


 แวน่ตาตดิกล้องส�าหรับผู้พิการทางสายตา เม่ือสวมแวน่ตา กล้องท่ีตดิไว้จะ

บนัทกึภาพด้านหน้าของผู้ใช้งาน แล้วประมวลผลภาพแปลผลออกมาเป็น

เสียงแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบวา่วตัถ ุ นัน้มีสีอะไร เป็นธนบตัรชนิดไหน หรือ

เป็นสนิค้าชนิดใด

ผู้พฒันา : นายนนัทิพฒัน์ นาคทอง (ปาล์ม) ,นางสาวบษุภาณี พงษ์ศริิยาภรณ์ (นิค) ,

นางสาวเกวลี เลี่ยมโลหะ (เดียร์) ,นายณฐัภทัร เลาหระวี (จัม๊)

ชัน้ปีที่ 4 ภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี



     ส�าหรับผู้พกิารทางสายตา การแยกแยะข้าว

ของเคร่ืองใช้ท่ีมีรูปลกัษณ์ต่างกันอาจสามารถท�าได้ผ่านการฝึก

สมัผสัรูปร่างและขนาดของสิง่ของ แล้วจดจ�า แตส่�าหรับสิง่ของท่ีมี

ลกัษณะเหมือนกนั แตมี่รายละเอียดแตกตา่งกนั เชน่ สีของธนบตัร 

หรือน�า้อดัลมแตล่ะย่ีห้อ ฯลฯ สิง่เหลา่นีต้อ่ให้ฝึกและพยายาม

จดจ�าจากการสมัผสัอยา่งไร ก็ยากท่ีจะจ�าแนกแยกแยะได้

น่ีคือสิง่ท่ีผู้พิการทางสายตาต้องประสบปัญหามาเน่ินนาน แตถ่งึวนั

นีไ้ด้มีนวตักรรมหนึง่ท่ีจะมาเป็นตวัชว่ยให้พวกเขาสามารถแยกแยะ

สิง่ของท่ีเหมือน แตมี่รายละเอียดท่ีแตกตา่งกนัได้ ด้วยความคดิ

สร้างสรรค์และความสามารถของ 4 หนุม่สาวจากรัว้มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ ‘ปาล์ม-นิค-เดียร์-จัม๊’ กบัวิชัน่เนียร์ 

(VISIONEAR) แวน่ตาเพ่ือผู้พิการทางสายตาของพวกเขา
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   “ได้เห็นเครื่องจดบันทึกแบบพกพา
ส�าหรับผู้พิการทางสายตา...ใช้ ได้กับ
คนพิการจริงๆ เลยเกิดแรงบันดาลใจ
อยากประดิษฐ์ผลงานแนวสังคมที่เป็น

ฮาร์ดแวร์เพื่อผู้พิการบ้าง”



แรงบนัดาลใจเพื่อสังคม
 หลายคนอาจจ�าปาล์มกับจั๊มได้ในฐานะนักพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือสงัคม มาตัง้แตโ่ครงการตอ่กล้าให้เตบิใหญ่ ปี 1 ท่ีทัง้สองร่วมทีมกบั
เพิร์ธ (นายธนพล ปิตฉิตัร) สร้างโปรแกรมส�าหรับสร้างสรรค์ผลงานภาพ
เคลื่อนไหว 2 มิติ ในช่ือ Animator เข้าร่วมโครงการและได้รับเสียงตอบรับ
เป็นอยา่งดี
 แตส่ิง่ท่ีหลายคนไมรู้่ก็คือ โครงการตอ่กล้าฯ ปี 1 นัน้ได้มอบแรง
บนัดาลใจให้แก่ปาล์มกบัจัม๊ จนเป็นท่ีมาของวิชัน่เนียร์ แวน่ตาเพ่ือผู้ พิการ
ทางสายตา ท่ีพวกเขาสง่เข้าร่วมโครงการตอ่กล้าฯ ปี 3 นีด้้วย
“ปีนัน้ในรอบคดัเลือก ได้เหน็เคร่ืองจดบนัทกึแบบพกพาส�าหรับผู้ พิการทาง
สายตา ของทีมมหาวิทยาลยัมหิดลครับ เป็นคีย์บอร์ดอกัษรเบลล์ท่ีเจง๋มาก 
และใช้ได้กบัคนพิการจริงๆ เลยเกิดแรงบนัดาลใจอยากประดษิฐ์ผลงาน
แนวสงัคมท่ีเป็นฮาร์ดแวร์เพ่ือผู้ พิการบ้าง” ปาล์มเลา่ถงึแรงบนัดาลใจเม่ือ
ปี 2556
 ปาล์มกบัจัม๊จงึจบัมือกนัเร่ิมโปรเจกต์ขึน้ แตน่า่เสียดายท่ีปีนีเ้พิร์ธ
ขอแยกตวัออกไปตามความฝันท่ีอยากสร้างเกมของตวัเองขึน้มา ปาล์มกบั
จัม๊จงึชวนนิคเข้ามาร่วมด้วยในต�าแหนง่ดีไซเนอร์ ขณะท่ีปาล์มรับหน้าท่ี
หวัหน้าโปรเจกต์และออกแบบฮาร์ดแวร์ จัม๊รับบทพฒันาซอฟต์แวร์ และ
ในระหวา่งทาง ทัง้สามก็ได้ชวนเดียร์เข้ามารับหน้าท่ีพฒันาแผนธรุกิจให้
แก่ผลงาน 

“พี่เขาบอกว่ามี 4 เรื่อง ที่ ในปัจจุบันยังไม่มี

อุปกรณ์อะไรมาช่วยเขาได้ คือ 1) จ�าแนกสี   

2) จ�าแนกธนบัตร 3) จ�าแนกสินค้า และ   

4) บอกได้ว่าหลอดไฟเปิดหรือปิดอยู่”
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สร้างโจทย์งาน จากความต้องการของผู้ใช้
 เม่ือรวมทีมกนัได้ สิง่แรกท่ีท�าก็คือการคดิหาโจทย์ของการพฒันา 

ซึง่ก็ไมไ่ด้ได้มางา่ยๆ เลย

            “ตอนแรกอยากท�าอปุกรณ์ฮาร์ดดสิต์ตดิตวัท่ีพดูกบัคนตาบอดได้

ครับ เดนิไปไหนเคร่ืองก็จะคอยบอกวา่เขาเดนิผา่นอะไรไปบ้าง ขณะท่ีจัม๊ก็มี

ไอเดียเร่ืองเคร่ืองแปลภาษา เวลาคนพดูภาษาตา่งประเทศมา เคร่ืองนีก็้แปล

เป็นภาษาไทยให้ แล้วก็มีอีกไอเดียคือเคร่ืองท่ีชว่ยตาคนบอดข้ามถนน แต่

สดุท้ายท่ีทดลองท�ากนัก่อน คือ เคร่ืองท่ีบอกคนตาบอดได้วา่ สิง่รอบข้างเขา

มีอะไรอยูบ้่าง เชน่ บนโต๊ะมีแก้วน�า้กบัจาน 3 ใบ เคร่ืองนีจ้ะถ่ายรูป แล้วแปร

ผลออกมาเป็นเสยีง” ปาล์มเลา่ไอเดียและการทดลองในชว่งแรก

 แตท่ดลองท�าอยู ่2 เดือน ก็ไมป่ระสบความส�าเร็จดงัท่ีตัง้ใจไว้ เพราะ

เคร่ืองประมวลผลจากภาพมาเป็นเสยีงได้ช้ามาก กินเวลาถงึ 10-30 วินาที

ตอ่ภาพ ซึง่ไมน่า่จะสะดวกส�าหรับผู้ใช้

 ด้วยค�าแนะน�าจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ปาล์มและทีมจงึได้ลงพืน้ท่ี

ไปสอบถามถงึความต้องการจากผู้ใช้ท่ีแท้จริง ณ สมาคมคนตาบอดแหง่

ประเทศไทย และได้รับความชว่ยเหลอืจากพ่ีโจ้ นายจตพุล หนทูา่ทอง 

หวัหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสิง่อ�านวยความสะดวก ของสมาคมฯ

“พ่ีเขาบอกวา่มี 4 เร่ือง ท่ีในปัจจบุนัยงัไมมี่อปุกรณ์อะไรมาชว่ยเขาได้ คือ 

พ่ีเขาบอกวา่มี 4 เร่ือง ท่ีในปัจจบุนัยงัไมมี่อปุกรณ์อะไรมาชว่ยเขาได้ คือ 1) 

จ�าแนกส ี2) จ�าแนกธนบตัร 3) จ�าแนกสนิค้า และ 4) บอกได้วา่หลอดไฟเปิด

หรือปิดอยู”่ จัม๊เลา่ถงึความต้องการของผู้พิการทางสายตา

ซึง่เร่ืองท่ีให้แรงบนัดาลใจแก่ทีมมากท่ีสดุ ก็คือ การแยกสนิค้า

          “พ่ีเขาบอกวา่ เขาเดนิไปเซเวน่ถกู จ�าทางได้ จ�าชัน้วางในร้านยงัได้ 

แตพ่อต้องเลอืกสนิค้าเขาท�าไมไ่ด้ เพราะพอเขาจบัของ 2 ชิน้ท่ีมนัหน้าตา

เหมือนกนั เขาไมรู้่วา่อนัไหนคืออะไร ย่ีห้ออะไร โค้กหรือน�า้ส้ม ก็ต้องเดนิไป

แคชเชียร์หรือสะกิดถามคนข้างๆ ซึง่มนัล�าบาก” ปาล์มกลา่ว
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             ทีมตดัสนิใจเลือกโจทย์นีใ้นการพฒันาผลงาน และตัง้ใจสง่ประกวด

โครงการแขง่ขนัพฒันาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แหง่ประเทศไทย ครัง้ท่ี 17 

(National Software Contest: NSC 2015) แตด้่วยระยะเวลาท่ีเหลือเพียง 

3 เดือน ท�าให้ผลงานเวอร์ชนัแรกคอ่นข้างไมเ่รียบร้อยเอามากๆ

 “ตอนนัน้ไมพ่ร้อมเอามากๆครับ เสียเวลาลองอปุกรณ์อยูห่ลายรุ่น 

โปรแกรมก็ลองหลายแบบ พฒันาได้ไมถ่งึเดือนก่อนแขง่ NSC ตอนนัน้

สภาพแยม่าก” ปาล์มเลา่กลัว้หวัเราะ

 ผลงานเวอร์ชนัท่ีสง่ประกวด NSC นัน้มีลกัษณะเป็นกลอ่งฮาร์ดแวร์ 

เช่ือมตอ่กบัสายหฟัูงท่ีมีกล้องตดิตัง้ไว้ ท�างานด้วยวิธีสัง่งานด้วยเสียง

ในระบบ Voice Recognition คือผู้ ใช้ท�าการสัง่การ กล้องในเคร่ืองจะ

อ่านบาร์โค้ดของสินค้าแล้วแปรผลเป็นเสียงบอกผู้ พิการได้ว่าสินค้าหรือ

สิ่งของชิน้นัน้คืออะไร

         “ถ้าใช้บาร์โค้ดเราสามารถเขียนโปรแกรมให้เคร่ืองหาบาร์โค้ดได้แต่

ถ้าไมใ่ช้บาร์โค้ด จู่ๆ  จะสอนคอมพ์ให้รู้จกัวา่น่ีคือจาน มนัยากมากครับ 

และใช้เวลานานด้วย” จัม๊อธิบาย

 แม้จะไมพ่ร้อม แตผ่ลงานวิชัน่เนียร์ก็คว้ารางวลัท่ี 3 ประเภท

โปรแกรมเพ่ือชว่ยคนพิการและผู้สงูอาย ุ ระดบันิสติ นกัศกึษา มาครองได้ 

ก่อนท่ีทีมจะตอ่ยอดผลงานด้วยการเข้าร่วมโครงการตอ่กล้าฯ ปี 3

ต่อกล้าให้เติบใหญ่ 3 26



ต่อกล้าให้เติบใหญ่ 3 27

“ออกแบบการทดลอง แล้วก็ไปทดลอง     

ที่สมาคมฯ ไปนั่งอยู่ใต้ถุนดักรอคนมา    

แล้วให้เขาลองใช้ ผลออกมาเละ ไม่มีใครใช้ ได้     

ที่ ใช้ ได้ก็ไม่ดี ทั้งเสียงเบา ทั้งไม่อ่าน ได้เสียง

สะท้อนมาเยอะมาก ว่าควรจะใส่ง่ายกว่านี้  

ใช้ง่ายกว่านี้”



ต่อยอดสู่ต่อกล้า ลงพืน้ที่หาผู้ใช้
 “ท่ีตดัสนิใจมาตอ่กล้าฯ เพราะชอบโครงการครับ มาเพราะอยาก

มา มนัเป็นความสนกุ ได้มาเจอพ่ีๆ เพ่ือนๆ น้องๆ หน้าใหม่ๆ  ท่ีอาจตอ่ยอด

ไปสูค่วามร่วมมือในอนาคตได้” ปาล์มเลา่ถงึท่ีมาในการเข้าร่วมโครงการ

ตอ่กล้าฯ ปี 3

 เม่ือเข้าร่วมโครงการ ด้วยค�าแนะน�าจากคณะกรรมการและทีมโคช

ก็ได้ชว่ยชีช้อ่งทางการพฒันาผลงานให้แก่ทีมเป็นอยา่งมาก จงึปรับเปลีย่น

รูปลกัษณ์จากหฟัูงขนาดใหญ่ มาเป็นแว่นท่ีมีดีไซน์สวยงามน่าใช้มากขึน้ 

ขณะท่ีระบบปฏิบัติการยังใช้รูปแบบเดิมแต่เพ่ิมเติมความสมบูรณ์และ

ความเสถียรของเคร่ืองให้มากขึน้

 “เราพฒันามาเร่ือยๆ ครับ จากท่ีรูปแบบดไูมไ่ด้ (หวัเราะ) จากหฟัูง

ท่ีท�าให้มนัดเูสร็จ ใช้งานได้ จงึเร่ิมปรับหฟัูงให้สายเลก็ลงก่อน แล้วเปลี่ยน

จากหฟัูงมาเป็นแวน่เลย” จัม๊กลา่ว

              จงึกลายมาเป็นวิชัน่เนียร์เวอร์ชนัลา่สดุ ท่ีประกอบด้วย แวน่ตา

ตดิกล้อง ซึง่ท�าหน้าท่ีบนัทกึภาพด้านหน้าของผู้ใช้ และ กลอ่งประมวลผล 

ซึง่ท�าหน้าท่ีวิเคราะห์รูปภาพและอธิบายออกมาในรูปแบบเสียง โดยผู้ใช้

สามารถควบคุมวิชั่นเนียร์ด้วยการสัง่งานด้วยเสียงหรือปุ่ มหมุนบริเวณ

กลอ่งประมวลผลสามารถแยกแยะธนบตัร แยกแยะสนิค้าโดยการอา่นบาร์

โค้ด แยกแยะสี และตรวจจบัแหลง่ก�าเนิดแสงได้

 หลงัจากพฒันาจนได้ท่ี ทีมก็ไมร่อช้า ย้อนกลบัไปท่ีสมาคมคนตาบอด

แหง่ประเทศไทย เพ่ือให้กลุม่เป้าหมายทดลองใช้จริง แตผ่ลกลบัไมเ่ป็นไปอยา่งท่ีหวงั

 “ออกแบบการทดลอง แล้วก็ไปทดลองท่ีสมาคมฯ คะ่ ไปนัง่อยู่

ใต้ถนุดกัรอคนมา แล้วให้เขาลองใช้ ผลออกมาเละ ไมมี่ใครใช้ได้ (หวัเราะ) 

ท่ีใช้ได้ก็ไมดี่ ทัง้เสียงเบา ทัง้ไมอ่า่น ก็ได้เสียงสะท้อนมาเยอะมาก วา่ควร

จะใสง่า่ยกวา่นี ้ใช้งา่ยกวา่นี”้ นิคเลา่ถงึประสบการณ์ท่ีชวนผิดหวงัไมน้่อย
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“ถือเป็นช่วงที่ยากที่สุดของการ
ท�างานแล้ว...ทีต้่องท�าให้มนัใช้ได้...

ให้แม่นย�า ให้เสถียรเพียงพอ 
ซึ่งยากตรงที่เราไม่รู้ว่า
ท�าแล้วจะส�าเร็จไหม”
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พฒันาไม่สิน้สุด
 จากประสบการณ์อนัเลวร้ายท่ีได้ไปทดลองกบักลุม่ผู้ใช้จริง ท�าให้ทีม
หนักลบัมามุง่มัน่พฒันาผลงานอีกครัง้ โดยมุง่ไปท่ี 2 ประเดน็ใหญ่  ๆ คือ สว่น
แนะน�าการใช้ และความเสถียรของเคร่ือง
“เพราะคนอ่ืนยงัใช้เองไมไ่ด้คะ่ อยา่งจะชาร์ตแบตเตอร่ีก็มีแตเ่ราเทา่นัน้ท่ีชาร์ต
เป็น ถ้าสง่ไปให้เขาใช้เลยเขา ไมมี่ทางรู้วา่จะใช้อยา่งไร ก็ตัง้ใจวา่จะเพ่ิมเสยีงสว่น
ค�าแนะน�าไปด้วยตอนเปิดเคร่ือง เพราะเขาควรจะใช้ได้โดยไมมี่เรา” นิคกลา่ว 
ก่อนท่ีปาล์มจะตอ่ในประเดน็เร่ืองความเสถียรของเคร่ือง
 “ถือเป็นชว่งท่ียากท่ีสดุของการท�างานแล้วครับ ท่ีต้องท�าให้มนัใช้ได้ คือ
ท�าโปรแกรมข้างในให้มนัตอบถกู ให้แมน่ย�า ให้เสถียรเพียงพอ ซึง่ยากตรงท่ีเรา
ไมรู้่วา่ท�าแล้วจะส�าเร็จไหม” ปาล์มกลา่ว
 “เพราะงานนีม้นัเหมือนงาน R&D ครับ ท�าเพ่ือทดลองวา่มนัจะใช้ได้ไหม 
ไมใ่ชท่�าแล้วจะส�าเร็จเลย ท่ีผา่นมาก็ต้องศกึษางานวิจยัตา่งประเทศเยอะครับ” 
จัม๊วา่พลางเลา่ให้ฟังตอ่วา่ เพ่ือให้งานเดนิหน้า เขาถงึกบัต้องยอมเปลีย่นสถานะ
จากท�างานประจ�า มาเป็นฟรีแลนซ์ เพ่ือแก้โปรแกรมของผลงานให้เสถียรขึน้
 ซึง่ถ้าสามารถฟันฝ่าชว่งเวลานีไ้ปได้แล้ว ความส�าเร็จก็อยูไ่มไ่กล
“คือบางโปรเจกต์ตอนท�าไมย่าก แตย่ากตอนปลอ่ยขายให้คนใช้ แตวิ่ชัน่เนียร์มี
คนใช้งานอยูแ่ล้วครับ เพราะเขาต้องการอยูแ่ล้ว แคข่อให้มนัใช้ได้เขาก็พร้อมจะ
ใช้ (หวัเราะ) ความยากอยูแ่คท่�าให้ดีท�า ให้เสร็จน่ีแหละครับ” ปาล์มกลา่วด้วย
ความมัน่ใจ
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“ก่อนหน้านี้ไม่เคยอยากจะท�างานไหนให้ส�าเรจ็เลย 

งานนี้เป็นงานแรกที่อยากท�าให้ส�าเร็จ...

ถ้าท�าได้มนัจะดมีากเลย...ท�าให้ชวีติเขาง่ายข้ึน...

จะได้ก�าไรหรือไม่ ไม่รู้ แต่ต้องท�าให้เสร็จ    

ให้เขาได้ ใช้จริงๆ”



จติวญิญาณแห่งนักพฒันา!
 ถงึเวลานี ้แผนท่ีทีมได้วางไว้ส�าหรับวิชัน่เนียร์หลงัจากปรับแก้ความเสถียร 

รวมถงึดีไซน์รูปลกัษณ์เสร็จแล้ว คือการน�าไปทดลองกบัผู้ใช้จริงอีกครัง้ ณ สมาคม

คนตาบอดแหง่ประเทศไทย และถ้าทกุอยา่งผา่นไปด้วยดี ทีมก็มีแผนท่ีจะตัง้บริษัท

เพ่ือด�าเนินการทางการตลาดให้แก่ผลงานชิน้นีต้อ่ไป 

 “คดิวา่อยา่งไรก็ต้อง Set Up บริษัทหรือท�าในรูปของ Social Enterprise 

(ธรุกิจเพ่ือสงัคม) ขึน้มาครับ เพ่ือด�าเนินการอยา่งเป็นเร่ืองเป็นราว” คือค�ากลา่วของ

ปาล์ม ท่ีแสดงให้เหน็วา่ ถงึอยา่งไรเขาและทีมก็จะไมทิ่ง้งานนี ้ กลบักนั จะร่วมกนั

ผลกัดนัให้ผลงานนีเ้ป็นจริงขึน้มาให้ได้

 “ก่อนหน้านีไ้มเ่คยอยากจะท�างานไหนให้ส�าเร็จเลยคะ่ งานนีเ้ป็นงานแรก

ท่ีอยากท�าให้ส�าเร็จ เหตผุลหนึง่เพราะความเจง๋ของตวัมนัเองด้วย อยากให้คนอ่ืนได้

สมัผสัคะ่” นิคกลา่วด้วยแววตาเป็นประกาย

 “คือผมกบัปาล์มท�างานแขง่มาเยอะนะครับ ซึง่ปกตทิ�าแขง่ได้รางวลัเสร็จ

แล้วเราก็ทิง้ เพราะท่ีผา่นมาเราท�างานเพ่ือสนองความต้องการของตวัเอง แตพ่อมา

งานนี ้ เราได้ท�างานร่วมกบัคนท่ีเขามีปัญหาจริง  ๆ ถ้าเราทิง้ มนัจะรู้สกึผิดมาก”จัม๊ 

กลา่ว

 “เหมือนเราแบกความหวงัท่ีย่ิงใหญ่มาก (ยิม้) ถ้าท�าได้มนัจะดีมากเลย 

ชว่ยเขา ท�าให้ชีวิตเขางา่ยขึน้ เลยรู้สกึวา่ต้องท�าให้เสร็จ จะได้ก�าไรหรือไมไ่มรู้่ แต่

ต้องท�าให้เสร็จ ให้เขาได้ใช้จริง ”ๆ นิคส�าทบัอยา่งหนกัแนน่

 และหากทกุอยา่งเป็นไปตามแผนท่ีวางเอาไว้ บริษัทหรือธรุกิจเพ่ือสงัคมท่ี

จะเกิดขึน้นี ้ก็จะเป็นชอ่งทางหนึง่ท่ีจะชว่ยหนนุเสริม ตอ่ยอด หรือขยายผลให้แก่ผล

งานนวตักรรมของน้องรุ่นใหม่ๆ  เพ่ือให้วงการไอทีของบ้านเราเตบิโตอยา่งเข้มแขง็

ตอ่ไปอีกด้วย

         “ผมตัง้ใจจะท�าบริษัทฮาร์ดแวร์ น่ีเป็นความฝันผม ท่ีอยากจะสร้างสรรค์ผลงาน

ใหม่ๆ  ของน้อง  ๆขึน้มา ผมเป็นผู้ชว่ยสอนอยูใ่นมหาวิทยาลยั ได้เหน็โปรเจกต์ของ

รุ่นน้องท่ีมนัเจง๋  ๆ เยอะมาก แตส่ดุท้ายมนัก็ตายไป จงึตัง้ใจวา่ถ้าเราท�าส�าเร็จ เร่ิม

แข็งแรง มีทนุมากขึน้ ก็อยากดงึโปรเจกต์เหลา่นัน้มาชว่ยท�าครับ” ปาล์มกลา่ว
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          บนเส้นทางแหง่การพฒันา ด้วยความสามารถและความมุง่มัน่เกิน

ร้อยของทีม ท�าให้เช่ือได้วา่ ไมว่า่อยา่งไร เราก็จะต้องได้เหน็ผลงานวิชัน่

เนียร์ของพวกเขาเกิดขึน้อยา่งเป็นรูปธรรม และถกูขยายผลออกสูผู่้ พิการ

ทางสายตาในวงกว้าง เป็นนวตักรรมท่ีชว่ยเหลือเพ่ือนมนษุย์ได้อยา่งนา่

ช่ืนชมแนน่อน

 เชน่เดียวกบัก้าวยา่งตอ่ไปของทัง้ 4 หนุม่สาว ท่ีนา่จบัตาในฐานะ

ของผู้ประกอบการทางธรุกิจ ท่ีจะมีสว่นชว่ยผลกัดนัผลงานของเยาวชน

คนรุ่นใหม ่ ให้สามารถเตบิโตและยืนหยดัได้บนเส้นทางของนกัพฒันา ซึง่

ปาล์มก็ไมล่ืมท่ีจะฝากถงึน้องๆ รุ่นใหมว่า่อยา่รอช้า เพราะเวลาไมเ่คยรอ

ใคร

 “เดก็รุ่นใหมห่ลายคนชอบคดิวา่เราอายยุงัน้อย เราไมน่า่จะท�า

อะไรท่ีย่ิงใหญ่ได้ แตอ่ายเุป็นเพียงตวัเลขครับ อายนุ้อยย่ิงดีเพราะมีโอกาส

เร่ิมใหมอี่กเยอะ ถงึท�าผิด ความเสียหายก็ไมม่าก ทกุคนพร้อมให้โอกาส 

เหมือนท่ีอาจารย์บอกผมอยูเ่สมอวา่ ถ้าคณุมีความฝัน อยากท�าโปรเจกต์

หรือสตาร์ทอพัอะไรสกัอยา่ง น่ีเป็นเวลาท่ีเหมาะท่ีสดุแล้ว ให้ท�าเลย!” 

ปาล์มจบบทสนทนาด้วยรอยยิม้แจม่ใส
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