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หนังสือ Love Your Local Love Your City 2 ชวนคุณมาติดตามเส้นทาง
การเรียนรู้ “การออกแบบบริการ (Service Design)” วิธีคิดแบบใหม่ท่ีพร้อม
ตอบโจทย์โลกยุคใหม่ ไปกับตัวแทนนักศึกษา 15 ทีมจากสถาบันในส่วน
ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อนำาแนวคิดนี้ไปทดลองทำาโครงการพัฒนาชุมชนอย่าง
สร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นให้เห็นมุมมองรอบด้านและเข้าใจความต้องการท่ีหลากหลาย
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จนนำาไปสู่วิถีการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับ
ท้องถิ่นอย่างแท้จริง

จาก 15 แนวคิดการพัฒนาที่นักศึกษาจากทั่วประเทศได้สร้างสรรค์ขึ้นจาก
การลงพื้นที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของ
คนในชุมชนของตนเอง จะเห็นได้ว่าเยาวชนสามารถนำากระบวนการออกแบบ
บริการมาประยุกต์ใช้ในบริบทที่แตกต่างกันไปอย่างน่าสนใจ จนในที่สุดได้
คัดเลือก 3 โครงการเด่นจากพลังความคิดของเยาวชนให้ทดลองดำาเนินการ
นำาร่องแล้วในพ้ืนท่ีจริง และได้สร้างความเปล่ียนแปลงท่ีดีให้กับชุมชน ท่ามกลาง
เสียงตอบรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพราะสามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของคนในชุมชนได้อย่างตรงจุด อันเน่ืองมาจากความเข้าใจพ้ืนท่ีและผู้มีส่วนได้-
ส่วนเสีย รู้เป้าหมายการทำางานอย่างชัดเจนและออกแบบแนวทางการพัฒนา
ได้สอดคล้องกัน อีกทั้งยังสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างคนในชุมชน 
ภาครัฐ และองค์กรต่างๆ ตลอดจนมีความเป็นไปได้ที่จะต่อยอดให้เกิดขึ้นจริง
ต่อไปในอนาคต และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืนมากที่สุด

หนังสือเล่มน้ีจัดทำาข้ึนเพ่ือเป็นหนังสือประกอบโครงการต่อยอดการสร้างพ้ืนท่ี
ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน โดยความร่วมมือระหว่างศูนย์สร้างสรรค์งาน-
ออกแบบ (TCDC) และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
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เมื่อ 15 ปีก่อน ร้อยละ 80 ของคนวัยทำางานทั่วโลก

เลือกบริษัทและงานก่อนเมือง แต่ปัจจุบัน ร้อยละ 64

คนเลือกเมืองก่อนเลือกงาน* ปรากฏการณ์ใหม่นี้

แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า บรรยากาศของชุมชนเมือง

คือสินทรัพย์ล ้ ำาค่าของสังคม การพัฒนา “เมือง

สร้างสรรค์ (Creative City)” จึงกลายเป็นนโยบาย

ที่หลายประเทศทั่วโลกนำามาขับเคลื่อนเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตของผู้คนและกระตุ้นเศรษฐกิจ

เมืองจอร์จทาวน์ ปีนัง ประเทศมาเลเซีย 

รังสรรค์เมืองจากวัฒนธรรมอันหลากหลาย

จุดศูนย์กลางการค้าอันร่ำารวยด้วยประวัติศาสตร์

และวัฒนธรรมในอดีตน้ีเคยเงียบเหงาเม่ือเงินทุน

ใหม่ย้ายฐานไป

ท่ีกัวลาลัมเปอร์ 

แต่ด้วยวัฒนธรรม

ท่ีหลากหลายท้ัง

จีน อินเดีย อังกฤษ และมาเลเซีย ยูเนสโกจึง

ได้ประกาศให้เมืองจอร์จทาวน์เป็นมรดกโลก

ในปี 2008 และกลุ่มเยาวชนท่ีรวมตัวกันภาย

ใต้องค์กร Penang Heritage 

Trust ได้เข้ามารณรงค์พัฒนา

ชุมชนจอร์จทาวน์ให้มีชีวิตชีวา

ขึ้นมาอีกครั้ง ผ่านศิลปะและ

กิจกรรมอย่าง George Town 

Festival  ที่จัดขึ้นทุกปี

เมืองมอนมอธ สหราชอาณาจักร

Monmouthpedia สารานุกรม ฉบับมอนมอธ

เมืองเล็กๆ ในแคว้นเวลส์นี้สร้างชื่อในฐานะ

เมือง Wikipedia แห่งแรกของโลก เมื่อจอห์น 

คัมมิงส์ ร่วมมือ

กับอาสาสมัคร 

ภาคธุรกิจ และ

องค์กรส่วนท้องถ่ิน 

ศึกษาค้นคว้าสร้างเนื้อหาให้กับสถานที่ต่างๆ

นับพันแห่ง และทำา QR Code ติดไว้เพื่อให้

นักท่องเที่ยวสแกนและเข้าไปอ่านเรื่องราวที่

น่าสนใจพร้อม

บทแปลกว่า 

30 ภาษาใน 

Wikipedia 

ได้ทันที

เมืองโบโกตา ประเทศโคลัมเบีย

El Tintal Public Library จากขยะเป็นปัญญา

เมืองที่เคยเป็นเมืองอันตรายที่สุดเมืองหนึ่ง

ของโลก ปัจจุบันกลายเป็นเมืองน่าอยู่และใช้

จักรยานติดอันดับ 3 ของโลก ความเปล่ียนแปลง

นี้เกิดขึ้นได้จาก

แนวคิดกาพัฒนา

อย่างสร้างสรรค์

ของผูว้า่การเมอืง

ที่ให้ความสำาคัญของพื้นที่สาธารณะและ

สาธารณูปโภคทางปัญญา ตัวอย่างหนึ่งคือ

การเปลี่ยนสถานีขนถ่ายขยะเก่าให้กลายเป็น 

ห้องสมุดประชาชนท่ีมีดีไซน์สะดุดตาและทำาหน้าท่ี

เป็นศูนย์กลางสำาคัญของชุมชนเอล ตินตอล 

ตัวอย่างเมืองสร้างสรรค์*

เม่ือ “ความรักท้องถ่ิน” เป็นพลังผลักดันให้คนรุ่นใหม่นำา “ความรู้และแนวคิดสร้างสรรค์”

มาสร้างชีวิตใหม่ให้กับเมืองและชุมชน

โครงการ Love Your Local Love Your City #2 โครงการ Love Your Local Love Your City #2

*ที่มา: หนังสือ The Art of Making Creative City

ของ Charles Landry

*ที่มา: นิตยสารคิด Creative Thailand 

โดย TCDC

flickr.com/cmar55

ifhp.org

flickr.com/monmouthshirecc
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http://library.tcdc.or.th/record/view/b00012734
http://www.tcdc.or.th/creativethailand/article/CoverStory/20121
http://www.tcdc.or.th/creativethailand/article/CoverStory/20121


บรรยากาศของเมืองสร้างสรรค์มีลักษณะเด่นร่วมกัน คือ การเปิดกว้างทางความคิด

การมีสถานที่ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้ และเอื้อให้เกิดกระบวนการใช้ความคิด

สร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นให้

เป็นฐานของความคิดสร้างสรรค์ไปจนถึงการมีสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดให้ผู้ประกอบการ

สร้างสรรค์และนักคิดจากแหล่งต่างๆ มาแสวงหาแรงบันดาลใจในการอยู่อาศัยและ

ประกอบธุรกิจ

ในการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนนั้น ก้าวแรกต้องเริ่มจากการพัฒนา ”คน” 

ให้รู้จักตัวเอง รู้ปัญหาและความต้องการของตน จากนั้นจึงเริ่มเข้าไปรู้จักชุมชนและ

ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน จนนำาไปสู่การค้นพบศักยภาพและแนวทางพัฒนาที่คำานึงถึง

ผลกระทบต่อวิถีชิวิตและคุณค่าของชุมชน ซึ่งต้องอาศัยการร่วมคิดร่วมทำาและ

การประสานงานระหว่างผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย ต้ังแต่คนในชุมชนไปจนถึงหน่วยงานภายนอก

แน่นอนว่า “เยาวชน” คือกลุ่มพลังสำาคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนา เพราะเป็น “คนกลาง”

ที่เข้าถึงและเชื่อมโยงระหว่างหลายภาคส่วน ทั้งภาคครอบครัว ภาคการศึกษา 

และภาคสังคม

TCDC และ สสส. จึงร่วมกันจัดทำาโครงการ ”ต่อยอดการสร้างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์

ด้วยพลังเยาวชน (Love Your Local Love Your City 2)” เป็นปีที่ 2 เพื่อให้

นักศึกษา 15 ทีมจากสถาบันส่วนภูมิภาคในเครือข่าย miniTCDC มีโอกาสเรียนรู้

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการ

ที่แท้จริงของผู้คนได้อย่างตรงจุด โดยเน้นที่ “การออกแบบบริการ (Service Design)” 

และนำาความรู้ที่ได้รับไปร่วมพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของตนเอง เพื่อจุดพลังขับเคลื่อน

การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ต่อไป

โครงการ Love Your Local Love Your City #2 โครงการ Love Your Local Love Your City #214 1514 15



รู้จักการออกแบบบริการ

(Service Design)

โลกยุคใหม่ โจทย์ใหม่ วิธีคิดใหม่
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ตัวแทนนักศึกษา 15 ทีมจากสถาบันท่ัวประเทศเดินทางมารวมตัวกันท่ี TCDC กรุงเทพฯ 

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2559 เพื่อเข้าร่วมฟังการบรรยายและเวิร์กช็อปโดยทีม 

Cartesian Planning Lab (CPL) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย ออกแบบ และค้นหา

ความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการ

พัฒนาชุมชน 

ตลอดการอบรมอย่างเข้มข้น

ทั้ง 6 วัน นักศึกษาได้เปิด

มุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับ

แนวคิดเมืองสร้างสรรค์

กับการพัฒนาชุมชน และ

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

โดยมุ่งเน้นที่การออกแบบ

บริการ 

การออกแบบบริการคืออะไร
การออกแบบบริการ (Service Design) คือ การประยุกต์ใช้

กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อสร้างการ

บริการจากมุมมองของผู้บริโภคอย่างแท้จริง โดยคิดอย่างรอบด้าน

ตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งหมายความว่า การออกแบบบริการเริ่มต้น

ต้ังแต่ก่อนการลงมือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการข้ึนมาเสียอีก 

โดยต้องทำาความเข้าใจปัญหาและความต้องการของผู้ใช้ตั้งแต่

ก่อนใช้งาน ระหว่างการใช้งาน ไปจนถึงหลังการใช้งาน เพ่ือสร้าง

ความพึงพอใจสูงสุด

การทำางานร่วมกันของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องคือ หัวใจของการออกแบบ

บริการ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากหลายแผนก ผู้เชี่ยวชาญจาก

หลายสาขา หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคส่วนต่างๆ เพราะการ

ให้บริการเกิดขึ้นจากการทำางานของหลายฝ่าย ดังนั้น การแก้

ปัญหาให้ได้ผลจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายเช่นกัน 

เราทุกคนล้วนใช้ “บริการ” ในทุกแง่มุมของชีวิต โดยธุรกิจ

ภาคบริการยังเป็นเศรษฐกิจสำาคัญอันดับหนึ่งของประเทศไทย 

ด้วยสัดส่วนถึง 52.7% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) 

ในปี 2557* ทั้งยังมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวคิดการ

ออกแบบบริการที่มีผู้ใช้เป็นจุดศูนย์กลางและครอบคลุมทั้งระบบนี้

สามารถตอบสนองความต้องการของผู้คนได้อย่างตรงจุด จึงมีผล

โดยตรงกับการสร้างคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ตลอดจน

ส่งเสริมให้เกิดสังคมที่ดีขึ้นได้ในระยะยาว

กระบวนการออกแบบบริการ
การออกแบบบริการเป็นกระบวนการคิดแบบวนกลับ (Loop) 

ทุกข้ันตอนเป็นการทำางานอย่างต่อเน่ืองท่ีต้องทำาซ้ำาๆ และย้อนกลับ

ไปกลับมาแบบไม่รู้จบ เพื่อสร้างความยืดหยุ่นในการตอบสนอง

ความต้องการของผู้คนในสังคมท่ีมีความหลากหลายและซับซ้อน 

ภายใต้

การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากขึ้นทุกวัน 

โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ซึ่งจะใช้เครื่องมือ วิธีการ 

และเทคนิคที่แตกต่างกันไป

•  การสำารวจและเก็บข้อมูล (Exploration) – ค้นคว้า รวบรวม 

สังเกต และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อระบุปัญหาและความต้องการ

ที่แท้จริงของผู้ใช้

•  การออกแบบแนวคิด 

(Creation) – นำาปัญหา

มาเป็นโจทย์ในการระดม

ความคิดเพื่อหาแนวทางแก้

ปัญหา/ตอบสนองความ

ต้องการ 

•  การทดสอบและลงมือทำา

จริง (Implementation) – 

ทดสอบซ้ำาไปมาจนได้แนวคิด

ที่เหมาะสมกับปัญหาที่สุด

ก่อนนำาไปใช้จริง

ขั้นตอนดังกล่าวสามารถแสดงเป็นแผนภาพ

ที่เข้าใจได้ง่าย ดังนี้

รู้จักการออกแบบบริการ (Service Design) รู้จักการออกแบบบริการ (Service Design)

*ที่มา: World Bank National Accounts Data

*ที่มา: Double Diamond Design Process,  servicedesignvancouver.ca

Research Ideation
User–Centered

Empathetic

Discover Define Develop Deliver

BrainstromNeeds/Values
Touch-Points

Specific
Solutions

Insight Prototypes

Iterative Process
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6. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการ

ออกแบบบริการกับการจับกลุ่มทำางานที่ผ่านมา

ชี้ให้เห็นความเป็นไปได้และผลกระทบจาก

โครงการจริงทั้งด้านบวกและลบ พร้อมอธิบาย

แนวคิดและข้ันตอนของทฤษฎี Double Diamond 

ท่ีไม่จำาเป็นต้องมีข้ันตอนเป็นเส้นตรง แต่สามารถ

วนกลับ (Loop) ได้ เพื่อให้ทราบถึงการสร้าง

แนวคิดที่มีประสิทธิภาพ และสามารถประยุกต์

ใช้กับโครงการของตนต่อไปในการลงพื้นที่2. จับกลุ่มกับนักศึกษาจากต่างสาขา

วิชาและพูดคุยกันเกี่ยวกับภาพถ่ายของ

แต่ละคน เพ่ือทำาความเข้าใจความคิดเห็น

และความต้องการของคนอื่นที่แตกต่างจาก

ตนเอง ซึ่งเป็นหัวใจของการออกแบบบริการ

— ต้องเข้าใจความต้องการท่ีหลากหลายของ

คนในชุมชนก่อน จึงสามารถออกแบบวิธี

แก้ปัญหาอย่างได้ผล 

1. นักศึกษาเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้วิธีคิดแบบ 

“มองภาพรวมทั้งระบบ” ของการออกแบบ

บริการ โดยทำาความเข้าใจความต้องการของ

ตนเองผ่านแนวคิด Meaningful ซึ่งกระตุ้นให้

เยาวชนมองไปรอบตัวและสังเกตว่าสิ่งใดใน

ชุมชนหรือสังคมท่ีมีความหมายต่อตนเอง ท้ังใน

ทางบวกและทางลบ โดยให้ถ่ายรูปสิ่งที่ 

“มีความหมาย” ซ่ึงตนได้พบเห็นระหว่างพักเท่ียง

4. เรียนรู้การทำางานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายซึ่งมีแนวความคิดและความต้องการที่

หลากหลาย ทั้งทีมงานของตนเอง ผู้คนใน

   ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบของ    

  ชุมชน 

1

3. เข้าใจวิธีการสังเกต โดยให้นักศึกษาลงพื้นที่

สำารวจเมืองในย่านสุขุมวิทรอบๆ TCDC เพ่ือให้

เข้าใจรูปแบบปัญหาและประเด็นที่เกี่ยวข้องใน

สังคมเมือง แล้วนำามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และลงลึกถึงประเด็นที่มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

(Stakeholders) เป็นจำานวนมาก

5. สัมผัสการทำางานจริงด้วยการลงพ้ืนท่ีสำารวจ

ย่านเจริญกรุง เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรม Co-Create

Test Day ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการสร้างสรรค์

เจริญกรุง (Co-Create Charoen Krung)

ต้นแบบการพัฒนาพ้ืนท่ีด้วยการออกแบบบริการ

ขั้นตอนการเรียนรู้การออกแบบบริการของเยาวชน

การอบรมมุ่งเน้นให้เยาวชนได้ลงมือคิดและทำาด้วยตัวเอง แล้วจึงเริ่มแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกับคนอ่ืนๆ เพ่ือแสดงให้เห็นว่า “การร่วมคิด” ทำาให้ได้แนวคิดท่ีหลากหลายกว่า

และเร็วกว่า อีกท้ังยังได้เห็นว่า ในสังคมมีผู้เก่ียวข้องหลายต่อหลายฝ่าย ซ่ึงอาจเห็นด้วย 

ไม่เห็นด้วย หรือรู้สึกเฉยๆ กับสิ่งที่ตนคิด

รู้จักการออกแบบบริการ (Service Design) รู้จักการออกแบบบริการ (Service Design)20 21



ทดลองสร้างสรรค์

แนวคิดพัฒนาชุมชนด้วย 

Service Design
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พฤษภาคม 59

เรียนรู้กระบวนการ

ออกแบบบริการ

มิถุนายน 59

สำารวจลงพื้นที่เพื่อ

นำาไปสู่การตั้งประเด็น

กรกฎาคม 59

นำาเสนอไอเดีย

สร้างสรรค์

สิงหาคม – ตุลาคม 59

หา Solution

ที่ดีที่สุดเพื่อทดสอบ

ธันวาคม 59

เผยแพร่โครงการ

15 ทีมเยาวชน ส่งหัวข้อ

การพัฒนาชุมชนที่สนใจ

นักศึกษาทั้ง 15 ทีม สืบค้น

ข้อมูล ลงพื้นที่สำารวจ

รวบรวมประเด็นปัญหาและ

ความต้องการของชุมชน

เรียบเรียงเป็นแผนพัฒนา

นักศึกษา 3 ทีม พัฒนา

แนวคิดจนได้แนวทางพัฒนา

โครงการที่มีความเป็นไปได้

มากที่สุด

สรุปผลโครงการ

ทดสอบแนวทางการพัฒนา

และต้นแบบในพื้นที่จริงร่วม

กับชุมชน (Final Test Day)

นำาส่งแผนพัฒนาและความ

คืบหน้าโครงการพร้อมรับ

คำาแนะนำาแนวทางการพัฒนา

จากทีม CPL

เวิร์กช็อป Ideation สัญจร

ทั่วภูมิภาค – เพื่อสร้าง

แนวความคิดให้เป็นรูปธรรม

รับฟังการบรรยาย 

“แนวคิดเมืองสร้างสรรค์ 

(Creative City)”

15 ทีม ส่งแผนโครงการ

ทีมละ 3 แนวทาง และ

เลือกแนวทางที่ดีที่สุด

นำาเสนอแนวทางการพัฒนา

โครงการชุมชนสร้างสรรค์

แก่คณะกรรมการ เพื่อ

คัดเลือก 3 ทีมที่มีศักยภาพ 

พร้อมมอบทุนสนับสนุน

เวิร์กช็อปและลงพื้นที่ – 

พัฒนาแนวคิดสู่การทดสอบ

ต้นแบบ (Prototype)

หนังสือสรุปโครงการ 

Love Your Local 

Love Your City 2

จัดแสดงนิทรรศการ 

Love Your Local Love 

Your City 2 ใน เทศกาล

งานออกแบบเชียงใหม่

เข้าร่วมกิจกรรม Co-Create

Test Day ณ ย่านเจริญกรุง

เวิร์กช็อป “การออกแบบ

บริการสำาหรับชุมชนและ

สังคม”

แผนกิจกรรมการเรียนรู้และ

ทดลองทำาโครงการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์
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15 โครงการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์
จากทีมเยาวชนทั่วประเทศ

Love Your Local Love Your City 2016

หลังจากเรียนรู้ทฤษฎีแล้ว เยาวชนได้ทดลองนำากระบวนการ Service Design 
ไปแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเอง โดยได้รับทุนสนับสนุนโครงการ
ละ 20,000 บาท เพื่อลงพื้นที่สำารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและ
ความต้องการจากคนในชุมชน จากนั้นจึงนำามาประมวลผลและจัดทำาข้อเสนอ
โครงการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ นำาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อคัดเลือก
โครงการท่ีมีศักยภาพในการต่อยอดมากท่ีสุด จนได้ 3 โครงการดีเด่น พร้อมรับ
ทุนสนับสนุน 100,000 บาท ในการทดลองพัฒนาพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ของ
ตนเอง โดยดำาเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงเดือนตุลาคม 2559

เกณฑ์การคัดเลือก

เข้าใจพื้นที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รู้เป้าหมายการทำางาน

อย่างชัดเจน และออกแบบแนวทางการพัฒนาได้สอดคล้องกัน

สร้างความร่วมมือกับคนในชุมชน ภาครัฐ และองค์กรต่างๆ

มีความเป็นไปได้ท่ีจะต่อยอดให้เกิดข้ึนจริง และเป็นประโยชน์

ต่อท้องถิ่นมากที่สุด
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Local Green สรรค์สร้างน้ำาพี้

ปลอดสารเคมีในวิถีทำากิน

—
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

—

ผลการสำารวจและวิเคราะห์

ความต้องการของชุมชน

ปรับทัศนียภาพภายในพื้นที่ให้น่าอยู่และเป็นแหล่ง

ดึงดูดนักท่องเท่ียวมากข้ึน โดยการปลูกพืชพันธ์ุไม้ดอก 

พืชผักสวนครัวหรือสมุนไพร

แนวทางการพัฒนา

ออกแบบกิจกรรมสร้างจิตสำานึกให้คนในชุมชน

มีส่วนร่วมในการปลูกและดูแลต้นไม้ เช่น ปลูกผัก

สวนครัวหน้าบ้าน จัดประกวดสวน ร่วมออกแบบ

กระถางต้นไม้จากขยะในชุมชนให้เก็บกักความชุ่มช้ืน

ได้นาน และร่วมสร้างแลนด์มาร์คเป็นจุดศูนย์รวม

ของการร่วมแรงร่วมใจ

ฮู้กำาเมือง อู้กำาเมือง

—
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชา

สถาปัตยกรรม สาขานวัตกรรมการออกแบบ

—

ผลการสำารวจและวิเคราะห์

ความต้องการของชุมชน

เผยแพร่ภาษาล้านนาซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่และ

มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื่อให้คนรู้จักมากขึ้นและ

สืบสานคำาเมืองให้คงอยู่ต่อไป

แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวสนุกกับการเรียนรู้และฝึก

พูดคำาเมือง โดยให้พ่อค้าแม่ค้าในถนนคนเดินแจก

บัตรคำาท่ีออกแบบกราฟิกให้น่าสนใจแก่คนท่ีมาซ้ือของ 

เพื่อนำาไปเล่นเกมแต่งประโยคที่บริเวณถนนคนเดิน

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววัด
ในเชิงศิลปะ วัฒนธรรม และรูปแบบ
สถาปัตยกรรมของจังหวัดเชียงราย

เพื่อนำาพาสู่การพัฒนาชุมชน

—
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชา

สถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรม

—

ผลการสำารวจและวิเคราะห์

ความต้องการของชุมชน

ส่งเสริมการท่องเท่ียววัดในตัวเมืองเชียงราย เพ่ือนำา

ไปสู่การพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเมือง

ในอนาคต

แนวทางการพัฒนา

ดึงดูดวัยรุ่นในท้องถิ่นให้ไปเที่ยววัดมากขึ้นเพื่อเป็น

แรงขับเคลื่อนในการเผยแพร่ข้อมูล โดยจัดทำาสื่อ

ประชาสัมพันธ์วัด ชุมชน และเอกลักษณ์ต่างๆ 

ในรูปแบบที่คนรุ่นใหม่สามารถมีส่วนร่วมและสนุก

กับการรับรู้ข้อมูล เช่น แผ่นพับ 3 มิติ และเกม

บันไดงู
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โครงการออกแบบสื่อสร้างจิตสำานึก

เก่ียวกับการท้ิงขยะแก่ผู้ใช้พ้ืนท่ีเพ่ือสร้าง

สภาพแวดล้อมที่ดีในพื้นที่หาดชลาทัศน์ 

จังหวัดสงขลา

—
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ

—

ผลการสำารวจและวิเคราะห์

ความต้องการของชุมชน

แก้ปัญหาขยะที่หาดชลาทัศน์ ซึ่งเกิดจากบรรดา

ร้านค้า รวมไปถึงนักท่องเที่ยวและคนในท้องที่

ซึ่งเข้ามาเที่ยวหาดเป็นจำานวนมาก 

แนวทางการพัฒนา

จัดทำาสื่อนำาเสนอผลกระทบของการทิ้งขยะไม่ถูกที่ 

และเสียดสีพฤติกรรมการทิ้งขยะเรี่ยราด ผ่านสื่อ

ประติมากรรมที่สร้างจากขยะเพื่อกระตุ้นจิตสำานึก

ในการรักษาสิ่งแวดล้อมของหาด
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โครงการออกแบบหนังสือการ์ตูนเชิง

ประวัติศาสตร์ ย่านชุมชนจีนหัวตลาด 

จังหวัดปัตตานี

—
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปประยุกต์

—

ผลการสำารวจและวิเคราะห์

ความต้องการของชุมชน

ย่านชุมชนจีนหัวตลาดมีความสำาคัญทางประวัติศาสตร์

และมีความหลากหลายทางศิลปะและวัฒนธรรม 

แต่คนในพื้นที่กลับไม่ค่อยรู้ข้อมูล จึงไม่ตระหนักถึง

คุณค่าความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน

แนวทางการพัฒนา

ใช้สื่อหนังสือการ์ตูนถ่ายทอดเรื่องราวของย่าน โดย

จัดกิจกรรม “จิบน้ำาชาเล่าความหลัง” ให้คนในชุมชน

บอกเล่าเรื่องราวในอดีตเพื่อนำาข้อมูลมาต่อยอด

สร้างสรรค์เป็นหนังสือการ์ตูน และแจกจ่ายไปตาม

ห้องสมุดโรงเรียน รวมถึงใช้เป็นหนังสือประกอบ

การสอน

โครงการออกแบบระบบการจัดการขยะ

เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในโรงเรียน

วัดเกาะถ้ำา จังหวัดสงขลา

—
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ

—

ผลการสำารวจและวิเคราะห์

ความต้องการของชุมชน

ภายในโรงเรียนมีนกพิราบเป็นจำานวนมาก ซึ่งส่งผล

ต่อสุขภาวะของเด็กๆ และมีปัญหาขยะที่ไม่ได้รับ

การคัดแยกก่อนทิ้ง

แนวทางการพัฒนา

สร้างระบบการจัดการขยะท่ีดี โดยออกแบบถังขยะ

ในรูปแบบที่น่าสนใจ เพื่อให้นักเรียนสนุกกับ

การมีส่วนร่วมคัดแยกขยะ และออกแบบตัวอย่าง

ผลิตภัณฑ์จากขยะที่คัดแยก เช่น หุ่นนกเหยี่ยว

สำาหรับไล่นกพิราบ เพื่อให้เด็กๆ ได้เห็นตัวอย่าง

การนำาขยะมาใช้ให้เกิดประโยชน์

โครงการพัฒนารูปแบบการให้บริการการ

เดินทางภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วิทยาเขตขามเรียง

—
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์

—

ผลการสำารวจและวิเคราะห์

ความต้องการของชุมชน

พัฒนาบริการการเดินทางภายในมหาวิทยาลัย 

โดยเน้นที่รถรางซึ่งเป็นวิธีสัญจรหลัก ให้เพียงพอต่อ

การใช้งานของนักศึกษาและอาจารย์ พร้อมปรับปรุง

บริการจักรยานให้สะดวกและทั่วถึงขึ้น

แนวทางการพัฒนา

ออกแบบรถรางให้รองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นโดย

ไม่ต้องเพิ่มจำานวนรถ เช่น ที่นั่งพับได้ ปรับปรุงป้าย

รอรถให้สามารถหลบแดดและฝน และเพ่ิมจุดยืม

จักรยานโดยให้อยู่ที่บริเวณเดียวกับป้ายรถราง

โครงการลดขยะจากการปลูกป่าโกงกาง

ในชุมชนบ้านหน้าทับโดยใช้เศษขยะ

จากมะพร้าว

—
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม

—

ผลการสำารวจและวิเคราะห์

ความต้องการของชุมชน

ชุมชนปลูกมะพร้าวเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจ จึงมี

ขยะจากมะพร้าวเป็นจำานวนมาก ทั้งยังพบปัญหา

นักท่องเท่ียวมาปลูกต้นโกงกางผิดวิธีโดยไม่ถอดถุงดำา

ทำาให้มีโอกาสรอดเพียง 30% และเพิ่มขยะใน

ป่าชายเลนด้วย

แนวทางการพัฒนา

ออกแบบวิธีใช้วัสดุเหลือใช้จากมะพร้าว 100%

มาเป็นวัสดุเพาะต้นโกงกางแทนการใช้ถุงดำา

โดยเป็นวิธีที่ชุมชนทำาเองได้ นอกจากช่วยลดขยะ

จากมะพร้าวแล้ว วัสดุนี้จะย่อยสลายได้เองจึงไม่

สร้างขยะเพิ่มให้กับชุมชน
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โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรม

ของนิสิตในพื้นที่ชุมชนหาดวอนนภา

จังหวัดชลบุรี

—
มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์

สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย

—

ผลการสำารวจและวิเคราะห์

ความต้องการของชุมชน

ส่งเสริมเศรษฐกิจภายในชุมชน และเพิ่มคุณค่าให้

กับสวนสาธารณะบริเวณหาดวอนนภาอย่างสร้างสรรค์

แนวทางการพัฒนา

พัฒนาสวนสาธารณะให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของ

นิสิตและชุมชน โดยจัดกิจกรรมที่ทั ้งสองกลุ่ม

มีความสนใจร่วมกัน เช่น ออกกำาลังกาย เล่นดนตรี 

เพ่ือใช้พ้ืนท่ีให้คุ้มค่าและสร้างสีสันให้กับการท่องเท่ียว

ของท้องถิ่น

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม

การอ่านหนังสือในคณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

—
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

คณะศิลปศาสตร์

—

ผลการสำารวจและวิเคราะห์

ความต้องการของชุมชน

นักศึกษาอ่านหนังสือน้อยเกินไป ท้ังการอ่านเตรียมตัว

ก่อนมาเรียนและการอ่านหนังสือนอกเวลา ทั้งๆ ที่

การอ่านหนังสือเป็นหัวใจของการเรียนการสอนของ

คณะศิลปศาสตร์

แนวทางการพัฒนา

สร้างความตระหนักถึงปัญหาผ่านข้อมูลสถิติอย่าง

เป็นรูปธรรม และสร้างแรงจูงใจผ่านการแข่งขัน

การอ่านหนังสือของนักศึกษาท้ัง 4 ช้ันปีและกิจกรรม

ออนไลน์ เช่น รีวิวหนังสือจากเพื่อนสู่เพื่อน

โครงการปรับพื้นที่สร้างสรรค์ชุมชน

สวนตะไคร้ ริมคลองเจดีย์บูชา 

จังหวัดนครปฐม

—
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

—

ผลการสำารวจและวิเคราะห์

ความต้องการของชุมชน

ชุมชนสวนตะไคร้ซึ่งอยู่ติดชายคลองมีปัญหา

ผักตบชวาล้นคลองและการทิ้งขยะลงคลองของ

คนในชุมชน

แนวทางการพัฒนา

ใช้สื่อศิลปะ Graffiti ตามจุดสำาคัญของชุมชน 

เพื่อสร้างจิตสำานึกลดการทิ้งขยะ และส่งเสริมให้

คนในชุนชนร่วมพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ริมคลอง

สำาหรับพักผ่อนและทำากิจกรรมร่วมกัน เพื่อกระตุ้น

จิตสำานึกการดูแลรักษาคลอง

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวย่าน

เมืองเก่าอุบลราชธานีผ่านอาหารพื้นถิ่น

—
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

—

ผลการสำารวจและวิเคราะห์

ความต้องการของชุมชน

ย่านเมืองเก่ามีประวัติศาสตร์เก่าแก่และร้านอาหาร

พ้ืนถ่ินเจ้าอร่อยมากมาย แต่นักท่องเท่ียวนิยมเข้ามา

พักเพื่อเดินทางไปเที่ยวนอกเมืองและคนในท้องถิ่น

สัญจรผ่านไปมากลับไม่ได้ให้ความสำาคัญกับย่านมากนัก

แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านอาหารพื้นถิ่นที่หลอมรวม

วัฒนธรรมอาหารของประเทศเวียดนาม ลาว และ

จีน จนเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง โดยสร้างระบบ

การให้ข้อมูลผ่านสื่อสมุดอาหารเพื่อเผยแพร่ข้อมูล

ร้านอาหาร และแผนที่การเดินทาง
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3 โครงการศักยภาพ

โดดเด่นที่ได้รับ

คัดเลือกให้ดำาเนินการ

ในพื้นที่จริง
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HEROes สอนหลาน : โครงการสร้างสรรค์
แรงบันดาลใจสู่บ้านตองกาย
เพื่อต่อยอดหัตถกรรมไม้กลึงอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์

สาขาวิชาการออกแบบ

Love Your Local Love Your City 2016

3 โครงการศักยภาพโดดเด่นที่ได้รับคัดเลือกให้ดำาเนินการในพื้นที่จริง 3 โครงการศักยภาพโดดเด่นที่ได้รับคัดเลือกให้ดำาเนินการในพื้นที่จริง38 39



ทีมเยาวชนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะเข้ามา
ร่วมสร้างสรรค์ชุมชนบ้านตองกายซึ่งสืบทอดทักษะฝีมือช่างกลึงไม้กันมาแต่
โบราณ การทำางานของนักศึกษาเริ่มต้นจากการค้นคว้าหาข้อมูลและลงพื้นที่ 
สำารวจพร้อมพูดคุยกับคนในชุมชนอย่างจริงจัง จนสามารถระบุปัญหาและ
ความต้องการของชุมชนได้อย่างชัดเจน ทั้งยังสามารถสร้างความร่วมมือ
ที่เข้มแข็งระหว่างนักศึกษา อาจารย์ ชุมชน ภาครัฐ และนักออกแบบชื่อดัง  
จนนำาไปสู่การพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ และสร้าง 
ความพึงพอใจให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

Discover – เข้าใจความต้องการ

ข้อมูลจากการลงพื้นที่สำารวจและพูดคุยกับคนในชุมชน

• ชุมชนบ้านตองกายตั้งอยู่ติดกับถนนเส้นคันคลองชลประทาน 

ในพื้นที่ตำาบลหนองควาย อำาเภอหางดง ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมือง

เชียงใหม่เพียง 10 กิโลเมตร ท้ังยังอยู่ในเส้นทางแหล่งท่องเท่ียว

สำาคัญ เช่น วัดพระธาตุดอยคำาและดอยอินทนนท์ แต่ไม่เป็นที่รู้จัก

ของคนนอกพื้นที่

• เป็นแหล่งรวมช่างฝีมือผู้สืบทอดทักษะการกลึงไม้มานานกว่า 

100 ปี และเป็นแหล่งผู้ผลิตงานหัตถกรรมไม้กลึงมากที่สุดของ

เชียงใหม่ แต่กลับไม่มีโอกาสแสดงฝีมืออย่างเต็มท่ีเพราะเป็น 

ผู้รับจ้างผลิตงานตามแบบท่ีลูกค้าส่ัง

• คนรุ่นใหม่ในชุมชนไม่ได้ให้ความสำาคัญกับงานไม้กลึง ส่งผล

ให้ขาดการสืบทอดทักษะและพัฒนาการของภูมิปัญญาท้องถิ่น
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Define – ต้ังประเด็น

เปิดประตูบ้านตองกายให้โลกได้รู้จัก เพื่อให้

คนในชุมชนรู้สึกภูมิใจในอาชีพ และช่วยกัน

สืบทอดทักษะการกลึงไม้ที่

ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานานกว่า 

100 ปี ให้คงอยู่ต่อไป 

เปิดโอกาสการเรียนรู้ร่วมกันของช่างกลึงไม้ตองกาย นักออกแบบ

รุ่นใหม่ นักธุรกิจ และผู้สนใจงานไม้กลึง  เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียน

มุมมองระหว่างภูมิปัญญาชาวบ้าน การออกแบบร่วมสมัย และ

การตลาดยุคใหม่ ตลอดจนทดลองสร้างสรรค์ผลงานที่ต่อยอด

ทักษะกลึงไม้ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดและ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของชุมชน ภายใต้

แนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Develop – สร้างแนวคิด

วิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

กลยุทธ์ Experience Economy – ใช้ต้นทุนทางทักษะและภูมิปัญญาของช่างฝีมือ

มาสร้างสรรค์เป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจ โดยจัดทำากิจกรรมเวิร์กช็อปให้ผู้สนใจ 

ได้มาเรียนรู้ทักษะการกลึงไม้กับช่างบ้านตองกายถึงบ้าน พร้อมเยี่ยมชมชุมชน

ไม้กลึงเก่าแก่แห่งนี้

Deliver – ทดสอบ

กิจกรรม Pre-Workshop

การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างช่างชุมชน นักออกแบบ และทีมนักศึกษา 

ทดสอบเม่ือวันท่ี 27-30 กรกฎาคม 2559 เพ่ือจัดเตรียมสำาหรับ

การจัดเวิร์กช็อปคร้ังต่อไป ซ่ึงรวมถึง

• กำาหนดรายละเอียดกิจกรรมในเวิร์กช็อป

• ออกแบบและจัดทำาคู่มือพ้ืนฐานงานกลึงไม้บ้านตองกาย

• จัดทำาส่ือประชาสัมพันธ์เพ่ือติดต้ังภายในหมู่บ้าน และเตรียม

พร้อมสำาหรับใช้ในเวิร์กช็อปจริง อาทิ ป้ายหน้าบ้านช่างกลึงไม้ 

โลโก้บ้านตองกาย รวมไปถึงชุดอุปกรณ์สำาหรับผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อป 

(แว่นตา ผ้าปิดจมูก ถุงมือ กระดาษทราย ฯลฯ) 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนุกกับการทดลองสร้างสรรค์ต้นแบบและ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไม้กลึง ต้ังแต่ทีมนักออกแบบผลิตภัณฑ์จาก

แบรนด์ o-d-a และทีมนักศึกษาจากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ จนกระทั่งทำาให้ “ลุงอ้อด” ช่างอาวุโสของชุมชนหวน

นึกถึงเครื่องกลึงไม้โบราณแบบเหยียบที่เคยใช้ แต่ปัจจุบันสูญหาย

ไปแล้วกว่า 30 ปี ลุงอ้อดกับนักออกแบบจึงช่วยกันลงมือสร้าง

เครื่องแบบเหยียบนี้ขึ้นมาใหม่ เพื่อสาธิตให้ลูกหลานได้เห็นถึง 

วิธีการกลึงไม้ในสมัยก่อน และได้เรียนรู้เกี่ยวกับไม้กลึงตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน

3 โครงการศักยภาพโดดเด่นที่ได้รับคัดเลือกให้ดำาเนินการในพื้นที่จริง 3 โครงการศักยภาพโดดเด่นที่ได้รับคัดเลือกให้ดำาเนินการในพื้นที่จริง42 43



เวิร์กช็อป และ Day Trip

“มารู้จักบ้านตองกาย เรียนกลึงถ้วยไม้กันเถอะ”

เวิร์กช็อปเล็กๆ ที่เปิดรับเพียง 12 ท่านนี้ ดึงดูดผู้สนใจจากหลาก

หลายที่มา ทั้งคนเชียงใหม่เอง คนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด 

และชาวต่างชาติ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 

โดยผู้เข้าร่วมได้ไปเยี่ยมเยือนบ้านของ 6 ช่างฝีมือบ้านตองกาย 

ซึ่งมีความถนัดในงานสเกลเล็กใหญ่แตกต่างกัน เพื่อเรียนรู้

โดยตรงทั้งเรื่องอุปกรณ์และขั้นตอนการกลึงไม้

ในงานนี้ ผู้เข้าร่วมได้ออกแบบและกลึง

ชิ้นงานเอง โดยมีช่างคอยสอนอย่าง 

ใกล้ชิด ทั้งยังร่วมเดินชมหมู่บ้านเพื่อ

เข้าใจวิถีชีวิตชุมชน รู้จักความเป็นมา 

และสัมผัสลักษณะงานกลึงไม้ของบ้าน

ตองกายที่สืบทอดกันมายาวนาน

ประชาสัมพันธ์เวิร์กช็อป

• จัดทำาโปสเตอร์ และติดที่ TCDC เชียงใหม่ หน้าห้องสมุด

คณะวิจิตรศิลป์ และร้าน Bulbul Book Café

• จัดทำาเพจ Facebook: Baantongkai Woodturning 

ผลลัพธ์
ชุมชน

• บ้านตองกายได้รับการประชาสัมพันธ์ให้ที่เป็นรู้จักในฐานะแหล่งการเรียนรู้งานหัตถกรรมไม้

กลึง ช่างฝีมือรู้สึกภูมิใจที่คนรุ่นใหม่อยากมาเรียนรู้ทักษะของตนและเกิดเป็นความภาคภูมิใจใน

อาชีพช่างกลึงไม้ 

• ช่างได้เห็นรูปแบบชิ้นงานที่หลากหลายจากผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อป ซึ่งต่างจากงานรับจ้างผลิตที่

เคยทำา จึงเป็นการเปิดมุมมองให้เห็นแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของนักออกแบบและ

นักธุรกิจที่เข้าใจความต้องการของตลาดปัจจุบัน และเรียนรู้ที่จะนำาทักษะที่มีอยู่ไปต่อยอดพัฒนา

ผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้เพิ่ม 

• คนรุ่นหลังรับรู้ถึงความสนใจในทักษะ

ของท้องถิ่นและเห็นศักยภาพในการสร้าง

รายได้ จึงเริ่มสนใจที่จะสืบทอดงานไม้กลึง

อันเป็นมรดกของชุมชนก่อนที่จะสูญหายไป

ตามกาลเวลา

ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อป

• ได้เรียนรู้เทคนิคการกลึงไม้ที่สืบทอดมากว่า 100 ปี 

• ได้ประสบการณ์ทดลองใช้งานเครื่องมือทั้งแบบสมัยใหม่และแบบดั้งเดิม

ที่พบเห็นได้ยากในปัจจุบัน 

• ได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านในชุมชนช่างฝีมือ 

• ได้ทดลองออกแบบและสร้างชิ้นงานจากการกลึงไม้ด้วยตนเอง

ภาครัฐ (TCDC เชียงใหม่)

• ได้ฐานข้อมูลภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดมาแต่

โบราณ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ได้วิธีจัดการทรัพยากรไม้อย่างมีประสิทธิภาพ
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เร่ืองเล่าผ่านเสียงกระซิบ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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ทับเท่ียง...เมืองเก่าแก่ท่ีเต็มไปด้วยเร่ืองราวน่าสนใจ คนในชุมชนมีอัธยาศัยดี 
และบางส่วนยังคงใช้วิถีชีวิตท่ีไม่แปรเปล่ียนไปตามกาลเวลา เสน่ห์ของย่านน้ี
ทำาให้ทีมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อยากเข้าไปร่วมพัฒนาพื้นที่ และ
นักศึกษาสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ สถาบันการศึกษา ชุมชน และภาครัฐ เพราะทุกฝ่าย
ล้วนมีเจตนาร่วมกันที่จะพัฒนาตัวเมือง จนเกิดเป็นแนวทางสร้างสรรค์ที่
สามารถตอบโจทย์ชุมชนที่อยากเห็นทับเที่ยงกลับมารุ่งเรืองเหมือนในอดีต
แต่ไม่อยากให้ย่านและวิถีชีวิตของตนเปลี่ยนแปลงจนถูกกลืนหาย
ไปกับกระแสสังคมสมัยใหม่ 

Discover – เข้าใจความต้องการ

ข้อมูลจากการลงพื้นที่สำารวจและพูดคุยกับคนในชุมชน

• ชุมชนบ้านทับเที่ยงตั้งอยู่บนถนนเส้นราชดำาเนิน หรือที่มัก

เรียกกันว่าถนนหน้าตลาด ถือเป็นเส้นถนนหลักใจกลางเมือง 

ตั้งอยู่ในตำาบลทับเที่ยง อำาเภอเมือง จังหวัดตรัง 

• เมืองทับเที่ยงเคยเป็นชุมทางการค้าสำาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของ

ภาคใต้ จึงเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า 

คนในชุมชนยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอยู่ และมีความเป็นมิตร

กับผู้มาเยือน

• ปัจจุบัน วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ทรงคุณค่าด้วยเรื่องราว

ประวัติศาสตร์กว่า 200 ปี ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองตรัง

หลงเหลืออยู่ไม่มากแล้ว และกำาลังจะเลือนหายไปกับกาลเวลาและ

การพัฒนาแบบโลกาภิวัตน์
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Define – ต้ังประเด็น

พัฒนาย่านทับเที่ยงเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตผ่านปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนใน

ชุมชนและนักท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงเก็บเกี่ยวประสบการณ์* 

เข้ามาเสพวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนตระหนักถึงความสำาคัญ

ของวัฒนธรรมพื้นถิ่นและวิถีชีวิต 

และการท่องเที่ยวจะช่วยกระตุ้น

เศรษฐกิจในย่านได้อีกด้วย

Develop – สร้างแนวคิด

Deliver – ทดสอบ

นักศึกษาทำาการทดสอบท้ังหมด 3 คร้ัง

Test Day คร้ังท่ี 1 - วันท่ี 15

สิงหาคม

• ทีมงานแบ่งหน้าท่ีกันเพ่ือการ

ทำางานเป็นไปอย่างรวดเร็วและ

เป็นระบบ ได้แก่ การออกแบบ

เน้ือหา การออกแบบส่ือหนังสือนำา

เท่ียว และการลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูล

• จัดทำาเน้ือหาเร่ืองราวของ

สถานท่ีน่าสนใจ ออกแบบและจัด

ทำาต้นแบบส่ือหนังสือนำาเท่ียวย่าน

ทับเท่ียง แบบแรก แล้วนำา QR 

Code ไปติดต้ังในจุดต่างๆ 

• ทดสอบแนวคิดใน Test Day 

เพ่ือเก็บข้อดีข้อเสียระหว่างการใช้

งานจากมุมมองนักท่องเท่ียว และ

พบว่ามีจุดต้องแก้ไขอีกมาก

• นำาข้อดีข้อเสียท่ีพบมาปรับปรุง

แนวคิดและลงพ้ืนท่ีหาข้อมูลเพ่ิม

เติม จากน้ันจึงแก้ไขเน้ือหาและ

ออกแบบส่ือใหม่

Test Day ครั้งที่ 3 - วันที่ 13 กันยายน

• ทีมงานได้ชักชวนอาสาสมัครเข้าร่วมเดินเท่ียวย่านทับเท่ียงโดย

แจกหนังสือนำาเท่ียว และติดตามเก็บข้อมูล

• กิจกรรมน้ีได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่น  ท่ีจุดแวะพัก ณ 

สมาคมจีนฮากกา มีผู้สนใจมาเข้าร่วมถึง 140 คน เป็นนักศึกษา 

119 คน นักท่องเท่ียวท่ัวไป 21 คน และมีผู้อำานวยการของ

สำานักงานการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยในจังหวัดตรังมาเข้าร่วมด้วย

• ผู้เข้าร่วมท้ังนักศึกษาและนักท่องเท่ียวส่วนมากรู้สึกประทับใจ 

ร้อยละ 90 ไม่เคยใช้ส่ือนำาเท่ียวแนวน้ีมาก่อน ทำาให้รู้สึกสนุกไปกับ

ประสบการณ์แปลกใหม่ ได้รับรู้เร่ืองราวท่ีน่าสนใจ 

• ผู้คนในย่านให้ความสนใจโครงการและอยากให้เกิดขึ้นจริง

มีหลายคนยินดีเข้ามามีส่วนร่วม เช่น นำาเรื่องราวหรือสิ่งของเก่าๆ 

ที่น่าสนใจมาแสดงหน้าร้านเพื่อเรียกลูกค้า ซึ่งจะช่วยให้เมือง

ทั้งเมืองยิ่งมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

Test Day คร้ังท่ี 2 - วันท่ี 23 สิงหาคม

• การทดสอบคร้ังน้ีมีอาสาสมัครท่ีสนใจโครงการมาทดลองเดิน

เท่ียวย่านทับเท่ียงโดยใช้ส่ือหนังสือนำาเท่ียวท่ีปรับปรุงแล้วร่วมกับ

ทีมงาน เพ่ือทำาการเก็บข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นและข้อดีข้อเสีย

ระหว่างการใช้งาน 

• หนังสือเวอร์ช่ันสองมีการแก้ไขข้อบกพร่องบางส่วนให้ดีข้ึน

• หลังจากปรับปรุงแล้วจึงผลิตตัวอย่างหนังสือนำาเท่ียวจำานวน 

100 เล่มเพ่ือนำาไปทดสอบคร้ังต่อไป

กลยุทธ์การท่องเที่ยวเชิงเก็บเกี่ยวประสบการณ์หรือการท่องเที่ยววิถีชีวิต

สร้างเนื้อหาให้กับย่านเพื่อสร้างประสบการณ์รับรู้เมืองในมุมใหม่ โดยจัดทำาหนังสือ

นำาเที่ยวย่านทับเที่ยงที่ทำาหน้าที่เป็นสื่อ (Medium) ของการเชื่อมโยงคนต่างถิ่นกับ

คนในชุมชนเข้าหากัน โดยนำาทางให้นักท่องเที่ยวออกเดินตามรอยประวัติศาสตร์ 

เพ่ือค้นหาความหมายหรือความลับของแต่ละสถานท่ีด้วยตัวเอง และฟังเร่ืองเล่าต่างๆ

จากปากของคนเก่าแก่ในชุมชน

*นักท่องเท่ียวท่ีรักการเสพประสบกาณ์ (Explorer) ชอบเดินสัมผัส

บรรยากาศมากกว่าใช้พาหนะ ชอบความท้าทายและการค้นพบ

ด้วยตัวเอง ชอบการพูดคุยและสนใจเรื่องราวต่างๆ มีจำานวน

ประมาณ 1 ใน 10 ของนักท่องเที่ยวทั่วไป และมีอัตราการเที่ยว

จังหวัดตรังไม่สูงนักแต่มีค่าเฉลี่ยตลอดปี ซึ่งสามารถสร้างสมดุล

ในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น
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ประชาสัมพันธ์โครงการ

• จัดนิทรรศการขนาดย่อมบอกเล่าที่มาที่ไป

ของโครงการฯ ณ สมาคมฮากกา

• จัดทำาโปสเตอร์ติดประกาศในย่าน

ทับเที่ยงและมหาวิทยาลัย

• จัดทำาเพจ Facebook: The Whisper Story

ผลลัพธ์

ชุมชน

• เกิดความเชื่อมั่นและตระหนักถึงคุณค่าของวิถีชีวิตของตนเอง และการท่องเที่ยว

เชิงวิถีชีวิตจะช่วยให้ย่านคึกคักมากขึ้นโดยไม่ทำาลายตัวตนของชุมชน ณ ปัจจุบัน 

นอกจากนี้ทีมงานยังได้รับความร่วมมือจากชุมชนเข้าร่วมโครงการเพื่อสร้าง

เนื้อหาต้นแบบ (Prototype) แล้ว 20 แห่ง

นักท่องเที่ยว

•  ได้ประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เปิดโอกาสให้เกิดปฏิสัมพันธ์

ระหว่างคนกับคน

และคนกับเร่ืองราว

ทางประวัติศาสตร์ 

ซึ่งเป็นแง่มุมใหม่

ที่น่าสนใจและมี

เอกลักษณ์

ภาครัฐ

• ได้แนวคิดต้นแบบการท่องเที่ยว 

รูปแบบใหม่ที่ส่งเสริมเศรษฐกิจของคนในชุมชน
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โครงการ 3 ป. 
(ปลอดภัย เป็นระเบียบ ประทับใจ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Love Your Local Love Your City 2016
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อุบัติเหตุจราจรเป็นปัญหาใหญ่ของเด็กไทย เพราะเป็นหนึ่งในสาเหตุหลัก
ของการบาดเจ็บและเสียชีวิตของเด็ก จากการลงพื้นที่สำารวจและพูดคุยกับ
คนในชุมชนวัดทุ่งสวน ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชรพบว่า
มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนอยู่บ่อยครั้ง จึงตั้งใจคิดหาวิธีป้องกัน
การสูญเสียนี้ ด้วยการมองปัญหาแบบรอบด้านตามแนวคิดการออกแบบ
บริการที่ช่วยให้สามารถสร้างสรรค์แนวทางลดอุบัติเหตุจราจรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยการสร้างความร่วมมือจากท้ังโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน 
ภาครัฐ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเด็กๆ เอง   

Discover – เข้าใจความต้องการ

ข้อมูลจากการลงพื้นที่สำารวจและพูดคุยกับคนในชุมชน

• โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ตั้งอยู่ในอำาเภอเมือง จังหวัด

กำาแพงเพชร และอยู่ใจกลางเขตชุมชนทุ่งสวน มีถนนตัดผ่านที่

สามารถสัญจรไปมาได้หลายทาง คนในชุมชนมักใช้เส้นทางที่ผ่าน

หน้าโรงเรียนเป็นทางลัดไปตลาดและศูนย์การค้า โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในช่วงเย็นซึ่งเป็นเวลาที่โรงเรียนเลิก 

• เด็กนักเรียนชอบข้ามถนนไปซื้อขนมที่ร้านค้าตรงข้ามโรงเรียน

ระหว่างรอผู้ปกครองมารับกลับบ้าน และผู้ปกครองบางส่วนก็นำา

รถยนต์มาจอดรอรับที่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียน 

• เด็กนักเรียนชั้นประถมบางครั้งวิ่งข้ามถนนโดยไม่ได้มองรถ 

เมื่อบวกกับสภาพการจราจรที่มีรถสัญจรไปมาอย่างพลุกพล่าน 

ทำาให้เกิดอุบัติเหตุที่หน้าโรงเรียนอยู่บ่อยครั้ง 
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Define – ต้ังประเด็น

โดยทั่วไป การแก้ปัญหาจราจรมักมุ่งเน้นที่ผู้ขับขี่พาหนะ สำาหรับบริบทนี้ การมอง

ปัญหาแบบรอบด้านโดยหันมาให้ความสำาคัญกับฝ่ายผู้ใช้ถนนพร้อมกันไปด้วย 

น่าจะทำาให้สามารถแก้ปัญหาอย่างได้ผลมากกว่า ซึ่งหมายถึง การพัฒนาทักษะ

การเรียนรู้วิธีใช้ถนนอย่างปลอดภัยให้กับเด็ก ควบคู่ไปกับการจัดระเบียบให้กับ

ผู้ปกครองที่ขับรถมารับส่งนักเรียน และสร้างความเข้าใจกับผู้สัญจรไปมาเพื่อ

ร่วมกันสร้างพื้นที่ความปลอดภัยขึ้นภายในชุมชน

Develop – สร้างแนวคิด

กลยุทธ์ 3 ป. : ปลอดภัย เป็นระเบียบ ประทับใจ

• ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชรพัฒนาชุดปฏิบัติการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็ก

นักเรียนรู้จักข้ามถนนอย่างปลอดภัย ด้วยกิจกรรมในรูปแบบเกมจำาลองการเรียนรู้ 

กฎจราจรสำาหรับเด็กท่ีสร้างความสนุกสนาน เพ่ือเป็นแรงดึงดูดในการสร้างความเข้าใจ

และการจดจำาของเด็ก 

• ออกแบบทางม้าลายรูปแบบใหม่เพื่อสร้างความปลอดภัยในการข้ามถนน

หน้าโรงเรียน 

• ออกแบบป้ายสัญลักษณ์สำาหรับคนใช้รถใช้ถนนเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ

การสัญจรภายในเขตชุมชนอย่างระมัดระวัง โดยคำานึงถึงความปลอดภัยของเด็ก

ที่ข้ามถนน

Deliver – ทดสอบ

กิจกรรม “การข้ามถนนอย่างปลอดภัย สร้างวินัยจราจร”

นักศึกษาทำาการทดสอบท้ังหมด 3 คร้ัง วันท่ี 8, 14 กันยายน และ 

5 ตุลาคม 2559 ท่ีโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) เพ่ือทดสอบ

ชุดปฏิบัติการเรียนรู้ท่ีได้พัฒนาข้ึนกับเด็กนักเรียนและคุณครู ดังน้ี

• เด็กนักเรียนช้ันประถมได้พัฒนาทักษะการข้ามถนนอย่างปลอดภัย

ผ่าน “เกมการสร้างวินัยจราจร” ซ่ึงใช้รูปแบบเกมบันไดงูมาสอน

ให้เด็กรู้จักป้ายจราจรในรูปแบบต่างๆ และเรียนรู้วิธีข้ามถนนด้วย

เหตุการณ์จำาลอง

• การเล่นเกมบันไดงูน้ีใช้เด็ก

นักเรียนเป็นผู้เล่น ภายในเกมจะ

สอดแทรกป้ายจราจรไว้ในแต่

ละจุด เพ่ือสร้างความจดจำาระหว่าง 

การเล่นเกม 

• สร้างสถานการณ์จำาลอง

ให้นักเรียนฝึกข้ามถนนโดยใช้

ทางม้าลายดีไซน์ใหม่ท่ีทางทีมคิดข้ึน 

และให้เด็กๆ ช่วยกันออกแบบ

เพ่ิมเติมเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม

ของผู้ใช้งาน

ทดสอบต้นแบบอุปกรณ์จริงในพื้นที่ชุมชน

นักศึกษานำาปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทดสอบสถานการณ์

จำาลองในกิจกรรมข้างต้นมาวิเคราะห์ และระดมความคิดเพื่อ

ปรับปรุงแก้ไขเกมการสร้างวินัยจราจร ตลอดจนปรับปรุงรูปแบบ

ทางม้าลายและป้ายสัญลักษณ์ ก่อนลงทุนผลิตอุปกรณ์ต้นแบบ

และนำาไปติดต้ังท่ีถนนหน้าโรงเรียน เพ่ือทดสอบต้นแบบแนวทาง

พัฒนาในพ้ืนท่ีจริง ดังน้ี

• ทีมงานลงมือติดต้ังป้ายจราจรและตีเส้นแบ่งเขตถนน โดยใช้

ลายเส้นส่ือว่า เป็นเส้นชีพจรท่ีหมายถึงความเป็นความตายของ

เด็กนักเรียนท่ีกำาลังข้ามถนน

• ติดต้ังทางม้าลายจำาลองรูปแบบใหม่ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 สีอย่าง

ชัดเจน เพ่ือให้เด็กนักเรียนท่ีอยู่ในช่วงวัยจดจำาและเรียนรู้สามารถ

เข้าใจได้ง่าย

• นักเรียนทดลองข้ามถนนท่ีติดต้ังสัญลักษณ์ใหม่ภายใต้การควบคุม

ของครูเวร ซ่ึงคุณครูได้มอบคำาช้ีแนะในการปรับปรุงจุดต่างๆ ท่ียัง

ต้องแก้ไข

• สร้างพื้นที่อำานวยความสะดวกให้รถรับส่งนักเรียนบริเวณ 

ด้านหลังโรงเรียน และกำาหนดพื้นที่จอดรอรถจักรยานยนต์แก่ 

ผู้ปกครองเพ่ือสร้างความเป็นระเบียบ ช่วยบรรเทาปัญหาการ

จราจร ท้ังยังสร้างความประทับใจต่อผู้สัญจรและคนในชุมชน
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ผลลัพธ์
ชุมชน

• เด็กนักเรียนและครู – เด็กๆ ได้เรียนรู้การใช้ถนนอย่างปลอดภัยและเป็นระเบียบ 

ทั้งยังช่วยปลูกฝังวินัยจราจร

• ผู้ปกครอง – ลูกหลานปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ทั้งยังมีจุดอำานวยความสะดวก

และพื้นที่ในการรอรับส่งนักเรียน

• คนในชุมชน – สัญลักษณ์จราจรที่สามารถ

ส่ือสารได้อย่างชัดเจน และการจัดระเบียบการจอดรถ

ของผู้ปกครอง ทำาให้ผู้พบเห็นเกิดความประทับใจ

และใส่ใจในการขับขี่มากขึ้น

ภาครัฐ (เทศบาลเมืองกำาแพงเพชร)

• ทางเทศบาลอนุญาตให้ทีมนักศึกษาดำาเนินโครงการ “การสร้างพื้นที่

ความปลอดภัยให้แก่เด็กนักเรียน” ในบริเวณหน้าโรงเรียน เพราะเห็น

ว่าสามารถป้องกันอุบัติเหตุและแก้ไขปัญหาการจราจร

ภายในชุมชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

• ได้แนวคิดต่อยอดสู่

การเรียนรู้วิธีใช้ถนน

อย่างปลอดภัยสำาหรับ

เด็กๆ ในพื้นที่อื่น

3 โครงการศักยภาพโดดเด่นที่ได้รับคัดเลือกให้ดำาเนินการในพื้นที่จริง 3 โครงการศักยภาพโดดเด่นที่ได้รับคัดเลือกให้ดำาเนินการในพื้นที่จริง64 65
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โครงการต่อยอดการสร้างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน (Love Your 

Local Love Your City 2) นับเป็นปีที่สองที่ TCDC จับมือกับ สสส. เพื่อจุดพลัง
ให้นักศึกษาในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ของตน 

การเรียนรู้และเปิดรับประสบการณ์ต่อแนวคิดการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ 
และมีโอกาสได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการออกแบบบริการ (Service 

Design) ไปลงพื้นที่ทดลองพัฒนาโครงการพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชนของ
ตนเอง เป็นการเปิดมุมมองให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำาคัญในการมอง
ปัญหาอย่างเข้าใจภาพรวม เพื่อที่จะสามารถตั้งประเด็นและคำาถามที่สำาคัญ
สำาหรับชุมชน ซึ่งทำาให้สามารถสร้างโจทย์สำาหรับการออกแบบที่ชัดเจน
ตรงประเด็นก่อนที่จะตัดสินใจลงมือออกแบบสิ่งใด เพราะการแก้ปัญหา
ที่ได้ผลอย่างแท้จริง ไม่ได้เริ่มต้นจาก “การออกแบบวิธีแก้ปัญหาให้
เหมาะสม” แต่เริ่มจาก “การค้นหาและเลือกปัญหาที่จะแก้ให้เหมาะสม”

แนวคิดการออกแบบบริการนี้ช่วยให้เยาวชนเข้าใจว่า ต้องสร้างสรรค์แนวทาง
พัฒนาชุมชนจากมุมมองของผู้ใช้ ซึ่งก็คือชุมชน โดยคำานึงถึงความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบของชุมชน มุมมองของ
ผู้ใช้ยังช่วยทำาให้เยาวชนสามารถมองเห็นปัญหาในภาพรวม และตระหนักถึง
ความสำาคัญของความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ซึ่งจำาเป็นต่อ
การพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาอย่างได้ผลและยั่งยืน

บทสรุป บทสรุป

จากผลงานของ 3 ทีมนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้ลงสนามทำาโครงการ
พัฒนาชุมชนในพื้นที่จริง แสดงให้เห็นแล้วว่า การทุ่มเททำางานอย่าง
สร้างสรรค์ของเยาวชนเพื่อแก้ปัญหาจุดเล็กๆ ในชุมชน ก็สามารถสร้าง
ผลกระทบให้ชีวิตผู้คนและท้องถ่ินเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนได้ ท้ังยังสามารถ
เป็นตัวอย่างในการนำาไปขยายผลต่อหรือเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆ ได้อีก 
และเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ในวงกว้างขึ้นสู่
ระดับเมืองและระดับประเทศ 
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miniTCDC

แหล่งความรู้ด้านการ

ออกแบบและความคิด

สร้างสรรค์ใกล้ๆ คุณ
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miniTCDC หรือ “โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบ
สู่ภูมิภาค” เป็นความร่วมมือระหว่าง TCDC และ 35 สถาบันการศึกษา
ส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและผลักดันธุรกิจสร้างสรรค์ในท้องถิ่น

สถาบันการศึกษาทั่วประเทศสามารถสมัครเข้าร่วมเครือข่าย miniTCDC เพื่อ
ได้รับบริการองค์ความรู้ด้านการออกแบบที่หลากหลาย เข้าถึงได้ง่าย และ
ช่วยเติมเต็มไอเดียสดใหม่ อาทิ

 • หนังสือด้านการออกแบบที่ทันสมัยกว่า 300-500 เล่ม/ปีการศึกษา
 • ฐานข้อมูลออนไลน์ด้านการออกแบบ ศิลปะ และการตลาดที่อัพเดท
  จากทั่วโลก 
 • การถ่ายทอดสดการบรรยาย สัมมนา และเสวนาที ่TCDC จัดขึ้น 
 • สิทธิเข้าร่วมกิจกรรมที่ช่วยสร้างเสริมประสบการณ์และต่อยอดความรู้
  เช่น งาน Creativities Unfold

 • การให้ทุนสนับสนุนองค์ความรู้และกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สถาบัน
  การศึกษาดำาเนินการร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาพื้นที่
  สร้างสรรค์ของเมืองอย่างยั่งยืน

miniTCDC แหล่งความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ใกล้ๆ คุณ miniTCDC แหล่งความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ใกล้ๆ คุณ74 75
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ขอขอบคุณ

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผู้ร่วมสนับสนุนเงินทุนในการจัดทำาโครงการต่อยอดการสร้างพ้ืนท่ี

ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน (Love Your Local Love Your City 2) 

Cartesian Planning Lab (CPL) กลุ่มผู้ดำาเนินการบรรยายและ

เวิร์กช็อปเก่ียวกับการออกแบบบริการ และผู้ให้คำาแนะนำาทางด้าน

กระบวนการวิจัยและออกแบบแก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ

คุณนรินทร์ นพรัตนวงศ์ 

ผู้เช่ียวชาญด้านการส่ือสารภาพลักษณ์ /

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิฟ ดีไซน์ จำากัด

คุณพรชัย ไชยเสนีย์

ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ /

อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี /

นักออกแบบบริษัท ฟิฟ ดีไซน์ จำากัด

คุณศรานนท์ ล้ิมปานานนท์

ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบปฏิสัมพันธ์

ระหว่างมนุษย์ สังคม และเทคโนโลยี /

ผู้อำานวยการฝ่ายออกแบบ บริษัท สตูดิโอ แอโรเพลน จำากัด

ดร. ณัฐวุฒิ อัศวโกวิทวงศ์

ผู้เช่ียวชาญด้านประสานกลยุทธ์และวิธีวิทยา /

ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยบูรณาการภาพพ้ืนท่ีและสังคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

กรรมการผู้ตัดสินโครงการ

คุณจรินทร์ทิพย์ ลียะวณิช 

ผู้จัดการโครงการสร้างสรรค์เจริญกรุง “Co-Create Charoen Krung” 

คุณทรงกลด บางย่ีขัน

นักคิด นักเขียน / บรรณาธิการนิตยสาร a day

คุณธนัฏฐา โกสีหเดช

นักออกแบบผู้เช่ียวชาญด้าน Service Design และ Design Thinking

ผศ.ดร. สุพิชชา โตวิวิชญ์

นักวิชาการด้านการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม /

อาจารย์ประจำาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้เข้าร่วมโครงการ

ตัวแทนนักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษาจาก 13 สถาบันในเครือข่าย 

miniTCDC ท้ัง 15 ทีม

• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิจิตรศิลป์ 

 สาขาวิชาการออกแบบ

• มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 สาขากราฟิกอาร์ต และกราฟิกมีเดีย

• มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์

• มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

 คณะศิลปศาสตร์ 

• มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร 

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 สาขาวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

• มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ

 และสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

• มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

• มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะศิลปกรรมศาสตร์

 สาขาวิชาการออกแบบ

• มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 หลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

• มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 สำานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

 สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม

• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

• มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปประยุกต์

• มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์
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Introduction 

Follow the learning journey of 15 teams of 
students from regional universities across 
Thailand as they explored how to develop 
creative community-based projects with 
“Service Design”. This method of thinking 
helps the youngster address complex 
challenges in today’s world by considering 
the whole picture and various needs of 
all stakeholder groups, which leads to a 
truly sustainable and community-centered 
development approach.

Representatives from each university
had the chance to adopt service design
process to create interesting community 
development proposals in their provinces. 
Throughout their projects, the students 
were coached by the Cartesian Planning 
Lab (CPL) team with advices on research 
and design processes. Three outstanding 
projects have been selected for on-site 
testing implementation to enthusiastic
responses from all involved since they 
have shown an understanding of the 
communities and stakeholders, and set 
a clearly defined goal with appropriate 
development approach. They have also 
fostered cooperation among community 
members and the public and private 
sectors, while having the most potential 
to build on and sustainably benefit the 
community.

This exhibition is part of the “Love Your 
Local Love Your City 2” project, a
collaboration which has continued for
the second year between Thailand Creative
& Design Center (TCDC) and Thai Health 
Promotion Foundation (Thai Health).

Learning about Service Design
New Era, New Needs,
New Method of Thinking

TCDC and Thai Health jointly organized the 
“Love Your Local Love Your City 2” project, 
a continuation from the previous year. 
It offered 15 teams of students from 13 
regional universities in miniTCDC network 
an opportunity to learn about Design 
Thinking, a method of meeting people’s 
real needs, with an emphasis on “Service 
Design”. 

Representatives from 13 universities 
nationwide traveled to TCDC, Bangkok in 
May 2016 to participate in the lectures 
and workshops conducted by Cartesian 
Planning Lab (CPL), a team of experts 
on research, design, and exploration of 
possibilities for community development. 
Throughout the course of six days,
the students had broadened their
perspectives on:

Creative City and Community Development
•	 This	policy	has	been	adopted	by	cities	
worldwide to enhance quality of life and 
stimulate economy.
•	 City	development	is	only	sustainable	
through partnership between public sector, 
private sector and community members. 
“Young people” is a key driving force. 

Service Design Basics
•	 Understanding	the	concept,	tools	
and process: from exploration, problem 
analysis and brainstorming for solutions, 
to testing the solutions and reflecting on 
the results, then going back to explore 
more data. This loop process offers the 
flexibility to handle the complex and fast-
changing needs in today’s world.
•	 Understanding	one’s	own	need	through	
the “Meaningful” concept. The students 
were urged to look around them and take 
notice of anything in the community that 
impacts themselves, in order to develop
an understanding of other people’s
needs through working together in 
interdisciplinary teams.
•	 Learning	to	work	with	people	of	different
opinions and needs, from one’s own team
members to community members and every
party related to a community ecosystem.
•	 Experiencing	the	working	process	first-
hand by taking part in the Co-Create Test Day,
a key part of the Co-Create Charoen Krung 
Project which is a model for developing 
creative space with service design.

15 Creative Community Development
Projects from 15 Student Teams Nationwide
After learning the theory, the students 
experimented with Service Design in
practice by developing their own community-
based projects. Each team received a 
support fund of 20,000 baht to conduct 
field studies about community members’ 

problems and needs, synthesize the
information and prepare a creative space 
development proposal. Every step was 
coached by CPL who gave the students 
advices on research and design processes. 

1. Local Green: Creating Namphi’s Organic 
Way of Living
—
Uttaradit Rajabhat University,
Faculty of Industrial Technology,
Program in Product Design Technology
—
Findings from Community Needs’ Study 
and Analysis
The community wanted to improve
the scenery to be more welcoming and
attractive to tourists by growing flowers,
vegetables or herbs.

Development Approach
Designing activities to encourage local 
participation such as planting front-yard 
vegetables, garden contest, co-designing
moisture-retaining plant pot from community 
waste and co-building landmark as a center
of unity.

2. Know Dialect, Speak Dialect 
Kam Mueang)
—
Chiang Rai Rajabhat University,
Faculty of Industrial Technology,
Architecture Program in Innovative Design
—
Findings from Community Needs’ Study 
and Analysis
The community wished to promote Kam 
Mueang dialect, an old and unique cultural 
asset, to a wider audience and carry on 
the legacy of the Northern Thai people
of Lanna.

Development Approach
Encouraging tourists to enjoy learning
and speaking Kam Mueang by designing
interesting word cards and distributing 
them via Walking Street vendors to 
shoppers to play sentence game.

3. Promoting Chiang Rai Temples for Art, 
Cultural and Architectural Tourism to Bring 
About Community Development
—

Chiang Rai Rajabhat University, Faculty 
of Industrial Technology, Architecture 
Program in Architecture
—
Findings from Community Needs’ Study 
and Analysis
The community wanted to promote the 
temples in Chiang Rai’s center city as 
tourist attractions and pave the way to 
cultural tourism development.

Development Approach
Attracting local teenagers to visit the 
temples and spread the words by designing 
promotional materials of the temples, 
community and other unique attractions in 
the forms that youngsters can participate 
and enjoy, such as 3D leaflet and snake 
ladder game.

4. Designing Media to Raise Litter Awareness 
Among Songkhla’s Chalatat Beach Visitors 
to Create Good Environment
—
Songkhla Rajabhat University,
Faculty of Fine Arts, Program in Design 
—
Findings from Community Needs’ Study 
and Analysis
The community was concerned about 
Chalatat Beach’s trash problem caused 
by vendors as well as tourists and local 
visitors.

Development Approach
Showing the consequence of littering 
and mocking such behavior through a 
sculpture made out of garbage in order to 
raise public awareness for protecting the 
beach’s environment.

5. Designing Waste Management System 
for Good Environment in Songkhla’s Wat 
Koh Tam School
—
Songkhla Rajabhat University,
Faculty of Fine Arts, Program in Design
—
Findings from Community Needs’ Study 
and Analysis
There were a lot of pigeons in the school 
area which could affect the students’ 
health. The school also had a problem with 
unsorted trash.
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Development Approach
Building a good waste management system 
by designing the bins to make sorting 
trash fun for the students and creating 
sample products from sorted trash, such 
as a hawk to scare off the pigeons, to 
show kids the benefit of making use of 
recycled materials.

6. Designing a Historical Cartoon about the 
Hua Talad Chinese Community in Pattani
—
Prince of Songkla University Pattani Campus, 
Faculty of Fine and Applied Art
—
Findings from Community Needs’ Study 
and Analysis
Hua Talad Chinese community has great 
historic significance with diversity in arts 
and culture. But many locals were unaware 
and yet to recognize the value of their 
community’s identity.  

Development Approach
Telling the story of district through cartoon.
The “Tea Time, Old Tale” activity was held 
for the locals to share their stories, from 
which a cartoon would be created and 
then distributed to school libraries and 
used for teaching.

7. Reducing Trash from Mangrove Forest 
Planting in Natub Village by Using Coconut 
Waste as Alternative Local Materials
—
Walailak University, Architecture Program
in Industrial Design 
—
Findings from Community Needs’ Study 
and Analysis
Coconut is one of the community’s cash 
crops and produces a lot of waste. There 
is also an issue of tourists planting
mangroves without removing the plastic 
bags, which results in only 30% survival 
rate and more trash in the forest.

Development Approach
Designing mangrove planting materials 
from 100% coconut waste to replace 
plastic bag in a way that villagers can do 
it themselves. Not only reducing coconut 
waste, this material is also biodegradable 
and adds no trash to the community.

8. Developing Transit Services in Maha-
sarakham University Khamriang Campus 
—
Mahasarakham University,
Faculty of Architecture, Urban Design and 
Creative Arts
—
Findings from Community Needs’ Study 
and Analysis
Campus transit service should be improved,
particularly the tram which is the main 
mode, to meet the need of students and 
faculties. Bicycle service should be more 
convenient and cover more area.

Development Approach
Designing the tram to carry more passengers 
without adding more cars, such as foldable 
seat. Renovating tram stops to offer shel-
ter from the sun and rain, and to add bike 
lending spots in the same area.

9. Promoting Tourism in Ubon Ratchthani’s 
Old Town District through Local Foods
—
Ubon Ratchathani University,
Faculty of Applied Art And Architecture
—
Findings from Community Needs’ Study 
and Analysis
The old town district boasts rich history 
and many great local restaurants. But 
most tourists only saw it as a stop on the 
way out of town while passerby locals 
tended to overlook this area.

Development Approach
Promoting tourism via local foods which 
fuse the culinary traditions of Vietnam, 
Lao and Chinese into its own style by 
developing a food guide to systematically 
provide information about restaurants, 
maps and travel tips.

10. Creative Space Renovation for Suan 
Takrai Community along Chedi Bucha
Canal, Nakhon Pathom Province
—
Nakhon Pathom Rajabhat University,
Visual Communication Design
—
Findings from Community Needs’ Study 
and Analysis
The canal-side community faced the 
problems of water hyacinth clogging up 

the waterways and community members 
discarding their waste into the canal.

Development Approach
Using the medium of Graffiti placed in
strategic locations to raise public awareness 
on waste disposal. Urging the community 
to jointly develop a canal-side creative 
space for relaxation and activities in order 
to foster public responsibility for maintaining 
the canal.

11. Promoting Students’ Community
Participation in Chonburi’s Wonnapa 
Beach Area
—
Burapha University, Faculty of Fine
and Applied Arts in Graphic Arts and
GraphicMedia
—
Findings from Community Needs’ Study 
and Analysis
The community wanted to stimulate the 
local economy and creatively added value 
to the public park on Wonnapa Beach.

Development Approach
Developing the park into a creative space 
for students and community members by 
organizing activities that appeal to both 
groups such as exercise, music performance. 
It would make greater use of the park and 
enliven local tourism.

12. Promoting Reading Culture in the
Faculty of Liberal Arts, Mahidol University
—
Mahidol University, 
Faculty of Liberal Arts
—
Findings from Community Needs’ Study 
and Analysis
The students read too little, whether for 
pre-class preparation and outside reading, 
even though reading is the heart of
learning and teaching at the Faculty of 
Liberal Arts. 

Development Approach
Raising awareness on this issue through 
tangible statistic information. Building 
motivation via reading contest for students 
from every year, along with online activities 
such as friend-to-friend book review.

The 3 Outstanding Projects Selected for 
Implementation
 
The students had implemented their
projects on actual location during August–
October 2016. Each team received 
100,000 baht support fund.

1. HEROes Teaching Youth: 
Creating Inspiration for Baan Tongkai to 
Sustainably Build On Their Wood-turning 
Craftsmanship
—
Chiang Mai University,
Faculty of Fine Arts, Design Division
—
Field studies and analysis of the community’s 
need revealed that Baan Tongkai would
like to carry on its wood-turning expertise 
which has been passed on for over 100 
years. It is the biggest producer of turned 
woods in Chiang Mai, yet remained largely 
unknown despite its location on tourist route. 

Brainstorming among stakeholders and  
defining the development approach as :
Introducing Baan Tongkai to the world to 
instill a sense of pride in the community 
and developing their skills to meet today’s 
market need in order to add value to their 
handicrafts.

Brainstorming and defining the Experience 
Economy strategy by :
Using the skill and wisdom capital of wood-
turning craftsmen to create an interesting 
experience.

Organizing Pre-Workshop
A mutual learning opportunity for the local 
craftsmen, designers and the students 
where a database of the community’s 
knowledge and wisdom was built in 
preparation for the next workshops and 
prototype products were created for 
project promotion.

Organizing Workshop and Guided Visit of 
Baan Tongkai Community
A mutual learning opportunity for the 
craftsmen, designers, business people
and wood-turning enthusiasts to create 
prototype products that advance the
traditional skill beyond OEM-based
production under the concept of sustainable 
use of resources.
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Results
Community:  
Gained public recognition and a sense of 
pride in their work. They also learnt new 
product design concepts from desigers 
and business people who understand 
today’s market in order to enhance their 
skills for product development and higher 
income. 

Workshop Participants
Experienced the wood turners’ way of 
living, learned the century-old wood- 
turning skill and experimented with using 
both modern and rare traditional tools.

Public Sector (TCDC Chiang Mai)
Gained a database of local wisdom that 
has been carried on for generations.

Chiang Mai University
Effectively managed timber resource. 

2. The Whisper Story
—
Prince of Songkla University,
Trang Campus, Faculty of Architecture
—
Field studies and analysis of the community’s
needs showed that the locals wanted to 
boost local economy without giving up 
their traditional way of life. Thap Thiang 
was once a major trading seaport in 
Southern Thailand, but the traditional 
ways of this old town are fading away 
along with its economic role.

Brainstorming with stakeholders resulted 
in the following approach :
Developing Thap Thiang into a cultural 
tourism town through interaction between 
community members and visitors. It would 
build among the locals recognition of their 
rich historical heritage of over 200 years 
which reflects in their way of life, as well 
as stimulate the economy with tourism.

Brainstorming and defining the strategy as :
Attracting cultural tourists to experience 
the community’s traditional way of life.

Designing a new way to experience the town
Creating meaningful contents for Thap 
Thiang with a guide book that encourages 
visitors to walk around and discover the 

story or secret of notable places by talk-
ing with shopkeepers and the locals.  

Testing the walk on actual location
The students learned the pros and cons 
from a tourist’s perspective. They then 
went back to collect more information 
from the locals to refine the guide’s 
contents to create the best experience to 
tourists.

Results
Community
Gained confidence and awareness of  
the value of their way of life. And cultural  
tourism would improve the economy  
without ruing the local identity.

Tourists
Enjoyed an interesting new experience 
that fosters interactions between people 
and people, and people and history.
Public Sector: Gained a new concept 
of tourism model and stimulated local 
economy.

3. 3 P: Plodpai, Penrabieb and Pratubjai 
(Safety, Orderly and Impressive)
—
Kamphaeng Phet Rajabhat University,
Faculty of Industrial Technology in
Product Development and Design
—
Field studies and analysis of the community’s 
needs revealed a road safety concern for 
students at the Municipal 2 School (Wat 
Thung Suan School). The school is  
situated on a busy road to the market, 
which poses a risk for students who cross 
the road every day. 

Brainstorming with stakeholders resulted 
in the following approach :
Creating a fun learning method for students
on how to cross the road safely. Redesigning 
the crossing in front of the school and 
signs for drivers and pedestrians.

Brainstorming and defining the 3 P Strategy :
Plodpai, Penrabieb and Pratubjai (Safety, 
Orderly and Impressive) that makes it fun 
for children to learn in activity format and 
develops an understanding on community 
space usage.

Developing an action learning kit for children 
Testing with students and teachers.

Prototyping the learning solution by
simulating various scenarios to evaluate 
the children’s understanding and testing 
the new signs and zebra crossing co-
designed with the students to createuser 
participation.

Producing the learning kit and the zebra 
crossing Reflecting on the problems found 
during the testing process and making 
adjustments before investing on actual 
production. 

Results
Community
Children have learned how to cross the 
road safely and orderly, while their parents 
and passerby locals gained a good 
impression and road safety awareness.

Public Sector
Prevented road accidents and reduced 
local traffic problems. This road safety 
learning method can also be built on to 
teach children in other areas.

miniTCDC
A Learning Center forRegional Creativity

“miniTCDC” is a collaboration between 
TCDC and 35 regional universities to create 
design learning resources throughout 
Thailand. Its objective is to promote Design 
Thinking as a tool to develop the quality 
of life and cultivate creative businesses in 
local communities.

Universities nationwide can apply to join 
miniTCDC network and receive design 
knowledge services that are diverse, 
easily accessible and creativity-stimulating, 
including:
•	 300-500	volumes	of	up-to-date	design	
publications per academic year.
•	 Design,	art	and	marketing	online	
databases regularly updated from around 
the world. 
•	 Live	broadcast	of	lectures,	seminars	
and talks held by TCDC.
•	 Participation	in	activities	that	enhance	
experience and knowledge such as  
Creativities Unfold.

•	 Funding	support	for	a	collaboration	 
between a university and its local community 
to build a body of knowledge and organize
creative activities in order to develop 
sustainable creative space.
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รู้-รัก-สามัคคี

รู้
การที่เราจะลงมือทำาสิ่งใดนั้น
จะต้องรู้เสียก่อน รู้ถึงปัจจัยทั้งหมด
รู้ถึงปัญหา
และรู้ถึงวิธีแก้ปัญหา

รัก
คือ ความรัก 
เมื่อเรารู้ครบถ้วนกระบวนความแล้ว
จะต้องมีความรัก
การพิจารณาที่จะเข้าไปลงมือปฏิบัติ
แก้ไขปัญหานั้นๆ คือ การสร้างฉันทะ

สามัคคี
การท่ีจะลงมือปฏิบัติควรคำานึงเสมอว่า
เราจะทำางานคนเดียวไม่ได้
ต้องร่วมมือร่วมใจกันเป็นองค์กร เป็นหมู่คณะ
จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี     

หนึ่งในหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 

ที่มา : สำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ (กปร.)
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พ่อหลวง” 
ของปวงชนชาวไทย ทรงมีแนวทางการทำางานอันทรงคุณค่าต่อ
สังคมส่วนรวม และสอดคล้องกับแก่นแท้ของกระบวนการคิด
เชิงออกแบบ มาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการคิดคำาว่า Design Thinking 

เพื่อเรียกแนวทางดังกล่าว

โครงการต่อยอดการสร้างพ้ืนท่ีชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน
(Love Your Local Love Your City 2) ขอน้อมนำาแนวทาง
ทรงงานของมหาปราชญ์นักพัฒนาผู้ย่ิงใหญ่ท่ีท่ัวโลกให้การยกย่อง
มาเผยแพร่สู่นักศึกษาในส่วนภูมิภาคท่ัวประเทศ เพ่ือให้คนรุ่นใหม่
ได้ยึดเป็นแบบอย่างในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 
และนำามาเป็นหลักปฏิบัติเพื่อช่วยกันพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นของ
ตนอย่างยั่งยืน ก่อเกิดเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนา 
ประเทศชาติสืบต่อไป

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำาลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้จัดทำาหนังสือโครงการต่อยอด
การสร้างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน
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Love your local

Love your city #2

หนังสือสรุปโครงการต่อยอด

การสร้างพ้ืนท่ีชุมชนสร้างสรรค์ 

ด้วยพลังเยาวชน

เลขมาตรฐานสากลประจำาหนังสือ

ISBN 978-616-7789-27-9

พิมพ์คร้ังท่ี 1
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จัดทำาโดย
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ภายใต้โครงการ

กระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้

ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค 

(miniTCDC)

ลิขสิทธ์ิเน้ือหาในหนังสือเล่มน้ีเป็นของ
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