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จากสถานการณ์์เม่ื่�อช่่วงต้้นปีี  
2563 ท่ี่�ผ่่านมื่า จะเห็็นได้้ว่า
เกิด้การเปีล่ี่�ยนแปีลี่งมื่ากมื่าย
ท้ี่�งที่างด้้านสิ�งแวด้ล้ี่อมื่ ท่ี่�ม่ื่
การสะสมื่มื่าเปีน็ระยะเวลี่านาน  
แลี่ะเริ�มื่ส่งผ่ลี่กระที่บท่ี่� 
รุนแรงข้ึ้�น แม้ื่กระท้ี่�งความื่ 
บริสุที่ธิิ์�ขึ้องอากาศท่ี่�ม่ื่ค่า 
ฝุุ่�นลี่ะออง ห็ร่อ PM2.5  
ห็ร่อ PM10 ท่ี่�เริ�มื่เข้ึ้ามื่า 
ม่ื่ผ่ลี่กระที่บก้บร่างกาย 

ข้ึ้�นรุนแรง เพราะนอกจากการเปีล่ี่�ยนแปีลี่ง 
ขึ้องสภาวะอากาศแล้ี่วก็ย้งรวมื่ไปีถ้งโรค
ระบาด้อุบ้ติ้ให็ม่ื่อย่างเช่่น COVID-19 ซ้ึ่�ง
เกิด้การระบาด้ในวงกว้าง ทํี่าให้็เกิด้ผ้้่ปี�วย
กว่า 23 ล้ี่านคนท้ี่�วโลี่ก แลี่ะม่ื่ผ้้่เส่ยช่่วิต้
กว่า 8 แสนคนจากผ้้่ติ้ด้เช่่�อท้ี่�งห็มื่ด้ จาก
สถานการณ์์ท่ี่�เกิด้ข้ึ้�นน่�เอง โครงการป๊ี� งส์
โด้ยแผ่นงานส่�อศิลี่ปีว้ฒนธิ์รรมื่สร้าง
เสริมื่สุขึ้ภาพ สําน้กงานกองทุี่นสน้บสนุน
การสร้างเสริมื่สุขึ้ภาพ ร่วมื่ก้บ นิต้ยสาร 
อาร์ต้โฟร์ด่้ (art4d) จ้งเปีด๊้ร้บสม้ื่คร
น้กสร้างสรรค์ปีระเภที่ท่ี่มื่ไม่ื่เกิน 3-5 คน 
อายุระห็ว่าง 15-25 ปีท่ีี่�ม่ื่ความื่ต้้�งใจใน
การสร้างการร้บร้้แลี่ะการเปีล่ี่�ยนแปีลี่งให้็
เกิด้ข้ึ้�นในส้งคมื่ภายใต้้โครงการ Design 
Hero: The New Normal เพ่�อนําเสนอ
แนวคิด้สร้างสรรค์ท้ี่�งในด้้านการออกแบบ
แขึ้นงต่้างๆ การส่�อสาร การออกแบบชุ่ด้
กิจกรรมื่ห็ร่อกระบวนการท่ี่�เปีน็ปีระโยช่น์
ห็ร่อการสร้างนว้ต้กรรมื่ เพ่�อเปีน็แนวที่าง
ในการแก้ไขึ้ปีญัห็าสิ�งแวด้ล้ี่อมื่แลี่ะสุขึ้ภาพ
ขึ้องคนในภาวะวิกฤต้ เพ่�อก่อให้็เกิด้การ
สร้างความื่ร้บร้้ความื่เข้ึ้าใจท่ี่�ถ้กต้้อง 
เกิด้การพ้�งพาต้นเองได้้

HELP!HELP!
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พิิธีีประกาศ
ผลรางวััล

คุุยกับพีิ� เลี�ยง เคุร่�องม่ือทีี่�ใช้้ในการ
ติิดติามืและประเมิืนผล

โคุรงการ

รายช่้�อพีิ� เลี�ยง

นิที่รรศการ
Creative Virus

สััมืภาษณ์์
ผ้้จััดงาน

การคัุดเล่อก
ผ้้ช้นะเลิศ

คัุดเล่อก
ผลงานรอบแรก

Pilot Project
โคุรงการนำาร่อง

WORKSHOP 
รอบ 14 ทีี่มืสุัดท้ี่าย

ผลงานทีี่มืทีี่�
ผ่านเข้้ารอบ

ถอดบที่เรียน
หลังจัากจััดกิจักรรมื

สารบัญ
AWWW!AWWW!



ผู้้�จััดการแผู้นงานส่ื่�อ
ศิิลปวััฒนธรรม

สื่ร�างเสื่ริมสุื่ขภาพ 

อาจารย์ดนัย 
   หวังบุญชัย 

การดำำาเนิินิงานิของแผนิงานิสื่่�อศิิลป-
วััฒนิธรรมสื่ร้างเสื่ริมสืุ่ขภาพ สื่ำานิักงานิ
กองทุุนิสื่นิับสื่นิุนิการสื่ร้างเสื่ริมสืุ่ขภาพ 
ตลอดำระยะเวัลา 15 ปีทุ่�ผ่านิมา ม่ควัาม 
มุ่งเนิ้นิให้้เกิดำการสื่ร้างสืุ่ขภาพและ
การสื่ร้างสืุ่ขภาวัะทุ่�ดำ่ ผ่านิกระบวันิการ 
ทุางดำ้านิควัามคิดำสื่ร้างสื่รรค์และนิวััตกรรม 
ซ่ึ่�งในิการออกแบบทัุ�งทุางด้ำานิสื่ถาปัตยกรรม 
ภูมิสื่ถาปัตยกรรม ห้ร่อ การออกแบบโดำย
ใช้้สื่าขาวัิช้าและควัามช้ำานิาญ ทุั�งทุางดำ้านิ
กราฟิกด่ำไซึ่น์ิ แอนิิเมชั้�นิ ภาพยนิตร์สัื่�นิ แฟชั้�นิ 
ดำ่ไซึ่นิ์ ต่างเป็นิการใช้้ควัามรู้ ควัามสื่ามารถ 
และควัามถนิัดำ สื่ร้างสื่รรค์นิวััตกรรมทุ่�ล้วันิ
แล้วัแต่เป็นิการปลูกฝังให้้เยาวัช้นิเกิดำ
การคิดำคำานิ่งถ่งการสื่ร้างสื่มดำุลให้้กับสื่ังคม
และสื่ิ�งแวัดำล้อม นิอกจากนิ้�ในิอนิาคตเร่�อง
ของสืุ่ขภาพก็เป็นิแนิวัโนิ้มทุ่�สื่ำาคัญในิการ
ออกแบบ เพราะฉะนิั�นิการสื่ร้างสื่มดำุลต่อ
การออกแบบทุ่�ดำ่ในิอนิาคตจ่งต้องคำานิ่งถ่ง
การสื่ร้างสื่รรค์สื่ิ�งทุ่�ดำ่ในิอนิาคตระยะยาวั 
ดำังนิั�นิการปลูกฝังเยาวัช้นิ การเปิดำพ่�นิทุ่�เวัทุ่ 
และการสื่นิับสื่นิุนิเยาวัช้นิ ทุางสื่ำานิักงานิ
กองทุุนิสื่นิับสื่นิุนิการสื่ร้างเสื่ริมสืุ่ขภาพเช้่�อ
วั่าจะเป็นิดำั�งเช้่�อเพลิงทุ่�ดำ่ในิการสื่ร้างสื่รรค์
นิวััตกรรมในิอนิาคตเช้่นิกันิ 

ฮี่โร่ห้ร่อซึุ่ปเปอร์ฮี่โร่ ห้มายถ่งลักษณะของตัวัละครทุ่�ม่ควัามพิเศิษ และม่ควัาม
สื่ามารถเห้นิือมนิุษย์ทุั�วัไป พวักเขาเป็นิผู้เสื่่ยสื่ละ คิดำถ่งประโยช้นิ์สื่่วันิรวัม
เป็นิห้ลัก พวักเขาม่ควัามกล้าทุ่�จะเปล่�ยนิแปลง กล้าทุำาสื่ิ�งให้ม่ๆ กล้าคิดำนิอก
กรอบ พวักเขายังเป็นิคนิทุ่�ม่เป้าห้มายช้ัดำเจนิ ม่ภารกิจทุ่�ต้องอาศิัยควัามกล้า
และควัามเสื่่ยสื่ละในิการบรรลุเป้าห้มายนิั�นิ

ดำ่ไซึ่เนิอร์ก็เป็นิเช้่นิเดำ่ยวักันิ พวักเขาม่ภารกิจในิการเปล่�ยนิแปลงสื่ังคมให้้ม่
คุณภาพดำ่ข่�นิ ตั�งแต่ลักษณะพิเศิษของพวักเขาค่อควัามสื่ามารถในิการใช้้ควัาม
คิดำสื่ร้างสื่รรค์ปรับปรุง เปล่�ยนิแปลง แก้ไขปัญห้าทุ่�เป็นิโจทุย์ในิวัิธ่การทุ่�นิ่าสื่นิใจ 
Design Hero: The New Normal เป็นิโครงการทุ่�นิิตยสื่าร art4d และ แผนิงานิสื่่�อ
ศิิลปวััฒนิธรรมสื่ร้างเสื่ริมสืุ่ขภาพ สื่ำานิักงานิกองทุุนิสื่นิับสื่นิุนิการสื่ร้างเสื่ริม 
สุื่ขภาพ (สื่สื่สื่.) ร่วัมกันิจัดำประกวัดำผลงานิออกแบบแขนิงต่างๆ ม่ทัุ�งงานิออกแบบ
สื่่�อสื่าร งานิออกแบบชุ้ดำกิจกรรมห้ร่อกระบวันิการทุ่�ไดำ้ประโยช้นิ์ การสื่ร้าง
นิวััตกรรม…… เพ่�อเป็นิแนิวัทุางแก้ไขสิื่�งแวัดำล้อมและสุื่ขภาพของคนิในิภาวัะวิักฤต

ผลงานิทุ่�ไดำ้เข้ารอบสืุ่ดำทุ้ายม่ควัามห้ลากห้ลายแนิวัทุาง อาทุิ ภาพยนิตร์สื่ั�นิ ภาพ-
ยนิตร์แอนิิเมช้ั�นิ บอร์ดำเกม ผลิตภัณฑ์์ และชุ้ดำกิจกรรม เป็นิต้นิ ทุางคณะผู้จัดำการ
ประกวัดำห้วัังวั่ากิจกรรมทุ่�จัดำข่�นิครั�งนิ้� จะให้้ควัามรู้และเป็นิประโยช้นิ์ต่อผู้เข้าร่วัม
กิจกรรมทุุกๆ ทุ่านิ อันิจะสื่่งผลทุ่�ดำ่ต่อสื่ังคมต่อไป

ประธาน 
  ธีระธาดา

บรรณาธิการท่ี่�ปรึกษา
นิตยสื่าร art4d
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บรรยากาศิการคัดำเล่อกผลงานิเข้าสืู่่
รอบ 14 ทุ่ม (สื่ำารอง 4 ทุ่ม) จาก
ผลงานิออกแบบสื่่�อสื่ารทุ่�ผลิตโดำย
เยาวัช้นิทุั�งห้มดำกวั่า 60 ทุ่ม จาก
ทุั�วัประเทุศิ ซึ่่�งทุั�ง 14 ทุ่มทุ่�ผ่านิการ
คัดำเล่อกจะไดำ้เข้าสืู่่รอบกิจกรรม 
workshop เพ่�อพัฒนิาผลงานิต่อไป

  คัดเลือก
ผลงานรอบแรก

Wow!Wow!
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ณ์ัฐดนัย วัรธีนารัติน์

ไติรภัคุ สัุภวััฒนา

ผ้้กำากับอิสัระ

นักเขี้ยนการ์ต้ิน และนักวัาดภาพิ
ประกอบนามืปากกา PUCK

ธีีรช้ัย ศุภเมืธีีก้ลวััฒน์
นักออกแบบผลิติภัณ์ฑ์์ และ
เจ้ัาข้องแบรนด์ Qualy

รายชื�อพีี่�เลี�ยง

Social Activist Artist 
ในช่้�อ WISHULADA

วัิช้ชุ้ลดา ปัณ์ฑ์รานุวังศ์

อาจัารย์ประจัำาสัาข้าวิัช้า
การออกแบบนิเที่ศศิลป์ 
รองคุณ์บดีฝ่า่ยบริหาร วิัที่ยาลัย
การออกแบบ มืหาวิัที่ยาลัยรังสิัติ

อคุรพิล กฤติฤานนที่์วังศ์

Toolmorrow คุอนเที่นต์ิคุรีเอเติอร์
ทีี่�ที่ำางานด้านประเด็นสัังคุมื

สัุรเสักข้์ ยุที่ธีิวััฒน์

วััช้ริศ ถนอมืที่รัพิย์
นักออกแบบบอร์ดเกมื

ผ้้อำานวัยการสัถาบันสัอนวัาด
การ์ต้ิน The Zero One

อนันติ์ ฐิติาคุมื

14 รายช่้�อพีิ� เลี�ยง 15DESIGN HERO



 WORKSHOP
รอบ 14 ทีมสุดท้าย
การอบรมเชิิงปฏิิบัติิการเพื่่�อพื่ัฒนา
ศัักยภาพื่และพัื่ฒนาผลงานออกแบบ 
โดยทั้ั�ง 14 ทั้ีม ได้เข้้าร่วมกิจกรรม 
workshop ร่วมกันภายใติ้มาติรการ
ป้องกันการแพื่ร่ระบาด New Normal 
และพื่บปะกับพื่ี�เลี�ยงกล่่ม ซึ่่�งประกอบ
ไปด้วยศัิลปิน ดีไซึ่เนอร์ นักออกแบบ
สื่่�อสื่ร้างสื่รรค์์ สื่ถาปนิก ฯลฯ ทั้ี�มาร่วม
ให้้ค์วามร้้และแนะแนวทั้าง การพื่ัฒนา
ค์วามค์ิด ร้ปแบบการนำาเสื่นอผลงาน 
แนวทั้างการเล่าเร่�อง เป็นติ้น ก่อนทั้ี� 
สื่่ดทั้้ายจะได้จำานวนทั้ีมทั้ี�ได้รับการ
ผลิติผลงานจริงออกสื่้่สื่ังค์มทั้ั�งห้มด  
11 ทั้ีมด้วยกัน

Ping!Ping!
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TikTik

TokTok

TokTok

TikTik
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ผลงานทีีมทีี�
ผ่านเข้้ารอบ

ผลงานออกแบบส่ื่�อสื่ร้้างสื่ร้ร้ค์์จากเยาวชนท้ั้�ง 11 ทีั้ม 
ในรู้ปแบบของส่ื่�อปร้ะเภทั้ภาพยนตร์้ส้ื่�น แอนิเมช้�น นว้ตกร้ร้ม 
และเทั้ค์โนโลยี บอร์้ดเกม แอปพลิเค์ช้น และชุดกิจกร้ร้ม
เพ่�อปร้้บเปลี�ยนพฤติกร้ร้ม ทีั้�ได้ร้้บค้์ดเล่อกเข้าสูื่�ร้อบ
สุื่ดท้ั้ายภายในโค์ร้งการ้ “Design Hero: The New 
Normal” ซ่ึ่�งเปน็การ้เฟ้น้หาชุดกิจกร้ร้มหร่้อกร้ะบวนการ้
ทีั้�เปน็ปร้ะโยชน์ หร่้อการ้สื่ร้้างนว้ตกร้ร้ม ฯลฯ เพ่�อเปน็
แนวทั้างในการ้แก้ไขปญัหาสิื่�งแวดล้อมและสุื่ขภาพของ
ค์นในวิกฤตการ้ณ์์ COVID-19 

HELP!HELP!
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รางวััลชนะเลิศ

01
TEAM

KRACK!KRACK!
KRACKKRACK

ภาพยนตร์ส้ั้�น

วิิทียาล้ยเทีคโนโลยีสั้ยาม
บริหารธุุรกิิจ สั้ะพานใหม่

MALOMTOM

ภาพยนตร์์ส้ั้�นความยาว 9 นาทีี เร่์�อง “บ้้านปอด” (Lung Home) เล่่าเร่์�องร์าว
เกี่ี�ยวกี่้บ้ภ้ยคุกี่คามปอดร์ูปแบ้บ้ต่างๆ ในสั้ถานกี่าร์ณ์์กี่าร์แพร์่ร์ะบ้าด
ของ COVID-19 โดยเปร์ียบ้เปร์ยว่า “ปอดกี่็เป็นเหม่อนบ้้าน” ทีี� “ต้อม” 
ต้วล่ะคร์หล่้กี่ของเร์่�องต้องไม่ล่่มล่็อคปร์ะตูบ้้านให้สั้นิที เพ่�อป้องกี่้นไม่ให้
ภ้ยร้์ายย่างกี่ร์ายเข้ามาภายในบ้้านได้ง่ายๆ 

บ้านปอด
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WOW!WOW!
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กี่าร์เล่่าเร์่�องของทีีม MALOMTOM สั้่�อสั้าร์อย่างเร์ียบ้ง่าย ตร์งไปตร์งมา โดดเด่น
ด้วยดนตร์ีปร์ะกี่อบ้ทีี�เร์่งแล่ะผ่่อนอาร์มณ์์ของผู่้ชมได้ดี แล่ะไม่ล่่มทีี�จะพูดถึง 
ฝุุ่�นคว้น PM2.5 ซึ่ึ�งเป็นภ้ยทีี�สั้่งผ่ล่ร์้ายแร์งต่อปอดแล่ะสัุ้ขภาพโดยร์วมเช่นกี่้น 

สั้แกี่น QR code เพ่�อ
ร์้บ้ชมภาพยนตร์์สั้้�น
เร์่�อง “บ้้านปอด” 
(Lung Home) โดยทีีม 
MALOMTOM

clickclick
CLICK!CLICK!
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รางวััลรองชนะเลิศ
อันดัับท่ี่� 1

02
TEAM

บอร์ดเกิม

วิิทียาล้ยเทีคโนโลยีสั้ยาม
บริหารธุุรกิิจ สั้ะพานใหม่

THE 19 DIVOC

THE 19 DIVOC เป็นบ้อร์์ดเกี่มปร์ะเภที Bluffing games (เกี่มบ้ล่้ฟ) หร์่อเกี่มปร์ะเภที 
“เกี่มล่่ามนุษย์หมาป�า” ซึ่ึ�งกี่ำาล่้งเป็นทีี�นิยมในหมู่ผู่้เล่่น เน่�องจากี่ผู่้เล่่นต้องอาศั้ยจ้งหวะ
ของเกี่ม ชิงไหวชิงพริ์บ้ เพ่�อเป็นผู้่ชนะแล่ะพิชิตเกี่มให้ได้ โดย story ของ THE 19 DIVOC 
ได้สั้อดแทีร์กี่เน่�อหาของกี่าร์์ดแต่ล่ะใบ้ให้สั้อดคล่้องกี่้บ้ยุคสั้ถานกี่าร์ณ์์ COVID-19
ร์วมไปถึง mechanic ของเกี่มทีี�ทีำาหน้าทีี�ให้ความร์ู้แล่ะสั้ร์้างความต่�นต้วให้กี่้บ้ผู่้เล่่น
ในกี่าร์ป้องกี่้น COVID-19 ควบ้คู่ไปกี่้บ้ความสั้นุกี่สั้นาน

THE 19 DIVOC 
CARD GAME
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ในแง่ดีไซึ่น์โดดเด่นด้วย 
artwork ทีี�น่าสั้นใจแล่ะ
มีคาแร์คเตอร์์ทีี�ช้ดเจน 
มาพร์้อมกี่้บ้กี่ฎกี่ติกี่าในกี่าร์
เล่่นทีี�เร์ียบ้ง่าย ผู่้เล่่นใหม่
สั้ามาร์ถเข้าใจวิธีีเล่่นได้ไม่
ยากี่ โดยกี่่อนหน้าน้� พวกี่
เขาย้งได้เคยจ้ด Mini Event 
ขึ�น เพ่�อทีดล่องเล่่นร์่วมกี่้บ้
บุ้คคล่ที้�วไป แล่ะเกี่็บ้ฟีดแบ้็ค
มาพ้ฒนาต่อยอดผ่ล่งานไป
ด้วยแล่้วเช่นกี่้น

สั้แกี่น QR code เพ่�อดู
ร์ายล่ะเอียดเกี่ี�ยวกี่้บ้ 
THE 19 DIVOC CARD GAME

OH!!OH!!
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03
TEAM ห่ิ่�งห้ิ่อยน้อย

ตะลุุยน่วนอร์์มอลุ

แอนิเมช้ั่�น / กิาร์ตูน

จุฬาลงกิรณ์์มหาวิิทียาล้ย และ 
มหาวิิทียาล้ยเทีคโนโลยีสุั้รนารี

ห่ิ่�งห้ิ่อยน้้อย

รางวััลรองชนะเลิศ
อันดัับท่ี่� 2

“มายมินที์” ห้วหน้าห้องสัุ้ดเน้�ยบ้ต้อง
ร์้บ้ม่อกี่้บ้ “กี่ล่้า” หนุ่มน้กี่กี่ีฬาเพ่�อนร์่วม
ช้�น ทีี�สั้ร์้างปัญหากี่วนใจให้กี่้บ้โร์งเร์ียน
แล่ะเพ่�อนร์่วมช้�นคนอ่�นๆ ด้วยกี่าร์
ปฏิิเสั้ธีทีี�จะสั้วมหน้ากี่ากี่อนาม้ยแล่ะ
เว้นร์ะยะห่าง HAAHAA

 HA HAAAAAAA!!!!
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WHAT?!WHAT?!
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นอกี่จากี่ความต้�งใจทีี�จะสั้่�อสั้าร์ถึง
ผ่ล่กี่ร์ะทีบ้ของ COVID-19 ทีี�มีต่อ
กี่าร์เร์ียนกี่าร์สั้อนของน้กี่เร์ียนแล่้ว 
แอนิเมช้�นของทีีมหิ�งห้อยน้อยย้งสั้ะที้อน
ความเจ็บ้ปวดของปัจเจกี่บุ้คคล่ทีี�เกี่ิดขึ�น
จากี่ความคาดหว้งทีี�พ้งทีล่ายไปพร์้อมกี่้บ้
กี่าร์มาถึงของสั้ถานกี่าร์ณ์์กี่าร์แพร์่ร์ะบ้าด
ของ COVID-19 ได้อย่างมีมิติน่าสั้นใจ
อีกี่ด้วย

สั้แกี่น QR code เพ่�อร์้บ้ชม
แอนิเมช้�น “หิ�งห้อยน้อย
ตะลุ่ยนิวนอร์์มอล่”
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แอนิเมช้ั่�น / กิาร์ตูน

โรงเรียนปรินส์ั้รอยแยลส์ั้
วิิทียาล้ย จ้งหว้ิดเชีั่ยงใหม่

BEST FRIENDรางวััลชมเชย

04
TEAM BEST 

FRIEND

เร์่�องร์าวของ “เฟร์ดดี�” แมวอ้วนทีี�อาศั้ยอยู่กี่้บ้ “เต้” ชายหนุ่มว้ยร์ุ่นผู่้มีนิสั้้ยสั้บ้ายๆ 
ไม่ค่อยสั้นใจใคร์ ในขณ์ะทีี� COVID-19 กี่ำาล่้งแพร์่ร์ะบ้าดอย่างหน้กี่ เหตุกี่าร์ณ์์
ไม่คาดคิดต่างๆ กี่็ได้เกี่ิดขึ�น จะเป็นอย่างไร์ถ้าเต้ย้งคงใช้ชีวิตแบ้บ้เดิม แล่ะถึงเวล่าแล่้ว
หร์่อย้งทีี�เขาจะต้องปร์้บ้ต้วให้เข้ากี่้บ้ยุค New Normal เสั้ียทีี?

mmeeoow...w...
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HAAHAA
 HA HAAAAAAA!!!!
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ถ่อเป็นอีกี่หนึ�งผ่ล่งานทีี�น่าจ้บ้ตามองเล่ยทีีเดียว สั้ำาหร์้บ้
แอนิเมช้�นเร์่�อง BEST FRIEND ทีี�สั้ร์้างสั้ร์ร์ค์ขึ�นในร์ูปแบ้บ้ 2D 
animation ซึ่ึ�งมีสั้ไตล่์แล่ะล่ายเสั้้นทีี�ช้ดเจน ร์วมไปถึงโคร์งเร์่�อง
ทีี�ดำาเนินไปอย่างเร์ียบ้ง่าย เข้าใจได้ไม่ยากี่

สั้แกี่น QR code เพ่�อร์้บ้ชมแอนิเมช้�นเร์่�อง “BEST FRIEND” 

HUH?!
HUH?!

YumYum
Yum...Yum...

YumYumYum...Yum...
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05
TEAM

B-Hero
รางวััลชมเชย

แอปพลิเคช้ั่น

โรงเรียนปรินส์ั้รอยแยลส์ั้วิิทียาล้ย 
จ้งหว้ิดเชีั่ยงใหม่ มหาวิิทียาล้ยมหิดล 
และ มหาวิิทียาล้ยเกิษตรศาสั้ตร์

B-Hero

แอปพล่ิเคช้นต้วช่วยในกี่าร์วางแผ่น
กี่าร์เดินทีาง สั้ามาร์ถตร์วจสั้อบ้พ่�นทีี�
ในกี่าร์เดินทีางว่ามีความเสั้ี�ยงต่อ
COVID-19 หร์่อไม่ โดยอาศั้ยข้อมูล่
จากี่กี่าร์ auto check-in ของผู่้ใช้
งานในล่ะแวกี่ด้งกี่ล่่าว ซึ่ึ�งข้อมูล่กี่าร์
เดินทีางที้�งหมดของผู่้ใช้งานจะถูกี่
นำาไปเกี่็บ้ไว้ในปฏิิทีินบ้้นทีึกี่กี่าร์เดิน
ทีางในร์ะยะเวล่า 14 ว้น โดยผู่้ใช้งาน
สั้ามาร์ถร์ายงานความเสั้ี�ยงของสั้ถานทีี� 
ทีี�ต้วเองอยู่ได้ง่ายๆ หร่์อในทีางกี่ล้่บ้ก้ี่น 
แอปพล่ิเคช้นกี่็จะทีำากี่าร์แจ้งเต่อนที้นทีี
หากี่พบ้พ่�นทีี�เสั้ี�ยง 
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CLICK!CLICK!
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ภายในแอปพล่ิเคช้นย้งมีฟังกี่์ช้�นทีี�ผู่้ใช้งานสั้ามาร์ถบ้้นทีึกี่ข้อมูล่
สัุ้ขภาพของตนเอง ซึ่ึ�งหากี่มีอากี่าร์อยู่ในกี่ลุ่่มเสั้ี�ยง ร์ะบ้บ้จะช่วย
แนะนำาโร์งพยาบ้าล่ทีี�อยู่ในพ่�นทีี�ใกี่ล่้เคียง เพ่�อความร์วดเร์็วในกี่าร์
ตร์วจอากี่าร์ ร์วมไปถึงกี่าร์ให้ข้อมูล่แล่ะข่าวสั้าร์ในกี่าร์ป้องกี่้นต้ว
จากี่ความเสั้ี�ยง นอกี่จากี่น้� แอปพล่ิเคช้นย้งมีฟังกี่์ช้นสั้ำาหร์้บ้เช็คค่า
ฝุุ่�น PM2.5 แล่ะสั้ามาร์ถตร์วจสั้อบ้พ่�นทีี�ทีี�มีค่าฝุุ่�นเกี่ินค่ามาตร์ฐาน
ได้เช่นกี่้น

สั้แกี่น QR code เพ่�อดู
ร์ายล่ะเอียดเพิ�มเติม
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ภาพยนตร์ส้ั้�น

โรงเรียนเฉลิมข้ว้ิญสั้ตรี 
จ้งหว้ิดพิษณุ์โลกิ

withFriend

06
TEAM Save 

the Earth

ภาพยนตร์์สั้้�นทีี�เล่่าเร์่�องโดยกี่าร์เปร์ียบ้โล่กี่ให้เป็นเหม่อนต้วล่ะคร์ทีี�เป็นผู่้พิกี่าร์
ทีางกี่าร์ได้ยิน เพ่�อทีี�จะสั้่�อให้เห็นว่า โล่กี่บ้อกี่เร์าไม่ได้ว่าเขาร์ู้สั้ึกี่ย้งไง โดยแทีนกี่าร์
กี่ร์ะทีำาในร์ูปเเบ้บ้ต่างๆ เช่น กี่าร์โดนปาขยะใสั้่ เปร์ียบ้เหม่อนกี่าร์ทีี�คนได้ทีิ�งขยะ
ล่งบ้นโล่กี่มากี่มายแต่ไม่ได้คิดจะใสั้่ใจอะไร์ 

TingTing
TingTing
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HUH?!
HUH?!
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ภาพยนตร์์สั้้�นเร์่�อง Save the Earth ต้องกี่าร์ให้คนดูได ้
ตร์ะหน้กี่ถึงปัญหาทีี�เกิี่ดขึ�น ไม่ว่าจะเป็นเร่์�องกี่าร์ทิี�งนำ�าเน่าเสีั้ย
จนกี่ล่ายเป็นปัญหามล่พิษทีางนำ�า กี่าร์ทิี�งขยะจำาพวกี่พล่าสั้ติกี่  
หร์่อขยะอ่�นๆ ทีี�อาจทีำาให้เกี่ิดภาวะโล่กี่ร์้อน หร์่อมีกี่ล่ิ�น
ไม่พึงปร์ะสั้งค์จนกี่ล่ายเป็นมล่พิษอากี่าศัได้ เป็นต้น 

สั้แกี่น QR code เพ่�อร์้บ้ชมภาพยนตร์์สั้้�นเร์ี�อง Save the Earth

ZZoooooomm
!!
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07
TEAM

เคยเหนื่่�อยและท้้อบ้้างไหม? ภาพยนื่ตร์์เร์่�อง “หัวใจยังต้องสู้้้” จัดท้ำาขึ้้�นื่เพ่�อสู้ะท้้อนื่สู้่�งท้่�
เกิ่ดขึ้้�นื่จร์่งในื่สู้ังคมท้่�ได้ร์ับ้ผลกิร์ะท้บ้จากิกิาร์ร์ะบ้าดขึ้อง COVID-19 นื่ั�นื่กิ็ค่อความ 
ผ่ดหวัง ความเสู้่ยใจ ขึ้องคนื่ตัวเล็กิตัวนื่้อยในื่สู้ังคม เช่่นื่ กิาร์ถู้กิยกิเล่กิงานื่ เป็นื่ต้นื่  
แต่ช่่ว่ตเม่�อเกิ่ดมาแล้ว เร์าย่อมต้องสู้้้ เร์่ยนื่ร์้้ และอดท้นื่ ฝ่่าฟันื่ปัญหาไปให้ได้

หัวใจ
ยังต้องสู้

ภาพยนตร์์ส้ั้�น

มหาวิิทยาล้ัยสั้งขลัานคริ์นทร์์ วิิทยาเขตปััตตานี
วิิทยาล้ัยอาชีีวิศึึกษาผดุุงปัร์ะชีายะลัา
มหาวิิทยาล้ัยร์าชีภ้ฏยะลัา

Style Kampong

AWWW!AWWW!
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WOW!WOW!
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ท้่ม Style Kampong หวังว่าภาพยนื่ตร์์สู้ั�นื่เร์่�องนื่้�จะสู้ามาร์ถูเป็นื่ 
เสู่้ยงเล็กิๆ ท้่�ให้กิำาลังใจ และอย่างนื่้อยท้่�สูุ้ดกิ็เป็นื่กิาร์แสู้ดงถู้ง 
“ความเขึ้้าใจ” ต่อความทุ้กิขึ้์ยากิท้่�คนื่ในื่สู้ังคมต้องเผช่่ญ

สู้แกินื่ QR code เพ่�อร์ับ้ช่มภาพยนื่ตร์์สู้ั�นื่เร์่�อง “หัวใจยังต้องสู้้้”

WOW!WOW!
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โคร์งกิาร์พัฒนื่าหนื่้ากิากิอนื่ามัยช่นื่่ด
ผ้าท้่�ท้ำาจากิวัสู้ดุธร์ร์มช่าต่อย่าง เสู้้นื่ใย
ใบ้อ้อย และใบ้สู้ับ้ปะร์ด เนื่่�องจากิกิาร์
เล่อกิใช่้หนื่้ากิากิอนื่ามัยปร์ะเภท้ใช่้
คร์ั�งเด่ยวท้่�ง (single-use) นื่ำามาซึ่้�ง
ปัญหาสู้่�งแวดล้อมและขึ้ยะจำานื่วนื่มากิ 
เป้าหมายขึ้องเร์าค่อความต้องกิาร์สู้ร์้าง
ความตร์ะหนื่ักิถู้งเร์่�องดังกิล่าว และ
ความหวังให้เกิ่ดกิาร์ท้ำาร์้ายสู้่�งแวดล้อม
นื่้อยท้่�สูุ้ด

08
TEAM หน้ากากผ้าจาก

เส้นใยธรรมชาติ

นว้ิตกร์ร์ม / เทคโนโลัยี

โร์งเรี์ยนวิิทยาศึาสั้ตร์์
จุุฬาภร์ณร์าชีวิิทยาล้ัย บุุรี์ร้์มย์

Maskmask

POOFPOOF
POOF...POOF...
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สู้าเหตุว่าท้ำาไมต้องเป็นื่ใบ้สู้ับ้ปะร์ด เพร์าะว่าใบ้สู้ับ้ปะร์ดเป็นื่สู้่�ง
เหล่อท่้�งจากิกิาร์กิาร์ท้ำาเกิษตร์กิร์ร์มไร่์สัู้บ้ปะร์ดนัื่�นื่เอง โดยคร้์�งหน้ื่�ง 
ขึ้องสู้ับ้ปะร์ดในื่ตลาดโลกิ ค่อสู้ับ้ปะร์ดจากิปร์ะเท้ศไท้ย ซึ่้�งสู้่วนื่ใบ้
มักิไม่ได้นื่ำามาใช่้ปร์ะโยช่นื่์ และอาจสู้่งผลกิร์ะท้บ้ต่อสู้่�งแวดล้อม 
ได้แกิ่ ปัญหาขึ้ยะ และกิล่�นื่เหม็นื่ คุณสู้มบ้ัต่ขึ้องเสู้้นื่ใยสู้ับ้ปะร์ดม่
ความแขึ้็งแร์งมากิโดยมากิกิว่าฝ่้ายถู้ง 2 เท้่า อ่กิท้ั�งยังม่คุณสู้มบ้ัต่
ในื่กิาร์ยับ้ยั�งแบ้คท้่เร์่ยท้่�กิ่อให้เกิ่ดสู้่วขึ้ณะสู้วมใสู้่หนื่้ากิากิผ้าอ่กิด้วย

นื่อกิจากิสู้ับ้ปะร์ดแล้ว อ้อยกิ็เป็นื่พ่ช่เศร์ษฐกิ่จท้่�สู้ำาคัญขึ้องไท้ย
เช่่นื่กิันื่ โดยเกิษตร์กิร์จะนื่่ยมเผาใบ้อ้อยเพ่�อให้ง่ายต่อกิาร์เกิ็บ้เกิ่�ยว 
ปัญหาท้่�ตามมากิ็ค่อ ปัญหาฝุ่่นื่ควันื่ และ PM2.5 ซึ่้�งจะสู้่งผลกิร์ะท้บ้ 
ต่อร์ะบ้บ้ท้างเด่นื่หายใจ เสู้้นื่ด้ายใบ้อ้อยผสู้มฝ่้ายม่ความแขึ้็งแร์ง
มากิ และเสู้้นื่ใยใบ้อ้อยม่คุณสู้มบ้ัต่ร์ะบ้ายอากิาศได้ด่ ท้ำาให้เม่�อนื่ำา
มาผล่ตเป็นื่หนื่้ากิากิผ้าจะให้ความร์้้สู้้กิสู้บ้าย ไม่อับ้ช่่�นื่ซึ่้�งอาจเป็นื่
สู้าเหตุขึ้องกิาร์สู้ะสู้มเช่่�อโร์คได้

สู้แกินื่ QR code เพ่�อด้ร์ายละเอ่ยดเพ่�มเต่ม
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09
TEAM

นว้ิตกร์ร์ม / เทคโนโลัยี

โร์งเรี์ยนวิิทยาศึาสั้ตร์์
จุุฬาภร์ณร์าชีวิิทยาล้ัย ตร้์ง

Green Lover

นวัตกรรมฮาวทู
ปลูกผักอย่างไร
ให้ New Normal

ในื่ช่่วงขึ้องกิาร์ล็อคดาวนื่์ 
กิาร์เตร์่ยมอาหาร์ไว้สู้ำาหร์ับ้
ปร์ุงหร์่อร์ับ้ปร์ะท้านื่เองด้ 
จะเป็นื่สู้่�งท้่�ได้ร์ับ้ความนื่่ยม
เป็นื่อย่างมากิ Green Lover 
ได้ค่ดค้นื่และออกิแบ้บ้อุปกิร์ณ์
อัจฉร่์ยะสู้ำาหรั์บ้ปล้กิผักิในื่ห้อง 
ภายใต้คอนื่เซึ่็ปต์ “Colla- 
boration is the way to 
encourage creativity & 
good innovation” 

Wow!Wow!
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COOL!COOL!
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โดยม่ร์ะบ้บ้ควบ้คุมปร์่มาณนื่ำ�า ความช่่�นื่ แสู้งแดด และ 
อุณหภ้ม่ ให้เหมาะสู้มกิับ้ผักิช่นื่่ดท้่�ปล้กิ ด้วยขึ้นื่าดท้่�กิะท้ัดร์ัด
ท้ำาให้สู้ามาร์ถูต่ดตั�งไว้ภายในื่ห้องได้อย่างสู้ะดวกิสู้บ้าย

สู้แกินื่ QR code เพ่�อด้ร์ายละเอ่ยดเพ่�มเต่ม

Za
ap!
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ap!
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ap!
Zaap!
Zaap!
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10

บุอร์์ดุเกม

วิิทยาล้ัยเทคโนโลัยีสั้ยาม
บุริ์หาร์ธุุร์กิจุ สั้ะพานใหม่

อยากชงกาแฟ

Plagas 
โรคร้ายขย่มปฐพี

TEAM

เพร์าะบ้อร์์ดเกิมเป็นื่มากิกิว่า
เกิมท้่�เล่นื่เพ่�อความสู้นืุ่กิสู้นื่านื่ 
แต่ยังสู้อดแท้ร์กิเร์่�องร์าว 
และช่วนื่ให้ผ้้เล่นื่ได้ร์ับ้
ปร์ะสู้บ้กิาร์ณ์จากิกิาร์สู้วม
บ้ท้บ้าท้เป็นื่ใคร์คนื่หนื่้�งท้่�อย้่
ในื่เหตุกิาร์ณ์นื่ั�นื่ๆ บ้อร์์ดเกิม 
‘Plagas โร์คร์้ายขึ้ย่มปฐพ่’ 
เปิดโอกิาสู้ให้ผ้้เล่นื่สู้ามาร์ถู
สู้วมบ้ท้บ้าท้เป็นื่ตัวละคร์ท้่ม
คุณหมอ เพ่�อช่่วยโลกิจากิไวร์ัสู้
วายร์้ายซึ่้�งจะสู้วมบ้ท้บ้าท้โดย
ผ้้เล่นื่จำานื่วนื่ 1 คนื่ 

SUPER!SUPER!
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Wow!Wow!
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เนื่่�อหาและว่ธ่กิาร์เล่นื่ขึ้องเกิมไม ่
ซึ่ับ้ซึ่้อนื่จนื่เขึ้้าใจยากิเกิ่นื่ไปสู้ำาหร์ับ้
ผ้้เล่นื่ใหม่ โดยภายในื่เกิมจะม่กิาร์์ด
ท้่�ม่คุณสู้มบ้ัต่ ability หลากิหลาย 
เช่่นื่ กิาร์ร์ักิษาและป้องกิันื่ปร์ะเภท้
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นื่วัคซึ่่นื่ เจลล้างม่อ 
หร์่อหนื่้ากิากิอนื่ามัย สู้ำาหร์ับ้ต่อกิร์
กิับ้ผ้้เล่นื่ท้่�เป็นื่ตัวร์้าย ฯลฯ

สู้แกินื่ QR code เพ่�อด้
ร์ายละเอ่ยดเพ่�มเต่ม

Wham!Wham!
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11

ชุีดุกิจุกร์ร์มเพ่�อ
ปัร้์บุเปัลีั�ยนพฤติกร์ร์ม

มหาวิิทยาล้ัยธุุร์กิจุบุ้ณฑิิตย์
ศิิลแปะ Sticky Art

ศิลแปะ 
Sticky Art

TEAM

ชุ่ดก่ิจกิร์ร์มท้่�มุ่งสู้ำาร์วจพฤต่กิร์ร์มขึ้องมนืุ่ษย์ผ่านื่พฤต่กิร์ร์มกิาร์แปะสู้ต่กิเกิอร์์คัดกิร์อง
ในื่ท้่�สู้าธาร์ณะ หร์่อ “สู้ต่กิเกิอร์์วัดไขึ้้” ท่้�นื่อกิจากิจะสู้ร์้างปัญหาให้กิับ้ร์ะบ้บ้นื่่เวศจากิ
ขึ้ยะสู้ต่กิเกิอร์์จำานื่วนื่มากิแล้ว ยังท้ำาให้เร์าได้ตั�งคำาถูามกิับ้ความม่ว่นื่ัยขึ้องคนื่ไท้ย 

POPPOP
POP...POP...
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Wow!Wow!
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โคร์งกิาร์ “ศ่ลแปะ” เช่่ญช่วนื่
ให้เร์าร์่วมกิันื่สู้ร์้างผลงานื่ศ่ลปะ
แบ้บ้ม่สู่้วนื่ร่์วม ผ่านื่กิาร์นื่ำาสู้ต่กิ- 
เกิอร์์คัดกิร์องเหล่านื่ั�นื่มาแปะ
บ้นื่แผ่นื่กิร์ะดาษซึ่้�งจะนื่ำาไป
สู้ร์้างสู้ร์ร์ค์เป็นื่ผลงานื่ศ่ลปะ
ต่อไป นื่อกิจากินื่้� ยังนื่ำาไปสู้้่
คำาถูามต่อกิาร์แปะร์ะหว่าง
มนืุ่ษย์ หร์่อกิาร์ “แปะป้าย” 
คนื่ๆ นื่ั�นื่ว่าเป็นื่อย่างไร์
ตามอำาเภอใจ ผ่านื่สู้่�อว่ด่โอบ้ท้
สู้ัมภาษณ์ท้่�ม่ผ้้เขึ้้าร์่วมท้ั�งหมด 
6 คนื่

สู้แกินื่ QR code เพ่�อ 
ด้ร์ายละเอ่ยดเพ่�มเต่ม
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การคัดเลือก 
     ผู้ชนะเลิศ

Wow!Wow!
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Ping!Ping!
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TikTik

TokTok

TokTok

TikTik
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Wow!Wow!
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YEAH!YEAH!YEAH!YEAH!
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Pilot Project
โครงการนำำาร่อง
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โครงการนำาร่อง
   วิชชุลดา

ด้้วยสถานการณ์์การระบาด้ของ COVID-19 ซึ่่�งส่งผลกระทบต่่อเศรษฐกิจ 
ทุกภาคส่วนในประเทศไทย ร้านอาหาร สถานท่�ท่องเท่�ยว กิจการต่่างๆ ต่่างได้้รับ 
ผลกระทบและขาด้แคลนรายได้้มหาศาล แม้สถานการณ์์ด้ังกล่าวจะยังไม่กลับส่่
สภาวะปกต่ิ แต่่สิ�งสำาคัญท่�ทุกคนจะม่ส่วนในการช่่วยขับเคล่�อนประเทศไทยได้้ค่อ
การอุด้หนุนคนไทยด้้วยกัน ทั�งอาหารไทยและสถานท่�ท่องเท่�ยว วิช่ชุ่ลด้าจ่งใช่้
งานศิลปะช่ิ�นน้�ช่่วยบอกเล่าและประช่าสัมพัันธ์์ให้คนไทยได้้รับร่้โด้ยนำาเสนอภาพั
แผนท่�ในมุมส่งแสด้งพั่�นท่�ร้านอาหาร สถานท่�สำาคัญภายในย่านใกล้กับพัิพัิธ์ภัณ์ฑ์์
และข้อม่ลสำาคัญในการท่องเท่�ยว เพั่�อเช่ิญช่วนให้ผ่้คนมาช่มผลงาน ต่ามรอยไป
ช่ิมอาหารในละแวกใกล้เค่ยง ไปอุด้หนุนสินค้าต่่างๆ จากต่ลาด้ในละแวก ไปช่ม
สถานท�่สำาคัญเพั่�อให้ม่การกระจายรายได้้และการหมุนเว่ยนของเศรษฐกิจ

วิช่ชุ่ลด้าเล่อกใช่้วัสดุ้เหล่อใช่้มาเป็นส่�อกลางในการนำาเสนอ เพั่�อแฝงนัยสำาคัญ
ทางด้้านสิ�งแวด้ล้อมลงไปในเร่�องของปริมาณ์ขยะท�่เกิด้จากการบริโภคทรัพัยากร 
โด้ยนำาเสนอออกมาในร่ปแบบของการล้นทะลักของขยะออกมาจากเฟรมช่ิ�นงาน 
ใช่้ลักษณ์ะการไหลย้อยเหม่อนนำ�าท่�เต่็มไปด้้วยขยะ การจัด้แสด้งครั�งน้�วิช่ชุ่ลด้า
ต่้องการเช่่�อมโยงผ่้ช่มร่วมกับช่ิ�นงาน โด้ยให้ผ่้ช่มได้้หยิบวัสดุ้เหล่อใช่้จากท่�บ้าน 
หร่อท่�ต่ิด้ตั่วมาระหว่างการมาเย่�ยมช่มผ่กต่ิด้ลงไปบนช่ิ�นงาน เพั่�อให้ทุกคนได้้ม่
ส่วนร่วม และทิ�งร่องรอยการบริโภคของต่นเองไว้ให้เป็นท่�ระล่ก เพั่�อต่อกยำ�าและ
เต่่อนให้ทุกคนเกิด้ความต่ระหนักถ่งการใช่้ทรัพัยากรอย่างม่สต่ิ นอกจากน้�ช่ิ�นงาน
ยังเป็นพ่ั�นท่�ในการประช่าสัมพัันธ์์ร้านค้า สถานท่�ท่�ผ่้ช่มอยากแนะนำาแต่่ยังไม่ม่ใน
แผนท่�อ่กด้้วย
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Wow!Wow!
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Ping!Ping!



112 Pilot Project โครงการนำำาร่อง 113DESIGN HERO

โครงการนำาร่อง
  we!park

จากสถานการณ์์สิ�งแวด้ล้อมและสังคมท่�เกิด้ข่�นในปัจจุบัน ทำาให้เม่องถ่กแยกส่วน 
ไม่ว่าจะเป็น สถานการณ์์ PM2.5 การจราจร เกาะความร้อน ความปลอด้ภัยเเละ
เหมาะสมในการใช่้งานของทางเท้า เศรษฐกิจชุ่มช่นซึ่บเซึ่า we!park-we create 
park จ่งม่ความเช่่�อว่าการเพิั�มจำานวนพั่�นท�่สาธ์ารณ์ะส่เข่ยว เป็นหน่�งในวิธ์่การท่�
สามารถช่่วยบรรเทาปัญหาเม่องท่�เกิด้ข่�นในปัจจุบันได้้ เน่�องจากพั่�นท่�สาธ์ารณ์ะ
ส่เข่ยวสามารถช่่วยด้่ด้ซึ่ับมลพิัษและด้ักจับฝุ�นด้้วยต่้นไม้ สร้างเสริมสุขภาพัจิต่
เเละภ่มิคุ้มกัน ผ่านการเป็นพั่�นท่�กิจกรรมนันทนาการเเละออกกำาลัง รวมไปถ่ง
กระตุ่้นเศรษฐกิจในย่าน ผ่านการกระตุ่้นการเข้าถ่งเเละใช่้งานในพั่�นท่�เเละพั่�นท่�
ใกล้เค่ยงโด้ยวิธ์่การเพิั�มพั่�นท่�ส่เข่ยว
 
กลุ่ม we!park จ่งจัด้แสด้งกิจกรรม “พั่�นท่�สาธ์ารณ์ะส่เข่ยวช่ั�วคราว” (Pop- 
up Park) ในการเปล่�ยนพ่ั�นท่�ทิ�งร้างหร่อไม่ถ่กใช่้งานอย่างเต่็มศักยภาพั  
ให้กลายเป็นพั่�นท่�สาธ์ารณ์ะส่เข่ยวท่�สามารถรองรับการใช่้งาน กิจกรรมต่่างๆ  
ได้้หลากหลาย เพั่�อส่�อสารและกระตุ่้นจิต่สำาน่กให้สังคมเห็นถ่งโอกาสและ
ศักยภาพัของการพััฒนาพั่�นท่�ทิ�งร้างให้กลายเป็นพั่�นท่�สาธ์ารณ์ะส่เข่ยว 
รวมไปถ่งสร้างโอกาสในการขับเคล่�อนให้พั่�นท่�ถ่กพััฒนาเป็นพั่�นท่�สาธ์ารณ์ะ
ส่เข่ยวถาวรในอนาคต่ท่�ม่คุณ์ภาพัเเละยั�งย่น

Wow!Wow!
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Ping!Ping!
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โครงการนำาร่อง
   PHTAA

จากวิกฤต่การณ์์ของโรคระบาด้ซึ่่�งกระทบกิจกรรมในช่่วิต่ประจำาวันของผ่้คน 
มาต่รการด้้านความปลอด้ภัย อย่างเช่่น การเว้นระยะห่าง ได้้เข้ามาเป็นส่วน
หน่�งในการทำากิจกรรมต่่างๆ สถาน้ต่ักบาต่รจ่งเป็นการประสานปัจจัยของความ
ช่ั�วคราวในการใช่้พั่�นท่�ท่�สอด้คล้องไปกับมาต่รการความปลอด้ภัยซึ่่�งทำาให้ผ่้คน
สามารถด้ำาเนินกิจกรรมในช่่วิต่ประจำาวันได้้และคงไว้ซึ่่�งความสัมพัันธ์์ระหว่าง
อารมณ์์ความร้่ส่ก โด้ยใช้่งานออกแบบสร้างความจรรโลงในการใช้่ช่่วิต่ให้คงไว้
ในสถานการณ์์เช่่นน้�

พัระสงฆ์์นับเป็นกลุ่มเส่�ยงเพัราะต่้องออกบิณ์ฑ์บาต่ ซึ่่�งในกิจกรรมการต่ักบาต่ร
นั�นไม่ได้้ม่ข้อกำาหนด้ช่ัด้เจนในเร่�องการเว้นระยะห่าง ทางท่มออกแบบจ่งจำาลอง
พั่�นท่�สำาหรับ ต่ักบาต่ร โด้ยใช่้โครงสร้างไม่ถาวรในเขต่พั่�นท่�พับปะกันระหว่าง 
ผ่้ต่ักบาต่รและพัระสงฆ์์ เช่่น ต่ลาด้ ซึ่่�งโครงสร้างน้�จะใช่้ร่ปแบบการประกอบ
แบบง่ายๆ เช่่น การใช้่นั�งร้าน การข่งผ้าด้้วยของหนัก เช่่น อิฐ หร่อบล็อกคอนกร่ต่
เพ่ั�อถ่วงให้ผ้าอย่่ทรง หร่อการใช้่วัสดุ้ใกล้ตั่ว เช่่น คลิปหน้บกระด้าษข่งผ้าให้เป็น
ผ่นอย่่กับโครงสร้าง การใช่้รอกส่งของถวายกับลังผลไม้และของเหล่อใช่้จาก
ในวัด้ เช่่น จ่วรเหล่อใช่้จากพัระสงฆ์์ท่�ส่กแล้ว เพั่�อสร้างองค์ประกอบท่�สามารถ
สร้างสัญลักษณ์์ของพั่�นท่�ทางศาสนาและต่อบโจทย์เร่�องการรักษาระยะห่าง

Wow!Wow!
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ไวรสัโคโรนาได้ช่ือว่าเป็นไวรสัเปล่ียนโลก คล้ายกับว่ามันอบุติัข้ึนมาบนโลกเพ่ือสร้างความ
เปล่ียนแปลง ใครไม่ยอมปรบัเปล่ียนกจ็ะโดนคดัออกไป ... 

องค์การอนามยัโลก (World Health Organization) ประกาศช่ือที่ีเ่ป็นที่างการสำาหรบั 
ใช้เรียกโรคที่างเดนิหายใจท่ีี่เกดิจากไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุุ์ใหม่ว่า ‘โควดิ- ไนน์ทีี่น’  
(COVID-19) โดยช่ือน้้มาจากคำาย่อในภาษาอังกฤษของคำาว่า โคโรนา ไวรสั และ ดีซีสี 
(Disease) ที่ีแ่ปลว่าโรคภยัไข้เจ็บ รวมที่ัง้เลข 19 ซีึง่เป็นปีที่ีมี่รายงานการแพร่ระบาด 
ครัง้แรก (2019) 

ว่ากันว่าวิกฤตโรคระบาดเกดิข้ึนในโลกเราที่กุๆ 100 ปี กาฬโรคในปี 1720 อหวิาตกโรค  
ปี 1820 และล่าสดุไวรัสโคโรนา ปี  2020 ในที่กุวกิฤตมนษุย์ได้เรียนร้้และพัฒนาตวั
เองเพ่ือความอย่้รอดต่อไปในอนาคต วกิฤตรอบน้้ส่งผลกระที่บเป็นระลอกคล่ืน (Ripple 
Effect) ส่ันสะเที่อืนในวงกว้างครอบคลมุแที่บที่กุๆ วงการ ไม่เว้นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ของพวกเรา คอนเสิร์ต เฟสติวลั งานเปิดตัวสินค้า แฟช่ันโชว์ อเีวนต์ สเตจโปรดักช่ัน  
งานถ่่ายภาพยนตร์และรายการโที่รทัี่ศน์ ร้านอาหาร ศ้นย์การค้า โรงแรม งานก่อสร้าง
และตกแต่งแที่บที่กุชนดิ ล้วนเผชิญกบัสถ่านการณ์์ “ชะลอโครงการ” “เล่ือนออกไปก่อน” 
กระที่ัง่ “ยกเลิกไปเลย” โอลมิปิกฤด้ร้อน 2020 โตเกยีวเกมส์ เจมส์บอนด์ภาคใหม่  
‘No Time to Die’ หรอืหนงั Marvel Studios หลายๆ เรือ่ง ยงัต้องเล่ือน Bangkok Design 
Week กเ็ช่นกัน มอีนัต้องถ่อยร่นมาอย่้กลางปี ถ้่าให้ถ่อยไปอกีคงชนกับงานปีหน้าพอดี 

Creative Virus เป็นนทิี่รรศการที่ี ่art4d และแผนงานส่ือศลิปวฒันธุ์รรมสร้างเสรมิสขุภาพ  
สำานกังานกองที่นุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ รวบรวมมุมมองต่างๆ เกีย่วกับ COVID-19 
ของบรรดาเยาวชนท่ีี่ได้รบัที่นุสนบัสนนุ สถ่าปนกิ นกัออกแบบ และนกัสร้างสรรค์ หลากหลาย 
สาขาท่ีี่มผีลงานร่วมแสดงในครัง้น้้ Creative Virus จงึน่าจะเหมาะสมกับสถ่านการณ์์และ

นิทรรศการ
 Creative Virus

YEAH!YEAH!

ชวนให้คิดตาม หรอืคดิต่างออกไป 
เพ่ือสร้างอรรถ่รสในการรบัชม
นทิี่รรศการน้้ ในนามของคณ์ะผ้้จดั
นทิี่รรศการ Creative Virus ต้อง 
ขอขอบคณุ์ผ้้ร่วมส่งผลงานเข้าร่วม
ที่กุท่ี่าน TCDC ผ้้สนบัสนนุสถ่านที่ี่
แสดงงาน และผ้้ชมที่กุๆ ท่ี่าน ที่ีใ่ห้
เกยีรติสวมแมสก์มาเข้าชมงานใน
ช่วงเวลาท่ีี่เราเรียกกนัว่าความปกติ
ใหม่เช่นน้้
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พิธีประกาศ 
     ผลรางวัล

พิิธีีการประกาศผลและมอบรางวััลถ้้วัย
พิระราชทาน สมเด็็จพิระกนิษฐาธีิราช
เจ้า กรมสมเด็็จพิระเทพิรัตนราชสุด็าฯ 
สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการ 
Design Hero: The New Normal  
จัด็ขึ้้�นในวัันที� 24 ตุลาคม 2564 ณ 
ห้้องลาเวันเด็อร์ 1 โรงแรม TK Palace 
แจ้งวััฒนะ จังห้วััด็นนทบุรี และทาง
ระบบออนไลน์ Zoom Meeting 

Wow!Wow!
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YEAH!YEAH!



คุุยกัับพ่ี่� เล่ี้�ยง

HUH?!
HUH?!
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COVID-19 เป็นเร่ื่�องท่ี่�ซัับซ้ัอน 
ค่่อนข้้างเป็นวิิชาการื่ และมี่ค่วิามี
อันตรื่ายหากไมี่มี่ค่วิามีเข้้าใจที่่�
ถููกต้อง การื่ใช้งานด่ีไซัน์ในรูื่ปแบบ
ต่างๆ ที่่�น่าสนใจและเข้้าใจง่าย  
มีาช่วิยสรื่้างค่วิามีตรื่ะหนักรืู่้ เพิ่ิ�มี
ค่วิามีเข้้าใจให้แก่สังค่มีนั�นจึงเป็น 
“หน้าที่่�” ที่่�สำาค่ัญข้องงานดี่ไซัน์

และหากงานดี่ไซัน์ชิ�นนั�นๆ ส่�อสารื่
ไดี้น่าสนใจ และชัดีเจน ก็จะสามีารื่ถู
สรื่้างค่วิามีเข้้าใจให้แก่สังค่มีไดี้จรื่ิง 
และเมี่�อสังค่มีเข้้าใจ เรื่าก็จะสามีารื่ถู
ใช้ช่วิิตชิลๆ แบบปลอดีภััยไดี้จรื่ิงๆ

งานดี่ไซัน์ที่ำาให้เรื่่�องยากๆ ถููก
แก้ปัญหา เมี่�อนำามีันมีาใช้กับงาน
ส่�อสารื่ที่่�ใช้ศิิลปะเป็นเค่รื่่�องมี่อ 
ก็ที่ำาให้เรื่่�องเค่รื่่ยดีๆ ที่่�ต้องบอกเล่า
นั�น เบาสบายข้ึ�น น่าฟัง น่าสนใจ 
และเป็นมีิตรื่กับผูู้้ค่น เช่นเดี่ยวิ
กับงานดี้านการื่์ตูนแอนิเมีชั�นใน
โค่รื่งการื่น้� หลายงานถููกหยิบเอาตัวิ
การื่์ตูน มีาเล่าเรื่่�องที่่�จรื่ิงจัง น่าเบ่�อ 
และตึงเค่รื่่ยดีหากต้องมีาที่ำาค่วิามี
เข้้าใจ งานดี่ไซัน์จึงค่ล้ายกับการื่จับ
ทีุ่กค่นมีานั�งในห้องแอรื่์เย็นๆ จิบนำ�า
ผู้ลไมี้บางๆ ที่ำาให้ทีุ่กค่นสบายก่อน
จะกล่อมีพิ่วิกเข้าให้ซัึมีซัับกับข้้อมีูล
ไดี้อย่างแยบยล

การื่ออกแบบค่่อการื่แก้ปัญหาที่่�ผู้่าน
กรื่ะบวินการื่ค่ิดีโดียสรื่้างสรื่รื่ค่์ออก
มีาเป็นผู้ลงานรืู่ปแบบต่างๆ เมี่�อเรื่า
นำาเรื่่�องวิิกฤติ COVID-19 เป็นตัวิตั�ง 
ผู้มีมีองวิ่าการื่ออกแบบวิิธี่การื่เล่า
เรื่่�องที่่�มี่การื่ผู้สมีผู้สานปรื่ะเดี็นย่อย
ต่างๆ ที่่�เก่�ยวิข้้อง จะสามีารื่ถูช่วิยให้
เกิดีการื่ส่�อสารื่ที่่�ดี่และสัมีฤที่ธีิ�ผู้ลไดี้
เป็นอย่างดี่

ณัฐดนัย วรธนารัตน์
ผู้้�กัำากัับอิิสระ

พิ่่�นฐานข้องงานดี่ไซัน์ค่่อการื่
สรื่้างสรื่รื่ค่์ผู้ลงานให้ตอบโจที่ย์วิิถู่
ช่วิิตข้องผูู้้ค่น และงานดี่ไซัน์เป็นสิ�ง
ที่่�แฝงอยู่ในทีุ่กอย่างรื่อบๆ ตัวิเรื่า 
ดีังนั�นแล้วิเมี่�อเกิดีวิิกฤตโค่วิิดี 
บที่บาที่ท่ี่�สำาคั่ญอย่างยิ�งค่่อ ด่ีไซัเนอร์ื่
จะที่ำาอย่างไรื่ให้ผูู้้ค่นเข้้าใจและเข้้า
ถูึงเรื่่�องรื่าวิข้องวิิกฤตค่รื่ั�งน้� ในการื่
สรื่้างการื่เปล่�ยนแปลงวิิถู่ช่วิิต เพ่ิ่�อ
ลดีการื่ติดีเช่�อ และสามีารื่ถูดีำารื่ง
ช่พิ่อยู่ไดี้ที่่ามีกลางวิิกฤตดีังกล่าวิ 
ที่ั�งงานดี่ไซัน์ออฟไลน์ ที่่�ดี่ไซัน์
สิ�งข้องข้ึ�นมีาเพ่ิ่�อลดีการื่ติดีเช่�อและ
ตอบโจที่ย์วิิถู่ช่วิิตยุค่ใหมี่ และงาน
ดี่ไซัน์ออนไลน์ที่่�ที่ำาหน้าที่่�นำาเสนอ
เพ่ิ่�อที่ำาค่วิามีเข้้าใจกับผูู้้ค่นในเชิง
แนวิค่ิดีและค่วิามีค่ิดี ที่ั�งการื่เย่ยวิยา
ดี้านจิตใจ ให้กำาลังใจ และให้ค่วิามีรืู่้
อย่างสรื่้างสรื่รื่ค่์

วิชชุลี้ดา ปัณฑรานุวงศ์
Social Activist Artist 
ในช่�อิ WISHULADA

ไตรภัคุ สุภวัฒนา
นักัเข่ียนกัาร์ต้น แลี้ะนักัวาด
ภาพี่ประกัอิบนามปากักัา PUCK

สุรเสกัขี์ ยุทธิวัฒน์
Toolmorrow คุอินเทนต์คุร่เอิเตอิร์
ท่�ทำางานด�านประเด็นสังคุม
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การื่ส่�อสารื่เรื่่�อง COVID-19 มี่
ค่วิามีสำาค่ัญและเรื่่งดี่วินมีาก บาง
รื่ายละเอ่ยดีอาจมี่ปรื่ะเดี็นให้เข้้าใจ
ผู้ิดีไดี้ง่าย หรื่่ออาจส่�อสารื่ไมี่เข้้าถูึง
ค่นบางกลุ่มี

ผู้มีค่ิดีว่ิางานดี่ไซัน์หรื่่อค่วิามีค่ิดี
สรื่้างสรื่รื่ค่์ จะช่วิยให้การื่ส่�อสารื่น่า
สนใจและเข้้าใจง่ายข้ึ�น เช่น การื่ใช้
ส่�อภัาพิ่หรื่่อภัาพิ่เค่ล่�อนไหวิ แที่น
การื่ใช้ตัวิหนังส่อจำานวินมีาก โดีย
สามีารื่ถูออกแบบให้เหมีาะสมีกับ
ค่นกลุ่มีต่างๆ ไดี้ เช่น การื่ที่ำาในรืู่ป
แบบแอนิเมีชั�น ภัาพิ่ยนตรื่์สั�น หรื่่อ
บอรื่์ดีเกมี และค่วิามีน่าสนใจน้�เอง 
จะที่ำาให้มี่ค่นแชรื่์ต่อในวิงกวิ้าง  
ซัึ�งช่วิยปรื่ะหยัดีงบปรื่ะมีาณใน 
การื่ใช้ส่�อไดี้อ่กดี้วิย

แมี้วิ่าส่�อในปัจจุบันจะมี่การื่ส่�อสารื่ 
ในเรื่่�องข้อง COVID-19 ออกมีา 
มีากแล้วิ แต่ในส่วินข้องการื่ดี่ไซัน์
บอรื่์ดีเกมี กับเรื่่�องข้อง COVID-19 
ยังมี่อยู่น้อยมีากๆ ซัึ�งถู่อเป็นเรื่่�องที่่�
ดี่และแปลกใหมี่มีากที่่�จะนำาเอาอ่ก
ส่�อที่างเล่อกหนึ�งแบบบอรื่์ดีเกมี 
ไปให้ค่นไดี้ลองสัมีผู้ัสอะไรื่ใหมี่ๆ
อนึ�งแล้วิส่�อแบบบอรื่์ดีเกมีจะเป็น
มีากกวิ่าการื่ที่่�บอกเล่าเรื่่�องรื่าวิ 
แต่จะให้ผูู้้เล่นไดี้รื่ับปรื่ะสบการื่ณ์
เหม่ีอนรื่ับบที่บาที่เป็นใค่รื่ค่นหนึ�ง
ที่่�อยู่ในเหตุการื่ณ์นั�นๆ ที่ำาให้รืู่้สึก
วิ่าการื่ออกแบบบอรื่์ดีเกมีเก่�ยวิกับ 
COVID-19 น่าจะสรื่้างสิ�งใหมี่ๆ ให้
กับการื่ออกแบบส่�อได้ีเหม่ีอนกันค่รัื่บ

วัชริศ ถนอิมทรัพี่ย์
นักัอิอิกัแบบบอิร์ดเกัม

หัวิใจหลักข้องงานออกแบบค่่อ
กรื่ะบวินการื่ค่ิดีเพิ่่�อหา solution 
ที่่�จะเอาไปใช้ในการื่แก้ไข้ปัญหา
ต่างๆ ในวิิกฤต COVID-19 ค่รื่ั�ง
น้� เรื่าจะเห็นวิ่างานออกแบบการื่
ส่�อสารื่ดี่ๆ ก็จะเป็นเค่รื่่�องมี่อที่่�จะ
ช่วิยให้ผูู้้ค่นรื่ับรืู่้ถูึงการื่ดีูแลป้องกัน
โรื่ค่ที่่�เรื่าไมี่เค่ยไดี้รืู่้จักซัึ�งเป็นเรื่่�อง
ยุ่งยาก โดียงานออกแบบการื่ส่�อสารื่
ดี่ๆ จะเข้้าไปช่วิยแก้ไข้ค่วิามียุ่งยาก
ตรื่งน้�ไดี้เป็นอย่างดี่

อิคุรพี่ลี้ กัฤตฤานนท์วงศ์
อิาจารย์ประจำาสาขีาวิชา
กัารอิอิกัแบบนิเทศศิลี้ป์ 
รอิงคุณบด่ฝ่า่ยบริหาร วิทยาลัี้ย
กัารอิอิกัแบบ มหาวิทยาลัี้ยรังสิต

ผู้มีค่ิดีว่ิาการื่ส่�อสารื่กันในแต่ละ
แข้นง ตามีหัวิข้้อ กับค่วิามีถูนัดี
ข้องแต่ละที่่มี ที่ำาให้เรื่าสามีารื่ถูดีึง
ศิักยภัาพิ่ข้องเดี็กรืุ่่นใหมี่ออกมีา  
ให้พิ่วิกเข้ากล้านำาเสนอแง่ค่ิดีและ
การื่ปฏิิบัติตัวิ เมี่�อเรื่าต้องเผู้ชิญกับ
การื่อยู่อาศิัยในยุค่การื่แพิ่รื่่รื่ะบาดี
ข้อง COVID-19 ไดี้อย่างเป็น
ปรื่ะโยชน์ต่อสังค่มีส่วินรื่วิมี

ธ่รชัย ศุภเมธ่กั้ลี้วัฒน์
นักัอิอิกัแบบผู้ลิี้ตภัณฑ์ แลี้ะ
เจ�าขีอิงแบรนด์ Qualy

อินันท์ ฐิตาคุม
ผู้้�อิำานวยกัารสถาบันสอินวาด
กัาร์ต้น The Zero One
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รายงานฉบัับัน้�เป็นรายงานการติิดติามและประเมินผล “โครงการส่ื่�อและกิจกรรม
สื่ร้างสื่รรค์สื่ำาหรับัเยาวชน” ซึ่่�งม่�งเน้นการพััฒนาแนวคิดสื่ร้างสื่รรค์การออกแบับั 
การส่ื่�อสื่าร ช่ดกิจกรรม กระบัวนการ หร่อนวัติกรรมเพ่ั�อแก้ไขปัญหาสิื่�งแวดล้อมและ
สื่่ขภาพัของคนในภาวะวิกฤติ ภายใติ้ผลงานการออกแบับัสื่่�อสื่ร้างสื่รรค์ 3 ประเภท ค่อ  
1) ภาพัยนติร์สื่ั�น แอนิเมชัน  2) นวัติกรรม บัอร์ดเกม สื่่�อเพั่�อการเปล่�ยนแปลงพัฤติิกรรม 
และ 3) แอปพัลิเคชัน ระยะเวลาการดำาเนินงาน 6 เด่อน ติั�งแติ� ม่นาคม ถึ่ง สื่ิงหาคม 2564 
วัติถึ่ประสื่งค์ของการติิดติามและประเมินผล ค่อ 1) เพ่ั�อศึ่กษาระดับัความสื่ำาเร็จติาม
วัติถึ่ประสื่งค์และตัิวช่�วัดของโครงการปิ๊๊งสื่์ ภายใติ้กิจกรรม Design Hero: The New  
Normal และ 2) เพั่�อเสื่นอบัทเร่ยนและข้อค้นพับัจากการดำาเนินกิจกรรมโครงการ  
กล่�มติัวอย�างท่�ใช้ในการศ่ึกษา ประกอบัด้วย 1) กล่�มเยาวชนท่�ได้รับัการคัดเล่อกให้เข้า
ร�วมโครงการ 2) พั่�เล่�ยงโครงการ 3) คณะกรรมการติัดสื่ินผลงาน และ 4) นักวิชาการ 
หร่อผ้้ทรงค่ณว่ฒิของแผนงานสื่่�อศึิลปวัฒนธรรมสื่ร้างเสื่ริมสื่่ขภาพั สื่ำานักงานกองท่น 
สื่นับัสื่น่นการสื่ร้างเสื่ริมสื่่ขภาพั เคร่�องม่อท่�ใช้ในการรวบัรวมข้อม้ล ประกอบัด้วย 1) แบับั 
สื่อบัถึาม การพััฒนาศึักยภาพัในการเป็นนักสื่่�อสื่ารสื่ร้างสื่รรค์ 2) การสื่ัมภาษณ์เชิงล่ก  
3) การสื่ังเกติการณ์แบับัม่สื่�วนร�วม 4) การจัดเวท่ค่นข้อม้ล และ 5) การวิเคราะห์เน้�อหาท่� 
ปรากฏผ�านสื่่�อออนไลน์   

ผลการศึ่กษา เม่�อพัิจารณาจากกระบัวนการขั�นติอนการดำาเนินงาน ผลงานท่�ปรากฏผ�านสื่่�อ  
ศึักยภาพัการเป็นนักส่ื่�อสื่ารและนักออกแบับัส่ื่�อสื่ร้างสื่รรค์ ศึักยภาพัของพ่ั�เล่�ยงในการ
สื่นับัสื่น่น และภาพัรวมความพ่ังพัอใจในการเข้าร�วมโครงการ พับัว�าความสื่ำาเร็จการดำาเนิน
งานติามวัติถึ่ประสื่งค์และติัวช่�วัดอย้�ในระดับัมาก โดยม่ท่มท่�ได้รับัการคัดเล่อกให้ได้รับัการ
สื่นับัสื่น่นงบัประมาณการผลิติสื่่�อพัร้อมพั่�เล่�ยงช�วยสื่นับัสื่น่นด้านวิชาการจำานวน 11 ท่ม 
จากผ้้สื่มัครทั�งหมด 50 ท่ม ครอบัคล่มระดับัมัธยมศึ่กษาและอ่ดมศึ่กษา และท่กประเภท 
สื่่�อ เกิดผลงานสื่่�อสื่ร้างสื่รรค์สื่ังคมในประเด็นฝุ่่�น PM 2.5 และ COVID-19 รวม 11 ชิ�น  
ม่การเข้าถึ่งผลงานเป็นคนถึ้กใจ 848 Like ผ้้เข้าชม 2,531 View และการแชร์ 530 แชร์ 

บทสรุป
  ผู้บริหาร

แติ�ละชิ�นผลงานเผยแพัร�ผ�านแพัลติฟอร์มออนไลน์ 2-3 ช�องทางการสื่่�อสื่าร โดยผ�าน 
ช�องทาง Facebook มากท่�สื่่ด รองลงมาค่อ YouTube, Instagram, Twitter, TikTok และ  
Website ติามลำาดับั ในด้านการพััฒนาตินเองของผ้้เข้าร�วมโครงการทั�ง 11 ท่ม พับัว�า  
ได้รับัการพััฒนาศึักยภาพัการเป็นนักสื่่�อสื่ารและนักออกแบับัสื่่�อสื่ร้างสื่รรค์ในระดับัมาก 
โดยการเร่ยนร้้จากประสื่บัการณ์ติรงภายใติ้การช่�แนะของพั่�เล่�ยง ซึ่่�งการท่�พั่�เล่�ยงท่กคนเป็น
ผ้้เช่�ยวชาญในด้านการออกแบับัความคิดสื่ร้างสื่รรค์และการผลิติสื่่�อ ทำาให้ช�วยหน่นเสื่ริม
ได้เป็นอย�างด่นับัติั�งแติ�เร่�องการพััฒนาแนวคิดสื่ร้างสื่รรค์ การออกแบับัเน้�อหา การวางแผน
การผลิติและการแก้ปัญหาเฉพัาะหน้าติ�างๆ 

สื่�วนบัทเร่ยนและข้อค้นพับัท่�ได้จากการติิดติามประเมินผลโครงการ ม่ดังน้� 1) ในการจัด
อบัรมเชิงปฏิบััติิการ  ควรแบั�งเน้�อหาออกเป็นสื่องกล่�มวิชา ค่อ วิชาร�วมท่�จำาเป็นสื่ำาหรับั
การสื่ร้างสื่รรค์สื่่�อท่กประเภท เช�น Design Thinking ทักษะการเท�าทันสื่่�อ กฎหมายหร่อ
จริยธรรมท่�เก่�ยวข้อง ฯลฯ และวิชาเฉพัาะท่�จำาเป็นสื่ำาหรับัการสื่ร้างสื่รรค์สื่่�อแติ�ละประเภท 
2) ควรจำาแนกประเภทกล่�มเป้าหมายของโครงการติามประสื่บัการณ์การผลิติสื่่�อ 3) ควร
กำาหนดเกณฑ์์การพิัจารณาผลงานจำาแนกติามประเภทสื่่�อ 4) โจทย์ท่�กำาหนดเป็นโจทย์ท่�
ด่ สื่อดคล้องกับัสื่ถึานการณ์ปัจจ่บััน ม่ความท้าทายและสื่ามารถึนำาผลงานไปขยายผลเพั่�อ
สื่ร้างผลกระทบัได้ แติ�ควรม่การบัรรยายสื่ร่ปให้เห็นปัญหา การป้องกันแก้ไขอันจะทำาให้
กรอบัการพััฒนา content ม่ความชัดเจน 5) ควรม่เวลาการประชาสัื่มพัันธ์รับัสื่มัคร 
ผ้้เข้าร�วมโครงการให้ยาวนานและเข้าให้ถึ่งกล่�มเยาวชนท่�หลากหลายสื่าขาวิชาเพั่�อให้ม่ 
ผลงานการประกวดในแติ�ละประเภทมากข่�น 6) กระบัวนการและกจิกรรมโครงการออกแบับั 
ได้ด่อย้�แล้ว แติ�อาจติ้องปรับัเร่�องระยะเวลาให้เหมาะสื่มกับับัริบัทสื่ังคม สื่ถึานการณ์ปัจจ่บััน
และช�วงเวลาเร่ยนของกล่�มเป้าหมาย 7) ควรม่การนำาผลงานไปติ�อยอดและขยายผล  
8) ควรเพัิ�มการสื่่�อสื่ารสื่ามฝุ่�ายระหว�างผ้้ประสื่านงานโครงการ พั่�เล่�ยงและกล่�มเยาวชนท่�
เข้าร�วมโครงการให้มากข่�น และ 9) ควรจัดให้ม่โครงการและกิจกรรมเช�นน้�อย�างติ�อเน้�อง

    



จากสื่ถึานการณ์เม่�อช�วงติ้นปี พั.ศึ. 2563 ท่�ผ�านมา คนไทยติ้องประสื่บักับัผลกระทบัด้าน
สื่่ขภาวะ เศึรษฐกิจและสื่ังคม อันเกิดจากภาวะการเปล่�ยนแปลงด้านสื่ิ�งแวดล้อมท่�สื่ะสื่ม
มายาวนาน เช�น ละอองฝุ่่�น PM 2.5 รวมทั�งโรคระบัาดอ่บััติิใหม� เช�น COVID-19 จาก
สื่ถึานการณ์ดังกล�าวน้� โครงการปิ๊๊งสื่์ โดยแผนงานสื่่�อศึิลปวัฒนธรรมสื่ร้างเสื่ริมสื่่ขภาพั 
สื่ำานักงานกองท่นสื่นับัสื่น่นการสื่ร้างเสื่ริมส่ื่ขภาพั (สื่สื่สื่.) จ่งได้เปิ๊ดรับัสื่มัครแนวคิด
โครงการจากนักสื่ร้างสื่รรค์ท่กแขนงประเภทท่มไม�เกิน 3-5 คน ท่�ม่อาย่ระหว�าง 15-25 ปี 
ท่�ม่ความติั�งใจในการสื่ร้างการรับัร้้และการเปล่�ยนแปลงให้เกิดข่�นในสื่ังคม ภายใติ้กิจกรรม 
“Design Hero: The New Normal” เพั่�อเฟ้นหาแนวคิดสื่ร้างสื่รรค์ในด้านการออกแบับั
แขนงติ�างๆ เช�น การสื่่�อสื่าร การออกแบับัช่ดกิจกรรมหร่อกระบัวนการท่�เป็นประโยชน์ 
หร่อการสื่ร้างนวัติกรรมเพ่ั�อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสื่ิ�งแวดล้อมและสื่่ขภาพัของ
คนในภาวะวิกฤติ เพั่�อก�อให้เกิดการสื่ร้างความรับัร้้ความเข้าใจท่�ถึ้กติ้องและพั่�ง ตินเองโดย
โครงการท่�ได้รับัการคัดเล่อกเพ่ั�อรับัท่นสื่นับัสื่น่นผลิติผลงานติ้นแบับั และเจ้าของผลงาน
จะได้เข้าร�วมการอบัรมเชิงปฏิบััติิการ (Workshop) กับัผ้้เช่�ยวชาญแขนงติ�างๆ เพ่ั�อให้คำา
แนะนำาแนวทางในกระบัวนการดำาเนินงานรวมไปถึ่งการผลิติและพััฒนาศึักยภาพัของนัก
สื่ร้างสื่รรค์ให้สื่ามารถึสื่ร้างผลงานท่�เป็นประโยชน์ติ�อสื่าธารณะได้อย�างม่ประสื่ิทธิภาพั 
ในอนาคติ โดยการเผยแพัร�บันแพัลติฟอร์มออนไลน์ใน 5 ช�องทาง ได้แก� YouTube,  
Facebook, Instagram, Twitter และ TikTok โดยอาจเล่อกเพั่ยงช�องทางใดช�องทางหน่�ง
หร่อทั�ง 5 ช�องทางข้างติ้นก็ได้ พัร้อมติิดแฮชแท็ก #DesignHero #TheNewNormal  
#pings #PM2.5 #COVID19 ทั�งน้�เพั่�อให้การดำาเนินกิจกรรม “Design Hero: The 
New Normal” เป็นไปด้วยความเร่ยบัร้อย ม่ประสื่ิทธิภาพั จ่งได้จัดให้ม่การติิดติามและ
ประเมินผลลัพัธ์ติามติัวช่�วัดอย�างเป็นระบับั โดยศึ้นย์วิชาการเพั่�อการพััฒนาช่มชนท้องถึิ�น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและม้ลนิธิปันสื่่ข ได้รับัทำาหน้าท่�กำากับั ติิดติามและประเมิน
ผลลัพัธ์การดำาเนินงานติามติัวช่�วัด และให้ข้อเสื่นอแนะ 

หลักการ
และเหตุผล

วััตถุุประสงค์์
- กลุ�มตัวัอย่�างท่�
  ใช้้ในการศึึกษา

วััตถุปรีะสงค์์
 1. เพั่�อศึ่กษาระดับัความสื่ำาเร็จติามวัติถึ่ประสื่งค์และติัวช่�วัดของโครงการ รวมทั�ง
การเปล่�ยนแปลงทางสื่่ขภาวะท่�เกิดข่�นกับักล่�มเป้าหมาย 
 2. เพั่�อเสื่นอบัทเร่ยนและข้อค้นพับัจากการดำาเนินกิจกรรมของโครงการ

กลุั�มตัวัอย�างที�ใช้้ในการีศึึกษา 
ประกอบัด้วย 

1) กล่�มเยาวชนท่�ได้รับัการคัดเล่อกให้เข้าร�วมโครงการ 
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เคร่�องม่อท่�ใช้ในการศึ่กษารวบัรวมข้อม้ล ม่รายละเอ่ยดดังน้�
 1. แบับัสื่อบัถึามเร่�องการพััฒนาศึักยภาพัในการเป็นนักสื่่�อสื่ารสื่ร้างสื่รรค์  
เป็นแบับัประเมินความคิดเห็น แรงบัันดาลใจ และสิื่�งท่�ได้รับัจากการเข้าร�วมโครงการ 
ติลอดจนปัญหาและอ่ปสื่รรค แบับัสื่อบัถึามม่ลักษณะเป็นแบับัติรวจสื่อบัรายการ  
(Checklist) และมาติราสื่�วนประมาณค�า (Rating scale) ม่ทั�งหมด 5 ด้าน ค่อ  
1) ข้อม้ลทั�วไป 2) ช�องทางการเผยแพัร�ผลงาน 3) ศึกัยภาพัการเป็นนักส่ื่�อสื่ารสื่ร้างสื่รรค์  
4) การสื่นบััสื่นน่ของพั่�เล่�ยง และ 5) ความพ่ังพัอใจในการเข้าร�วมโครงการโดยภาพัรวม  
เก็บัข้อม้ลแบับัสื่อบัถึามโดยใช้ Google Form
 2. แบับัสื่ัมภาษณ์เชิงล่กแบับัก่�งโครงสื่ร้าง ใช้ในการสื่ัมภาษณ์ทางโทรศึัพัท์เพั่�อรับั
ฟังความคิดเห็นเก่�ยวกับัความสื่ำาเร็จติามผลลัพัธ์ ปัญหา อ่ปสื่รรค และประโยชน์ท่�ได้รับั   
 3. การสื่ังเกติการณ์แบับัม่สื่�วนร�วม โดยการเข้าร�วมสื่ังเกติการณ์บัรรยากาศึการ
ติัดสื่ินผลงานและการปร่กษาหาร่อของคณะกรรมการติัดสื่ิน 
 4. เวท่ค่นข้อม้ล เป็นการนำาเสื่นอข้อม้ลข้อค้นพับัท่�ได้จากการศึ่กษาเพั่�อให้ 
ผ้้เก่�ยวข้องทั�งพั่�เล่�ยง คณะกรรมการติัดสื่ินและนักวิชาการหร่อผ้้ทรงค่ณว่ฒิ ได้สื่ะท้อน
ข้อคิดเห็นและให้ข้อเสื่นอแนะ
 5. การวิเคราะห์เน้�อหาท่�ปรากฏผ�านสื่่�อออนไลน์  

การวิเคราะห์ข้อม้ลเชิงปริมาณ ใช้สื่ถึิติิเชิงพัรรณนา ประกอบัด้วย ค�าร้อยละ ค�าเฉล่�ย และ
สื่�วนเบั่�ยงเบันมาติรฐาน สื่�วนการวิเคราะห์ข้อม้ลเชิงค่ณภาพั ใช้การวิเคราะห์เน้�อหาและ
สื่ร่ปประเด็นสื่ำาคัญ

รีะยะเวัลัาที�ใช้้ในการีศึึกษา
เด่อนม่นาคม - เด่อนสื่ิงหาคม พั.ศึ. 2564

เค์ร่�องม่อท่�ใช้้
ในการรวับรวัม

การวิัเค์ราะห์ข้้อมูล
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2) พั่�เล่�ยงโครงการ 

3) คณะกรรมการติัดสื่ินผลงาน 

4) นักวิชาการหร่อผ้้ทรงค่ณว่ฒิของแผนงานสื่่�อศึิลปวัฒนธรรมสื่ร้างเสื่ริมสื่่ขภาพั 
สื่ำานักงานกองท่นสื่นับัสื่น่นการสื่ร้างเสื่ริมสื่่ขภาพั  



 กิจกรรมและ    
  แผนดำำาเนินงาน ผลการศึึกษา

กิจกรีรีม มี.ค์.-เม.ย. พ.ค์.-มิ.ย. ก.ค์.-ส.ค์.

1. ประช่มคณะทำางาน/
 ทบัทวนวรรณกรรม 

2. ออกแบับัเคร่�องม่อ
การเก็บัรวบัรวมข้อม้ล

3. การเก็บัรวบัรวม
ข้อม้ล

4. เวท่ค่นข้อม้ล

5. สื่ร่ปและเข่ยนรายงาน
ฉบัับัสื่มบั้รณ์

3 ก.ย.

การนำาเสื่นอผลการศึ่กษา จำาแนกเป็นประเด็นติามวัติถึ่ประสื่งค์ดังน้� 1) ระดับัความสื่ำาเร็จ
ของโครงการติามวัติถึ่ประสื่งค์และติัวช่�วัด และ 2) บัทเร่ยนและข้อค้นพับัจากการดำาเนิน
โครงการ 

ตอนที� 1 รีะดับค์วัามสำาเร็ีจของโค์รีงการีตามวััตถุปรีะสงค์์
แลัะตัวัชี้�วััด
ระดับัความสื่ำาเร็จของโครงการติามวัติถึ่ประสื่งค์และติัวช่�วัดรวมทั�งการเปล่�ยนแปลงทาง 
สื่่ขภาวะท่�เกิดข่�น  พัิจารณาจากกระบัวนการการคัดเล่อกผ้้เข้าร�วมโครงการท่�ม่ค่ณลักษณะ
พั่งประสื่งค์ติามท่�กำาหนด ค่ณสื่มบััติิของพั่�เล่�ยง ช�องทางการเผยแพัร�ผลงาน รางวัล ระดับั
ศึักยภาพัการเป็นนักสื่่�อสื่ารสื่ร้างสื่รรค์ และระดับัการสื่นับัสื่น่นของพ่ั�เล่�ยง ติลอดจนความ
พั่งพัอใจโดยภาพัรวมของผ้้เข้าร�วมโครงการ 
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ทีม

ตารีางที� 1 รีายช่้�อทีมที�ได้รัีบการีคั์ดเล่ัอกให้เข้ารี�วัมโค์รีงการีแลัะผลังานการีส่�อสารีสร้ีางสรีรีค์์

ทีม
ช่้�อ-นามสกุลั

ช่้�อ-นามสกุลั
หน�วัยงาน/ 

สถาบัน

หน�วัยงาน/ 
สถาบัน

ปรีะเภท
ปรีะเภท

ช่้�อ
ผลังาน

ช่้�อ
ผลังาน

MALOMTOM

THE 19 
Divoc

หิ�งห้อยน้อย

BEST 
FRIEND

B-Hero

withFriend

Maskmask

Green Lover

ศึิลแปะ
Sticky Art

อยากชง
กาแฟ

STYLE 
KAMPONG

พัลอยรวิน เจ่�ยน
สื่ถึาพัร ลิ�มสื่่วรรณ์
พังศึธร จันทชาติิ
พังษ์พัันธ์ จินดาน่ก้ล
สื่รสื่ิช  บัำาร่ ง จิติติ์

วสื่ิษฐ์พัล สื่ิทธิโชติิ
ปิยะพังษ์ สื่่ภาวรรณ์
ภาดล จิติรรังศึร่
ณัฐว่ฒิ ขวัญเม่อง 
ธนพัิทักษ์ ม่ช้เชาวน์

สื่่ธ่ จะทอ
ชนม์พัศิึน แก้วปราง
ศึิรปว่ร์ สื่่วรรณ

อมลลดา หม่�นรังษ่
จริง ใจจันทร์
สื่ิรภพั รินช่มภ้

กฤษกร เลิศึประเสื่ริฐสื่่ข
ฐิติกิานต์ิ พ่ัทธนินัท์
ชฎาพัร สื่ันทิศึ
นภหทัย สื่ิทธิฤทธิ์
วรัญญ้ เนรังษ่

วรัชยา เติิบัภักด่
จ่ฑ์ามาศึ ทับัทิมศึร่
ชัญชกร ยาเภา

ขวัญจิรา บั่ญโยดม
คชรักษ์ เท่�ยงคาม
มสื่ฤณา ช้แก้ว 

อานนท์  ช้ทอง
ปราบัดา บั่ญถึาวร
เธ่ยรแทน ทองสื่ม

ญาณกร แจ�มนิยม
วิชชากร วัฒนดิลก
พััชร เมธาจิติติิพัันธ์

ณัฐว่ฒิ  จ้ทะจันทร์
ธนกร ปานเพั็ชร์
ธนภัทร วงค์ลังกา
นิธิศึ สื่ิริพัรรณมงคล

ม่ดดัซึ่ซึ่ิร ล้แม
อเรสื่ บัากา
ฬรฮาน ดอเลาะ
ซึ่้กอรนัย  ด่แม
ซึ่อบัร่ อ่แมดะซึ่อ

วิทยาลัย
เทคโนโลย่
สื่ยามบัริหาร 
ธ่รกิจ SBAC 
สื่ะพัานใหม�

วิทยาลัย
เทคโนโลย่
สื่ยามบัริหาร 
ธ่รกิจ SBAC 
สื่ะพัานใหม�

จ่ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย่
สื่่รนาร่

โรงเร่ยนปรินสื่์ 
รอยแยลสื่์
วิทยาลัย 

โรงเร่ยนปรินสื่์ 
รอยแยลสื่์
วิทยาลัย, 
มหาวิทยาลัย
มหิดล, 
มหาวิทยาลัย
เกษติรศึาสื่ติร์

โรงเร่ยนเฉลิม
ขวัญสื่ติร่
จ.พัิษณ่โลก

โรงเร่ยน
วิทยาศึาสื่ติร์
จ่ฬาภรณ
ราชวิทยาลัย 
บั่ร่รัมย์

โรงเร่ยนวิทยา
ศึาสื่ติร์จ่ฬา
ภรณราช
วิทยาลัย ติรัง

มหาวิทยาลัย
ธ่รกิจบััณฑ์ิติย์

วิทยาลัย
เทคโนโลย่
สื่ยามบัริหาร 
ธ่รกิจ SBAC 
สื่ะพัานใหม�

มหาวิทยาลัย
สื่งขลานครินทร์ 
วิทยาเขติปัติติาน้,
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา,
วิทยาลัย
อาช่วศึ่กษาผด่ง
ประชายะลา

ภาพัยนติร์สัื่�น 
แอนิเมชัน

นวัติกรรม 
บัอร์ดเกมฯ

ภาพัยนติร์สัื่�น 
แอนิเมชัน

ภาพัยนติร์สัื่�น 
แอนิเมชัน

แอปพัลิเคชัน

ภาพัยนติร์สัื่�น 
แอนิเมชัน

นวัติกรรม 
บัอร์ดเกมฯ

นวัติกรรม 
บัอร์ดเกมฯ

นวัติกรรม 
บัอร์ดเกมฯ

นวัติกรรม 
บัอร์ดเกมฯ

ภาพัยนติร์สัื่�น 
แอนิเมชัน

บั้านปอด

THE 19 
Divoc Card 
Game

หิ�งห้อย
น้อยติะล่ย
นิวนอร์มอล

BEST 
FRIEND

B-Hero

Save 
the Earth

Maskmask

ฮาวท้ปล้ก
ผักอย�างไร
ให้ new 
normal

ศึิลแปะ
Sticky Art

Plagas 
โรคร้าย
ขย�มปฐพ่ั

หัวใจ
ยังติ้องสื่้้
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จากติารางท่� 1 แสื่ดงให้เห็นว�า  ม่เยาวชนจำานวน 42 คน จาก 11 ท่ม ได้รับัการคัดเล่อก 
ให้เข้าร�วมโครงการ จากท่�ม่ผ้้สื่มัครทั�งหมด 150 คน จำานวน 50 ท่ม ซึ่่�งมาจากสื่ถึาบััน 
การศึ่กษาท่�หลากหลายระดับั ทั�งโรงเร่ยน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย กระจายอย้�ในท่ก
ภ้มิภาค และม่ผลงานครอบัคล่มสื่่�อทั�ง 3 ประเภท ค่อ 1) ภาพัยนติร์สื่ั�น แอนิเมชัน  
2) นวัติกรรม บัอร์ดเกม สื่่�อเพั่�อการเปล่�ยนแปลงพัฤติิกรรม และ 3) แอปพัลิเคชัน

*หมายเหตุ ท่มท่�ได้รับัคัดเล่อกเข้าร�วมโครงการม่ทั�งหมด 14 ท่ม จำานวน 53 คน แติ�
ภายหลงัได้สื่ละสิื่ทธิ ์3 ทม่ จำานวน 11 คน จง่เหล่อท่�เข้าร�วมโครงการ 11 ทม่ จำานวน 42 คน

จากติารางท่� 2 กล่�มติัวอย�างเผยแพัร�ผลงานผ�านช�องทาง Facebook มากท่�สื่่ด รองลงมาค่อ 
YouTube และ Instagram อย�างละเท�ากัน ติามด้วย Twitter และสื่่ดท้าย ค่อ TikTok และ 
Website อย�างละเท�ากัน  โดยท่ม “หิ�งห้อยน้อย” เผยแพัร�ผลงานผ�านช�องทางมากท่�สื่่ด  
5 ช�องทาง ยอดคนถ้ึกใจรวมทก่ทม่ 848 Like ยอดผ้้เข้าชม 2,531 View และยอดแชร์ 530 แชร์

ตารีางที� 2 ช้�องทางการีเผยแพรี�ผลังาน

ทีม

ทีม

ช้�องทางการีเผยแพรี�ผลังาน

ช้�องทางการีเผยแพรี�ผลังาน

Facebook

Facebook

YouTube

YouTube

TikTok

TikTok

Instagram

Instagram

Twitter

Twitter

Website

Website

MALOMTOM

THE 19 
Divoc

หิ�งห้อยน้อย

BEST 
FRIEND

B-Hero

withFriend

Maskmask

Green Lover

ศึิลแปะ
Sticky Art

อยากชง
กาแฟ

STYLE 
KAMPONG

เซึ่อเร่ยล

THE 19 
Divoc

Hinghoy 
Noy

-

B hero

-

Mask
Mask - 
หน้ากากผ้า 
จากเสื่้นใย
ธรรมชาติิ

-

ศึิลแปะ

PLAGAS 
โรคร้าย
ขย�มปฐพ่ั

Style 
Kampong

SUR!REAL

-

Hinghoy
Noy

Amon

B hero

withFriend

-

Green-
Lover
The new
normal

-

-

Style 
kampong

-

-

-

-

@BHero
applica-
tion

-

-

-

-

-

-

-

-

hinghoy 
noy

BEST 
FRIEND
Studio

@BHero.
applica-
tion

with 
friend_w

mask.
mask

gr_
thenew
normal

StickyArt

-

-

-

-

hinghoy 
noy

BEST 
FRIEND 
Studio

@
B_hero
2020

-

-

Gr
Thenew
normal

-

-

-

-

-

www.
hinghoy
noy.com

-

-

-

-

-

-

-

-
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ทีม ทีม

ตารีางที� 3 รีายช่้�อทีมที�ได้รัีบรีางวััลั 

ปรีะเภท ปรีะเภทรีางวััลั รีางวััลัช่้�อ
ผลังาน

ช่้�อ
ผลังาน

MALOMTOM

THE 19 
Divoc

หิ�งห้อยน้อย

BEST 
FRIEND

B-Hero

ภาพัยนติร์สื่ั�น 
แอนิเมชัน

นวัติกรรม 
บัอร์ดเกมฯ

ภาพัยนติร์สื่ั�น 
แอนิเมชัน

ภาพัยนติร์สื่ั�น 
แอนิเมชัน

แอปพัลิเคชัน

บั้านปอด

THE 19 
Divoc Card 
Game

หิ�งห้อย
น้อยติะล่ย
นิวนอร์มอล

BEST 
FRIEND

B-Hero

หน�วัยงาน/ 
สถาบัน

หน�วัยงาน/ 
สถาบัน

วิทยาลัย
เทคโนโลย่
สื่ยามบัริหาร 
ธ่รกิจ SBAC 
สื่ะพัานใหม�

วิทยาลัย
เทคโนโลย่
สื่ยามบัริหาร 
ธ่รกิจ SBAC 
สื่ะพัานใหม�

จ่ฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย,
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย่
สื่่รนาร่

โรงเร่ยนปรินสื่์ 
รอยแยลสื่์
วิทยาลัย 
จ.เช่ยงใหม�

โรงเร่ยนปรินสื่์ 
รอยแยลสื่์
วิทยาลัย, 
มหาวิทยาลัย
มหิดล, 
มหาวิทยาลัย
เกษติรศึาสื่ติร์

อันดับัท่� 1 ถึ้วย
พัระราชทานสื่มเด็จ
พัระเทพัฯ และเงิน
รางวัล 30,000 บัาท 
พัร้อมเก่ยรติิบััติร ได้
คะแนน 85.18 คะแนน 
คะแนนเสื่่ยงเป็น
เอกฉันท์

อันดับัท่� 2 เงินรางวัล 
20,000 บัาท  
พัร้อมเก่ยรติิบััติร 
ได้คะแนน 81.59 
คะแนน คะแนนเสื่่ยง
เป็นเอกฉันท์

อันดับัท่� 3 เงินรางวัล 
10,000 บัาท  
พัร้อมเก่ยรติิบััติร 
ได้คะแนน 80.95 
คะแนน คะแนนเสื่่ยง
จากการพัิจารณา
ผลโหวติของคณะ
กรรมการ

รางวัลชมเชย  
เงินรางวัล 5,000 บัาท 
พัร้อมเก่ยรติิบััติร 
ได้คะแนน 81.18 
คะแนน แติ�เน้�องจาก
คณะกรรมการม ่
ความเห็นว�าการเล�า
เร่�องด่ ซึ่่�งอาจจะติ�อ 
ยอดในด้านการสื่่�อสื่าร
ไม�เท�า ท่มอันดับัท่� 3

รางวัลชมเชย เงิน
รางวัล 5,000 บัาท 
พัร้อมเก่ยรติิบััติร 
ได้คะแนน 75.05 
คะแนน
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ตารีางที� 4 รีายช่้�อแลัะค์วัามเชี้�ยวัช้าญของพี� เลีั�ยง  

ตารีางที� 5   ข้อมลูัทั�วัไปของกลุั�มตวััอย�างที�ใช้ใ้นการีศึกึษา

ช่้�อ-นามสกุลั

ข้อมูลัทั�วัไป

ค์วัามเชี้�ยวัช้าญ

จำานวัน 
(ค์น)

พี� เลีั�ยงทีม

ร้ีอยลัะ

นายณัฐดนัย วรธนารัติน์

นายวัชริศึ ถึนอมทรัพัย์

นายอนันท์ ฐิติาคม

นายไติรภัค สื่่ภวัฒนา

นายสื่่รเสื่กข์ ย่ทธิวัฒน์

นางสื่าววิชช่ลดา 
ปัณฑ์ราน่วงศึ์

นายธ่รชัย 
ศึ่ภเมธ่ก้ลวัฒน์

อาจารย์อครพัล 
กฤติฤานนท์วงศึ์

นางสื่าวกมลทิพัย์ 
กิมอาร่ย์

เพัศึ
 ชาย
 หญิง
 รวม

อาย่
 15-19 ปี
 20-25 ปี
 รวม

ประเภทของสื่่�อ
    ภาพัยนติร์สื่ั�น แอนิเมชัน
 แอปพัลิเคชัน
 นวัติกรรม บัอร์ดเกม สื่่�อเพั่�อการ  
    เปล่�ยนแปลงพัฤติิกรรม
 รวม

คร่เอท่ฟโฆษณา 
และโปรดักชันเฮาสื่์ 
(วิด่โอและภาพันิ�ง)

DNR Board Game

นักเข่ยนและอาจารย์ สื่อน
วาดการ์ติ้น

Character Design

บัริษัท Toolmorrow

บัริษัทเก่�ยวกับั
ประติิมากรรม              
และงานศึิลปะ

Product Design

หัวหน้าสื่าขาวิชาการ
ออกแบับันิเทศึศึิลป์ 
วิทยาลัยการออกแบับั 
มหาวิทยาลัยรังสื่ิติ

บัริษัท art4d

14
4
18

7
11
18

9
1
8

18

77.8
22.2
100

38.9
61.1
100

50.0
5.6
44.4

100

1. MALOMTOM
2. STYLE KAMPONG
3. withFriend

1. THE 19 Divoc
2. BEST FRIEND

1. หิ�งห้อยน้อย

1. B-Hero

1. withFriend

1. Maskmask
2. Green Lover
3. ศึิลแปะ Sticky Art

1. Maskmask
2. Green Lover
3. ศึิลแปะ Sticky Art

1. B-Hero

ผ้้ประสื่านงาน

จากติารางท่� 4 สื่ร่ปได้ว�า กล่�มพ่ั�เล่�ยงท่�ให้คำาปร่กษาม่ทั�งหมด 9 คนด้แล 11 ท่ม แติ�ละคน
อย้�ในวงการการผลิติสื่่�อสื่ร้างสื่รรค์ทั�งสื่ิ�น โดยม่ความสื่ามารถึ ความเช่�ยวชาญ ความถึนัดท่�
แติกติ�างกันบั้าง หากก็นับัว�าเป็นผ้้ท่�ม่ศึักยภาพัในการทำาหน้าท่� Coaching ได้เป็นอย�างด่

จากติารางท่� 5 กล่�มติัวอย�างท่�ติอบัแบับัสื่อบัถึาม จำานวน 18 คน เป็นเพัศึชาย 14 คน  
คิดเป็นร้อยละ 77.8 และเพัศึหญิง 4 คน ร้อยละ 22.2 สื่�วนใหญ�อย้�ในช�วงอาย่ 20-25 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 61.1 รองลงมา ค่อช�วงอาย่ 15-19 ปี ร้อยละ 38.9 สื่�วนประเภทของสื่่�อ
สื่�วนใหญ� ได้แก� ภาพัยนติร์สื่ั�น แอนิเมชัน ร้อยละ 50 รองลงมาค่อ นวัติกรรม บัอร์ดเกม 
สื่่�อเพ่ั�อการเปล่�ยนแปลงพัฤติิกรรม ร้อยละ 44.4 และน้อยท่�สื่่ด ค่อ แอปพัลิเคชัน ร้อยละ 
5.6 ติามลำาดับั
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ตารีางที� 6 รีะดับศัึกยภาพการีเป็นนักส่�อสารีแลัะนักออกแบบส่�อสร้ีางสรีรีค์์

ปรีะเด็น
x̄ S.D.

รีะดับ

แปลัผลั

ความร้้ความเข้าใจเก่�ยวกับัความเป็น 
“นักสื่่�อสื่ารสื่ร้างสื่รรค์”

ความร้้และทักษะเก่�ยวกับัการผลิติสื่่�อ
สื่ร้างสื่รรค์

ความร้้ ความเข้าใจเก่�ยวกับัประเด็นเน้�อหา
ด้านสื่ิ�งแวดล้อม และสื่่ขภาวะ

ทักษะการวางแผน การทำางานติามแผน 
และการบัริหารจัดการโครงการเก่�ยวกับั
การผลิติสื่่�อ

ทักษะการทำางานเป็นท่ม

ทักษะการเป็นผ้้นำา

โอกาสื่ในการแสื่ดงผลงานติ�อสื่าธารณชน/ 
รางวัลจากการประกวด

โอกาสื่ในการแสื่ดงฝีม่อการคิดสื่ร้างสื่รรค์ 
และการผลิติสื่่�อ

ความร้้เก่�ยวกับัประเด็นสื่่ขภาพั/ ประเด็น
ปัญหาด้านสื่ิ�งแวดล้อม

รวม

2.83

2.78

2.61

2.78

2.89

2.67

2.78

2.94

2.72

2.78

0.38

0.42

0.60

0.42

0.32

0.48

0.54

0.23

0.46

0.43

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

จากติารางท่� 6 ศึกัยภาพัการเป็นนักส่ื่�อสื่ารและนกัออกแบับัส่ื่�อสื่ร้างสื่รรค์ของกล่�มติวัอย�าง
ท่�ใช้ในการศ่ึกษา โดยภาพัรวมอย้�ในระดับัมาก (x̄̄ = 2.78, S.D.= 0.43) เม่�อจำาแนกติาม
ประเดน็ 3 ลำาดบััแรกท่�ได้รบััการพััฒนามากท่�ส่ื่ด คอ่ ได้แก� โอกาสื่ในการแสื่ดงฝีม่อการคดิ 
สื่ร้างสื่รรค์และการผลิติส่ื่�อ (x̄̄ = 2.94, S.D.= 0.23) ทกัษะการทำางานเป็นทม่ (x̄̄ = 2.89, 
S.D.= 0.32) ความร้้ความเข้าใจเก่�ยวกับัความเป็น “นกัส่ื่�อสื่ารสื่ร้างสื่รรค์” (x̄̄ = 2.83,  
S.D.= 0.38) สื่�วนลำาดบััท่�น้อยท่�ส่ื่ดคอ่ ความร้้ ความเข้าใจเก่�ยวกับัประเดน็เน้�อหาด้าน 
สิื่�งแวดล้อมและส่ื่ขภาวะ (x̄̄ = 2.61, S.D.= 0.60) 

นอกจากประเดน็ดงักล�าวข้างต้ินแล้ว ได้แก� การได้รับัการพััฒนาความร้้และทักษะเก่�ยว
กบััการผลติิส่ื่�อสื่ร้างสื่รรค์  ทกัษะการวางแผน การทำางานติามแผนและการบัรหิารจดัการ
โครงการเก่�ยวกับัการผลติิส่ื่�อ โอกาสื่ในการแสื่ดงผลงานติ�อสื่าธารณชน รางวัลจากการ
ประกวด ความร้้เก่�ยวกับัประเดน็ส่ื่ขภาพัหรอ่ประเด็นปัญหาด้านสิื่�งแวดล้อม และทกัษะ 
การเป็นผ้้นำา

จากการศึก่ษาข้อม้ลเชิงคณ่ภาพัประกอบั พับัว�า ม่ความสื่อดคล้องกนัดงัจะเห็นได้จากการให้
สื่มัภาษณ์ในเร่�องท่�เก่�ยวข้องดังน้�

ความร้�และทัักษะเก่�ยวกับการผลิตส่ื่�อสื่ร�างสื่รรค์ ได้รบััความร้้เก่�ยวกับัการผลติิส่ื่�อเพิั�มมากข่�น 
และการพััฒนาการเผยแพัร�ส่ื่�อทางสัื่งคมออนไลน์
  โครงการน้ี้�ด้ีนี้ะครับ แฝงความร้�เยอะมาก เพราะก่อนี้ท้ี่�ผมจะมาแข่่งขั่นี้โครงการน้ี้�ก็ไม่ค่อย 
 ม้ความร้�ดี�านี้การออกแบบ ดี�านี้ด้ีไซน์ี้มากมายนัี้ก แต่่พอผมไดี�เข่�าร่วมโครงการ สสส.  
 ที่าง สสส. ก็ไดี�มาเติ่มเต็่มส่วนี้น้ี้�ให้�กับผม ก็ร้�สึกด้ีท้ี่�ม้โครงการแข่่งขั่นี้น้ี้�เกิดีขึ่�นี้

นายภาดล จิิตรรังศร่ ท่ัม THE 19 Divoc

ความร้� ความเข้�าใจิเก่�ยวกับประเด็นเน้�อหาด�านสิื่�งแวดล�อม และสุื่ข้ภาวะ 
 เราไดี�ความร้�เร่�อง COVID-19 เพิ�มมากขึ่�นี้ เพราะต่�องไปห้าข่�อม้ลมาประกอบกับ 
 บอร์ดีเกมตั่วน้ี้� ไดี�ร้�ว่าเราต่�องป้องกันี้ต่นี้เองอย่างไร ม้อุปกรณ์์อะไรบ�างท้ี่�จะช่่วยเราให้� 
 รอดีในี้ช่่วง COVID น้ี้� 

นายภาดล จิิตรรังศร่ ท่ัม THE 19 Divoc

ทัักษะการวางแผน การทัำางานตามแผน และการบริหารจัิดการโครงการเก่�ยวกับการผลิตส่ื่�อ  
จากสื่ถึานการณ์ COVID-19 สื่�งผลให้การดำาเนินงานต้ิองม่การวางแผนท่�รดักม่ และการ
บัรหิารจดัการในการผลิติผลงานให้ทนัเวลา ซึ่่�งสื่�วนน้�ถึอ่ว�าเป็นการฝึกทักษะการวางแผน  
การทำางานให้ทนัติามแผนท่�วางไว้ และการบัรหิารจดัการการผลิติส่ื่�อให้สื่มบ้ัรณ์
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 ท้ี่มเราม้ปัญห้าในี้เร่�องระยะเวลาในี้การผลิต่ผลงานี้ ซึ�งพวกเราจะต่�องผลิต่ผลงานี้ชิ่�นี้น้ี้� 
 ข่องโครงการด้ีไซน์ี้ฮ้ีโร่ควบค่้ไปกับการที่ำางานี้ข่องที่างวิที่ยาลัย อาจจะลำาบากในี้เร่�อง 
 ข่องการจัดีการเวลาห้ร่อการที่ำางานี้ต่่างๆ พร�อมกันี้ไดี� แต่่เราก็ม้การแก�ปัญห้าดี�วย 
 การแบ่งงานี้ระห้ว่างสมาชิ่ก 5 คนี้ แบ่งห้นี้�าท้ี่�ความรับผิดีช่อบกันี้อย่างชั่ดีเจนี้ และ 
 อาจจะม้การผิดีพลาดีกันี้บ�างเร่�องการที่ำางานี้แต่่เราก็จะค่อยๆ แก�ไข่กันี้ไปเพ่�อให้�เป็นี้ 
 ไปต่ามแผนี้ท้ี่�วางไว�
 นายวสิื่ษฐ์์พล สิื่ทัธิิโชติ ท่ัม THE 19 Divoc

 ดี�วยสถานี้การณ์์ COVID-19 และ PM 2.5 ซึ�งต่อนี้นัี้�นี้ครบเลย ที่ำาให้�ม้ปัญห้าในี้การ 
 ที่ำางานี้ร่วมกับเพ่�อนี้ในี้เชิ่งการที่ำางานี้ที่างออนี้ไลน์ี้และแต่่ละคนี้ก็ม้เวลาว่างไม่ต่รงกันี้  
 การรวมคนี้ก็ค่อนี้ข่�างยาก เราแก�ปัญห้าดี�วยการนัี้ดีประชุ่มอย่างเป็นี้ระบบและเราแบ่ง 
 ห้นี้�าท้ี่�กันี้แบบเป็นี้สัดีส่วนี้ชั่ดีเจนี้ 

นางสื่าวชนม์พศิน แก�วปราง ท่ัมหิ�งห�อยน�อย

ทัักษะการทัำางานเป็นท่ัม ได้ร้้จกัการทำางานร�วมกันกบััผ้้อ่�น การฝึกทำางานเป็นทม่ การรบััฟัง
ปัญหาและความคิดเหน็ของคนในทม่ และความสื่ามัคคกั่น
 ที่างท้ี่มเราไดี�ที่ำางานี้กันี้มากขึ่�นี้ แล�วงานี้ชิ่�นี้น้ี้�เป็นี้งานี้ท้ี่�ค่อนี้ข่�างให้ญ่ดี�วย ที่ำาให้�ท้ี่มข่อง 
 เราไดี�พัฒนี้าการที่ำางานี้แบบท้ี่มเวิร์คค่ะ 

นางสื่าวจิริง ใจิจัินทัร์ ท่ัม BEST FRIEND

 ในี้การที่ำาผลงานี้ที่ำาให้�เราไดี�ร้�จักการท้ี่�จะที่ำางานี้ร่วมกันี้กับผ้�อ่�นี้ค่ะ ซึ�งมันี้ม้ความ 
 สำาคัญต่่อการที่ำางานี้ในี้อนี้าคต่ 

           นางสื่าวชนม์พศิน แก�วปราง ท่ัมหิ�งห�อยน�อย

โอกาสื่ในการแสื่ดงผลงาน ฝีม่อการคิดสื่ร�างสื่รรค์ และการผลิตส่ื่�อต่อสื่าธิารณชน ได้ลองทำา
ผลงานท่�แปลกๆ ใหม�ๆ  เปิ๊ดประสื่บัการณ์ และม่ผลงานเป็นของตินเองท่�สื่ามารถึนำาไปใช้ได้ใน
อนาคติ
 ร้�สึกต่่�นี้เต่�นี้ครับ เพราะว่าเห้ม่อนี้ไดี�มาลองที่ำาอะไรให้ม่ๆ แล�วก็ไดี�ที่�าที่าย ไดี�เจอคนี้ท้ี่� 
 เก่งกว่าเรามาก ไดี�เปิดีโลกอ้กระดัีบห้นึี้�ง ไม่เห้ม่อนี้ต่อนี้ที่ำาโครงการท้ี่�โรงเร้ยนี้ 
 นายปราบดา บุญถาวร ท่ัม Green Lover

 เป็นี้เห้ม่อนี้งานี้ชิ่�นี้ห้นึี้�งท้ี่�ที่ำาให้�ผมก�าวข่�ามให้�ผมไดี�ลองที่ำา ตั่วผมไม่เคยไดี�ที่ำาชิ่�นี้งานี้ 
 ให้ญ่ๆ แบบน้ี้�พอผมไดี�มาที่ำาก็ม้ประสบการณ์์มากขึ่�นี้ 

นายธินกร ปานเพ็ชร ท่ัมอยากชงกาแฟ

ตารีางที� 7  รีะดับบทบาทแลัะการีสนับสนุนของพี� เลีั�ยง

ปรีะเด็น
x̄ S.D.

รีะดับ

แปลัผลั

ความร้้ ความเข้าใจเก่�ยวกับัความเป็น “นัก
สื่่�อสื่ารสื่ร้างสื่รรค์”

ให้ความร้้และทักษะเก่�ยวกับัการผลิติสื่่�อ
สื่ร้างสื่รรค์

ให้ความร้้ ความเข้าใจเก่�ยวกับัประเด็น
เน้�อหาด้านสื่ิ�งแวดล้อม และสื่่ขภาวะ

ให้ความร้้และทักษะการวางแผน การ
ทำางานติามแผน และการบัริหารจัดการ
โครงการเก่�ยวกับัการผลิติสื่่�อ

ให้ความร้้ และทักษะการทำางานเป็นท่ม

ให้ความร้้ และทักษะการเป็นผ้้นำา

เปิ๊ดโอกาสื่ให้ม่การแลกเปล่�ยน สื่อบัถึาม 
ปร่กษาปัญหาอ่ปสื่รรคเก่�ยวกับัการ
ผลิติผลงานท่กมิติิ

ความร้้เก่�ยวกับัประเด็นสื่่ขภาพั/ ประเด็น
ปัญหาด้านสื่ิ�งแวดล้อม

รวม

2.83

2.83

2.67

2.83

2.67

2.56

2.94

2.67

2.75

0.38

0.38

0.48

0.38

0.59

0.51

0.24

0.59

0.45

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก
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จากติารางท่� 7 กล่�มติวัอย�างม่ความคิดว�าพ่ั�เล่�ยงได้หน้าท่�เป็นอย�างด่ทำาให้ตินได้เรย่นร้้ โดย
ภาพัรวมม่บัทบัาทอย้�ในระดับัมาก (x̄̄ = 2.75, S.D.= 0.45) เม่�อพิัจารณาเป็นรายประเด็น 
พับัว�า 3 ลำาดับัแรก ได้แก� การเปิ๊ดโอกาสื่ให้ม่การแลกเปล่�ยน สื่อบัถึาม ปร่กษาปัญหา
อ่ปสื่รรคเก่�ยวกับัการผลิติผลงานท่กมิติิ (x̄̄ = 2.94, S.D.= 0.24) การให้ความร้้ ความ
เข้าใจเก่�ยวกับัความเป็น “นกัส่ื่�อสื่ารสื่ร้างสื่รรค์” การให้ความร้้และทักษะเก่�ยวกับัการผลติิ
ส่ื่�อสื่ร้างสื่รรค์ และการให้ความร้้และทักษะการวางแผน การทำางานติามแผนและการบัรหิาร
จัดการโครงการเก่�ยวกับัการผลิติสื่่�อ (x̄̄ = 2.83, S.D.= 0.38) สื่�วนลำาดับัน้อยท่�สื่่ดค่อ  
การให้ความร้้และทกัษะการเป็นผ้น้ำา (x̄̄ = 2.56, S.D.= 0.51) 

นอกจากประเด็นดงักล�าวข้างต้ินแล้ว ได้แก� การให้ความร้้ความเข้าใจเก่�ยวกับัประเดน็เน้�อหา
ด้านสิื่�งแวดล้อมและส่ื่ขภาวะ ทักษะการทำางานเป็นทม่ และความร้เ้ก่�ยวกับัประเดน็ส่ื่ขภาพั
หรอ่ประเด็นปัญหาด้านสิื่�งแวดล้อม

จากการศ่ึกษาข้อม้ลเชิงคณ่ภาพัประกอบั พับัว�า ม่ความสื่อดคล้องกนัดงัจะเห็นได้จากการให้
สื่มัภาษณ์ของกล่�มติวัอย�างในเร่�องท่�เก่�ยวข้องดังน้�

 1. ความสื่ำาเร็จของการดำาเนินโครงการน้� พั่�เล่�ยงได้เข้ามาให้ความร้้เพิั�มเติิม และคอย
ให้คำาปรก่ษา แนะนำา และแนวทางในการดำาเนินโครงการ นอกจากน้�ยงัได้ช�วยพััฒนาแนวคิด
ติ�างๆ ซึ่่�งบัางแนวคดิกเ็ป็นแนวคดิท่�คดิไม�ถึง่และลงติวักับัผลงานท่�ผลติิ
 2. ผลลพััธ์สื่ำาคัญของโครงการ พั่�เล่�ยงจะคอยสื่นับัสื่นน่แนวคดิท่�เป็นแนวคดิท่�
สื่ร้างสื่รรค์ของกล่�มติวัอย�างให้สื่ามารถึม่การพััฒนาและติ�อยอดไปได้เร่�อยๆ ในอนาคติ
 3. ปัญหา อป่สื่รรค และวธิก่ารแก้ไข เม่�อผลงานท่�ผลติิม่บัทท่�ไม�ม่ความชัดเจน  
ความล�าช้าในการผลิติผลงาน การต่ิโจทย์ท่�ได้รบััมอบัหมายไม�ถึก้ทาง พั่�เล่�ยงกจ็ะคอยเข้ามา
พ้ัดคย่ สื่นับัสื่นน่ในการผลิติส่ื่�อให้ทันเวลาท่�กำาหนด และคอยช่�แนะแนวทางของโจทย์ว�าต้ิองไป
ในทิศึทางไหนทำาให้ผลงานท่�ผลติิออกมาในทศิึทางท่�ด่ติามท่�คาดหมายไว้

จากติารางท่� 8 กล่�มตัิวอย�างม่ความพ่ังพัอใจติ�อโครงการโดยภาพัรวม ในระดับัมาก  
(x̄̄ = 2.79, S.D.= 0.44) เม่�อพัจิารณาเป็นรายประเด็น พับัว�า 3 ลำาดบััแรก ได้แก� การพััฒนา
ศึักยภาพันักส่ื่�อสื่ารและนักออกแบับัด้านความคิดสื่ร้างสื่รรค์ (x̄̄ = 2.83, S.D.= 0.38)  
รป้แบับัและหวัข้อในการจดักจิกรรมม่ความเหมาะสื่ม ได้รับัความร้แ้ละประสื่บัการณ์ใหม�ๆ   
เก่�ยวกับัส่ื่ขภาวะและการส่ื่�อสื่ารส่ื่ขภาวะท่�สื่ามารถึนำาไปสื่ร้าง content ท่�น่าสื่นใจได้ และความ
ประทบััใจติ�อการสื่นบััสื่นน่และอำานวยความสื่ะดวกติ�างๆ จากผ้้ประสื่านงาน จาก art4d และ
ทม่งาน สื่สื่สื่. (x̄̄ = 2.78, S.D.= 0.42) 

ตารีางที� 8 ค์วัามพึงพอใจของกลุั�มตัวัอย�างในการีเข้ารี�วัมโค์รีงการี

ปรีะเด็น
x̄ S.D.

รีะดับ

แปลัผลั

ร้ปแบับัและหัวข้อในการจัดกิจกรรมม่
ความเหมาะสื่ม

ได้รับัความร้้ และประสื่บัการณ์ใหม�ๆ 
เก่�ยวกับัสื่่ขภาวะและการสื่่�อสื่ารสื่่ขภาวะท่�
สื่ามารถึนำาไปสื่ร้าง content ท่�น่าสื่นใจได้

ได้แรงบัันดาลใจในการพััฒนาเป็นนัก
สื่่�อสื่ารสื่ร้างสื่รรค์ติ้นแบับั

ได้พััฒนาศึักยภาพันักสื่่�อสื่ารและ
นักออกแบับัด้านความคิดสื่ร้างสื่รรค์

ความประทับัใจติ�อการสื่นับัสื่น่นและ
อำานวยความสื่ะดวกติ�างๆ จาก art4d และ
ท่มงาน สื่สื่สื่.

รวม

2.78

2.78

2.78

2.83

2.78

2.79

0.42

0.42

0.54

0.38

0.42

0.44

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก

มาก
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จากการศ่ึกษาข้อม้ลเชิงคณ่ภาพัท่�ได้จากแบับัสื่อบัถึามปลายเปิ๊ดประกอบั พับัว�า ม่ความ
สื่อดคล้องกัน กล�าวคอ่ เป็นกจิกรรมท่�เปิ๊ดโอกาสื่เปิ๊ดประสื่บัการณ์ใหม�ๆ  ได้พับัเจอเพ่ั�อนๆ 
ทม่อ่�นและพ่ั�เล่�ยงหลากหลายท�านท่�ม่ความร้้ความสื่ามารถึก�อให้เกิดการแลกเปล่�ยนเรย่นร้้ 
แลกเปล่�ยนประสื่บัการณ์ ได้รบััความร้เ้พิั�มมากข่�น สื่นก่ ช่�นชอบั และทำาให้ม่แรงบันัดาลใจความ
ม่�งมั�นตัิ�งใจในการทำาสิื่�งท่�เราช่�นชอบั แติ�เน้�องจากสื่ถึานการณ์ COVID-19 สื่�งผลให้ได้รับัผล 
กระทบัทั�งในด้านการลงพ่ั�นท่�ผลติิส่ื่�อท่�ไม�สื่ามารถึรวมตัิวกันในจำานวนคนท่�มากได้ การแบั�ง
หน้าท่�ความรับัผดิชอบังานทางระบับัออนไลน์กส็ื่�งผลให้ม่การส่ื่�อสื่ารท่�ไม�ชัดเจนและงานไม�เป็น
ไปติามความคาดหมายในบัางสื่�วน จากผลกระทบัติ�างๆ จง่สื่�งผลม่การดำาเนินงานในการผลติิ
ส่ื่�อม่ความล�าช้ากว�ากำาหนดท่�ตัิ�งไว้ แติ�เน้�องจากได้คำาปรก่ษาและคำาแนะนำาจากพ่ั�เล่�ยงท่�คอยซัึ่ก
ถึามและด้แลจง่ทำาให้สื่ามารถึดำาเนินงานผลติิผลงานทันเวลาท่�ทาง สื่สื่สื่. กำาหนดสื่�ง 

โดยสื่รุปจึิงกล่าวได�ว่าระดับความสื่ำาเร็จิข้องโครงการตามวัตถุประสื่งค์และตัวช่�วัดอย่้ในระดับมาก  
และจำาแนกเป็นประเดน็ของ “คณ่ค�า” ได้ดังน้� 

 1. คณ่ค�าติ�อพั่�เล่�ยง ทำาให้พั่�เล่�ยงได้ม่โอกาสื่พััฒนาความร้้ ความสื่ามารถึของตินเอง
ผ�านกระบัวนการจัดกจิกรรมของโครงการ ได้พับัวทิยากรท่�ม่ความสื่ามารถึในแติ�ละด้าน และ 
ท่�สื่ำาคัญได้เห็นเยาวชนร่�นใหม�ๆ  ได้แสื่ดงออกทางความคดิเหน็ความสื่ามารถึศัึกยภาพัท่�ทม่ 
ผลติิม่ เป็นความสื่ามารถึท่�น่าช่�นชมและเช่�อว�าจะสื่ามารถึทำาให้เกิดการเปล่�ยนแปลงได้ 
ในสื่งัคม 
 2. คณ่ค�าติ�อเยาวชน ทำาให้เยาวชนทก่ทม่ได้ม่โอกาสื่ในการพััฒนาศัึกยภาพัของตินเอง
ในด้านการผลิติสื่่�อสื่ร้างสื่รรค์ ได้รับัความร้้จากวิทยากร และพั่�เล่�ยงประจำาท่มในด้านการ
วางแผนการทำางาน การออกแบับัผลงานให้ม่ความน่าสื่นใจ เพั่�อสื่ะท้อนสื่ถึานการณ์ในสัื่งคม
ปัจจบ่ันั นำาไปส้ื่�การเปล่�ยนแปลงท่�ด่ข่�นในอนาคติ ได้รับัประสื่บัการณ์ติรงจากการลงม่อปฏบิัติัิ 
ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพัาะหน้า การทำางานท�ามกลางสื่ถึานการณ์จริงท่�ไม�สื่ามารถึควบัคม่ได้ว�า
จะเกดิอะไรข่�น ฝึกความอดทน และสื่ร้างมติิรภาพัให้เกิดข่�นระหว�างทม่
 3. คณ่ค�าติ�อสื่งัคม การดำาเนินงานโครงการสื่ามารถึสื่ร้างการรบััร้้ให้กับัสื่งัคมผ�านส่ื่�อ
แติ�ละประเภทท่�กล่�มเยาวชนสื่ร้างสื่รรค์ข่�น เป็นเมลด็พัันธ่ท์างความคิดท่�พัร้อมเติิบัโติงอกงาม 
หากสัื่งคมเปิ๊ดใจยอมรบััผลงานและม่การนำาไปติ�อยอดหรอ่ขยายผลในวงกว้างติ�อไปก็จะก�อให้
เกดิการเปล่�ยนแปลงทางสื่งัคมอย�างสื่ร้างสื่รรค์ อนัแสื่ดงให้เห็น “พัลัง” ของคนติวัเล็กๆ   

จากการประมวลความคิดเห็นท่�ได้จากการสัื่มภาษณ์เยาวชนท่�เข้าร�วมโครงการจำานวน 22 คน 
จาก 11 ทม่ ผ้ป้ระสื่านงานจาก art4d และพั่�เล่�ยงรวม 9 คน และนกัวชิาการจากแผนงานส่ื่�อ
ศึลิปวฒันธรรมสื่ร้างเสื่รมิส่ื่ขภาพั 1 คน โดยการสื่มัภาษณ์เชิงล่กทางโทรศึพััท์และการจดัเวท่
คน่ข้อม้ล พับัว�าม่ประเด็นบัทเรย่นและข้อค้นพับัท่�น่าสื่นใจซึ่่�งนำามาเป็นข้อเสื่นอแนะสื่ำาหรบัั 
การดำาเนนิงานในครั�งติ�อไป ดงัน้�

 1. ในการจดัอบัรมเชงิปฏิบัติัิการ ควรแบั�งเน้�อหาออกเป็นสื่องกล่�มวิชา คอ่ วิชาร�วมท่�
จำาเป็นสื่ำาหรับัการสื่ร้างสื่รรค์ส่ื่�อทก่ประเภท เช�น Design Thinking ทกัษะการเท�าทนัส่ื่�อ กฎหมาย 
หรอ่จรยิธรรมท่�เก่�ยวข้อง และวิชาเฉพัาะท่�จำาเป็นสื่ำาหรบััการสื่ร้างสื่รรค์ส่ื่�อแติ�ละประเภท  
 อยากให้�จัดี Workshop แยก ค่อ มองว่าพ้�เล้�ยงแต่่ละท่ี่านี้ม้ความเก่งท้ี่�แต่กต่่างกันี้ออกไป  
 ถ�าพ้�เล้�ยงไดี�ม้โอกาสจัดีเป็นี้กิจกรรม Workshop ก็ควรเป็นี้กิจกรรมท้ี่�พ้�เล้�ยงทุี่กท่ี่านี้ไดี� 
 ให้�ความร้�และป้พ่�นี้ฐานี้กับนี้�องๆ ทุี่กคนี้ต่รงกลางก่อนี้ เพ่�อเป็นี้พ่�นี้ฐานี้ให้�นี้�องๆ  
 ทุี่กคนี้ไดี�รับความร้�ท้ี่�เห้ม่อนี้กันี้
             นางสื่าววิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ 

        บริษัทัทัำางานเก่�ยวกับประติมากรรมและงานศิลปะ

 2. ควรจำาแนกประเภทกล่�มเป้าหมายของโครงการติามประสื่บัการณ์การผลติิส่ื่�อ  
โดยไม�จำาเป็นต้ิองคำานง่ถ่ึงอาย่หรอ่สื่ถึาบันัการศึก่ษา และควรกำาหนดให้แติ�ละทม่ม่ 
องค์ประกอบัของสื่มาชกิท่�ม่คณ่ลกัษณะแติกติ�างกนัเพ่ั�อเสื่รมิศึกัยภาพัซึ่่�งกันและกนั 
 ... ห้ร่อบางท้ี่เราอาจจะไม่ต่�องจำากัดีก็ไดี�ว่าในี้ห้นึี้�งท้ี่มต่�องช่่วงวัยไห้นี้ ต่�องช่่วงมัธยม 
 ห้ร่อมห้าวิที่ยาลัย มันี้จะที่ำาให้�ม้ความห้ลากห้ลายในี้ห้นึี้�งท้ี่มมากกว่า
       นายณัฐ์ดนัย วรธินารัตน์  

คร่เอท่ัฟโฆษณาและโปรดักชันเฮาส์ื่

บทเร่ย่นและข้้อค้์นพบ 
 จากการดำำาเนินงาน
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 วันี้ท้ี่�เรา Workshop กันี้แล�วเจอนี้�องครั�งแรก จะม้นี้�องกลุ่มห้นึี้�งท้ี่�ม้ความร้�สึก failed  
 เน่ี้�องจากวันี้นัี้�นี้เป็นี้การจัดีห้มวดีห้ม่้ประเภที่ท้ี่�เข่�าแข่่งไม่ชั่ดีเจนี้ เข่า failed มากเน่ี้�องจาก 
 เข่าเข่�ารอบมาแต่่เห้ม่อนี้โครงการและศัักยภาพข่องท้ี่มเข่าไม่สามารถส้�กับท้ี่มอ่�นี้ไดี�  
 ที่ำาให้�เข่าร้�สึกว่าเข่ามาผิดีเวท้ี่ห้ร่อเปล่า ถ�าเราม้การจัดีห้มวดีห้ม่้ประเภที่ท้ี่�ชั่ดีเจนี้บางท้ี่ 
 นี้�องๆ ท้ี่�เป็นี้โครงการเล็กห้น่ี้อยห้ร่อโครงการท้ี่�ยังไม่ม้ประสบการณ์์อาจจะอยาก 
 พัฒนี้าผลงานี้ อยากลองที่ำา และช่่วยสร�างแรงบวกให้�เข่าอยากสร�างผลงานี้ครับ
       อาจิารย์อครพล กฤตฤานนท์ัวงศ์
                มหาวิทัยาลัยรังสิื่ต

 3. ควรม่เวลาการประชาสัื่มพัันธ์รบััสื่มัครผ้เ้ข้าร�วมโครงการให้ยาวนานและควรเข้า
ให้ถ่ึงกล่�มเยาวชนท่�หลากหลายช�วงวัย ช�วงชั�น และสื่าขาวิชา เพ่ั�อให้ม่ผลงานการประกวดใน
แติ�ละประเภทมากข่�น  
 4. กระบัวนการและกจิกรรมโครงการออกแบับัได้ด่อย้�แล้ว แติ�อาจต้ิองปรบััเร่�องระยะ
เวลาให้เหมาะสื่มกับับัรบิัทสัื่งคม สื่ถึานการณ์ปัจจบ่ันัและช�วงเวลาเรย่นของกล่�มเป้าหมาย
 5. เกณฑ์์การพัจิารณาตัิดสิื่นผลงาน ควรม่ทั�ง “เกณฑ์์ร�วม” และ “เกณฑ์์เฉพัาะ” 
ติามประเภทของส่ื่�อซึ่่�งม่ความแติกติ�างกัน
 เกณ์ฑ์์การตั่ดีสินี้ต่่างๆ ไม่ค่อยสนัี้บสนุี้นี้ผลงานี้ท้ี่�เป็นี้นี้วัต่กรรมเชิ่งสร�างสรรค์สัก 
 เท่ี่าไห้ร่ ส่วนี้มากเกณ์ฑ์์ต่่างๆ จะไปสนัี้บสนุี้นี้คนี้ท้ี่�ที่ำาวิด้ีโอคนี้ท้ี่�ที่ำาส่�อคลิปต่่างๆ  
 มากกว่า ถ�าเราม้เกณ์ฑ์์ท้ี่�จะต่อบรับนี้วัต่กรรมเชิ่งสร�างสรรค์มันี้น่ี้าจะเป็นี้การด้ี
             นางสื่าววิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ 

        บริษัทัทัำางานเก่�ยวกับประติมากรรมและงานศิลปะ

  6. โจทย์ท่�กำาหนดเป็นโจทย์ท่�ด่ สื่อดคล้องกบััสื่ถึานการณ์ปัจจบ่ันั ม่ความท้าทายและ
สื่ามารถึนำาผลงานไปขยายผลเพ่ั�อสื่ร้างผลกระทบัได้ 
  การออกแบบโจที่ย์ครั�งน้ี้�เน่ี้�อห้าค่อนี้ข่�างให้ญ่ ต่�องม้การที่ำาโจที่ย์ท้ี่�มันี้รัดีกุมเพ่�อเด็ีกจะ 
 ไดี�ไม่สับสนี้เม่�อไดี�รับโจที่ย์มา
      นางสื่าวกมลทิัพย์ กิมอาร่ย์   

บริษัทั art4d

 7. ควรม่การนำาผลงานไปติ�อยอดหรอ่ขยายผลในลักษณะติ�างๆ ส่ื่�อสื่ร้างสื่รรค์ทก่
ประเภทท่�ผลติิข่�นล้วนแติ�ม่ประโยชน์และสื่ะท้อนสื่งัคมได้เป็นอย�างด่ เม่�อส่ื่�อถ้ึกเผยแพัร�ออก
ไปในวงกว้าง สื่�งผลทำาให้เกดิการเปล่�ยนแปลงข่�นได้ในสัื่งคม อาจจะไม�สื่ามารถึเปล่�ยนแปลงได้
แบับัรวดเรว็ แติ�เม่�อส่ื่�อสื่ารซึ่ำ�าๆ กจ็ะนำาไปส้ื่�การเปล่�ยนแปลงได้ 

 ถ�าจบต่รงน้ี้�ไปแล�ว น่ี้าจะม้การนี้ำาไปสานี้ต่่ออะไรบางอย่างไดี� สิ�งท้ี่�เด็ีกๆ ไดี�ที่ำาน่ี้าจะ 
 ไปต่่อยอดี องค์ความร้�น้ี้�สามารถนี้ำาไปพัฒนี้าต่่อในี้อนี้าคต่ไดี� เราไม่อยากให้�ทิี่�งนี้�องๆ  
 กลุ่มน้ี้�ไป มันี้เส้ยข่อง พวกเข่าสามารถท้ี่�จะพัฒนี้าและไปต่่อไดี� 
      อาจิารย์ประภาสื่ นวลเนตร  

นักวิชาการ 

 เวลาท้ี่�ไดี�รางวัลแล�วก็ไม่อยากให้�นี้�องๆ ทิี่�งงานี้ บางท้ี่แล�วการท้ี่�จะให้�ชิ่�นี้งานี้นัี้�นี้เดิีนี้ต่่อ 
 ไปไดี�ต่�องใช่�ห้ลายอย่างอย่้เห้ม่อนี้กันี้ พ่�นี้ท้ี่�ในี้การเผยแพร่ผลงานี้ในี้ต่อนี้น้ี้�ก็ไม่ค่อยม้ 
 แต่่ช่่องที่างท้ี่�นี้�องที่ำาขึ่�นี้มาเอง ถ�าห้ลังจากน้ี้�ที่างท้ี่มงานี้ผ้�จัดีเอาผลงานี้ไปเผยแพร่ต่่อ 
 ห้ร่อว่าดีำาเนิี้นี้งานี้ต่่อไดี�ก็จะที่ำาให้�งานี้ถ้กข่ยายไปในี้วงกว�างมากขึ่�นี้”
      นายไตรภัค สุื่ภวัฒนา    

Character Design

อย�างไรกต็ิาม เก่�ยวกับัเร่�องน้� ผ้ป้ระสื่านงานจากแผนงานส่ื่�อศึลิปวฒันธรรมสื่ร้างเสื่รมิส่ื่ขภาพั 
ได้เรย่นให้เวทท่่�ประช่มทราบัว�าแผนงานฯ ม่แผนการดำาเนินงานในเร่�องน้�อย�างไร

  8. ควรเพิั�มการส่ื่�อสื่ารสื่ามฝุ่�ายระหว�างผ้้ประสื่านงานโครงการ ผ้ป้ระสื่านงาน พั่�เล่�ยง
และกล่�มเยาวชนท่�เข้าร�วมโครงการให้มากข่�น 
 9. การจดักจิกรรมลกัษณะน้�ถึอ่ว�าม่ประโยชน์ เพัราะเป็นกจิกรรมท่�ด่ทำาให้ทม่พ่ั�เล่�ยง
กบััเยาวชนคนร่�นใหม�ได้ม่โอกาสื่เจอกนั และแลกเปล่�ยนความคิดซึ่่�งกันและกนั เป็นการเปิ๊ด
โอกาสื่ให้กบััน้องๆ ในแติ�ละสื่ถึาบันัได้ทำากจิกรรมระหว�างเรย่น และม่ประสื่บัการณ์เก็บัไว้ใช้ใน
อนาคติ 
 ค่อว่ามันี้ด้ีทุี่กอย่างโอเคแล�ว ข่�อเสนี้อแนี้ะก็ค่อน่ี้าจะที่ำาบ่อยๆ เพราะว่าทุี่กคนี้ บุคคล 
 รุ่นี้ให้ม่ไดี�มาฝึกสร�างผลงานี้ ฝึกคิดีว่าจะที่ำาอะไรเพ่�อสังคมไดี�บ�าง ผมว่าต่รงน้ี้�ก็ด้ีแล�ว 
       นายณัฐ์ดนัย วรธินารัตน์  

                                                               คร่เอท่ัฟโฆษณาและโปรดักชันเฮาส์ื่

สื่�วนคำาถึามส่ื่ดท้าย เม่�อถึามผ้ป้ระสื่านงานจาก art4d และพั่�เล่�ยงทก่คนว�าถ้ึาม่โครงการเช�นน้�อก่  
คดิว�าจะเข้าร�วมหรอ่ไม� ทก่คนติอบัในทำานองเด่ยวกนัว�ายินด่
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ภาพการสัมภาษณ์
ถอดบทเรียนทางซูม
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แบบสััมภาษณ์์ (ทีีมผลิิตผลิงานส่ั�อสัร้้างสัร้ร้ค์์)
โค์ร้งการ้ “Design Hero: The New Normal”

ส่่วนที่่� 1 ข้้อมููลที่่�วไปข้องผูู้้ตอบแบบส่อบถามู
1.1	ชื่่�อผู้้�ให้�สััมภาษณ์์	 อายุุ	 ปี
1.2	ชื่่�อทีีม	 จำำานวนสัมาชื่ิก
1.3	สัถานภาพปัจำจำุบััน	 สัถานทีี�
1.4	ทีี�อยุ้�	ตำำาบัล/เขตำ	 อำาเภอ/แขวง
	 จำังห้วัด	 เบัอร์์โทีร์ศััพที์
1.5	บัุคคลตำ�นแบับัในการ์ผู้ลิตำสั่�อที�านชื่่�นชื่อบั	และเพร์าะอะไร์

ส่่วนที่่� 2 ความูรูู้้ส่ึกที่่�มู่ต่อการู้ดำำาเนินโครู้งการู้
1.	ร์้�สัึกอยุ�างไร์ทีี�ได�เข�ามาเป็นสั�วนห้นึ�งของโคร์งการ์

2.	ร์้�สัึกอยุ�างไร์กับัผู้ลงานทีี�ผู้ลิตำขึ�น	(ภาคภ้มิใจำ	เป็นไปตำามความคาดห้มายุห้ร์่อไม�)	

3.	แร์งบัันดาลใจำในการ์ผู้ลิตำสั่�อของที�านค่ออะไร์

เคร่ื่�องม่ือท่ี่�ใช้้ในการื่
ติิดติามืและปรื่ะเมิืน
ผลโครื่งการื่

4.	ที�านคิดว�าความสัำาเร์็จำของสั่�อทีี�ที�านผู้ลิตำ	ค่ออะไร์	
				 4.1	ตำ�อตำนเอง

	 4.2	ตำ�อสัังคม	สั�วนร์วม

5.	บัทีบัาทีทีี�สัำาคัญในการ์ผู้ลิตำสั่�อคร์ั�งน้�ค่ออะไร์	และมีจำุดเด�นทีี�แตำกตำ�างจำากการ์ผู้ลิตำ
สั่�อทีั�วไปอยุ�างไร์

6.	การ์นำาสั่�อทีี�ผู้ลิตำขึ�นไปใชื่�ปร์ะโยุชื่น์ห้ลังจำากสัิ�นโคร์งการ์
				 6.1	ทีางออนไลน์	จำำานวน	 ชื่�องทีาง
	 (				)	Facebook	ชื่่�อเฟสั/	ชื่่�อเพจำ	(ร์ะบัุ)
	 (				)	YouTube	ชื่่�อชื่�อง	(ร์ะบัุ)
	 (				)	TikTok	ชื่่�อชื่�อง(ร์ะบัุ)
	 (				)	เว็บัไซตำ์	ชื่่�อเว็บั	(ร์ะบัุ)
	 (				)	อ่�น	ๆ	(ร์ะบัุ)
				 6.2	ทีางออฟไลน์
7.	ข�อค�นพบั	ห้ร์่อความสัำาเร์็จำทีี�เกิดขึ�นในโคร์งการ์คร์ั�งน้�	ค่ออะไร์

8.	การ์ดำาเนินโคร์งการ์คร์ั�งน้�	พบัปัญห้า	อุปสัร์ร์ค	อะไร์บั�าง/	แล�วมีแนวทีางการ์แก�ไข
อยุ�างไร์

9.	ข�อเสันอแนะในการ์ดำาเนินโคร์งการ์คร์ั�งตำ�อไป
				 9.1	ข�อเสันอแนะ	ตำ�อผู้้�ทีี�กำาลังอยุ้�ในภาวะเสัี�ยุงด�านสัุขภาพ	ร์�างกายุ

				 9.2	ข�อเสันอแนะเพ่�อการ์พัฒนา	ฝากไปถึง	สัสัสั.	ในการ์ดำาเนินโคร์งการ์คร์ั�งตำ�อไป
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แบบสััมภาษณ์์ (พีี่� เลีิ�ยง)
โค์ร้งการ้ “Design Hero: The New Normal”

ส่่วนที่่� 1 ข้้อมููลที่่�วไป
1.	ชื่่�อผู้้�ให้�สััมภาษณ์์
2.	งานทีี�ทีำา/และทีักษะทีี�ที�านมี	และคิดว�ามีปร์ะโยุชื่น์ตำ�อโคร์งการ์น้�

3.	ทีีมเด็กและเยุาวชื่นทีี�ที�านด้แล	ชื่่�อ
4.	ลักษณ์ะพิเศัษ/ความปร์ะทีับัในความสัามาร์ถ	ห้ร์่อทีักษะพิเศัษของทีีมทีี�ที�านด้แล

ส่่วนที่่� 2 ความูรูู้้ส่ึกที่่�มู่ต่อการู้ดำำาเนินโครู้งการู้
1.	ร์้�สัึกอยุ�างไร์ทีี�ได�เข�ามาเป็นสั�วนห้นึ�งของโคร์งการ์
2.	ร์้�สัึกอยุ�างไร์กับัผู้ลการ์ดำาเนินโคร์งการ์ในภาพร์วม	(ภาคภ้มิใจำเป็นไปตำามความ
คาดห้มายุห้ร์่อไม�)

3.	ที�านคิดว�าความสัำาเร์็จำของการ์ดำาเนินโคร์งการ์น้�	ค่ออะไร์	
				3.1	ตำ�อตำนเอง
				3.2	ตำ�อทีีมผู้ลิตำสั่�อ
				3.3	ตำ�อสัังคม
4.	ผู้ลลัพธ์์สัำาคัญทีี�ที�านคิดว�าโคร์งการ์น้�สัร์�างขึ�น	ที�านว�าค่ออะไร์	และทีำาไม

5.	การ์ดำาเนินโคร์งการ์คร์ั�งน้�	พบัปัญห้า	อุปสัร์ร์ค	อะไร์บั�าง/	แล�วมีแนวทีางการ์แก�ไข
อยุ�างไร์

6.	ข�อเสันอแนะในการ์ดำาเนินโคร์งการ์คร์ั�งตำ�อไป
	 6.1	ข�อเสันอแนะ	ห้ากจำะมีการ์ดำาเนินงานโคร์งการ์ในลักษณ์ะน้�ตำ�อไปในอนาคตำ

	 6.2	ข�อเสันอแนะ	ตำ�อ	สัสัสั.

แบบสัอบถามการ้เข้้าร่้วมโค์ร้งการ้แลิะการ้เปลีิ�ยนแปลิง
โค์ร้งการ้ “Design Hero: The New Normal”

ส่่วนที่่� 1 ข้้อมููลที่่�วไป
 1. เพศ		 ชื่ายุ	 ห้ญิง
 2. อายุุ 	 ปี
 3. ส่มูาชิิกที่่มู
 4. ปรู้ะเภที่ส่่�อที่่�ส่่งปรู้ะกวดำ
	 	 1.	 ปร์ะเภทีภาพยุนตำร์์สัั�น	แอนิเมชื่ัน		
	 	 2.	 ปร์ะเภทีนวัตำกร์ร์ม	บัอร์์ดเกม	สั่�อเพ่�อการ์เปลี�ยุนแปลงพฤตำิกร์ร์ม
	 	 3.	 ปร์ะเภทีแอปพลิเคชื่ัน	
 5. ชิ่องที่างการู้เผู้ยุแพรู้่ผู้ลงาน (ตอบไดำ้มูากกว่า 1 ชิ่องที่าง)
	 	 1.	 Facebook	ชื่่�อเฟซ/	ชื่่�อเพจำ	(ร์ะบัุ)
	 	 2.	 YouTube	ชื่่�อชื่�อง	(ร์ะบัุ)
	 	 3.	 TikTok	ชื่่�อชื่�อง	(ร์ะบัุ)
	 	 4.	 Instagram	ชื่่�อชื่�อง	(ร์ะบัุ)
	 	 5.	 Twitter	ชื่่�อชื่�อง	(ร์ะบัุ)
	 	 6.	 เว็บัไซตำ์	ชื่่�อเว็บั	(ร์ะบัุ)
	 	 7.	 อ่�น	ๆ	(ร์ะบัุ)

ส่่วนที่่� 2 ดำ้านการู้พ่ฒนาศ่กยุภาพน่กส่่�อส่ารู้และน่กออกแบบดำ้านความูคิดำส่รู้้างส่รู้รู้ค์
	 ที�านคิดว�าผู้ลจำากการ์เข�าร์�วมโคร์งการ์น้�	นำาไปสั้�การ์พัฒนาศัักยุภาพของที�านและทีีม
งานด�านใดบั�าง	และอยุ้�ในร์ะดับัใด
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ข้้อเส่นอแนะ/ข้้อคิดำเห็็นอ่�นๆ	เกี�ยุวกับัการ์พัฒนาศัักยุภาพนักสั่�อสัาร์และนักออกแบับั 
ด�านความคิดสัร์�างสัร์ร์ค์

ปร้ะเด็็น
มาก ปานกลิาง

ร้ะดั็บ

น้อย

ความร์้�ความเข�าใจำเกี�ยุวกับัความเป็น	“นัก
สั่�อสัาร์สัร์�างสัร์ร์ค์”

ความร์้�และทีักษะเกี�ยุวกับัการ์ผู้ลิตำสั่�อ
สัร์�างสัร์ร์ค์

ความร์้�	ความเข�าใจำเกี�ยุวกับัปร์ะเด็นเน้�อห้า
ด�านสัิ�งแวดล�อม	และสัุขภาวะ

ทีักษะการ์วางแผู้น	การ์ทีำางานตำามแผู้น	
และการ์บัร์ิห้าร์จำัดการ์โคร์งการ์เกี�ยุวกับั
การ์ผู้ลิตำสั่�อ

ทีักษะการ์ทีำางานเป็นทีีม

ทีักษะการ์เป็นผู้้�นำา

โอกาสัในการ์แสัดงผู้ลงานตำ�อสัาธ์าร์ณ์ชื่น/	
ร์างวัลจำากการ์ปร์ะกวด

โอกาสัในการ์แสัดงฝีม่อการ์คิดสัร์�างสัร์ร์ค์	
และการ์ผู้ลิตำสั่�อ

ความร์้�เกี�ยุวกับัปร์ะเด็นสัุขภาพ/	ปร์ะเด็น
ปัญห้าด�านสัิ�งแวดล�อม

ส่่วนที่่� 3 ดำ้านการู้ส่น่บส่นุนข้องที่่มูพ่�เล่�ยุง
	 ที�านคิดว�าทีีมพี�เลี�ยุงสันับัสันุน	ให้�คำาปร์ึกษา	ห้ร์่อให้�คำาแนะนำาทีี�เป็นปร์ะโยุชื่น์ใน
ร์ะดับัใดบั�างในปร์ะเด็นดังตำ�อไปน้�

ปร้ะเด็็น
มาก ปานกลิาง

ร้ะดั็บ

น้อย

ความร์้�	ความเข�าใจำเกี�ยุวกับัความเป็น	“นัก
สั่�อสัาร์สัร์�างสัร์ร์ค์”

ให้�ความร์้�และทีักษะเกี�ยุวกับัการ์ผู้ลิตำสั่�อ
สัร์�างสัร์ร์ค์

ให้�ความร์้�	ความเข�าใจำเกี�ยุวกับัปร์ะเด็น
เน้�อห้าด�านสัิ�งแวดล�อม	และสัุขภาวะ

ให้�ความร์้�และทีักษะการ์วางแผู้น	การ์
ทีำางานตำามแผู้น	และการ์บัร์ิห้าร์จำัดการ์
โคร์งการ์เกี�ยุวกับัการ์ผู้ลิตำสั่�อ

ให้�ความร์้�	และทีักษะการ์ทีำางานเป็นทีีม

ให้�ความร์้�	และทีักษะการ์เป็นผู้้�นำา

เปิดโอกาสัให้�มีการ์แลกเปลี�ยุน	สัอบัถาม	
ปร์ึกษาปัญห้าอุปสัร์ร์คเกี�ยุวกับัการ์
ผู้ลิตำผู้ลงานทีุกมิตำิ

ความร์้�เกี�ยุวกับัปร์ะเด็นสัุขภาพ/	ปร์ะเด็น
ปัญห้าด�านสัิ�งแวดล�อม

ข้้อเส่นอแนะ/ข้้อคิดำเห็็นอ่�น ๆ	เกี�ยุวกับัทีีมพี�เลี�ยุง
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ส่่วนที่่� 4 รู้ะดำ่บความูพึงพอใจในการู้เข้้ารู้่วมูโครู้งการู้

ปร้ะเด็็น
มาก ปานกลิาง

ร้ะดั็บ

น้อย

ร์้ปแบับัและหั้วข�อในการ์จำัดกิจำกร์ร์มมี
ความเห้มาะสัม

ได�ร์ับัความร์้�	และปร์ะสับัการ์ณ์์ให้ม�ๆ	
เกี�ยุวกับัสัุขภาวะและการ์สั่�อสัาร์สัุขภาวะทีี�
สัามาร์ถนำาไปสัร์�าง	content	ทีี�น่าสันใจำได�		

ได�แร์งบัันดาลใจำในการ์พัฒนาเป็นนัก
สั่�อสัาร์สัร์�างสัร์ร์ค์ตำ�นแบับั

ได�พัฒนาศัักยุภาพนักสั่�อสัาร์และนัก
ออกแบับัด�านความคิดสัร์�างสัร์ร์ค์

ความปร์ะทีับัใจำตำ�อการ์สันับัสันุนและ
อำานวยุความสัะดวกตำ�าง	ๆ		จำากทีีมงาน	
สัสัสั.



Finalists

withFriend
วิรื่ัชยา เติบภัักดี่ 
จุฑามีาศิ ที่ับที่ิมีศิรื่่
ชัญชกรื่ ยาเภัา

ห่ิ่�งห้ิ่อยน้้อย
สุธี่ จะที่อ
ศิิรื่ปวิ่รื่์ สุวิรื่รื่ณ
ชนมี์พิ่ศิิน แก้วิปรื่าง

Maskmask
ข้วิัญจิรื่า บุญโยดีมี 
ค่ชรื่ักษ์์ เที่่�ยงค่ามี
มีสฤณา ชูแก้วิ

B-Hero
กฤษ์กรื่ เลิศิปรื่ะเสรื่ิฐสุข้
ฐิติกานต์ พิุ่ที่ธีินันที่์
ชฎาพิ่รื่ สันที่ิศิ
นภัหที่ัย สิที่ธีิฤที่ธีิ�
วิรื่ัญญูู เนรื่ังษ์้

BEST FRIEND
อมีลลดีา หมี่�นรื่ังษ์้
สิรื่ภัพิ่ รื่ินชุมีภูั
จรื่ิง ใจจันที่รื่์

Green Lover
อานนที่์ ชูที่อง
ปรื่าบดีา บุญถูาวิรื่
เธี่ยรื่แที่น ที่องสมี

ศ่ิลแปะ Sticky Art
ญาณกรื่ แจ่มีนิยมี
วิิชชากรื่ วิัฒนดีิลก
พิ่ัชรื่ เมีธีาจิตติพัิ่นธี์

THE 19 Divoc
วิสิษ์ฐ์พิ่ล สิที่ธีิโชติ
ปิยะพิ่งษ์์ สุภัาวิรื่รื่ณ์
ภัาดีล จิตรื่รื่ังศิรื่่
ณัฐวุิฒิ ข้วิัญเมี่อง
ธีนพิ่ิที่ักษ์์ มี่ชูเชาวิน์

MALOMTOM
พิ่ลอยรื่วิิน เจ่�ยน
สถูาพิ่รื่ ลิ�มีสุวิรื่รื่ณ์
พิ่งศิธีรื่ จันที่ชาติ
พิ่งษ์์พัิ่นธี์ จินดีานุกูล
สรื่สิช  บำารืุ่ ง จิตต์

อยากชงกาแฟ
ณัฐวุิฒิ จูที่ะจันที่รื่์
ธีนกรื่ ปานเพิ่็ชรื่์
ธีนภััที่รื่ วิงค่์ลังกา
นิธีิศิ สิรื่ิพิ่รื่รื่ณมีงค่ล

STYLE KAMPONG
มีุดีดีัซัซัิรื่ ลูแมี
อเรื่ส บากา
ฬรื่ฮาน ดีอเลาะ
ซัูกอรื่นัย ดี่แมี
ซัอบรื่่ อ่แมีดีะซัอ

Design Hero Edition 2021
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ผู้้้จััดการโครงการ Design Hero
อาจารื่ย์ดีนัย หวิังบุญชัย 
ผูู้้จัดีการื่แผู้นงานส่�อ
ศิิลปวิัฒนธีรื่รื่มีสรื่้างเสรื่ิมีสุข้ภัาพิ่ 

นั้กว่ิชาการและประสาน้งาน้
โครงการ Design Hero
เกวิรื่ินที่รื่์ ศิิลาพัิ่ฒน์
เบญจพิ่รื่ ปานที่อง
บวิรื่จิต สมีฤที่ธีิ�

นั้กว่ิชาการต่ิดติามประเม่น้
รื่ศิ.ดีรื่.เกศิิน้ ปรื่ะทีุ่มีสุวิรื่รื่ณ
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พ่ิส้จัน์้อักษร
กวิิน รื่งค่์กรื่รื่ภัิรื่มีย์

ออกแบบกราฟกิ
วิสวัิตติ� เดีชาภิัรื่มีย์
ปิติภััที่รื่ ที่ับที่ิมี

ถ่่ายภาพิ
ชนะพิ่งษ์์ ศิรื่่วิ่รื่พิ่งศิ์

ประสาน้งาน้
ชัชข้วิัญ ฟักอ่อน
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SUPERPIXEL
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