	 “ก่อนหน้านี้ผมเป็นนักวิจัยอยู่ ท่ีมหาวิทยาลัย

มหิดลครับ	ทำางานวิจัยเก่ียวกับด้านการบริหารไอทีล้วนๆ	

ซึง่จะมขีอบเขตการวิจยัท่ีชดัเจนอยู่แลว้	แตก็่จะมงีานวิจยั

อกีสว่นหน่ึงท่ีผมทำาเพ่ิมเตมิเอง	เพราะว่าอยากทำา	(หัวเราะ)	

เป็นการทำาเพ่ือหาข้อมูลมาสนับสนุนความต้องการของ 

ผู้ใช้งานที่ใช้งานผลงานของผม	ซึ่งในส่วนนี้	ประสบการณ์

ทีไ่ดร้บัจากโครงการและการทำางานตลอดเวลาท่ีผา่นมาน้ัน

ช่วยได้มากครับ	 รวมไปถึงงานด้านการสอนด้วย	 อย่าง 

ตอนที่เป็นนักวิจัยก็รับสอนวิชาด้านไอทีที่มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย	 หรืออย่างตอนนี้ เองก็สอนนักศึกษา 

ปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมหิดล	 ก็ได้อาศัยทักษะต่างๆ	 

มาประยุกตใ์ช	้ไมว่า่จะเปน็เรือ่งการสัง่งาน	การทบทวนงาน

ครับ”	อู๋กล่าว

	 รวมไปถึงการถ่ายทอดทักษะและประสบการณ์ 

ท่ีมีให้แก่รุ่นน้องๆ	 หรือผู้ที่สนใจ	 อู๋ก็จะเน้นย้ำ�ถึงการ 

ให้ความสำาคัญกับผู้ใช้งานจริงเป็นหลักทุกครั้ง

	 “งานบางอย่างที่ผมทำา	 ก็จะมีน้องหรือคนอื่นๆ	 

ท่ีเขาสนใจเข้ามาพูดมาคุย	 ผมก็จะแนะนำาตัว	 แนะนำา

ประสบการณ์ที่ผมเคยผ่านมาให้เขาได้รู้ได้เข้าใจว่า	การที่

ทำางานวิจัยหน่ึงชิ้น	 หรือการที่จะทำาอะไรหน่ึงอย่าง	 

อยากให้มองผลประโยชน์ของผู้ ท่ีจะใช้งานเครื่องมือ 

เป็นหลัก	 ให้เขาสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้	 สิ่งที่ทำาจะ

ต้องมีคุณค่ากับคนที่จะใช้งาน	 เป็นสิ่งที่ดีท่ีสุดที่เราจะทำา 

ให้เขาครับ	 เวลาที่ใครเข้ามาคุยว่าอยากจะทำาเครื่องมือ	

อยากจะทำาระบบเก่ียวกับด้านวิศวกรรม	หรือด้านอื่นๆ	 

ผมก็จะพยายามถ่ายทอดเรื่องน้ีไปครับ”	 อู๋กล่าวด้วย 

แววตาจริงจัง
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ภูเขาลูกต่อไป กับนักปีนเขารุ่นต่อไป
	 เป็นเรื่องที่คาดเดาได้ไม่ยากสำาหรับผู้ชายชื่ออู๋	 

ที่ไม่เคยหยุดน่ิงกับความสำาเร็จใดได้นานๆ	ครั้งนี้ก็เช่นกัน	

แมผ้ลงาน	‘ระบบตรวจวัดน้ำ�หนกัแรงกดฝ่าเท้าและสมดลุ

ร่างกายเพ่ือตรวจสอบโอกาสการเกิดการล้มในผู้สูงอายุ’	

จะถูกขยายผลไปสู่ผู้ใช้งานจริงในหลากหลายมิติ	 ทั้ง  

SCG	Experience	รวมถึงคลนิิกกายภาพบำาบดั	และไดรั้บ 

เสียงตอบรับท่ีดีจากทุกท่ี	 แต่อู๋ก็ยังไม่หยุดที่จะคิดพัฒนา

ผลงานต่อไปอย่างไมห่ยุดย้ัง	ทัง้พัฒนาตอ่ยอดผลงานเดมิ	

และคิดค้นผลงานใหม่

	 “โปรเจกต์ใหม่ที่อยากจะทำา	คือ	เครื่องมือช่วยผู้ที่

มปีญัหาเก่ียวกับการ	Treatment	ทางกายภาพครบั	อาจจะ

เป็นในรูปแบบของการดีไซน์เครื่องมือสัก	1-2	ตัว	 ซึ่งอาจ

จะเป็น	 2	 โปรเจกต์ย่อยๆ”	 อู๋อธิบายถึงงานใหม่	 ก่อนจะ 

เล่าต่อถึงการพัฒนางานเดิม	

	 “ส่วนโปรเจกต์ที่ทำาอยู่ในปัจจุบันท่ีเป็นเครื่องวัด

แรงกดฝ่าเท้า	 ก็กำาลังจะดูเรื่องของการพัฒนาให้ดีไซน์ 

รูปลักษณ์สวยงามขึ้น	ใช้งานได้ง่าย	และขนาดเล็กลงครับ	

คือกำาลังมองไปที่อยากจะทำาให้เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์

เราต้องมุ่งมั่นที่จะทำาให้สำาเร็จ และให้ดีที่สุด 
เพื่อให้เกิดประโยชน์... เสียสละเวลาที่เราอาจจะไปเที่ยว 

ไปเล่น มาทำาตรงนี้ได้ มันจะเป็นประสบการณ์ชีวิต  
ทำาให้ตัวเองได้มีประสบการณ์ดีๆ

ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำาวันได้	เช่น	เป็นเหมือนเครื่องชั่ง

น้ำ�หนักตัวหน่ึงท่ีอยู่ในบ้าน	แต่สามารถส่งข้อมูลเก็บเข้า

โทรศัพท์ตัวเองได้	 และสามารถดูข้อมูลเรื่องสุขภาพเท้า 

ของตวัเองไดด้้วยครบั	มองว่าอาจจะออกมาเปน็ผลติภณัฑ์	

แทนท่ีจะเป็น	Niche	Market	 อยู่ในคลินิก	หรือว่าต้องมี	

Technician	คอยดูแล	ก็อาจจะเป็นคนท่ัวไปซ้ือไปไว้ในบ้าน	

ซึ่งแน่นอนราคาต้องไม่สูงมาก	 ราคาอาจจะอยู่ท่ีหลักพัน	 

ก็เป็นสิ่งที่กำาลังมองไว้ครับ”	อู๋ยิ้มอย่างแจ่มใส

	 ถือเป็นยอดเขาลูกต่อไปท่ีรอให้อู๋ไปพิชิต	กระน้ัน	

แม้จะข้ามเขามาแล้วหลายต่อหลายลูก	 แต่อู๋ก็ไม่เคยลืม 

ต้นทางท่ีเป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้เขาได้มายืนอยู่ในจุดนี้ 	 

ซึ่งส่วนหนึ่งน้ันแน่นอนว่า	 คือการได้เข้าร่วมโครงการ 

ต่อกล้าให้เติบใหญ่

	 “โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่	 ผมมองว่าเป็น

โครงการท่ีดีมากครับ	 อย่างผมตอนท่ีผ่าน	NSC	มาแล้ว	

และเว้นไป	1-2	ปดีว้ยซ้ำ�	พ่ีๆ	เขาก็ยังมาชวนใหเ้ข้าโครงการ	

และบอกว่าหากสนใจท่ีจะตอ่ยอดโครงการให้มนัใชไ้ดจ้รงิ	

ให้มันมีประโยชน์	 ผมควรเข้าโครงการนี้	 (หัวเราะ)	 ผมก็ 

มองว่า	โครงการน้ีเปน็	Funding	ท่ีสนับสนุนนักวจิยัรุน่ใหม	่

หรือว่าเด็กนักศึกษาท่ียังไม่อยากลงทุนกับชิ้นงานตัวเอง	

หรือยังมีความเสี่ยง	 ซึ่งถ้าโครงการนี้สนับสนุนเงินทุน 

สักก้อนหน่ึง	 อาจจะผลักดันชิ้นงานให้เกิดเป็นธุรกิจท่ีดี 

ได้ครับ	 อย่างตอนท่ีผมได้รับทุนสนับสนุนมา	 ก็ทำาให้งาน

ขับเคลื่อนต่อไปได้”	 อู๋กล่าวถึงบทบาทของโครงการที่ช่วย

หนุนเสริมตัวเขาและผลงานของเขามาจนถึงจุดนี้	 และ 

ในท้ายท่ีสุด	 อู๋ก็ไม่ลืมท่ีจะชวนน้องๆ	 รุ่นใหม่	 ให้มาเป็น 
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นักปีนเขาด้วยกัน

	 “อยากบอกน้องๆ	ว่า	สิ่งที่เราทำามันเป็นประโยชน์

อยู่แล้วล่ะ	 เราต้องมุ่งมั่นที่จะทำาให้สำาเร็จ	 และให้ดีท่ีสุด	 

เพ่ือให้เกิดประโยชน์	 เช่น	 ผมทำาให้กับผู้ป่วยเบาหวาน	 

ก็อาจจะชว่ยเปน็บญุ	หรอืเปน็สิง่ท่ีทำาให้เขาไมม่คีวามทุกข์

จากการเปน็แผล	มองสิง่ทีเ่ปน็ประโยชน	์และเสยีสละเวลา

ที่เราอาจจะไปเที่ยว	 ไปเล่น	 มาทำาตรงนี้ได้	 มันจะเป็น

ประสบการณ์ชีวิต	ทำาให้ตัวเองได้มีประสบการณ์ดีๆ	 ใน 

ด้านนี้ครับ”

	 	 เพราะความสำาเร็จไม่ใช่สิ่งที่ได้มาโดยง่าย	 แต่ต้องแลกกับ 

การทำางานหนัก	และมากกว่านั้น	คือความสุขในการทำางาน	ซึ่งไม่ใช่เพียง

ความสุขส่วนตัว	 แต่หมายรวมถึงความสุขของผู้ที่ได้ใช้ประโยชน์จาก 

ผลงานของเรา	 สิ่งเหล่านี้เองที่จะช่วยขับดันให้เราก้าวเดินไปสู่ยอดเขา 

แห่งความสุขและความสำาเร็จ

	 เหมือนเช่นที่อู๋ทำามาตลอดการพัฒนาผลงานที่ผ่านมา	รวมไปถึง

ผลงานต่อๆ	ไปในอนาคตที่รอคอยอยู่

	 ถึงวันนั้น	 เราคงมีโอกาสได้ฟังเขาเล่าถึงวิวทิวทัศน์จากยอดเขา

แห่งความสุขลูกใหม่ที่เขาได้ขึ้นไปเยือนกันอีกครั้ง	


