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ความเป็็นมาของการประกวด
สถานการณ์์สุุขภาพคนไทยในหลายปีีที่่�ผ่่านมาพบว่่าโรคที่่�เป็็นสาเหตุุการตายและส่่งผลให้้สุุขภาพไม่่ดีีนั้้�นไม่่ได้้เกิิดจากเชื้้�อโรค
เช่่นในอดีีต  แต่่เป็็นผลจากพฤติิกรรมการดำเนิินชีีวิิตและสภาพแวดล้้อมที่่�อาศััยอยู่่�  เช่่น อุุบััติิเหตุุบนท้้องถนน โรคมะเร็็ง โรคความดััน
โลหิิตสููง โรคหลอดเลืือดในสมอง โรคหััวใจ หรืือที่่�เรีียกรวมกัันว่่า “โรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง” (Non-communicable diseases - NCDs)
อัันเป็็นผลจากการสููบบุุหรี่่� ดื่่�มสุุรา บริิโภคอาหารที่่�ไม่่เหมาะสม ออกกำลัังกายไม่่เพีียงพอ ความประมาทและไม่่เคารพกฎจราจร ฯลฯ จึึง
เป็็นโรคที่่�ป้้องกัันได้้ด้้วยการมีีพฤติิกรรมที่่�เหมาะสม นอกจากนี้้� สภาพแวดล้้อมรอบตััวก็็มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการเอื้้�อต่่อสุุขภาพที่่�ดีีของเรา
ด้้วย เช่่น การมีีถนนหนทางที่่�ดีี การอยู่่�อาศััยในโรงเรีียน ที่่�ทำงาน ชุุมชน หรืือครอบครััวที่่�สนัับสนุุนส่่งเสริิมให้้มีีพฤติิกรรมเพื่่�อสุุขภาพที่่�ดีี
สำนัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.) ดำเนิินงานด้้านการสร้้างเสริิมสุุขภาพ โดยมุ่่�งแก้้ไขต้้นเหตุุที่่�ก่่อให้้
เกิิดปััญหาสุุขภาพของคนไทย หนึ่่�งในกลไกสำคััญคืือการสร้้างนวััตกรรมสร้้างเสริิมสุุขภาพที่่�ทำให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมและ
ปััจจััยกำหนดสุุขภาพต่่างๆ อัันส่่งผลให้้ทุุกคนบนแผ่่นดิินไทยมีีสุุขภาพดีีครบ 4 มิิติิ ได้้แก่่ สุุขภาพกาย สุุขภาพจิิตใจ สุุขภาพทางสัังคม
และสุุขภาพทางปััญญา ด้้วยการทำงานอย่่างมีีส่่วนร่่วมกัับทุุกภาคส่่วนและมุ่่�งให้้เกิิดการเปลี่่ย� นแปลงพฤติิกรรมเพื่่�อสุุขภาพที่่ดี� อี ย่่างยั่่ง� ยืืน
นอกจากนี้้� สสส. เชื่่�อมั่่�นในพลัังของคนรุ่่�นใหม่่และศัักยภาพของเยาวชนรวมทั้้�งเครืือข่่ายครููที่่�จะเป็็นกำลัังสำคััญในการทำงาน
สร้้างเสริิมสุุขภาพ สร้้างนวััตกรรมและการเปลี่่ย� นแปลงสัังคมและผู้้�คนให้้มีีสุขุ ภาพที่่ดี� ีขึ้้น� ได้้ สสส. จึึงร่่วมกัับ มููลนิิธิวิ ายไอวาย (why i why
Foundation) ซึ่่ง� มีีพัันธกิิจและประสบการณ์์การพััฒนาและสนัับสนุุนการใช้้ศักั ยภาพของคนรุ่่�นใหม่่ผ่า่ นกระบวนการอบรมเชิิงปฏิิบััติกิ าร
ดำเนิินโครงการพััฒนาศักั ยภาพนวััตกรสร้้างเสริิมสุุขภาพรุ่่�นใหม่่และจััดการประกวดนวััตกรรมสร้้างเสริิมสุุขภาพ ตั้้ง� แต่่ปีี 2561 ภายใต้้ชื่่อ�
“ThaiHealth Inno Awards” และจััดอย่่างต่่อเนื่่�องทุุกปีี
การจััดประกวด  3 ครั้้�งที่่�ผ่่านมาได้้พิิสููจน์์ว่่าเยาวชนรุ่่�นใหม่่ล้้วนมีีศัักยภาพและความคิิดสร้้างสรรค์์ สามารถพััฒนานวััตกรรม
สร้้างเสริิมสุุขภาพที่่น� ำไปใช้้ประโยชน์์และแก้้ปัญ
ั หาสัังคมได้้จริิง ในแต่่ละปีีมีีเยาวชนสนใจสมััครเข้้าร่่วมการประกวดเพิ่่�มมากขึ้้น� เป็็นเท่่าตััว
และได้้รัับเสีียงสะท้้อนว่่าเป็็นการประกวดที่่�มีีจุุดเด่่นเรื่่�องการพััฒนาศัักยภาพนัักเรีียน นัักศึึกษา และคุุณครูู  อาจารย์์เพื่่�อเติิบโตใน
เส้้นทางนวััตกรรมสร้้างเสริิมสุุขภาพไปด้้วยกััน ผนวกกัับวาระครบรอบ 20 ปีี การขัับเคลื่่อ� นงานสร้้างเสริิมสุุขภาพของ สสส. จึึงได้้ขออนุุญาต
นายกรััฐมนตรีี พลเอก ประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา ใช้้ชื่่อ� Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation เพื่่�อยกระดัับการประกวด 
ซึ่่�งท่่านนายกรััฐมนตรีีอนุุญาตเมื่่�อพฤษภาคม 2564 และยัังได้้รัับความกรุุณาจากท่่านอนุุทิิน ชาญวีีรกููล รองนายกรััฐมนตรีี และประธาน
กรรมการกองทุุน สสส. ให้้เกีียรติิเป็็นประธานในพิิธีีประกาศผลและมอบรางวััล เพื่่�อเป็็นกำลัังใจและความภาคภููมิิใจของเหล่่าเยาวชน
นวััตกรสร้้างเสริิมสุุขภาพด้้วย
สสส. มุ่่�งหวัังว่่าการประกวดนี้้�จะสร้้างและพััฒนาเยาวชนไทยให้้เป็็น “เมล็็ดพัันธุ์์�นวััตกรสร้้างเสริิมสุุขภาพ” ที่่�มีีทัักษะ ความรู้้� 
ความสามารถด้้านการวิิจััย ประดิิษฐ์์ คิิดค้้น สร้้างสรรค์์นวััตกรรมให้้สามารถใช้้ได้้จริิง รวมทั้้�งสร้้างเครืือข่่ายเยาวชนและครููที่่�มีีส่่วนร่่วม
สนัับสนุุนด้้านการสร้้างเสริิมสุุขภาพของสัังคมไทยอย่่างจริิงจัังและยั่่�งยืืน
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กระบวนการ
ในการประกวด

กระบวนการในการประกวด
การประกวดมุ่่�งสร้้างและพััฒนาเยาวชนให้้เป็็น “เมล็็ดพัันธุ์์�นวััตกรสร้้างเสริิมสุขุ ภาพ”
จากการดำำ�เนิินงานมากว่่า 3 ปีีพบว่่า ปััจจััยหลัักในความสำำ�เร็็จ ผสานไปด้้วยการทำำ�งาน
ของผู้้�มีี ส่่ วนเกี่่� ย วข้้ อ งในโครงการที่่� มีี บ ทบาทชัั ด เจนตั้้� ง แต่่เริ่่� มต้้ น กระบวนการพัั ฒ นา
ศัักยภาพผ่่านกิิจกรรมอบรมเชิิงปฏิิบััติิการที่่�เข้้มข้้น และการติิดตามเสริิมการทำำ�งานของ
ทีีมนวััตกรอย่่างต่่อเนื่่�อง
Facilitator

ึ ษา
่� ก
ู ปรึ
ครูที่

พลัังสำำ�คััญ
ักดััน
ในการผลั
าวชน
นวััตกรเย

พี่่�เลี้้�ยงของ
โครงการ
1 คน ดููแล 1 ทีีม

Mentor

ให้้คำำ�แนะนำำ�
และคำำ�
ปรึึกษา

เยาวชน นวััตกรรุ่่�นใหม่่

รม

ออกแบบและพััฒนานวััตกร
เตรีียมความพร้้อม
มุ่่�งมั่่�น เอาจริิงเอาจััง
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ทีีมพี่่ๆ
� สสส.

ผู้้�จััดงานหลััก-สร้
้างความเข้้าใจ
ในวััตถุุประสงค์
์และเป้้าหมาย
และเป็็นกองห
นุุนในทุุกๆ ด้้าน

ทีีม why i why

ออกแบบกระบวนการ
เพื่่�อสร้้างการเรีียนรู้้�
และเป็็นผู้้�ผสานพลััง
ของทุุกหน่่วย

หััวข้้อการประกวด

สอดคล้้องกัับประเด็็นการขัับเคลื่่�อนงานของ สสส.
รวมถึึงเพื่่�อเพิ่่�มความชััดเจนของการออกแบบ

หััวข้้อหลััก

นวััตกรรมให้้ตอบโจทย์์ประเด็็นในชุุมชนมากขึ้้�น

“นวััตกรรมสร้้างเสริิมสุุขภาพ
ที่่�ช่่วยลดพฤติิกรรมเสี่่�ยง หรืือ
ส่่งเสริิมให้้คนมีีสุุขภาพที่่�ดีีอย่่างยั่่�งยืืน
และตอบโจทย์์ความต้้องการ
ของกลุ่่�มเป้้าหมาย”

8 หััวข้้อย่่อย

ระดัับการประกวด

1. ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย (ม. 4 - 6)
2. ระดัับอาชีีวศึึกษา (ปวช. หรืือเทีียบเท่่า)
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กระบวนการคััดเลืือกและตััดสิินการประกวด
การพััฒนาผลงาน และถอดบทเรีียน
1. คััดเลืือกรอบที่่� 1 : เอกสารการสมััคร (First Screen)
ทีีมผู้้�สมััครต้้องส่่งใบสมััครที่่�กรอกข้้อมููลครบถ้้วน พร้้อมแนบเอกสารตามที่่�กำหนดในกติิกาและขั้้�นตอนการสมััคร โดยคณะกรรมการจะ
พิิจารณาและคััดเลืือกข้้อเสนอโครงการ ระดัับละ 20 ทีีม รวม 2 ระดัับ จำนวน 40 ทีีม เข้้าร่่วมการนำเสนอแนวคิิดนวััตกรรม
2. คััดเลืือกรอบที่่� 2 : การนำเสนอแนวคิิดนวััตกรรม
ทีีมผู้้�สมััครจะต้้องเข้้ามานำเสนอแนวคิิดนวััตกรรมสร้้างเสริิมสุุขภาพต่่อหน้้าคณะกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
ุ ิ โดยคณะกรรมการฯ จะพิิจารณา
และคััดเลืือกข้้อเสนอโครงการ และตััดสิินให้้เข้้ารอบระดัับละ 10 ทีีม รวม 2 ระดัับ จำนวน 20 ทีีม
3. อบรมเชิิงปฏิิบััติิการ (Workshop)
ทีีมที่่�ผ่่านเข้้ารอบทั้้�งสองระดัับ จำนวน 20 ทีีม ทั้้�งนัักเรีียนและอาจารย์์ที่่�ปรึึกษา ต้้องเข้้าร่่วมอบรมเชิิงปฏิิบััติิการพััฒนาศัักยภาพด้้าน
แนวคิิดการสร้้างเสริิมสุุขภาพ และการพััฒนาผลงานนวััตกรรม โดยกลุ่่�มที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องในกระบวนการอบรมเชิิงปฏิิบััติิการมีีดัังนี้้�
• เยาวชน นวััตกรรุ่่�นใหม่่
เรีียนรู้้�หลัักสููตรสำหรัับนัักเรีียน
- หลัักการและแนวคิิดการสร้้างเสริิมสุุขภาพ ลดปััจจััยเสี่่�ยงด้้านสุุขภาพ ฯลฯ
- ฝึึกทัักษะกระบวนการออกแบบและพััฒนานวััตกรรมตามหลัักการ Design Thinking
  การให้้ความสำคััญกัับกลุ่่�มเป้้าหมาย การทำความเข้้าใจ User Experience
- การพััฒนาทัักษะการนำเสนอผลงานนวััตกรรม
- การรัับฟัังและแลกเปลี่่�ยนข้้อคิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะกัับกรรมการและผู้้�เชี่่�ยวชาญ
- การเขีียนแผนปฏิิบััติกิ ารในช่่วงเวลา 2 เดืือน เพื่่�อดำเนิินการพััฒนาผลงานให้้เสร็็จสมบููรณ์์ก่อ่ นนำเสนอผลงานรอบสุุดท้า้ ย
• ครููที่่�ปรึึกษา
เรีียนรู้้�หลัักสููตรสำหรัับครููที่่�ปรึึกษา
- Coaching แนวคิิดครููคืือโค้้ช เติิมทัักษะการฟััง การตั้้�งคำถาม การให้้คำปรึึกษา
- หลัักการและแนวคิิดการสร้้างเสริิมสุุขภาพ ลดปััจจััยเสี่่�ยงด้้านสุุขภาพ ฯลฯ
- ฝึึกทัักษะกระบวนการออกแบบและพััฒนานวััตกรรมตามหลัักการ Design Thinking
• ผู้้�จััดงานหลััก (สำนัักวิิชาการและนวััตกรรม สสส.)
- สร้้างความเข้้าใจที่่�ชััดเจนเกี่่�ยวกัับวััตถุุประสงค์์และเป้้าหมายของการประกวด
- ให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับหลัักการและแนวคิิดการสร้้างเสริิมสุุขภาพ
- ประสานงานผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง และดููแลภาพรวมของการจััดงานให้้บรรลุุวััตถุุประสงค์์ที่่�ตั้้�งไว้้
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• ผู้้�ออกแบบกระบวนการเรีียนรู้้� (Learning Designer) มููลนิิธิิวายไอวาย
ออกแบบกระบวนการ สร้้างการเรีียนรู้้�  ให้้ตอบวััตถุุประสงค์์ของการประกวด  และปรัับสถานการณ์์หน้้างานให้้
เหมาะสม
• กระบวนกรกลุ่่�ม (Facilitator)
พี่่�เลี้้�ยงโครงการ 1 คน ดููแล 1 ทีีม ตลอดการอบรม เพราะพี่่�เลี้้�ยงมีีความเข้้าใจในกระบวนการและวิิธีีคิิดของเยาวชน
และเป็็นหลัักยึึดให้้กัับเยาวชนทุุกทีีมในการพััฒนานวััตกรรมเมื่่�ออยู่่�ในกระบวนการอบรม
• เมนเทอร์์ (Mentor)
ผู้้�เชี่่�ยวชาญเชิิงประเด็็น เป็็นที่่�ปรึึกษาทางเทคนิิค ให้้คำแนะนำและคำปรึึกษาได้้อย่่างเหมาะสม
จากนั้้�นทุุกทีีมจะได้้รัับงบประมาณสนัับสนุุนทีีมละ 10,000 บาท เพื่่�อพััฒนาผลงานสำหรัับนำเสนอในการประกวด
รอบสุุดท้า้ ย โดยมีีการติิดตามการพััฒนานวััตกรรมของทั้้ง� 20 ทีีม อย่่างใกล้้ชิด อีี
ิ กทั้้ง� เสริิมการพััฒนานวััตกรรมผ่่าน
กิิจกรรมออนไลน์์ผ่่านแอปพลิิเคชััน Zoom 3 ครั้้�ง พบปะ วางแผน แลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์การทำงานระหว่่างทีีม
เพื่่�อนำไปต่่อยอดในงานนวััตกรรมของแต่่ละทีีมได้้
4. ตััดสิินการประกวดจากการนำเสนอผลงานรอบสุุดท้้าย
ทีีมที่่ผ่� า่ นเข้้ารอบ 20 ทีีมสุุดท้า้ ย นำเสนอผลงานที่่ไ� ด้้รัับการปรัับปรุุงและพััฒนาพร้้อมบรรยายแนวคิิด วิธีีด
ิ ำเนิินการต่่อคณะกรรมการ
เพื่่�อตััดสิินทีีมที่่�ชนะการประกวดในระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย และระดัับอาชีีวศึึกษา
5. แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�และถอดบทเรีียนผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ
ทีีมที่่ผ่� า่ นเข้้ารอบ 20 ทีีมสุุดท้า้ ย ทั้้ง� นัักเรีียนและครููที่่ปรึ
� กึ ษา จะได้้เข้้าร่่วมกระบวนการถอดบทเรีียนในรููปแบบออนไลน์์ ภายหลัังจาก
การนำเสนอผลงานและประกาศผล เพื่่�อร่่วมกัันสะท้้อนการเรีียนรู้้�ที่เ่� กิิดขึ้้น� ตลอดโครงการ และสะท้้อนความคิิดเห็็นที่่มีีต่
� อ่ โครงการ
สำหรัับการนำไปประมวลผล พััฒนาต่่อยอดในโครงการรุ่่�นต่่อไป
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25

25

65

พิิธีป
ี ระกาศผล
และมอบรางวััล
ทั้้�ง 2 ระดัับ

64

ถอดบทเรีียนและ
นำำ�เสนอผลงานรอบสุุดท้้าย
ปิิดรัับการส่่งผลงาน
รอบสุุดท้้าย

และ

30-31
ต.ค.
23
ส.ค.

21
ส.ค.
22
ก.ค.
15
ก.ค.
มิิ.ย.

30
ม.ค.

30
ธ.ค.

23-24

ไทม์์ไลน์์
การประกวด

31
ม.ค.

อบรมเชิิงปฏิิบััติิการ
(Workshop)

ประกาศผลการคััดเลืือก มััธยมศึึกษาตอนปลาย 10 ทีีม
อาชีีวศึึกษา 10 ทีีม
รอบที่่� 2

นำำ�เสนอผลงานของ 33 ทีีม
ที่่�ผ่่านรอบที่่� 1

ประกาศผลการคััดเลืือก มััธยมศึึกษาตอนปลาย 20 ทีีม
อาชีีวศึึกษา 13 ทีีม
รอบที่่� 1
ด้้วยจำนวน 362 ไอเดีียนวััตกรรม

ปิิดรัับสมััคร ไอเดีียระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย 311 ไอเดีีย
ไอเดีียระดัับอาชีีวศึึกษา 51 ไอเดีีย

เปิิดโครงการและรัับสมััคร
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คณะกรรมการ
คณะกรรมการพิิจารณาและกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การตััดสิิน
Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021

1. ดร.สุุปรีีดา อดุุลยานนท์์ ที่่�ปรึึกษา
ผู้้�จััดการกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ
2. รองศาสตราจารย์์ นายแพทย์์สรนิิต ศิิลธรรม ประธานกรรมการ
กรรมการกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ
3. ดร.ประกาศิิต กายะสิิทธิ์์� รองประธานกรรมการ
รองผู้้�จััดการกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ
4. ผู้้�แทนสำนัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ กรรมการ
คุุณวัันทนีีย์์ พัันธชาติิ ที่่�ปรึึกษา ศููนย์์วิิจััยเทคโนโลยีีสิ่่�งอำนวยความสะดวกและเครื่่�องมืือแพทย์์
5. ผู้้�แทนสำนัักงานนวััตกรรมแห่่งชาติิ (องค์์การมหาชน) กรรมการ
คุุณธีีรีีสา มััทวพัันธุ์์� รองผู้้�อำนวยการด้้านยุุทธศาสตร์์องค์์กร
6. ผู้้�แทนสถาบัันส่่งเสริิมการสอนวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี กรรมการ
ศ. ดร.ชููกิิจ ลิิมปิิจำนงค์์ ผู้้�อำนวยการสถาบัันส่่งเสริิมการสอนวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
7. ผู้้�แทนบริิษััท ปููนซิิเมนต์์ไทย จำกััด กรรมการ
ดร.วิิไลพร เจตนจัันทร์์ ที่่�ปรึึกษาด้้านนวััตกรรม
8. ดร.ณััฐพัันธุ์์� ศุุภกา กรรมการและเลขานุุการ
รัักษาการผู้้�อำนวยการสำนัักวิิชาการและนวััตกรรม สสส.
9. นัักวิิชาการสำนัักวิิชาการและนวััตกรรม ผู้้�ช่่วยเลขานุุการ
คณะกรรมการตััดสิินการประกวด
Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021

รศ.นพ.สรนิิต ศิิลธรรม

กรรมการกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ
ประธานคณะกรรมการตััดสิินการประกวด
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ดร.พััชราภรณ์์ วงษา

คุุณปรเมศวร์์ ฟููมููลเจริิญ

ผู้้�อำำ�นวยการโปรแกรมบริิหารผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องสำำ�อางและเสริิมอาหาร

Intrapreneurship Management Manager NEXT

ศููนย์์ความเป็็นเลิิศด้้านชีีววิิทยาศาสตร์์ (TCELS)

บริิษััท แอดวานซ์์ อิินโฟร์์ เซอร์์วิิส จํํากััด มหาชน

ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิสาขาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี

ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจากภาคเอกชน

คณะกรรมการตััดสิินการประกวด

ระดัับอาชีีวศึึกษา

ดร.อรรถพล สัังขวาสีี

คุุณศิิริิพร ศริิพัันธุ์์�

ดร.ชััยธร ลิิมาภรณ์์วณิิชย์์

เลขาธิิการสภาการศึึกษา

ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักอำำ�นวยการ

ผู้้�อํํานวยการฝ่่ายยุุทธศาสตร์์นวััตกรรม

สำำ�นัักงานเลขาธิิการสภาการศึึกษา

สำำ�นัักงานเลขาธิิการสภาการศึึกษา

สำำ�นัักงานนวััตกรรมแห่่งชาติิ (องค์์การมหาชน)

ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจากหน่่วยงานการศึึกษา

ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจากหน่่วยงานการศึึกษา

ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านไอเดีียนวััตกรรม

คุุณเข็็มเพชร เลนะพัันธ์์

รศ.นััททนีี เนีียมทรััพย์์

คุุณปรีีชภาวรรณ ไตรพรยุุวสิิน

คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์

Corporate Innovation Planner

ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักสร้้างสรรค์์โอกาส (สำำ�นััก 6)

จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

RISE Corporate Innovation

และรัักษาการผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการ สสส.

ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้าน Design Thinking

ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านสร้้างเสริิมสุุขภาพ

ผู้้�บริิหาร สสส.
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นพ.อััคริินทร์์ นิิมมานนิิตย์์

ดร.ณััฐพัันธุ์์� ศุุภกา

ผู้้�ช่่วยคณบดีีฝ่่ายพััฒนาคุุณภาพ

รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการ

ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันส่่งเสริิม

คณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล

สำำ�นัักวิิชาการและนวััตกรรม สสส.

การสอนวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (สสวท.)

มหาวิิทยาลััยมหิิดล

ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านสร้้างเสริิมสุุขภาพ

ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจากหน่่วยงานการศึึกษา

ศ. ดร.ชููกิิจ ลิิมปิิจำำ�นงค์์

ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านสร้้างเสริิมสุุขภาพ

คณะกรรมการตััดสิินการประกวด

ระดัับมััธยมศึึกษา

คุุณวัันทนีีย์์ พัันธชาติิ

ดร.วิิไลพร เจตนจัันทร์์

ที่่�ปรึึกษา ศููนย์์วิิจััยเทคโนโลยีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกและเครื่่�องมืือแพทย์์

ที่่�ปรึึกษาด้้านนวััตกรรม

สำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (สวทช.)

บริิษััท ปููนซิิเมนต์์ไทย จำำ�กััด (มหาชน)

ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิสาขาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี

ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิจากภาคเอกชน

คุุณณััฐยา บุุญภัักดีี

ดร.กฤษฎ์์ชััย สมสมาน

รศ.ดร.ชููจิิต ตรีีรััตนพัันธ์์

ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักสนัับสนุุนสุุขภาวะเด็็ก

รองผู้้�อำำ�นวยการ

คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์และการออกแบบ

เยาวชนและครอบครััว (สำำ�นััก 4)

สำำ�นัักงานเลขาธิิการรััฐมนตรีีศึึกษา

มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี

ผู้้�บริิหาร สสส.

แห่่งเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้

ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้าน Design Thinking

ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านไอเดีียนวััตกรรม
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Mentor
ผู้้�ให้้คำำ�ปรึึกษากัับทีีมนวััตกร ทั้้�งเชิิงเทคนิิคและประเด็็นความรู้้�ต่่างๆ เพื่่�อพััฒนานวััตกรรม
สร้้างเสริิมสุุขภาพ โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญแต่่ละท่่าน มาจากหน่่วยงานภาคีีเครืือข่่าย สสส. ที่่�มีีความเกี่่�ยว
เนื่่�องกัับประเด็็นการพััฒนานวััตกรรมของนวััตกร รวมถึึงบางส่่วนเป็็นบุุคลากรจาก สสส.
ผู้้�มีีองค์์ความรู้้�เชิิงลึึกเฉพาะด้้านของการสร้้างเสริิมสุุขภาพ

รศ.ดร.ชููจิิต ตรีีรััตนพัันธ์์ (อาจารย์์ชูู)

ดร.กฤษฎ์์ชััย สมสมาน (พี่่�หมอน)

รองคณบดีีฝ่่ายวิิจััย
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าธนบุุรีี
ความเชี่่�ยวชาญ
- การออกแบบที่่�คำำ�นึึงถึึงผู้้�ใช้้เป็็นศููนย์์กลาง
- กระบวนการคิิดเชิิงออกแบบ
- การออกแบบเพื่่�อการสื่่�อสาร
- การออกแบบเพื่่�อปฏิิสััมพัันธ์์
และการออกแบบบริิการ

รองผู้้�อำำ�นวยการ
สำำ�นัักงานเลขาธิิการรััฐมนตรีีศึึกษา
แห่่งเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
ความเชี่่�ยวชาญ
- การสื่่�อสารด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
- การประดิิษฐ์์เทคโนโลยีีแบบ DIY (Maker)

รศ.นััททนีี เนีียมทรััพย์์ (พี่่�นุ้้�ย)

หััวหน้้าภาควิิชาการออกแบบอุุตสาหกรรม คณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ความเชี่่�ยวชาญ
- สถาปััตยกรรมภายใน (วุุฒิิสถาปนิิก)
- การออกแบบอุุตสาหกรรม

คุุณปรีีชภาวรรณ ไตรพรยุุวสิิน (พี่่�ไมตี้้�)

ผศ.ดร.ปรีีดา จาตุุรพงศ์์ (พี่่�เป๊๊ก)

Corporate Innovation Planner
RISE Corporate Innovation
ความเชี่่�ยวชาญ
- วิิศวกรรมชีีวการแพทย์์
- การพััฒนาธุุรกิิจนวััตกรรม
- ทรััพย์์สิินทางปััญญา

อาจารย์์คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ ภาควิิชาวิิศวกรรมโยธา
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
ความเชี่่�ยวชาญ
- วิิศวกรรมโยธา
- งานวิิจััยด้้านการป้้องกััน
และแก้้ไขปััญหาอุุบััติิเหตุุจราจร
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คุุณสุุพััตรา สำำ�ราญจิิตร์์ (พี่่�สไตรค์์ )

ดร.วสัันต์์ ภััทรอธิิคม (พี่่�จุ๊๊�บ)

นัักวิิชาการอิิสระ
แผนงานสนัับสนุุนการป้้องกัันอุุบััติิเหตุุจราจร
ความเชี่่�ยวชาญ
การวิิจััยด้้านการป้้องกััน
และแก้้ไขปััญหาอุุบััติิเหตุุจราจร เชิิงนโยบาย
และการสร้้างความมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน

หััวหน้้าทีีมวิิจััยระบบขนส่่งและจราจรอััจฉริิยะ
ศููนย์์เทคโนโลยีีอิิเล็็กทรอนิิกส์์และคอมพิิวเตอร์์แห่่งชาติิ (NECTEC)
สำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ
ความเชี่่�ยวชาญ
- ระบบการจราจรอััจฉริิยะ
- การพััฒนาเมืืองอััจฉริิยะโดย
mobile and social sensors
- การทำำ� Data Analytics

รศ.ดร.มณฑา เก่่งการพานิิช (อาจารย์์หมูู)

ประธานคณะกรรมการหลัักสููตร วท.บ. (สาธารณสุุขศาสตร์์)
คณะสาธารณสุุขศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
ความเชี่่�ยวชาญ
- การควบคุุมยาสููบ การทำำ�งานเลิิกบุุหรี่่�ในชุุมชน
- สุุขศึึกษาและส่่งเสริิมสุุขภาพ การป้้องกัันภาวะแทรกซ้้อน
และการส่่งเสริิมสุุขภาพกลุ่่�มเป้้าหมายโรคเรื้้�อรััง

คุุณณััฐยา บุุญภัักดีี (พี่่�ผึ้้�ง)

อ.รุุจิิเรศ เอื้้�อพิิริิยะสกุุล (อาจารย์์จี้้�)

ผู้้�อำำ�นวยการ
สำำ�นัักสนัับสนุุนสุุขภาวะเด็็ก เยาวชน และครอบครััว
สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.)
ความเชี่่�ยวชาญ
- สุุขภาวะทางเพศ
- เด็็กและเยาวชน
- สิิทธิิสตรีี

อาจารย์์ประจำำ�คณะกายบำำ�บััด มหาวิิทยาลััยมหิิดล
ความเชี่่�ยวชาญ
กายภาพบำำ�บััดระบบกระดููกและกล้้ามเนื้้�อ
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คุุณพศิิษฐ์์ คณาศิิริิชััยนนท์์ (พี่่�นิิค)

คุุณปาพจน์์ ตัันสุุวรรณ (พี่่�นต)

นัักกำำ�หนดอาหาร โครงการคนไทยไร้้พุุง
เครืือข่่ายคนไทยไร้้พุุง
ความเชี่่�ยวชาญ
อาหารและโภชนาการ

ผู้้�ชำำ�นาญการ ด้้านส่่งเสริิมองค์์กรคุุณภาพ
บริิษััท ซีีพีีออลล์์ จำำ�กััด (มหาชน)
ความเชี่่�ยวชาญ
- การพััฒนานวััตกรรม
- การใช้้ประโยชน์์นวััตกรรมเชิิงธุุรกิิจ

คุุณวนิิดา วะชัังเงิิน (พี่่�หม่่อง)

นัักวิิชาการสนัับสนุุนงานนวััตกรรมชำำ�นาญการ
สำำ�นัักวิิชาการและนวััตกรรม
สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.)
ความเชี่่�ยวชาญ
- การเขีียนโปรแกรมคอมพิิวเตอร์์
- การประดิิษฐ์์เทคโนโลยีีแบบ DIY (Maker)

คุุณรมิิดา จึึงไพศาล (พี่่�เจนนี่่�)

ดร.ภานนท์์คุ้้�มสุุภา (พี่่�โอ)

Digital Product Designer
บริิษััท คอยน์์ดีี จำำ�กััด
ความเชี่่�ยวชาญ
- Product Design
- ผู้้�ก่่อตั้้�ง Covid Tracker

อาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชานิิเทศศาสตร์์
และสารสนเทศศาสตร์์
คณะมนุุษยศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
ความเชี่่�ยวชาญ
- Marketing Communication
- Product Design
- Graphic Design
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อ. กวิิน เจิิดจรรยาพงศ์์ (พี่่�วิิน)

คุุณพีีรััช ษรานุุรัักษ์์ (พี่่�เอ็็ก)

ผู้้�ก่่อตั้้�งสตาร์์ทอััพ ‘Hearing Heart’
แพลตฟอร์์มออนไลน์์สร้้างนัักฟัังเชิิงลึึก (Deep Listener)
เพื่่�อช่่วยรัับฟัังปััญหาผู้้�ที่่�เจ็็บป่่วยทางจิิตใจ
ความเชี่่�ยวชาญ
- การพััฒนานวััตกรรมด้้วยกระบวนการ Design Thinking
- การพััฒนาแพลตฟอร์์มออนไลน์์ด้้านสร้้างเสริิมสุุขภาพจิิต
- การตลาด

ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการพััฒนาบอร์์ดเกม
องค์์กร : บริิษััท วิิซาร์์ดส ออฟ เลิิร์์นนิ่่�ง จำำ�กััด
(Wizards of Learning)
ความเชี่่�ยวชาญ
การออกแบบบอร์์ดเกมและสื่่�อการเรีียนรู้้�

คุุณวรุุตม์์ นิิมิิตยนต์์ (พี่่�เทอร์์โบ)

ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการออกแบบบอร์์ดเกมเพื่่�อการเรีียนรู้้�
องค์์กร : Deschooling Game - ความสนุุกปลุุกการเรีียนรู้้�
ความเชี่่�ยวชาญ
- ทฤษฎีีการเรีียนรู้้�ผ่่านการใช้้เกม
- การออกแบบบอร์์ดเกม

ดร.ณััฐพัันธุ์์� ศุุภกา (พี่่�กบ)

ดร.ปรีีดา พััชรมณีีปกรณ์์ (พี่่�ก้้อง)

รัักษาการผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักวิิชาการและนวััตกรรม
สำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.)
ความเชี่่�ยวชาญ
- จุุลชีีววิิทยา
- นาโนเทคโนโลยีี
- การสร้้างเสริิมสุุขภาพ

นัักวิิชาการสาขาฟิิสิิกส์์และวิิทยาศาสตร์์โลก
สถาบัันส่่งเสริิมการสอนวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (สสวท.)
ความเชี่่�ยวชาญ
- ฟิิสิิกส์์
- วิิทยาศาสตร์์
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Facilitator
พี่่�เลี้้�ยงของโครงการ 1 คน ดููแล 1 ทีีม เป็็นผู้้�ติิดตามหนุุนเสริิม  สนัับสนุุนการพััฒนานวััตกรรมของทีีมนวััตกร
ตั้้�งแต่่ต้้นจนจบโครงการ มีีความเชี่่�ยวชาญเครื่่�องมืือพััฒนานวััตกรรม เชี่่�ยวชาญการใช้้เครื่่�องมืือกระบวนการเรีียนรู้้�
และร่่วมวางแผนแก้้ไขปััญหา

นายนราธิิป ใจเด็็จ (นาย)

นางสาวณััฐธิิดา แจ้้งแสงทอง (นำ��ฝน)

นายปฏิิญญา ลำ��เลิิศ (อเลิิร์์ต)

ความเชี่่�ยวชาญ

ความเชี่่�ยวชาญ

ความเชี่่�ยวชาญ

การจัับประเด็็น, เกษตรและสิ่่�งแวดล้้อม

ฟิิสิิกส์์, บอร์์ดเกม

พิิธีีกร, เขีียนบทประพัันธ์์

นางสาวมณีีรััตน์์ นานาประเสริิฐ (กิ๊๊�บ)

นายอกนิิษฐ์์ ศรีีสุุทธิิวงศ์์ (อกไก่่)

ความเชี่่�ยวชาญ

ความเชี่่�ยวชาญ

Design thinking, ทัักษะการวางแผนงาน

กราฟิิกดีีไซน์์, ศิิลปะ, งานออกแบบ

นางสาวลลิิตา วิิจิิตอมรวงษ์์ (แนน)

นายธเนศ ศิิริินุุมาศ (เอ)

นางสาวกอใจ อุ่่�ยวััฒนพงศ์์ (อี้้�)

ความเชี่่�ยวชาญ

ความเชี่่�ยวชาญ

ความเชี่่�ยวชาญ

Visual facilitator, Visual recorder

นัักออกแบบกิิจกรรม,

การแสดง, เขีียนบท

Note Taking, Design Thinking
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นางสาวอามีีนา กาเซะ (เอวา)

นายภคภณ เทพอิินทร์์ชััย (ต้้า)

ความเชี่่�ยวชาญ

ความเชี่่�ยวชาญ

ออกแบบการบวนการเรีียนรู้้�,

ที่่�ปรึึกษาด้้านกฎหมาย, การลงทุุนหลัักทรััพย์์,

Note Taking, เกษตรและสิ่่�งแวดล้้อม

ประสานงานหน่่วยงานรััฐและองค์์กร
ระหว่่างประเทศ

นางสาวมนธีีรา ยอดวััลลภ (แจน)
ความเชี่่�ยวชาญ
นัักจััดการข้้อมููล, เภสััชกร,
แอดมิินประสานงาน

นางสาวนภรณ์์ ดีีนอก (ฝ้้าย)

นางสาวอััจฉราวดีี ศรีีสร้้อย (ไซอิ๋๋�ว)

ความเชี่่�ยวชาญ

ความเชี่่�ยวชาญ

ผู้้�นำำ�กิิจกรรมพััฒนาการเด็็ก, นัักเขีียน,

นัักเขีียน, ครีีเอทีีฟวิิดีีโอ, บอร์์ดเกม

Stage management

ส.อ. อนุุรุุทธ ด้้วงทอง (บาส)
ความเชี่่�ยวชาญ
ด้้าน STEM, กระบวนการสอนแบบ Active learning
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นายกนก แย้้มน้้อย (เบน)
ความเชี่่�ยวชาญ
สัันทนาการ,
ออกแบบกิิจกรรมและหลัักสููตร, พิิธีีกร

นางสาวหรรษลัักษณ์์ จัันทรประทิิน (กล้้วย)

นางสาวสิิริก
ิ าญจน์์ มานะการ (ใบหม่่อน)

ความเชี่่�ยวชาญ

ความเชี่่�ยวชาญ

ออกแบบกระบวนการเรีียนรู้้�

การลงชุุมชนเก็็บข้้อมููล, Visual thinking,

แบบ Theatre-based learning,

Team building

Management skill

นางสาวดลพร นิิธิิพิท
ิ ยปกฤต (ฝนใส)
ความเชี่่�ยวชาญ
Visual Note, Water Color Painting

นางสาวสิิริพ
ิ ร เข็็มแก้้ว (พลอยแก้้ว)

นายปฐวีี เสวกวรรณ์์ (โด้้)

ความเชี่่�ยวชาญ

ความเชี่่�ยวชาญ

โภชนาการ, โปรแกรมซััปพอร์์ต

โค้้ช, ครีีเอทีีฟ, Game Design
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Workshop
กระบวนการพััฒนาศัักยภาพสุุดเข้้มข้้น ติิดเครื่่�องมืือพััฒนานวััตกรรม สร้้างความเข้้าใจด้้านการสร้้างเสริิมสุุขภาพ
และแลกเปลี่่�ยนกัับเพื่่�อนนวััตกรต่่างทีีม เพื่่�อดึึงจุุดแข็็งกัันและกัันออกมา พร้้อมพััฒนาไปด้้วยกััน
Design Thinking คืือหลัักการคิิดเชิิงออกแบบ ที่่�มีีความสำคััญในการสร้้างสรรค์์นวััตกรรม
ให้้พััฒนาไปจนตอบโจทย์์กลุ่่�มเป้้าหมายที่่�กำหนดไว้้ โดยมีี 5 ขั้้�นตอนหลัักที่่�นวััตกรได้้เรีียนรู้้� ดัังนี้้�
Empathize: เข้้าใจกลุ่่�มเป้้าหมาย

เป็็นการเก็็บข้้อมููลจากกลุ่่�มเป้้าหมายของโครงการ “ไม่่ใช่่แค่่คนเดีียว”
ผ่่านการใช้้ใบงาน Persona ในการเก็็บข้้อมููล เพื่่�อกำหนดลัักษณะของ
กลุ่่�มเป้้าหมาย โดย Persona สามารถมีีมากกว่่า 1 กลุ่่�มได้้ หากข้้อมููล
ที่่� เ ก็็ บ มาก่่ อ นเข้้ า ร่่ ว มกระบวนการยัังไม่่ ชััด เจน สามารถติิ ดต่่ อ
กลุ่่�มเป้้ า หมายของตััวเองอีีกครั้้� ง เพื่่� อ เก็็ บ ข้้ อ มููลเพิ่่� ม เติิ ม ได้้
จึึ ง จะทำความเข้้ า ใจกลุ่่�มเป้้ า หมายได้้ ร อบด้้ า น หลัังจากที่่� ไ ด้้ เ รีียนรู้้� 
Persona แล้้ว ยัังมีีอีีก 2 เครื่่�องมืือ ได้้แก่่ Customer Journey Map
และ Value Proposition Canvas ให้้เลืือกใช้้ตามความเหมาะสม
ของกลุ่่�ม เพื่่�อวิิเคราะห์์ข้้อมููลเชิิงลึึกเพิ่่�มเติิมให้้เข้้าใจกลุ่่�มเป้้าหมายมาก
ยิ่่�งขึ้้�น

Define: การตีีกรอบปััญหา

หลัังจากการเก็็บข้้อมููลใน Empathize แล้้ว จะเข้้าสู่่�ขั้น้� ตอน
การตีีกรอบปััญหา โดยใช้้เครื่่อ� งมืือ “How might we” ซึ่่ง� เรา
สามารถตั้้ง� คำถามตามแนวทาง 10 อย่่าง เพื่่�อช่่วยให้้กำหนด
ความคิิดได้้ ผ่่านประโยคที่่ว่� า่ “เราจะทำอย่่างไรให้้…….” เช่่น
ทำอย่่างไรให้้ผู้้�ใช้้รถใช้้ยููเทิิร์น์ ได้้ถููกต้้อง เราจะทำอย่่างไรให้้
ผู้้�สููงอายุุได้้รัับสารอาหารครบถ้้วน เป็็นต้้น

Ideate: การระดมไอเดีีย

เมื่่� อ ตีีกรอบปัั ญ หาแล้้ ว  มาถึึ ง ขั้้� น ตอนการระดมไอเดีี ย
เพื่่� อ แก้้ ปัั ญ หาที่่� ก ำหนดไว้้ โดยเปิิ ดรัั บทุุ ก ไอเดีี ย ให้้ ทุุ ก คน
ได้้มีีพื้้�นที่่�แสดงความคิิดเห็็น โดยไม่่ต้้องกัังวลว่่า ความคิิดเห็็น
จะถููกปฏิิ เ สธ  เป็็ น การต่่ อ ยอดความคิิ ด  โดยได้้ ไ อเดีี ย
ยิ่่�งเยอะยิ่่�งดีี  จากนั้้�นจึึงทำการเลืือกไอเดีียที่่�คิิดว่่าตอบโจทย์์
การแก้้ปััญหา และนำไปทำภาพร่่างไอเดีีย (Sketch Idea)
เพื่่�ออธิิบายถึึงไอเดีียได้้อย่่างเป็็นขั้้�นตอนมากยิ่่�งขึ้้�น

Prototype: สร้้างตััวต้้นแบบ

นำร่่ า งความคิิ ด ไปสร้้ า งตััวต้้ น แบบ แบบ “Rapid Prototype” เร็็ ว ชััด เล็็ ก
เทสต์์ จ ริิ ง เทสต์์ ไ ว ให้้ ต รงโจทย์์ เพื่่� อ ทำให้้ ไ อเดีี ย จัับต้้ อ งได้้ เน้้ น ภาพชััด 
ผ่่ า นรููปแบบการ์์ ตูู นช่่ อ ง ภาพเหตุุ ก ารณ์์ คลิิ ปวิิ ดีี โ อ ผลิิ ตต้ ้ น แบบจำลอง
หรืือละครสมมุุ ติิ
Test: การทดสอบ

นำต้้นแบบผลงานไปทดสอบกัับกลุ่่�มเป้้าหมาย และนำผลที่่�ได้้มาปรัับปรุุงต้้นแบบ
หากพบปััญหาต้้องย้้อนกลัับไปทบทวนขั้้�นตอนทำความเข้้าใจปััญหา (Empathize)
อีีกครั้้�ง เพื่่�อตีีกรอบปััญหาให้้ชััดเจนขึ้้�น ดัังนั้้�นการทดสอบต้้นแบบจะเกิิดการ
ทำซ้้ำไปเรื่่�อยๆ จนกว่่าจะได้้นวััตกรรมที่่�ตอบโจทย์์กลุ่่�มเป้้าหมายอย่่างแท้้จริิง
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แนวคิิดการสร้้างเสริิมสุุขภาพ
นวััตกรเริ่่�มเรีียนรู้้�นวััตกรรมการสร้้างเสริิมสุุขภาพจากกรณีีศึึกษา “นวััตกรรมปลาเหล็็ก (Lucky IronFish)”
ที่่� Dr. Christopher Charles นัักพััฒนาชาวแคนาดาไปพบชุุมชนหนึ่่�งในประเทศกััมพููชา
ซึ่่�งชาวบ้้านประสบปััญหาขาดธาตุุเหล็็กอย่่างมาก จึึงพััฒนามาเป็็นปลาเหล็็กเพื่่�อใส่่ในอาหาร
เพิ่่�มธาตุุเหล็็กในคนทีีละนิิดๆ เพื่่�อจุุดประกายความคิิดให้้เชื่่�อมโยงระหว่่างนวััตกรรม สุุขภาพ และการสร้้างเสริิมสุุขภาพ
เมื่่�อสุุขภาพประกอบไปด้้วย 4 มิิติิที่่�ต้้องดููแลทั้้�งด้้านกาย จิิตใจ ปััญญา สัังคม
จึึงควรมีีนวััตกรรมสร้้างเสริิมสุุขภาพมาช่่วยดููแล โดยสามารถแบ่่งออกเป็็น 3 แนวทางด้้วยกััน ได้้แก่่
1. การเพิ่่�มปััจจััยเชิิงบวก เช่่น เพิ่่�มการกิินอาหารที่่�ดีี เพิ่่�มการออกกำลัังกายและการนอน
2. ยัับยั้้�งปััจจััยเชิิงลบ เช่่น ลดการดื่่�มเครื่่�องดื่่�มที่่�มีีแอลกอฮอลล์์ ลดการสููบบุุหรี่่� ลดอุุบััติิเหตุุทางถนน
3. การสร้้างความตระหนัักรู้้�เรื่่�องสุุขภาพ เช่่น สร้้างความเข้้าใจเรื่่�องปััญหาสุุขภาพจิิต
จากแนวทางนวััตกรรมสร้้างเสริิมสุุขภาพนั้้�น สสส. ใช้้เป็็นหลัักในการสร้้างเสริิมสุุขภาพของประชาชน
นั่่�นก็็คืือ “แนวคิิดสร้้างนำซ่่อม” โดยเน้้นการสร้้างเสริิมสุุขภาพทั้้�งในด้้านพฤติิกรรมการใช้้ชีีวิิต ครอบครััว ชุุมชน
และสภาพสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้องก่่อนที่่�จะต้้องมารัักษาตััวเมื่่�อเจ็็บป่่วย
“ปััจจััยสัังคมกำหนดสุุขภาพ” (Social Determinants of
Health) จะทำให้้รู้้�ว่่าปััญหาสุุขภาพในประเด็็นที่่�นวััตกรสนใจ
อยู่่�ในจุุดใด เป็็นสาเหตุุในระดัับใด แบ่่งเป็็นสายรุ้้�ง 5 สีี เริ่่�มจาก
สีีน้้ำเงิินที่่�อยู่่�ด้้านในสุุด
- อายุุ เพศ กรรมพัันธุ์์� สภาพร่่างกาย
- พฤติิกรรม วิิถีีชีีวิิต
- ครอบครััว เครืือข่่ายสัังคม วิิถีีชุุมชน
- ปััจจััยแวดล้้อมในการดำรงชีีวิิต และการประกอบอาชีีพ
- สภาพแวดล้้อมทางเศรษฐกิิจ สัังคม การเมืือง
  วััฒนธรรม สิ่่�งแวดล้้อม

“ปััจจััยและความเชื่่�อมโยง” ที่่�มีีผลต่่อสุุขภาวะของบุุคคล
ชุุมชน สัังคม ประกอบด้้วย 5 ส่่วนหลััก ได้้แก่่
- การสร้้างนโยบายสาธารณะเพื่่�อสุุขภาพ
- การเสริิมสร้้างกิิจกรรมชุุมชนให้้เข้้มแข็็ง
- การสร้้างสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อสุุขภาพ
- การพััฒนาทัักษะส่่วนบุุคคล
- การปรัับระบบบริิการสุุขภาพ

เครื่่�องมืือทั้้�ง 2 ส่่วนนี้้� จะช่่วยทำให้้เราเห็็นปััญหาและวิิธีีการแก้้ไขปััญหา เช่่น แคมเปญรณรงค์์ด้้านลดการดื่่�มสุุราของ สสส.
“จน เครีียด กิินเหล้้า” เป็็นตััวอย่่างของปััญหาทางสุุขภาพที่่�เกิิดจากพฤติิกรรม (การดื่่�มสุุรา) และนำไปสู่่�ปััญหาทางเศรษฐกิิจ เป็็นต้้น
จากนั้้น� นวััตกรได้้ทดลองเล่่นกิิจกรรมเกมหมู่่�บ้า้ น โดยรัับโจทย์์ปัญ
ั หาสุุขภาพ ระดมความคิิด และนำข้้อมููลสาเหตุุ และวิิธีีการแก้้ไขปััญหา
ใส่่ในทั้้�ง 2 เครื่่�องมืือ เพื่่�อให้้เห็็นภาพการนำเครื่่�องมืือไปประยุุกต์์ใช้้งานได้้จริิงในนวััตกรรมของตนเอง
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Teacher as a coach

ครููที่่�ปรึึกษา พลัังสำำ�คััญในการผลัักดัันนวััตกร
“เปลี่่�ยนครููเป็็นโค้้ช” พััฒนาเครื่่�องมืือการเรีียนรู้้�ใหม่่ๆ สำหรัับครููที่่�ปรึึกษาแต่่ละปีี จััดอบรมเกี่่�ยวกัับทัักษะการเป็็นโค้้ช  โดยออกแบบ
ร่่วมกัับผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านกระบวนการ ให้้คำปรึึกษาที่่�หลากหลาย เพื่่�อให้้ครููเข้้าใจแนวคิิดการสร้้างเสริิมสุุขภาพ เรีียนรู้้�เครื่่�องมืือ
พััฒนานวััตกรรม เน้้นทัักษะการรัับฟััง ทัักษะการตั้้�งคำถามเพื่่�อให้้คำปรึึกษา และเข้้าใจบทบาท เพื่่�อปรัับความคิิดหาแนวทางร่่วมกััน
กัับการทำงานร่่วมกัับน้้องๆ นวััตกรได้้อย่่างมีีเป้้าหมายชััดเจน
“การโค้้ช หมายถึึง การช่่วยเหลืือสนัับสนุุนให้้ผู้้�รัับการโค้้ชแก้้ปััญหา
พััฒนาตััวเอง หรืือไปถึึงเป้้าหมายได้้ด้้วยตััวเอง
จะทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างสร้้างสรรค์์และยั่่�งยืืน”

ปีีนี้้�ได้้รัับเกีียรติิจาก คุุณปรเมศวร์์ ฟููมููลเจริิญ (พี่่�เบส)
Intrapreneurship Management Manager, Novel Engine
Executive Team (AIS Next) มาแลกเปลี่่�ยนความเป็็นโค้้ชไป
พร้้อมครููและอาจารย์์ โดยการเป็็น Incubator หรืือผู้้�บ่่มเพาะ
จะคอยเตรีียมสิ่่�งต่่างๆ เพื่่�อรองรัับการพััฒนานวััตกรรม ซึ่่�งการ
สร้้างนวััตรกรรมจะคล้้ายการปลููกต้้นไม้้ ที่ต้่� อ้ งมีีเมล็็ดพัันธุ์์� หรืือ
Mindset ที่่�ดีี  เป็็นหััวใจสำคััญว่่าโครงการจะไปได้้ไกลแค่่ไหน
และสิ่่�งแวดล้้อมต้้องดีี ที่่�เอื้้�อหรืือเข้้าถึึงง่่ายให้้ทีีมนวััตกร เช่่น
การซื้้�ออุุปกรณ์์ต่่างๆ

การพััฒนานวััตกรรม
1. การเรีียนรู้้� สำคััญพอกัับผลสำเร็็จของโครงการ
2. ใช้้คำถามกระตุ้้�นให้้ทีีมได้้คิิดหา Solution ด้้วยตััวเองให้้มากที่่�สุุด
3. ทีีมควรจะรู้้�และเข้้าใจในโครงการมากกว่่าโค้้ช 
4. ระวัังทีีมจะมองคำแนะนำของโค้้ชเป็็นคำสั่่�ง
5. เราคืือโค้้ช ไม่่ใช่่สมาชิิกในทีีมไม่่ต้้องทำแทน
6. ต้้องไม่่กลััวที่่�จะปล่่อยให้้ทีีม รู้้�สึึกพลาดหรืือล้้มเหลวบ้้าง
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แนะนำำ�แนวทางการตั้้�งคำำ�ถามอีีกหนึ่่�งหััวใจหลัักที่่�สำำ�คััญมาก
กลุ่่�มคำำ�ถาม Socratic Teaching
Selection
คำถามชวนให้้เลืือก โดยไม่่ใช่่การบอกว่่าจะเลืือก A หรืือ B แต่่เป็็นการทบทวนความสำคััญ
หรืือเปรีียบเทีียบตััวเลืือก ให้้เกิิดกระบวนการคิิดที่่�รอบคอบก่่อนเลืือก
> ประเด็็นที่่�เราทำมีีความน่่าสนใจอย่่างไร?
Clarifcation
คำถามที่่�ทำให้้เข้้าใจสิ่่�งต่่างๆ ได้้กระจ่่างขึ้้�น หรืือเห็็นภาพชััดเจน
> คิิดว่่าคนที่่�ติิดโทรศััพท์์ การเล่่นโทรศััพท์์มัันดีีต่่อใจเขาอย่่างไร?
Testing
คำถามเพื่่�อทดสอบ ความน่่าเชื่่�อถืือของข้้อสรุุปต่่างๆ
> ที่่�คิิดว่่าคนแก่่ชอบทำกิิจกรรมอยู่่�บ้้าน ดููจากอะไร
จริิงๆ แล้้วอยู่่�บ้้านเพราะชอบอยู่่� หรืือมีีเหตุุผลที่่�ทำให้้ไม่่อยากออกจากบ้้านบ้้างไหม?
Alternative
คำถามเพื่่�อขยายประเด็็น ทำความเข้้าใจประเด็็น
ที่่�คุุยกัันอยู่่�ได้้มากขึ้้�น หรืือขยายมุุมมองต่่อในเรื่่�องนั้้�นๆ
> นัักเรีียนที่่�เข้้าโครงการจััดการขยะมีีแรงจููงใจอะไรในการเข้้าร่่วม?
Evaluation
คำถามเพื่่�อประเมิินสถานการณ์์ ความเป็็นไปได้้ หรืือคาดการณ์์ จิิตนาการถึึงการประยุุกต์์ใช้้
> ถ้้านวััตกรรมถููกนำไปใช้้จริิง ใครจะได้้ประโยชน์์บ้้าง และได้้ประโยชน์์อย่่างไร?
นอกจากนี้้�ยัังมีีอีีกหลายเครื่่�องมืือที่่�คุุณครูู และอาจารย์์ได้้รัับจากการอบรม
เช่่น Design Thinking, Build Constructive Feedback เป็็นต้้น
เพื่่�อมีีส่่วนในการสนัับสนุุนการพััฒนาผลงานนวััตกรรมของนวััตกรทั้้�ง 20 ทีีม
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ผลงานนวััตกรรม
สร้้างเสริิมสุุขภาพ
Prime Minister’s Award
for Health Promotion
Innovation 2021

ผลงานนวััตกรรม
สร้้างเสริิมสุุขภาพ
ระดัับอาชีีวศึึกษา

ธนาคารผััก
ทีีม Banking

สมาชิิก
นางสาวเขมจิิรา แซ่่ตั้้�ง
นางสาวชุุติินัันท์์ สายบุุตร
นางสาวสุุวจีี มีีหาดยาย

อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
นางสาวเกศรา คงเจริิญ

สถานศึึกษา : วิิทยาลััยการอาชีีพไชยา จ.สุุราษฎร์์ธานีี

แนวคิิดการออกแบบผลงาน
ผลการตรวจสุุขภาพประจำปีีของนัักศึึกษาวิิทยาลััยการอาชีีพไชยาส่่วนใหญ่่มีีน้้ำหนัักไม่่เป็็นไปตามเกณฑ์์ เนื่่�องจากนัักศึึกษาไม่่ใส่่ใจกิินผััก ผลไม้้
กิินอาหารสำเร็็จรููปเป็็นหลััก ‘ธนาคารผััก’ จึึงถููกพััฒนาให้้เป็็นโมเดล เข้้าไปกระตุ้้�นและส่่งเสริิมให้้นัักศึึกษาปลููกผัักปลอดสารพิิษกิินเองได้้ที่่�บ้้าน
ส่่งเสริิมการทำเมนููผัักให้้แปลกใหม่่ชวนกิิน หากเหลืือหรืือมีีผัักจำนวนมากสามารถนำมาขายเพื่่�อสร้้างรายได้้ในครััวเรืือนได้้

กลุ่่�มเป้้าหมาย
นัักศึึกษา และผู้้�ปกครอง
วิิทยาลััยการอาชีีพไชยา
จ.สุุราษฎร์์ธานีี

กระบวนการดำเนิินงาน
สืืบค้้นข้้อมููลเกี่่�ยวกัับรููปแบบธนาคารผัักที่่�เคยเกิิดขึ้้�น และข้้อมููลโภชนาการการกิินผัักให้้สอดคล้้องกัับวััย
จากนั้้�นทำแบบสอบถามความต้้องการของกลุ่่�มเป้้าหมาย และนำมาวิิเคราะห์์ข้้อมููลออกมาเป็็นโครงการธนาคารผัักดัังนี้้�
1. รัับสมััครสมาชิิก
2. อบรมให้้ความรู้้�และแจกเมล็็ดพัันธุ์์�ผัักให้้กัับสมาชิิกธนาคาร
3. สมาชิิกดำเนิินการปลููกผัักและเก็็บผลผลิิตนำมาปรุุงอาหารกิินเอง
4. สมาชิิกสามารถส่่งผัักกลัับมาขายที่่�ธนาคารผัักเพื่่�อสร้้างรายได้้
5. ธนาคารผัักรัับซื้้�อผัักและนำไปขายต่่อให้้พ่่อค้้าแม่่ค้้าตลาดสด เพื่่�อสร้้างเครืือข่่ายผัักปลอดสารพิิษ
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กระบวนการดำเนิินการ
1. ประชาสััมพัันธ์์ เชิิญชวนนัักศึึกษาเข้้าร่่วมโครงการผ่่านเฟซบุ๊๊�ก
รณรงค์์ปลููกผัักปลอดสารพิิษ สร้้างความสนใจทั้้�งให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
การปลููกผััก ประโยชน์์ของผััก และข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ขณะนี้้�มีีสมาชิิก 261 คน

3. แจกเมล็็ดพัันธุ์์�ผััก เพื่่�อให้้สมาชิิกที่่�สนใจนำกลัับไปปลููกที่่�บ้้าน
และให้้ อััป เดตด้้ ว ยการถ่่ า ยภาพการเจริิ ญ เติิ บ โตของผัักลงใน
กลุ่่�มเฟซบุ๊๊�กธนาคารผััก โดยมีีอาจารย์์ที่่�ปรึึกษาเป็็นผู้้�ติิดตาม เมื่่�อได้้
ผลผลิิตแต่่ละคนจะนำไปทำเมนููอาหารต่่างๆ โดยมีีวััตถุุดิิบหลััก
เป็็นผัักที่่�ตนเองปลููก

ผลการทดสอบ
จากการทำแบบสอบถามสมาชิิกธนาคารเกี่่�ยวกัับการบริิโภคผัักและ
ประโยชน์์ที่่�ได้้รัับจากโครงการธนาคารผััก พบว่่า
1. พฤติิกรรมการกิินผััก จากไม่่กิินเปลี่่�ยนแปลงมากิินผััก
   มากขึ้้�นถึึง 63%
2. กิินผัักประจำทุุกวัันมากขึ้้�น 33%
3. ปลููกผัักไว้้กิินเองที่่�บ้้านได้้มากขึ้้�น 34%
4. รู้้�สึึกชอบการปลููกผัักไว้้กิินเองที่่�บ้้าน 42%
5. มีีรายได้้จากการปลููกผััก 42%
6. ได้้ประโยชน์์จากการปลููกผััก 43%
7. ได้้รัับเมล็็ดพัันธุ์์�ผัักจากธนาคาร
   และสามารถปลููกกิินเองได้้ 48%
8. ปกติิกิินผัักอยู่่�แล้้ว สามารถกิินผัักได้้เพิ่่�มมากขึ้้�น
   จากเดิิม 43%
9. นำความรู้้�จากการจััดอบรมไปใช้้ในชีีวิิตประจำวััน
   ได้้มากขึ้้�น 57%

2. จััดอบรมความรู้้�ในรููปแบบ On Site ให้้แก่่สมาชิิกธนาคารผััก ภาย
ใต้้หััวข้อ้ ‘การปลููกผัักปลอดสารพิิษและประโยชน์์จากการกิินผััก’ ใน
งานประชุุมวิิชาการ องค์์การนัักวิิชาชีีพในอนาคตแห่่งประเทศไทย
ระดัับสถานศึึกษา จััดขึ้้�นในวัันที่่�  29  ธัันวาคม 2564 โดยมีีวิิทยากร
คุุณครููสมศรีี พััฒนเดชากุุล ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการเกษตรอิินทรีีย์์ มาให้้
ข้้อมููลความรู้้�
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เครื่่�องฆ่่าเชื้้�อโรค
ในหมวกนิิรภััย
เพื่่�อเสริิมสร้้างสุุขภาวะ
ของผู้้�ขัับขี่่�จัักรยานยนต์์
และผู้้�โดยสาร
ทีีม NWM..Safety Roads 3 Plus

แนวคิิดการออกแบบผลงาน
“กลััวหมวกนิิ ร ภััยไม่่ ส ะอาด” กลายเป็็ น ปัั ญ หาหลัักที่่� ท ำให้้
ผู้้�ใช้้บริิการมอเตอร์์ไซค์์รัับจ้้างไม่่อยากสวมหมวกนิิรภััยขณะซ้้อน
ท้้าย เมื่่�อลงพื้้�นที่่�ชุุมชนนวลจัันทร์์เพื่่�อสอบถามวิินมอเตอร์์ไซค์์
เกี่่�ยวกัับการทำความสะอาดหมวกนิิรภััย คำตอบที่่�ได้้กลัับมาคืือ
1. ไม่่เคยทำความสะอาด 
2. ใช้้ถอดและตากแดดทำให้้เสีียเวลา
3. ใช้้พััดลมเป่่า
4. ใช้้น้้ำฉีีดและตากแดด 
ทีีมจึึงใช้้ความรู้้�ทางวิิชาชีีพออกแบบและพััฒนา ‘นวััตกรรม
เครื่่�องฆ่่าเชื้้�อโรคในหมวกนิิรภััย’ เพื่่�อสร้้างความปลอดภััย
และความมั่่�นใจให้้กัับผู้้�ใช้้บริิการมอเตอร์์ไซค์์รัับจ้้าง

สมาชิิก
นายวุุฒิิธนา สิิงเหิิน
นายภาณุุวััฒน์์ คำเงิิน
นายธนพััฒน์์ ส่่งเสริิม

อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
ว่่าที่่�ร้้อยตรีี ดร.จิิรายุุทธิ์์� อ่่อนศรีี

สถานศึึกษา : วิิทยาลััยการอาชีีพนวมิินทราชููทิิศ กรุุงเทพมหานคร

กลุ่่�มเป้้าหมาย
ผู้้�ขัับขี่่�วิินมอเตอร์์ไซค์์ ผู้้�ใช้้บริิการ และประชาชนทั่่�วไป
กระบวนการพััฒนาผลงาน
1. ลงพื้้�นที่่�ชุุมชนทั้้�งหมด 4 ครั้้�ง เพื่่�อเก็็บข้้อมููลให้้ได้้มากที่่�สุุดก่่อนนำมาวิิเคราะห์์ ขณะเดีียวกัันเรีียนรู้้�การพััฒนานวััตกรรมด้้วย
   STEM Education กัับครููดีีเด่่น STEM Education แห่่งประเทศไทย การสร้้างตััวเครื่่�อง การเขีียนโปรแกรม วงจรอิิเล็็กทรอนิิกส์์
   และการทดสอบประสิิทธิิภาพจุุลชีีววิิทยาด้้านการเพาะเชื้้�อโรค
2. ลงมืือสร้้างตััวเครื่่�อง ต่่อด้้วยระบบควบคุุมการทำงาน
3. ทำการทดลองฆ่่าเชื้้�อในห้้องปฏิิบััติิการ เพื่่�อทดสอบประสิิทธิิภาพ
4. นำผลงานไปลงพื้้�นที่่�ชุุมชน ทดลองใช้้งานจริิงถึึง 3 ครั้้�ง คืือ ตลาดโพธิ์์�สุุวรรณ ชุุมชนในพื้้�นที่่�ห้้วยขวาง และพื้้�นที่่�ชุุมชนดิินแดง
    ในโครงการ Fixit Center อาชีีวศึึกษาศููนย์์ซ่่อมสร้้างเพื่่�อชุุมชน
5. เมื่่�อผลงานมีีผลการทดสอบที่่�เสถีียร จึึงนำองค์์ความรู้้�ด้้านการพััฒนาไปเผยแพร่่ให้้กัับชุุมชนโรงเรีียนประชาราษฎร์์บำเพ็็ญ เขตห้้วยขวาง
    และนัักเรีียนมััธยมศึึกษาตอนต้้น โรงเรีียนวััดคู้้�บอน
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กระบวนการใช้้งาน
1. นำหมวกนิิรภััยที่่�ต้้องการฆ่่าเชื้้�อโรคใส่่ในเครื่่�อง (สามารถเสีียบปลั๊๊�กต่่อ
    กัับไฟฟ้้า 220 โวลต์์ หรืือไฟบ้้านทั่่�วไป) และปิิดประตููเครื่่�อง
    ซึ่่�งเครื่่�องฆ่่าเชื้้�อโรคนี้้�สามารถใส่่ได้้ครั้้�งละ 2 ใบ โดยใส่่ได้้ชั้้�นละ 1 ใบ
2. กดปุ่่�มเริ่่�มทำงาน ตั้้�งเวลาตามความต้้องการของผู้้�ใช้้ว่่าอยากจะ
   ฆ่่าเชื้้�อหมวกนิิรภััยกี่่�นาทีี โดยจะมีีจอแสดงผลการทำงานด้้วยจอ LCD
- 3 นาทีี เหมาะกัับหมวกที่่�สกปรกน้้อย
  ทำความสะอาดบ่่อย ในระยะ 1-3 วััน
- 6 นาทีี เหมาะกัับหมวกที่่�ใช้้ต่่อเนื่่�องหรืือวางทิ้้�งไว้้เป็็นสััปดาห์์
  โดยไม่่ได้้ทำความสะอาด
- 10 นาทีี แนะนำสำหรัับหมวกที่่�ใช้้งานต่่อเนื่่�องนานเกิินสััปดาห์์
  โดยไม่่ได้้ทำความสะอาดเลย หรืือหมวกที่่�ทิ้้�งไว้้นานจนชื้้�น
  หรืือโดนฝนจนชื้้�นมาก
3. รอจนปุ่่�มสีีแดงแสดงขึ้้�น จึึงสามารถเปิิดประตููเครื่่�อง
   หยิิบหมวกนิิรภััยที่่�ทำความสะอาดแล้้วไปใช้้งานได้้

ผลการทดสอบ
เครื่่อ� งฆ่่าเชื้้อ� โรคในหมวกนิิรภััย ได้้นำไปทดลองใช้้กัับประชาชนในพื้้น� ที่่�
กว่่า 100 คน พบว่่าสามารถนำไปใช้้ได้้จริิงและสร้้างความมั่่�นใจให้้กัับ
มอเตอร์์ไซค์์รัับจ้้าง  ผู้้�ใช้้บริิการมอเตอร์์ไซค์์รัับจ้้าง พ่่อค้้า ข้้าราชการ
พนัักงานทั่่�วไป พนัักงานส่่งของ พนัักงานส่่งอาหาร ฯลฯ เป็็นตััวช่่วยที่่�
สามารถฆ่่าเชื้้�อราและแบคทีีเรีียในหมวกนิิรภััยได้้อย่่างรวดเร็็วในเวลา
3 นาทีี  จากผลการทดลองในห้้องปฏิิบััติิการ เครื่่�องฆ่่าเชื้้�อโรคนี้้�ถืือว่่า
มีีประสิิทธิิภาพ
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แนวคิิดการออกแบบผลงาน
‘จุุดกลัับรถ’ บนถนนบางเส้้นกลายเป็็นจุุดบอดสุุดอัันตราย ที่่�มัักจะเกิิดอุุบััติิเหตุุบ่่อยครั้้�ง
หากผู้้�ขัับขี่่�ขาดความระมััดระวััง อีีกทั้้�งส่่วนใหญ่่บริิเวณนั้้�นมัักไม่่มีีสััญญาณเตืือนขณะกลัับรถ
ทีีมจึึงพััฒนาและติิดตั้้�งสััญญาณไฟเตืือนขณะกลัับรถ เพื่่�อให้้ผู้้�คนขัับขี่่�มองเห็็นสััญญาณไฟ
กะพริิบ ซึ่่�งเป็็นตััวช่่วยในการตััดสิินใจก่่อนออกตััวกลัับรถได้้อย่่างปลอดภััย
กลุ่่�มเป้้าหมาย
ผู้้�ขัับขี่่�และใช้้ถนนบริิเวณจุุดกลัับรถ ใกล้้กัับเทสโก้้โลตััส สาขาไชยา จ.สุุราษฎร์์ธานีี

สััญญาณไฟเตืือน
ขณะกลัับรถ
ทีีม ไข่่เค็็ม

สมาชิิก
นายมณฑวรรษ ช่่วยแย้้ม
นายวิิษณุุพงศ์์ โสมนััส
นายพีีรนัันท์์ บุุญรอด

อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
นายสุุริิยา พััฒนประดิิษฐ์์

สถานศึึกษา : วิิทยาลััยการอาชีีพไชยา จ.สุุราษฎร์์ธานีี
กระบวนการพััฒนาผลงาน
1. วางแผนพููดคุุ ย และติิ ดต่ ่ อ นายช่่ า งโยธาชำนาญงาน
หมวดทางหลวงท่่าฉาง จ.สุุราษฎร์์ธานีี  เพื่่�อขอคำแนะนำ
ในด้้านการพััฒนาระบบนวััตกรรมและปรัับปรุุงไปพร้้อมกััน
ได้้รัับคำแนะนำว่่าการใช้้สีีของสััญญาณไฟจากเดิิมใช้้สีีเขีียว
และสีีแดงเป็็นหลััก ควรเปลี่่�ยนเป็็นสีีส้้มและสีีแดง
2. ย้้ายเซนเซอร์์ จากที่่�ตั้้�งเดิิมคืืออยู่่�บริิเวณริิมถนน ย้้ายไป
ตั้้�งอยู่่�ตรงเกาะกลางถนน เพราะหากมีีรถเสีียหรืือรถจอด
ข้้างทาง เซนเซอร์์อาจตรวจจัับและทำงานตลอดเวลา
3. ลงพื้้�นที่่�จำลอง เพื่่�อทดลองการใช้้งานระบบต่่างๆ
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กระบวนการใช้้งาน
1. ระบบไฟฟ้้าและเซนเซอร์์ใช้้พลัังงานจากโซล่่าเซลล์์
   และเก็็บพลัังไว้้ในแบตเตอรีี 
2. เมื่่�อผู้้�ขัับขี่่�ถึึงจุุดกลัับรถ เซนเซอร์์จะเริ่่�มประมวลผล
   เพื่่�อเริ่่�มทำงานตรวจจัับรถที่่�อยู่่�ห่่างจากจุุดติิดตั้้�งสััญญาณ 
   150 เมตรก่่อนถึึงจุุดกลัับรถ เซนเซอร์์สามารถคำนวณ
   ความเร็็วของรถที่่�ขัับมาทางตรงประมาณ 120 กิิโลเมตร/ชั่่�วโมง
3. เซนเซอร์์แสดงผลผ่่านจอป้้ายไฟ ดัังนี้้�
   - สีีส้้ม หมายถึึงสามารถกลัับรถได้้ แต่่ต้้องใช้้ความระมััดระวััง
   - สีีแดง หมายถึึง ยัังไม่่สามารถกลัับรถได้้
   - ป้้ายแสดงผลความเร็็วของรถทางตรงให้้ผู้้�กลัับรถเห็็นได้้ชััดเจน
ผลการทดสอบ
- เซนเซอร์์ตรวจวััดความเร็็วของรถยนต์์สามารถใช้้งานได้้
- ยัังไม่่สามารถทดลองใช้้บนถนนที่่�มีีจุุดกลัับรถได้้จริิง
  เนื่่�องจากยัังมีีระบบและชิ้้�นส่่วนของผลงานที่่�ต้้องปรัับปรุุงหลายส่่วน
- หน้้าจอแสดงผลความเร็็วของรถตรงข้้าม ยัังไม่่สามารถทำให้้เป็็น
  ภาษาไทยได้้
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Smart
Consumption
ทีีม The Green CISAT
สมาชิิก
นายกิิตติิวััฒน์์ ก๋๋าซ้้อน
นายพชรพล มณีีฉาย
นายณััฐชนน ใจกล้้า
แนวคิิดการออกแบบผลงาน
นัักศึึกษาในหอพัักไม่่ชอบกิินผัักและผลไม้้
บริิโภคอาหารไม่่มีีประโยชน์์ และไม่่กิินอาหารเช้้าจนทำให้้หิิวกลางดึึก
ผลจากการตรวจร่่างกายพบว่่า นัักศึึกษาในหอพัักมีีดััชนีีมวลกาย
เกิินถึึง 50% จึึงได้้มีีแนวคิิดในการพััฒนา LINE Official Account
‘Smart Consumption’ เป็็นตััวช่่วยแนะนำข้้อมููลอาหาร
ด้้านต่่างๆ อย่่างครบถ้้วนและถููกต้้อง เพื่่�อให้้นัักศึึกษาปรัับเปลี่่�ยน
พฤติิกรรมการกิินไปในทิิศทางที่่�ดีีขึ้้�นกว่่าเดิิม

อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
นายวีีระชััย ใจคำปััน

สถานศึึกษา : วิิทยาลััยเทคโนโลยีีและสหวิิทยาการ จ.เชีียงใหม่่

กลุ่่�มเป้้าหมาย
นัักศึึกษาที่่�อาศััยอยู่่�ในหอพัักของวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
และสหวิิทยาการ จ.เชีียงใหม่่

กระบวนการพััฒนาผลงาน
1. วางแผนรููปแบบการพััฒนาข้้อมููลใน LINE Official Account
2. จััดเตรีียมกิิจกรรมสำหรัับผู้้�เข้้าร่่วมโครงการทั้้�งแบบ On Site
   และแบบ Online
3. เตรีียมพื้้�นที่่�แปลงปลููกผััก สำหรัับการเพาะปลููกผัักชนิิดต่่างๆ
   ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกิิจกรรม แบบ On Site
4. เริ่่�มสร้้าง LINE Official Account ให้้มีีเนื้้�อหาหลากหลาย ออกแบบระบบให้้กลุ่่�มเป้้าหมายใช้้งานได้้สะดวก รัับข้้อมููลข่่าวสารได้้ง่่าย
5. เพิ่่�มข้้อมููลต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวกัับโครงการ ได้้แก่่ ข้้อมููลโภชนาการอาหารในแต่่ละเมนูู การปลููกผััก/ดููแลผััก ข่่าวสาร/กิิจกรรม
   และอััปเดตข่่าวสารส่่งเข้้าไปใน LINE Official Account ให้้มีีความน่่าสนใจ
6. เพิ่่�มสมาชิิกนัักศึึกษาให้้เข้้ามาใน LINE Official Account และเริ่่�มทดลองใช้้
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กระบวนการใช้้งาน
เมื่่�อนัักศึึกษาเข้้าร่่วม LINE Official Account โดยผ่่านการสแกน QR code
ทุุกคนจะได้้กรอกแบบทดสอบ เมื่่�อเข้้าใช้้งานจะมีีฟัังก์์ชััน
ให้้ความรู้้�ต่่างๆ ได้้แก่่
1. แนะนำเมนููอาหารทั่่�วไปแต่่มีีคุุณค่่าทางโภชนาการ
2. ความรู้้�โภชนาการอาหารที่่�ถููกต้้องตามหลััก
3. ความรู้้�การปลููกผััก
4. ระบบการสะสมแต้้มเพื่่�อแลกของรางวััลจากกิิจกรรมปลููกผััก
ระบบจะแนะนำเมนููอาหารเพื่่�อสุุขภาพส่่งให้้ทุุกวััน ทำให้้ Smart Consumption
เป็็นตััวกลางในการสื่่�อสารและส่่งข้้อมููลให้้นัักศึึกษาในหอพัักได้้รัับความรู้้�เพิ่่�มเติิมอย่่าง
รวดเร็็ว
กิิจกรรมหลัักที่่�ดำเนิินการแบบ On Site ควบคู่่�กัับ LINE Official Account คืือ
การขึ้้�นแปลงปลููกผัักปลอดสารพิิษและทำการปลููกผััก

ผลการทดสอบ
1. นัักศึึกษาในหอพัักได้้รัับข้้อมููลข่่าวสารด้้านโภชนาการอาหาร รวมถึึงเมนููอาหาร
    ที่่�มีีประโยชน์์มากขึ้้�น
2. เนื้้�อหาบางส่่วนที่่�ยัังไม่่น่่าสนใจและดึึงดููดมากพอ ทำให้้การเข้้าถึึง
    Smart Consumption ค่่อนข้้างน้้อย
3. ยัังไม่่สามารถดำเนิินกิิจกรรมเก็็บสะสมคะแนน และกิิจกรรมอบรมให้้ความรู้้�ได้้
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แนวคิิดการออกแบบผลงาน
สถานการณ์์โควิิด-19 ทำให้้นัักเรีียนที่่�เรีียนออนไลน์์เกิิดความเครีียด
ซึ่่�งต้้องได้้รัับการเยีียวยา จึึงได้้พััฒนา Safe Zone เว็็บแอปพลิิเคชััน
สัังคมออนไลน์์ ภายใต้้แนวคิิดว่่า S A F E
S - Social, A - Also, F - Friends, E - Empowered
คืือพื้้�นที่่�ที่่�เข้้ามาแล้้วจะได้้ทั้้�งเพื่่�อนและผู้้�รัับฟััง
ในเวลาเดีียวกััน เสมืือนมีีพื้้�นที่่�สร้้างพลัังบวกให้้กัันและกััน
เป็็นพื้้�นที่่�แห่่งความปลอดภััยของผู้้�ใช้้งาน ไม่่ต้้องกัังวลใดๆ
เพราะจะไม่่มีีการเปิิดเผยข้้อมููลส่่วนตััวอย่่างแน่่นอน
ยิ่่�งในสถานการณ์์โควิิด-19 ทำให้้นัักเรีียนที่่�เรีียนออนไลน์์
เกิิดความเครีียดซึ่่�งต้้องได้้รัับการเยีียวยา

“Safe Zone”
เว็็ บ แอปพลิิ เ คชัั น
การผ่่อนคลาย
ความเครีี ย ด
ทีีม Safe Zone

สมาชิิก
อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
นางสาวพิิยะดา นิิลบุุศย์์
นางสาวประทิิน เลี่่�ยนจำรููญ
นางสาวนััฐศิิกานต์์ เพ็็งจัันทร์์
นายนาถวััฒน์์ ลิ้้�นสกุุล
สถานศึึกษา : วิิทยาลััยเทคนิิคพัังงา จ.พัังงา

กระบวนการพััฒนาผลงาน
1. สััมภาษณ์์เเละศึึกษากลุ่่�มเป้้าหมาย นัักเรีียน นัักศึึกษาโครงการ
วิิทยาลััยเทคโนโลยีีฐานวิิทยาศาสตร์์และกองทุุนเพื่่�อความเสมอภาค
ทางการศึึกษา จำนวน 15 คน หััวข้้อในการพููดคุุยคืือ ความเครีียด
และการจััดการกัับความเครีียด 
2. ศึึกษาทฤษฎีีเเละงานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง เช่่น ทฤษฎีีสีีเเละดนตรีี
ในการบำบััดความเครีียด การบำบััดความเครีียด เป็็นต้้น
3. ออกเเบบเว็็บเเอปพลิิเคชััน โดยใช้้สีีหลัักคืือ สีีฟ้้า สีีเขีียว สีีชมพูู 
โดยมีีข้้อมููลงานวิิจััยว่่าสามารถผ่่อนคลายความเครีียดลงได้้ และ
สีีชมพููเป็็นสีีที่่�เเสดงถึึงความรััก ความห่่วงใย
4. สร้้างเว็็บเเอปพลิิเคชััน เซ็็ตระบบการเข้้าใช้้งาน และเมนูู
ฟัังก์์ชัันต่่างๆ
5. สร้้างช่่องทางการติิดต่่อเเละประชาสััมพัันธ์์ข่่าวสาร ได้้เเก่่
Facebook Page เเละ LINE Official Account

กลุ่่�มเป้้าหมาย
นัักเรีียน นัักศึึกษาโครงการวิิทยาลััยเทคโนโลยีีฐานวิิทยาศาสตร์์
และกองทุุนเพื่่�อความเสมอภาคทางการศึึกษา ที่่�ต้้องเจอกัับ
สถานการณ์์การเรีียนในยุุคโควิิด-19 และต้้องเรีียนออนไลน์์
หรืือเป็็นนัักเรีียนที่่�เกี่่�ยวพัันกัับโรคซึ่่�งมีีผลทางด้้านจิิตใจที่่�ต้้องการ
รัับการเยีียวยา อายุุตั้้�งแต่่ 10–25 ปีี ต้้องการจััดการความเครีียด
โดยใช้้สมาร์์ทโฟนเป็็นเครื่่�องมืือหลัักในการจััดการกัับความเครีียด
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กระบวนการใช้้งาน
ทดลองการใช้้งานโดยทีีมงานและทดลองกัับกลุ่่�มเป้้าหมายจริิง
1. เว็็บแอปพลิิเคชัันสามารถเข้้าได้้ทัันทีีไม่่ต้้องใช้้พื้้�นที่่�
   ในการดาวน์์โหลด หากสนใจฟัังก์์ชัันใดสามารถเลืือกได้้
   ตามความต้้องการ
2. ทดลองการใช้้งานเว็็บแอปพลิิเคชััน มีีฟัังก์์ชัันให้้เลืือกใช้้งาน ได้้เเก่่
- ข้้อมููลภาวะเเทรกซ้้อนเนื่่�องจากมีีความเครีียด
- เเบบประเมิินภาวะเเทรกซ้้อนจากความเครีียดเป็็นสาเหตุุหลััก
- ติิดต่่อเเอดมิิน
- เพลย์์ลิิสต์์
- ไดอารี่่�
- เช็็กความสุุข
- บทความฮีีลใจ
- กิิจกรรมที่่�น่่าสนใจ
- Drop your sky

ผลการทดสอบ
ทดลองกัับกลุ่่�มเป้้าหมายในโครงการวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
ฐานวิิทยาศาสตร์์ เเละนัักเรีียนทุุนนวััตกรรมสายอาชีีพชั้้�นสููง
กองทุุนเสมอภาคทางการศึึกษา ในวิิทยาลััยเทคนิิคพัังงา เขต 2  
มีีการเก็็บข้้อมููลการเข้้าใช้้งานเว็็บเเอปพลิิเคชััน ซึ่่�งโปรเเกรม
ที่่�ใช้้ในการเก็็บข้้อมููลทางสถิิติิ คืือ Visitor Analytics
เเละ Google Analytics
การทดลองครั้้� ง ที่่� 1 : พบว่่ า มีีผู้้�ใช้้ ง านจำนวนทั้้� ง หมด  74 คน
โดยมีีผู้้�เข้้ามาใช้้งานใหม่่จำนวน 65 คน ซึ่่�งใช้้งานเว็็บแอปพลิิเคชััน
เฉลี่่�ย 51 วิินาทีี โดยเมนููฟัังก์์ชัันที่่�มีีการใช้้งานมากที่่�สุุด คืือฟัังก์์ชััน
Drop your sky
การทดลองครั้้�งที่่� 2 : พบว่่ามีีผู้้�ใช้้งานเพิ่่�มมากขึ้้�นเป็็น 174 คน
โดยมีีผู้้�เข้้ามาใช้้งานใหม่่จำนวน 164 คน ซึ่่�งใช้้งานเฉลี่่�ยยาวนาน
มากขึ้้� น ถึึ ง 2 นาทีี  5 วิิ น าทีี  และฟัั ง ก์์ ชัั น Drop your sky
ยัังคงถููกใช้้งานมากที่่�สุุด
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ผลิิตภััณฑ์์ขนมขี้้�มอด
เสริิมคุุณค่่าทางโภชนาการ
ด้้วยจมููกข้้าว
ทีีม ทิิพย์์ธิิดา
สมาชิิก
นางสาวสุุธิิษา ศัักดิ์์�เพชร
นางสาวจุุฑามาศ เทพเซ่่งหลีี
นางสาวลลิิตา คชายนต์์

อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
นางสุุวารีี บุุญทรง

สถานศึึกษา : วิิทยาลััยการอาชีีพไชยา จ.สุุราษฎร์์ธานีี
แนวคิิดการออกแบบผลงาน
ในพื้้� น ที่่� ที่่� อ ยู่่� อ าศัั ย ใกล้้ เ คีียง หลายครััวเรืือนนิิ ย มปลููกข้้ า ว
จำนวนมาก หลัังจากสีีข้้าวเสร็็จสิ่่�งที่่�หลงเหลืืออยู่่�คืือ ‘จมููกข้้าว’
ชาวบ้้านบางคนมัักซื้้�อต่่อในกิิโลกรััมละ 10 บาท เพื่่�อนำไป
เป็็นอาหารหมููหรืืออาหารสััตว์์ จากที่่�ทีีมได้้ศึึกษาเรื่่�องจมููกข้้าว 
ได้้รู้้�ว่่าเป็็นส่่วนที่่�มีีประโยชน์์และคุุณค่่าทางอาหารสููง จึึงขอรัับ
ซื้้�อจมููกข้้าวจากโรงสีีชุุมชนเพื่่�อมาทำเป็็น ‘จมููกข้้าวทิิพย์์’ โดย
รวมจมููกข้้าว 4 ชนิิด คืือ ข้้าวหอมมะลิิ ข้า้ วไรซ์์เบอรี่่ ข้
� า้ วหอมนิิล
และข้้าวสัังข์์หยด นำมาบดให้้ละเอีียด สามารถนำมาชงดื่่�ม หรืือ
นำไปเป็็นวััตถุุดิิบผสมในขนมและอาหารได้้
ขนมขี้้�มอดเป็็นขนมพื้้�นบ้้านท้้องถิ่่�นที่่�ผู้้�สููงอายุุในหมู่่�บ้้านนิิยมกิิน
ทีีมจึึ ง ได้้ พัั ฒนาขนมขี้้� ม อดที่่� มีีส่่ ว นผสมของจมููกข้้ า วทิิ พ ย์์
ที่่มีีป
� ระโยชน์์ต่อ่ สุุขภาพ ซึ่่ง� สามารถสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มของเกษตรกร
และตอบโจทย์์ด้้านสุุขภาพของผู้้�สููงอายุุ
กลุ่่�มเป้้าหมาย
- ผู้้�ที่่�มีีอายุุ 35-50 ปีี
- ผู้้�ที่่�สนใจลองรัับประทานขนมขี้้�มอดและกลุ่่�มผู้้�ที่่�ซื้้�อไปเป็็นของฝาก
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กระบวนการพััฒนาผลงาน
1. เริ่่�มคิิดค้้นและวางแผน เน้้นนำจมููกข้้าวมาผสมใส่่ขนมเป็็นหลััก
   จึึงต่่อยอดจากขนมขี้้�มอด เพราะเป็็นขนมโบราณที่่�ผู้้�สููงอายุุ
   ในชุุมชนชอบทำกิินกััน ส่่วนผสมหลัักประกอบด้้วย ข้้าวคั่่�ว 
   น้้ำตาล มะพร้้าวคั่่�ว เกลืือ
2. พััฒนาสููตรใหม่่ทั้้�งหมด 5 สููตร 1) สููตรดั้้�งเดิิม 2) สููตรปลาป่่น
   3) สููตรธััญพืืช 4) สููตรกล้้วย 5) สููตรสาหร่่าย
3. จากสููตรที่่�พััฒนา นำมาให้้กลุ่่�มเป้้าหมายทดลองชิิม
   และสอบถามความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับเรื่่�องรสชาติิ
4. ปรัับปรุุงสููตรให้้ลงตััว โดยปรัับความหวานให้้เหมาะสม
   และลองนำขนมไปกิินคู่่�กัับสลััดและไอศกรีีม
5. นำขนมไปตรวจหาเชื้้�อที่่�ศููนย์์วิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ที่่� 11
   จ.สุุราษฎร์์ธานีี
6. ออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ โลโก้้ และฉลากต่่างๆ

ผลการทดสอบ
ได้้ ผลิิ ตภััณ ฑ์์ ใ หม่่ จ ากจมููกข้้ า ว ที่่� มีีคุุ ณค่่ า และประโยชน์์
สามารถปรัับให้้ ทุุ ก คนกิิ น ได้้ ง่่ า ยขึ้้� น  มีีรสชาติิ ห ลากหลายเพื่่� อ
รองรัับกลุ่่�มเป้้ า หมายที่่� มีี ความชอบเรื่่� อ งรสชาติิ ไ ม่่ เ หมืือนกััน  
เหมาะสมกัับทุุกเพศทุุกวััย และเหมาะแก่่การให้้เป็็นของฝาก

ผลิิตภััณฑ์์ขนมขี้้�มอดแฟนตาซีีจากจมููกข้้าวทิิพย์์ มีีทั้้�งหมด  5 สููตร
1) สููตรดั้้� ง เดิิ ม 2) สููตรปลาป่่ น 3) สููตรธััญพืืช  4) สููตรกล้้ ว ย
5) สููตรสาหร่่าย ในแต่่ละสููตรได้้ถููกปรัับตามความต้้องการของผู้้�
บริิโภค มีีความหวานพอดีี เพื่่�อทุุกคนสามารถนำไปกิินคู่่�กัับขนมหรืือ
อาหารจานโปรดของตััวเองได้้
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เก้้าอี้้�ถัังนุ่่�มนิ่่�ม

เพื่่�อเสริิมสร้้างกิิจกรรมทางกาย
และลดพฤติิกรรมเนืือยนิ่่�ง
ทีีม Born to be
สมาชิิก
นายวัันชััย นายพััน
นางสาวรุุจิิรา ไพรวนาวััลย์์
นางสาวอภััสรา แซ่่ลี้้�

อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
นายสโรจน์์พัันธุ์์� ปะละปิ๊๊�ก

สถานศึึกษา : วิิทยาลััยเทคโนโลยีีโปลิิเทคนิิคลานนา เชีียงใหม่่
จ.เชีียงใหม่่

แนวคิิดการออกแบบผลงาน
จากปััญหาพฤติิกรรมเนืือยนิ่่�ง ขยัับร่่างกายน้้อย นำมาสู่่�การประดิิษฐ์์
อุุปกรณ์์ออกกำลัังกายจากถัังน้้ำมัันเหลืือใช้้ ให้้เป็็นทั้้�งเก้้าอี้้�ลุุกนั่่�งและ
มีีกระดานเล่่นเกม กระตุ้้�นให้้ผู้้�ใช้้งานขยัับร่่างกาย และเชื่่อ� มความสััมพัันธ์์
ในการทำกิิจกรรมร่่วมกัันภายในวิิทยาลััย
ทีีมสนใจและเห็็นประโยชน์์ของถัังน้้ำมัันเหลืือใช้้ที่ส่� ามารถนำกลัับมาใช้้ได้้
จึึงมีีไอเดีียนำมาประดิิษฐ์์ให้้เป็็นตััวช่่วยสร้้างเสริิมสุุขภาพจนออกมาเป็็น
‘น้้องนุ่่�มนิ่่�ม’ เครื่่�องออกกำลัังกายจากถัังน้้ำมัันที่่�นำมาตััดและดััดแปลง
พร้้อมเกมสุุดสนุุกที่่�จะชวนให้้ทุุกคนหัันมาขยัับร่่างกาย
กลุ่่�มเป้้าหมาย
นัักศึึกษาระดัับชั้้�น ปวช.2 สาขาพาณิิชยกรรม
วิิทยาลััยเทคโนโลยีีโปลิิเทคนิิคลานนา เชีียงใหม่่ จำนวน 50 คน
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กระบวนการพััฒนาผลงาน
1. ปรัับเปลี่่ย� นแนวทางการออกแบบชิ้้น� งาน จากเดิิมนำอุุปกรณ์์ออก
กำลัังกายแต่่ละชิ้้�นมารวมกัันอยู่่�ในเก้้าอี้้� พััฒนาเป็็นเกมที่่�เชื่่�อมโยง
ระหว่่างท่่าออกกำลัังกายที่่�ผสมผสานและตอบโจทย์์ทำให้้ผู้้�เล่่นเกิิด
ความสนุุกสนานมากขึ้้�น
ได้้ทดลองเล่่นเกมและปรัับปรุุงก่่อนนำไปทดสอบกัับกลุ่่�มเป้้าหมายจริิง
จากนั้้�นออกแบบ Prototype และจััดทำชิ้้�นงาน
- เตรีียมถัังน้้ำมัันที่่�ไม่่ได้้ใช้้แล้้ว ขนาด 200 ลิิตร
  จำนวน 1 ถััง และขนาด 100 ลิิตร จำนวน 4 ถััง
- นำถัังขนาด 200 ลิิตร มาเจาะ 4 ด้้าน
  สำหรัับสอดขาและเท้้าเข้้าไป
- ติิดตั้้�งที่่�เหยีียบเท้้า สำหรัับบริิหารเท้้าเวลานั่่�ง
- นำถัังขนาด 100 ลิิตร จำนวน 4 ถััง ไปหุ้้�มเบาะ
  เพื่่�อใช้้เป็็นเก้้าอี้้�
- นำแผ่่นเกมที่่�ออกแบบไว้้ พร้้อมกติิกาการเล่่นเกม
  มาติิดตั้้�งบนถัังขนาด 200 ลิิตร
- ทดลองการใช้้งานเก้้าอี้้�ถัังนุ่่�มนิ่่�ม และทดลองการเล่่นเกม
2. ค้้นคว้้าและหาข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเพื่่�อเป็็นข้้อมููลประกอบ และศึึกษา
เรื่่�องการทำ QR Code เพื่่�อนำเสนอข้้อมููลและสร้้างความเข้้าใจกัับ
ผู้้�ใช้้ว่่าเล่่นแล้้วจะได้้ประโยชน์์อย่่างไรบ้้าง
3. ทดลองการใช้้งานเก้้าอี้้�ถัังนุ่่�มนิ่่�ม และทดลองการเล่่นเกม
4. จััดตั้้�ง ‘น้้องนุ่่�มนิ่่�ม’ ไว้้บริิเวณที่่�นัักศึึกษาสามารถมาพัักผ่่อนใน
ช่่วงพัักกลางวััน หรืือเวลาว่่าง

ผลการทดสอบ
หลัังจากทดลองการใช้้งานเก้้าอี้้�ถัังนุ่่�มนิ่่�ม ทดลองการเล่่นเกม และ
สัังเกตกลุ่่�มเป้้าหมาย พบว่่า
1. กลุ่่�มเป้้าหมายรู้้�สึึกตื่่�นเต้้นและให้้ความสนใจ เพราะปกติิเก้้าอี้้�
ที่่�ใช้้พัักผ่่อนเป็็นโต๊๊ะเก้้าอี้้�ธรรมดา หรืือโต๊๊ะม้้าหิินอ่่อน พอได้้มานั่่�ง
เก้้าอี้้�ถัังนุ่่�มนิ่่�ม รู้้�สึึกว่่านั่่�งสบาย ความสููงพอดีี มีีเกมให้้เล่่น ในตััวเกม
มีีท่่าออกกำลัังไปด้้วย ได้้บริิหารร่่างกายอย่่างสนุุกสนาน ไม่่รู้้�สึึก
ว่่าเหนื่่�อยหรืือหนัักจนเกิินไป มีีที่่�เหยีียบไว้้สำหรัับบริิหารเท้้าด้้วย
หรืือถ้้าไม่่อยากเล่่นเกม สามารถนั่่�งพัักผ่่อนและบริิหารเท้้าได้้เลย
2. กลุ่่�มเป้้าหมายอยากให้้เพิ่่�มจำนวนโต๊๊ะและเก้้าอี้้ใ� ห้้มีีปริมิ าณมากขึ้้น�
3. กลุ่่�มเป้้าหมายมีีความพึึงพอใจกัับ ‘น้้องนุ่่�มนิ่่�ม’ เป็็นอย่่างมาก
ซึ่่�งถืือว่่าประสบความสำเร็็จเป็็นอย่่างยิ่่�ง

กระบวนการใช้้งาน
1. นั่่�งลงตรงเบาะนุ่่�มนิ่่�ม
2. เท้้าทั้้�งสองข้้าง เหยีียบอุุปกรณ์์ด้้านล่่างไว้้
3. เริ่่�มเล่่นเกม ในตััวเกมจะมีีท่่าออกกำลัังกาย บริิหารร่่างกายไปด้้วย
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Raknaternative
ทีีม Amico2

สมาชิิก
นางสาวพรรวษา แหวนเงิิน
นางสาวรุ่่�งไพลิิน ชุุมทอง
นางสาวนัันทวััน บััวพััว

อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
นางสาวสวลีี จุุลนิิล

แนวคิิดการออกแบบผลงาน
เมื่่� อ เรื่่� อ งสุุ ข ภาวะทางเพศยัังคงมีีหลายเรื่่� อ งที่่� วัั ยรุ่่�นเข้้ า ใจผิิ ด  สถานศึึกษา : วิิทยาลััยอาชีีวศึึกษาบริิหารธุุรกิิจวิิทยาสงขลา จ.สงขลา
ทีีม Amico 2 จึึงต่่อยอดผลงานเดิิมให้้น่่าสนใจและตอบโจทย์์
กลุ่่�มเป้้ า หมายมากยิ่่� ง ขึ้้� น จากบอร์์ ด เกมสู่่� เ กมบนเว็็ บ ไซต์์
รููปแบบ 2D เนื่่�องจากการเล่่นเกมไปอยู่่�บนโลกออนไลน์์มากขึ้้�น
เกมจึึ ง มีีความสนุุ ก และแฝงไปด้้ ว ยประสบการณ์์ ค วามรู้้� 
กระบวนการพััฒนาผลงาน
ที่่�สามารถนำมาปรัับใช้้ในชีีวิิตประจำวัันได้้ โดยจะนำไปทดลอง
1. สััมภาษณ์์กลุ่่�มเป้้าหมาย
เล่่ น ในวิิ ช าสุุ ข ศึึ ก ษาของนัักเรีียนชั้้� น มััธยมต้้ น และมััธยมปลาย
2. หาแนวทางแก้้ไขปััญหาให้้ตรงจุุดกัับกลุ่่�มเป้้าหมาย
โดยมีีคุุณครููเป็็นผู้้�นำเกมในช่่วงแรก
3. ระดมไอเดีีย
4. ทำ Prototype คร่่าวๆ
5. เขีียนรายละเอีียด กลไกเกม
กลุ่่�มเป้้าหมาย
- สร้้างสตอรี่่� การดำเนิินเรื่่�องในเกม
วััยรุ่่�นอายุุ 13 ปีีขึ้้�นไป
- สร้้างตััวละคร
- สร้้างฉาก
6. หารืือกัับผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรมของมนุุษย์์
เพื่่�อให้้ชััดเจนในแนวทางการสร้้างเนื้้�อหา และได้้รัับคำแนะนำว่่า
นอกเหนืือจากการสร้้างความรู้้�  ควรเน้้นการสร้้างประสบการณ์์ให้้
กัับผู้้�เล่่น และควรสร้้างภาพจำในเกม เช่่น มีีรส เสีียง ภาพ สื่่�อให้้เห็็น
ถึึงผลกระทบที่่�ชััดเจน
7. ลงโปรแกรมและแก้้ไข
8. ทดลองเล่่นภายในทีีม เพื่่�อที่่�จะแก้้ไขจุุดบอดก่่อนนำไปทดลอง
กัับกลุ่่�มเป้้าหมาย
9. ทดลองกัับกลุ่่�มเป้้าหมาย
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กระบวนการใช้้งาน
1. เข้้าเกมผ่่านเว็็บไซต์์
2. ครููหรืือผู้้�นำเกม อธิิบายกติิกา
3. ทดลองเล่่นไปพร้้อมกัับอธิิบายกติิกาเพิ่่�มเติิม
4. ตั้้�งชื่่�อผู้้�เล่่น จะใช้้ชื่่�อเล่่นจริิงๆ หรืือนามแฝงก็็ได้้
5. กดปุ่่�มเริ่่�มเล่่น
6. จะมีีคำอธิิบายเกี่่�ยวกัับวััตถุุประสงค์์ของเกมนี้้�ให้้ฟััง
7. นำเข้้าสู่่�เนื้้�อหาเกม ซึ่่�งการเดิินหรืือการบัังคัับเกม
   จะใช้้ปุ่่�มลููกศรขึ้้�นลง ซ้้ายขวา ในแป้้นพิิมพ์์
8. ผู้้�เล่่นต้้องทำภารกิิจในเกมให้้สำเร็็จ
   หากเลืือกคำตอบถููกต้้องในด่่านแรกจะได้้เล่่นในด่่านต่่อไป
9. หากตอบหรืือเลืือกไม่่ถููกต้้องจะต้้องกลัับไปสู่่�จุุดเริ่่�มต้้น
10. สามารถเล่่นซ้้ำๆ ได้้จนกว่่าจะผ่่านด่่าน
     เพื่่�อเป็็นการตรวจสอบความเข้้าใจในเนื้้�อหา
11. ถอดบทเรีียนพููดคุุยและแลกเปลี่่�ยนกััน

ผลการทดสอบ
1. กระบวนการเล่่นเกมทำให้้กลุ่่�มเป้้าหมายเข้้าถึึงเรื่่�องสุุขภาวะ
ทางเพศได้้ง่่ายขึ้้�น สื่่�อสารผลกระทบชััดเจน เพราะสถานการณ์์
เสมืือนจริิง และเสริิมสร้้างประสบการณ์์ให้้กัับผู้้�เล่่น
2. จากการทดลองเล่่นเกมภายในทีีมและกลุ่่�มย่่อย มีีบางจุุดที่่�เกม
ยัังไม่่เสถีียร และยัังไม่่สมบููรณ์์   
3. นำไปทดลองกัับกลุ่่�มเป้้าหมายจริิง คืือ นัักเรีียนชั้้�นมััธยมต้้นและ
มััธยมปลายในวิิชาสุุขศึึกษา มีีครููประจำวิิชานำเล่่นเกม แนะนำและ
สอนเรื่่�องสุุขภาวะทางเพศไปด้้วย เกมจะกลายเป็็นสื่่�อกลาง
ในการพููดคุุย ถามคำถาม หรืือทำให้้นัักเรีียนกล้้าที่่�จะพููด 
ปรึึกษาเรื่่�องสุุขภาวะทางเพศได้้มากยิ่่�งขึ้้�น
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Hope

ให้้พลัังใจตนเอง
เพื่่�อการเปลี่่�ยนแปลงตนเอง
ทีีม PNJ POLY TEAM
สมาชิิก
อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
นายปิิยะ อิินทร์์พรม
นางสาวรััชนีีกร แก้้วเป๋๋า
นายณััฐกร หน่่ออ้้าย
นางสาวประภาวริินทร์์ รััตนโพธิ์์�ธา
สถานศึึกษา : วิิทยาลััยเทคโนโลยีีโปลิิเทคนิิคลานนา เชีียงใหม่่
จ.เชีียงใหม่่

กลุ่่�มเป้้าหมาย นัักศึึกษา พนัักงาน และบุุคลากรทางการศึึกษา
ภายในวิิทยาลััยเทคโนโลยีีโปลิิเทคนิิคลานนา เชีียงใหม่่

กระบวนการพััฒนาผลงาน
1. วางแผนพููดคุุยกัับทีีม
2. ปรึึกษาผู้้�เชี่่�ยวชาญเพิ่่�มเติิม เกี่่�ยวกัับเรื่่�องการใช้้ภาษา
กัับผู้้�มีีภาวะเครีียด
3. ศึึกษาการเลืือกใช้้สีีฟอนต์์ เพื่่�อให้้ผู้้�อ่่านรู้้�สึึกดีีขึ้้�น
4. ทำริิชเมนูู (Rich Menu) LINE Official Account เพื่่�อให้้ผู้้�ใช้้
กดเข้้ามาใช้้งานได้้ง่่าย
5. ออกแบบมาสคอตน้้องโฮป เพื่่�อเป็็นสััญลัักษณ์์ของ LINE
Official Account KID HOPE
6. ออกแบบแบบประเมิินความเครีียดผ่่าน Google Forms เพื่่�อให้้
ง่่ายต่่อการเก็็บข้้อมููล
7. แนะนำ KID HOPE  ให้้กลุ่่�มเป้้าหมายได้้รู้้�จััก และเริ่่�มเข้้ามาใช้้
8. เก็็บข้้อมููล
9. ปรัับปรุุงเพิ่่�มเติิม

แนวคิิดการออกแบบผลงาน
จากการสำรวจภายในวิิทยาลััย มีีจํํานวนนัักศึึกษาและบุุคลากรที่่�
ป่่วยด้้วยโรคซึึมเศร้้าถึึง 82 คน และมีีท่่าทีีว่่าสถิิติิจะมากขึ้้�นทุุกปีี แต่่
ยัังไม่่มีีวิธีีิ การหรืือนโยบายเข้้าไปช่่วยเหลืือหรืือรัับมืือ ทำให้้การรัักษา
การให้้คำปรึึกษาจึึงอาจไม่่ทัันท่่วงทีี ทีีมจึึงสร้้าง LINE Official
Account ‘Hope ให้้พลัังใจตนเอง เพื่่�อการเปลี่่�ยนแปลงตนเอง’
เป็็นการป้้องกัันและช่่วยแก้้ไขปััญหาโรคซึึมเศร้้า และภาวะเครีียด 
โดยตั้้�งใจให้้ปััญหานี้้�ได้้รัับการแก้้ไขอย่่างรวดเร็็วมากขึี้้��น
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กระบวนการใช้้งาน
LINE Official Account KID HOPE ไม่่จำเป็็นต้้องเปลืือง
พื้้�นที่่�การดาวน์์โหลด แค่่เพิ่่�มเพื่่�อนก็็สามารถใช้้บริิการได้้เลย
โดยทีีมได้้สร้้างเมนููไว้้ถึึง 6 ฟัังก์์ชััน เพื่่�อให้้ผู้้�ใช้้งานเลืือกได้้ตาม
ต้้องการหรืือความสนใจ ประกอบด้้วย
1. บทความให้้กำลัังใจ : เสริิมกำลัังใจให้้ผู้้�ที่เ่� ข้้ามาอ่่านบทความ
2. ทำความรู้้�จััก Hope : แนะนำผู้้�ใช้้งานใหม่่ว่่า KID HOPE
คืืออะไร มีีวิิธีีการใช้้งานอย่่างไร
3. ทำความเข้้ า ใจตนเอง : แบบประเมิิน ตนเอง เช็็ก ว่่ า มีี
ความเครีียด  หรืือเสี่่�ยงต่่อการเป็็นโรคซึึมเศร้้าหรืือไม่่ สามารถ
ประเมิินความพึึงพอใจในการใช้้งานฟัังก์์ชัันนี้้�ได้้
4. พููดคุุยกัับผู้้�เชี่่�ยวชาญ : ปรึึกษาผู้้�เชี่่�ยวชาญโดยตรง จาก
มููลนิิธิิแพธทููเฮลท์์ ภายใต้้โครงการเลิิฟแคร์์สเตชััน ที่่�ให้้คำ
ปรึึกษาปััญหาวััยรุ่่�น
5. พื้้�นที่่�ปัันใจ : เป็็นพื้้�นที่่�ให้้คำปรึึกษา หรืือระบายความในใจ
โดยที่่�ไม่่ระบุุตััวตน เพื่่�อคลายความเครีียด หากมีีปััญหาแชร์์
แลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ซึ่่�งกัันและกัันได้้  
6. ติิดต่่อเจ้้าหน้้าที่่� : สำหรัับผู้้�ที่ต้่� อ้ งการคำปรึึกษาอย่่างเร่่งด่่วน
รวมไปถึึงการขอความช่่วยเหลืือ และแจ้้งปััญหาการใช้้งาน

ผลการทดสอบ
จากการทดลองใช้้งานทั้้�งหมด 2 ครั้้�ง
สรุุปข้้อมููลจากการทดลองใช้้ ดัังนี้้�
ครั้้�งที่่� 1 ข้้อมููลผู้้�ใช้้งานจากนัักเรีียนระดัับ ปวช. 60 คน
- ความถี่่ใ� นการใช้้งาน : ส่่วนใหญ่่ใช้้งาน 1-2 ครั้้ง� ต่่อสััปดาห์์ 46% (28 คน)
- ช่่วงเวลาในการใช้้บริิการ : ส่่วนใหญ่่ใช้้งานช่่วงกลางวััน 55% (33 คน)
จากการตอบแบบสอบถามความพึึงพอใจจากผู้้�ใช้้งานในแต่่ละด้้าน
- ด้้านกระบวนการ/ขั้้�นตอนการใช้้งาน
- ด้้านเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ให้้บริิการ
- ข้้อมููลด้้านเนื้้�อหา
- ด้้านการใช้้งาน/การเข้้าถึึง
- ด้้านรููปแบบ
- การนำไปใช้้ประโยชน์์
- ด้้านการประชาสััมพัันธ์์
ผลการประเมิินทั้้�ง 7 ด้้าน ผู้้�ใช้้งานจำนวน 60 คน ประเมิิน
ความพึึงพอใจโดยภาพรวมอยู่่�ในระดัับมากที่่�สุุด ค่่าเฉลี่่�ย 4.6
จากคะแนนเต็็ม 5 คะแนน
ครั้้�งที่่� 2 ข้้อมููลผู้้�ใช้้งานจากนัักเรีียน อาจารย์์ และพนัักงาน 173 คน
- ความถี่่�ในการใช้้งาน : ส่่วนใหญ่่ใช้้งาน 1-2 ครั้้�งต่่อสััปดาห์์ 49% (85 คน)
- ช่่วงเวลาในการใช้้บริิการ : ส่่วนใหญ่่ใช้้งานช่่วงกลางวััน 48% (84 คน)
จากการตอบแบบสอบถามความพึึงพอใจจากผู้้�ใช้้งานในแต่่ละด้้าน
- ด้้านกระบวนการ/ขั้้�นตอนการใช้้งาน
- ด้้านเจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ให้้บริิการ
- ข้้อมููลด้้านเนื้้�อหา
- ด้้านการใช้้งาน/การเข้้าถึึง
- ด้้านรููปแบบ
- การนำไปใช้้ประโยชน์์
- ด้้านการประชาสััมพัันธ์์
ผลการประเมิินทั้้�ง 7 ด้้าน ผู้้�ใช้้งานจำนวน 173 คน ประเมิินความพึึงพอใจ
โดยภาพรวมอยู่่�ในระดัับมาก ค่่าเฉลี่่�ย 4.4 จากคะแนนเต็็ม 5 คะแนน
รวมไปถึึงได้้รัับผลตอบรัับการเข้้ามาใช้้บริิการจากนัักศึึกษาและบุุคลากร
อย่่ า งดีี เ ยี่่� ย ม ซึ่่� ง ทีีมมีีแผนจะต่่ อ ยอดขยายประเด็็ น การให้้ ค ำปรึึ ก ษา
เกี่่�ยวกัับปััญหาการดื่่�มสุุราต่่อไปในอนาคต
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Traffic rules
ทีีม ต๋๋อมแต๋๋ม

สมาชิิก
นายนัันทวััฒน์์ ทองวิิมล
นายลาภิิศ เฝ้้าถนอม
แนวคิิดการออกแบบผลงาน
หนึ่่�งในสมาชิิกของทีีมกลััวการขัับขี่่�และการใช้้ถนน ไม่่กล้้าไปไหน
มาไหนเองเนื่่�องจากมีีความรู้้�ด้้านกฎจราจรและเครื่่�องหมายจราจร
น้้อยมาก กลััวว่่าอาจจะเกิิดอุุบััติิเหตุุ กลายเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นที่่�ทำให้้
ทีีมพััฒนาบอร์์ดเกม ‘Traffic rules’ ขึ้้�นมา เพื่่�อให้้เนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับ
กฎจราจรเข้้าถึึงวััยรุ่่�นได้้ง่่ายขึ้้�น ใช้้เกมเป็็นสื่่�อสร้้างความเข้้าใจและ
สร้้างความน่่าสนใจเกี่่�ยวกัับเครื่่�องหมายจราจร อีีกทั้้�งสามารถเป็็น
ประโยชน์์สำหรัับผู้้�เตรีียมสอบใบขัับขี่่�ได้้อีีกด้้วย
กลุ่่�มเป้้าหมาย
วััยรุ่่�นและบุุคคลทั่่�วไปที่่�เริ่่�มใช้้รถใช้้ถนน
และผู้้�ที่่�จะสอบใบขัับขี่่�

อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
นางสาวนััทธ์์มนต์์ งามดีีธนาภััทร์์

สถานศึึกษา : วิิทยาลััยเทคโนโลยีีสหวิิทย์์บริิหารธุุรกิิจ จ.สุุพรรณบุุรีี

กระบวนการใช้้งาน
ในกล่่องเกมจะมีีอุุปกรณ์์ดัังต่่อไปนี้้�
- การ์์ด จำนวน 50 ใบ
- ตััวละคร 4 ตััว / 4 อาชีีพ
- กระดานบอร์์ดเกมจำนวน 1 แผ่่น
- ลููกเต๋๋าจำนวน 1 ลููก

กระบวนการพััฒนาผลงาน
1. วางแผนและเตรีียมการ ด้้วยการสำรวจกลุ่่�มเป้้าหมาย
และนำข้้อมููลมาวิิเคราะห์์
2. ออกแบบรููปแบบบอร์์ดเกมให้้น่่าสนใจและตอบโจทย์์
3. วางกลไกของบอร์์ดเกม รวมถึึงโจทย์์ หรืือคำสั่่�งที่่�ต้้องใช้้
4. ทำ Prototype แบบจำลอง
5. นำไปทดสอบกัับเพื่่�อนๆ
6. ปรัับปรุุงวิิธีีการ กระบวนการการเล่่น
7. นำไปทดสอบซ้้ำ
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กติิกาการเล่่น
- เกมนี้้�เหมาะสำหรัับผู้้�เล่่น 2-4 คน
  (ไม่่รวมผู้้�นำเกม)
- เมื่่�อเกมเริ่่�มจะมีีการ์์ดกองกลาง 1 กอง มีีอาชีีพให้้เลืือก 4 อาชีีพ
ผู้้�เล่่นแต่่ละคนจะมีีการ์์ดในมืือ 2 ใบ เมื่่อ� ถึึงเทิิร์น์ ของตนเองจะต้้องทอย
ลููกเต๋๋าในการเดิินและต้้องจั่่�วการ์์ด  2 ใบ เพื่่�อนำไปใส่่ในช่่องพิิเศษบน
กระดานบอร์์ดเกม
- เมื่่�อจบเทิิร์์น ผู้้�เล่่นจะต้้องเลืือกทิ้้�งการ์์ด  2 ใบที่่�ไม่่ต้้องการ เมื่่�อเล่่น
ครบเทิิร์์นของทุุกคน 1 รอบ จะต้้องนำการ์์ดที่่�ทิ้้�ง ใส่่ลงในกองการ์์ด
และสลัับการ์์ดใหม่่อีีกครั้้�ง
- การ์์ ดป้้ า ยจราจรแต่่ ล ะใบจะมีีคะแนนหรืือแต้้ ม สะสมไม่่ เ ท่่ า กััน
การใส่่การ์์ดถ้้าใส่่ถููกต้้องจะได้้รัับสิิทธิิพิิเศษหรืือคะแนนเพิ่่�ม แต่่ถ้้าใส่่
ผิิดจะโดนหัักคะแนนหรืือโดนบทลงโทษ และถ้้าหากผู้้�เล่่นเลืือกที่่�จะ
ข้้ามการเล่่นโดยไม่่ใส่่การ์์ด ผู้้�เล่่นจะไม่่ได้้คะแนน ขณะเดีียวกัันก็็จะ
ไม่่เสีียคะแนน
- คนที่่�ถึึงเส้้นชััยคนแรกจะได้้รัับคะแนนพิิเศษ แต่่ไม่่ได้้หมายความว่่า
จะชนะเกมในรอบนั้้�น เพราะต้้องนำแต้้มที่่�สะสมคะแนนระหว่่างทาง
มาเทีียบกัับผู้้�เล่่นคนอื่่�น หากได้้แต้้มน้้อยจะถืือว่่าแพ้้
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ผลการทดสอบ
1. ต้้นแบบที่่�นำไปทดสอบกัับกลุ่่�มเพื่่�อน ได้้รัับข้้อเสนอแนะว่่า
- เส้้นทางในเกมมีีความซัับซ้้อนเกิินไป 
- การ์์ดป้้ายจราจรน้้อยเกิินไป  
- การนัับแต้้มคะแนน
2. พััฒนารููปแบบเกมจากคำแนะนำเพื่่�อให้้บอร์์ดเกมสมบููรณ์์ และ
นำไปใช้้งานกัับกลุ่่�มเป้้าหมายได้้ดีีขึ้้�น

ผลงานนวััตกรรม
สร้้างเสริิมสุุขภาพ
ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย

ระบบตรวจจัับ
การขัับมอเตอร์์ไซค์์ย้้อนศร
จากภาพกล้้องวงจรปิิด
ทีีม NGGYU

สมาชิิก
นายฐกฤต วงศ์์เจริิญแสงสิิริิ
นายธีีร์์ เมธีีพิิทัักษ์์ธรรม

อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
นายบััญชาพร อรุุณเลิิศอารีีย์์

สถานศึึกษา : โรงเรีียนสวนกุุหลาบวิิทยาลััย กรุุงเทพมหานคร

กลุ่่�มเป้้าหมาย
เจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจจราจร นำไปใช้้งานตรวจสอบป้้ายทะเบีียนรถที่่�ย้้อนศร
กระบวนการพััฒนาผลงาน
1. ดำเนิินการขอภาพกล้้องวงจรปิิดจากเทศบาล 6 ตััว 
   ความยาวตััวละ 2 ชม.
2. ดำเนิินการทำแบบสอบถามสำรวจปััญหา
3. เตรีียมข้้อมููลจากผลการสำรวจ
   และโปรแกรมที่่�จะใช้้ทดลอง
4. การพััฒนาระบบตรวจจัับมอเตอร์์ไซค์์ย้้อนศร
   โดยการสร้้างแบบจำลองโปรแกรมการใช้้งาน
   ด้้วยโปรแกรม Figma
5. การปรัับปรุุงและพััฒนาโปรแกรม
   โดยนำระบบไปใช้้กัับภาพ
   จากกล้้องวงจรปิิด และจะได้้ข้้อมููล
  การขัับขี่่�มอเตอร์์ไซค์์ย้้อนศรออกมา
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แนวคิิดการออกแบบผลงาน
ทีีม NGGYU ได้้สัังเกตเห็็นปััญหาการขัับขี่่�มอเตอร์์ไซค์์ย้้อนศร
และคิิดว่่าไม่่ควรเป็็นเรื่่อ� งปกติิ เพราะสามารถก่่อให้้เกิิดอุบััติ
ุ เิ หตุุ
ขึ้้�นได้้ พร้้อมทั้้�งสัังเกตเห็็นว่่าคนยัังกระทำผิิดกัันในกรณีีนี้้�อยู่่�
เป็็นจำนวนมาก และเจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจยัังไม่่สามารถตรวจจัับ
การกระทำผิิดได้้มากเพีียงพอ จึึงคิิดว่่าจะสามารถนำภาพจาก
กล้้ อ งวงจรปิิ ด มาช่่ ว ยตรวจจัับได้้ โดยใช้้ ซ อฟต์์ แวร์์ที่่�พััฒนา
มาเพื่่�อตรวจจัับยานพาหนะที่่�มีีการขัับขี่่�ย้้อนศร แล้้วตรวจจัับ
ป้้ายทะเบีียนพร้้อมรููปภาพหลัักฐาน  โดยใช้้ Object Detection
ตรวจจัับรถมอเตอร์์ไซค์์ที่่�ขัับย้้อนศร จากนั้้�นนํําภาพที่่�ได้้มาหา
ภาพของป้้ายทะเบีียนมอเตอร์์ไซค์์ โดยนำภาพป้้ายทะเบีียนมาทํํา
Optical Character Recognition (OCR) เพื่่�อหาเลขทะเบีียน
นำไปสู่่� ก ารออกหมายเรีียกเพื่่� อ ชำระค่่ า ปรัับตามกฎหมาย

กระบวนการใช้้งาน
1. สุ่่�มตััวอย่่างวิิดีีโอที่่�มีีการขัับขี่่�มอเตอร์์ไซค์์ย้้อนศรขึ้้�นมา 1 วิิดีีโอ
และนำวิิดีีโอนั้้�นมารัันด้้วยโปรแกรมที่่�ได้้พััฒนาขึ้้�นและตรวจสอบว่่า
ระบบมีีการตรวจจัับที่่�ถููกต้้องหรืือไม่่
2. ทำแบบสอบถามเกี่่�ยวกัับประสบการณ์์ของตำรวจจราจร
    และแบบจำลองหน้้าตาของโปรแกรมการใช้้งาน
- การยืืนยัันสถานการณ์์เป็็นตำรวจจราจรของผู้้�ตอบแบบสอบถาม
- ความถี่่�ในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�บนท้้องถนน
- ความถี่่�ในการพบการขัับขี่่�มอเตอร์์ไซค์์ย้้อนศร
- ประสบการณ์์การพบเห็็นการขัับขี่่�มอเตอร์์ไซค์์ย้้อนศร
- ความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับสาเหตุุของการขัับขี่่�มอเตอร์์ไซค์์ย้้อนศร
- ความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับแบบจำลองโปรแกรมการใช้้งาน
  ต่่อการช่่วยลดปััญหาการขัับขี่่�มอเตอร์์ไซค์์ย้้อนศร
- ความพึึงพอใจในส่่วนต่่างๆ ของแบบจำลองโปรแกรม
  การใช้้งาน ประกอบด้้วย หน้้าตาของโปรแกรมการใช้้งาน
- เจ้้าหน้้าที่่�มีี Username ในการเลืือกพื้้�นที่่�ที่่�จะดููได้้
- ความสามารถในการเรีียงและคััดกรองเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นได้้
  จะแสดงผลในรููปแบบ Excel
3. ส่่งแบบสอบถามชุุดนี้้�ให้้เจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจจราจรกรอกข้้อมููล
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ผลการทดสอบ
จากการสำรวจความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับการขัับขี่่�มอเตอร์์ไซค์์
ย้้อนศรจากตำรวจจราจร 30 คน สรุุปได้้ว่่า
1. ตำรวจถึึง 30% เคยเห็็นอุุบััติิเหตุุจากการขัับขี่่�ย้้อนศร
    และมีี 77% ที่่�พบการขัับขี่่�มอเตอร์์ไซค์์ย้้อนศรบ่่อย
2. 87% คิิดว่่าการมีีระบบที่่�มาช่่วยในการคอยตรวจจัับพฤติิกรรม
   การขัับขี่่�มอเตอร์์ไซค์์ย้้อนศร จะช่่วยลดปััญหาการขัับขี่่�
   มอเตอร์์ไซค์์ย้้อนศร
3. ตำรวจจราจรส่่วนใหญ่่เห็็นด้้วยกัับ ฟีีเจอร์์ที่่�มีีอยู่่�ในระบบ
โดยภาพรวมพบว่่ า สามารถพััฒนาระบบตรวจจัับการขัับขี่่�
มอเตอร์์ไซค์์ย้้อนศรจากภาพกล้้องวงจรปิิดได้้ แต่่ไม่่สามารถพััฒนา
ไปถึึงการระบุุป้้ายทะเบีียนได้้เนื่่�องจากคุุณภาพ และข้้อจำกััดของ
ภาพกล้้องวงจรปิิดที่่�ได้้มา นอกจากนี้้�ยัังได้้มีีการสร้้างแบบจำลอง
การทำงานของโปรแกรมและมีีแผนในอนาคตที่่�จะพััฒนาต่่อไป

Engeon
ทีีม สามคนเทค
สมาชิิก
นางสาววิิสุุมิิตรา ถิิระพานิิช
นายฐานััตถ์์ วีีระพัันธุ์์�
นายพิิชาพงศ์์ เทีียมประเสริิฐ

อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
นางเกษสุุดา คชาทอง

สถานศึึกษา : โครงการการศึึกษานานาชาติิ
โรงเรีียนสาธิิตเเห่่งมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
ศููนย์์วิิจััยเเละพััฒนาการศึึกษา กรุุงเทพมหานคร
แนวคิิดการออกแบบผลงาน
เนื่่�องจากโรงเรีียนตั้้�งอยู่่�ในมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ วิิทยาเขต
บางเขน ซึ่่� ง มีีนิิ สิิ ต และบุุ ค ลากรขัับขี่่� ม อเตอร์์ ไ ซค์์ ม ากมาย
ทำให้้เกิิดอุุบััติิเหตุุบ่่อยครั้้�ง ถ้้าเป็็นช่่วงเทศกาลจะเห็็นข่่าวเรื่่�อง
อุุ บััติิ เ หตุุ ช่่ว ง 7 วัันอัันตรายอยู่่� เ ป็็ น ประจำ ทางทีีมสามคนเทค
จึึ ง อยากพััฒนานวััตกรรมที่่� ส ามารถลดปัั ญ หาการบาดเจ็็ บ หรืือ
เสีียชีีวิิตจากการเกิิดอุุบััติิเหตุุได้้ เกิิดเป็็น Engeon หมวกกัันน็็อก
อััจฉริิ ย ะที่่� ป้้ อ งกัันไม่่ ใ ห้้ ผู้้�ขัั บขี่่� ม อเตอร์์ ไ ซค์์ ส ตาร์์ ท เครื่่� อ งยนต์์
แ ล ะ ขัั บ ขี่่� ม อ เ ต อ ร์์ ไ ซค์์ ไ ป โ ด ย ที่่� ไ ม่่ ไ ด้้ ส ว ม ห ม ว ก กัั น น็็ อ ก  
เพื่่�อช่่วยลดอุุบััติิเหตุุ และเสริิมสร้้างความปลอดภััยทางท้้องถนน
โดยทางทีีมได้้ใช้้การส่่งและรัับสััญญาณด้้วยระบบเซนเซอร์์ (sensor)
ทั้้�งในรููปเเบบการตรวจจัับสััมผััสมนุุษย์์ (Human Touch Sensor)
เเละเซนเซอร์์แสง (Laser Sensor)

กระบวนการพััฒนาผลงาน
1. หาข้้อมููลเกี่่�ยวกัับชิ้้�นส่่วนที่่�จะใช้้ประกอบนวััตกรรม และสั่่�งวััสดุุจำเป็็น
   สำหรัับโครงงาน
2. สอบถามกลุ่่�มเป้้าหมายเรื่่�องการใช้้หมวกกัันน็็อกในกิิจวััตรประจำวััน
3. ประกอบตััวอย่่าง แผงวงจรของต้้นแบบ โดยที่่ยัั� งไม่่ใส่่ไปในหมวกกัันน็็อก
4. ทดสอบตััวอย่่างต้้นแบบ ที่่�ได้้ต่่อเข้้ากัับวงจรเเละเเก้้ไข
   ตามความเหมาะสม
5. ให้้กลุ่่�มเป้้าหมายลองใช้้นวััตกรรม และประเมิินความพึึงพอใจ
   ของกลุ่่�มเป้้าหมาย

กลุ่่�มเป้้าหมาย
ผู้้�ขัับขี่่�มอเตอร์์ไซค์์โดยทั่่�วไป 
เช่่น แม่่บ้้าน วิินมอเตอร์์ไซค์์รัับจ้้าง และผู้้�ที่่�เดิินทางด้้วย
มอเตอร์์ไซค์์ในชีีวิิตประจำวััน
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กระบวนการใช้้งาน
1. ทดสอบนวััตกรรมกัับ Killswitch (ไม่่ได้้ทดสอบกัับมอเตอร์์ไซค์์)
   โดยที่่�ยัังไม่่พ่่วงกัับรถจัักรยานยนต์์เเละหมวกกัันน็็อก
2. ต่่อระบบวงจร โดยเขีียนโปรเเกรมลง Arduino และได้้นํํา
   ระบบไฟฟ้้ามาใส่่ในหมวกกัันน็็อก
3. ให้้ ก ลุ่่�มเป้้ า หมายทดลองใช้้ โดยให้้ ผู้้�ขี่่� ม อเตอร์์ ไ ซค์์ ท ดสอบ
   ติิดเครื่่อ� งยนต์์โดยที่่ยัั� งไม่่สวมหมวกกัันน็็อก เเละสวมหมวกกัันน็็อก
   จากนั้้�นให้้ผู้้�ขี่่�มอเตอร์์ไซค์์เดิินทาง  1 กิิโลเมตร ผ่่านเส้้นทางที่่�มีีพื้้�น
   ผิิวขรุุขระเพื่่�อทดสอบเสถีียรภาพ ของ Arduino Human Touch
   Sensor
ผลการทดสอบ
- จากการทดสอบพบว่่า วงจรใช้้งานได้้ เเละสามารถเชื่่�อมต่่อกัับ
  Killswitch ได้้
- ยัังไม่่ได้้ทํําการทดสอบกัับจัักรยานยนต์์จริิงๆ
  เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์โควิิด-19
- วางแผนในการทดสอบกัับกลุ่่�มเป้้าหมายและความเสถีียรของ
   ผลงานโดยการให้้ผู้้�ขี่ม่� อเตอร์์ไซค์์ทดสอบติิดเครื่่อ� งยนต์์ โดยที่่ยัั� งไม่่  
สวมหมวกกัันน็็อก เเละสวมหมวกกัันน็็อก ให้้ผู้้�ขี่่�มอเตอร์์ไซค์์   
  เดิิ น ทาง 1 กิิ โ ลเมตรผ่่ า นเส้้ น ทางที่่� มีีพื้้� น ผิิ ว ขรุุ ข ระเพื่่� อ ทดสอบ  
  เสถีียรภาพของ Arduino Human Touch Sensor
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Connecting
Depression
Therapy
ทีีม Crying Cloud
สมาชิิก
นางสาวศิิริินทร์์ ธรรมไกรสร
นางสาวศศิิน ธรรมไกรสร

อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
ดร. ธััชชา ศุุกระจัันทร์์

สถานศึึกษา : International School of Bangkok (ISB)
กรุุงเทพมหานคร

กลุ่่�มเป้้าหมาย
- กลุ่่�มวััยรุ่่�น นัักเรีียน นัักศึึกษา อายุุ 13-30 ปีี
- บุุคคลทุุกวััยที่่�มีีความเครีียด หรืือเสี่่�ยงเป็็นภาวะซึึมเศร้้า
  หรืือมีีภาวะซึึมเศร้้าอยู่่�เดิิม
- วััยรุ่่�นหรืือบุุคคลทั่่�วไปที่่�ไม่่รู้้�ว่่าตััวเองกํําลัังเสี่่�ยงเป็็นภาวะซึึมเศร้้า

แนวคิิดการออกแบบผลงาน
จากปััญหาสุุขภาพจิิตในกลุ่่�มวััยรุ่่�น ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีความเสี่่�ยงของ
ภาวะซึึมเศร้้า และอาจจะไม่่กล้้าปรึึกษาใคร หรืือไม่่กล้้าไปพบ
จิิตแพทย์์ในช่่วงแรก ทำให้้ทางทีีม Crying Cloud อยากทำโครงการ
เพื่่�อช่่วยเป็็นเพื่่�อนใจของวััยรุ่่�น เป็็นตััวเชื่่อ� มให้้เด็็กวััยรุ่่�นมีีช่่องทางใน
การเข้้าถึึงการดููแลเยีียวยาจิิตใจ โดยมีีทีีมแพทย์์และนัักจิิตวิิทยามา
ช่่วยสนัับสนุุน ผ่่านแอปพลิิเคชััน Crying Cloud ให้้วััยรุ่่�นได้้เข้้าถึึง
การคััดกรองภาวะซึึมเศร้้าเบื้้อ� งต้้น เป็็นช่่องทางในการประเมิินภาวะ
ซึึมเศร้้า ให้้คำปรึึกษาและรัับการดููแลทางจิิตใจ จากจิิตแพทย์์และ
นัักจิิตวิิทยาคลิินิิก ซึ่่�งมีีแพลตฟอร์์มอีีก 3 ช่่องทางที่่�ช่่วยหนุุนเสริิม
แอปพลิิเคชััน ให้้มีีผู้้�ใช้้งานและผู้้�รัับรู้้�เรื่่�องสุุขภาพจิิตได้้มากขึ้้�น ได้้แก่่
Instagram children’s book และ Website

กระบวนการพััฒนาผลงาน
ในส่่วนของแอปพลิิเคชัันซึ่่�งเป็็นนวััตกรรมหลััก ได้้ดำเนิินการ ดัังนี้้�
1. ทำ Flowchart ที่่�เป็็นแผนผัังของแอปพลิิเคชััน
2. ออกแบบหน้้าแอปพลิิเคชััน (Wireframe)
    โดยใช้้โปรแกรม Figma
3. แคป Wireframe เพื่่�อให้้ผู้้�ติิดตามบน Crying Cloud
    และผู้้�เชี่่�ยวชาญทางด้้าน UI ดููและให้้คำแนะนำ
4. เปลี่่�ยนและปรัับปรุุงใน Wireframe ให้้พร้้อมสำหรัับ
   การ Code First Prototype ที่่�สามารถลองใช้้ได้้
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Website
ก่่อนลงมืือทำเว็็บไซต์์ ทางทีีมได้้ประชุุมกัันเพื่่�อหาข้้อสรุุปว่่าในเว็็บไซต์์
ควรมีีแหล่่งข้้อมููลอะไรอยู่่�บ้้าง จากนั้้�นออกแบบหน้้าตาของเว็็บไซต์์
โดยเลืือก Theme และ Tone ที่่�สามารถดึึงดููดความสนใจของ
วััยรุ่่�นได้้มากที่่สุ� ดุ
หนัังสืือ Jaja’s Crying Cloud Picture Book
เขีียนสคริิปต์ข์ องหนัังสืือแล้้วส่ง่ ปรึึกษาผู้้�เชี่่ย� วชาญการศึึกษาสำหรัับ
เด็็กพิิเศษเพื่่�อขอคำแนะนำ จากนั้้น� ลงมืือวาดภาพประกอบคร่่าวๆ
ของหนัังสืือในแต่่ละหน้้าและส่่งปรึึกษาจิิตแพทย์์เพื่่�อขอคำแนะนำ
Crying Cloud Instagram
ทางทีีมได้้ประชุุมกัันเพื่่�อวางแผนข้้อมููลที่่�จะนำเสนอในแต่่ละโพสต์์
ล่่วงหน้้า พร้้อมวิิธีีปรัับปรุุงโพสต์์ที่จ่� ะทำให้้มีีจำนวนคนเข้้าถึึงข้้อมููลได้้
มากขึ้้น� (Increase engagement เพื่่�อให้้ขึ้้น� Explore page มากขึ้้�น)
พร้้อมทั้้�งสร้้าง Potential Collaboration กัับ Social Enterprises
and Influencers ที่่�จะทำให้้มีีจำนวนคนเข้้าถึึงข้้อมููลได้้มากขึ้้�น
เช่่น BKKBUTTER, Puimekster, หมอประเวช ตัันติิพิิวััฒนสกุุล

ผลการทดสอบ
1. ผู้้�ทดลองใช้้งานส่่วนใหญ่่ชอบความเรีียบง่่ายและสะดวกของ
   แอปพลิิ เ คชัันนี้้� โดยเฉพาะยุุ ค ที่่� มีี โควิิ ด -19 เพราะไม่่ ต้้ อ ง
   เดิิ น ทางออกจากบ้้ า น หรืือเสีียเวลาไปนััดกัับจิิ ต แพทย์์ ที่่�
   โรงพยาบาลด้้วยตนเอง
2. ผู้้�ทดลองใช้้งานประทัับใจที่่�เป็็นการปรึึกษาแบบไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย
   เพราะส่่วนใหญ่่การปรึึกษาจิิตแพทย์์มัักเป็็นสิ่่�งที่่�ราคาแพงและ
   มีีคนส่่วนน้้อยที่่�สามารถเข้้าถึึงได้้
3. มีีกลุ่่�มที่่�สนใจอยากลองใช้้งานจาก IG แต่่ไม่่สามารถเข้้าถึึง
   แอปพลิิเคชัันนี้้�ได้้เพราะใช้้งานด้้วยโทรศััพท์์ IOS/Apple และ
   แอปพลิิเคชัันนี้้�สามารถโหลดได้้บน Android เท่่านั้้�น
4. มีีคำแนะนำมาว่่าตารางช่่วงเวลาจองจิิตแพทย์์หรืือนัักฟัังเชิิงลึึก
   น้้อยเกิินไป จำนวนจิิตแพทย์์และนัักฟัังเชิิงลึึกน้้อยเกิินไปและ
   เวลาที่่�จิิตแพทย์์หรืือนัักฟัังเชิิงลึึกสะดวกนั้้�นคนไข้้มัักจะไม่่ว่่าง
   จึึงต้้องหาวิิธีีเพิ่่�มจำนวนหมอจิิตแพทย์์ในอนาคต 
5. มีีคำแนะนำว่่ า อยากให้้ เ ปลี่่� ย นตััวหนัังสืือให้้ เ ท่่ า กัันใน
   แอปพลิิเคชััน ที่่�จะปรัับปรุุงในอนาคต 
6. บางคนไม่่คุ้้�นกัับแอปพลิิเคชััน Zoom หรืือ Google Meet
   อาจจะต้้ อ งมีีโพสต์์ ที่่� แ นะนำเรื่่� อ งการใช้้ ง านแอปพลิิ เ คชััน
   เหล่่ า นี้้� ห รืือให้้ คุุ ณ หมอเลืือกช่่ อ งทางใช้้ Zoom เพีียง
   ช่่องทางเดีียว

กระบวนการใช้้งาน
แอปพลิิเคชัันนี้้�ทำให้้กลุ่่�มเป้้าหมายได้้ลองทำแบบคััดกรองซึึมเศร้้า
ทัันทีี  พร้้อมกัับสามารถลองนััดคุุยกัับจิิตแพทย์์หรืือนัักฟัังเชิิงลึึกโดย
ไม่่ต้้องออกเดิินทางหรืือเกิิดความไม่่มั่่�นใจในการนััดคุุยกัับหมอที่่�
โรงพยาบาล และไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย โดยสามารถโหลดแอปพลิิเคชััน
บน Google Play Store และลงทะเบีียนโดยใช้้ ชื่่�อนามสกุุล
เบอร์์ติิดต่่อ วัันปีีเกิิด และอีีเมล หลัังจากนั้้�นทำแบบคััดกรองซึึมเศร้้า
โดยใช้้ อ ายุุ ใ นการแบ่่ ง แยกกลุ่่�ม เพื่่� อ นััดคุุ ย กัับจิิ ต แพทย์์ ไ ด้้ เ ลย
โดยกดปุ่่�มปรึึ ก ษา และเลืือกจิิ ต แพทย์์ ห รืือนัักฟัั ง เชิิ ง ลึึ ก
หลัังจากนั้้�นสามารถเลืือกวัันเวลาที่่�สะดวกและมีี  Slot ว่่าง เมื่่�อ
ถึึงเวลานััดคุุยแล้้วจะมีีลิิงก์์เข้้าไปที่่� Google Meet หรืือ ZOOM
ของจิิตแพทย์์หรืือนัักฟัังเชิิงลึึกที่่�ส่่งมา
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นาฬิิกาช่่วยลด
การสููบบุุหรี่่�
(Nicode)
ทีีม Smoke Overload
สมาชิิก
นางสาวชััญญา เสืือดาว
นางสาวสุุพิิชญา ปภารััตนกุุล
นางสาวปรานรวีี สุุขสว่่าง

อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
นายมานะ อิินทรสว่่าง

สถานศึึกษา : โรงเรีียนศึึกษานารีี กรุุงเทพมหานคร
แนวคิิดการออกแบบผลงาน
ทีีม Smoke Overload ได้้ สัั งเกตเห็็ น บุุ ค คลรอบข้้ า งสููบบุุ ห รี่่�
และคิิ ด ว่่ า หากมีีนวััตกรรมที่่� ช่่ ว ยปรัับเปลี่่� ย นพฤติิ ก รรมนี้้� ไ ด้้
ก็็ ค งจะดีี ไ ม่่ น้้ อ ย เพราะอยากเห็็ น คนรอบข้้ า งมีีสุุ ข ภาพที่่� ดีี 
และลดพฤติิกรรมเสี่่�ยงทางด้้านสุุขภาพได้้ จึึงเกิิดเป็็นนาฬิิกาช่่วย
ลดการสููบบุุหรี่่� (Nicode) ที่่�ทำงานร่่วมกัับแอปพลิิเคชัันเพื่่�อสะสม
Rewards แลกของรางวััลต่่างๆ เป็็นการสร้้างแรงจููงใจในการลด
การสููบบุุหรี่่� โดยออกแบบนาฬิิกาที่่�มีีเซนเซอร์์ตรวจจัับควัันบุุหรี่่�
เชื่่� อ มกัับแอปพลิิ เ คชัันในมืือถืือเพื่่� อ เก็็ บ สถิิ ติิ ก ารสููบบุุ ห รี่่�
โดยสวมนาฬิิ ก าช่่ ว ยลดการสููบบุุ ห รี่่� (Nicode) ไว้้ ไ ด้้ ทั้้� ง วัันและ
ในแต่่ละวัันต้้องทำการเชื่่�อมโยงข้้อมููลกัับแอปพลิิเคชัันในมืือถืือ
ตามเวลาที่่� ก ำหนด  เพื่่� อ เก็็ บ ข้้ อ มููลและสะสม “นิิ โ คคอยน์์ ”
แจ้้งเตืือนการรัับปริิมาณสารนิิโคติินในแต่่ละวััน ให้้กลุ่่�มเป้้าหมาย
บริิหารจััดการลดความเสี่่ย� งทางสุุขภาพของตนเองได้้
กลุ่่�มเป้้าหมาย
กลุ่่�มประชากรที่่�มีีความประสงค์์จะเลิิกบุุหรี่่�ในช่่วงอายุุ 30–45 ปีี

กระบวนการพััฒนาผลงาน
1. จััดทำแบบสำรวจเพื่่�อสำรวจความต้้องการที่่�จะเข้้าร่่วมโครงการ
2. จััดทำแบบสอบถามเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมการสููบบุุหรี่่�
   และมีีสััมภาษณ์์ผ่่านทางโทรศััพท์์เพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ
   พฤติิกรรมการสููบบุุหรี่่�
3. ในส่่วนของนาฬิิกาตััวต้้นแบบ ได้้สร้้างวงจรตรวจจัับ
   ควัันบุุหรี่่�ตััวต้้นแบบ 2 ครั้้�ง  ประกอบด้้วย 2 ส่่วน คืือ
   ส่่วนของหน้้าปััดนาฬิิกา และส่่วนของวงจรตรวจจัับควัันบุุหรี่่�
4. ส่่วนของแอปพลิิเคชััน ได้้จััดทำหน้้าแอปพลิิเคชัันต่่างๆ ดัังนี้้�
- หน้้า Log in เพื่่�อให้้ผู้้�ใช้้สมััครบััญชีีเพื่่�อที่่�จะเก็็บข้้อมููลที่่�อยู่่�เพื่่�อ
  ส่่งนาฬิิกาไปให้้และเก็็บสถิิติิจำนวนบุุหรี่่�ที่่�สููบต่่อวัันของผู้้�ใช้้
- หน้้า Home แสดงผลการเชื่่อ� มต่่อบลููทููธกัับนาฬิิกา และจำนวน
  วัันที่่เ� หลืือที่่ต้� อ้ งงดสููบบุุหรี่่ต� ามที่่ก� ำหนด รวมถึึงมีีแถบแบนเนอร์์
  ด้้านบนไว้้สำหรัับลงโฆษณารวมถึึงการประกาศ 
  หรืือประชาสััมพัันธ์์ต่า่ งๆ
- หน้้า Communication สำหรัับให้้ผู้้�ใช้้ได้้พููดคุุยแลกเปลี่่�ยน
  ประสบการณ์์ เทคนิิค และอุุปสรรคในการเลิิกบุุหรี่่�การเลิิกบุุหรี่่�
  รวมถึึงการให้้กำลัังใจซึ่่�งกัันและกััน นอกจากนี้้� ไอคอนรููปคน
  ด้้านบนขวามืือเป็็นระบบแชทให้้ผู้้�ใช้้สามารถพููดคุุยกัับ
  ผู้้�ใช้้รายอื่่�นได้้
- หน้้า Health แสดงผลสุุขภาพปอดที่่ดี� ีขึ้้น� ตามจำนวนวััน
  ที่่เ� ลิิกสููบบุุหรี่่ไ� ด้้ และแสดงจำนวนเงิินที่่ผู้้�� ใช้้ประหยััดได้้
  จากการไม่่ซื้อ้� บุุหรี่่�
- หน้้ า Rewards เป็็ น หน้้ า ที่่� ผู้้� ใช้้ ส ามารถนำนิิ โ คคอยน์์ จ าก
  กิิจกรรมต่่างๆ ได้้แก่่ การเชื่่�อมต่่อบลููทููธกัับนาฬิิกา การได้้โบนััส
  จากการงดสููบบุุหรี่่�ติิดต่่อกัันได้้ตามเวลาที่่�กำหนด มาแลกเป็็น
  ของขวััญหรืือสิิทธิิพิิเศษต่่างๆ นอกจากนี้้�ยัังสามารถบริิจาคเงิิน
  ให้้กัับมููลนิิธิิหรืือองค์์กรต่่างๆ ได้้
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กระบวนการใช้้งาน
ทดลองความแม่่นยำเบื้้�องต้้น โดยมีีการเก็็บผลค่่าที่่�วััดได้้ภายใน
และภายนอกอาคาร รวมถึึ ง ทดสอบการใช้้ ง านแอปพลิิ เ คชััน
แต่่ เ นื่่� อ งจากค่่ า ที่่� ไ ด้้ ไ ม่่ เ ป็็ น ไปตามมาตรฐาน จึึ ง มีีการปรัับแก้้
และเปรีียบเทีียบให้้ เ ป็็ น ค่่ า มาตรฐาน (Calibrate) แล้้ ว เก็็ บ
ผลใหม่่ โดยทดลองกัับกลุ่่�มเป้้ า หมายจริิ ง เป็็ น ระยะเวลา 2
สััปดาห์์ โดยส่่ ง ตััวนาฬิิ ก าพร้้ อ มคู่่�มืื อการใช้้ ง านให้้ กัั บผู้้�ทดลอง
ซึ่่� ง จะมีีการติิ ดต ามผล และความพึึ ง พอใจในทุุ ก ๆ 3 วััน

ผลการทดสอบ
มีีการทดลองใช้้งานและเก็็บผลการทดสอบ 2 ครั้้�ง ได้้แก่่ ผลจาก
การทดสอบความแม่่ น ยำเซนเซอร์์ ค รั้้� ง ที่่� 1 และผลหลัังจาก
Calibrate เซนเซอร์์ สามารถสรุุปข้้อมููลได้้ว่่าแอปพลิิเคชัันและ
ตััวนาฬิิ ก าสามารถเชื่่� อ มต่่ อ บลููทููธและส่่ ง ข้้ อ มููลไปแสดงผลที่่�
แอปพลิิเคชััน ทีีมนำต้้นแบบไปทดสอบกัับกลุ่่�มเป้้าหมายกลุ่่�มเล็็กที่่�
ต้้องการเลิิกบุุหรี่่� พบว่่า นาฬิิกาและแอปพลิิเคชัันใช้้งานได้้ดีี มีีการ
สร้้างแรงจููงใจในการเลิิกบุุหรี่่�ด้้วยรางวััล และการเห็็นค่่าใช้้จ่่ายที่่�ใช้้
ในการซื้้�อบุุหรี่่�สููบลดลง และจากแบบสอบถามพบว่่า
- สาเหตุุในการเริ่่�มสููบบุุหรี่่�มีีค่่อนข้้างหลากหลาย
  แต่่โดยสาเหตุุหลัักเกิิดจากสุุขภาพและราคาของบุุหรี่่�
  รวมถึึงสภาพสัังคม และสภาพแวดล้้อมของตััวบุุคคลที่่�ชัักจููง
  ให้้เริ่่�มสููบบุุหรี่่� ผู้้�ให้้สััมภาษณ์์ให้้ความคิิดเห็็นไปในทางเดีียวกัันว่่า
  วิิธีีการเลิิกแบบหัักดิิบมีีประสิิทธิิภาพมากกว่่าการค่่อยๆ ลด 
- ส่่วนเหตุุผลที่่�ทำให้้กลัับไปสููบอีีกมัักจะเกิิดจากความเคยชิิน
  หรืือสภาพแวดล้้อมที่่�ทำให้้ไม่่สามารถยั้้�งใจได้้ วิิธีีการเลิิกอีีกวิิธีี
  ที่่�ผู้้�สััมภาษณ์์เคยใช้้ คืือการใช้้หมากฝรั่่�ง สติ๊๊�กเกอร์์ช่่วยลด
  ความอยากบุุหรี่่� ซึ่่ง� ช่่วยได้้เพีียงส่่วนหนึ่่�ง ยัังไม่่สามารถช่่วยให้้
  เลิิกขาดได้้ อีีกทั้้ง� ในการทดลองกัับผู้้�ใช้้งาน เนื่่�องจากสถานการณ์์
  โควิิด-19 ทำให้้ไม่่สามารถติิดต่่อหากลุ่่�มผู้้�ใช้้งานได้้เพีียงพอ
  และทางโรงเรีียนยัังไม่่มีีการเรีียนแบบ On Site จึึงไม่่สามารถ
  เก็็บผลจากผู้้�ใช้้งานได้้อย่่างสะดวก
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Curb smoke
craving sticker

สติ๊๊�กเกอร์์ลดความอยากบุุหรี่่�
ทีีม 2D

สมาชิิก
นางสาวมนตร์์ภรณ์์ ลีีลาขจรจิิต
นางสาวมณชััญญา บุุญพัันธ์์

อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
นายตรีีวิิทย์์ เลิิศจตุุรพร
กระบวนการพััฒนาผลงาน
1. คุุยกัับกลุ่่�มเป้้าหมาย
2. ศึึกษาสติ๊๊�กเกอร์์ และศึึกษาปริิมาณน้้ำมัันที่่�ต้้องใช้้
3. เตรีียมวิิธีีการประเมิินผล
4. ส่่งต้้นแบบให้้กัับกลุ่่�มเป้้าหมายทดลองใช้้
5. ติิดตามผลรายบุุคคล

สถานศึึกษา : โรงเรีียนสาธิิตพััฒนา ฝ่่ายมััธยม กรุุงเทพมหานคร
แนวคิิดการออกแบบผลงาน
จากความตั้้�งใจที่่�อยากช่่วยให้้ผู้้�อยากเลิิกสููบบุุหรี่่�ให้้สำเร็็จง่่ายขึ้้�น
กลายมาเป็็นแรงขัับเคลื่่�อนสำคััญของทีีม 2D ในการสร้้างสรรค์์
นวััตกรรมให้้การเลิิกบุุหรี่่� มีีวิิธีีที่่�หลากหลายยิ่่�งขึ้้�น เกิิดเป็็น
“Curb smoke craving sticker (สติ๊๊�กเกอร์์ลดความอยากบุุหรี่่�)”
โดยอ้้างอิิงจากหลัักวิิทยาศาสตร์์ ทั้้�งศาสตร์์การเเพทย์์เเผนจีีน
เเผนปััจจุุบััน เเละหลัักจิิตวิิทยา พบว่่าว่่ากลิ่่�นที่่�เหมาะสมมีีผล
ต่่ออาการอยากสููบบุุหรี่่�ได้้จริิง และจากการศึึกษางานวิิจััยอื่่�น
ที่่�สนัับสนุุนว่่าการใช้้น้้ำมัันหอมระเหยกลิ่่�นพริิกไทยดํํา สามารถ
ช่่วยลดความอยากบุุหรี่่�ได้้มากกว่่าน้้ำมัันหอมระเหยกลิ่่�นอื่่�นๆ
ทีีมงานจึึงนํําน้้ำมัันหอมระเหยกลิ่่�นพริิกไทยดำ มาทํําเป็็น
สติ๊๊�กเกอร์์ Aroma ที่่�มีีส่่วนผสมน้้ำมัันหอมระเหยของสมุุนไพร
กานพลูู เเละคาโมมายด์์

โดยหลัังจากการศึึ ก ษาสติ๊๊� ก เกอร์์ เ เบบต่่ า งๆ เเละกระบวนการ
ทำงานของสติ๊๊�กเกอร์์และได้้สติ๊๊�กเกอร์์เเบบที่่�เหมาะที่่�สุุดมาสำหรัับ
ตััวต้้ น แบบ ในกระบวนการผลิิ ต สติ๊๊� ก เกอร์์ ที่่� ท ำในโรงงาน
กลิ่่�นจะถููกใส่่ไปก่่อนที่่�ตััวผ้้าจะเเปะบนตััวสติ๊๊�กเกอร์์ใส ทำให้้กลิ่่�น
อยู่่� น านเเละชััดเจนตลอด  เเต่่ มีีต้้ น ทุุ น สููงมาก เเละต้้ อ งสั่่� ง เป็็ น
หลัักพัันชิ้้�น ขึ้้�น ไป  สรุุ ปสุุดท้้า ยจึึ ง ได้้ เ ลืือกใช้้ วิิธีี หยดน้้ำมัันลงบน
สติ๊๊�กเกอร์์ก่่อนใช้้ทัันทีีเพื่่�อกลิ่่�นที่่�ชััดเจนที่่�สุุด

กลุ่่�มเป้้าหมาย
ผู้้�ที่่�สููบบุุหรี่่�โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งผู้้�ที่่�ต้้องการเลิิกบุุหรี่่�
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กระบวนการใช้้งาน
1. ส่่งอุุปกรณ์์ทดลองให้้กลุ่่�มป้้าหมาย แบ่่งเป็็น เพศชาย 14 คน
   เพศหญิิง 1 คน
2. หลัังจากนั้้�นก็็ได้้ติิดต่่อกัับผู้้�ใช้้งาน ซึ่่�งผลปรากฏว่่าขึ้้�นอยู่่�กัับ
   ตััวบุุคคล ผู้้�ที่่�อยากเลิิกบุุหรี่่�กัับผู้้�ที่่�ไม่่ได้้อยากเลิิกบุุหรี่่�
   ผลออกมาค่่อนข้้างคล้้ายกััน
3. เก็็บข้้อมููลประสบการณ์์การใช้้งานผ่่านเเบบฟอร์์ม
   การประเมิินผล ส่่วนผู้้�ที่่�ไม่่สะดวกทำแบบสอบถามออนไลน์์ได้้
   สััมภาษณ์์แทน

ผลการทดสอบ
1. กลุ่่�มบุุคคลที่่�สููบบุุหรี่่�จััดมากๆ กล่่าวว่่า
   กลิ่่�นมีีความอ่่อนเกิินไป ได้้กลิ่่�นน้้อย
2. กลุ่่�มบุุคคลที่่�สููบบุุหรี่่�ปานกลาง กล่่าวว่่า เมื่่�อเเปะเเล้้ว 
   เหมืือนได้้กลิ่่�นอยู่่�ตลอดเวลา (มีีบางคนกล่่าวว่่ากลิ่่�นคล้้ายกัับ
   น้้ำยาบุุหรี่่�ไฟฟ้้า) ทำให้้มีีอาการอยากสููบบุุหรี่่�น้้อยลงมาก
   จากผลตอนนี้้�ประมาณ 40% เพราะลดจาก 10 มวนต่่อวััน
   เป็็น 6 มวนต่่อวััน
3. กลุ่่�มผู้้�สููบบุุหรี่่�ไฟฟ้้ารู้้�สึึกว่่าหยิิบมาสููบน้้อยลงเช่่นกััน
   เพราะรู้้�สึึกเหมืือนได้้กลิ่่�นอยู่่�ตลอดเวลา
4. ส่่วนใหญ่่เเล้้วผู้้�ใช้้งานจะเริ่่ม� อยากบุุหรี่่น้� อ้ ยลงในวัันที่่� 2 เป็็นต้้นไป
โดยสรุุปคืือ สติ๊๊�กเกอร์์สามารถช่่วยลดอาการอยากบุุหรี่่�ได้้จริิง
จากบุุคคลที่่�ใช้้งานครบถ้้วนเเละไม่่มีีอาการเเพ้้เห็็นได้้ชััดว่่า
มีีอาการอิ่่�มบุุหรี่่�ที่่�ไวขึ้้�น จำนวนที่่�หยิิบมาสููบน้้อยลง
(จากการคำนวณอยู่่�ที่่� 20-33%)
ในสมมติิ ฐ านได้้ ตั้้� ง ไว้้ ว่่ า ผู้้�ที่่� อ ยากเลิิ ก บุุ ห รี่่� จ ะมีีผลลััพท์์ ที่่� ดีี ก ว่่ า
เเต่่ผลการทดลองชี้้�ให้้เห็็นว่่าไม่่มีีความเกี่่�ยวข้้องกััน ขึ้้�นอยู่่�กัับความถี่่�
เเละความถููกต้้องในการใช้้งานมากกว่่า มีีกลุ่่�มเป้้าหมายคนหนึ่่�ง
กล่่ า วว่่ า “กลิ่่� น ของน้้ำมัันหอมระเหยคล้้ า ยกัับน้้ำยาบุุ ห รี่่� ไ ฟฟ้้ า
ทำให้้เหมืือนดมอยู่่�ตลอดเวลาเลยไม่่รู้้�สึึกว่่าต้้องหยิิบบุุหรี่่�มาสููบ”
ส่่วนผู้้�ที่่�มีีอาการเเพ้้ เวีียนหััว เจ็็บจมููก มีี 2 คน
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PakYim Game

กระบวนการพััฒนาผลงาน
1. จััดทำโครงการผัักยิ้้�ม โดยโครงการนี้้�เป็็นส่่วนหนึ่่�ง
   ของกิิจกรรมพััฒนาผู้้�เรีียนของนัักเรีียนระดัับชั้้�นประถมศึึกษา
   โรงเรีียนกรุุงเทพคริิสเตีียนวิิทยาลััย
2. สร้้างแบบสอบถามเพื่่�อสำรวจข้้อมููล โดยวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษา
   พฤติิกรรมการกิินผัักของนัักเรีียนชั้้�นประถม ความรู้้�เรื่่�องของ
   การกิินผััก รููปแบบเกมที่่�ชอบเล่่น ความสนใจในการเข้้าร่่วม
   กิิจกรรมผัักยิ้้�ม  
3. ทำการสำรวจข้้อมููลกัับกลุ่่�มเป้้าหมาย ซึ่่�งเป็็นนัักเรีียน
   ชั้้�นประถมศึึกษาปีีที่่� 4-6 โรงเรีียนกรุุงเทพคริิสเตีียนวิิทยาลััย
   จำนวน 138 คน โดยวิิธีีการใช้้แบบสอบถามออนไลน์์
   รููปแบบการสำรวจข้้อมููลเป็็นการจััดกิิจกรรมควบคู่่�
   ไปกัับการทำแบบสอบถาม
4. เลืือกรููปแบบของการสร้้างเกม เกมผัักยิ้้�มเลืือกรููปแบบการสร้้าง
   เป็็นแนวเกม RPG (Role Playing Game) เกมที่่�ผู้้�เล่่นรัับบท
   เป็็นตััวละครหนึ่่�งในเกม โดยเล่่นตามกฎกติิกาของเกมผ่่าน
   การป้้อนคำสั่่�งและเลืือกเงื่่�อนไขที่่�เกมกำหนดมา โดยผลลััพธ์์ที่่�
   เกิิดจะแตกต่่างกััน ตามเงื่่�อนไขที่่�เลืือก
5. ออกแบบตััวละครและพลัังฮีีโร่่ของเกม
6. สืืบค้้นข้้อมููลโภชนาการผัักในวััยเด็็ก เพื่่�อคััดเลืือกผัักที่่�เด็็ก
   ในระดัับชั้้�นประถมสามารถกิินได้้ ประโยชน์์ของผััก
   โทษจากการไม่่กิินผััก เพื่่�อมาสร้้างตััวละครในด่่านต่่างๆ
7. ดำเนิินการสร้้างเกม พร้้อมภารกิิจย่่อยภายในเกม
8. สร้้างเว็็บไซต์์ www.pakyims.com
   เพื่่�อนำเกมเข้้าสู่่ร� ะบบออนไลน์์
9. การประเมิินหลัังจากเล่่นเกมทุุกครั้้�ง ผ่่านการทำแบบสอบถาม
   ออนไลน์์ และการสััมภาษณ์์

ทีีม BCC-Robot
สมาชิิก
นายกษิิดิ์์�เทพ สื่่�อไพบููลย์์
นายชวิิศ อรรถสุุขวััฒนา
นายธนตะ ศิิริิอัังกููรวาณิิช

อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
นางสาวโลจน์์ฤทััย จอกน้้อย

สถานศึึกษา : โรงเรีียนกรุุงเทพคริิสเตีียนวิิทยาลััย กรุุงเทพมหานคร

แนวคิิดการออกแบบผลงาน
จากการไปทำความเข้้าใจกัับน้้องๆ ระดัับชั้้น� ประถมศึึกษาตอนปลาย
ทำให้้ทีีม BCC-Robot พบว่่า น้้องๆ ส่่วนใหญ่่ มีีการกิินผัักบ้้าง
ในมื้้� อ อาหารโดยไม่่ ไ ด้้ กิิ น เป็็ น ประจำ และมัักจะกิิ น ผัักเดิิ ม ๆ
ซ้้ำๆ ไม่่ ก ล้้ า ชิิ ม ผัักชนิิ ด ใหม่่ ๆ ขาดแรงจููงใจที่่� จ ะทดลองรัับ
ประทานผัักชนิิดอื่่�น   นอกจากนี้้�น้้องๆ ส่่วนใหญ่่ไม่่ทราบว่่าผััก
แต่่ ล ะชนิิ ดมีีป ระโยชน์์อย่่างไรบ้้าง จึึงเกิิดแนวคิิดในการพััฒนา
เกมผัักยิ้้�ม (PakYim Game) ขึ้้�นมา ซึ่่�งเป็็นเกมผจญภััยแบบ 2D
เพื่่� อ เป็็ น สื่่� อ การเรีียนประโยชน์์ ข องผัักให้้ ผู้้� เล่่ น รู้้�สึึ ก ท้้ า ทาย
สนุุ ก สนาน เข้้ า ใจง่่ า ย รวมถึึ ง การมอบหมายภารกิิ จ ต่่ า งๆ
ในแต่่ ล ะสััปดาห์์ ใ ห้้ น้้ อ งๆ ได้้ มีี โอกาสกิิ น ผัักในปริิ ม าณมากขึ้้� น
และหลากชนิิ ดขึ้้� น ผ่่ า นการเล่่ น เกมอััศวิิ น กำจััดปิิ ศ าจและ
การวางแผนบริิโภคอาหาร
กลุ่่�มเป้้าหมาย
นัักเรีียนชั้้�นประถมศึึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)
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ขั้้�นการทดลองใช้้งาน
แบ่่งการทดลองใช้้งานเกมผัักยิ้้�มเป็็น 2 ช่่วง ซึ่่�งนอกจากการเล่่น
เกมแล้้ว ยัังมีีภารกิิจเสริิมให้้กัับกลุ่่�มเป้้าหมาย เนื่่�องจากการเล่่น
เกมที่่�จะได้้ผลสมบููรณ์์นั้้�นจะต้้องมีีส่่วนของกิิจกรรมที่่�นัักเรีียนที่่�เข้้า
ร่่วมโครงการสามารถปฏิิบััติิได้้จริิงควบคู่่�ไปด้้วย จะเห็็นผลของการ
เปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมมากขึ้้�น
ช่่วงที่่� 1 ทดลองเกมผัักยิ้้�มเวอร์์ชััน Demo
ในการทดลองช่่วงนี้้�เราพััฒนาทั้้�งหมด 2 ด่่าน เพื่่�อให้้กลุ่่�มเป้้าหมาย
ทดลองเล่่น และทำการประเมิินผลการเล่่น โดยวิิธีีการ คืือ การเล่่น
เกมผัักยิ้้�มจะเป็็นส่่วนหนึ่่�งของโครงการผัักยิ้้�มที่่�เราจััดกัับกลุ่่�มเป้้า
หมายเปิิดประชุุม (Meeting) ในกลุ่่�ม PakYim และเล่่นเกมไปพร้้อม
กัับกลุ่่�มเป้้าหมาย ซึ่่�งได้้ผลการประเมิินทัันทีีหลัังจากการเล่่น
เพื่่�อนำมาปรัับปรุุงแก้้ไขงานต่่อไป

ผลการทดสอบ
จากผลการดำเนิิ น โครงการทั้้� ง หมดมีีผู้้�ทำแบบสอบถามทั้้� ง หมด 
16 คน จากผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ 20 คน ซึ่่�งนัักเรีียนได้้ทำการประเมิิน
คะแนนภาพรวมของโครงการเฉลี่่�ย 9.56 เต็็ม 10 คะแนน ซึ่่�งอยู่่�
ในเกณฑ์์ดีีมากในเรื่่�องของความสนุุกของเกม เนื้้�อหาภายในเกม
รููปแบบของเกม ระยะเวลาในการเล่่นเกม และภาพรวมของเกม

ภารกิิจที่่�ควบคู่่�ไปกัับการเล่่น Demo คืือ ภารกิิจ มื้้�อนี้้�มีีผััก เป็็น
ภารกิิจที่่�ส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนกิินผัักมากขึ้้�น โดยให้้นัักเรีียนกิินอาหาร
ที่่�มีีส่่วนประกอบของผัักจากเกมผัักยิ้้�ม จากนั้้�นให้้บรรยายความรู้้�สึึก
และประโยชน์์ที่่�ได้้รัับจากการกิินผััก

ส่่ ว นที่่� นัั กเรีียนชอบในเกมผัักยิ้้� ม จากการสอบถามคืือ สามารถ
เข้้ า ถึึ ง เกมได้้ ง่่ า ยโดยใช้้ เ ว็็ บ ไซต์์  รููป แบบของเกมเป็็ น แนวต่่ อ สู้้� 
ซึ่่ง� สร้้างความตื่่น� เต้้นในการเล่่นเกม ตััวละครและภาพต่่างๆ มีีสีีสัันและ
มีีมุุกตลกที่่�แทรกในระหว่่างเกม

ช่่วงที่่� 2 ทดลองเกมผัักยิ้้�มเวอร์์ชัันเต็็ม
ในการทดลองช่่วงนี้้�เราทำเกมเวอร์์ชัันเต็็มทั้้�งหมด  5 ด่่าน เพื่่�อให้้
กลุ่่�มเป้้าหมายทดลองเล่่น และทำการประเมิินผลการเล่่น โดยวิิธีี
การ คืือเราจะอธิิบายวิิธีีการเล่่นให้้กัับกลุ่่�มเป้้าหมาย พร้้อมใส่่คู่่�มืือ
การเล่่น วิิดีีโอวิิธีีการเล่่นเกมทั้้�งหมดลงในเว็็บไซต์์ จากนั้้�นให้้เวลา
กลุ่่�มเป้้าหมายเล่่นเกมทั้้�งหมดเป็็นเวลา 2 อาทิิตย์์ จากนั้้�นทำแบบ
ประเมิินในการเล่่น

จึึงสรุุปผลได้้ว่่า
1. เกมผัักยิ้้� ม สามารถแทรกความรู้้�เรื่่� อ งผัักไปในเกม นัักเรีียน
   สามารถจดจำข้้อเสีียของการไม่่กิินผัักจากปีีศาจที่่�ออกแบบไว้้
   นอกจากนี้้�นัักเรีียนยัังสามารถเรีียนรู้้�ได้้ว่่าถ้้าหากไม่่กิินผัักจะเกิิด
   ผลเสีียอะไรขึ้้�นบ้้าง
2. นัักเรีียนมีีทััศนคติิต่่อผัักที่่�เปลี่่�ยนไปจากก่่อนเข้้าร่่วมโครงการ
   จากนัักเรีียนที่่� คััด เลืือกเพราะไม่่ ช อบผััก เพราะไม่่ น่่ า กิิ น
   เหม็็นเขีียว  ทำให้้นัักเรีียนมีีทััศนคติิที่่�ดีีขึ้้�น เปิิดใจในการทดลอง
   กิินผัักเพิ่่�มมากขึ้้�น
3. เมื่่� อ นัักเรีียนใช้้ เ วลาในการเล่่ น เกมและจำนวนครั้้� ง มากขึ้้� น
    ทััศนคติิและความสนใจต่่อผัักจะเพิ่่�มมากขึ้้น�  ดัังนั้้น� การสอดแทรก
   ความรู้้�ผ่่านในเกมจึึงมีีส่่วนช่่วยในการเรีียนรู้้�

ภารกิิจที่่�ควบคู่่�ไปกัับการเล่่นเกมเวอร์์ชัันเต็็ม คืือ ภารกิิจฮีีโร่่พลัังผััก
เป็็นภารกิิจที่่ส่� ง่ เสริิมจิินตนาการ โดยให้้นัักเรีียนออกแบบฮีีโร่่ที่มีี่� พลััง
จากการกิินผัักสามารถออกแบบฮีีโร่่ในรููปแบบใดก็็ได้้ มีีจุุดมุ่่�งหมาย
เพื่่�อส่่งเสริิมให้้เด็็กอยากกิินผัักเพื่่�อให้้มีีพลัังและประโยชน์์ต่่อตนเอง
มากขึ้้�น
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Fairlories

ทีีม Fairy Gangster
สมาชิิก
นางสาวธิิดารััตน์์ สิิทธิิเดช
นางสาวจิิรััศยา เชิิดปรุุ
นางสาวเขมจิิรา กลิ่่�นมาลีี

อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
นายกวิินวิิชญ์์ พุ่่�มสาขา

สถานศึึกษา : โรงเรีียนสตรีีอ่่างทอง จ.อ่่างทอง

แนวคิิดการออกแบบผลงาน
เนื่่� อ งจากสถานการณ์์ ก ารระบาดของโควิิ ด -19 ที่่� เ กิิ ดขึ้้� น ทำให้้
นัักเรีียนทุุ ก โรงเรีียนต้้ อ งเรีียนออนไลน์์ อ ยู่่�ที่่� บ้้ า น ซึ่่� ง การเรีียน
ของนัักเรีียนมััธยมนั้้� น ต้้ อ งเรีียนเป็็ น เวลา 8-10 ชั่่� ว โมงใน
ทุุกๆ วััน ทำให้้นัักเรีียนต้้องนั่่�งเรีียนอยู่่�หน้้าจอตลอดเวลา ทางทีีม
Fairy Gangster จึึงคิิดว่่าถ้้ามีีแอปพลิิเคชัันออกกำลัังกายที่่�สามารถ
ดึึงดููดใจกลุ่่�มบุุคคลเหล่่านี้้�ได้้ก็็คงดีี จึึงพััฒนาเกมออกกำลัังกายที่่�
เป็็นแนวเทพนิิยายเพื่่�อลดพฤติิกรรมเนืือยนิ่่�งของนัักเรีียนระหว่่าง
การเรีียนหรืือจะเป็็นช่่วงหลัังเลิิกเรีียนได้้ เกิิดเป็็น “Fairlories”
แอปพลิิเคชัันเกมการออกกำลัังกายบนมืือถืือ ใช้้แรงจููงใจในการเล่่น
เกมคืือ การเลี้้ย� งตััวการ์์ตููนแฟรี่่� (คล้้ายการเลี้้ย� งทามาก็็อตจิิ)   โดยการ
ถืือมืือถืือเคลื่่อ� นไหวตามคำแนะนำในเกม ตรวจจัับการเคลื่่�อนไหวโดย
เซนเซอร์์ Accelerometer ที่่มีี� อยู่่ใ� นมืือถืือ เพื่่�อให้้ได้้รัับค่่าพลัังสำหรัับ
ใช้้เลี้้�ยงตััวแฟรี่่�ให้้เติิบโตขึ้้�น ตามความขยัันในการออกกำลัังกาย

กระบวนการพััฒนาผลงาน
1. เตรีียมแบบฟอร์์มสำหรัับสำรวจ เพื่่�อหาข้้อมููลเพิ่่�มเติิมมาพััฒนา
   ผลงาน
2. สรุุปข้อ้ มููลที่่จ� ะเพิ่่�ม บัันทึึกเป็็นรายการว่่า ต้้องดำเนิินการอะไรบ้้าง
3. แบ่่งงานตามหน้้าที่่�ของแต่่ละคน เช่่น เขีียนโปรแกรม ออกแบบ
   กราฟิิก ทำแอนิิเมชััน เริ่่�มทำตััวต้้นแบบ
4. ออกแบบแอนิิเมชัันต้้นแบบตััวละคร
5. นำงานมารวมกััน เพื่่�อนำไปสร้้างเป็็นแอปพลิิเคชััน เกม Fairlories
6. ออกแบบโค้้ดเพื่่�อดำเนิินเกม เช่่น การเปลี่่�ยนซีีน การเลืือกแฟรี่่�
   พร้้อมใส่่เสีียง พร้้อมทั้้�งใส่่เซนเซอร์์ Accelerometer สำหรัับ
   นัับจัังหวะออกกำลัังกาย
7. เริ่่�มทดลองกัับกลุ่่�มเป้้าหมายและนำมาปรัับแก้้

กลุ่่�มเป้้าหมาย
นัักเรีียนชั้้�น ม.6 โรงเรีียนสตรีีอ่่างทอง
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กระบวนการใช้้งาน
1. ระหว่่างทำมีีการทดลองหลายๆ ครั้้�ง เพื่่�อหาความเสถีียรของ
   เซนเซอร์์
2. ส่่งลิิงก์์การโหลดเพื่่�อทดลองใช้้ให้้กลุ่่�มตััวอย่่าง
โดยเลืือกอาสาสมััครจำนวน 25 คน ได้้ทดลองใช้้เป็็นเวลา
3 สััปดาห์์ และรอรัับ ผลการประเมิินจากอาสาสมััครจำนวน
25 คน ที่่�ทดลองใช้้เป็็นเวลา 3 สััปดาห์์
3. สััมภาษณ์์อาสาสมััคร เพื่่�อขอคำแนะนำ รวมทั้้�งสิ่่�งที่่�ควรปรัับปรุุง
   จากการทดลองใช้้

ผลการทดสอบ
1. การทดลองด้้วยตนเองทำให้้พบปััญหาการใช้้งานหลายครั้้�ง
   ซึ่่�งได้้ทำการปรัับแก้้เพื่่�อส่่งให้้กลุ่่�มเป้้าหมายได้้ทดลองต่่อไป
2. ตััวอัักษรในเกมเคลื่่�อนที่่�เล็็กน้้อย
3. ผู้้�ทดลองใช้้มีีความพึึงพอใจในระดัับที่่�ดีีมาก สามารถลดปััญหา
   พฤติิกรรมเนืือยนิ่่�งและ เพิ่่�มความถี่่�ในการออกกํําลัังกายได้้
4. ความคิิดเห็็นของกลุ่่�มเป้้าหมาย: ตััวเกมมีีความน่่าสนใจและ
   ช่่วยให้้พวกเขาได้้ออกกำลัังกายระหว่่างวัันได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
   เป็็นระยะเวลาหนึ่่�ง
5. คำแนะนำจากกลุ่่�มเป้้าหมาย: ระหว่่างการเปลี่่�ยนหน้้า/
   เปลี่่�ยนซีีน มีีการค้้างในบางช่่วง และองค์์ประกอบในเกม
   มีีข้้อควรปรัับปรุุงในเรื่่�องกราฟิิกตััวละครค่่อนข้้างดีีเลย์์
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หมวกนิิรภััยปรัับขนาดได้้
และทำำ�ความสะอาดง่่าย
ทีีม เสืือซุ่่�มปารีี
สมาชิิก
นายพิิรชััช นนท์์นิิจกุุล
นายซาบิิต หมััดอะหลีี
นายโสภณวิิชญ์์ วรรััตน์์ญานนท์์

อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
นางสาวนิิตยา จุ้้�ยเตย

สถานศึึกษา : โรงเรีียนวิิทยาศาสตร์์จุุฬาภรณราชวิิทยาลััย ปทุุมธานีี
จ.ปทุุมธานีี
กลุ่่�มเป้้าหมาย แบ่่งออกเป็็น 2 ส่่วนคืือ
1. ผู้้�ให้้บริิการวิินมอเตอร์์ไซค์์
   แก้้ปััญหาให้้สามารถทำความสะอาดหมวกนิิรภััยได้้ง่่ายขึ้้�น
2. ผู้้�ใช้้บริิการวิินมอเตอร์์ไซค์์
    แก้้ปััญหาขนาดของหมวกนิิรภััยไม่่พอดีีกัับศีีรษะ

แนวคิิดการออกแบบผลงาน
จากปัั ญหาการสวมหมวกนิิ ร ภััยที่่� ไ ม่่ พ อดีีศีีรษะของผู้้�ใช้้บ ริิการวิิน
มอเตอร์์ไซค์์ ร่่วมกัับปััญหาเรื่่�องของความไม่่สะอาดขอหมวกนิิรภััย
และปััญหาของผู้้�ให้้บริิการที่่�จััดเตรีียมหมวกได้้เพีียงใบเดีียว  ทำให้้
ขนาดของหมวกไม่่ครอบคลุุมกัับทุุกผู้้�ใช้้ และปััญหาเรื่่�องของหมวกที่่�
ทำความสะอาดยาก ทำให้้ทีีม เสืือซุ่่�มปารีี ต้้องการที่่จ� ะสร้้างนวััตกรรม
หมวกนิิรภััยที่่�สามารถปรัับขนาดได้้ และ สามารถทำความสะอาดได้้
ง่่าย เพื่่�อแก้้ปััญหาดัังกล่่าวด้้วย “หมวกนิิรภััยปรัับขนาดได้้” ซึ่่�งอาศััย
การพัับของวััสดุุ ซึ่่�งเมื่่�อพัับอยู่่�  หมวกก็็จะมีีขนาดเล็็กและเมื่่�อกางออก
หมวกจะมีีขนาดใหญ่่ โดยสามารถปรัับได้้ทั้้�งด้้านในและด้้านนอก
ปรัับขนาดของหมวกให้้เข้้ากัับศีีรษะโดยผ่่านหลัักการของถุุงลมและ
การสููบลม ทำความสะอาดได้้ง่่าย เพราะวััสดุุของถุุงลมนั้้�น สามารถ
เช็็ดและน้้ำระเหยได้้ง่่าย

กระบวนการพััฒนาผลงาน
1. เก็็บและวิิเคราะห์์ข้้อมููลจากกลุ่่�มตััวอย่่าง จาก 2 กลุ่่�มเป้้าหมายคืือ ผู้้�ใช้้บริิการ และผู้้�ให้้บริิการวิินมอเตอร์์ไซค์์
2. วิิเคราะห์์ข้้อมููลออกมา การปรัับปรุุงและพััฒนาหลัักการการย่่อ-ขยายของหมวกนิิรภััย
    ตกผลึึกข้้อมููล และวิิเคราะห์์ข้้อดีีข้้อเสีียของหลัักการย่่อขยายของหมวกด้้วยการพัับ-กาง
3. การคำนวณและออกแบบ เพื่่�อพิิจารณาความเป็็นไปได้้
4. หาวััสดุุและดำเนิินการขึ้้�นรููป 
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กระบวนการใช้้งาน
1. การทดลองถุุงลม นำลููกโป่่งขนาด 10 นิ้้�ว และ 12 นิ้้�ว 
   มาทำการสููบลมอย่่างต่่อเนื่่�องแบบขึ้้�นสุุดและลงสุุดด้้วยที่่�
   สููบลมแบบกด ประเมิินเส้้นผ่่านศููนย์์กลางและทำจนกว่่า
   ลููกโป่่งจะแตก ทำซ้้ำทั้้�งหมด 4 ครั้้�ง แล้้วบัันทึึกจำนวนครั้้�งที่่�สููบ
2. การคำนวณเพื่่�อเปรีียบเทีียบ โดยนำปริิมาตรต่่อหนึ่่�งการสููบ
   ไปหาค่่าจำนวนที่่�ต้้องการสููบก่่อนการใช้้งาน
3. คำนวณหาปริิมาตรอััตราส่่วนของหมวกแต่่ละขนาด 
   รวมถึึง Workspace ของถุุงลมและโฟม เพื่่�อนำไปใช้้
   ในการขึ้้�นรููปต้้นแบบ
ผลการทดสอบ
ยัังไม่่ได้้ผลิติ เป็็นชิ้้น� งานจริิง แต่่ได้้ทำการคำนวณเพื่่�อเปรีียบเทีียบ
ให้้เห็็นความเป็็นไปได้้ของการเปลี่่ย� นขนาดในระยะเวลาสั้้น� ๆ และ
ให้้เห็็นความเป็็นไปได้้ของการแตกของถุุงลมอย่่างรุุนแรง พบว่่า
มีีความเป็็นไปได้้สููงที่่�สามารถปรัับขนาดจากไซส์์เล็็กที่่�สุุดไปยััง
ไซส์์ใหญ่่ที่่�สุุดได้้ และมีีความเป็็นไปได้้ต่่ำที่่�จะเกิิดการระเบิิดของ
ถุุงลมอย่่างรุุนแรง
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Reduction of
Emotive Stress Tension
(REST Machine)
ทีีม Psychologism Juniors - JLEP
สมาชิิก
นายธนโชติิ ตั้้�งวงศาทอง
นางสาวเมษ์์มณีี อธิิพัันธ์ุุ�อำไพ
นางสาวปภาวิิณีี ชััยสุุพััฒน์์

อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
Mr.Jamie Martindale
ภาพร่่าง

สถานศึึกษา : โรงเรีียนนานาชาติิคอนคอร์์เดีียน
กรุุงเทพมหานคร

แนวคิิดการออกแบบผลงาน
จากการสัังเกตนัักเรีียนที่่�เสี่่�ยงต่่อภาวะเครีียด
แบบไม่่รู้้�ตััวในโรงเรีียน เนื่่�องจากอยู่่�ในสภาพ
แวดล้้อมที่่�ก่่อให้้เกิิดความเครีียดเป็็นเวลานาน
ซึ่่�งอาจส่่งผลระยะยาวต่่อสุุขภาพจิิต ทางทีีม
Psychologism Juniors - JLEP จึึงได้้ออกแบบ
“อุุปกรณ์์เพื่่�อการลดความตึึงเครีียดทางอารมณ์์
หรืือ Reduction of Emotive Stress Tension (REST)” ผ่่านการเลืือกใช้้เสีียงบำบััด (Sound Therapy) เสีียงสีีขาว (White Noise)
อโรมาเธอราพีี (Aromatherapy) และการยืืนยัันเชิิงบวก (Positive Affirmations) พร้้อมกััน โดยใช้้ใช้้หลััก Galvanic Skin Response (GSR)
ซึ่่�งเป็็นการเปลี่่�ยนแปลงของความต้้านทานไฟฟ้้าของผิิวหนัังที่่�เกิิดจากความเครีียดทางอารมณ์์ ในการทดสอบเครื่่�องจัับเท็็จ ทำงานเชื่่�อมต่่อ
กัับแอปพลิิเคชัันมืือถืือด้้วยสััญญาณบลููทููธ เพื่่�อติิดตามประวััติิตำแหน่่งที่่�อยู่่�ที่่�ทำให้้เกิิดความเครีียด
กลุ่่�มเป้้าหมาย
นัักเรีียนที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อภาวะเครีียดแบบไม่่รู้้�ตััวในโรงเรีียนนานาชาติิคอนคอร์์เดีียน
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กระบวนการพััฒนาผลงาน
1. เริ่่�มทดลอง Biofeedback sticker ในนัักเรีียนชั้้�นเกรด 11 และเกรด 12
2. เก็็บผลการทดลองใน Google Sheets จััดระเบีียบผลการทดลองเพื่่�อให้้ง่่ายต่่อการวิิเคราะห์์
3. ทดลอง GSR machine ด้้วยกลุ่่�มตััวอย่่างเดิิม
4. เก็็บผลการทดลองลงใน Google Document
5. ขั้้�นตอนการก่่อสร้้าง ‘Future Kit’ ได้้ใช้้กระบวนการบััดกรีีเข้้ามาเพิ่่�มเติิม ทำให้้โลหะละลายได้้ง่่าย ส่่งผลให้้การนำไฟฟ้้าเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมาก
   สามารถใส่่แบตเตอรี่่�ลงในที่่�ใส่่แบตเตอรี่่�ซึ่่�งจะสร้้างแรงดัันไฟฟ้้า
6. กำลัังพััฒนาเครื่่�อง GSR ให้้เป็็นเครื่่�องเล็็ก ติิดร่่างกายได้้ เพื่่�อความสะดวกในการใช้้งาน และแปรผลจากปฏิิกิิริิยาร่่างกายได้้อย่่างทัันท่่วงทีี
กระบวนการใช้้งาน
ทดลองหาวิิธีีตรวจจัับและแจ้้งเตืือนเมื่่�อนัักเรีียนแต่่ละคนมีีความเครีียด โดยการใช้้สติ๊๊�กเกอร์์ที่่�แปะบนร่่างกายแล้้วจะเปลี่่�ยนสีีตามความรู้้�สึึก
มาทดลองเก็็บข้้อมููล และวิิเคราะห์์ว่่าสติ๊๊�กเกอร์์นั้้�น มีีความเสถีียรหรืือไม่่ จากนั้้�นก็็พยายามดััดแปลงเครื่่�อง GSR ตรวจจัับเหงื่่�อ เพราะเชื่่�อว่่า
เวลาเครีียด เหงื่่�อจะออก ซึ่่�งเครื่่�องมืือ REST Machine ยัังอยู่่�ในขั้้�นต้้นของการเก็็บข้้อมููลและพััฒนา
ผลการทดสอบ
ผลงานต้้นแบบสามารถวััดค่่าเหงื่่อ� ที่่เ� ป็็นตััวชี้้�วััดของความเครีียด เป็็นตััวเลขได้้ อีีกทั้้ง� ส่่งเสีียงเเจ้้งเตืือนเมื่่�อค่่าเหงื่่อ� เกิินเกณฑ์์ตั้ง้� ต้้น (Threshold) ได้้
เมื่่่�อนำไปทดสอบเทีีี�ยบกััั�บกลุ่่่��มตััั�วอย่่่�าง 13 คน ด้้วยการใช้้้�ค่่่�าเหงื่่่�อเปรีีี�ยบเทีีี�ยบกััั�บระดััั�บความเครีีี�ยดของคำถาม พบว่่่�าสามารถใช้้้�วััั�ดระดััั�บ
ความเครีีี�ยดได้้้�  โดยมีีี�ค่่าเฉลี่่�ยของค่่่�าความเเตกต่่่�างระหว่่่�างค่่่�าเหงื่่่�อจากเครื่่่�องต้้้�นแบบกััั�บ Threshold ของกลุ่่่��มตััั�วอย่่่�างแต่่่�ละคนนั้้้�นเพิ่่่�มขึ้้้�น
ซึ่่่ง� แสดงให้้้เ� ห็็็น� ว่่่า� เมื่่่อ� ความเครีีี�ยดเพิ่่่ม� ขึ้้้น�  ค่่าดััั�ชนีีี�ของเหงื่่่อ� เพิ่่่ม� ขึ้้้น� เช่่่น� เดีีี�ยวกััั�น
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เครื่่�องฆ่่าเชื้้�อและย่่อยสลาย
หน้้ากากอนามััย
ทีีม เชื้้�อเพลิิงอััจฉริิยะ
สมาชิิก
นางสาวเชษฐ์์ธิิดา ศิิริิวััฒนา
นางสาวณััชชา ศุุภชััยโกศล
นางสาวพรชนก จุุฬาโอฬาร

อาจารย์์ที่่�ปรึึกษา
นายอภิิชาติิ ร่่มลำดวน

สถานศึึกษา : โรงเรีียนศึึกษานารีี กรุุงเทพมหานคร

แนวคิิดการออกแบบผลงาน
จากสถานการณ์์การระบาดของโควิิด-19 และขยะหน้้ากากอนามััยที่่�ไม่่มีีการกำจััด
อย่่างถููกวิิธีีจนทำให้้เกิิดปััญหาต่่างๆ ตามมา นอกจากนี้้�การกำจััดอย่่างไม่่ถููกวิิธีี 
ยัังมีีสาเหตุุมาจากการทิ้้�งของผู้้�ใช้้งานด้้วย ทางทีีมเชื้้�อเพลิิงอััจฉริิยะ จึึงคิิดริิเริ่่�ม
ที่่� จ ะแก้้ พ ฤติิ ก รรมของผู้้�ใช้้ ง านและ แก้้ ปัั ญ หาในปัั จ จุุ บัั นไปพร้้ อ มๆ กัันด้้ ว ย
“เครื่่� อ งฆ่่ า เชื้้� อ และย่่ อ ยสลายหน้้ า กากอนามััยเพื่่� อ เป็็ น ขยะเชื้้� อ เพลิิ ง ”
นวััตกรรมฆ่่าเชื้้�อด้้วยรัังสีี  UV-C สามารถฆ่่าเชื้้�อในอากาศ พื้้�นผิิววััตถุุ และนำ
ทำให้้ช่่วยลดความเสี่่�ยงของขยะติิดเชื้้�อ จากนั้้�นจึึงเข้้าสู่่�กระบวนการบีีบอััดขยะ
เป็็นแท่่งเพื่่�อใช้้สำหรัับเผาเป็็นเชื้้�อเพลิิงต่่อไป

กลุ่่�มเป้้าหมาย
- นัักเรีียนในโรงเรีียนศึึกษานารีี
- นัักเรีียนพยาบาลในวิิทยาลััยพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็็จพระปิ่่�นเกล้้า
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กระบวนการพััฒนาผลงาน
1. สำรวจกลุ่่�มเป้้าหมายชั้้�นมััธยมศึึกษาที่่� 1-6 ผ่่าน Google Forms
   เพื่่�อตรวจสอบความเข้้าใจและความต้้องการของกลุ่่�มเป้้าหมาย
2. สร้้างแบบจำลอง 3 มิิติิของผลงาน
3. หาอุุปกรณ์์ วััสดุุและสร้้างส่่วนประกอบที่่�ต้้องใช้้
4. ศึึกษาโค้้ดและการทำงานของบอร์์ด Arduino
5. สรุุปการเรีียงลำดัับการทำงานของผลงาน
6. ประกอบโครงร่่างของผลงานและส่่วนอื่่�นๆ เข้้าไปในเครื่่�อง
7. ทดสอบการทำงานของโค้้ด
8. เชื่่�อมต่่อระหว่่างตััวเครื่่�องและบอร์์ด Arduino รวมถึึงการรวมสายไฟ
9. ทดสอบการทำงานของเครื่่�อง
กระบวนการใช้้งาน
ในส่่วนของวิิธีีการใช้้งานทั้้�ง 2 เครื่่�อง มีีขั้้�นตอนดัังนี้้�
ส่่วนที่่� 1 : เครื่่�องฆ่่าเชื้้�อและย่่อยสลายหน้้ากากอนามััย
1. ทิ้้�งหน้้ากากอนามััยลงในช่่องด้้านบนของเครื่่�อง หน้้ากากอนามััย
   จะตกลงไปยัังชั้้�นฆ่่าเชื้้�อแล้้วเครื่่�องจะทำการปิิดรัับหน้้ากากอนามััย
   เป็็นเวลา 10 นาทีี
2. หลัังจาก 10 นาทีีนั้้�น เครื่่�องจะกลัับมาเปิิดอีีกครั้้�ง ส่่วนหน้้ากาก
    ที่่�ฆ่่าเชื้้�อแล้้วจะตกไปยัังชั้้�นบด
3. หลัังจากผ่่านกระบวนการบดและจะตกไปยัังชั้้�นเก็็บ
   หน้้ากากอนามััยไปไว้้ยัังชั้้�นล่่างสุุด
ส่่วนที่่� 2 : เครื่่�องจำหน่่ายหน้้ากากอนามััยและแอลกอฮอล์์
1. หยอดเหรีียญตามราคาของสิินค้้าที่่�ต้้องการ
2. กดปุ่่�มเลืือกซื้้�อสิินค้้า
3. รัับสิินค้้าจากช่่องรัับสิินค้้า
ทางทีีมได้้ทำการทดลองโดยผู้้�พััฒนาก่่อนนำไปวางให้้ผู้้�อื่่�นใช้้งาน
เพื่่�อดููผลลััพธ์์ที่่�ออกมาจากผลงาน และตรวจเชื้้�อในหน้้ากากอนามััย
ที่่�ฆ่่าเชื้้�อแล้้ว พร้้อมทั้้�งสำรวจเวลาที่่�ใช้้ทำงานและความปลอดภััย
โดยนำไปวางไว้้ในบริิเวณส่่วนหนึ่่�งของโรงเรีียนในวัันเปิิดภาคเรีียน
เพื่่�อให้้นัักเรีียนได้้ลองใช้้ หลัังจากนั้้�นจึึงสอบถามความคิิดเห็็น
ของผู้้�ใช้้งาน สำรวจจำนวนผู้้�ใช้้งาน และสำรวจความแตกต่่างก่่อน
และหลัังการติิดตั้้�งผลงาน

ผลการทดสอบ
นำไปทดสอบที่่วิ� ทิ ยาลััยพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็็จพระปิ่่�นเกล้้า
ได้้ผลตอบรัับเป็็นที่่�น่่าพึึงพอใจ
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การประกวดนวััตกรรมสร้้างเสริิมสุุขภาพ
Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021
เผยแพร่่ กุุมภาพัันธ์์ 2565
เลขมาตรฐานสากลประจำหนัังสืือ
ISBN (e-book) 978-616-393-362-1
สงวนลิิขสิิทธิ์์� ตามพระราชบััญญััติิลิิขสิิทธิ์์� พ.ศ. 2537 โดย สำนัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.)

จััดทำและเผยแพร่่โดย

สำนัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.)
อาคารศููนย์์เรีียนรู้้�สุุขภาวะ 99/8 อาคารศููนย์์เรีียนรู้้�สุุขภาวะ ซอยงามดููพลีี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่่�งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
โทรศััพท์์: 02 343 1500
เว็็บไซต์์: thaihealth.or.th/inno
Facebook Page: PM Health Promotion Inno Award
http://fb.me/pmhealthpromotioninnoaward/

ดำเนิินการผลิิตโดย

มููลนิิธิิวายไอวาย (why i why Foundation)
2044/23 ถ.เพชรบุุรีีตััดใหม่่ แขวงบางกะปิิ เขตห้้วยขวาง กทม. 10310
โทรศััพท์์: 02 125 7045
เว็็บไซต์์: whyiwhy.org

ผู้้�จััดทำ

ที่่�ปรึึกษา ดร.ณััฐพัันธุ์์� ศุุภกา

กองบรรณาธิิการ

สำนัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.)
นัักวิิชาการ สำนัักวิิชาการและนวััตกรรม
มููลนิิธิิวายไอวาย
1. วนััสนัันท์์ ศรีีไพศาล
2. พชร สุุวรรณดิิษ
3. พรเพ็็ญ เธีียรไพศาล
4. ดวงรัักษ์์ เลิิศมั่่�งมีี
5. เสาวลัักษณ์์ เขีียนนอก
6. อััจฉราวดีี ศรีีสร้้อย
7. นภรณ์์ ดีีนอก
8. อกนิิษฐ์์ ศรีีสุุทธิิวงศ์์

67

ภาพประกอบ
กราฟิิก
พิิสููจน์์อัักษร

อกนิิษฐ์์ ศรีีสุุทธิิวงศ์์
อกนิิษฐ์์ ศรีีสุุทธิิวงศ์์
1. อััจฉราวดีี ศรีีสร้้อย
2. วนััสนัันท์์ ศรีีไพศาล

ทีีมจััดประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021
สำนัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.)
สำนัักวิิชาการและนวััตกรรม และฝ่่ายสื่่�อสารองค์์กร
1. ดร.ณััฐพัันธุ์์� ศุุภกา
2. สุุภาพัันธุ์์� บุุนนาค
3. ปััทมา ทุุมาวงศ์์
4. นลิินีี เรืืองฤทธิิศัักดิ์์�
5. วนิิดา วะชัังเงิิน
6. ปทิิตตา วรสติิ
7. สุุรีีรััตน์์ ทองออน
8. วรรณภา ฤทธิิรัักษา

มููลนิิธิิวายไอวาย (why i why Foundation) และเพื่่�อนเครืือข่่าย Facilitator, Note Taker, Visual Note Taker, ล่่ามแปลภาษา
และทีีมสื่่�อ: ทีีมเจตนาดีีรีีพัับลิิค (JettanaDee Republic )

ด้้วยความขอบคุุณ
		

คณะกรรมการผู้้� ท รงคุุ ณ วุุ ฒิิ แ ละผู้้� เ ชี่่� ย วชาญจากภาคส่่วนต่่างๆ ที่่� ก รุุ ณ ามาดููแล

ให้้คำำ�แนะนำำ� และฟููมฟัักน้้องๆ นวััตกรทั้้�ง 20 ทีีม ให้้เป็็น ‘เมล็็ดพัันธุ์์�สร้้างเสริิมสุขุ ภาพที่่�มีคุ
ี ณ
ุ ภาพ’
ที่่�สำำ�คััญคืือผู้้เ� ข้้าร่่วมประกวดทุุกท่่านไม่่ว่่าจะเป็็นเหล่่านวััตกร และคุุณครูู อาจารย์์ ที่่�มีค
ี วามตั้้�งใจ
และความมุ่่� ง มั่่� น อย่่างเต็็ ม เปี่่� ย มตั้้� ง แต่่ต้้ น จนจบโครงการ เพื่่� อ พัั ฒ นาผลงานนวัั ต กรรม
สร้้างเสริิมสุุขภาพให้้ตอบโจทย์์ และใช้้งานได้้จริิงอย่่างดีีที่่�สุุด ทำำ�ให้้การประกวดครั้้�งนี้้�มีีคุุณค่่า
และเป็็ น ความทรงจำำ �ที่่� ดีี ข องพวกเราทุุ ก คน
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