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ความเป็็นมาของการป็ระกวด

	 สถานการณ์์สุขภาพคนไทยในหลายปีีท่�ผ่่านมาพบว่่าโรคท่�เป็ีนสาเหตุุการตุายและส่งผ่ลให้สุขภาพไม่ดี่น้�นไม่ได้ีเกิดีจากเชื้้�อโรค

เชื้่นในอดี่ตุ	 แตุ่เปี็นผ่ลจากพฤตุิกรรมการดีำเนินช่ื้ว่ิตุและสภาพแว่ดีล้อมท่�อาศั้ยอย่่	 เชื้่น	 อุบ้ตุิเหตุุบนท้องถนน	 โรคมะเร็ง	 โรคคว่ามดี้น

โลหิตุส่ง	 โรคหลอดีเล้อดีในสมอง	 โรคห้ว่ใจ	 หร้อท่�เร่ยกรว่มก้นว่่า	 “โรคไม่ตุิดีตุ่อเร้�อร้ง”	 (Non-communicable	 diseases	 -	 NCDs)	

อ้นเปี็นผ่ลจากการส่บบุหร่�	ดี้�มสุรา	บริโภคอาหารท่�ไม่เหมาะสม	ออกกำล้งกายไม่เพ่ยงพอ	คว่ามปีระมาทและไม่เคารพกฎจราจร	ฯลฯ	จึง

เปี็นโรคท่�ปี้องก้นไดี้ดี้ว่ยการม่พฤตุิกรรมท่�เหมาะสม	นอกจากน่�	สภาพแว่ดีล้อมรอบตุ้ว่ก็ม่ส่ว่นเก่�ยว่ข้องก้บการเอ้�อตุ่อสุขภาพท่�ดี่ของเรา

ดี้ว่ย	เชื้่น	การม่ถนนหนทางท่�ดี่	การอย่่อาศั้ยในโรงเร่ยน	ท่�ทำงาน	ชืุ้มชื้น	หร้อครอบคร้ว่ท่�สน้บสนุนส่งเสริมให้ม่พฤตุิกรรมเพ้�อสุขภาพท่�ดี่

	 สำน้กงานกองทุนสน้บสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 ดีำเนินงานด้ีานการสร้างเสริมสุขภาพ	 โดียมุ่งแก้ไขตุ้นเหตุุท่�ก่อให้

เกิดีปีัญหาสุขภาพของคนไทย	 หนึ�งในกลไกสำค้ญค้อการสร้างนว่้ตุกรรมสร้างเสริมสุขภาพท่�ทำให้เกิดีการเปีล่�ยนแปีลงพฤตุิกรรมและ

ปีัจจ้ยกำหนดีสุขภาพตุ่างๆ	อ้นส่งผ่ลให้ทุกคนบนแผ่่นดีินไทยม่สุขภาพดี่ครบ	4	มิตุิ	 ไดี้แก่	สุขภาพกาย	สุขภาพจิตุใจ	สุขภาพทางส้งคม	

และสขุภาพทางปีญัญา	ดีว้่ยการทำงานอยา่งมส่ว่่นรว่่มกบ้ทกุภาคสว่่นและมุง่ใหเ้กดิีการเปีล่�ยนแปีลงพฤตุกิรรมเพ้�อสขุภาพท่�ดีอ่ยา่งย้�งยน้

	 นอกจากน่�	 สสส.	 เชื้้�อม้�นในพล้งของคนรุ่นใหม่และศั้กยภาพของเยาว่ชื้นรว่มท้�งเคร้อข่ายคร่ท่�จะเปี็นกำล้งสำค้ญในการทำงาน

สรา้งเสริมสขุภาพ	สรา้งนว่ตุ้กรรมและการเปีล่�ยนแปีลงสง้คมและผ้่่คนให้มสุ่ขภาพท่�ดีข่ึ�นไดี	้สสส.	จงึรว่่มกบ้	มล่นธิิวิ่ายไอว่าย	(why	i	why	

Foundation)	ซึ่ึ�งมพ้่นธิกจิและปีระสบการณ์ก์ารพฒ้นาและสนบ้สนุนการใชื้ศ้ัก้ยภาพของคนรุน่ใหม่ผ่่านกระบว่นการอบรมเชิื้งปีฏิบิตุ้กิาร	

ดีำเนนิโครงการพ้ฒนาศัก้ยภาพนว้่ตุกรสรา้งเสรมิสขุภาพรุน่ใหมแ่ละจด้ีการปีระกว่ดีนว่ตุ้กรรมสรา้งเสรมิสุขภาพ	ตุ้�งแตุป่ี	ี2561	ภายใตุช้ื้้�อ	

“ThaiHealth	Inno	Awards”	และจ้ดีอย่างตุ่อเน้�องทุกปีี

	 การจ้ดีปีระกว่ดี	 3	 คร้�งท่�ผ่่านมาได้ีพิส่จน์ว่่าเยาว่ชื้นรุ่นใหม่ล้ว่นม่ศ้ักยภาพและคว่ามคิดีสร้างสรรค์	 สามารถพ้ฒนานว่้ตุกรรม

สรา้งเสรมิสขุภาพท่�นำไปีใชื้ป้ีระโยชื้นแ์ละแกป้ีญัหาสง้คมไดีจ้รงิ	ในแตุล่ะปีมีเ่ยาว่ชื้นสนใจสมค้รเขา้รว่่มการปีระกว่ดีเพิ�มมากขึ�นเปีน็เทา่ตุว้่

และไดี้ร้บเส่ยงสะท้อนว่่าเปี็นการปีระกว่ดีท่�ม่จุดีเดี่นเร้�องการพ้ฒนาศ้ักยภาพน้กเร่ยน	 น้กศัึกษา	 และคุณ์คร่	 อาจารย์เพ้�อเตุิบโตุใน

เสน้ทางนว้่ตุกรรมสรา้งเสรมิสขุภาพไปีดีว้่ยกน้	ผ่นว่กกบ้ว่าระครบรอบ	20	ปี	ีการขบ้เคล้�อนงานสรา้งเสรมิสขุภาพของ	สสส.	จงึไดีข้ออนญุาตุ

นายกรฐ้มนตุร่	พลเอก	ปีระยทุธิ	์จน้ทรโ์อชื้า	ใชื้ช้ื้้�อ	Prime	Minister’s	Award	for	Health	Promotion	Innovation	เพ้�อยกระดีบ้การปีระกว่ดี	

ซึ่ึ�งท่านนายกร้ฐมนตุร่อนุญาตุเม้�อพฤษภาคม	2564	และย้งไดี้ร้บคว่ามกรุณ์าจากท่านอนุทิน	ชื้าญว่่รก่ล	รองนายกร้ฐมนตุร่	และปีระธิาน

กรรมการกองทุน	 สสส.	 ให้เก่ยรติุเป็ีนปีระธิานในพิธ่ิปีระกาศัผ่ลและมอบรางว่้ล	 เพ้�อเปี็นกำล้งใจและคว่ามภาคภ่มิใจของเหล่าเยาว่ชื้น

นว่้ตุกรสร้างเสริมสุขภาพดี้ว่ย

	 สสส.	มุ่งหว่้งว่่าการปีระกว่ดีน่�จะสร้างและพ้ฒนาเยาว่ชื้นไทยให้เปี็น	“เมล็ดีพ้นธิุ์นว่้ตุกรสร้างเสริมสุขภาพ”	ท่�ม่ท้กษะ	คว่ามร่้	

คว่ามสามารถดี้านการว่ิจ้ย	ปีระดีิษฐ์	คิดีค้น	สร้างสรรค์นว่้ตุกรรมให้สามารถใชื้้ไดี้จริง	รว่มท้�งสร้างเคร้อข่ายเยาว่ชื้นและคร่ท่�ม่ส่ว่นร่ว่ม

สน้บสนุนดี้านการสร้างเสริมสุขภาพของส้งคมไทยอย่างจริงจ้งและย้�งย้น



กระบัวนการ
ในการป็ระกวด
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กระบัวนการในการป็ระกวด

 การประกวดม์ุ�งสิรา้งแลืะพัฒันาเยาวชีนใหัเ้ปน็ “เม์ลืด็พันัธุน์วัตักรสิรา้งเสิริม์สิขุ้ภาพั” 
จากการดำาเนินงานม์ากว�า 3 ปีพับว�า ปัจจัยหัลืักในคัวาม์สิำาเร็จ ผสิานไปด้วยการทำางาน
ข้องผ้้ม์ีสิ�วนเกี�ยวข้้องในโคัรงการที�ม์ีบทบาทชัีดเจนตัั�งแตั�เริ�ม์ตั้น กระบวนการพััฒนา
ศัักยภาพัผ�านกิจกรรม์อบรม์เชีิงปฏิิบัตัิการที�เข้้ม์ข้้น แลืะการตัิดตัาม์เสิริม์การทำางานข้อง
ทีม์นวัตักรอย�างตั�อเนื�อง

เยาวชน นวัตกรรุ�นใหม�
ออกแบับัและพัฒนานวัตกรรม

เตรียมความพร้อม
มุ�งมั�น เอาจริงเอาจัง

ครทูี่ี�ป็รกึษา
พลังสำำาคัญ

ในการผลักดัน

นวัตกรเยาวชน

Mentor
ให้คำาแนะนำา

และคำา
ป็รึกษา

ที่ีมพี�ๆ  สำสำสำ.ผู้จัดงานหลัก-สำร้างความเข้าใจในวัตถุุป็ระสำงค์และเป็้าหมายและเป็็นกองหนุนในทีุ่กๆ ด้าน

ที่ีม why i why
ออกแบับักระบัวนการ
เพ่�อสำร้างการเรียนรู้
และเป็็นผู้ผสำานพลัง

ของทีุ่กหน�วย

Facilitator
พี�เลี�ยงของ

โครงการ
1 คน ดูแล 1 ที่ีม
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หัวข้อการป็ระกวด
สิอดคัลือ้งกบัประเดน็การข้บัเคัลืื�อนงานข้อง สิสิสิ. 
รวม์ถึงเพัื�อเพัิ�ม์คัวาม์ชีัดเจนข้องการออกแบบ
นวัตักรรม์ใหั้ตัอบโจทย์ประเด็นในชีุม์ชีนม์ากข้ึ�น 

หัวข้อหลัก
“นวัตักรรม์สิร้างเสิริม์สิุข้ภาพั 
ที�ชี�วยลืดพัฤตัิกรรม์เสิี�ยง หัรือ 

สิ�งเสิริม์ใหั้คันมี์สิุข้ภาพัที�ดีอย�างยั�งยืน 
แลืะตัอบโจทย์คัวาม์ตั้องการ

ข้องกลืุ�ม์เป้าหัม์าย”

ระดับัการป็ระกวด
1. ระดับม์ัธยม์ศัึกษาตัอนปลืาย (ม์. 4 - 6) 
2. ระดับอาชีีวศัึกษา (ปวชี. หัรือเทียบเท�า)

8 หัวข้อย�อย
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กระบัวนการคัดเล่อกและตัดสินการป็ระกวด 
การพัฒนาผลงาน และถุอดบัที่เรียน

1. คััดเลืือกรอบที่่� 1 : เอกสารการสมััคัร (First Screen)

ท่มผ่่้สม้ครตุ้องส่งใบสม้ครท่�กรอกข้อม่ลครบถ้ว่น	 พร้อมแนบเอกสารตุามท่�กำหนดีในกตุิกาและข้�นตุอนการสม้คร	 โดียคณ์ะกรรมการจะ

พิจารณ์าและค้ดีเล้อกข้อเสนอโครงการ	ระดี้บละ	20	ท่ม	รว่ม	2	ระดี้บ	จำนว่น	40	ท่ม	เข้าร่ว่มการนำเสนอแนว่คิดีนว่้ตุกรรม

2. คััดเลืือกรอบที่่� 2 : การนำเสนอแนวคัิดนวัตกรรมั

ทม่ผ่่ส้มค้รจะตุ้องเขา้มานำเสนอแนว่คิดีนว่ตุ้กรรมสร้างเสริมสขุภาพตุ่อหน้าคณ์ะกรรมการผ้่่ทรงคุณ์ว่ฒุ	ิโดียคณ์ะกรรมการฯ	จะพจิารณ์า

และค้ดีเล้อกข้อเสนอโครงการ	และตุ้ดีสินให้เข้ารอบระดี้บละ	10	ท่ม	รว่ม	2	ระดี้บ	จำนว่น	20	ท่ม

3. อบรมัเชิิงปฏิิบัติการ (Workshop) 

ท่มท่�ผ่่านเข้ารอบท้�งสองระดี้บ	จำนว่น	20	ท่ม	ท้�งน้กเร่ยนและอาจารย์ท่�ปีรึกษา	ตุ้องเข้าร่ว่มอบรมเชื้ิงปีฏิิบ้ติุการพ้ฒนาศ้ักยภาพดี้าน

แนว่คิดีการสร้างเสริมสุขภาพ	และการพ้ฒนาผ่ลงานนว่้ตุกรรม	โดียกลุ่มท่�ม่ส่ว่นเก่�ยว่ข้องในกระบว่นการอบรมเชื้ิงปีฏิิบ้ตุิการม่ดี้งน่�

• เยาวชิน นวัตกรร่�นใหมั�

เร่ยนร้�หลืักส้ตรสำหรับนักเร่ยน

-	หล้กการและแนว่คิดีการสร้างเสริมสุขภาพ	ลดีปีัจจ้ยเส่�ยงดี้านสุขภาพ	ฯลฯ

-	ฝึึกท้กษะกระบว่นการออกแบบและพ้ฒนานว่้ตุกรรมตุามหล้กการ	Design	Thinking	

		การให้คว่ามสำค้ญก้บกลุ่มเปี้าหมาย	การทำคว่ามเข้าใจ	User	Experience

-	การพ้ฒนาท้กษะการนำเสนอผ่ลงานนว่้ตุกรรม

-	การร้บฟัังและแลกเปีล่�ยนข้อคิดีเห็นและข้อเสนอแนะก้บกรรมการและผ่่้เชื้่�ยว่ชื้าญ	

-	การเขย่นแผ่นปีฏิบิติุ้การในช่ื้ว่งเว่ลา	2	เดีอ้น	เพ้�อดีำเนินการพฒ้นาผ่ลงานให้เสร็จสมบร่ณ์ก่์อนนำเสนอผ่ลงานรอบสุดีท้าย

• คัร้ที่่�ปรึกษา

เร่ยนร้�หลืักส้ตรสำหรับคัร้ที่่�ปรึกษา

-	Coaching	แนว่คิดีคร่ค้อโค้ชื้	เตุิมท้กษะการฟััง	การตุ้�งคำถาม	การให้คำปีรึกษา	

-	หล้กการและแนว่คิดีการสร้างเสริมสุขภาพ	ลดีปีัจจ้ยเส่�ยงดี้านสุขภาพ	ฯลฯ

-	ฝึึกท้กษะกระบว่นการออกแบบและพ้ฒนานว่้ตุกรรมตุามหล้กการ	Design	Thinking

• ผู้้�จััดงานหลืัก (สำนักวิชิาการแลืะนวัตกรรมั สสส.)

-	สร้างคว่ามเข้าใจท่�ชื้้ดีเจนเก่�ยว่ก้บว่้ตุถุปีระสงค์และเปี้าหมายของการปีระกว่ดี

-	ให้คว่ามร่้เก่�ยว่ก้บหล้กการและแนว่คิดีการสร้างเสริมสุขภาพ

-	ปีระสานงานผ่่้ท่�เก่�ยว่ข้อง	และดี่แลภาพรว่มของการจ้ดีงานให้บรรลุว่้ตุถุปีระสงค์ท่�ตุ้�งไว่้
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• ผู้้�ออกแบบกระบวนการเร่ยนร้� (Learning Designer) มั้ลืนิธิิวายไอวาย

ออกแบบกระบว่นการ	 สร้างการเร่ยนร่้	 ให้ตุอบว้่ตุถุปีระสงค์ของการปีระกว่ดี	 และปีร้บสถานการณ์์หน้างานให้

เหมาะสม

• กระบวนกรกลื่�มั (Facilitator) 

พ่�เล่�ยงโครงการ	1	คน	ดี่แล	1	ท่ม	ตุลอดีการอบรม	เพราะพ่�เล่�ยงม่คว่ามเข้าใจในกระบว่นการและว่ิธิ่คิดีของเยาว่ชื้น	

และเปี็นหล้กยึดีให้ก้บเยาว่ชื้นทุกท่มในการพ้ฒนานว่้ตุกรรมเม้�ออย่่ในกระบว่นการอบรม	

• เมันเที่อร์ (Mentor) 

ผ่่้เชื้่�ยว่ชื้าญเชื้ิงปีระเดี็น	เปี็นท่�ปีรึกษาทางเทคนิค	ให้คำแนะนำและคำปีรึกษาไดี้อย่างเหมาะสม

จากน้�นทุกท่มจะไดี้ร้บงบปีระมาณ์สน้บสนุนท่มละ	10,000	บาท	เพ้�อพ้ฒนาผ่ลงานสำหร้บนำเสนอในการปีระกว่ดี

รอบสดุีทา้ย	โดียมก่ารตุดิีตุามการพฒ้นานว่ตุ้กรรมของท้�ง	20	ทม่	อยา่งใกลช้ื้ดิี	อก่ท้�งเสรมิการพฒ้นานว่ตุ้กรรมผ่า่น

กิจกรรมออนไลน์ผ่่านแอปีพลิเคชื้้น	Zoom	3	คร้�ง	พบปีะ	ว่างแผ่น	แลกเปีล่�ยนปีระสบการณ์์การทำงานระหว่่างท่ม	

เพ้�อนำไปีตุ่อยอดีในงานนว่้ตุกรรมของแตุ่ละท่มไดี้	

4. ตัดสินการประกวดจัากการนำเสนอผู้ลืงานรอบส่ดที่�าย

ทม่ท่�ผ่า่นเขา้รอบ	20	ทม่สดุีทา้ย	นำเสนอผ่ลงานท่�ไดีร้บ้การปีรบ้ปีรงุและพฒ้นาพรอ้มบรรยายแนว่คดิี	ว่ธิิด่ีำเนนิการตุอ่คณ์ะกรรมการ	

เพ้�อตุ้ดีสินท่มท่�ชื้นะการปีระกว่ดีในระดี้บม้ธิยมศัึกษาตุอนปีลาย	และระดี้บอาชื้่ว่ศัึกษา

 

5. แลืกเปลื่�ยนเร่ยนร้�แลืะถอดบที่เร่ยนผู้้�เข้�าร�วมัโคัรงการ

ทม่ท่�ผ่า่นเข้ารอบ	20	ทม่สดุีทา้ย	ท้�งนก้เรย่นและครท่่�ปีรกึษา	จะไดีเ้ขา้รว่่มกระบว่นการถอดีบทเรย่นในรป่ีแบบออนไลน์	ภายหล้งจาก

การนำเสนอผ่ลงานและปีระกาศัผ่ล	เพ้�อรว่่มกน้สะทอ้นการเรย่นร่ท้่�เกดิีขึ�นตุลอดีโครงการ	และสะทอ้นคว่ามคดิีเหน็ท่�มตุ่อ่โครงการ	

สำหร้บการนำไปีปีระมว่ลผ่ล	พ้ฒนาตุ่อยอดีในโครงการรุ่นตุ่อไปี
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อบัรมเชิงป็ฏิิบััติการ 
(Workshop)

ไที่ม์ไลน์
การป็ระกวด

มิ.ย.

15
ก.ค.

22 
ก.ค.

21 
สำ.ค.

23 
สำ.ค.

30
ธ.ค.

30
ม.ค.

31
ม.ค.

23-24
และ

30-31
ต.ค.

เป็ิดโครงการและรับัสำมัคร

ป็ระกาศผลการคัดเล่อก 
รอบัที่ี� 1

นำาเสำนอผลงานของ 33 ที่ีม
ที่ี�ผ�านรอบัที่ี� 1 

ป็ระกาศผลการคัดเล่อก
รอบัที่ี� 2

ป็ิดรับัการสำ�งผลงาน
รอบัสำุดที่้าย

ถุอดบัที่เรียนและ
นำาเสำนอผลงานรอบัสำดุที่า้ย

ดี้ว่ยจำนว่น	362	ไอเดี่ยนว่้ตุกรรม
ไอเดี่ยระดี้บม้ธิยมศัึกษาตุอนปีลาย	311	ไอเดี่ย

ไอเดี่ยระดี้บอาชื้่ว่ศัึกษา	51	ไอเดี่ย

ม้ธิยมศัึกษาตุอนปีลาย	20	ท่ม
อาชื้่ว่ศัึกษา	13	ท่ม

ม้ธิยมศัึกษาตุอนปีลาย	10	ท่ม
อาชื้่ว่ศัึกษา	10	ท่ม

พธิปี็ระกาศผล
และมอบัรางวลั

ที่ั�ง 2 ระดบัั

2565
2564

ป็ิดรับัสำมัคร
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คณะกรรมการพิจารณาและกำาหนดหลักเกณฑ์์การตัดสิน  
Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021 

1. ดร.ส่ปร่ดา อด่ลืยานนที่์ ท่�ปีรึกษา

ผ่่้จ้ดีการกองทุนสน้บสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

2. รองศาสตราจัารย์ นายแพที่ย์สรนิต ศิลืธิรรมั ปีระธิานกรรมการ

กรรมการกองทุนสน้บสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

3. ดร.ประกาศิต กายะสิที่ธิิ� รองปีระธิานกรรมการ

รองผ่่้จ้ดีการกองทุนสน้บสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

4. ผู้้�แที่นสำนักงานพัฒนาวิที่ยาศาสตร์แลืะเที่คัโนโลืย่แห�งชิาต	ิกรรมการ

คุณ์ว่้นทน่ย์	พ้นธิชื้าตุิ	ท่�ปีรึกษา	ศั่นย์ว่ิจ้ยเทคโนโลย่สิ�งอำนว่ยคว่ามสะดีว่กและเคร้�องม้อแพทย์

5. ผู้้�แที่นสำนักงานนวัตกรรมัแห�งชิาติ (องคั์การมัหาชิน) กรรมการ

คุณ์ธิ่ร่สา	ม้ทว่พ้นธิุ์	รองผ่่้อำนว่ยการดี้านยุทธิศัาสตุร์องค์กร

6. ผู้้�แที่นสถาบันส�งเสริมัการสอนวิที่ยาศาสตร์แลืะเที่คัโนโลืย่ กรรมการ

ศั.	ดีร.ชื้่กิจ	ลิมปีิจำนงค์	ผ่่้อำนว่ยการสถาบ้นส่งเสริมการสอนว่ิทยาศัาสตุร์และเทคโนโลย่

7. ผู้้�แที่นบริษัที่ ป้นซิิเมันต์ไที่ย จัำกัด กรรมการ

ดีร.ว่ิไลพร	เจตุนจ้นทร์	ท่�ปีรึกษาดี้านนว่้ตุกรรม

8. ดร.ณััฐพันธิ่์ ศ่ภกา กรรมการและเลขานุการ

ร้กษาการผ่่้อำนว่ยการสำน้กว่ิชื้าการและนว่้ตุกรรม	สสส.

9. นักวิชิาการสำนักวิชิาการแลืะนวัตกรรมั	ผ่่้ชื้่ว่ยเลขานุการ

คณะกรรมการตัดสินการป็ระกวด 
Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021

รศ.นพ.สำรนิต ศิลธรรม 
กรรม์การกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม์สุข้ภาพั

ประธานคัณะกรรม์การตััดสินการประกวด

คณะกรรมการ
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คณะกรรมการตัดสินการป็ระกวด
ระดับัอาชีวศึึกษา

ดร.อรรถุพล สำังขวาสำี
เลืข้าธิการสิภาการศัึกษา

สิำานักงานเลืข้าธิการสิภาการศัึกษา

ผ้้ทรงคัุณวุฒิจากหัน�วยงานการศัึกษา

คุณป็รีชภาวรรณ  ไตรพรยุวสำิน 

Corporate Innovation Planner  

RISE Corporate Innovation

ผ้้ทรงคัุณวุฒิด้านสิร้างเสิริม์สิุข้ภาพั

ดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์
ผ้้อำานวยการฝ่่ายยุทธศัาสิตัร์นวัตักรรม์

สิำานักงานนวัตักรรม์แหั�งชีาตัิ (องคั์การม์หัาชีน)

ผ้้ทรงคัุณวุฒิด้านไอเดียนวัตักรรม์

คุณป็รเมศวร์ ฟููมูลเจริญ
Intrapreneurship Management Manager NEXT 

บริษัท แอดวานซ์์ อินโฟร์ เซ์อร์วิสิ จำากัด ม์หัาชีน

ผ้้ทรงคัุณวุฒิจากภาคัเอกชีน

ดร.พัชราภรณ์ วงษา 
ผ้้อำานวยการโปรแกรม์บริหัารผลืิตัภัณฑ์์เคัรื�องสิำาอางแลืะเสิริม์อาหัาร

ศั้นย์คัวาม์เป็นเลืิศัด้านชีีววิทยาศัาสิตัร์ (TCELS)

ผ้้ทรงคัุณวุฒิสิาข้าวิทยาศัาสิตัร์แลืะเทคัโนโลืยี 

รศ.นัที่ที่นี เนียมที่รัพย์
คัณะสิถาปัตัยกรรม์ศัาสิตัร์ 

จุฬาลืงกรณ์ม์หัาวิทยาลืัย

ผ้้ทรงคัุณวุฒิด้าน Design Thinking

คุณเข็มเพชร เลนะพันธ์
ผ้้อำานวยการสิำานักสิร้างสิรรคั์โอกาสิ (สิำานัก 6)

แลืะรักษาการผ้้ชี�วยผ้้จัดการ สิสิสิ.

 ผ้้บริหัาร สิสิสิ.

คุณศิริพร ศริพันธุ์
ผ้้อำานวยการสิำานักอำานวยการ

สิำานักงานเลืข้าธิการสิภาการศัึกษา

ผ้้ทรงคัุณวุฒิจากหัน�วยงานการศัึกษา
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คณะกรรมการตัดสินการป็ระกวด
ระดับัมัธยมศึึกษา

ศ. ดร.ชูกิจ ลิมป็ิจำานงค์
ผ้้อำานวยการสิถาบันสิ�งเสิริม์

การสิอนวิทยาศัาสิตัร์แลืะเทคัโนโลืยี (สิสิวท.)

ผ้้ทรงคัุณวุฒิจากหัน�วยงานการศัึกษา

นพ.อัครินที่ร์ นิมมานนิตย์ 
ผ้้ชี�วยคัณบดีฝ่่ายพััฒนาคัุณภาพั 

คัณะแพัทยศัาสิตัร์ศัิริราชีพัยาบาลื

ม์หัาวิทยาลืัยม์หัิดลื

ผ้้ทรงคัุณวุฒิด้านสิร้างเสิริม์สิุข้ภาพั

ดร.กฤษฎ์์ชัย สำมสำมาน
รองผ้้อำานวยการ 

สิำานักงานเลืข้าธิการรัฐม์นตัรีศัึกษา

แหั�งเอเชีียตัะวันออกเฉีียงใตั้

ผ้้ทรงคัุณวุฒิด้านไอเดียนวัตักรรม์

ดร.วิไลพร เจตนจันที่ร์
ที�ปรึกษาด้านนวัตักรรม์

บริษัท ป้นซ์ิเม์นตั์ไทย จำากัด (ม์หัาชีน)

ผ้้ทรงคัุณวุฒิจากภาคัเอกชีน

คุณวันที่นีย์ พันธชาติ
ที�ปรึกษา ศั้นย์วิจัยเทคัโนโลืยีสิิ�งอำานวยคัวาม์สิะดวกแลืะเคัรื�องม์ือแพัทย์ 

สิำานักงานพััฒนาวิทยาศัาสิตัร์แลืะเทคัโนโลืยีแหั�งชีาตัิ (สิวทชี.)

ผ้้ทรงคัุณวุฒิสิาข้าวิทยาศัาสิตัร์แลืะเทคัโนโลืยี

รศ.ดร.ชูจิต ตรีรัตนพันธ์
คัณะสิถาปัตัยกรรม์ศัาสิตัร์แลืะการออกแบบ 

ม์หัาวิทยาลืัยเทคัโนโลืยีพัระจอม์เกลื้าธนบุรี

ผ้้ทรงคัุณวุฒิด้าน Design Thinking

คุณณัฐยา บัุญภักดี
ผ้้อำานวยการสิำานักสินับสินุนสิุข้ภาวะเด็ก 

เยาวชีนแลืะคัรอบคัรัว (สิำานัก 4)

ผ้้บริหัาร สิสิสิ.

ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา
รักษาการผ้้อำานวยการ

สิำานักวิชีาการแลืะนวัตักรรม์ สิสิสิ.

ผ้้ทรงคัุณวุฒิด้านสิร้างเสิริม์สิุข้ภาพั
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รศ.ดร.ชูจิต ตรีรัตนพันธ์ (อาจารย์ชู)
รองคัณบดีฝ่่ายวิจัย

ม์หัาวิทยาลืัยเทคัโนโลืยีพัระจอม์เกลื้าธนบุรี
ความเชี�ยวชาญ

- การออกแบบที�คัำานึงถึงผ้้ใชี้เป็นศู้นย์กลืาง
- กระบวนการคัิดเชีิงออกแบบ
- การออกแบบเพัื�อการสื�อสาร
- การออกแบบเพัื�อปฏิิสัม์พัันธ์ 
  แลืะการออกแบบบริการ

คุณป็รีชภาวรรณ ไตรพรยุวสำิน (พี�ไมตี�)
Corporate Innovation Planner  

RISE Corporate Innovation
ความเชี�ยวชาญ

- วิศูวกรรม์ชีีวการแพัทย์
- การพััฒนาธุรกิจนวัตักรรม์ 
- ทรัพัย์สินทางปัญญา

ผศ.ดร.ป็รีดา จาตุรพงศ์ (พี�เป็๊ก)
อาจารย์คัณะวิศูวกรรม์ศูาสตัร์ ภาคัวิชีาวิศูวกรรม์โยธา 

สถาบันเทคัโนโลืยีพัระจอม์เกลื้าเจ้าคัุณทหัารลืาดกระบัง
ความเชี�ยวชาญ

- วิศูวกรรม์โยธา
- งานวิจัยด้านการป้องกัน
  แลืะแก้ไข้ปัญหัาอุบัตัิเหัตัุจราจร

ดร.กฤษฎ์์ชัย สำมสำมาน (พี�หมอน)
รองผ้้อำานวยการ

สำานักงานเลืข้าธิการรัฐม์นตัรีศูึกษา
แหั�งเอเชีียตัะวันออกเฉีียงใตั้

ความเชี�ยวชาญ
- การสื�อสารด้านวิทยาศูาสตัร์แลืะเทคัโนโลืยี 
- การประดิษฐ์เทคัโนโลืยีแบบ DIY (Maker)

รศ.นัที่ที่นี เนียมที่รัพย์ (พี�นุ้ย)
หััวหัน้าภาคัวิชีาการออกแบบอุตัสาหักรรม์ คัณะสถาปัตัยกรรม์ศูาสตัร์ 

จุฬาลืงกรณ์ม์หัาวิทยาลืัย
ความเชี�ยวชาญ

- สถาปัตัยกรรม์ภายใน (วุฒิสถาปนิก)
- การออกแบบอุตัสาหักรรม์

ผ้้ใหั้คัำาปรึกษากับทีม์นวัตักร ทั�งเชีิงเทคันิคัแลืะประเด็นคัวาม์ร้้ตั�างๆ เพัื�อพััฒนานวัตักรรม์
สิร้างเสิริม์สิุข้ภาพั โดยผ้้เชีี�ยวชีาญแตั�ลืะท�าน ม์าจากหัน�วยงานภาคัีเคัรือข้�าย สิสิสิ. ที�ม์ีคัวาม์เกี�ยว

เนื�องกับประเด็นการพััฒนานวัตักรรม์ข้องนวัตักร รวม์ถึงบางสิ�วนเป็นบุคัลืากรจาก สิสิสิ. 
ผ้้ม์ีองคั์คัวาม์ร้้เชีิงลืึกเฉีพัาะด้านข้องการสิร้างเสิริม์สิุข้ภาพั

Mentor
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คุณสำุพัตรา สำำาราญจิตร์ (พี�สำไตรค์)
นักวิชีาการอิสระ

แผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัตัิเหัตัุจราจร
ความเชี�ยวชาญ

การวิจัยด้านการป้องกัน
แลืะแก้ไข้ปัญหัาอุบัตัิเหัตัุจราจร เชีิงนโยบาย 

แลืะการสร้างคัวาม์ม์ีส�วนร�วม์ข้องชีุม์ชีน

คุณณัฐยา บัุญภักดี (พี�ผึ�ง)
ผ้้อำานวยการ

สำานักสนับสนุนสุข้ภาวะเด็ก เยาวชีน แลืะคัรอบคัรัว 
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม์สุข้ภาพั (สสส.)

ความเชี�ยวชาญ
- สุข้ภาวะทางเพัศู
- เด็กแลืะเยาวชีน
- สิทธิสตัรี

อ.รุจิเรศ เอ่�อพิริยะสำกุล (อาจารย์จี�)
อาจารย์ประจำาคัณะกายบำาบัด ม์หัาวิทยาลืัยม์หัิดลื

ความเชี�ยวชาญ
กายภาพับำาบัดระบบกระด้กแลืะกลื้าม์เนื�อ

ดร.วสำันต์ ภัที่รอธิคม (พี�จุ�บั)
หััวหัน้าทีม์วิจัยระบบข้นส�งแลืะจราจรอัจฉีริยะ

ศู้นย์เทคัโนโลืยีอิเลื็กทรอนิกส์แลืะคัอม์พัิวเตัอร์แหั�งชีาตัิ (NECTEC)
สำานักงานพััฒนาวิทยาศูาสตัร์แลืะเทคัโนโลืยีแหั�งชีาตัิ

ความเชี�ยวชาญ
- ระบบการจราจรอัจฉีริยะ 
- การพััฒนาเม์ืองอัจฉีริยะโดย
   mobile and social sensors
- การทำา Data Analytics

รศ.ดร.มณฑ์า เก�งการพานิช (อาจารย์หมู)
ประธานคัณะกรรม์การหัลืักส้ตัร วท.บ. (สาธารณสุข้ศูาสตัร์)

คัณะสาธารณสุข้ศูาสตัร์ ม์หัาวิทยาลืัยม์หัิดลื
ความเชี�ยวชาญ

- การคัวบคัุม์ยาส้บ การทำางานเลืิกบุหัรี�ในชีุม์ชีน
- สุข้ศูึกษาแลืะส�งเสริม์สุข้ภาพั การป้องกันภาวะแทรกซ์้อน
  แลืะการส�งเสริม์สุข้ภาพักลืุ�ม์เป้าหัม์ายโรคัเรื�อรัง
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คุณพศิษฐ์ คณาศิริชัยนนที่์ (พี�นิค)
นักกำาหันดอาหัาร โคัรงการคันไทยไร้พัุง

เคัรือข้�ายคันไทยไร้พัุง
ความเชี�ยวชาญ

อาหัารแลืะโภชีนาการ

คุณรมิดา จึงไพศาล (พี�เจนนี�)
Digital Product Designer 

บริษัท คัอยน์ดี จำากัด
ความเชี�ยวชาญ

- Product Design 
- ผ้้ก�อตัั�ง Covid Tracker

ดร.ภานนที่์  คุ้มสำุภา (พี�โอ)
อาจารย์ ประจำาภาคัวิชีานิเทศูศูาสตัร์

 แลืะสาร สน เทศูศูาสตัร์  
คัณะม์นุษย ศูาสตัร์  ม์หัาวิทยาลืัยเ กษตัรศูาสตัร์

ความเชี�ยวชาญ
- Marketing Communication
- Product Design
- Graphic Design

คุณป็าพจน์ ตันสำุวรรณ (พี�นต)
ผ้้ชีำานาญการ ด้านส�งเสริม์องคั์กรคัุณภาพั 

บริษัท ซ์ีพัีออลืลื์ จำากัด (ม์หัาชีน)
ความเชี�ยวชาญ

- การพััฒนานวัตักรรม์
- การใชี้ประโยชีน์นวัตักรรม์เชีิงธุรกิจ

คุณวนิดา วะชังเงิน (พี�หม�อง)
นักวิชีาการสนับสนุนงานนวัตักรรม์ชีำานาญการ

สำานักวิชีาการแลืะนวัตักรรม์ 
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม์สุข้ภาพั (สสส.)

ความเชี�ยวชาญ
- การเข้ียนโปรแกรม์คัอม์พัิวเตัอร์
- การประดิษฐ์เทคัโนโลืยีแบบ DIY (Maker)
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อ. กวิน เจิดจรรยาพงศ์ (พี�วิน)
ผ้้ก�อตัั�งสตัาร์ทอัพั ‘Hearing Heart’

แพัลืตัฟอร์ม์ออนไลืน์สร้างนักฟังเชีิงลืึก (Deep Listener) 
เพัื�อชี�วยรับฟังปัญหัาผ้้ที�เจ็บป่วยทางจิตัใจ

ความเชี�ยวชาญ
- การพััฒนานวัตักรรม์ดว้ยกระบวนการ Design Thinking
- การพััฒนาแพัลืตัฟอรม์์ออนไลืนด์้านสร้างเสรมิ์สุข้ภาพัจิตั
- การตัลืาด

ดร.ณัฐพันธุ์ ศุภกา (พี�กบั)
รักษาการผ้้อำานวยการสำานักวิชีาการแลืะนวัตักรรม์ 

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม์สุข้ภาพั (สสส.)
ความเชี�ยวชาญ
- จุลืชีีววิทยา
- นาโนเทคัโนโลืยี
- การสร้างเสรมิ์สุข้ภาพั

ดร.ป็รีดา พัชรมณีป็กรณ์ (พี�ก้อง)
นักวิชีาการสาข้าฟิสิกส์แลืะวิทยาศูาสตัร์โลืก

สถาบันส�งเสริม์การสอนวิทยาศูาสตัร์แลืะเทคัโนโลืยี (สสวท.)
ความเชี�ยวชาญ
- ฟสิิกส์
- วิทยาศูาสตัร์

คุณพีรัช ษรานุรักษ์ (พี�เอ็ก)
ผ้้เชีี�ยวชีาญด้านการพััฒนาบอร์ดเกม์

องคั์กร : บริษัท วิซ์าร์ดส ออฟ เลืิร์นนิ�ง จำากัด 
(Wizards of Learning)

ความเชี�ยวชาญ
การออกแบบบอร์ดเกม์แลืะสื�อการเรียนร้้

คุณวรุตม์ นิมิตยนต์ (พี�เที่อร์โบั)
ผ้้เชีี�ยวชีาญด้านการออกแบบบอร์ดเกม์เพัื�อการเรียนร้้

องคั์กร : Deschooling Game - คัวาม์สนุกปลืุกการเรียนร้้
ความเชี�ยวชาญ

- ทฤษฎีีการเรียนร้้ผ�านการใชี้เกม์
- การออกแบบบอร์ดเกม์
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นายนราธิป็ ใจเด็จ (นาย)
ความเชี�ยวชาญ

การจับประเด็น, เกษตัรแลืะสิ�งแวดลื้อม์

นางสำาวมณีรัตน์ นานาป็ระเสำริฐ (กิ�บั)
ความเชี�ยวชาญ

Design thinking, ทักษะการวางแผนงาน

นายธเนศ ศิรินุมาศ (เอ)
ความเชี�ยวชาญ

นักออกแบบกิจกรรม์, 
Note Taking, Design Thinking

นายอกนิษฐ์ ศรีสำุที่ธิวงศ์ (อกไก�)
ความเชี�ยวชาญ

กราฟิกดีไซ์น์, ศูิลืปะ, งานออกแบบ

นายป็ฏิิญญา ลำ�าเลิศ (อเลิร์ต)
ความเชี�ยวชาญ

พัิธีกร, เข้ียนบทประพัันธ์

นางสำาวลลิตา วิจิตอมรวงษ์ (แนน)
ความเชี�ยวชาญ

Visual facilitator, Visual recorder

พ่�เล่�ยงของโครงการ	1	คน	ดี่แล	1	ท่ม	เปี็นผ่่้ตุิดีตุามหนุนเสริม		สน้บสนุนการพ้ฒนานว่้ตุกรรมของท่มนว่้ตุกร

ตุ้�งแตุ่ตุ้นจนจบโครงการ	ม่คว่ามเชื้่�ยว่ชื้าญเคร้�องม้อพ้ฒนานว่้ตุกรรม	เชื้่�ยว่ชื้าญการใชื้้เคร้�องม้อกระบว่นการเร่ยนร่้

และร่ว่มว่างแผ่นแก้ไขปีัญหา

Facilitator

นางสำาวกอใจ อุ� ยวัฒน พงศ์  (อี�)
ความเชี�ยวชาญ

การแสดง, เข้ียนบท

นางสำาวณัฐธิดา แจ้งแสำงที่อง (นำ�าฝน)
ความเชี�ยวชาญ

ฟิสิกส์, บอร์ดเกม์
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นายภคภณ เที่พอินที่ร์ชัย (ต้า)
ความเชี�ยวชาญ

ที�ปรึกษาด้านกฎีหัม์าย, การลืงทุนหัลืักทรัพัย์, 
ประสานงานหัน�วยงานรัฐแลืะองคั์กร

ระหัว�างประเทศู

นางสำาวอัจฉราวดี ศรีสำร้อย (ไซอิ�ว)
ความเชี�ยวชาญ

นักเข้ียน, คัรีเอทีฟวิดีโอ, บอร์ดเกม์

นางสำาวมนธีรา ยอดวัลลภ (แจน) 
ความเชี�ยวชาญ

นักจัดการข้้อม์้ลื, เภสัชีกร,
แอดม์ินประสานงาน

นางสำาวนภรณ์ ดีนอก (ฝ้าย)
ความเชี�ยวชาญ

ผ้้นำากิจกรรม์พััฒนาการเด็ก, นักเข้ียน, 
Stage management

นางสำาวอามีนา กาเซะ (เอวา)
ความเชี�ยวชาญ

ออกแบบการบวนการเรียนร้้,
Note Taking, เกษตัรแลืะสิ�งแวดลื้อม์

สำ.อ. อนุรุที่ธ ด้วงที่อง (บัาสำ)
ความเชี�ยวชาญ

ด้าน STEM, กระบวนการสอนแบบ Active learning
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นางสำาวสำริกิาญจน์ มานะการ (ใบัหม�อน)
ความเชี�ยวชาญ

การลืงชีุม์ชีนเก็บข้้อม์้ลื, Visual thinking,
Team building

นางสำาวสำริพิร เข็มแกว้ (พลอยแกว้) 
ความเชี�ยวชาญ

โภชีนาการ, โปรแกรม์ซ์ัปพัอร์ตั

นายป็ฐวี เสำวกวรรณ์ (โด้)
ความเชี�ยวชาญ

โคั้ชี, คัรีเอทีฟ, Game Design

นางสำาวดลพร นิธิพทิี่ยป็กฤต (ฝนใสำ)
ความเชี�ยวชาญ

Visual Note, Water Color Painting

นางสำาวหรรษลกัษณ์ จนัที่รป็ระที่นิ (กลว้ย)
ความเชี�ยวชาญ

ออกแบบกระบวนการเรียนร้้
แบบ Theatre-based learning, 

Management skill

นาย กนก  แย้มน้อย (เบัน) 
ความเชี�ยวชาญ

สันทนาการ, 
ออกแบบกิจกรรม์แลืะหัลืักส้ตัร, พัิธีกร
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กระบว่นการพ้ฒนาศั้กยภาพสุดีเข้มข้น	ตุิดีเคร้�องม้อพ้ฒนานว่้ตุกรรม	สร้างคว่ามเข้าใจดี้านการสร้างเสริมสุขภาพ

และแลกเปีล่�ยนก้บเพ้�อนนว่้ตุกรตุ่างท่ม	เพ้�อดีึงจุดีแข็งก้นและก้นออกมา	พร้อมพ้ฒนาไปีดี้ว่ยก้น

Design Thinking ค้อหล้กการคิดีเชื้ิงออกแบบ	ท่�ม่คว่ามสำค้ญในการสร้างสรรค์นว่้ตุกรรม

ให้พ้ฒนาไปีจนตุอบโจทย์กลุ่มเปี้าหมายท่�กำหนดีไว่้	โดียม่	5	ข้�นตุอนหล้กท่�นว่้ตุกรไดี้เร่ยนร่้	ดี้งน่�

Workshop

Empathize: เข้าใจกลุ�มเป็้าหมาย
เปี็นการเก็บข้อม่ลจากกลุ่มเปี้าหมายของโครงการ	 “ไม่ใช่ื้แค่คนเด่ียว่”

ผ่่านการใช้ื้ใบงาน	 Persona	 ในการเก็บข้อม่ล	 เพ้�อกำหนดีล้กษณ์ะของ

กลุ่มเป้ีาหมาย	 โดีย	 Persona	 สามารถม่มากกว่่า	 1	 กลุ่มได้ี	 หากข้อม่ล

ท่� เ ก็บมาก่อนเข้า ร่ว่มกระบว่นการย้งไ ม่ชื้้ดีเจน	 สามารถติุดีตุ่อ

กลุ่ ม เปี้ าหมายของตุ้ ว่ เ อ งอ่ กคร้� ง 	 เพ้� อ เ ก็ บข้ อม่ ล เพิ� ม เ ตุิ ม ไดี้	

จึงจะทำคว่ามเข้าใจกลุ่มเป้ีาหมายได้ีรอบด้ีาน	 หล้งจากท่�ไดี้เร่ยนร่้	

Persona	 แล้ว่	 ย้งม่อ่ก	 2	 เคร้�องม้อ	 ไดี้แก่	 Customer	 Journey	Map	

และ	 Value	 Proposition	 Canvas	 ให้เล้อกใช้ื้ตุามคว่ามเหมาะสม

ของกลุ่ม	 เพ้�อวิ่เคราะห์ข้อม่ลเชื้ิงลึกเพิ�มเติุมให้เข้าใจกลุ่มเป้ีาหมายมาก

ยิ�งขึ�น

Prototype: สำรา้งตวัตน้แบับั
นำร่างคว่ามคิดีไปีสร้างตุ้ว่ตุ ้นแบบ	แบบ	“Rapid	Prototype”	เร็ว่	ชื้้ดี	เล็ก	

เทสตุ์จริง	 เทสตุ์ไว่	 ให้ตุรงโจทย์	 เพ้�อทำให้ไอเดี่ยจ้บตุ้องไดี ้	 เน ้นภาพชื้้ดี	

ผ่ ่านร่ปีแบบการ์ตุ่นชื้ ่อง	 ภาพเหตุุการณ์์	 คลิปีว่ิดี่โอ	 ผ่ลิตุตุ้นแบบจำลอง	

หร้อละครสมมุตุิ

Test: การที่ดสำอบั
นำตุ้นแบบผ่ลงานไปีทดีสอบก้บกลุ่มเปี้าหมาย	 และนำผ่ลท่�ไดี้มาปีร้บปีรุงตุ้นแบบ	

หากพบปีัญหาตุ้องย้อนกล้บไปีทบทว่นข้�นตุอนทำคว่ามเข้าใจปีัญหา	(Empathize)

อ่กคร้�ง	 เพ้�อตุ่กรอบปีัญหาให้ชื้้ดีเจนขึ�น	 ด้ีงน้�นการทดีสอบตุ้นแบบจะเกิดีการ

ทำซึ่�ำไปีเร้�อยๆ	 จนกว่่าจะไดี้นว้่ตุกรรมท่�ตุอบโจทย์กลุ่มเปี้าหมายอย่างแท้จริง

Define: การตกีรอบัป็ญัหา           
หล้งจากการเกบ็ขอ้มล่ใน	Empathize	แลว้่	จะเขา้ส่ข้่�นตุอน	

การตุก่รอบปีญัหา	โดียใชื้เ้คร้�องมอ้	“How	might	we”	ซึ่ึ�งเรา

สามารถตุ้�งคำถามตุามแนว่ทาง	10	อยา่ง	เพ้�อช่ื้ว่ยให้กำหนดี

คว่ามคิดีไดี	้ผ่่านปีระโยคท่�ว่า่	“เราจะทำอยา่งไรให…้….”	เชื้น่	

ทำอย่างไรให้ผ่่ใ้ช้ื้รถใช้ื้ยเ่ทิรน์ได้ีถก่ตุ้อง	เราจะทำอย่างไรให้

ผ่่้ส่งอายุไดี้ร้บสารอาหารครบถ้ว่น	เปี็นตุ้น

Ideate: การระดมไอเดีย                                                                                                    
เ ม้�อตุ่กรอบปีัญหาแล้ว่ 	 มาถึ งข้�นตุอนการระดีมไอเดี่ย

เพ้�อแก้ปีัญหาท่�กำหนดีไว้่	 โดียเปีิดีร้บทุกไอเด่ีย	 ให้ทุกคน

ไดี้ม่พ้�นท่�แสดีงคว่ามคิดีเห็น	 โดียไม่ตุ้องก้งว่ลว่่า	 คว่ามคิดีเห็น

จะถ่กปีฏิิ เสธิ	 เปี็นการตุ่อยอดีคว่ามคิดี	 โดียไดี้ ไอเดี่ย

ยิ�งเยอะยิ�งดี่	 จากน้�นจึงทำการเล้อกไอเดี่ยท่�คิดีว่่าตุอบโจทย์

การแก้ปีัญหา	 และนำไปีทำภาพร่างไอเดี่ย	 (Sketch	 Idea)	

เพ้�ออธิิบายถึงไอเดี่ยไดี้อย่างเปี็นข้�นตุอนมากยิ�งขึ�น
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นว่้ตุกรเริ�มเร่ยนร่้นว่้ตุกรรมการสร้างเสริมสุขภาพจากกรณ์่ศัึกษา	“นว่้ตุกรรมปีลาเหล็ก	(Lucky	IronFish)”

ท่�	Dr.	Christopher	Charles	น้กพ้ฒนาชื้าว่แคนาดีาไปีพบชืุ้มชื้นหนึ�งในปีระเทศัก้มพ่ชื้า

ซึ่ึ�งชื้าว่บ้านปีระสบปีัญหาขาดีธิาตุุเหล็กอย่างมาก	จึงพ้ฒนามาเปี็นปีลาเหล็กเพ้�อใส่ในอาหาร

เพิ�มธิาตุุเหล็กในคนท่ละนิดีๆ	เพ้�อจุดีปีระกายคว่ามคิดีให้เชื้้�อมโยงระหว่่างนว่้ตุกรรม	สุขภาพ	และการสร้างเสริมสุขภาพ	

เม้�อสุขภาพปีระกอบไปีดี้ว่ย	4	มิตุิท่�ตุ้องดี่แลท้�งดี้านกาย	จิตุใจ	ปีัญญา	ส้งคม	

จึงคว่รม่นว่้ตุกรรมสร้างเสริมสุขภาพมาชื้่ว่ยดี่แล	โดียสามารถแบ่งออกเปี็น	3	แนว่ทางดี้ว่ยก้น	ไดี้แก่

1.	การเพิ�มปีัจจ้ยเชื้ิงบว่ก	เชื้่น	เพิ�มการกินอาหารท่�ดี่	เพิ�มการออกกำล้งกายและการนอน	

2.	ย้บย้�งปีัจจ้ยเชื้ิงลบ	เชื้่น	ลดีการดี้�มเคร้�องดี้�มท่�ม่แอลกอฮอลล์	ลดีการส่บบุหร่�	ลดีอุบ้ตุิเหตุุทางถนน

3.	การสร้างคว่ามตุระหน้กร่้เร้�องสุขภาพ	เชื้่น	สร้างคว่ามเข้าใจเร้�องปีัญหาสุขภาพจิตุ

จากแนว่ทางนว่้ตุกรรมสร้างเสริมสุขภาพน้�น	สสส.	ใชื้้เปี็นหล้กในการสร้างเสริมสุขภาพของปีระชื้าชื้น	

น้�นก็ค้อ	“แนว่คิดีสร้างนำซึ่่อม”	โดียเน้นการสร้างเสริมสุขภาพท้�งในดี้านพฤตุิกรรมการใชื้้ชื้่ว่ิตุ	ครอบคร้ว่	ชืุ้มชื้น	

และสภาพสิ�งแว่ดีล้อมท่�เก่�ยว่ข้องก่อนท่�จะตุ้องมาร้กษาตุ้ว่เม้�อเจ็บปี่ว่ย

แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ

“ปัจัจััยแลืะคัวามัเชิื�อมัโยง” ที่่�ม่ัผู้ลืต�อส่ข้ภาวะข้องบ่คัคัลื 

ชิ่มัชิน สังคัมั ปีระกอบดี้ว่ย	5	ส่ว่นหล้ก	ไดี้แก่

-	การสร้างนโยบายสาธิารณ์ะเพ้�อสุขภาพ

-	การเสริมสร้างกิจกรรมชืุ้มชื้นให้เข้มแข็ง

-	การสร้างสิ�งแว่ดีล้อมท่�เอ้�อตุ่อสุขภาพ

-	การพ้ฒนาท้กษะส่ว่นบุคคล

-	การปีร้บระบบบริการสุขภาพ

“ปัจัจััยสังคัมักำหนดส่ข้ภาพ” (Social Determinants of 

Health)	จะทำให้ร่้ว่่าปีัญหาสุขภาพในปีระเดี็นท่�นว่้ตุกรสนใจ

อย่่ในจุดีใดี	เปี็นสาเหตุุในระดี้บใดี	แบ่งเปี็นสายรุ้ง	5	ส่	เริ�มจาก

ส่น�ำเงินท่�อย่่ดี้านในสุดี

-	อายุ	เพศั	กรรมพ้นธิุ์	สภาพร่างกาย

-	พฤตุิกรรม	ว่ิถ่ชื้่ว่ิตุ

-	ครอบคร้ว่	เคร้อข่ายส้งคม	ว่ิถ่ชืุ้มชื้น

-	ปีัจจ้ยแว่ดีล้อมในการดีำรงชื้่ว่ิตุ	และการปีระกอบอาชื้่พ	

-	สภาพแว่ดีล้อมทางเศัรษฐกิจ	ส้งคม	การเม้อง

		ว่้ฒนธิรรม	สิ�งแว่ดีล้อม

เคร้�องม้อท้�ง	 2	 ส่ว่นน่�	 จะชื้่ว่ยทำให้เราเห็นปีัญหาและว่ิธิ่การแก้ไขปีัญหา	 เชื้่น	 แคมเปีญรณ์รงค์ดี้านลดีการดี้�มสุราของ	 สสส.

“จน	 เคร่ยดี	 กินเหล้า”	 เปี็นตุ้ว่อย่างของปัีญหาทางสุขภาพท่�เกิดีจากพฤติุกรรม	 (การดี้�มสุรา)	 และนำไปีส่่ปีัญหาทางเศัรษฐกิจ	 เปี็นตุ้น

จากน้�นนว่ตุ้กรไดีท้ดีลองเลน่กจิกรรมเกมหม่บ่า้น	โดียรบ้โจทยป์ีญัหาสขุภาพ	ระดีมคว่ามคดิี	และนำขอ้มล่สาเหตุ	ุและว่ธิิก่ารแกไ้ขปีญัหา

ใส่ในท้�ง	2	เคร้�องม้อ	เพ้�อให้เห็นภาพการนำเคร้�องม้อไปีปีระยุกตุ์ใชื้้งานไดี้จริงในนว่้ตุกรรมของตุนเอง
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ครูที่ี�ป็รึกษา พลังสำาคัญในการผลักดันนวัตกร

“เปีล่�ยนคร่เปี็นโค้ชื้”	 พ้ฒนาเคร้�องม้อการเร่ยนร่้ใหม่ๆ	 สำหร้บคร่ท่�ปีรึกษาแตุ่ละปีี	 จ้ดีอบรมเก่�ยว่ก้บท้กษะการเปี็นโค้ชื้	 โดียออกแบบ

ร่ว่มก้บผ่่้เชื้่�ยว่ชื้าญดี้านกระบว่นการ	 ให้คำปีรึกษาท่�หลากหลาย	 เพ้�อให้คร่เข้าใจแนว่คิดีการสร้างเสริมสุขภาพ	 เร่ยนร่้เคร้�องม้อ

พ้ฒนานว่้ตุกรรม	 เน้นท้กษะการร้บฟััง	 ท้กษะการตุ้�งคำถามเพ้�อให้คำปีรึกษา	 และเข้าใจบทบาท	 เพ้�อปีร้บคว่ามคิดีหาแนว่ทางร่ว่มก้น

ก้บการทำงานร่ว่มก้บน้องๆ	นว่้ตุกรไดี้อย่างม่เปี้าหมายชื้้ดีเจน

“การโค้ช หมายถุึง การช�วยเหล่อสนับัสนุนให้ผู้รับัการโค้ชแก้ป็ัญหา 
พัฒนาตัวเอง หร่อไป็ถุึงเป็้าหมายได้ด้วยตัวเอง 

จะที่ำาให้เกิดการเป็ลี�ยนแป็ลงอย�างสร้างสรรค์และยั�งย่น” 

	 ปีีน่�ไดี้ร้บเก่ยรตุิจาก	คุณ์ปีรเมศัว่ร์	ฟั่ม่ลเจริญ	(พ่�เบส)	

Intrapreneurship	Management	Manager,	Novel	Engine	

Executive	Team	(AIS	Next)	มาแลกเปีล่�ยนคว่ามเปี็นโค้ชื้ไปี

พร้อมคร่และอาจารย์	โดียการเปี็น	Incubator	หร้อผ่่้บ่มเพาะ	

จะคอยเตุร่ยมสิ�งตุ่างๆ	เพ้�อรองร้บการพ้ฒนานว่้ตุกรรม	ซึ่ึ�งการ

สรา้งนว่ตุ้รกรรมจะคลา้ยการปีลก่ตุน้ไม	้ท่�ตุอ้งมเ่มลด็ีพน้ธิุ	์หรอ้	

Mindset	 ท่�ดี่	 เปี็นห้ว่ใจสำค้ญว่่าโครงการจะไปีไดี้ไกลแค่ไหน	

และสิ�งแว่ดีล้อมตุ้องดี่	 ท่�เอ้�อหร้อเข้าถึงง่ายให้ท่มนว้่ตุกร	 เชื้่น

การซึ่้�ออุปีกรณ์์ตุ่างๆ

Teacher as a coach

การพัฒนานวัตกรรมั

1.	การเร่ยนร่้	สำค้ญพอก้บผ่ลสำเร็จของโครงการ

2.	ใชื้้คำถามกระตุุ้นให้ท่มไดี้คิดีหา	Solution	ดี้ว่ยตุ้ว่เองให้มากท่�สุดี

3.	ท่มคว่รจะร่้และเข้าใจในโครงการมากกว่่าโค้ชื้	

4.	ระว่้งท่มจะมองคำแนะนำของโค้ชื้เปี็นคำส้�ง	

5.	เราค้อโค้ชื้	ไม่ใชื้่สมาชื้ิกในท่มไม่ตุ้องทำแทน	

6.	ตุ้องไม่กล้ว่ท่�จะปีล่อยให้ท่ม	ร่้สึกพลาดีหร้อล้มเหลว่บ้าง



23

แนะนำาแนวที่างการตั�งคำาถุามอีกหนึ�งหัวใจหลักที่ี�สำาคัญมาก 
กลุ�มคำาถุาม Socratic Teaching

Selection
คำถามชื้ว่นให้เล้อก	โดียไม่ใชื้่การบอกว่่าจะเล้อก	A	หร้อ	B	แตุ่เปี็นการทบทว่นคว่ามสำค้ญ

หร้อเปีร่ยบเท่ยบตุ้ว่เล้อก	ให้เกิดีกระบว่นการคิดีท่�รอบคอบก่อนเล้อก	

>	ปีระเดี็นท่�เราทำม่คว่ามน่าสนใจอย่างไร?	

Clarifcation
คำถามท่�ทำให้เข้าใจสิ�งตุ่างๆ	ไดี้กระจ่างขึ�น	หร้อเห็นภาพชื้้ดีเจน

>	คิดีว่่าคนท่�ตุิดีโทรศั้พท์	การเล่นโทรศั้พท์ม้นดี่ตุ่อใจเขาอย่างไร?	

Testing
คำถามเพ้�อทดีสอบ	คว่ามน่าเชื้้�อถ้อของข้อสรุปีตุ่างๆ	

>	ท่�คิดีว่่าคนแก่ชื้อบทำกิจกรรมอย่่บ้าน	ดี่จากอะไร	

จริงๆ	แล้ว่อย่่บ้านเพราะชื้อบอย่่	หร้อม่เหตุุผ่ลท่�ทำให้ไม่อยากออกจากบ้านบ้างไหม? 

Alternative
คำถามเพ้�อขยายปีระเดี็น	ทำคว่ามเข้าใจปีระเดี็น

ท่�คุยก้นอย่่ไดี้มากขึ�น	หร้อขยายมุมมองตุ่อในเร้�องน้�นๆ	

>	น้กเร่ยนท่�เข้าโครงการจ้ดีการขยะม่แรงจ่งใจอะไรในการเข้าร่ว่ม?	

Evaluation
คำถามเพ้�อปีระเมินสถานการณ์์	คว่ามเปี็นไปีไดี้	หร้อคาดีการณ์์	จิตุนาการถึงการปีระยุกตุ์ใชื้้

>	ถ้านว่้ตุกรรมถ่กนำไปีใชื้้จริง	ใครจะไดี้ปีระโยชื้น์บ้าง	และไดี้ปีระโยชื้น์อย่างไร?	

นอกจากน่�ย้งม่อ่กหลายเคร้�องม้อท่�คุณ์คร่	และอาจารย์ไดี้ร้บจากการอบรม	

เชื้่น	Design	Thinking,	Build	Constructive	Feedback	เปี็นตุ้น	

เพ้�อม่ส่ว่นในการสน้บสนุนการพ้ฒนาผ่ลงานนว่้ตุกรรมของนว่้ตุกรท้�ง	20	ท่ม	



ผลงานนวัตกรรม
สร้างเสริมสุขภาพ

20
Prime Minister’s Award 
for Health Promotion 
Innovation 2021



ผลงานนวัตกรรม
สร้างเสริมสุขภาพ
ระดับัอาชีวศึึกษา
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แนวคัิดการออกแบบผู้ลืงาน

ผ่ลการตุรว่จสุขภาพปีระจำปีีของน้กศึักษาวิ่ทยาล้ยการอาชื้่พไชื้ยาส่ว่นใหญ่ม่น�ำหน้กไม่เปี็นไปีตุามเกณ์ฑ์์	เน้�องจากน้กศึักษาไม่ใส่ใจกินผ่้ก	ผ่ลไม้

กินอาหารสำเร็จร่ปีเปี็นหล้ก	‘ธินาคารผ่้ก’	จึงถ่กพ้ฒนาให้เปี็นโมเดีล	เข้าไปีกระตุุ้นและส่งเสริมให้น้กศัึกษาปีล่กผ้่กปีลอดีสารพิษกินเองไดี้ท่�บ้าน	

ส่งเสริมการทำเมน่ผ่้กให้แปีลกใหม่ชื้ว่นกิน	หากเหล้อหร้อม่ผ่้กจำนว่นมากสามารถนำมาขายเพ้�อสร้างรายไดี้ในคร้ว่เร้อนไดี้

กลื่�มัเป้าหมัาย  

น้กศัึกษา	และผ่่้ปีกครอง	

ว่ิทยาล้ยการอาชื้่พไชื้ยา	

จ.สุราษฎร์ธิาน่

กระบวนการดำเนินงาน

ส้บค้นข้อม่ลเก่�ยว่ก้บร่ปีแบบธินาคารผ่้กท่�เคยเกิดีขึ�น	และข้อม่ลโภชื้นาการการกินผ่้กให้สอดีคล้องก้บว่้ย	

จากน้�นทำแบบสอบถามคว่ามตุ้องการของกลุ่มเปี้าหมาย	และนำมาว่ิเคราะห์ข้อม่ลออกมาเปี็นโครงการธินาคารผ่้กดี้งน่�	

1.	ร้บสม้ครสมาชื้ิก	

2.	อบรมให้คว่ามร่้และแจกเมล็ดีพ้นธิุ์ผ่้กให้ก้บสมาชื้ิกธินาคาร

3.	สมาชื้ิกดีำเนินการปีล่กผ่้กและเก็บผ่ลผ่ลิตุนำมาปีรุงอาหารกินเอง

4.	สมาชื้ิกสามารถส่งผ่้กกล้บมาขายท่�ธินาคารผ่้กเพ้�อสร้างรายไดี้	

5.	ธินาคารผ่้กร้บซึ่้�อผ่้กและนำไปีขายตุ่อให้พ่อค้าแม่ค้าตุลาดีสดี	เพ้�อสร้างเคร้อข่ายผ่้กปีลอดีสารพิษ

ธนาคารผัก
ทีม์ Banking

สมัาชิิก 

นางสาว่เขมจิรา	แซึ่่ตุ้�ง	

นางสาว่ชืุ้ตุิน้นท์	สายบุตุร

นางสาว่สุว่จ่	ม่หาดียาย

สถานศัึกษา	:	ว่ิทยาล้ยการอาชื้่พไชื้ยา	จ.สุราษฎร์ธิาน่

อาจัารย์ที่่�ปรึกษา

นางสาว่เกศัรา	คงเจริญ
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กระบวนการดำเนินการ 

1.	 ปีระชื้าส้มพ้นธิ์	 เชื้ิญชื้ว่นน้กศึักษาเข้าร่ว่มโครงการผ่่านเฟัซึ่บุ�ก	

รณ์รงค์ปีล่กผ่้กปีลอดีสารพิษ	 สร้างคว่ามสนใจท้�งให้คว่ามร่้เก่�ยว่ก้บ

การปีล่กผ่้ก	ปีระโยชื้น์ของผ่้ก	และข้อม่ลท่�เก่�ยว่ข้อง	

ขณ์ะน่�ม่สมาชื้ิก	261	คน

  

2.	จ้ดีอบรมคว่ามร่้ในร่ปีแบบ	On	Site	ให้แก่สมาชื้ิกธินาคารผ่้ก	ภาย

ใตุห้ว้่ขอ้	‘การปีลก่ผ่ก้ปีลอดีสารพษิและปีระโยชื้นจ์ากการกนิผ้่ก’	ใน

งานปีระชืุ้มว่ิชื้าการ	 องค์การน้กว่ิชื้าชื้่พในอนาคตุแห่งปีระเทศัไทย	

ระดี้บสถานศัึกษา	จ้ดีขึ�นในว่้นท่�		29		ธิ้นว่าคม	2564	โดียม่ว่ิทยากร	

คุณ์คร่สมศัร่	พ้ฒนเดีชื้ากุล	ผ่่้เชื้่�ยว่ชื้าญดี้านการเกษตุรอินทร่ย์	มาให้

ข้อม่ลคว่ามร่้

ผู้ลืการที่ดสอบ

จากการทำแบบสอบถามสมาชื้ิกธินาคารเก่�ยว่ก้บการบริโภคผ่้กและ

ปีระโยชื้น์ท่�ไดี้ร้บจากโครงการธินาคารผ่้ก	พบว่่า	

1.	พฤตุิกรรมการกินผ่้ก	จากไม่กินเปีล่�ยนแปีลงมากินผ่้ก

			มากขึ�นถึง	63%	

2.	กินผ่้กปีระจำทุกว่้นมากขึ�น	33%	

3.	ปีล่กผ่้กไว่้กินเองท่�บ้านไดี้มากขึ�น	34%	

4.	ร่้สึกชื้อบการปีล่กผ่้กไว่้กินเองท่�บ้าน	42%

5.	ม่รายไดี้จากการปีล่กผ่้ก	42%

6.	ไดี้ปีระโยชื้น์จากการปีล่กผ่้ก	43%

7.	ไดี้ร้บเมล็ดีพ้นธิุ์ผ่้กจากธินาคาร

			และสามารถปีล่กกินเองไดี้	48%	

8.	ปีกตุิกินผ่้กอย่่แล้ว่	สามารถกินผ่้กไดี้เพิ�มมากขึ�น

			จากเดีิม	43%

9.	นำคว่ามร่้จากการจ้ดีอบรมไปีใชื้้ในชื้่ว่ิตุปีระจำว่้น

			ไดี้มากขึ�น	57%

3.	 แจกเมล็ดีพ้นธุิ์ผ้่ก	 เพ้�อให้สมาชื้ิกท่�สนใจนำกล้บไปีปีล่กท่�บ้าน	

และให้อ้ปีเดีตุดี้ว่ยการถ่ายภาพการเจริญเตุิบโตุของผ่้กลงใน

กลุ่มเฟัซึ่บุ�กธินาคารผ่้ก	 โดียม่อาจารย์ท่�ปีรึกษาเปี็นผ่่้ตุิดีตุาม	 เม้�อไดี้

ผ่ลผ่ลิตุแตุ่ละคนจะนำไปีทำเมน่อาหารตุ่างๆ	 โดียม่ว่้ตุถุดีิบหล้ก

เปี็นผ้่กท่�ตุนเองปีล่ก
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เคร่�องฆ่�าเช่�อโรค
ในหมวกนิรภัย
เพ่�อเสริมสร้างสุขภาวะ
ของผู้ขับัขี�จักรยานยนต์
และผู้โดยสาร
ทีม์ NWM..Safety Roads 3 Plus

สมัาชิิก 

นายวุ่ฒิธินา	สิงเหิน

นายภาณ์ุว่้ฒน์	คำเงิน

นายธินพ้ฒน์	ส่งเสริม

สถานศัึกษา	:	ว่ิทยาล้ยการอาชื้่พนว่มินทราชื้่ทิศั	กรุงเทพมหานคร

อาจัารย์ที่่�ปรึกษา

ว่่าท่�ร้อยตุร่	ดีร.จิรายุทธิิ�	อ่อนศัร่

แนวคัิดการออกแบบผู้ลืงาน

“กล้ว่หมว่กนิรภ้ยไม่สะอาดี”	 กลายเปี็นปีัญหาหล้กท่�ทำให้

ผ่่ใ้ชื้บ้รกิารมอเตุอร์ไซึ่คร์บ้จ้างไม่อยากสว่มหมว่กนิรภย้ขณ์ะซ้ึ่อน

ท้าย	 เม้�อลงพ้�นท่�ชืุ้มชื้นนว่ลจ้นทร์เพ้�อสอบถามวิ่นมอเตุอร์ไซึ่ค์

เก่�ยว่ก้บการทำคว่ามสะอาดีหมว่กนิรภ้ย	 คำตุอบท่�ไดี้กล้บมาค้อ	

1.	ไม่เคยทำคว่ามสะอาดี	

2.	ใชื้้ถอดีและตุากแดีดีทำให้เส่ยเว่ลา

3.	ใชื้้พ้ดีลมเปี่า	

4.	ใชื้้น�ำฉี่ดีและตุากแดีดี	

ท่มจึงใชื้้คว่ามร่้ทางว่ิชื้าชื้่พออกแบบและพ้ฒนา	‘นว่้ตุกรรม

เคร้�องฆ่่าเชื้้�อโรคในหมว่กนิรภ้ย’	เพ้�อสร้างคว่ามปีลอดีภ้ย	

และคว่ามม้�นใจให้ก้บผ่่้ใชื้้บริการมอเตุอร์ไซึ่ค์ร้บจ้าง

กลื่�มัเป้าหมัาย 

ผ่่้ข้บข่�ว่ินมอเตุอร์ไซึ่ค์	ผ่่้ใชื้้บริการ	และปีระชื้าชื้นท้�ว่ไปี

กระบวนการพัฒนาผู้ลืงาน 

1.	ลงพ้�นท่�ชืุ้มชื้นท้�งหมดี	4	คร้�ง	เพ้�อเก็บข้อม่ลให้ไดี้มากท่�สุดีก่อนนำมาว่ิเคราะห์	ขณ์ะเดี่ยว่ก้นเร่ยนร่้การพ้ฒนานว่้ตุกรรมดี้ว่ย	

			STEM	Education	ก้บคร่ดี่เดี่น	STEM	Education	แห่งปีระเทศัไทย	การสร้างตุ้ว่เคร้�อง	การเข่ยนโปีรแกรม	ว่งจรอิเล็กทรอนิกส์	

			และการทดีสอบปีระสิทธิิภาพจุลชื้่ว่ว่ิทยาดี้านการเพาะเชื้้�อโรค

2.	ลงม้อสร้างตุ้ว่เคร้�อง	ตุ่อดี้ว่ยระบบคว่บคุมการทำงาน

3.	ทำการทดีลองฆ่่าเชื้้�อในห้องปีฏิิบ้ตุิการ	เพ้�อทดีสอบปีระสิทธิิภาพ

4.	นำผ่ลงานไปีลงพ้�นท่�ชืุ้มชื้น	ทดีลองใชื้้งานจริงถึง	3	คร้�ง	ค้อ	ตุลาดีโพธิิ�สุว่รรณ์	ชืุ้มชื้นในพ้�นท่�ห้ว่ยขว่าง	และพ้�นท่�ชืุ้มชื้นดีินแดีง	

				ในโครงการ	Fixit	Center	อาชื้่ว่ศัึกษาศั่นย์ซึ่่อมสร้างเพ้�อชืุ้มชื้น	

5.	เม้�อผ่ลงานม่ผ่ลการทดีสอบท่�เสถ่ยร	จึงนำองค์คว่ามร่้ดี้านการพ้ฒนาไปีเผ่ยแพร่ให้ก้บชืุ้มชื้นโรงเร่ยนปีระชื้าราษฎร์บำเพ็ญ	เขตุห้ว่ยขว่าง	

				และน้กเร่ยนม้ธิยมศัึกษาตุอนตุ้น	โรงเร่ยนว่้ดีค่้บอน	
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กระบวนการใชิ�งาน

1.	นำหมว่กนิรภ้ยท่�ตุ้องการฆ่่าเชื้้�อโรคใส่ในเคร้�อง	(สามารถเส่ยบปีล้�กตุ่อ

				ก้บไฟัฟั้า	220	โว่ลตุ์	หร้อไฟับ้านท้�ว่ไปี)	และปีิดีปีระตุ่เคร้�อง

				ซึ่ึ�งเคร้�องฆ่่าเชื้้�อโรคน่�สามารถใส่ไดี้คร้�งละ	2	ใบ	โดียใส่ไดี้ชื้้�นละ	1	ใบ

2.	กดีปีุ่มเริ�มทำงาน	ตุ้�งเว่ลาตุามคว่ามตุ้องการของผ่่้ใชื้้ว่่าอยากจะ

			ฆ่่าเชื้้�อหมว่กนิรภ้ยก่�นาท่	โดียจะม่จอแสดีงผ่ลการทำงานดี้ว่ยจอ	LCD	

-	3	นาท่	เหมาะก้บหมว่กท่�สกปีรกน้อย	

		ทำคว่ามสะอาดีบ่อย	ในระยะ	1-3	ว่้น

-	6	นาท่	เหมาะก้บหมว่กท่�ใชื้้ตุ่อเน้�องหร้อว่างทิ�งไว่้เปี็นส้ปีดีาห์

		โดียไม่ไดี้ทำคว่ามสะอาดี

-	10	นาท่	แนะนำสำหร้บหมว่กท่�ใชื้้งานตุ่อเน้�องนานเกินส้ปีดีาห์

		โดียไม่ไดี้ทำคว่ามสะอาดีเลย	หร้อหมว่กท่�ทิ�งไว่้นานจนชื้้�น

		หร้อโดีนฝึนจนชื้้�นมาก

3.	รอจนปีุ่มส่แดีงแสดีงขึ�น	จึงสามารถเปีิดีปีระตุ่เคร้�อง	

			หยิบหมว่กนิรภ้ยท่�ทำคว่ามสะอาดีแล้ว่ไปีใชื้้งานไดี้

ผู้ลืการที่ดสอบ

เคร้�องฆ่่าเชื้้�อโรคในหมว่กนิรภย้	ไดีน้ำไปีทดีลองใช้ื้กบ้ปีระชื้าชื้นในพ้�นท่�

กว่่า	100	คน	พบว่่าสามารถนำไปีใชื้้ไดี้จริงและสร้างคว่ามม้�นใจให้ก้บ

มอเตุอร์ไซึ่ค์ร้บจ้าง		ผ่่้ใชื้้บริการมอเตุอร์ไซึ่ค์ร้บจ้าง	พ่อค้า	ข้าราชื้การ	

พน้กงานท้�ว่ไปี	พน้กงานส่งของ	พน้กงานส่งอาหาร	ฯลฯ	เปี็นตุ้ว่ชื้่ว่ยท่�

สามารถฆ่่าเชื้้�อราและแบคท่เร่ยในหมว่กนิรภ้ยไดี้อย่างรว่ดีเร็ว่ในเว่ลา	

3	 นาท่	 จากผ่ลการทดีลองในห้องปีฏิิบ้ตุิการ	 เคร้�องฆ่่าเชื้้�อโรคน่�ถ้อว่่า

ม่ปีระสิทธิิภาพ
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แนวคัิดการออกแบบผู้ลืงาน

‘จุดีกล้บรถ’	 บนถนนบางเส้นกลายเปี็นจุดีบอดีสุดีอ้นตุราย	 ท่�ม้กจะเกิดีอุบ้ติุเหตุุบ่อยคร้�ง

หากผ่่้ข้บข่�ขาดีคว่ามระม้ดีระว่้ง	 อ่กท้�งส่ว่นใหญ่บริเว่ณ์น้�นม้กไม่ม่ส้ญญาณ์เตุ้อนขณ์ะกล้บรถ	

ท่มจึงพ้ฒนาและติุดีตุ้�งส้ญญาณ์ไฟัเตุ้อนขณ์ะกล้บรถ	 เพ้�อให้ผ้่่คนข้บข่�มองเห็นส้ญญาณ์ไฟั

กะพริบ	ซึ่ึ�งเปี็นตุ้ว่ชื้่ว่ยในการตุ้ดีสินใจก่อนออกตุ้ว่กล้บรถไดี้อย่างปีลอดีภ้ย	

กลื่�มัเป้าหมัาย

ผ่่้ข้บข่�และใชื้้ถนนบริเว่ณ์จุดีกล้บรถ	ใกล้ก้บเทสโก้โลตุ้ส	สาขาไชื้ยา	จ.สุราษฎร์ธิาน่

กระบวนการพัฒนาผู้ลืงาน

1.	ว่างแผ่นพ่ดีคุย	และติุดีตุ่อนายชื้่างโยธิาชื้ำนาญงาน

หมว่ดีทางหลว่งท่าฉีาง	 จ.สุราษฎร์ธิาน่	 เพ้�อขอคำแนะนำ

ในดี้านการพ้ฒนาระบบนว่้ตุกรรมและปีร้บปีรุงไปีพร้อมก้น	

ไดี้ร้บคำแนะนำว่่าการใช้ื้ส่ของส้ญญาณ์ไฟัจากเดิีมใช้ื้ส่เข่ยว่

และส่แดีงเปี็นหล้ก	คว่รเปีล่�ยนเปี็นส่ส้มและส่แดีง

2.	 ย้ายเซึ่นเซึ่อร์	 จากท่�ตุ้�งเดีิมค้ออย่่บริเว่ณ์ริมถนน	 ย้ายไปี

ตุ้�งอย่่ตุรงเกาะกลางถนน	 เพราะหากม่รถเส่ยหร้อรถจอดี

ข้างทาง	เซึ่นเซึ่อร์อาจตุรว่จจ้บและทำงานตุลอดีเว่ลา	

3.	ลงพ้�นท่�จำลอง	เพ้�อทดีลองการใชื้้งานระบบตุ่างๆ

สัญญาณไฟูเต่อน
ขณะกลับัรถุ
ทีม์ ไข้�เคั็ม์ 

สมัาชิิก 

นายมณ์ฑ์ว่รรษ	ชื้่ว่ยแย้ม

นายว่ิษณ์ุพงศั์	โสมน้ส

นายพ่รน้นท์	บุญรอดี

สถานศัึกษา	:	ว่ิทยาล้ยการอาชื้่พไชื้ยา	จ.สุราษฎร์ธิาน่

อาจัารย์ที่่�ปรึกษา

นายสุริยา	พ้ฒนปีระดีิษฐ์
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กระบวนการใชิ�งาน

1.	ระบบไฟัฟั้าและเซึ่นเซึ่อร์ใชื้้พล้งงานจากโซึ่ล่าเซึ่ลล์	

			และเก็บพล้งไว่้ในแบตุเตุอร่	

2.	เม้�อผ่่้ข้บข่�ถึงจุดีกล้บรถ	เซึ่นเซึ่อร์จะเริ�มปีระมว่ลผ่ล

			เพ้�อเริ�มทำงานตุรว่จจ้บรถท่�อย่่ห่างจากจุดีตุิดีตุ้�งส้ญญาณ์	

			150	เมตุรก่อนถึงจุดีกล้บรถ	เซึ่นเซึ่อร์สามารถคำนว่ณ์

			คว่ามเร็ว่ของรถท่�ข้บมาทางตุรงปีระมาณ์	120	กิโลเมตุร/ชื้้�ว่โมง	

3.	เซึ่นเซึ่อร์แสดีงผ่ลผ่่านจอปี้ายไฟั	ดี้งน่�	

			-	ส่ส้ม	หมายถึงสามารถกล้บรถไดี้	แตุ่ตุ้องใชื้้คว่ามระม้ดีระว่้ง

			-	ส่แดีง	หมายถึง	ย้งไม่สามารถกล้บรถไดี้

			-	ปี้ายแสดีงผ่ลคว่ามเร็ว่ของรถทางตุรงให้ผ่่้กล้บรถเห็นไดี้ชื้้ดีเจน

ผู้ลืการที่ดสอบ

-	เซึ่นเซึ่อร์ตุรว่จว่้ดีคว่ามเร็ว่ของรถยนตุ์สามารถใชื้้งานไดี้

-	ย้งไม่สามารถทดีลองใชื้้บนถนนท่�ม่จุดีกล้บรถไดี้จริง	

		เน้�องจากย้งม่ระบบและชื้ิ�นส่ว่นของผ่ลงานท่�ตุ้องปีร้บปีรุงหลายส่ว่น	

-	หน้าจอแสดีงผ่ลคว่ามเร็ว่ของรถตุรงข้าม	ย้งไม่สามารถทำให้เปี็น

		ภาษาไทยไดี้	
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Smart 
Consumption
ทีม์ The Green CISAT

สมัาชิิก 

นายกิตุตุิว่้ฒน์	ก๋าซึ่้อน

นายพชื้รพล	มณ์่ฉีาย

นายณ์้ฐชื้นน	ใจกล้า

สถานศัึกษา	:	ว่ิทยาล้ยเทคโนโลย่และสหว่ิทยาการ	จ.เชื้่ยงใหม่

อาจัารย์ที่่�ปรึกษา

นายว่่ระชื้้ย	ใจคำปีัน

แนวคัิดการออกแบบผู้ลืงาน

น้กศัึกษาในหอพ้กไม่ชื้อบกินผ่้กและผ่ลไม้	

บริโภคอาหารไม่ม่ปีระโยชื้น์	และไม่กินอาหารเชื้้าจนทำให้หิว่กลางดีึก

ผ่ลจากการตุรว่จร่างกายพบว่่า	น้กศัึกษาในหอพ้กม่ดี้ชื้น่มว่ลกาย

เกินถึง	50%	จึงไดี้ม่แนว่คิดีในการพ้ฒนา	LINE	Official	Account	

‘Smart	Consumption’	เปี็นตุ้ว่ชื้่ว่ยแนะนำข้อม่ลอาหาร

ดี้านตุ่างๆ	อย่างครบถ้ว่นและถ่กตุ้อง	เพ้�อให้น้กศัึกษาปีร้บเปีล่�ยน

พฤตุิกรรมการกินไปีในทิศัทางท่�ดี่ขึ�นกว่่าเดีิม

กลื่�มัเป้าหมัาย 

น้กศัึกษาท่�อาศั้ยอย่่ในหอพ้กของว่ิทยาล้ยเทคโนโลย่

และสหว่ิทยาการ	จ.เชื้่ยงใหม่	

กระบวนการพัฒนาผู้ลืงาน

1.	ว่างแผ่นร่ปีแบบการพ้ฒนาข้อม่ลใน	LINE	Official	Account	

2.	จ้ดีเตุร่ยมกิจกรรมสำหร้บผ่่้เข้าร่ว่มโครงการท้�งแบบ	On	Site	

			และแบบ	Online	

3.	เตุร่ยมพ้�นท่�แปีลงปีล่กผ่้ก	สำหร้บการเพาะปีล่กผ่้กชื้นิดีตุ่างๆ	

			ซึ่ึ�งเปี็นส่ว่นหนึ�งของกิจกรรม	แบบ	On	Site

4.	เริ�มสร้าง	LINE	Official	Account	ให้ม่เน้�อหาหลากหลาย	ออกแบบระบบให้กลุ่มเปี้าหมายใชื้้งานไดี้สะดีว่ก	ร้บข้อม่ลข่าว่สารไดี้ง่าย

5.	เพิ�มข้อม่ลตุ่างๆ	ท่�เก่�ยว่ก้บโครงการ	ไดี้แก่	ข้อม่ลโภชื้นาการอาหารในแตุ่ละเมน่	การปีล่กผ่้ก/ดี่แลผ่้ก	ข่าว่สาร/กิจกรรม

			และอ้ปีเดีตุข่าว่สารส่งเข้าไปีใน	LINE	Official	Account	ให้ม่คว่ามน่าสนใจ

6.	เพิ�มสมาชื้ิกน้กศัึกษาให้เข้ามาใน	LINE	Official	Account	และเริ�มทดีลองใชื้้
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กระบวนการใชิ�งาน

เม้�อน้กศัึกษาเข้าร่ว่ม	LINE	Official	Account	โดียผ่่านการสแกน	QR	code	

ทุกคนจะไดี้กรอกแบบทดีสอบ	เม้�อเข้าใชื้้งานจะม่ฟัังก์ชื้้น

ให้คว่ามร่้ตุ่างๆ	ไดี้แก่

1.	แนะนำเมน่อาหารท้�ว่ไปีแตุ่ม่คุณ์ค่าทางโภชื้นาการ

2.	คว่ามร่้โภชื้นาการอาหารท่�ถ่กตุ้องตุามหล้ก

3.	คว่ามร่้การปีล่กผ่้ก

4.	ระบบการสะสมแตุ้มเพ้�อแลกของรางว่้ลจากกิจกรรมปีล่กผ่้ก

ระบบจะแนะนำเมน่อาหารเพ้�อสุขภาพส่งให้ทุกว่้น	ทำให้	Smart	Consumption	

เปี็นตุ้ว่กลางในการส้�อสารและส่งข้อม่ลให้น้กศัึกษาในหอพ้กไดี้ร้บคว่ามร่้เพิ�มเตุิมอย่าง

รว่ดีเร็ว่

กิจกรรมหล้กท่�ดีำเนินการแบบ	On	Site	คว่บค่่ก้บ	LINE	Official	Account	ค้อ	

การขึ�นแปีลงปีล่กผ่้กปีลอดีสารพิษและทำการปีล่กผ่้ก

ผู้ลืการที่ดสอบ

1.	น้กศัึกษาในหอพ้กไดี้ร้บข้อม่ลข่าว่สารดี้านโภชื้นาการอาหาร	รว่มถึงเมน่อาหาร

				ท่�ม่ปีระโยชื้น์มากขึ�น	

2.	เน้�อหาบางส่ว่นท่�ย้งไม่น่าสนใจและดีึงดี่ดีมากพอ	ทำให้การเข้าถึง	

				Smart	Consumption	ค่อนข้างน้อย	

3.	ย้งไม่สามารถดีำเนินกิจกรรมเก็บสะสมคะแนน	และกิจกรรมอบรมให้คว่ามร่้ไดี้	
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“Safe Zone” 
เว็บัแอป็พลิเคชัน
การผ�อนคลาย
ความเครียด
ทีม์ Safe Zone
สมัาชิิก 

นางสาว่พิยะดีา	นิลบุศัย์

นางสาว่น้ฐศัิกานตุ์	เพ็งจ้นทร์

นายนาถว่้ฒน์	ลิ�นสกุล

สถานศัึกษา	:	ว่ิทยาล้ยเทคนิคพ้งงา	จ.พ้งงา

อาจัารย์ที่่�ปรึกษา

นางสาว่ปีระทิน	เล่�ยนจำร่ญ

แนวคัิดการออกแบบผู้ลืงาน

สถานการณ์์โคว่ิดี-19	ทำให้น้กเร่ยนท่�เร่ยนออนไลน์เกิดีคว่ามเคร่ยดี

ซึ่ึ�งตุ้องไดี้ร้บการเย่ยว่ยา	จึงไดี้พ้ฒนา	Safe	Zone	เว่็บแอปีพลิเคชื้้น

ส้งคมออนไลน์	ภายใตุ้แนว่คิดีว่่า	S	A	F	E	

S - Social, A - Also, F - Friends, E - Empowered 

ค้อพ้�นท่�ท่�เข้ามาแล้ว่จะไดี้ท้�งเพ้�อนและผ่่้ร้บฟััง

ในเว่ลาเดี่ยว่ก้น	เสม้อนม่พ้�นท่�สร้างพล้งบว่กให้ก้นและก้น	

เปี็นพ้�นท่�แห่งคว่ามปีลอดีภ้ยของผ่่้ใชื้้งาน	ไม่ตุ้องก้งว่ลใดีๆ	

เพราะจะไม่ม่การเปีิดีเผ่ยข้อม่ลส่ว่นตุ้ว่อย่างแน่นอน	

ยิ�งในสถานการณ์์โคว่ิดี-19	ทำให้น้กเร่ยนท่�เร่ยนออนไลน์

เกิดีคว่ามเคร่ยดีซึ่ึ�งตุ้องไดี้ร้บการเย่ยว่ยา

กลื่�มัเป้าหมัาย

น้กเร่ยน	น้กศัึกษาโครงการว่ิทยาล้ยเทคโนโลย่ฐานว่ิทยาศัาสตุร์	

และกองทุนเพ้�อคว่ามเสมอภาคทางการศัึกษา	ท่�ตุ้องเจอก้บ

สถานการณ์์การเร่ยนในยุคโคว่ิดี-19	และตุ้องเร่ยนออนไลน์

หร้อเปี็นน้กเร่ยนท่�เก่�ยว่พ้นก้บโรคซึ่ึ�งม่ผ่ลทางดี้านจิตุใจท่�ตุ้องการ

ร้บการเย่ยว่ยา	อายุตุ้�งแตุ่	10–25	ปีี	ตุ้องการจ้ดีการคว่ามเคร่ยดี

โดียใชื้้สมาร์ทโฟันเปี็นเคร้�องม้อหล้กในการจ้ดีการก้บคว่ามเคร่ยดี

กระบวนการพัฒนาผู้ลืงาน

1.	ส้มภาษณ์์เเละศัึกษากลุ่มเปี้าหมาย	น้กเร่ยน	น้กศัึกษาโครงการ

ว่ิทยาล้ยเทคโนโลย่ฐานว่ิทยาศัาสตุร์และกองทุนเพ้�อคว่ามเสมอภาค

ทางการศัึกษา	จำนว่น	15	คน	ห้ว่ข้อในการพ่ดีคุยค้อ	คว่ามเคร่ยดี

และการจ้ดีการก้บคว่ามเคร่ยดี	

2.	ศัึกษาทฤษฎ่เเละงานว่ิจ้ยท่�เก่�ยว่ข้อง	เชื้่น	ทฤษฎ่ส่เเละดีนตุร่

ในการบำบ้ดีคว่ามเคร่ยดี	การบำบ้ดีคว่ามเคร่ยดี	เปี็นตุ้น	

3.	ออกเเบบเว่็บเเอปีพลิเคชื้้น	โดียใชื้้ส่หล้กค้อ	ส่ฟั้า	ส่เข่ยว่	ส่ชื้มพ่	

โดียม่ข้อม่ลงานว่ิจ้ยว่่าสามารถผ่่อนคลายคว่ามเคร่ยดีลงไดี้	และ

ส่ชื้มพ่เปี็นส่ท่�เเสดีงถึงคว่ามร้ก	คว่ามห่ว่งใย

4.	สร้างเว่็บเเอปีพลิเคชื้้น	เซึ่็ตุระบบการเข้าใชื้้งาน	และเมน่

ฟัังก์ชื้้นตุ่างๆ	

5.	สร้างชื้่องทางการตุิดีตุ่อเเละปีระชื้าส้มพ้นธิ์ข่าว่สาร	ไดี้เเก่	

Facebook	Page	เเละ	LINE	Official	Account
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กระบวนการใชิ�งาน

ทดีลองการใชื้้งานโดียท่มงานและทดีลองก้บกลุ่มเปี้าหมายจริง

1.	เว่็บแอปีพลิเคชื้้นสามารถเข้าไดี้ท้นท่ไม่ตุ้องใชื้้พ้�นท่�

			ในการดีาว่น์โหลดี	หากสนใจฟัังก์ชื้้นใดีสามารถเล้อกไดี้

			ตุามคว่ามตุ้องการ

2.	ทดีลองการใชื้้งานเว่็บแอปีพลิเคชื้้น	ม่ฟัังก์ชื้้นให้เล้อกใชื้้งาน	ไดี้เเก่	

-	ข้อม่ลภาว่ะเเทรกซึ่้อนเน้�องจากม่คว่ามเคร่ยดี

-	เเบบปีระเมินภาว่ะเเทรกซึ่้อนจากคว่ามเคร่ยดีเปี็นสาเหตุุหล้ก	

-	ตุิดีตุ่อเเอดีมิน	

-	เพลย์ลิสตุ์	

-	ไดีอาร่�	

-	เชื้็กคว่ามสุข	

-	บทคว่ามฮ่ลใจ	

-	กิจกรรมท่�น่าสนใจ	

-	Drop	your	sky

ผู้ลืการที่ดสอบ

ทดีลองก้บกลุ่มเปี้าหมายในโครงการว่ิทยาล้ยเทคโนโลย่

ฐานว่ิทยาศัาสตุร์	เเละน้กเร่ยนทุนนว่้ตุกรรมสายอาชื้่พชื้้�นส่ง	

กองทุนเสมอภาคทางการศัึกษา	ในว่ิทยาล้ยเทคนิคพ้งงา	เขตุ	2		

ม่การเก็บข้อม่ลการเข้าใชื้้งานเว่็บเเอปีพลิเคชื้้น	ซึ่ึ�งโปีรเเกรม

ท่�ใชื้้ในการเก็บข้อม่ลทางสถิตุิ	ค้อ	Visitor	Analytics	

เเละ	Google	Analytics

การทดีลองคร้�งท่�	 1	 :	 พบว่่าม่ผ้่่ใชื้้งานจำนว่นท้�งหมดี	 74	 คน	

โดียม่ผ่่้เข้ามาใชื้้งานใหม่จำนว่น	65	คน	ซึ่ึ�งใชื้้งานเว่็บแอปีพลิเคชื้้น

เฉีล่�ย	51	ว่ินาท่	โดียเมน่ฟัังก์ชื้้นท่�ม่การใชื้้งานมากท่�สุดี	ค้อฟัังก์ชื้้น	

Drop	your	sky

การทดีลองคร้�งท่�	 2	 :	 พบว่่าม่ผ่่้ใชื้้งานเพิ�มมากขึ�นเปี็น	 174	 คน	

โดียม่ผ่่้เข้ามาใช้ื้งานใหม่จำนว่น	 164	 คน	 ซึ่ึ�งใชื้้งานเฉีล่�ยยาว่นาน

มากขึ�นถึง	 2	 นาท่	 5	 วิ่นาท่	 และฟัังก์ชื้้น	 Drop	 your	 sky	

ย้งคงถ่กใชื้้งานมากท่�สุดี
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แนวคัิดการออกแบบผู้ลืงาน

ในพ้�นท่�ท่�อย่่อาศ้ัยใกล้เค่ยง	 หลายคร้ว่เร้อนนิยมปีล่กข้าว่

จำนว่นมาก	หล้งจากส่ข้าว่เสร็จสิ�งท่�หลงเหล้ออย่่ค้อ	‘จม่กข้าว่’	

ชื้าว่บ้านบางคนม้กซ้ึ่�อตุ่อในกิโลกร้มละ	 10	 บาท	 เพ้�อนำไปี

เปี็นอาหารหม่หร้ออาหารส้ตุว์่	 จากท่�ท่มไดี้ศัึกษาเร้�องจม่กข้าว่	

ไดี้ร่้ว่่าเป็ีนส่ว่นท่�ม่ปีระโยชื้น์และคุณ์ค่าทางอาหารส่ง	 จึงขอร้บ

ซึ่้�อจม่กข้าว่จากโรงส่ชืุ้มชื้นเพ้�อมาทำเปี็น	 ‘จม่กข้าว่ทิพย์’	 โดีย

รว่มจมก่ข้าว่	4	ชื้นิดี	คอ้	ขา้ว่หอมมะล	ิขา้ว่ไรซึ่เ์บอร่�	ขา้ว่หอมนลิ

และข้าว่ส้งข์หยดี	นำมาบดีให้ละเอ่ยดี	สามารถนำมาชื้งดี้�ม	หร้อ

นำไปีเปี็นว่้ตุถุดีิบผ่สมในขนมและอาหารไดี้	

ขนมข่�มอดีเปี็นขนมพ้�นบ้านท้องถิ�นท่�ผ่่้ส่งอายุในหม่่บ้านนิยมกิน

ท่มจึงได้ีพ้ฒนาขนมข่�มอดีท่�ม่ ส่ว่นผ่สมของจม่กข้าว่ทิพย์

ท่�มป่ีระโยชื้น์ตุอ่สุขภาพ	ซึ่ึ�งสามารถสร้างมล่ค่าเพิ�มของเกษตุรกร

และตุอบโจทย์ดี้านสุขภาพของผ่่้ส่งอายุ

กลื่�มัเป้าหมัาย 

-	ผ่่้ท่�ม่อายุ	35-50	ปีี

-	ผ่่้ท่�สนใจลองร้บปีระทานขนมข่�มอดีและกลุ่มผ่่้ท่�ซึ่้�อไปีเปี็นของฝึาก

ผลิตภัณฑ์์ขนมขี�มอด
เสริมคุณค�าที่างโภชนาการ
ด้วยจมูกข้าว
ทีม์ ทิพัย์ธิดา

สมัาชิิก 

นางสาว่สุธิิษา	ศั้กดีิ�เพชื้ร

นางสาว่จุฑ์ามาศั	เทพเซึ่่งหล่

นางสาว่ลลิตุา	คชื้ายนตุ์

สถานศัึกษา	:	ว่ิทยาล้ยการอาชื้่พไชื้ยา	จ.สุราษฎร์ธิาน่

อาจัารย์ที่่�ปรึกษา

นางสุว่าร่	บุญทรง
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ผ่ลิตุภ้ณ์ฑ์์ขนมข่�มอดีแฟันตุาซึ่่จากจม่กข้าว่ทิพย์	 ม่ท้�งหมดี	 5	 ส่ตุร	

1)	 ส่ตุรดี้�งเดีิม	 2)	 ส่ตุรปีลาปี่น	 3)	 ส่ตุรธ้ิญพ้ชื้	 4)	 ส่ตุรกล้ว่ย	

5)	 ส่ตุรสาหร่าย	 ในแตุ่ละส่ตุรไดี้ถ่กปีร้บตุามคว่ามตุ้องการของผ่่้

บรโิภค	มค่ว่ามหว่านพอด่ี	เพ้�อทกุคนสามารถนำไปีกินค่ก่บ้ขนมหรอ้

อาหารจานโปีรดีของตุ้ว่เองไดี้

ผู้ลืการที่ดสอบ

ไดี้ ผ่ลิ ตุภ้ณ์ฑ์์ ให ม่จากจม่กข้ าว่ 	 ท่� ม่ คุณ์ค่ าและปีระโยชื้น์	

สามารถปีร้บให้ทุกคนกินไดี้ง่ายขึ�น	 ม่รสชื้าติุหลากหลายเพ้�อ

รองร้บกลุ่มเป้ีาหมายท่�ม่คว่ามชื้อบเร้�องรสชื้าติุไม่เหม้อนก้น		

เหมาะสมก้บทุกเพศัทุกว่้ย	และเหมาะแก่การให้เปี็นของฝึาก

กระบวนการพัฒนาผู้ลืงาน

1.	เริ�มคิดีค้นและว่างแผ่น	เน้นนำจม่กข้าว่มาผ่สมใส่ขนมเปี็นหล้ก

			จึงตุ่อยอดีจากขนมข่�มอดี	เพราะเปี็นขนมโบราณ์ท่�ผ่่้ส่งอายุ

			ในชืุ้มชื้นชื้อบทำกินก้น	ส่ว่นผ่สมหล้กปีระกอบดี้ว่ย	ข้าว่ค้�ว่	

			น�ำตุาล	มะพร้าว่ค้�ว่	เกล้อ

2.	พ้ฒนาส่ตุรใหม่ท้�งหมดี	5	ส่ตุร	1)	ส่ตุรดี้�งเดีิม	2)	ส่ตุรปีลาปี่น	

			3)	ส่ตุรธิ้ญพ้ชื้	4)	ส่ตุรกล้ว่ย	5)	ส่ตุรสาหร่าย

3.	จากส่ตุรท่�พ้ฒนา	นำมาให้กลุ่มเปี้าหมายทดีลองชื้ิม	

			และสอบถามคว่ามคิดีเห็นเก่�ยว่ก้บเร้�องรสชื้าตุิ

4.	ปีร้บปีรุงส่ตุรให้ลงตุ้ว่	โดียปีร้บคว่ามหว่านให้เหมาะสม

			และลองนำขนมไปีกินค่่ก้บสล้ดีและไอศักร่ม	

5.	นำขนมไปีตุรว่จหาเชื้้�อท่�ศั่นย์ว่ิทยาศัาสตุร์การแพทย์ท่�	11

			จ.สุราษฎร์ธิาน่

6.	ออกแบบบรรจุภ้ณ์ฑ์์	โลโก้	และฉีลากตุ่างๆ
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แนวคัิดการออกแบบผู้ลืงาน

จากปีัญหาพฤตุิกรรมเน้อยนิ�ง	 ขย้บร่างกายน้อย	 นำมาส่่การปีระดีิษฐ์

อุปีกรณ์์ออกกำล้งกายจากถ้งน�ำม้นเหล้อใชื้้	 ให้เปี็นท้�งเก้าอ่�ลุกน้�งและ

มก่ระดีานเล่นเกม	กระตุุน้ให้ผ่่ใ้ช้ื้งานขยบ้ร่างกาย	และเชื้้�อมคว่ามสม้พน้ธ์ิ

ในการทำกิจกรรมร่ว่มก้นภายในว่ิทยาล้ย

ทม่สนใจและเห็นปีระโยชื้นข์องถง้น�ำมน้เหล้อใชื้ท้่�สามารถนำกล้บมาใชื้ไ้ดี้	

จึงม่ไอเดี่ยนำมาปีระดีิษฐ์ให้เปี็นตุ้ว่ชื้่ว่ยสร้างเสริมสุขภาพจนออกมาเปี็น	

‘น้องนุ่มนิ�ม’	 เคร้�องออกกำล้งกายจากถ้งน�ำม้นท่�นำมาตุ้ดีและดี้ดีแปีลง	

พร้อมเกมสุดีสนุกท่�จะชื้ว่นให้ทุกคนห้นมาขย้บร่างกาย	

กลื่�มัเป้าหมัาย 

น้กศัึกษาระดี้บชื้้�น	ปีว่ชื้.2	สาขาพาณ์ิชื้ยกรรม	

ว่ิทยาล้ยเทคโนโลย่โปีลิเทคนิคลานนา	เชื้่ยงใหม่	จำนว่น	50	คน

เก้าอี�ถุังนุ�มนิ�ม 
เพ่�อเสริมสร้างกิจกรรมที่างกาย
และลดพฤติกรรมเน่อยนิ�ง
ทีม์ Born to be
สมัาชิิก 

นายว่้นชื้้ย	นายพ้น

นางสาว่รุจิรา	ไพรว่นาว่้ลย์

นางสาว่อภ้สรา	แซึ่่ล่�

สถานศัึกษา	:	ว่ิทยาล้ยเทคโนโลย่โปีลิเทคนิคลานนา	เชื้่ยงใหม่	

จ.เชื้่ยงใหม่

อาจัารย์ที่่�ปรึกษา

นายสโรจน์พ้นธิุ์	ปีะละปีิ�ก
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ผู้ลืการที่ดสอบ

หล้งจากทดีลองการใช้ื้งานเก้าอ่�ถ้งนุ่มนิ�ม	 ทดีลองการเล่นเกม	 และ

ส้งเกตุกลุ่มเปี้าหมาย	พบว่่า

1.	 กลุ่มเป้ีาหมายร่้สึกตุ้�นเตุ้นและให้คว่ามสนใจ	 เพราะปีกติุเก้าอ่�

ท่�ใช้ื้พ้กผ่่อนเป็ีนโตุ�ะเก้าอ่�ธิรรมดีา	 หร้อโตุ�ะม้าหินอ่อน	 พอได้ีมาน้�ง

เก้าอ่�ถ้งนุ่มนิ�ม	ร่้สึกว่่าน้�งสบาย	คว่ามส่งพอดี่	ม่เกมให้เล่น	ในตุ้ว่เกม

ม่ท่าออกกำล้งไปีด้ีว่ย	 ไดี้บริหารร่างกายอย่างสนุกสนาน	 ไม่ร่้สึก

ว่่าเหน้�อยหร้อหน้กจนเกินไปี	 ม่ท่�เหย่ยบไว่้สำหร้บบริหารเท้าดี้ว่ย	

หร้อถ้าไม่อยากเล่นเกม	สามารถน้�งพ้กผ่่อนและบริหารเท้าไดี้เลย	

2.	 กลุ่มเป้ีาหมายอยากให้เพิ�มจำนว่นโตุ�ะและเก้าอ่�ให้ม่ปีริมาณ์มากขึ�น	

3.	 กลุ่มเป้ีาหมายม่คว่ามพึงพอใจก้บ	 ‘น้องนุ่มนิ�ม’	 เปี็นอย่างมาก

ซึ่ึ�งถ้อว่่าปีระสบคว่ามสำเร็จเปี็นอย่างยิ�ง

กระบวนการพัฒนาผู้ลืงาน

1.	ปีรบ้เปีล่�ยนแนว่ทางการออกแบบชื้ิ�นงาน	จากเดิีมนำอุปีกรณ์อ์อก

กำล้งกายแตุ่ละชื้ิ�นมารว่มก้นอย่่ในเก้าอ่�	 พ้ฒนาเปี็นเกมท่�เชื้้�อมโยง

ระหว่่างท่าออกกำล้งกายท่�ผ่สมผ่สานและตุอบโจทย์ทำให้ผ่่้เล่นเกิดี

คว่ามสนุกสนานมากขึ�น

ได้ีทดีลองเล่นเกมและปีรบ้ปีรุงก่อนนำไปีทดีสอบกบ้กลุม่เป้ีาหมายจริง	

จากน้�นออกแบบ	Prototype	และจ้ดีทำชื้ิ�นงาน

-	เตุร่ยมถ้งน�ำม้นท่�ไม่ไดี้ใชื้้แล้ว่	ขนาดี	200	ลิตุร	

		จำนว่น	1	ถ้ง	และขนาดี	100	ลิตุร	จำนว่น	4	ถ้ง

-	นำถ้งขนาดี	200	ลิตุร	มาเจาะ	4	ดี้าน	

		สำหร้บสอดีขาและเท้าเข้าไปี

-	ตุิดีตุ้�งท่�เหย่ยบเท้า	สำหร้บบริหารเท้าเว่ลาน้�ง

-	นำถ้งขนาดี	100	ลิตุร	จำนว่น	4	ถ้ง	ไปีหุ้มเบาะ

		เพ้�อใชื้้เปี็นเก้าอ่�

-	นำแผ่่นเกมท่�ออกแบบไว่้	พร้อมกตุิกาการเล่นเกม

		มาตุิดีตุ้�งบนถ้งขนาดี	200	ลิตุร

-	ทดีลองการใชื้้งานเก้าอ่�ถ้งนุ่มนิ�ม	และทดีลองการเล่นเกม

2.	 ค้นคว่้าและหาข้อม่ลเพิ�มเตุิมเพ้�อเปี็นข้อม่ลปีระกอบ	 และศัึกษา

เร้�องการทำ	QR	Code	 เพ้�อนำเสนอข้อม่ลและสร้างคว่ามเข้าใจก้บ

ผ่่้ใชื้้ว่่าเล่นแล้ว่จะไดี้ปีระโยชื้น์อย่างไรบ้าง

3.	ทดีลองการใชื้้งานเก้าอ่�ถ้งนุ่มนิ�ม	และทดีลองการเล่นเกม

4.	จ้ดีตุ้�ง	‘น้องนุ่มนิ�ม’	ไว่้บริเว่ณ์ท่�น้กศัึกษาสามารถมาพ้กผ่่อนใน

ชื้่ว่งพ้กกลางว่้น	หร้อเว่ลาว่่าง

กระบวนการใชิ�งาน

1.	น้�งลงตุรงเบาะนุ่มนิ�ม	

2.	เท้าท้�งสองข้าง	เหย่ยบอุปีกรณ์์ดี้านล่างไว่้	

3.	เริ�มเล่นเกม	ในตุ้ว่เกมจะม่ท่าออกกำล้งกาย	บริหารร่างกายไปีดี้ว่ย
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กลื่�มัเป้าหมัาย

ว่้ยรุ่นอายุ	13	ปีีขึ�นไปี

แนวคัิดการออกแบบผู้ลืงาน

เม้�อเร้�องสุขภาว่ะทางเพศัย้งคงม่หลายเร้�องท่�ว้่ยรุ่นเข้าใจผิ่ดี	

ท่ม	 Amico2	 จึงตุ่อยอดีผ่ลงานเดีิมให้น่าสนใจและตุอบโจทย์

กลุ่มเปี้าหมายมากยิ� งขึ�น	 จากบอร์ดีเกมส่่ เกมบนเว่็บไซึ่ตุ์

ร่ปีแบบ	 2D	 เน้�องจากการเล่นเกมไปีอย่่บนโลกออนไลน์มากขึ�น	

เกมจึ งม่คว่ามสนุกและแฝึงไปีดี้ว่ยปีระสบการณ์์คว่ามร่้	

ท่�สามารถนำมาปีร้บใชื้้ในชื้่ว่ิตุปีระจำว้่นไดี้	 โดียจะนำไปีทดีลอง

เล่นในวิ่ชื้าสุขศึักษาของน้กเร่ยนช้ื้�นม้ธิยมตุ้นและม้ธิยมปีลาย	

โดียม่คุณ์คร่เปี็นผ่่้นำเกมในชื้่ว่งแรก

Raknaternative
ทีม์ Amico2

สมัาชิิก 

นางสาว่พรรว่ษา	แหว่นเงิน

นางสาว่รุ่งไพลิน	ชืุ้มทอง

นางสาว่น้นทว่้น	บ้ว่พ้ว่

สถานศัึกษา	:	ว่ิทยาล้ยอาชื้่ว่ศัึกษาบริหารธิุรกิจว่ิทยาสงขลา	จ.สงขลา

อาจัารย์ที่่�ปรึกษา

นางสาว่สว่ล่	จุลนิล

กระบวนการพัฒนาผู้ลืงาน

1.	ส้มภาษณ์์กลุ่มเปี้าหมาย

2.	หาแนว่ทางแก้ไขปีัญหาให้ตุรงจุดีก้บกลุ่มเปี้าหมาย

3.	ระดีมไอเดี่ย

4.	ทำ	Prototype	คร่าว่ๆ	

5.	เข่ยนรายละเอ่ยดี	กลไกเกม

-	สร้างสตุอร่�	การดีำเนินเร้�องในเกม

-	สร้างตุ้ว่ละคร

-	สร้างฉีาก

6.	หาร้อก้บผ่่้เช่ื้�ยว่ชื้าญดี้านการปีร้บเปีล่�ยนพฤตุิกรรมของมนุษย	์

เพ้�อให้ชื้้ดีเจนในแนว่ทางการสร้างเน้�อหา	 และไดี้ร้บคำแนะนำว่่า

นอกเหน้อจากการสร้างคว่ามร่้	 คว่รเน้นการสร้างปีระสบการณ์์ให้

ก้บผ่่้เล่น	และคว่รสร้างภาพจำในเกม	เชื้่น	ม่รส	เส่ยง	ภาพ	ส้�อให้เห็น

ถึงผ่ลกระทบท่�ชื้้ดีเจน

7.	ลงโปีรแกรมและแก้ไข

8.	ทดีลองเล่นภายในท่ม	เพ้�อท่�จะแก้ไขจุดีบอดีก่อนนำไปีทดีลอง

ก้บกลุ่มเปี้าหมาย

9.	ทดีลองก้บกลุ่มเปี้าหมาย
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ผู้ลืการที่ดสอบ 

1.	กระบว่นการเล่นเกมทำให้กลุ ่มเปี้าหมายเข้าถึงเร้�องสุขภาว่ะ

ทางเพศัไดี้ง่ายขึ�น	 ส้�อสารผ่ลกระทบช้ื้ดีเจน	 เพราะสถานการณ์์

เสมอ้นจรงิ	และเสริมสร้างปีระสบการณ์์ให้ก้บผ่่้เล่น

2.	จากการทดีลองเล่นเกมภายในท่มและกลุ่มย่อย	ม่บางจุดีท่�เกม

ย้งไม่เสถ่ยร	และย้งไม่สมบ่รณ์์			

3.	นำไปีทดีลองก้บกลุ่มเปี้าหมายจริง	ค้อ	น้กเร่ยนชื้้�นม้ธิยมตุ้นและ

ม้ธิยมปีลายในว่ิชื้าสุขศัึกษา	ม่คร่ปีระจำว่ิชื้านำเล่นเกม	แนะนำและ

สอนเร้�องสุขภาว่ะทางเพศัไปีดี้ว่ย	เกมจะกลายเปี็นส้�อกลาง

ในการพ่ดีคุย	ถามคำถาม	หร้อทำให้น้กเร่ยนกล้าท่�จะพ่ดี	

ปีรึกษาเร้�องสุขภาว่ะทางเพศัไดี้มากยิ�งขึ�น

กระบวนการใชิ�งาน

1.	เข้าเกมผ่่านเว่็บไซึ่ตุ์	

2.	คร่หร้อผ่่้นำเกม	อธิิบายกตุิกา	

3.	ทดีลองเล่นไปีพร้อมก้บอธิิบายกตุิกาเพิ�มเตุิม

4.	ตุ้�งชื้้�อผ่่้เล่น	จะใชื้้ชื้้�อเล่นจริงๆ	หร้อนามแฝึงก็ไดี้

5.	กดีปีุ่มเริ�มเล่น	

6.	จะม่คำอธิิบายเก่�ยว่ก้บว่้ตุถุปีระสงค์ของเกมน่�ให้ฟััง

7.	นำเข้าส่่เน้�อหาเกม	ซึ่ึ�งการเดีินหร้อการบ้งค้บเกม

			จะใชื้้ปีุ่มล่กศัรขึ�นลง	ซึ่้ายขว่า	ในแปี้นพิมพ์

8.	ผ่่้เล่นตุ้องทำภารกิจในเกมให้สำเร็จ	

			หากเล้อกคำตุอบถ่กตุ้องในดี่านแรกจะไดี้เล่นในดี่านตุ่อไปี

9.	หากตุอบหร้อเล้อกไม่ถ่กตุ้องจะตุ้องกล้บไปีส่่จุดีเริ�มตุ้น	

10.	สามารถเล่นซึ่�ำๆ	ไดี้จนกว่่าจะผ่่านดี่าน	

					เพ้�อเปี็นการตุรว่จสอบคว่ามเข้าใจในเน้�อหา

11.	ถอดีบทเร่ยนพ่ดีคุยและแลกเปีล่�ยนก้น
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กลื่�มัเป้าหมัาย น้กศัึกษา	พน้กงาน	และบุคลากรทางการศัึกษา	

ภายในว่ิทยาล้ยเทคโนโลย่โปีลิเทคนิคลานนา	เชื้่ยงใหม่

แนวคัิดการออกแบบผู้ลืงาน

จากการสำรว่จภายในว่ิทยาล้ย	 ม่จํานว่นน้กศัึกษาและบุคลากรท่�

ปี่ว่ยดี้ว่ยโรคซึ่ึมเศัร้าถึง	82	คน	และม่ท่าท่ว่่าสถิตุิจะมากขึ�นทุกปีี	แตุ่

ยง้ไมม่ว่่ธิิก่ารหรอ้นโยบายเขา้ไปีชื้ว่่ยเหลอ้หรอ้รบ้มอ้	ทำใหก้ารรก้ษา	

การให้คำปีรึกษาจึงอาจไม่ท้นท่ว่งท่	 ท่มจึงสร้าง	 LINE	 Official	

Account	 ‘Hope	 ให้พล้งใจตุนเอง	 เพ้�อการเปีล่�ยนแปีลงตุนเอง’	

เปี็นการปี้องก้นและชื้่ว่ยแก้ไขปัีญหาโรคซึ่ึมเศัร้า	 และภาว่ะเคร่ยดี	

โดียตุ้�งใจให้ปีัญหาน่�ไดี้ร้บการแก้ไขอย่างรว่ดีเร็ว่มากขึ่�น

กระบวนการพัฒนาผู้ลืงาน

1.	ว่างแผ่นพ่ดีคุยก้บท่ม	

2.	ปีรึกษาผ่่้เชื้่�ยว่ชื้าญเพิ�มเตุิม	เก่�ยว่ก้บเร้�องการใชื้้ภาษา

ก้บผ่่้ม่ภาว่ะเคร่ยดี

3.	ศัึกษาการเล้อกใชื้้ส่ฟัอนตุ์	เพ้�อให้ผ่่้อ่านร่้สึกดี่ขึ�น

4.	ทำริชื้เมน่	(Rich	Menu)	LINE	Official	Account	เพ้�อให้ผ่่้ใชื้้

กดีเข้ามาใชื้้งานไดี้ง่าย	

5.	ออกแบบมาสคอตุน้องโฮปี	เพ้�อเปี็นส้ญล้กษณ์์ของ	LINE	

Official	Account	KID	HOPE	

6.	ออกแบบแบบปีระเมินคว่ามเคร่ยดีผ่่าน	Google	Forms	เพ้�อให้

ง่ายตุ่อการเก็บข้อม่ล

7.	แนะนำ	KID	HOPE		ให้กลุ่มเปี้าหมายไดี้ร่้จ้ก	และเริ�มเข้ามาใชื้้

8.	เก็บข้อม่ล

9.	ปีร้บปีรุงเพิ�มเตุิม

Hope
ให้พลังใจตนเอง 
เพ่�อการเป็ลี�ยนแป็ลงตนเอง
ทีม์ PNJ POLY TEAM

สมัาชิิก 

นายปีิยะ	อินทร์พรม

นายณ์้ฐกร	หน่ออ้าย

นางสาว่ปีระภาว่รินทร์	ร้ตุนโพธิิ�ธิา

สถานศัึกษา	:	ว่ิทยาล้ยเทคโนโลย่โปีลิเทคนิคลานนา	เชื้่ยงใหม่	

จ.เชื้่ยงใหม่

อาจัารย์ที่่�ปรึกษา

นางสาว่ร้ชื้น่กร	แก้ว่เปี๋า



4 3

กระบวนการใชิ�งาน

LINE	Official	Account	KID	HOPE	ไม่จำเปี็นตุ้องเปีล้อง

พ้�นท่�การดีาว่น์โหลดี	แค่เพิ�มเพ้�อนก็สามารถใชื้้บริการไดี้เลย	

โดียท่มไดี้สร้างเมน่ไว่้ถึง	6	ฟัังก์ชื้้น	เพ้�อให้ผ่่้ใชื้้งานเล้อกไดี้ตุาม

ตุ้องการหร้อคว่ามสนใจ	ปีระกอบดี้ว่ย

1. บที่คัวามัให�กำลัืงใจั	:	เสรมิกำลง้ใจใหผ้่้่ท่�เขา้มาอา่นบทคว่าม

2. ที่ำคัวามัร้�จััก Hope	:	แนะนำผ่่้ใชื้้งานใหม่ว่่า	KID	HOPE	

ค้ออะไร	ม่ว่ิธิ่การใชื้้งานอย่างไร	

3. ที่ำคัวามัเข้�าใจัตนเอง	 :	 แบบปีระเมินตุนเอง	 เชื้็กว่่าม่

คว่ามเคร่ยดี	หร้อเส่�ยงตุ่อการเปี็นโรคซึ่ึมเศัร้าหร้อไม่	 สามารถ

ปีระเมินคว่ามพึงพอใจในการใชื้้งานฟัังก์ชื้้นน่�ไดี้

4. พ้ดคั่ยกับผู้้�เช่ิ�ยวชิาญ	 :	 ปีรึกษาผ่่้เชื้่�ยว่ชื้าญโดียตุรง	 จาก

ม่ลนิธิิแพธิท่เฮลท์	 ภายใตุ้โครงการเลิฟัแคร์สเตุชื้้น	 ท่�ให้คำ

ปีรึกษาปีัญหาว่้ยรุ่น

5. พื�นที่่�ปันใจั	:	เปี็นพ้�นท่�ให้คำปีรึกษา	หร้อระบายคว่ามในใจ	

โดียท่�ไม่ระบุตุ้ว่ตุน	เพ้�อคลายคว่ามเคร่ยดี	หากม่ปีัญหาแชื้ร์	

แลกเปีล่�ยนปีระสบการณ์์ซึ่ึ�งก้นและก้นไดี้		

6. ตดิต�อเจั�าหน�าที่่�	:	สำหรบ้ผ่่ท้่�ตุ้องการคำปีรกึษาอย่างเร่งด่ีว่น	

รว่มไปีถึงการขอคว่ามชื้่ว่ยเหล้อ	 และแจ้งปีัญหาการใชื้้งาน

ผู้ลืการที่ดสอบ

จากการทดีลองใชื้้งานท้�งหมดี	2	คร้�ง	

สรุปีข้อม่ลจากการทดีลองใชื้้	ดี้งน่�

คัรั�งที่่� 1	ข้อม่ลผ่่้ใชื้้งานจากน้กเร่ยนระดี้บ	ปีว่ชื้.	60	คน

-	คว่ามถ่�ในการใช้ื้งาน	:	ส่ว่นใหญ่ใช้ื้งาน	1-2	คร้�งตุ่อสป้ีดีาห์	46%	(28	คน)

-	ช่ื้ว่งเว่ลาในการใช้ื้บรกิาร	:	ส่ว่นใหญ่ใช้ื้งานช่ื้ว่งกลางว่น้	55%	(33	คน)

จากการตุอบแบบสอบถามคว่ามพึงพอใจจากผ่่้ใชื้้งานในแตุ่ละดี้าน	

-	ดี้านกระบว่นการ/ข้�นตุอนการใชื้้งาน

-	ดี้านเจ้าหน้าท่�ผ่่้ให้บริการ

-	ข้อม่ลดี้านเน้�อหา

-	ดี้านการใชื้้งาน/การเข้าถึง

-	ดี้านร่ปีแบบ

-	การนำไปีใชื้้ปีระโยชื้น์

-	ดี้านการปีระชื้าส้มพ้นธิ์

ผ่ลการปีระเมินท้�ง	7	ดี้าน	ผ่่้ใชื้้งานจำนว่น	60	คน	ปีระเมิน

คว่ามพึงพอใจโดียภาพรว่มอย่่ในระดี้บมากท่�สุดี	ค่าเฉีล่�ย	4.6	

จากคะแนนเตุ็ม	5	คะแนน

คัรั�งที่่� 2	ข้อม่ลผ่่้ใชื้้งานจากน้กเร่ยน	อาจารย์	และพน้กงาน	173	คน	

-	คว่ามถ่�ในการใชื้้งาน	:	ส่ว่นใหญ่ใชื้้งาน	1-2	คร้�งตุ่อส้ปีดีาห์	49%	(85	คน)

-	ชื้่ว่งเว่ลาในการใชื้้บริการ	:	ส่ว่นใหญ่ใชื้้งานชื้่ว่งกลางว่้น	48%	(84	คน)

จากการตุอบแบบสอบถามคว่ามพึงพอใจจากผ่่้ใชื้้งานในแตุ่ละดี้าน	

-	ดี้านกระบว่นการ/ข้�นตุอนการใชื้้งาน

-	ดี้านเจ้าหน้าท่�ผ่่้ให้บริการ

-	ข้อม่ลดี้านเน้�อหา

-	ดี้านการใชื้้งาน/การเข้าถึง

-	ดี้านร่ปีแบบ

-	การนำไปีใชื้้ปีระโยชื้น์

-	ดี้านการปีระชื้าส้มพ้นธิ์

ผ่ลการปีระเมินท้�ง	7	ดี้าน	ผ่่้ใชื้้งานจำนว่น	173	คน	ปีระเมินคว่ามพึงพอใจ

โดียภาพรว่มอย่่ในระดี้บมาก	ค่าเฉีล่�ย	4.4	จากคะแนนเตุ็ม	5	คะแนน

รว่มไปีถึงไดี้ร้บผ่ลตุอบร้บการเข้ามาใชื้้บริการจากน้กศัึกษาและบุคลากร

อย่างดี่เย่�ยม	 ซึ่ึ�งท่มม่แผ่นจะตุ่อยอดีขยายปีระเดี็นการให้คำปีรึกษา

เก่�ยว่ก้บปีัญหาการดี้�มสุราตุ่อไปีในอนาคตุ
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แนวคัิดการออกแบบผู้ลืงาน

หนึ�งในสมาชื้ิกของท่มกล้ว่การข้บข่�และการใชื้้ถนน	 ไม่กล้าไปีไหน

มาไหนเองเน้�องจากม่คว่ามร่้ดี้านกฎจราจรและเคร้�องหมายจราจร

น้อยมาก	 กล้ว่ว่่าอาจจะเกิดีอุบ้ตุิเหตุุ	 กลายเปี็นจุดีเริ�มตุ้นท่�ทำให้

ท่มพ้ฒนาบอร์ดีเกม	‘Traffic	rules’	ขึ�นมา	เพ้�อให้เน้�อหาเก่�ยว่ก้บ

กฎจราจรเข้าถึงว่้ยรุ่นไดี้ง่ายขึ�น	ใชื้้เกมเปี็นส้�อสร้างคว่ามเข้าใจและ

สร้างคว่ามน่าสนใจเก่�ยว่ก้บเคร้�องหมายจราจร	 อ่กท้�งสามารถเป็ีน

ปีระโยชื้น์สำหร้บผ่่้เตุร่ยมสอบใบข้บข่�ไดี้อ่กดี้ว่ย

กลื่�มัเป้าหมัาย

ว่้ยรุ่นและบุคคลท้�ว่ไปีท่�เริ�มใชื้้รถใชื้้ถนน

และผ่่้ท่�จะสอบใบข้บข่�

กระบวนการพัฒนาผู้ลืงาน

1.	ว่างแผ่นและเตุร่ยมการ	ดี้ว่ยการสำรว่จกลุ่มเปี้าหมาย

และนำข้อม่ลมาว่ิเคราะห์	

2.	ออกแบบร่ปีแบบบอร์ดีเกมให้น่าสนใจและตุอบโจทย์	

3.	ว่างกลไกของบอร์ดีเกม	รว่มถึงโจทย์	หร้อคำส้�งท่�ตุ้องใชื้้

4.	ทำ	Prototype	แบบจำลอง

5.	นำไปีทดีสอบก้บเพ้�อนๆ	

6.	ปีร้บปีรุงว่ิธิ่การ	กระบว่นการการเล่น	

7.	นำไปีทดีสอบซึ่�ำ	

Traffic rules
ทีม์ ตั๋อม์แตั๋ม์

สมัาชิิก 

นายน้นทว่้ฒน์	ทองว่ิมล

นายลาภิศั	เฝึ้าถนอม

สถานศัึกษา	:	ว่ิทยาล้ยเทคโนโลย่สหว่ิทย์บริหารธิุรกิจ	จ.สุพรรณ์บุร่

อาจัารย์ที่่�ปรึกษา

นางสาว่น้ทธิ์มนตุ์	งามดี่ธินาภ้ทร์

กระบวนการใชิ�งาน

ในกล่องเกมจะม่อุปีกรณ์์ดี้งตุ่อไปีน่�	

-	การ์ดี	จำนว่น	50	ใบ

-	ตุ้ว่ละคร	4	ตุ้ว่	/	4	อาชื้่พ

-	กระดีานบอร์ดีเกมจำนว่น	1	แผ่่น

-	ล่กเตุ๋าจำนว่น	1	ล่ก
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กติกาการเลื�น 

-	เกมน่�เหมาะสำหร้บผ่่้เล่น	2-4	คน	

		(ไม่รว่มผ่่้นำเกม)

-	 เม้�อเกมเริ�มจะม่การ์ดีกองกลาง	 1	 กอง	 ม่อาชื้่พให้เล้อก	 4	 อาช่ื้พ	

ผ่่เ้ลน่แตุ่ละคนจะมก่าร์ดีในมอ้	2	ใบ	เม้�อถงึเทิรน์ของตุนเองจะตุ้องทอย

ล่กเตุ๋าในการเดีินและตุ้องจ้�ว่การ์ดี	2	ใบ	เพ้�อนำไปีใส่ในชื้่องพิเศัษบน

กระดีานบอร์ดีเกม

-	เม้�อจบเทิร์น	ผ่่้เล่นจะตุ้องเล้อกทิ�งการ์ดี	2	ใบท่�ไม่ตุ้องการ	เม้�อเล่น

ครบเทิร์นของทุกคน	 1	 รอบ	 จะตุ้องนำการ์ดีท่�ทิ�ง	 ใส่ลงในกองการ์ดี

และสล้บการ์ดีใหม่อ่กคร้�ง

-	 การ์ดีปี้ายจราจรแตุ่ละใบจะม่คะแนนหร้อแตุ้มสะสมไม่เท่าก้น	

การใส่การ์ดีถ้าใส่ถ่กตุ้องจะไดี้ร้บสิทธิิพิเศัษหร้อคะแนนเพิ�ม	 แตุ่ถ้าใส่

ผ่ิดีจะโดีนห้กคะแนนหร้อโดีนบทลงโทษ	 และถ้าหากผ่่้เล่นเล้อกท่�จะ

ข้ามการเล่นโดียไม่ใส่การ์ดี	 ผ่่้เล่นจะไม่ไดี้คะแนน	 ขณ์ะเดี่ยว่ก้นก็จะ

ไม่เส่ยคะแนน

-	คนท่�ถึงเส้นชื้้ยคนแรกจะไดี้ร้บคะแนนพิเศัษ	แตุ่ไม่ไดี้หมายคว่ามว่่า

จะชื้นะเกมในรอบน้�น	 เพราะตุ้องนำแตุ้มท่�สะสมคะแนนระหว่่างทาง

มาเท่ยบก้บผ่่้เล่นคนอ้�น	หากไดี้แตุ้มน้อยจะถ้อว่่าแพ้

ผู้ลืการที่ดสอบ

1.	ตุ้นแบบท่�นำไปีทดีสอบก้บกลุ่มเพ้�อน	 ไดี้ร้บข้อเสนอแนะว่่า	

-	เส้นทางในเกมม่คว่ามซึ่้บซึ่้อนเกินไปี	

-	การ์ดีปี้ายจราจรน้อยเกินไปี		

-	การน้บแตุ้มคะแนน	

2.	พ้ฒนาร่ปีแบบเกมจากคำแนะนำเพ้�อให้บอร์ดีเกมสมบ่รณ์์	และ

นำไปีใชื้้งานก้บกลุ่มเปี้าหมายไดี้ดี่ขึ�น



ผลงานนวัตกรรม

สร้างเสริมสุขภาพ

ระดับัมัธยมศึึกษาตอนป็ลาย
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กลื่�มัเป้าหมัาย

เจ้าหน้าท่�ตุำรว่จจราจร	นำไปีใชื้้งานตุรว่จสอบปี้ายทะเบ่ยนรถท่�ย้อนศัร	

กระบวนการพัฒนาผู้ลืงาน 

1.	ดีำเนินการขอภาพกล้องว่งจรปีิดีจากเทศับาล	6	ตุ้ว่	

			คว่ามยาว่ตุ้ว่ละ	2	ชื้ม.

2.	ดีำเนินการทำแบบสอบถามสำรว่จปีัญหา	

3.	เตุร่ยมข้อม่ลจากผ่ลการสำรว่จ	

			และโปีรแกรมท่�จะใชื้้ทดีลอง

4.	การพ้ฒนาระบบตุรว่จจ้บมอเตุอร์ไซึ่ค์ย้อนศัร	

			โดียการสร้างแบบจำลองโปีรแกรมการใชื้้งาน

			ดี้ว่ยโปีรแกรม	Figma	

5.	การปีร้บปีรุงและพ้ฒนาโปีรแกรม	

			โดียนำระบบไปีใชื้้ก้บภาพ

			จากกล้องว่งจรปีิดี	และจะไดี้ข้อม่ล

		การข้บข่�มอเตุอร์ไซึ่ค์ย้อนศัรออกมา

ระบับัตรวจจับั
การขับัมอเตอร์ไซค์ย้อนศึร
จากภาพกล้องวงจรป็ิด
ทีม์ NGGYU

สมัาชิิก 

นายฐกฤตุ	ว่งศั์เจริญแสงสิริ

นายธิ่ร์	เมธิ่พิท้กษ์ธิรรม

สถานศัึกษา	:	โรงเร่ยนสว่นกุหลาบว่ิทยาล้ย	กรุงเทพมหานคร

อาจัารย์ที่่�ปรึกษา

นายบ้ญชื้าพร	อรุณ์เลิศัอาร่ย์

แนวคัิดการออกแบบผู้ลืงาน

ท่ม	 NGGYU	 ไดี้ส้งเกตุเห็นปีัญหาการข้บข่�มอเตุอร์ไซึ่ค์ย้อนศัร	

และคดิีว่า่ไมค่ว่รเปีน็เร้�องปีกตุ	ิเพราะสามารถก่อใหเ้กดิีอบุตุ้เิหตุุ

ขึ�นได้ี	 พร้อมท้�งส้งเกตุเห็นว่่าคนย้งกระทำผิ่ดีก้นในกรณ์่น่�อย่่

เปี็นจำนว่นมาก	 และเจ้าหน้าท่�ตุำรว่จย้งไม่สามารถตุรว่จจ้บ

การกระทำผิ่ดีได้ีมากเพ่ยงพอ	 จึงคิดีว่่าจะสามารถนำภาพจาก

กล้องว่งจรปีิดีมาชื้่ว่ยตุรว่จจ้บไดี้	 โดียใชื้้ซึ่อฟัตุ์แว่ร์ท่�พ้ฒนา

มาเพ้�อตุรว่จจ้บยานพาหนะท่�ม่การข้บข่�ย้อนศัร	 แล้ว่ตุรว่จจ้บ

ปีา้ยทะเบย่นพรอ้มรป่ีภาพหลก้ฐาน		โดียใช้ื้	Object	Detection

ตุรว่จจ้บรถมอเตุอร์ไซึ่ค์ท่�ข้บย้อนศัร	 จากน้�นนําภาพท่�ไดี้มาหา

ภาพของปีา้ยทะเบย่นมอเตุอรไ์ซึ่ค	์โดียนำภาพปีา้ยทะเบย่นมาทาํ	

Optical	Character	Recognition	(OCR)	เพ้�อหาเลขทะเบ่ยน	

นำไปีส่่การออกหมายเร่ยกเพ้�อชื้ำระค่าปีร้บตุามกฎหมาย
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กระบวนการใชิ�งาน 

1.	สุ่มตุ้ว่อย่างว่ิดี่โอท่�ม่การข้บข่�มอเตุอร์ไซึ่ค์ย้อนศัรขึ�นมา	1	ว่ิดี่โอ	

และนำว่ิดี่โอน้�นมาร้นดี้ว่ยโปีรแกรมท่�ไดี้พ้ฒนาขึ�นและตุรว่จสอบว่่า

ระบบม่การตุรว่จจ้บท่�ถ่กตุ้องหร้อไม่

2.	ทำแบบสอบถามเก่�ยว่ก้บปีระสบการณ์์ของตุำรว่จจราจร	

				และแบบจำลองหน้าตุาของโปีรแกรมการใชื้้งาน

-	การย้นย้นสถานการณ์์เปี็นตุำรว่จจราจรของผ่่้ตุอบแบบสอบถาม

-	คว่ามถ่�ในการปีฏิิบ้ตุิหน้าท่�บนท้องถนน

-	คว่ามถ่�ในการพบการข้บข่�มอเตุอร์ไซึ่ค์ย้อนศัร

-	ปีระสบการณ์์การพบเห็นการข้บข่�มอเตุอร์ไซึ่ค์ย้อนศัร

-	คว่ามคิดีเห็นเก่�ยว่ก้บสาเหตุุของการข้บข่�มอเตุอร์ไซึ่ค์ย้อนศัร

-	คว่ามคิดีเห็นเก่�ยว่ก้บแบบจำลองโปีรแกรมการใชื้้งาน	

		ตุ่อการชื้่ว่ยลดีปีัญหาการข้บข่�มอเตุอร์ไซึ่ค์ย้อนศัร

-	คว่ามพึงพอใจในส่ว่นตุ่างๆ	ของแบบจำลองโปีรแกรม

		การใชื้้งาน	ปีระกอบดี้ว่ย	หน้าตุาของโปีรแกรมการใชื้้งาน

-	เจ้าหน้าท่�ม่	Username	ในการเล้อกพ้�นท่�ท่�จะดี่ไดี้

-	คว่ามสามารถในการเร่ยงและค้ดีกรองเหตุุการณ์์ท่�เกิดีขึ�นไดี้	

		จะแสดีงผ่ลในร่ปีแบบ	Excel

3.	ส่งแบบสอบถามชืุ้ดีน่�ให้เจ้าหน้าท่�ตุำรว่จจราจรกรอกข้อม่ล

ผู้ลืการที่ดสอบ

จากการสำรว่จคว่ามคิดีเห็นเก่�ยว่ก้บการข้บข่�มอเตุอร์ไซึ่ค์

ย้อนศัรจากตุำรว่จจราจร	30	คน	สรุปีไดี้ว่่า

1.	ตุำรว่จถึง	30%	เคยเห็นอุบ้ตุิเหตุุจากการข้บข่�ย้อนศัร	

				และม่	77%	ท่�พบการข้บข่�มอเตุอร์ไซึ่ค์ย้อนศัรบ่อย	

2.	87%	คิดีว่่าการม่ระบบท่�มาชื้่ว่ยในการคอยตุรว่จจ้บพฤตุิกรรม

			การข้บข่�มอเตุอร์ไซึ่ค์ย้อนศัร	จะชื้่ว่ยลดีปีัญหาการข้บข่�

			มอเตุอร์ไซึ่ค์ย้อนศัร	

3.	ตุำรว่จจราจรส่ว่นใหญ่เห็นดี้ว่ยก้บ	ฟัีเจอร์ท่�ม่อย่่ในระบบ

โดียภาพรว่มพบว่่าสามารถพ้ฒนาระบบตุรว่จจ้บการข้บข่�

มอเตุอร์ไซึ่ค์ย้อนศัรจากภาพกล้องว่งจรปิีดีไดี้	 แตุ่ไม่สามารถพ้ฒนา

ไปีถึงการระบุปี้ายทะเบ่ยนไดี้เน้�องจากคุณ์ภาพ	 และข้อจำก้ดีของ

ภาพกล้องว่งจรปีิดีท่�ไดี้มา	 นอกจากน่�ย้งไดี้ม่การสร้างแบบจำลอง

การทำงานของโปีรแกรมและม่แผ่นในอนาคตุท่�จะพ้ฒนาตุ่อไปี
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แนวคัิดการออกแบบผู้ลืงาน

เน้�องจากโรงเร่ยนตุ้�งอย่่ในมหาวิ่ทยาล้ยเกษตุรศัาสตุร์	 ว่ิทยาเขตุ

บางเขน	 ซึ่ึ� งม่นิสิตุและบุคลากรข้บข่�มอเตุอร์ ไซึ่ค์มากมาย	

ทำให้เกิดีอุบ้ตุิเหตุุบ่อยคร้�ง	 ถ้าเปี็นช่ื้ว่งเทศักาลจะเห็นข่าว่เร้�อง

อุบ้ตุิเหตุุช่ื้ว่ง	 7	 ว่้นอ้นตุรายอย่่เป็ีนปีระจำ	 ทางท่มสามคนเทค	

จึงอยากพ้ฒนานว่้ตุกรรมท่�สามารถลดีปีัญหาการบาดีเจ็บหร้อ

เส่ยชื้่ว่ิตุจากการเกิดีอุบ้ตุิเหตุุได้ี	 เกิดีเป็ีน	 Engeon	 หมว่กก้นน็อก

อ้จฉีริยะท่�ปี้องก้นไม่ให้ผ่่้ข้บข่�มอเตุอร์ไซึ่ค์สตุาร์ทเคร้�องยนต์ุ

และข้ บ ข่� ม อ เ ตุอ ร์ ไ ซึ่ ค์ ไ ปี โ ดียท่� ไ ม่ ไ ดี้ ส ว่ มหมว่กก้ น น็ อก		

เพ้�อชื้่ว่ยลดีอุบ้ตุิเหตุุ	 และเสริมสร้างคว่ามปีลอดีภ้ยทางท้องถนน	

โดียทางทม่ไดีใ้ชื้ก้ารสง่และรบ้สญ้ญาณ์ดีว้่ยระบบเซึ่นเซึ่อร	์(sensor)	

ท้�งในร่ปีเเบบการตุรว่จจ้บส้มผ่้สมนุษย์	 (Human	 Touch	 Sensor)	

เเละเซึ่นเซึ่อร์แสง	(Laser	Sensor)

กลื่�มัเป้าหมัาย

ผ่่้ข้บข่�มอเตุอร์ไซึ่ค์โดียท้�ว่ไปี	

เชื้่น	แม่บ้าน	ว่ินมอเตุอร์ไซึ่ค์ร้บจ้าง	และผ่่้ท่�เดีินทางดี้ว่ย

มอเตุอร์ไซึ่ค์ในชื้่ว่ิตุปีระจำว่้น

กระบวนการพัฒนาผู้ลืงาน 

1.	หาข้อม่ลเก่�ยว่ก้บชื้ิ�นส่ว่นท่�จะใชื้้ปีระกอบนว่้ตุกรรม	และส้�งว่้สดีุจำเปี็น

			สำหร้บโครงงาน

2.	สอบถามกลุ่มเปี้าหมายเร้�องการใชื้้หมว่กก้นน็อกในกิจว่้ตุรปีระจำว่้น

3.	ปีระกอบตุว้่อยา่ง	แผ่งว่งจรของตุน้แบบ	โดียท่�ยง้ไมใ่สไ่ปีในหมว่กกน้นอ็ก

4.	ทดีสอบตุ้ว่อย่างตุ้นแบบ	ท่�ไดี้ตุ่อเข้าก้บว่งจรเเละเเก้ไข

			ตุามคว่ามเหมาะสม

5.	ให้กลุ่มเปี้าหมายลองใชื้้นว่้ตุกรรม	และปีระเมินคว่ามพึงพอใจ

			ของกลุ่มเปี้าหมาย

Engeon
ทีม์ สิาม์คันเทคั

สมัาชิิก 

นางสาว่ว่ิสุมิตุรา	ถิระพานิชื้

นายฐาน้ตุถ์	ว่่ระพ้นธิุ์

นายพิชื้าพงศั์	เท่ยมปีระเสริฐ

สถานศัึกษา	:	โครงการการศัึกษานานาชื้าตุิ	

โรงเร่ยนสาธิิตุเเห่งมหาว่ิทยาล้ยเกษตุรศัาสตุร์

ศั่นย์ว่ิจ้ยเเละพ้ฒนาการศัึกษา	กรุงเทพมหานคร

อาจัารย์ที่่�ปรึกษา

นางเกษสุดีา	คชื้าทอง
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กระบวนการใชิ�งาน

1.	ทดีสอบนว่้ตุกรรมก้บ	Killswitch	(ไม่ไดี้ทดีสอบก้บมอเตุอร์ไซึ่ค์)

			โดียท่�ย้งไม่พ่ว่งก้บรถจ้กรยานยนตุ์เเละหมว่กก้นน็อก

2.	ตุ่อระบบว่งจร	โดียเข่ยนโปีรเเกรมลง	Arduino	และไดี้นํา

			ระบบไฟัฟั้ามาใส่ในหมว่กก้นน็อก

3.	ให ้กลุ ่มเปี ้าหมายทดีลองใชื้ ้	โดียให้ผ่่ ้ข่�มอเตุอร ์ไซึ่ค์ทดีสอบ	

			ติุดีเคร้�องยนตุโ์ดียท่�ยง้ไมส่ว่มหมว่กกน้นอ็ก	เเละสว่มหมว่กกน้นอ็ก	

			จากน้�นให้ผ่่้ข่�มอเตุอร์ไซึ่ค์เดีินทาง		1	กิโลเมตุร	ผ่่านเส้นทางท่�ม่พ้�น

			ผ่ิว่ขรุขระเพ้�อทดีสอบเสถ่ยรภาพ	ของ	Arduino	Human	Touch	

			Sensor

ผู้ลืการที่ดสอบ

-	จากการทดีสอบพบว่่า	ว่งจรใชื้้งานไดี้	เเละสามารถเชื้้�อมตุ่อก้บ

		Killswitch	ไดี้

-	ย้งไม่ไดี้ทําการทดีสอบก้บจ้กรยานยนตุ์จริงๆ	

		เน้�องดี้ว่ยสถานการณ์์โคว่ิดี-19

-	ว่างแผ่นในการทดีสอบก้บกลุ่มเปี้าหมายและคว่ามเสถ่ยรของ

			ผ่ลงานโดียการใหผ้่่ข้่�มอเตุอรไ์ซึ่คท์ดีสอบตุดิีเคร้�องยนตุ	์โดียท่�ยง้ไม่		

	 สว่มหมว่กก้นน็อก	 เเละสว่มหมว่กก้นน็อก	 ให้ผ่่้ข่�มอเตุอร์ไซึ่ค์			

		เดีินทาง	1	กิโลเมตุรผ่่านเส้นทางท่�ม่พ้�นผ่ิว่ขรุขระเพ้�อทดีสอบ		

		เสถ่ยรภาพของ	Arduino	Human	Touch	Sensor
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Connecting 
Depression 
Therapy
ทีม์ Crying Cloud

สมัาชิิก 

นางสาว่ศัิรินทร์	ธิรรมไกรสร

นางสาว่ศัศัิน	ธิรรมไกรสร

สถานศัึกษา	:	International	School	of	Bangkok	(ISB)	

กรุงเทพมหานคร

อาจัารย์ที่่�ปรึกษา

ดีร.	ธิ้ชื้ชื้า	ศัุกระจ้นทร์

แนวคัิดการออกแบบผู้ลืงาน

จากปีัญหาสุขภาพจิตุในกลุ่มว่้ยรุ่น	 ซึ่ึ�งเปี็นกลุ่มท่�ม่คว่ามเส่�ยงของ

ภาว่ะซึ่ึมเศัร้า	 และอาจจะไม่กล้าปีรึกษาใคร	 หร้อไม่กล้าไปีพบ

จิตุแพทย์ในชื้่ว่งแรก	ทำให้ทางท่ม	Crying	Cloud	อยากทำโครงการ

เพ้�อชื้ว่่ยเปีน็เพ้�อนใจของว่ย้รุน่	เปีน็ตุว้่เช้ื้�อมใหเ้ดีก็ว่ย้รุน่มช่ื้อ่งทางใน

การเข้าถึงการดี่แลเย่ยว่ยาจิตุใจ	 โดียม่ท่มแพทย์และน้กจิตุว่ิทยามา

ชื้่ว่ยสน้บสนุน	 ผ่่านแอปีพลิเคชื้้น	Crying	Cloud	 ให้ว่้ยรุ่นไดี้เข้าถึง

การคด้ีกรองภาว่ะซึ่มึเศัรา้เบ้�องตุน้	เปีน็ชื้อ่งทางในการปีระเมนิภาว่ะ

ซึ่ึมเศัร้า	 ให้คำปีรึกษาและร้บการดี่แลทางจิตุใจ	 จากจิตุแพทย์และ

น้กจิตุวิ่ทยาคลินิก	 ซึ่ึ�งม่แพลตุฟัอร์มอ่ก	 3	 ช่ื้องทางท่�ช่ื้ว่ยหนุนเสริม

แอปีพลิเคชื้้น	ให้ม่ผ่่้ใชื้้งานและผ่่้ร้บร่้เร้�องสุขภาพจิตุไดี้มากขึ�น	ไดี้แก่	

Instagram	children’s	book	และ	Website

กระบวนการพัฒนาผู้ลืงาน

ในส่ว่นของแอปีพลิเคชื้้นซึ่ึ�งเปี็นนว่้ตุกรรมหล้ก	ไดี้ดีำเนินการ	ดี้งน่�

1.	ทำ	Flowchart	ท่�เปี็นแผ่นผ่้งของแอปีพลิเคชื้้น

2.	ออกแบบหน้าแอปีพลิเคชื้้น	(Wireframe)	

				โดียใชื้้โปีรแกรม	Figma	

3.	แคปี	Wireframe	เพ้�อให้ผ่่้ตุิดีตุามบน	Crying	Cloud	

				และผ่่้เชื้่�ยว่ชื้าญทางดี้าน	UI	ดี่และให้คำแนะนำ

4.	เปีล่�ยนและปีร้บปีรุงใน	Wireframe	ให้พร้อมสำหร้บ

			การ	Code	First	Prototype	ท่�สามารถลองใชื้้ไดี้

กลื่�มัเป้าหมัาย

-	กลุ่มว่้ยรุ่น	น้กเร่ยน	น้กศัึกษา	อายุ	13-30	ปีี

-	บุคคลทุกว่้ยท่�ม่คว่ามเคร่ยดี	หร้อเส่�ยงเปี็นภาว่ะซึ่ึมเศัร้า	

		หร้อม่ภาว่ะซึ่ึมเศัร้าอย่่เดีิม

-	ว่้ยรุ่นหร้อบุคคลท้�ว่ไปีท่�ไม่ร่้ว่่าตุ้ว่เองกําล้งเส่�ยงเปี็นภาว่ะซึ่ึมเศัร้า
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Website 

ก่อนลงมอ้ทำเว่บ็ไซึ่ต์ุ	ทางทม่ได้ีปีระชื้มุก้นเพ้�อหาข้อสรปุีว่่าในเว็่บไซึ่ต์ุ

คว่รม่แหล่งข้อม่ลอะไรอย่่บ้าง	 จากน้�นออกแบบหน้าตุาของเว่็บไซึ่ต์ุ	

โดียเล้อก	 Theme	 และ	 Tone	 ท่�สามารถดึีงดี่ดีคว่ามสนใจของ

ว่ย้รุน่ได้ีมากท่�สดุี

หนังสือ Jaja’s Crying Cloud Picture Book

เขย่นสครปิีต์ุของหนง้สอ้แล้ว่ส่งปีรึกษาผ่่เ้ชื้่�ยว่ชื้าญการศักึษาสำหรบ้

เดีก็พเิศัษเพ้�อขอคำแนะนำ	จากน้�นลงมอ้ว่าดีภาพปีระกอบคร่าว่ๆ	

ของหนง้สอ้ในแตุ่ละหน้าและส่งปีรกึษาจติุแพทย์เพ้�อขอคำแนะนำ

Crying Cloud Instagram

ทางท่มได้ีปีระชุื้มก้นเพ้�อว่างแผ่นข้อม่ลท่�จะนำเสนอในแตุ่ละโพสต์ุ

ลว่่งหนา้	พรอ้มว่ธิิป่ีรบ้ปีรุงโพสตุท์่�จะทำใหม้จ่ำนว่นคนเขา้ถงึขอ้มล่ได้ี

มากขึ�น	(Increase	engagement	เพ้�อให้ขึ�น	Explore	page	มากขึ�น)	

พร้อมท้�งสร้าง	Potential	Collaboration	ก้บ	Social	Enterprises	

and	 Influencers	 ท่�จะทำให้ม่จำนว่นคนเข้าถึงข้อม่ลไดี้มากขึ�น	

เชื้่น	 BKKBUTTER,	 Puimekster,	 หมอปีระเว่ชื้	 ตุ้นตุิพิว่้ฒนสกุล

กระบวนการใชิ�งาน 

แอปีพลิเคชื้้นน่�ทำให้กลุ่มเปี้าหมายไดี้ลองทำแบบค้ดีกรองซึ่ึมเศัร้า

ท้นท่	 พร้อมก้บสามารถลองน้ดีคุยก้บจิตุแพทย์หร้อน้กฟัังเชิื้งลึกโดีย

ไม่ตุ้องออกเดีินทางหร้อเกิดีคว่ามไม่ม้�นใจในการน้ดีคุยก้บหมอท่�

โรงพยาบาล	 และไม่ม่ค่าใช้ื้จ่าย	 โดียสามารถโหลดีแอปีพลิเคชื้้น	

บน	 Google	 Play	 Store	 และลงทะเบ่ยนโดียใช้ื้	 ชื้้�อนามสกุล	

เบอร์ตุิดีตุ่อ	ว่้นปีีเกิดี	และอ่เมล	หล้งจากน้�นทำแบบค้ดีกรองซึ่ึมเศัร้า

โดียใชื้้อายุในการแบ่งแยกกลุ่ม	 เพ้�อน้ดีคุยก้บจิตุแพทย์ไดี้เลย	

โดียกดีปีุ่ มปี รึกษา 	 และ เล้ อกจิ ตุแพทย์หร้ อน้ กฟัั ง เชื้ิ งลึ ก	

หล้งจากน้�นสามารถเล้อกว่้นเว่ลาท่�สะดีว่กและม่	 Slot	 ว่่าง	 เม้�อ

ถึงเว่ลาน้ดีคุยแล้ว่จะม่ลิงก์เข้าไปีท่�	 Google	Meet	 หร้อ	 ZOOM	

ของจิตุแพทย์หร้อน้กฟัังเชื้ิงลึกท่�ส่งมา	

ผู้ลืการที่ดสอบ

1.	 ผ่่้ทดีลองใชื้้งานส่ว่นใหญ่ชื้อบคว่ามเร่ยบง่ายและสะดีว่กของ

	 	 แอปีพลิเคชื้้นน่�	 โดียเฉีพาะยุคท่�ม่โควิ่ดี-19	 เพราะไม่ตุ้อง

	 	 เดีินทางออกจากบ้าน	 หร้อเส่ยเว่ลาไปีน้ดีก้บจิตุแพทย์ท่�

			โรงพยาบาลดี้ว่ยตุนเอง	

2.	ผ่่้ทดีลองใชื้้งานปีระท้บใจท่�เปี็นการปีรึกษาแบบไม่ม่ค่าใชื้้จ่าย	

			เพราะส่ว่นใหญ่การปีรึกษาจิตุแพทย์ม้กเปี็นสิ�งท่�ราคาแพงและ

			ม่คนส่ว่นน้อยท่�สามารถเข้าถึงไดี้	

3.	ม่กลุ่มท่�สนใจอยากลองใชื้้งานจาก	IG	แตุ่ไม่สามารถเข้าถึง

			แอปีพลิเคชื้้นน่�ไดี้เพราะใชื้้งานดี้ว่ยโทรศั้พท์	IOS/Apple	และ	

			แอปีพลิเคชื้้นน่�สามารถโหลดีไดี้บน	Android	เท่าน้�น	

4.	มค่ำแนะนำมาว่า่ตุารางชื้ว่่งเว่ลาจองจติุแพทยห์รอ้น้กฟังัเชื้งิลกึ

			น้อยเกินไปี	จำนว่นจิตุแพทย์และน้กฟัังเชื้ิงลึกน้อยเกินไปีและ

	 	 เว่ลาท่�จิตุแพทย์หร้อน้กฟัังเชื้ิงลึกสะดีว่กน้�นคนไข้ม้กจะไม่ว่่าง	

			จึงตุ้องหาว่ิธิ่เพิ�มจำนว่นหมอจิตุแพทย์ในอนาคตุ	

5.	 ม่คำแนะนำว่่าอยากให้เปีล่�ยนตุ้ว่หน้งส้อให้ เท ่าก้นใน

			แอปีพลิเคชื้้น	ท่�จะปีร้บปีรุงในอนาคตุ	

6.	 บางคนไม่คุ้นก้บแอปีพลิเคชื้้น	 Zoom	หร้อ	 Google	Meet	

	 	 อาจจะตุ้องม่โพสตุ์ท่�แนะนำเร้�องการใชื้้งานแอปีพลิเคชื้้น

	 	 เหล่าน่�หร้อให้ คุณ์หมอเล้อกชื้่องทางใชื้้	 Zoom	 เพ่ยง

			ชื้่องทางเดี่ยว่
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นาฬิิกาช�วยลด
การสูบับัุหรี�
(Nicode)
ทีม์ Smoke Overload

สมัาชิิก 

นางสาว่ชื้้ญญา	เส้อดีาว่

นางสาว่สุพิชื้ญา	ปีภาร้ตุนกุล

นางสาว่ปีรานรว่่	สุขสว่่าง

สถานศัึกษา	:	โรงเร่ยนศัึกษานาร่	กรุงเทพมหานคร

อาจัารย์ที่่�ปรึกษา

นายมานะ	อินทรสว่่าง

แนวคัิดการออกแบบผู้ลืงาน

ท่ม	 Smoke	 Overload	 ได้ีส้งเกตุเห็นบุคคลรอบข้างส่บบุหร่�	

และคิดีว่่าหากม่นว้่ตุกรรมท่� ช่ื้ว่ยปีร้บเปีล่�ยนพฤตุิกรรมน่� ไ ด้ี	

ก็คงจะดี่ ไ ม่น้อย	 เพราะอยากเห็นคนรอบข้างม่สุขภาพท่�ดี่	

และลดีพฤตุิกรรมเส่�ยงทางด้ีานสุขภาพได้ี	 จึงเกิดีเป็ีนนาฬิิกาช่ื้ว่ย

ลดีการส่บบุหร่�	 (Nicode)	 ท่�ทำงานร่ว่มก้บแอปีพลิเคชื้้นเพ้�อสะสม

Rewards	 แลกของรางว่้ลตุ่างๆ	 เป็ีนการสร้างแรงจ่งใจในการลดี

การส่บบุหร่�	 โดียออกแบบนาฬิิกาท่�ม่เซึ่นเซึ่อร์ตุรว่จจ้บคว่้นบุหร่�	

เ ชื้้� อมก้บแอปีพลิ เค ช้ื้นใน ม้อ ถ้อ เพ้� อ เก็บสถิตุิ การ ส่บบุหร่�	

โดียสว่มนาฬิิกาช่ื้ว่ยลดีการส่บบุหร่�	 (Nicode)	 ไว้่ได้ีท้�งว่้นและ

ในแตุ่ละว่้นตุ้องทำการเชื้้�อมโยงข้อม่ลก้บแอปีพลิเคชื้้นในม้อถ้อ

ตุามเว่ลาท่�กำหนดี	 เพ้�อเก็บข้อม่ลและสะสม	 “นิโคคอยน์”	

แจ้งเตุ้อนการร้บปีริมาณ์สารนิโคติุนในแตุ่ละว่้น	 ให้กลุ่มเป้ีาหมาย

บรหิารจด้ีการลดีคว่ามเส่�ยงทางสุขภาพของตุนเองได้ี

กลื่�มัเป้าหมัาย

กลุ่มปีระชื้ากรท่�ม่คว่ามปีระสงค์จะเลิกบุหร่�ในชื้่ว่งอายุ	30–45	ปีี

กระบวนการพัฒนาผู้ลืงาน

1.	จ้ดีทำแบบสำรว่จเพ้�อสำรว่จคว่ามตุ้องการท่�จะเข้าร่ว่มโครงการ

2.	จ้ดีทำแบบสอบถามเก่�ยว่ก้บพฤตุิกรรมการส่บบุหร่�	

			และม่ส้มภาษณ์์ผ่่านทางโทรศั้พท์เพิ�มเตุิมเก่�ยว่ก้บ

			พฤตุิกรรมการส่บบุหร่�

3.	ในส่ว่นของนาฬิิกาตุ้ว่ตุ้นแบบ	ไดี้สร้างว่งจรตุรว่จจ้บ

			คว่้นบุหร่�ตุ้ว่ตุ้นแบบ	2	คร้�ง		ปีระกอบดี้ว่ย	2	ส่ว่น	ค้อ	

			ส่ว่นของหน้าปีัดีนาฬิิกา	และส่ว่นของว่งจรตุรว่จจ้บคว่้นบุหร่�

4.	ส่ว่นของแอปีพลิเคชื้้น	ไดี้จ้ดีทำหน้าแอปีพลิเคชื้้นตุ่างๆ	ดี้งน่�

-	หน้า	Log	in	เพ้�อให้ผ่่้ใชื้้สม้ครบ้ญชื้่เพ้�อท่�จะเก็บข้อม่ลท่�อย่่เพ้�อ

		ส่งนาฬิิกาไปีให้และเก็บสถิตุิจำนว่นบุหร่�ท่�ส่บตุ่อว่้นของผ่่้ใชื้้

-	หน้า	Home	แสดีงผ่ลการเชื้้�อมตุ่อบลท่ธ่ิกบ้นาฬิิกา	และจำนว่น

		ว่น้ท่�เหลอ้ท่�ตุ้องงดีสบ่บหุร่�ตุามท่�กำหนดี	รว่มถงึมแ่ถบแบนเนอร์

		ด้ีานบนไว้่สำหรบ้ลงโฆ่ษณ์ารว่มถงึการปีระกาศั	

		หรอ้ปีระชื้าสม้พน้ธ์ิตุ่างๆ

-	หน้า	Communication	สำหร้บให้ผ่่้ใชื้้ไดี้พ่ดีคุยแลกเปีล่�ยน

		ปีระสบการณ์์	เทคนิค	และอุปีสรรคในการเลิกบุหร่�การเลิกบุหร่�

		รว่มถึงการให้กำล้งใจซึ่ึ�งก้นและก้น	นอกจากน่�	ไอคอนร่ปีคน

		ดี้านบนขว่าม้อเปี็นระบบแชื้ทให้ผ่่้ใชื้้สามารถพ่ดีคุยก้บ

		ผ่่้ใชื้้รายอ้�นไดี้	

-	หน้า	Health	แสดีงผ่ลสุขภาพปีอดีท่�ดีข่ึ�นตุามจำนว่นว่น้

		ท่�เลกิสบ่บุหร่�ได้ี	และแสดีงจำนว่นเงนิท่�ผ่่ใ้ช้ื้ปีระหยด้ีได้ี

		จากการไม่ซ้ึ่�อบหุร่�

-	หน้า	 Rewards	 เปี็นหน้าท่�ผ่่ ้ใชื้ ้สามารถนำนิโคคอยน์จาก

		กิจกรรมตุ่างๆ	ไดี้แก่	การเชื้้�อมตุ่อบล่ท่ธิก้บนาฬิิกา	การไดี้โบน้ส

		จากการงดีส่บบุหร่�ตุิดีตุ่อก้นไดี้ตุามเว่ลาท่�กำหนดี	มาแลกเปี็น

		ของขว่้ญหร้อสิทธิิพิเศัษตุ่างๆ	นอกจากน่�ย้งสามารถบริจาคเงิน

		ให้ก้บม่ลนิธิิหร้อองค์กรตุ่างๆ	ไดี้
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กระบวนการใชิ�งาน

ทดีลองคว่ามแม่นยำเบ้�องตุ้น	 โดียม่การเก็บผ่ลค่าท่�ว้่ดีไดี้ภายใน

และภายนอกอาคาร	 รว่มถึงทดีสอบการใชื้้งานแอปีพลิเคช้ื้น	

แตุ่เน้�องจากค่าท่�ไดี้ไม่เป็ีนไปีตุามมาตุรฐาน	 จึงม่การปีร้บแก้

และเปีร่ยบเท่ยบให้เป็ีนค่ามาตุรฐาน	 (Calibrate)	 แล้ว่เก็บ

ผ่ลใหม่	 โดียทดีลองก้บกลุ่มเป้ีาหมายจริง	 เปี็นระยะเว่ลา	 2	

ส้ปีดีาห์	 โดียส่งตุ้ว่นาฬิิกาพร้อมค่่ม้อการใช้ื้งานให้ก้บผ่่้ทดีลอง	

ซึ่ึ� งจะม่การตุิดีตุามผ่ล	 และคว่ามพึ งพอใจในทุกๆ	 3	 ว่้น

ผู้ลืการที่ดสอบ

ม่การทดีลองใชื้้งานและเก็บผ่ลการทดีสอบ	 2	 คร้�ง	 ไดี้แก่	 ผ่ลจาก

การทดีสอบคว่ามแม่นยำเซึ่นเซึ่อร์คร้�งท่� 	 1	 และผ่ลหล้งจาก	

Calibrate	 เซึ่นเซึ่อร์	 สามารถสรุปีข้อม่ลไดี้ว่่าแอปีพลิเคชื้้นและ

ตุ้ว่นาฬิิกาสามารถเช้ื้�อมตุ่อบล่ท่ธิและส่งข้อม่ลไปีแสดีงผ่ลท่�

แอปีพลิเคชื้้น	 ท่มนำตุ้นแบบไปีทดีสอบก้บกลุ่มเป้ีาหมายกลุ่มเล็กท่�

ตุ้องการเลิกบุหร่�	 พบว่่า	 นาฬิิกาและแอปีพลิเคชื้้นใชื้้งานไดี้ดี่	 ม่การ

สร้างแรงจ่งใจในการเลิกบุหร่�ดี้ว่ยรางว่้ล	 และการเห็นค่าใชื้้จ่ายท่�ใชื้้

ในการซึ่้�อบุหร่�ส่บลดีลง	และจากแบบสอบถามพบว่่า

-	สาเหตุุในการเริ�มส่บบุหร่�ม่ค่อนข้างหลากหลาย	

		แตุ่โดียสาเหตุุหล้กเกิดีจากสุขภาพและราคาของบุหร่�	

		รว่มถึงสภาพส้งคม	และสภาพแว่ดีล้อมของตุ้ว่บุคคลท่�ชื้้กจ่ง

		ให้เริ�มส่บบุหร่�	ผ่่้ให้ส้มภาษณ์์ให้คว่ามคิดีเห็นไปีในทางเดี่ยว่ก้นว่่า

		ว่ิธิ่การเลิกแบบห้กดีิบม่ปีระสิทธิิภาพมากกว่่าการค่อยๆ	ลดี	

-	ส่ว่นเหตุุผ่ลท่�ทำให้กล้บไปีส่บอ่กม้กจะเกิดีจากคว่ามเคยชื้ิน	

		หร้อสภาพแว่ดีล้อมท่�ทำให้ไม่สามารถย้�งใจไดี้	ว่ิธิ่การเลิกอ่กว่ิธิ่

		ท่�ผ่่้ส้มภาษณ์์เคยใชื้้	ค้อการใชื้้หมากฝึร้�ง	สตุิ�กเกอร์ชื้่ว่ยลดี

		คว่ามอยากบุหร่�	ซึ่ึ�งช่ื้ว่ยได้ีเพย่งส่ว่นหนึ�ง	ยง้ไม่สามารถช่ื้ว่ยให้

		เลิกขาดีได้ี	อก่ท้�งในการทดีลองกบ้ผ่่ใ้ช้ื้งาน	เน้�องจากสถานการณ์์

		โคว่ดิี-19	ทำให้ไม่สามารถตุิดีตุ่อหากลุ่มผ่่้ใชื้้งานไดี้เพ่ยงพอ	

		และทางโรงเร่ยนย้งไม่ม่การเร่ยนแบบ	On	Site	จึงไม่สามารถ

		เก็บผ่ลจากผ่่้ใชื้้งานไดี้อย่างสะดีว่ก
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Curb smoke 
craving sticker 
สติ�กเกอร์ลดความอยากบัุหรี�
ทีม์ 2D

สมัาชิิก 

นางสาว่มนตุร์ภรณ์์	ล่ลาขจรจิตุ

นางสาว่มณ์ชื้้ญญา	บุญพ้นธิ์

สถานศัึกษา	:	โรงเร่ยนสาธิิตุพ้ฒนา	ฝึ่ายม้ธิยม	กรุงเทพมหานคร

อาจัารย์ที่่�ปรึกษา

นายตุร่ว่ิทย์	เลิศัจตุุรพร

แนวคัิดการออกแบบผู้ลืงาน

จากคว่ามตุ้�งใจท่�อยากชื้่ว่ยให้ผ่่้อยากเลิกส่บบุหร่�ให้สำเร็จง่ายขึ�น	

กลายมาเปี็นแรงข้บเคล้�อนสำค้ญของท่ม	2D	ในการสร้างสรรค์

นว่้ตุกรรมให้การเลิกบุหร่�	ม่ว่ิธิ่ท่�หลากหลายยิ�งขึ�น	เกิดีเปี็น	

“Curb	smoke	craving	sticker	(สตุิ�กเกอร์ลดีคว่ามอยากบุหร่�)”	

โดียอ้างอิงจากหล้กว่ิทยาศัาสตุร์	ท้�งศัาสตุร์การเเพทย์เเผ่นจ่น	

เเผ่นปีัจจุบ้น	เเละหล้กจิตุว่ิทยา	พบว่่าว่่ากลิ�นท่�เหมาะสมม่ผ่ล

ตุ่ออาการอยากส่บบุหร่�ไดี้จริง	และจากการศัึกษางานว่ิจ้ยอ้�น

ท่�สน้บสนุนว่่าการใชื้้น�ำม้นหอมระเหยกลิ�นพริกไทยดีํา	สามารถ

ชื้่ว่ยลดีคว่ามอยากบุหร่�ไดี้มากกว่่าน�ำม้นหอมระเหยกลิ�นอ้�นๆ	

ท่มงานจึงนําน�ำม้นหอมระเหยกลิ�นพริกไทยดีำ	มาทําเปี็น	

สตุิ�กเกอร์	Aroma	ท่�ม่ส่ว่นผ่สมน�ำม้นหอมระเหยของสมุนไพร	

กานพล่	เเละคาโมมายดี์	

กลื่�มัเป้าหมัาย

ผ่่้ท่�ส่บบุหร่�โดียเฉีพาะอย่างยิ�งผ่่้ท่�ตุ้องการเลิกบุหร่�	

กระบวนการพัฒนาผู้ลืงาน

1.	คุยก้บกลุ่มเปี้าหมาย

2.	ศัึกษาสตุิ�กเกอร์	และศัึกษาปีริมาณ์น�ำม้นท่�ตุ้องใชื้้

3.	เตุร่ยมว่ิธิ่การปีระเมินผ่ล

4.	ส่งตุ้นแบบให้ก้บกลุ่มเปี้าหมายทดีลองใชื้้

5.	ตุิดีตุามผ่ลรายบุคคล

โดียหล้งจากการศัึกษาสติุ�กเกอร์เเบบตุ่างๆ	 เเละกระบว่นการ

ทำงานของสตุิ�กเกอร์และไดี้สตุิ�กเกอร์เเบบท่�เหมาะท่�สุดีมาสำหร้บ

ตุ้ว่ ตุ้นแบบ	 ในกระบว่นการผ่ลิตุสตุิ�ก เกอร์ท่�ทำในโรงงาน	

กลิ�นจะถ่กใส่ไปีก่อนท่�ตุ้ว่ผ้่าจะเเปีะบนตุ้ว่สตุิ�กเกอร์ใส	 ทำให้กลิ�น

อย่่นานเเละชื้้ดีเจนตุลอดี	 เเตุ่ม่ตุ้นทุนส่งมาก	 เเละตุ้องส้�งเปี็น

หล้กพ้นชิื้�นขึ�นไปี	 สรุปีสุดีท้ายจึงได้ีเล้อกใช้ื้วิ่ธ่ิหยดีน�ำม้นลงบน

สตุิ�กเกอร์ก่อนใชื้้ท้นท่เพ้�อกลิ�นท่�ชื้้ดีเจนท่�สุดี
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กระบวนการใชิ�งาน 

1.	ส่งอุปีกรณ์์ทดีลองให้กลุ่มปี้าหมาย	แบ่งเปี็น	เพศัชื้าย	14	คน	

			เพศัหญิง	1	คน

2.	หล้งจากน้�นก็ไดี้ตุิดีตุ่อก้บผ่่้ใชื้้งาน	ซึ่ึ�งผ่ลปีรากฏิว่่าขึ�นอย่่ก้บ

			ตุ้ว่บุคคล	ผ่่้ท่�อยากเลิกบุหร่�ก้บผ่่้ท่�ไม่ไดี้อยากเลิกบุหร่�	

			ผ่ลออกมาค่อนข้างคล้ายก้น

3.	เก็บข้อม่ลปีระสบการณ์์การใชื้้งานผ่่านเเบบฟัอร์ม

			การปีระเมินผ่ล	ส่ว่นผ่่้ท่�ไม่สะดีว่กทำแบบสอบถามออนไลน์ไดี้

			ส้มภาษณ์์แทน

ผู้ลืการที่ดสอบ

1.	กลุ่มบุคคลท่�ส่บบุหร่�จ้ดีมากๆ	กล่าว่ว่่า	

			กลิ�นม่คว่ามอ่อนเกินไปี	ไดี้กลิ�นน้อย

2.	กลุ่มบุคคลท่�ส่บบุหร่�ปีานกลาง	กล่าว่ว่่า	เม้�อเเปีะเเล้ว่	

			เหม้อนไดี้กลิ�นอย่่ตุลอดีเว่ลา	(ม่บางคนกล่าว่ว่่ากลิ�นคล้ายก้บ

			น�ำยาบุหร่�ไฟัฟั้า)	ทำให้ม่อาการอยากส่บบุหร่�น้อยลงมาก	

			จากผ่ลตุอนน่�ปีระมาณ์	40%	เพราะลดีจาก	10	มว่นตุ่อว่้น	

			เปี็น	6	มว่นตุ่อว่้น	

3.	กลุ่มผ่่้ส่บบุหร่�ไฟัฟั้าร่้สึกว่่าหยิบมาส่บน้อยลงเชื้่นก้น	

			เพราะร่้สึกเหม้อนไดี้กลิ�นอย่่ตุลอดีเว่ลา

4.	ส่ว่นใหญ่เเล้ว่ผ่่ใ้ช้ื้งานจะเริ�มอยากบหุร่�น้อยลงในว่น้ท่�	2	เป็ีนตุ้นไปี

โดียสรุปีค้อ	สตุิ�กเกอร์สามารถชื้่ว่ยลดีอาการอยากบุหร่�ไดี้จริง	

จากบุคคลท่�ใชื้้งานครบถ้ว่นเเละไม่ม่อาการเเพ้เห็นไดี้ชื้้ดีว่่า	

ม่อาการอิ�มบุหร่�ท่�ไว่ขึ�น	จำนว่นท่�หยิบมาส่บน้อยลง	

(จากการคำนว่ณ์อย่่ท่�	20-33%)

ในสมมติุฐานได้ีตุ้�งไว้่ว่่าผ่่้ ท่�อยากเลิกบุหร่�จะม่ผ่ลล้พท์ท่�ดี่กว่่า	

เเตุ่ผ่ลการทดีลองช่ื้�ให้เห็นว่่าไม่ม่คว่ามเก่�ยว่ข้องก้น	 ขึ�นอย่่ก้บคว่ามถ่�

เเละคว่ามถ่กตุ้องในการใช้ื้งานมากกว่่า	 ม่กลุ่มเป้ีาหมายคนหนึ�ง

กล่าว่ว่่า	 “กลิ�นของน�ำม้นหอมระเหยคล้ายก้บน�ำยาบุหร่�ไฟัฟั้า	

ทำให้เหม้อนดีมอย่่ตุลอดีเว่ลาเลยไม่ร่้สึกว่่าตุ้องหยิบบุหร่�มาส่บ”

ส่ว่นผ่่้ท่�ม่อาการเเพ้	เว่่ยนห้ว่	เจ็บจม่ก	ม่	2	คน
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แนวคัิดการออกแบบผู้ลืงาน

จากการไปีทำคว่ามเขา้ใจกบ้นอ้งๆ	ระดีบ้ชื้้�นปีระถมศักึษาตุอนปีลาย	

ทำให้ท่ม	 BCC-Robot	 พบว่่า	 น้องๆ	 ส่ว่นใหญ่	 ม่การกินผ่้กบ้าง

ในม้�ออาหารโดียไม่ได้ีกินเป็ีนปีระจำ	 และม้กจะกินผ่้กเดิีมๆ	

ซึ่�ำๆ	 ไม่กล้าชิื้มผ่้กชื้นิดีใหม่ๆ	 ขาดีแรงจ่งใจท่�จะทดีลองร้บ

ปีระทานผ่้กชื้นิดีอ้�น	 	 นอกจากน่�น้องๆ	 ส่ว่นใหญ่ไม่ทราบว่่าผ้่ก

แตุ่ละชื้นิดีม่ปีระโยชื้น์อย่างไรบ้าง	 จึงเกิดีแนว่คิดีในการพ้ฒนา

เกมผ่้กยิ�ม	 (PakYim	 Game)	 ขึ�นมา	 ซึ่ึ�งเป็ีนเกมผ่จญภ้ยแบบ	 2D	

เพ้�อเ ป็ีนส้�อการเ ร่ยนปีระโยชื้น์ของผ่้กให้ผ่่้ เ ล่นร่้ สึกท้าทาย	

สนุกสนาน	 เข้าใจง่าย	 รว่มถึงการมอบหมายภารกิจตุ่างๆ	

ในแตุ่ละส้ปีดีาห์ให้น้องๆ	 ไดี้ม่โอกาสกินผ่้กในปีริมาณ์มากขึ�น	

และหลากชื้นิดีขึ�น	 ผ่่านการเล่นเกมอ้ศัวิ่นกำจ้ดีปิีศัาจและ

การว่างแผ่นบริโภคอาหาร

กลื่�มัเป้าหมัาย

น้กเร่ยนชื้้�นปีระถมศัึกษาตุอนปีลาย	(ปี.4-ปี.6)

กระบวนการพัฒนาผู้ลืงาน

1.	จ้ดีทำโครงการผ่้กยิ�ม	โดียโครงการน่�เปี็นส่ว่นหนึ�ง

			ของกิจกรรมพ้ฒนาผ่่้เร่ยนของน้กเร่ยนระดี้บชื้้�นปีระถมศัึกษา	

			โรงเร่ยนกรุงเทพคริสเตุ่ยนว่ิทยาล้ย	

2.	สร้างแบบสอบถามเพ้�อสำรว่จข้อม่ล	โดียว่้ตุถุปีระสงค์เพ้�อศัึกษา

			พฤตุิกรรมการกินผ่้กของน้กเร่ยนชื้้�นปีระถม	คว่ามร่้เร้�องของ

			การกินผ่้ก	ร่ปีแบบเกมท่�ชื้อบเล่น	คว่ามสนใจในการเข้าร่ว่ม

			กิจกรรมผ่้กยิ�ม		

3.	ทำการสำรว่จข้อม่ลก้บกลุ่มเปี้าหมาย	ซึ่ึ�งเปี็นน้กเร่ยน

			ชื้้�นปีระถมศัึกษาปีีท่�	4-6	โรงเร่ยนกรุงเทพคริสเตุ่ยนว่ิทยาล้ย

			จำนว่น	138	คน	โดียว่ิธิ่การใชื้้แบบสอบถามออนไลน์	

			ร่ปีแบบการสำรว่จข้อม่ลเปี็นการจ้ดีกิจกรรมคว่บค่่

			ไปีก้บการทำแบบสอบถาม

4.	เล้อกร่ปีแบบของการสร้างเกม	เกมผ่้กยิ�มเล้อกร่ปีแบบการสร้าง

			เปี็นแนว่เกม	RPG	(Role	Playing	Game)	เกมท่�ผ่่้เล่นร้บบท

			เปี็นตุ้ว่ละครหนึ�งในเกม	โดียเล่นตุามกฎกตุิกาของเกมผ่่าน

			การปี้อนคำส้�งและเล้อกเง้�อนไขท่�เกมกำหนดีมา	โดียผ่ลล้พธิ์ท่�

			เกิดีจะแตุกตุ่างก้น	ตุามเง้�อนไขท่�เล้อก	

5.	ออกแบบตุ้ว่ละครและพล้งฮ่โร่ของเกม	

6.	ส้บค้นข้อม่ลโภชื้นาการผ่้กในว่้ยเดี็ก	เพ้�อค้ดีเล้อกผ่้กท่�เดี็ก

			ในระดี้บชื้้�นปีระถมสามารถกินไดี้	ปีระโยชื้น์ของผ่้ก	

			โทษจากการไม่กินผ่้ก	เพ้�อมาสร้างตุ้ว่ละครในดี่านตุ่างๆ

7.	ดีำเนินการสร้างเกม	พร้อมภารกิจย่อยภายในเกม	

8.	สร้างเว่บ็ไซึ่ต์ุ	www.pakyims.com	

			เพ้�อนำเกมเข้าส่ร่ะบบออนไลน์	

9.	การปีระเมินหล้งจากเล่นเกมทุกคร้�ง	ผ่่านการทำแบบสอบถาม

			ออนไลน์	และการส้มภาษณ์์

PakYim Game
ทีม์ BCC-Robot

สมัาชิิก 

นายกษิดีิ�เทพ	ส้�อไพบ่ลย์

นายชื้ว่ิศั	อรรถสุขว่้ฒนา

นายธินตุะ	ศัิริอ้งก่รว่าณ์ิชื้

สถานศัึกษา	:	โรงเร่ยนกรุงเทพคริสเตุ่ยนว่ิทยาล้ย	กรุงเทพมหานคร

อาจัารย์ที่่�ปรึกษา

นางสาว่โลจน์ฤท้ย	จอกน้อย
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ข้ั�นการที่ดลืองใชิ�งาน

แบ่งการทดีลองใชื้้งานเกมผ่้กยิ�มเปี็น	 2	 ชื้่ว่ง	 ซึ่ึ�งนอกจากการเล่น

เกมแล้ว่	 ย้งม่ภารกิจเสริมให้ก้บกลุ่มเป้ีาหมาย	 เน้�องจากการเล่น

เกมท่�จะได้ีผ่ลสมบ่รณ์์น้�นจะตุ้องม่ส่ว่นของกิจกรรมท่�น้กเร่ยนท่�เข้า

ร่ว่มโครงการสามารถปีฏิิบ้ติุได้ีจริงคว่บค่่ไปีด้ีว่ย	 จะเห็นผ่ลของการ

เปีล่�ยนแปีลงพฤตุิกรรมมากขึ�น	

ชิ�วงที่่� 1 ที่ดลืองเกมัผู้ักยิ�มัเวอร์ชิัน Demo 

ในการทดีลองชื้่ว่งน่�เราพ้ฒนาท้�งหมดี	2	ดี่าน	 เพ้�อให้กลุ่มเปี้าหมาย

ทดีลองเล่น	และทำการปีระเมินผ่ลการเล่น	โดียว่ิธิ่การ	ค้อ	การเล่น

เกมผ่้กยิ�มจะเป็ีนส่ว่นหนึ�งของโครงการผ่้กยิ�มท่�เราจ้ดีก้บกลุ่มเป้ีา

หมายเปีิดีปีระชืุ้ม	(Meeting)	ในกลุ่ม	PakYim	และเล่นเกมไปีพร้อม

ก้บกลุ่มเปี้าหมาย	ซึ่ึ�งไดี้ผ่ลการปีระเมินท้นท่หล้งจากการเล่น	

เพ้�อนำมาปีร้บปีรุงแก้ไขงานตุ่อไปี

ภารกิจท่�คว่บค่่ไปีก้บการเล่น	 Demo	 ค้อ	 ภารกิจ	 ม้�อน่�ม่ผ่้ก	 เปี็น

ภารกิจท่�ส่งเสริมให้น้กเร่ยนกินผ่้กมากขึ�น	 โดียให้น้กเร่ยนกินอาหาร

ท่�ม่ส่ว่นปีระกอบของผ่้กจากเกมผ่้กยิ�ม	 จากน้�นให้บรรยายคว่ามร่้สึก

และปีระโยชื้น์ท่�ไดี้ร้บจากการกินผ่้ก	

ชิ�วงที่่� 2 ที่ดลืองเกมัผู้ักยิ�มัเวอร์ชิันเต็มั 

ในการทดีลองชื้่ว่งน่�เราทำเกมเว่อร์ชื้้นเตุ็มท้�งหมดี	 5	 ดี่าน	 เพ้�อให้

กลุ่มเปี้าหมายทดีลองเล่น	 และทำการปีระเมินผ่ลการเล่น	 โดียว่ิธิ่

การ	 ค้อเราจะอธิิบายวิ่ธ่ิการเล่นให้ก้บกลุ่มเป้ีาหมาย	 พร้อมใส่ค่่ม้อ

การเล่น	 วิ่ดี่โอวิ่ธิ่การเล่นเกมท้�งหมดีลงในเว็่บไซึ่ต์ุ	 จากน้�นให้เว่ลา

กลุ่มเปี้าหมายเล่นเกมท้�งหมดีเปี็นเว่ลา	 2	 อาทิตุย์	 จากน้�นทำแบบ

ปีระเมินในการเล่น	

ภารกิจท่�คว่บค่่ไปีก้บการเล่นเกมเว่อร์ชื้้นเตุ็ม	ค้อ	ภารกิจฮ่โร่พล้งผ่้ก	

เปีน็ภารกจิท่�สง่เสรมิจนิตุนาการ	โดียใหน้ก้เรย่นออกแบบฮโ่รท่่�มพ่ล้ง

จากการกินผ่้กสามารถออกแบบฮ่โร่ในร่ปีแบบใดีก็ไดี้	 ม่จุดีมุ่งหมาย

เพ้�อส่งเสริมให้เด็ีกอยากกินผ่้กเพ้�อให้ม่พล้งและปีระโยชื้น์ตุ่อตุนเอง

มากขึ�น

ผู้ลืการที่ดสอบ

จากผ่ลการดีำเนินโครงการท้�งหมดีม่ผ่่้ทำแบบสอบถามท้�งหมดี	

16	คน	จากผ่่้เข้าร่ว่มโครงการ	20	คน	ซึ่ึ�งน้กเร่ยนไดี้ทำการปีระเมิน

คะแนนภาพรว่มของโครงการเฉีล่�ย	 9.56	 เตุ็ม	 10	 คะแนน	 ซึ่ึ�งอย่่

ในเกณ์ฑ์์ด่ีมากในเร้�องของคว่ามสนุกของเกม	 เน้�อหาภายในเกม	

ร่ปีแบบของเกม	ระยะเว่ลาในการเล่นเกม	และภาพรว่มของเกม

ส่ว่นท่�น้กเร่ยนชื้อบในเกมผ้่กยิ�มจากการสอบถามค้อ	 สามารถ

เข้าถึงเกมไดี้ง่ายโดียใชื้้เว่็บไซึ่ตุ์	 ร่ปีแบบของเกมเปี็นแนว่ตุ่อส่้	

ซึ่ึ�งสรา้งคว่ามตุ้�นเตุน้ในการเลน่เกม	ตุว้่ละครและภาพตุา่งๆ	มส่ส่น้และ

ม่มุกตุลกท่�แทรกในระหว่่างเกม	

จึงสรุปีผ่ลไดี้ว่่า	

1.	เกมผ้่กยิ�มสามารถแทรกคว่ามร่ ้ เร้�องผ้่กไปีในเกม	นก้เร่ยน

	 	 สามารถจดีจำข้อเส่ยของการไม่กินผ่้กจากปีีศัาจท่�ออกแบบไว่้

			นอกจากน่�น้กเร่ยนย้งสามารถเร่ยนร่้ไดี้ว่่าถ้าหากไม่กินผ่้กจะเกิดี

			ผ่ลเส่ยอะไรขึ�นบ้าง	

2.	น้กเร่ยนม่ท้ศันคตุิตุ่อผ้่กท่�เปีล่�ยนไปีจากก่อนเข้าร่ว่มโครงการ

	 	 จากน้กเร่ยนท่�ค้ดีเล้อกเพราะไม่ชื้อบผ่้ก	 เพราะไม่น่ากิน	

	 	 เหม็นเข่ยว่	 ทำให้น้กเร่ยนม่ท้ศันคตุิท่�ด่ีขึ�น	 เปีิดีใจในการทดีลอง

			กินผ่้กเพิ�มมากขึ�น	

3.	เม้�อน้กเร่ยนใชื้ ้เว่ลาในการเล ่นเกมและจำนว่นคร้�งมากขึ�น	

				ทศ้ันคติุและคว่ามสนใจตุ่อผ้่กจะเพิ�มมากขึ�น	ดีง้น้�น	การสอดีแทรก

			คว่ามร่้ผ่่านในเกมจึงม่ส่ว่นชื้่ว่ยในการเร่ยนร่้
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Fairlories
ทีม์ Fairy Gangster

สมัาชิิก 

นางสาว่ธิิดีาร้ตุน์	สิทธิิเดีชื้

นางสาว่จิร้ศัยา	เชื้ิดีปีรุ

นางสาว่เขมจิรา	กลิ�นมาล่

สถานศัึกษา	:	โรงเร่ยนสตุร่อ่างทอง	จ.อ่างทอง

อาจัารย์ที่่�ปรึกษา

นายกว่ินว่ิชื้ญ์	พุ่มสาขา

แนวคัิดการออกแบบผู้ลืงาน

เน้�องจากสถานการณ์์การระบาดีของโคว่ิดี-19	 ท่�เกิดีขึ�น	 ทำให้

น้กเร่ยนทุกโรงเร่ยนตุ้องเร่ยนออนไลน์อย่่ท่�บ้าน	 ซึ่ึ�งการเร่ยน

ของน้กเ ร่ยนม้ธิยมน้�นตุ้องเร่ยนเปี็นเว่ลา	 8-10	 ชื้้� ว่ โมงใน

ทุกๆ	 ว่้น	 ทำให้น้กเร่ยนตุ้องน้�งเร่ยนอย่่หน้าจอตุลอดีเว่ลา	 ทางท่ม	

Fairy	Gangster	จึงคิดีว่่าถ้าม่แอปีพลิเคชื้้นออกกำล้งกายท่�สามารถ

ดีึงดี่ดีใจกลุ่มบุคคลเหล่าน่�ไดี้ก็คงดี่	 จึงพ้ฒนาเกมออกกำล้งกายท่�

เป็ีนแนว่เทพนิยายเพ้�อลดีพฤตุิกรรมเน้อยนิ�งของน้กเร่ยนระหว่่าง

การเร่ยนหร้อจะเปี็นชื้่ว่งหล้งเลิกเร่ยนไดี้	 เกิดีเปี็น	 “Fairlories”	

แอปีพลิเคชื้้นเกมการออกกำล้งกายบนม้อถ้อ	ใชื้้แรงจ่งใจในการเล่น

เกมคอ้	การเล่�ยงตุว้่การ์ตุน่แฟัร่�	(คลา้ยการเล่�ยงทามาก็อตุจิ)			โดียการ

ถอ้มอ้ถอ้เคล้�อนไหว่ตุามคำแนะนำในเกม	ตุรว่จจบ้การเคล้�อนไหว่โดีย

เซึ่นเซึ่อร	์Accelerometer	ท่�มอ่ย่ใ่นมอ้ถอ้	เพ้�อใหไ้ดีร้บ้คา่พล้งสำหรบ้

ใชื้้เล่�ยงตุ้ว่แฟัร่�ให้เตุิบโตุขึ�น	 ตุามคว่ามขย้นในการออกกำล้งกาย	

กลื่�มัเป้าหมัาย

น้กเร่ยนชื้้�น	ม.6	โรงเร่ยนสตุร่อ่างทอง

กระบวนการพัฒนาผู้ลืงาน

1.	เตุร่ยมแบบฟัอร์มสำหร้บสำรว่จ	เพ้�อหาข้อม่ลเพิ�มเตุิมมาพ้ฒนา

			ผ่ลงาน	

2.	สรปุีขอ้มล่ท่�จะเพิ�ม	บน้ทกึเป็ีนรายการว่า่	ตุอ้งดีำเนนิการอะไรบา้ง

3.	แบ่งงานตุามหน้าท่�ของแตุ่ละคน	เชื้่น	เข่ยนโปีรแกรม	ออกแบบ

			กราฟัิก	ทำแอนิเมชื้้น	เริ�มทำตุ้ว่ตุ้นแบบ	

4.	ออกแบบแอนิเมชื้้นตุ้นแบบตุ้ว่ละคร

5.	นำงานมารว่มกน้	เพ้�อนำไปีสรา้งเปีน็แอปีพลิเคช้ื้น	เกม	Fairlories

6.	ออกแบบโค้ดีเพ้�อดีำเนินเกม	เชื้่น	การเปีล่�ยนซ่ึ่น	การเล้อกแฟัร่�

	 	 พร้อมใส่เส่ยง	 พร้อมท้�งใส่เซึ่นเซึ่อร์	 Accelerometer	 สำหร้บ

			น้บจ้งหว่ะออกกำล้งกาย

7.	เริ�มทดีลองก้บกลุ่มเปี้าหมายและนำมาปีร้บแก้
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กระบวนการใชิ�งาน

1.	ระหว่่างทำม่การทดีลองหลายๆ	คร้�ง	เพ้�อหาคว่ามเสถ่ยรของ

			เซึ่นเซึ่อร์

2.	ส่งลิงก์การโหลดีเพ้�อทดีลองใชื้้ให้กลุ่มตุ้ว่อย่าง	

โดียเล้อกอาสาสม้ครจำนว่น	25	คน	ไดี้ทดีลองใชื้้เปี็นเว่ลา	

3	ส้ปีดีาห์	และรอร้บ	ผ่ลการปีระเมินจากอาสาสม้ครจำนว่น	

25	คน	ท่�ทดีลองใชื้้เปี็นเว่ลา	3	ส้ปีดีาห์

3.	ส้มภาษณ์์อาสาสม้คร	เพ้�อขอคำแนะนำ	รว่มท้�งสิ�งท่�คว่รปีร้บปีรุง

			จากการทดีลองใชื้้

ผู้ลืการที่ดสอบ

1.	การทดีลองดี้ว่ยตุนเองทำให้พบปีัญหาการใชื้้งานหลายคร้�ง	

			ซึ่ึ�งไดี้ทำการปีร้บแก้เพ้�อส่งให้กลุ่มเปี้าหมายไดี้ทดีลองตุ่อไปี

2.	ตุ้ว่อ้กษรในเกมเคล้�อนท่�เล็กน้อย

3.	ผ่่้ทดีลองใชื้้ม่คว่ามพึงพอใจในระดี้บท่�ดี่มาก	สามารถลดีปีัญหา	

			พฤตุิกรรมเน้อยนิ�งและ	เพิ�มคว่ามถ่�ในการออกกําล้งกายไดี้

4.	คว่ามคิดีเห็นของกลุ่มเปี้าหมาย:	ตุ้ว่เกมม่คว่ามน่าสนใจและ

			ชื้่ว่ยให้พว่กเขาไดี้ออกกำล้งกายระหว่่างว่้นไดี้อย่างตุ่อเน้�อง

			เปี็นระยะเว่ลาหนึ�ง

5.	คำแนะนำจากกลุ่มเปี้าหมาย:	ระหว่่างการเปีล่�ยนหน้า/

			เปีล่�ยนซึ่่น	ม่การค้างในบางชื้่ว่ง	และองค์ปีระกอบในเกม	

			ม่ข้อคว่รปีร้บปีรุงในเร้�องกราฟัิกตุ้ว่ละครค่อนข้างดี่เลย์
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หมวกนิรภัยป็รับัขนาดได้
และที่ำาความสะอาดง�าย
ทีม์ เสิือซ์ุ�ม์ปารี

สมัาชิิก 

นายพิรชื้้ชื้	นนท์นิจกุล

นายซึ่าบิตุ	หม้ดีอะหล่

นายโสภณ์ว่ิชื้ญ์	ว่รร้ตุน์ญานนท์

สถานศัึกษา	:	โรงเร่ยนว่ิทยาศัาสตุร์จุฬาภรณ์ราชื้ว่ิทยาล้ย	ปีทุมธิาน่

จ.ปีทุมธิาน่

อาจัารย์ที่่�ปรึกษา

นางสาว่นิตุยา	จุ้ยเตุย

แนวคัิดการออกแบบผู้ลืงาน

จากปีัญหาการสว่มหมว่กนิรภ้ยท่�ไม่พอดี่ศ่ัรษะของผ้่่ใชื้้บริการว่ิน

มอเตุอร์ไซึ่ค์	 ร่ว่มก้บปีัญหาเร้�องของคว่ามไม่สะอาดีขอหมว่กนิรภ้ย

และปัีญหาของผ่่้ให้บริการท่�จ้ดีเตุร่ยมหมว่กได้ีเพ่ยงใบเด่ียว่	 ทำให้

ขนาดีของหมว่กไม่ครอบคลุมก้บทุกผ้่่ใช้ื้	 และปีัญหาเร้�องของหมว่กท่�

ทำคว่ามสะอาดียาก	ทำให้ทม่	เสอ้ซึุ่ม่ปีาร	่ตุ้องการท่�จะสร้างนว่ตุ้กรรม

หมว่กนิรภ้ยท่�สามารถปีร้บขนาดีได้ี	 และ	 สามารถทำคว่ามสะอาดีได้ี

ง่าย	เพ้�อแก้ปีัญหาดี้งกล่าว่ดี้ว่ย	“หมว่กนิรภ้ยปีร้บขนาดีไดี้”	ซึ่ึ�งอาศั้ย

การพ้บของว่้สดีุ	ซึ่ึ�งเม้�อพ้บอย่่	หมว่กก็จะม่ขนาดีเล็กและเม้�อกางออก

หมว่กจะม่ขนาดีใหญ่	 โดียสามารถปีร้บไดี้ท้�งด้ีานในและด้ีานนอก	

ปีร้บขนาดีของหมว่กให้เข้าก้บศั่รษะโดียผ่่านหล้กการของถุงลมและ

การส่บลม	 ทำคว่ามสะอาดีไดี้ง่าย	 เพราะว่้สดีุของถุงลมน้�น	 สามารถ

เชื้็ดีและน�ำระเหยไดี้ง่าย

กระบวนการพัฒนาผู้ลืงาน

1.	เก็บและว่ิเคราะห์ข้อม่ลจากกลุ่มตุ้ว่อย่าง	จาก	2	กลุ่มเปี้าหมายค้อ	ผ่่้ใชื้้บริการ	และผ่่้ให้บริการว่ินมอเตุอร์ไซึ่ค์

2.	ว่ิเคราะห์ข้อม่ลออกมา	การปีร้บปีรุงและพ้ฒนาหล้กการการย่อ-ขยายของหมว่กนิรภ้ย	

				ตุกผ่ลึกข้อม่ล	และว่ิเคราะห์ข้อดี่ข้อเส่ยของหล้กการย่อขยายของหมว่กดี้ว่ยการพ้บ-กาง	

3.	การคำนว่ณ์และออกแบบ	เพ้�อพิจารณ์าคว่ามเปี็นไปีไดี้	

4.	หาว่้สดีุและดีำเนินการขึ�นร่ปี	

กลื่�มัเป้าหมัาย แบ่งออกเปี็น	2	ส่ว่นค้อ

1. ผู้้�ให�บริการวินมัอเตอร์ไซิคั์ 

			แก้ปีัญหาให้สามารถทำคว่ามสะอาดีหมว่กนิรภ้ยไดี้ง่ายขึ�น

2. ผู้้�ใชิ�บริการวินมัอเตอร์ไซิคั์ 

				แก้ปีัญหาขนาดีของหมว่กนิรภ้ยไม่พอดี่ก้บศั่รษะ
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กระบวนการใชิ�งาน

1.	การทดีลองถุงลม	นำล่กโปี่งขนาดี	10	นิ�ว่	และ	12	นิ�ว่	

			มาทำการส่บลมอย่างตุ่อเน้�องแบบขึ�นสุดีและลงสุดีดี้ว่ยท่�

			ส่บลมแบบกดี	ปีระเมินเส้นผ่่านศั่นย์กลางและทำจนกว่่า

			ล่กโปี่งจะแตุก	ทำซึ่�ำท้�งหมดี	4	คร้�ง	แล้ว่บ้นทึกจำนว่นคร้�งท่�ส่บ

2.	การคำนว่ณ์เพ้�อเปีร่ยบเท่ยบ	โดียนำปีริมาตุรตุ่อหนึ�งการส่บ	

			ไปีหาค่าจำนว่นท่�ตุ้องการส่บก่อนการใชื้้งาน	

3.	คำนว่ณ์หาปีริมาตุรอ้ตุราส่ว่นของหมว่กแตุ่ละขนาดี	

			รว่มถึง	Workspace	ของถุงลมและโฟัม	เพ้�อนำไปีใชื้้

			ในการขึ�นร่ปีตุ้นแบบ

ผู้ลืการที่ดสอบ

ยง้ไมไ่ดีผ้่ลติุเปีน็ชื้ิ�นงานจรงิ	แตุไ่ดีท้ำการคำนว่ณ์เพ้�อเปีรย่บเทย่บ

ใหเ้หน็คว่ามเปีน็ไปีไดีข้องการเปีล่�ยนขนาดีในระยะเว่ลาส้�นๆ	และ

ให้เห็นคว่ามเป็ีนไปีได้ีของการแตุกของถุงลมอย่างรุนแรง	 พบว่่า	

ม่คว่ามเปี็นไปีไดี้ส่งท่�สามารถปีร้บขนาดีจากไซึ่ส์เล็กท่�สุดีไปีย้ง

ไซึ่ส์ใหญ่ท่�สุดีไดี้	 และม่คว่ามเปี็นไปีไดี้ตุ�ำท่�จะเกิดีการระเบิดีของ

ถุงลมอย่างรุนแรง
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แนวคัิดการออกแบบผู้ลืงาน

จากการส้งเกตุน้กเร่ยนท่�เส่�ยงตุ่อภาว่ะเคร่ยดี

แบบไม่ร่้ตุ้ว่ในโรงเร่ยน	เน้�องจากอย่่ในสภาพ

แว่ดีล้อมท่�ก่อให้เกิดีคว่ามเคร่ยดีเปี็นเว่ลานาน	

ซึ่ึ�งอาจส่งผ่ลระยะยาว่ตุ่อสุขภาพจิตุ	ทางท่ม	

Psychologism	Juniors	-	JLEP	จึงไดี้ออกแบบ	

“อุปีกรณ์์เพ้�อการลดีคว่ามตุึงเคร่ยดีทางอารมณ์์	

หร้อ	Reduction	of	Emotive	Stress	Tension	(REST)”	ผ่่านการเล้อกใชื้้เส่ยงบำบ้ดี	(Sound	Therapy)	เส่ยงส่ขาว่	(White	Noise)	

อโรมาเธิอราพ	่(Aromatherapy)	และการยน้ยน้เชิื้งบว่ก	(Positive	Affirmations)	พร้อมกน้	โดียใช้ื้ใช้ื้หลก้	Galvanic	Skin	Response	(GSR)	

ซึ่ึ�งเปี็นการเปีล่�ยนแปีลงของคว่ามตุ้านทานไฟัฟั้าของผ่ิว่หน้งท่�เกิดีจากคว่ามเคร่ยดีทางอารมณ์์	ในการทดีสอบเคร้�องจ้บเท็จ	ทำงานเชื้้�อมตุ่อ

ก้บแอปีพลิเคชื้้นม้อถ้อดี้ว่ยส้ญญาณ์บล่ท่ธิ	เพ้�อตุิดีตุามปีระว่้ตุิตุำแหน่งท่�อย่่ท่�ทำให้เกิดีคว่ามเคร่ยดี

กลื่�มัเป้าหมัาย

น้กเร่ยนท่�ม่คว่ามเส่�ยงตุ่อภาว่ะเคร่ยดีแบบไม่ร่้ตุ้ว่ในโรงเร่ยนนานาชื้าตุิคอนคอร์เดี่ยน

Reduction of 
Emotive Stress Tension 
(REST Machine)
ทีม์ Psychologism Juniors - JLEP

สมัาชิิก 

นายธินโชื้ตุิ	ตุ้�งว่งศัาทอง

นางสาว่เมษ์มณ์่	อธิิพ้นธิ์ุอำไพ

นางสาว่ปีภาว่ิณ์่	ชื้้ยสุพ้ฒน์

สถานศัึกษา	:	โรงเร่ยนนานาชื้าตุิคอนคอร์เดี่ยน	

กรุงเทพมหานคร

อาจัารย์ที่่�ปรึกษา

Mr.Jamie	Martindale

ภาพร�าง
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กระบวนการพัฒนาผู้ลืงาน

1.	เริ�มทดีลอง	Biofeedback	sticker	ในน้กเร่ยนชื้้�นเกรดี	11	และเกรดี	12

2.	เก็บผ่ลการทดีลองใน	Google	Sheets	จ้ดีระเบ่ยบผ่ลการทดีลองเพ้�อให้ง่ายตุ่อการว่ิเคราะห์

3.	ทดีลอง	GSR	machine	ดี้ว่ยกลุ่มตุ้ว่อย่างเดีิม

4.	เก็บผ่ลการทดีลองลงใน	Google	Document

5.	ข้�นตุอนการก่อสร้าง	‘Future	Kit’	ไดี้ใชื้้กระบว่นการบ้ดีกร่เข้ามาเพิ�มเตุิม	ทำให้โลหะละลายไดี้ง่าย	ส่งผ่ลให้การนำไฟัฟั้าเพิ�มขึ�นอย่างมาก

			สามารถใส่แบตุเตุอร่�ลงในท่�ใส่แบตุเตุอร่�ซึ่ึ�งจะสร้างแรงดี้นไฟัฟั้า

6.	กำล้งพ้ฒนาเคร้�อง	GSR	ให้เปี็นเคร้�องเล็ก	ตุิดีร่างกายไดี้	เพ้�อคว่ามสะดีว่กในการใชื้้งาน	และแปีรผ่ลจากปีฏิิกิริยาร่างกายไดี้อย่างท้นท่ว่งท่

กระบวนการใชิ�งาน 

ทดีลองหาว่ิธิ่ตุรว่จจ้บและแจ้งเตุ้อนเม้�อน้กเร่ยนแตุ่ละคนม่คว่ามเคร่ยดี	โดียการใชื้้สตุิ�กเกอร์ท่�แปีะบนร่างกายแล้ว่จะเปีล่�ยนส่ตุามคว่ามร่้สึก

มาทดีลองเก็บข้อม่ล	และว่ิเคราะห์ว่่าสตุิ�กเกอร์น้�น	ม่คว่ามเสถ่ยรหร้อไม่	จากน้�นก็พยายามดี้ดีแปีลงเคร้�อง	GSR	ตุรว่จจ้บเหง้�อ	เพราะเชื้้�อว่่า

เว่ลาเคร่ยดี	เหง้�อจะออก	ซึ่ึ�งเคร้�องม้อ	REST	Machine	ย้งอย่่ในข้�นตุ้นของการเก็บข้อม่ลและพ้ฒนา

ผู้ลืการที่ดสอบ

ผ่ลงานตุ้นแบบสามารถว่ด้ีค่าเหง้�อท่�เป็ีนตุว้่ชื้่�ว่ด้ีของคว่ามเครย่ดี	เป็ีนตุว้่เลขได้ี	อก่ท้�งส่งเส่ยงเเจ้งเตุอ้นเม้�อค่าเหง้�อเกนิเกณ์ฑ์์ตุ้�งตุ้น	(Threshold)	ได้ี

เม้��อนำไปีทดีสอบเท่่ยบก้้บกลุ่่มตุ้้ว่อย่่าง	 13	คน	ดี้ว่ยการใชื้้้ค่่าเหง้��อเปีร่่ยบเท่่ยบก้้บระดี้้บคว่ามเคร่่ยดีของคำถาม	พบว่่่าสามารถใชื้้้ว่้้ดีระดี้้บ

คว่ามเคร่่ยดีได้้ี	 โดียม่่ค่าเฉีล่�ยของค่่าคว่ามเเตุกตุ่่างระหว่่่างค่่าเหง้��อจากเคร้��องตุ้้นแบบก้้บ	 Threshold	 ของกลุ่่มตุ้้ว่อย่่างแตุ่่ละคนน้��นเพิ��มขึ��น

ซึ่ึ��งแสดีงให้้เห็็นว่่่าเม้��อคว่ามเคร่่ยดีเพิ��มขึ��น	ค่าดี้ช้ื้น่ข่องเหง้��อเพิ��มขึ��นเช่่ื้นเดี่ย่ว่ก้น้
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เคร่�องฆ่�าเช่�อและย�อยสลาย
หน้ากากอนามัย
ทีม์ เชีื�อเพัลืิงอัจฉีริยะ

สมัาชิิก 

นางสาว่เชื้ษฐ์ธิิดีา	ศัิริว่้ฒนา

นางสาว่ณ์้ชื้ชื้า	ศัุภชื้้ยโกศัล

นางสาว่พรชื้นก	จุฬาโอฬาร

สถานศัึกษา	:	โรงเร่ยนศัึกษานาร่	กรุงเทพมหานคร

อาจัารย์ที่่�ปรึกษา

นายอภิชื้าตุิ	ร่มลำดีว่น	

แนวคัิดการออกแบบผู้ลืงาน

จากสถานการณ์์การระบาดีของโคว่ิดี-19	และขยะหน้ากากอนาม้ยท่�ไม่ม่การกำจ้ดี

อย่างถ่กวิ่ธิ่จนทำให้เกิดีปัีญหาตุ่างๆ	 ตุามมา	 นอกจากน่�การกำจ้ดีอย่างไม่ถ่กวิ่ธิ่	

ย้งม่สาเหตุุมาจากการทิ�งของผ่่้ใช้ื้งานด้ีว่ย	 ทางท่มเชื้้�อเพลิงอ้จฉีริยะ	 จึงคิดีริเริ�ม

ท่�จะแก้พฤตุิกรรมของผ่่้ใช้ื้งานและ	 แก้ปีัญหาในปัีจจุบ้นไปีพร้อมๆ	 ก้นด้ีว่ย	

“เคร้�องฆ่่ า เชื้้� อและย่อยสลายหน้ากากอนาม้ยเพ้� อ เ ป็ีนขยะเชื้้� อ เพลิง”	

นว่้ตุกรรมฆ่่าเชื้้�อดี้ว่ยร้งส่	 UV-C	 สามารถฆ่่าเชื้้�อในอากาศั	 พ้�นผ่ิว่ว่้ตุถุ	 และนำ	

ทำให้ชื้่ว่ยลดีคว่ามเส่�ยงของขยะตุิดีเชื้้�อ	 จากน้�นจึงเข้าส่่กระบว่นการบ่บอ้ดีขยะ

เปี็นแท่งเพ้�อใชื้้สำหร้บเผ่าเปี็นเชื้้�อเพลิงตุ่อไปี

กลื่�มัเป้าหมัาย

-	น้กเร่ยนในโรงเร่ยนศัึกษานาร่

-	น้กเร่ยนพยาบาลในว่ิทยาล้ยพยาบาล	โรงพยาบาลสมเดี็จพระปีิ�นเกล้า
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กระบวนการพัฒนาผู้ลืงาน

1.	สำรว่จกลุ่มเปี้าหมายชื้้�นม้ธิยมศัึกษาท่�	1-6	ผ่่าน	Google	Forms	

			เพ้�อตุรว่จสอบคว่ามเข้าใจและคว่ามตุ้องการของกลุ่มเปี้าหมาย	

2.	สร้างแบบจำลอง	3	มิตุิของผ่ลงาน

3.	หาอุปีกรณ์์	ว่้สดีุและสร้างส่ว่นปีระกอบท่�ตุ้องใชื้้

4.	ศัึกษาโค้ดีและการทำงานของบอร์ดี	Arduino

5.	สรุปีการเร่ยงลำดี้บการทำงานของผ่ลงาน

6.	ปีระกอบโครงร่างของผ่ลงานและส่ว่นอ้�นๆ	เข้าไปีในเคร้�อง

7.	ทดีสอบการทำงานของโค้ดี

8.	เชื้้�อมตุ่อระหว่่างตุ้ว่เคร้�องและบอร์ดี	Arduino	รว่มถึงการรว่มสายไฟั

9.	ทดีสอบการทำงานของเคร้�อง

กระบวนการใชิ�งาน

ในส่ว่นของว่ิธิ่การใชื้้งานท้�ง	2	เคร้�อง	ม่ข้�นตุอนดี้งน่�

ส่ว่นท่�	1	:	เคร้�องฆ่่าเชื้้�อและย่อยสลายหน้ากากอนาม้ย

1.	ทิ�งหน้ากากอนาม้ยลงในชื้่องดี้านบนของเคร้�อง	หน้ากากอนาม้ย

			จะตุกลงไปีย้งชื้้�นฆ่่าเชื้้�อแล้ว่เคร้�องจะทำการปีิดีร้บหน้ากากอนาม้ย

			เปี็นเว่ลา	10	นาท่

2.	หล้งจาก	10	นาท่น้�น	เคร้�องจะกล้บมาเปีิดีอ่กคร้�ง	ส่ว่นหน้ากาก

				ท่�ฆ่่าเชื้้�อแล้ว่จะตุกไปีย้งชื้้�นบดี

3.	หล้งจากผ่่านกระบว่นการบดีและจะตุกไปีย้งชื้้�นเก็บ

			หน้ากากอนาม้ยไปีไว่้ย้งชื้้�นล่างสุดี

ส่ว่นท่�	2	:	เคร้�องจำหน่ายหน้ากากอนาม้ยและแอลกอฮอล์

1.	หยอดีเหร่ยญตุามราคาของสินค้าท่�ตุ้องการ

2.	กดีปีุ่มเล้อกซึ่้�อสินค้า

3.	ร้บสินค้าจากชื้่องร้บสินค้า

ทางท่มไดี้ทำการทดีลองโดียผ่่้พ้ฒนาก่อนนำไปีว่างให้ผ่่้อ้�นใชื้้งาน	

เพ้�อดี่ผ่ลล้พธิ์ท่�ออกมาจากผ่ลงาน	และตุรว่จเชื้้�อในหน้ากากอนาม้ย

ท่�ฆ่่าเชื้้�อแล้ว่	พร้อมท้�งสำรว่จเว่ลาท่�ใชื้้ทำงานและคว่ามปีลอดีภ้ย	

โดียนำไปีว่างไว่้ในบริเว่ณ์ส่ว่นหนึ�งของโรงเร่ยนในว่้นเปีิดีภาคเร่ยน

เพ้�อให้น้กเร่ยนไดี้ลองใชื้้	หล้งจากน้�นจึงสอบถามคว่ามคิดีเห็น

ของผ่่้ใชื้้งาน	สำรว่จจำนว่นผ่่้ใชื้้งาน	และสำรว่จคว่ามแตุกตุ่างก่อน

และหล้งการตุิดีตุ้�งผ่ลงาน

ผู้ลืการที่ดสอบ

นำไปีทดีสอบท่�ว่ทิยาลย้พยาบาล	โรงพยาบาลสมเดีจ็พระปีิ�นเกลา้	

ไดี้ผ่ลตุอบร้บเปี็นท่�น่าพึงพอใจ
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การประกวดนวัตกรรมัสร�างเสริมัส่ข้ภาพ
Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021

เผ่ยแพร่	กุมภาพ้นธิ์	2565

เลขมาตุรฐานสากลปีระจำหน้งส้อ	

ISBN	(e-book)	978-616-393-362-1

สงว่นลิขสิทธิิ�	ตุามพระราชื้บ้ญญ้ตุิลิขสิทธิิ�	พ.ศั.	2537	โดีย	สำน้กงานกองทุนสน้บสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	

จััดที่ำแลืะเผู้ยแพร�โดย
สำน้กงานกองทุนสน้บสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)

อาคารศั่นย์เร่ยนร่้สุขภาว่ะ	99/8	อาคารศั่นย์เร่ยนร่้สุขภาว่ะ	ซึ่อยงามดี่พล่	ถนนพระราม	4	แขว่งทุ่งมหาเมฆ่	เขตุสาทร	กทม.	10120

โทรศั้พท์:	02	343	1500

เว่็บไซึ่ตุ์:	thaihealth.or.th/inno

Facebook	Page:	PM	Health	Promotion	Inno	Award

http://fb.me/pmhealthpromotioninnoaward/

ดำเนินการผู้ลืิตโดย
ม่ลนิธิิว่ายไอว่าย	(why	i	why	Foundation)

2044/23	ถ.เพชื้รบุร่ตุ้ดีใหม่	แขว่งบางกะปีิ	เขตุห้ว่ยขว่าง	กทม.	10310

โทรศั้พท์:	02	125	7045	

เว่็บไซึ่ตุ์:	whyiwhy.org

ผู้้�จััดที่ำ
ที่่�ปรึกษา	ดีร.ณ์้ฐพ้นธิุ์	ศัุภกา

กองบรรณัาธิิการ
สำนักงานกองที่่นสนับสน่นการสร�างเสริมัส่ข้ภาพ (สสส.)

น้กว่ิชื้าการ	สำน้กว่ิชื้าการและนว่้ตุกรรม

มั้ลืนิธิิวายไอวาย

1.	ว่น้สน้นท์	ศัร่ไพศัาล

2.	พชื้ร	สุว่รรณ์ดีิษ

3.	พรเพ็ญ	เธิ่ยรไพศัาล

4.	ดีว่งร้กษ์	เลิศัม้�งม่

5.	เสาว่ล้กษณ์์	เข่ยนนอก

6.	อ้จฉีราว่ดี่	ศัร่สร้อย

7.	นภรณ์์	ดี่นอก

8.	อกนิษฐ์	ศัร่สุทธิิว่งศั์
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ภาพประกอบ	 อกนิษฐ์	ศัร่สุทธิิว่งศั์

กราฟิิก	 	 อกนิษฐ์	ศัร่สุทธิิว่งศั์

พิส้จัน์อักษร	 1.	อ้จฉีราว่ดี่	ศัร่สร้อย

	 	 2.	ว่น้สน้นท์	ศัร่ไพศัาล

ที่่มัจััดประกวด Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2021
 สำนักงานกองที่่นสนับสน่นการสร�างเสริมัส่ข้ภาพ (สสส.)

สำนักวิชิาการแลืะนวัตกรรมั แลืะฝ่่ายสื�อสารองคั์กร

1.	ดีร.ณ์้ฐพ้นธิุ์	ศัุภกา

2.	สุภาพ้นธิุ์	บุนนาค

3.	ปีัทมา	ทุมาว่งศั์

4.	นลิน่	เร้องฤทธิิศั้กดีิ�

5.	ว่นิดีา	ว่ะชื้้งเงิน

6.	ปีทิตุตุา	ว่รสตุิ

7.	สุร่ร้ตุน์	ทองออน

8.	ว่รรณ์ภา	ฤทธิิร้กษา

ม่ลนิธิิว่ายไอว่าย	 (why	 i	why	 Foundation)	 และเพ้�อนเคร้อข่าย	 Facilitator,	 Note	 Taker,	 Visual	Note	 Taker,	 ล่ามแปีลภาษา	

และท่มส้�อ:	ท่มเจตุนาดี่ร่พ้บลิค	(JettanaDee	Republic	)

ดว้ยความขอบัคณุ
  คัณะกรรม์การผ้้ทรงคัุณวุฒิแลืะผ้้เชีี�ยวชีาญจากภาคัสิ�วนตั�างๆ ที�กรุณาม์าด้แลื 

ใหัค้ัำาแนะนำา แลืะฟม้์ฟักนอ้งๆ นวตัักรทั�ง 20 ทมี์ ใหัเ้ป็น ‘เม์ลืด็พันัธุส์ิรา้งเสิรมิ์สิขุ้ภาพัที�มี์คุัณภาพั’ 

ที�สิำาคัญัคืัอผ้เ้ข้า้ร�วม์ประกวดทุกท�านไม์�ว�าจะเป็นเหัลื�านวัตักร แลืะคุัณคัร ้อาจารย์ ที�ม์คีัวาม์ตัั�งใจ 

แลืะคัวาม์ม์ุ�งม์ั�นอย�างเตั็ม์เปี�ยม์ตัั�งแตั�ตั้นจนจบโคัรงการ เพืั�อพััฒนาผลืงานนวัตักรรม์

สิร้างเสิริม์สุิข้ภาพัใหั้ตัอบโจทย์ แลืะใชี้งานได้จริงอย�างดีที�สิุด ทำาใหั้การประกวดคัรั�งนี�ม์ีคัุณคั�า

แลืะเป็นคัวาม์ทรงจำาที�ดีข้องพัวกเราทุกคัน 




