
 

 

 
แบบเสนอโครงการ 
#เด็กอวด (ท า) ดี 

 
 

๑. ช ือ่ทมี      NWM  Road  Safety  
๒. ช ื่อโครงการ/กจิกรรม  เครื่องฆ่าเชื้อโรคในหมวกนิรภัย เพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะของผู้ขับขี่จักรยานยนต์และ

ผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซด์  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม  ด้านการสร้างรายได้  ด้านวัฒนธรรม 

 ด้านการเกษตร  ด้านการศึกษา 
   ด้านสาธารณสุข  ด้านสิ่งแวดล้อม 
   ด้านสังคม  อื่น ๆ (ระบุ   )  

๓. พื้นที่ด าเนินการ    เขตพ้ืนที่นวลจันทร์ กรุงเทพมหานคร                          

๔. สภาพปัญหาพร ้อมสาเหตุหลักในพื้นที่ด าเนินโครงการ  
           ในเขตพ้ืนที่นวลจันทร์ กรุงเทพมหานคร มีสถานศึกษา ชุมชนและบริษัทเอกชนอย่างมาก ท าให้

ประชาชน นักเรียน นักศึกษา วัยรุ่น วัยคนท างาน มีจ านวนมากขึ้น  โดยในช่วงระยะเวลายามเช้า ช่วงเย็นและ
ช่วงระยะเวลาเร่งรีบ  โดยเฉพาะการใช้บริการจักรยานยนต์วินมอเตอร์ไซด์เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการ

เข้าเรียน เข้าท างาน ท าภารกิจของประชาชนในชุมชน ให้ทันเวลา ส่งผลให้มองข้ามด้านความปลอดภัยในการ
ขับขี่ปลอดภัยในชุมชน ท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  เช่น  การไม่สวกหมวกนิรภัยของคนซ้อนหรือคนขับขี่ หรือ
บางครั้งคนขับขี่สวมหมวกแต่คนซ้อนไม่สวมหมวกนิรภัย  สาเหตุหลักที่ปฏิเสธการสวมหมวกนิรภัย  เช่น กลัว

ผมเสียทรง  กลัวความไม่สะอาดของหมวกนิรภัยที่ผู้ขับขี่มอบให้  กลัวเม่ือใส่แล้วมีรังแคบนหลังศรีษะหลังจาก
สวมใส่หมวกนิรภัย  เสียเวลาในการเข้าท างาน   ความเร่งรีบ และ ใช้ความรู้สึกว่าขับหรือซ้อนไปแค่นี้คงไม่เกิด

อุบัติเหตุ   ผนวกกับพฤติกรรมของวินมอเตอร์ไซด์ขาดความปลอดภัยเม่ือประสบอุบัติเหตุท าให้คนซ้อนเกิด
อุบัติเหตุหนัก เกิดผลกระทบต่อสมองและอวัยวะในส่วนต่างๆมากมายตามมา  อุบัติเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดในพ้ืนที่  
พฤติกรรมการขับขี่ของรถใช้ความเร็วสูง  ไม่เคารพปฏิบัติตามสัญลักษณ์จราจร   จากการส ารวจข้อมูลของ

บริษัทกลางคุ้มครองผู้ระสบภัยจากรถ (จ ากัด)  (๒๕๖๒) พบว่า ผู้เข้ารับสินไหมทดแทนในการเกิดอุบัติเหตุเป็น
ผู้รับบริการวินมอเตอร์ไซด์หรือประชาชนในชุมชนเป็นส่วนใหญ่  เนื่องด้วยมองข้ามความส าคัญและใส่ใจใน

การสวมกหมวกนิรภัยของคนซ้อน  จากข้อมูลส านักอนามัยทับเจริญ พ้ืนที่นวลจันทร์ (๒๕๖๒) การเกิด
อุบัติเหตุจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  การสูญเสียอวัยวะร่างกาย การเสียเวลาในการเข้ารับการรักษาพยาบาล 
และเสียเวลาในการฟ้ืนฟูร่างกายเม่ือประสบอุบัติเหตุร้ายแรง  ด้วยเหตุนี้พวกเราในฐานะเยาวชนมีแนวคิดที่จะ

ออกแบบและสร้างนวัตกรรมเพ่ือชุมชนที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้ ซ้อนและผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซด์สวมหมวก
นิรภัยอย่างปลอดภัยมีความเชื่อม่ันในความสะอาดของหมวกนิรภัยโดยสอดคล้องกับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส

โคโรน่า ๒๐๑๙ สร้างความปลอดภัย  และลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยออกแบบและสร้างนวัตกรรมท า
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ความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในหมวกนิรภัยถ้าคนขับและคนซ้อนสวมหมวกนิรภัยก็จะสามารถลดอุบัติเหตุที่
เกิดขึ้นได้หรือถ้าเกิดอุบัติเหตุก็ส่งผลกระทบน้อยลงในส่วนต่างๆที่เก่ียวข้อง 

๕. หลักการและเหตุผลการด าเนินโครงการ  
         ปัจจุบันปัญหาด้านอุบัติเหตุจราจรเป็นปัญหาส าคัญของสังคมแม้ว่าทุกภาคส่วนจะได้ตระหนัก  และให้
ความส าคัญในการแก้ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน แต่ก็ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่

ก าหนดไว้ เห็นได้จากแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุยังคงสูงเฉลี่ยต้ังแต่ปี พ .ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒  ในอัตราร้อยละ ๓ 
ต่อปี (ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน,๒๕๖๑) ด้วยเหตุผลหลายประการ 
เช่น  ผู้ขับขี่ขาดความรู้และความเข้าใจในการขับขี่  การขับขี่ด้วยความประมาท ขาดการสนับสนุนงบประมาณ

ในการแก้ไขปัญหาอย่างพอเพียง หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องขาดความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด 
ชุมชนขาดการตระหนักและรับรู้ในปัญหาอุบัติเหตุของตนเอง หรือผู้ขับขี่ขาดองค์ความรู้ในการควบคุมพาหนะ 

ควบคุมการหยุดรถ จอดรถในลักษณะที่เป็นการเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืนเป็นต้น  การแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวจึงจ าเป็นที่ต้องเข้าใจสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันต่อความไม่สอดคล้องขององค์ประกอบการ
เกิดอุบัติเหตุ และส่งผลให้เกิดความปลอดภัยบนท้องถนน ๓  ปัจจัย คือ คน รถ สิ่งแวดล้อมและถนน  (ส านัก

นโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกลุ่มพัฒนาความปลอดภัย ,๒๕๖๒) การได้มาซ่ึงความรู้ความเข้าใจถึง
ความสัมพันธ์ด้านปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆ จ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน นักเรียน นักศึกษา 

ไปยังภาคส่วนต่างๆที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาที่ตรงต่อ
สถานการณ์นั้นๆ  
 การศึกษาสาเหตุเชิงพ้ืนที่และปัจจัยที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นเป้าหมายที่ส าคัญที่ท าให้ผู้

ด าเนินงานได้ทราบถึงมูลเหตุที่เป็นปัญหาส าคัญของวัยรุ่นและประชากรในพ้ืนที่ท่ีท าให้เกิดปัญหาโดยส่วนใหญ่
มาจากการประมาทหรือไม่ หรือมีสาเหตุอ่ืนที่ ซ้อนอยู่ภายใน โดยผู้ด าเนินงานอาศัยการปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วม ( Participatory Action Research : PAR)  ซ่ึงเป็นการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาสังคมและ
ชุมชนอย่างแท้จริง  การบังคับใช้กฎหมายก็ยังไม่ช่วยให้อุบัติเหตุลดลง ไม่สามารถสร้างความยั่งยืนให้กับความ
ปลอดภัยบนท้องถนนได้อย่างแท้จริง เนื่องจากอุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่เอง  

          ทั้งนี้แนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและเป้าหมายคือ น าภาคประชาชนในชุมชน 
นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยบนท้องถนน เข้ามามีส่วนร่วมในการ

ขับเคลื่อนความปลอดภัยบนท้องถนน ตลอดจนเรียนรู้และสร้างความตระหนักในปัญหาดังกล่าว โดยพิจารณา
หาปัจจัยและพฤติกรรมที่เป็นข้อเสี่ยงของวัยรุ่น ประชากรในชุมชน เพ่ือจะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้
อย่างทันต่อเหตุการณ์  

          พวกเราในฐานนะเยาวชนที่มีแนวคิดในการพัฒนาและเป็นผู้รับผิดชอบในการลงพ้ืนที่หาข้อมูลเพ่ือ
น ามาวิเคราะห์หาแนวทางปฏิบัติในการแก้ปัญหาที่คาดว่าจะเป็นไป ได้ จึงต้องการศึกษาปัจจัยและพฤติกรรม

ของประชาชนในพ้ืนที่ ว่าสาเหตุใดที่เป็นปัจจัยหลักในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพ่ือจะได้ด าเนินกิจกรรมที่
สอดคล้องให้อุบัติเหตุลดลง สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในชุมชนแบบร่วมมือ  ลดการสูญเสียด้านร่างกาย  
ลดการสูญเสียด้านเวลาเรียน ลดการสูญเสียด้านการท างาน ลดการสูญเสียด้านการรักษาพยาบาล  และสร้าง
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ความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืนต่อไป พร้อมทั้งศึกษาสิ่งที่สามารถอ านวยความสะดวกเพ่ือสร้างความ
ปลอดภัยบนท้องถนนให้กับชุมชนได้ ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานท าความสะอาดหมวกนิรภัยในการรับส่ง

ผู้โดยสารในเวลาที่จ ากัด นวัตกรรมที่คาดว่าจะลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาวะปลอดเชื้อโรคในหมวกนิรภัย คือการ
สร้างโอโซนด้วยระบบความร้อนที่ไปท าลาย Fermentation ของเชื้อโรคให้หยุดการเจริญเติบโตหรือตายได้ 

พัฒนาเป็นนวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อโรคในหมวกนิรภัย เพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะของผู้ขับขี่จักรยานยนต์และ
ผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซด์ โดยใช้องค์ความรู้ในสาขาวิชาชีพมาเป็นแนวคิดและพัฒนาด้วยกระบวนการ
ออกแบบเชิงวิศวกรรม  EDP (Engineering Design Process) ตามแนวคิด STEM Education และ DESING 

THINKING EDUCATION   

๖. วัตถุประสงค ์ของโครงการ  
 ๖.๑ เพ่ือศึกษาปัญหาและความต้องการของชุมชนเพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่อ านวยความสะดวกและลด

ปัญหาสุขภาวะด้านความปลอดภัยของชาวบ้านในชุมชนนวลจันทร์ กรุงเทพมหานคร  
๖.๒ เพ่ือออกแบบและสร้างนวัตกรรมที่ช่วยฆ่าเชื้อโรคในหมวกนิรภัยด้วยระบบโอโซนส าหรับชุมชนใน

เขตพ้ืนที่นวลจันทร์ กรุงเทพมหานคร 

๖.๓ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจและแรงจูงใจต่อการพัฒนานวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อโรคในหมวกนิรภัยด้วย
ระบบโอโซนในเขตพ้ืนที่นวลจันทร์ กรุงเทพมหานคร 

๗. เป้าหมาย/ผลผลิต 
          ๗.๑ ผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซด์ในเขตพ้ืนที่นวลจันทร์ กรุงเทพมหานคร 
 ๗.๒ ผู้ใช้บริการ ประชาชนในชุมชนที่ใช้บริการวินมอเตอร์ไซด์ในเขตพ้ืนที่นวลจันทร์ กรุงเทพมหานคร 

ตารางท่ี ๑  กลุ่มผู้ได้รับประโยชน์และผลกระทบ 

ล าดับ

ความส าคญั 

 

ผู้รับประโยชน์ 

 

ความส าคัญ 

๑ คนในพ้ืนท่ีชุมชนนวลจันทร์  

บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มประชาชนพ้ืนถ่ินหรือท้องถ่ินท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงจากความไม่

ปลอดภัยบนท้องถนน 

๒ นักเรียน  นักศึกษา   

บุคลากรครู     

ประชากรแฝงท่ีมีอิทธิพลต่อการเพ่ิมของปริมาณการจราจร มีพฤติกรรม

การขับข่ีเส่ียงอยู่บนพ้ืนท่ีท่ีมีอัตราอุบัติเหตุสูง 

๓ ประชาชนท่ัวไป  ผู้ให้บริการรถ

จักรยายนต์โดยสาร ผู้ใช้บริการ

วินมอเตอร์ไซด์  

กลุ่มประชากรแฝงท่ีมีอิทธิพลต่อการเพ่ิมของปริมาณการจราจร จากการ
ไม่วางแผนเมือง  จึงท าให้ประชากรบางส่วนมีรูปแบบการใช้ถนนท่ีไม่
ปลอดภัย อาทิ ขับรถย้อนศร ไม่สวมหมวกนิรภัย พฤติกรรมการขับข่ีไม่
ปลอดภัย   และได้รับผลกระทบจากการเติบโตของเมืองแบบไร้ทิศทาง   

๔ หน่วยงานท่ีให้ความร่วมมือใน

ชุมชน 

มีส่วนร่วมในการออกแบบนวัตกรรมและกระบวนการเพ่ือลดปัญหา
อุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างปลอดภัย 

เสาหลักท่ี ๑ 

เสาหลักท่ี ๒ 

เสาหลักท่ี ๓ 
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๘. วิธ ีการด าเนินการ  
 ๘.๑ รายละเอียดขั้นตอนการท างานโดยย่อ  
วิธีการท างานของผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดและพัฒนาด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  EDP ตามแนวคิด STEM Education  
และ DESING THINKING EDUCATION 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนท่ีชุมชน 

ข้อมูลด้านพ้ืนท่ีและกายภาพ ข้อมูลด้านสังคมและความปลอดภัย 

1. การคมนาคมขนส่ง  

2. การใช้ประโยชน์ร่วมกันในชุมชน  

3. ความปลอดภัยของถนนในการขับข่ี  

4. สภาพส่ิงแวดล้อม เช่น  ถนน  สัญลักษณ์  
 จราจร  ชุมชนในพ้ืนท่ี  เป็นต้น 

1. วิถีชีวิต ความสัมพันธ์ในชุมชน  

2. กลุ่มผู้น าและกิจกรรมภายในชุมชน  

3. พฤติกรรมเส่ียงในการก่อให้เกิดอุบัติเหตุ  

4. ความเร็วของการขับข่ีในพ้ืนท่ี  
5. ปัญหาเร่ืองความปลอภัยบนท้องถนน  

วิเคราะห์ข้อมูลและแนวปฏิบัติ 
1. รูปแบบท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหา 
2. วิธีการมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม 
3. ความคาดหวังต่อการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
4. พฤติกรรมและจุดเส่ียงท่ีก่อให้เกิดอุบิติเหตุ 

แนวทางในการสร้างนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหา 

1. น าข้อมูลจากชุมชนมาวิเคราะห์ถึงปัจจัย 
ที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุ 

เครื่องฆ่าเชื้อโรคในหมวกนิรภัย เพ่ือเสริมสร้างสุขภาวะของผู้ขับขี่จักรยานยนต์ 
และผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซด์ 

ติดตามและประเมินผล 
การด าเนินงาน 

5. ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุ 

2. พฤติกรรมการปฏิเสธการสวมหมวกนิรภัยของ 
คนซ้อนหรือผู้รับบริการวินมอเตอร์ไซด์ 

3. ศึกษาหาข้อมูลในการออกแบบและสร้างนวัตกรรม 
ฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบโอโซนในหมวกนิรภัย 
เพ่ือสร้างความม่ันใจในการสวมใส่ของผู้ใช้บริการ 
4. ออกแบบและสร้างตามแบบร่างที่ออกแบบไว้ 

5. น าไปทดสอบกับวินมอเตอร์ไซด์และผู้ใช้บริการในชุมชน 

6. ปรับปรุง  แก้ไข และเผยแพร่ในชุมชนสร้างแรงจูงใจ 
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กรอบแนวคิดในการพัฒนาผลงานนวัตกรรมกระบวนการคิดเชิงออกแบบท่ีคาดว่าจะส าเร็จ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงพ้ืนท่ีชุมชนเข้าใจปัญหา 
และผู้คนในชุมชน 

ระบุความต้องการหรือ 
ประโยคหลัก 

หาแนวทางแก้ปัญหา 

พัฒนาต้นแบบ 
กระบวนการ 

น าไปทดลองในชุมชน EMPATHIZE 

DEFINE 

IDEATE 

PROTOTYPE 

TEST 
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 ๘.๒ แผนการด าเนินงาน  

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

กย. ต.ค . พ.ย. ธ .ค . ม.ค . 

๑. ศึกษาข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในชุมชนเพ่ือค้นหาปัญหา       
๒. น าข้อมูลจากชุมชนมาวิเคราะห์ถึงปัจจัย 
ที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุที่มาของปัญหา 

     

๓. ศึกษาหาข้อมูลในการออกแบบและสร้างนวัตกรรม 

ฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบโอโซนในหมวกนิรภัยเพ่ือแก้ปัญหา  
    

๔. ออกแบบและสร้างนวตักรรมตามร่างแบบที่
ก าหนดไว้โดยใชค้วามรู้ในวชิาชพีตนเอง   

    

๕. ทดลองในพ้ืนทีช่มุชนจริงวินมอเตอร์ไซด์และ
ผู้ใช ้บริการในชมุชนพ้ืนที่นวลจนัทร์     

    

๖. ปรับปรุง แก้ไข และเผยแพร่ผลงานต่อชมุชน 
น าไปติดตั้งจริงทดลองใชแ้ละบันทึกผลการทดลอง
ค้นหาประสิทธิภาพและคุณภาพของการใชง้าน
นวัตกรรม พร้อมส ารวจความพึงพอใจและแรงจงูใจ
ในการร่วมใจสวมหมวกนิรภัยเม่ือมีเคร่ืองฆ่าเช ือ้โรค
ด้วยระบบโอโซนเพ่ือสร้างคุณภาพชวีติและสร้าง
ความปลอดภัยในชีวติห่างไกลเช ือ้โรค คนขับและคน
ซ้อนสวมหมวกนิรภัยป้องกนัลดอุบัติเหตุ  

    

๙. งบประมาณรวมทัง้โครงการ  จ  านวน ................๓๐,๐๐๐.................................. บาท 
  งบประมาณทีเ่สนอขอ   จ  านวน ................๓๐,๐๐๐.................................. บาท 

  งบประมาณทีม่หีนว่ยงานอืน่รว่มสนบัสนนุ (ถ้าม)ี จ  านวน .................-................................. บาท



7 
 

 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ร ับจากการด าเนินโครงการ  
  ๑)  ตนเอง 
   ๑.๑ การน าองค์ความรู้ในวิชาช ีพมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถ
แก้ปัญหาในชุมชนได้ 
   ๑.๒ ได้รับการฝึกทักษะและสมรรถนะวิชาชพีด้านการออกแบบแนวคิดเชงิระบบในการ
พัฒนาผลงานสร้างสรรค์สู่ช ุมชน  

  ๒)  ช ุมชน/ท้องถ่ิน หรือประเทศชาติ 
 ๒.๑  เกิดกา รพัฒนาคุณ ภา พชี วิตของผู้ ขับขี่วิ นมอ เตอร์ ไซด์ ในเขตพ้ืนที่ นวลจั นทร์  

กรุงเทพมหานคร 
 ๒.๒ เกิดการพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพ่ือจูงใจผู้ใช้บริการในการสวมหมวก

นิรภัยขณะซ้อนในการขับขี่และลดระยะเวลาในการรักษาความสะอาดของหมวกนิรภัย สร้างความปลอดภัยใน
การสวมใส่หมวกนิรภัย  ลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืน 

 ๒.๓ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนน 

สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยให้อยากสวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งโดยไม่ปฏิเสธ 

๑๑. ปัจจ ัยที่จ ะช ่วยท าใ ห้โครงการประสบความส าเร ็จ  

  ๑๑.๑  การได้รับข้อมูลจากหนว่ยงานความร่วมมือในพ้ืนทีช่มุชน เช ่น ช ุมชนวัดนวลจันทร์ ช ุมชน
ตลาดโพธิ์สุวรรณ์ วินมอเตอร์ไซด์ในพ้ืนที่  สถานีอนามัยทับเจริญ สถานีต ารวจนครบาลโคกคราม บริษัท
กลางผู้ประสบภัยจากรถ (จ ากัด)   

  ๑๑.๒   การสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์และบุคลากรในสถานศึกษาให้การ
สนับสนุนการพัฒนาผลงานนวัตกรรมที่สามารถเป็นระโยชน์ต่อช ุมชนและท้องถ่ินได้อย่างย่ังยืน  

 ๑๑.๓  การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที่ให้ความส าคัญในด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

 ๑๑.๔  กลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาที่ให้ความร่วมมือในการให้ความส าคัญต่อการพัฒนานวัตกรรม 

๑๒. บุคคลหรอืหนว่ยงาน (ภาครฐั/เอกชน) ในพืน้ทีท่ ีอ่ยากให้มาสนบัสนนุโครงการเพื่อใ ห้เกิดผล
เป็นร ูปธรรมยิ่งขึ้น พร ้อมอธ ิบายเหตุผล 
 ๑๒.๑  สถานีต ารวจนครบาลโคกครามเข้ามาบทบาทส าคัญในการให้ความรู้ความเข้าใจให้กับ
ประชาชนในชมุชน เยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติด้านการขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัย การสวมหมวกนิรภัย
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มีข้อดีอย่างไร ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดอุบัติเหตุส่งผลต่อการด าเนินช ีวิตอย่างไร  พฤติกรรมที่
เหมาะสมในการขับขี่อย่างมีน ้าใจ  ใส่ใจวินัยจราจร มีสติ มีวินัย  มีน ้าใจ  ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ     
  ๑๒.๒  ส านักงานเขตพ้ืนที่บึงกุ่ม เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและจุด
เสี่ยงที่เกิดขึ้นที่ส่งผลต่อการขับขี่ในชมุชน เช ่น  ป้ายสัญลักษณ์การจราจรบนท้องถนนนวลจันทร์   เนิน
สูงผ่อนการขับรถเร็วในชมุชน   พัฒนาสภาพถนนที่ทรุดโทรม   แสงสว่างที่ส่งผลต่อการขับขี่ในอนาคต 
 ๑๒ ,๓  ส านักงานอนามัยทับเจริญ นวลจันทร์ เข้ามามีบทบาทในการให้องค์ความรู้ด้านความ
ปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยที่สะอาดปราศจากเช ื้อโรค   ให้ความรู้ด้านผลกระทบที่เกิดจาก
อุบัติเหตุที่ส่งผลต่อร่างกาย  จิตใจ ความวิตกกังวล  การฟ้ืนฟูสมรรถภาพร่างกายหลังเกิดอุบัติเหตุ  การ
เสียเวลาในการเข้ารับการรักษาพยาบาล   

๑๓. ใครค ือบุคคลในฝันที่ค ุณอยากพบ เพราะเหตุใด  
       คุณบิณ บันลือฤทธิ์  ดารานักแสดงและนักจติสาธารณะเพ่ืออุทิศตนเพ่ือส่วนรวม เหตุผลเนือ่งด้วย
กลุ่มกระผมมองเห็นความส าคัญในการอุทิศตนและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะในการน านวัตกรรมที่
ออกแบบและสร้างไปพัฒนาชมุชนและแก้ปัญหาใหก้ับชมุชนได้ตรงจดุลดปญัหาอุบัติเหตุที่เกิดจากขับขี่
ที่ไม่ปลอดภัยพร้อมทั้งน านวัตกรรมที่ไดไ้ปสร้างความเช ือ่ม่ันให้กับผู้ใช ้บริการในการสวหมวกนิรภัยโดย
ไม่ถูกปฏิเสธเพ่ือเม่ือเกิดอุบัติหตุแล้วจะเกิดผลกระทบน้อยลง และคิดว่าคุณบิณ บันลือฤทธิ์  เป็น
ต้นแบบของจิตอาสาอุทิศตนเพ่ือสังคม  

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้ส าแดงไวข้้างตน้เปน็ความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อที่มุม
ขวาด้านล่างของแบบเสนอโครงการ พร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐาน        
ที่แนบทุกฉบับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

             ผู้เสนอโครงการ 
   ลงชื่อ   …………………….ผู้สมัคร (หัวหน้าทีม) 

           (นายวุฒิธนา  สิงเหิน) 
                               วัน/เดือน/ปี   ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๔  

   ลงชื่อ                           ผู้สมัคร (สมาชิกทีม) 
          (นายภาณุวัฒน์  ค าเงิน) 

วัน/เดือน/ปี   ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
   ลงชื่อ                           ผู้สมัคร (สมาชิกทีม) 

        (นายธนพัฒน์ ส่งเสริม) 
วัน/เดือน/ปี    ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 



9 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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1. เครื่องมือเพ่ือเตรียมความพร้อมสัมภาษณ์ลงพ้ืนท่ีในชุมชน 
 

ประเด็นค าถาม รายละเอียด 
สิ่งที่เป็นปัญหาและข้อจ ากัด 
 
 
 
 
 

1. ผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซด์บางคนไม่สวมหมวกนิรภัย
เนื่องจากต้องรีบร้อนไปส่งผู้โดยสาร 
2. ผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซด์ปฏิเสธการสวมหมวก
นิรภัยเนื่องจาก กลัวความไม่สะอาดของหมวกจากผู้
ให้บริการ  คิดว่าไปไม่ไกลไม่ต้องใส่ก็ได้  
3. ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ยังอยู่
ในระดับต่ า 
4. หมวกนิรภัยมีความสะอาดน้อย และวิธีการท า
ความสะอาดยุ่งยาก 

มีวิธีไหนที่ท าอยู่แล้วบ้าง 
 
 
 
 
 

1. ผู้ให้บริการวินมอเตอร์ไซด์ส่วนใหญ่สวมหมวก
นิรภัยทุกครั้งก่อนการให้บริการ 
2. ผู้ให้บริการวินมอเตอร์ไซด์ค านึงถึงความปลอดภัย
ของผู้รับบริการทุกครั้ง 
3. การท าความสะอาดหมวกนิรภัยต้องใช้ขั้นตอน
และระยะเวลานาน เช่น ถอดซักและน าไปตากแดด 

สิ่งที่น่าสนใจในการแก้ไขปัญหา 
 
 
 
 
 

1. หมวกนิรภัยมีความสะอาดน้อย ท าความสะอาด
ล าบาก ไม่มีความปลอดภัยในการสวมใส่ 
2. สร้างเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนในการปลูก
จิตส านึก 
3. หมวกนิรภัยมีความสกปรกเป็นผลท าให้
ผู้ใช้บริการปฏิเสธการสวมหมวกนิรภัย 
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2. แผนท่ีชุมชน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

2.1 บริเวณใดที่รวมตัวกันบ่อยๆ 
บริเวณตลาดโพธิ์สุวรรณ , เซเว่นนวลจันทร์ 56 , วินมอเตอร์ไซด์ช่วงเวลา 06.00 - 08.00 น. เป็น
ช่วงเวลาประชาชนไปจ่ายตลาดและนักเรียนไปโรงเรียน  คนวัยท างานเดินทางไปท างาน 

2.2 บริเวณใดที่เป็นที่สะดุดตา 
วัดนวลจันทร์เพราะเป็นแหล่งรวมประชาชนหลายวัย และเวลาเช้าและเย็น  ผู้ปกครองนักเรียนไปรับ 
– ส่งบุตรหลานโดยผ่านทางประตูวัด 

2.3 บริเวณใดที่เป็นจุดเสี่ยง ต้องเฝ้าระวัง 
   บริเวณสามแยกตลาดโพธิ์สุวรรณเพราะไม่มีสัญญาณไฟจราจร ใช้แค่กรวยก้ันในช่วงเวลาเร่งด่วน และ
มีทางม้าลาย ประชาชนในพ้ืนที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับขี่บนท้องถนน 

 

ถนน
นวลจันทร์ 

ถนนรามอินทรา 40 

วัดนวลจันทร์ 

ตลาดโพธิ์สุวรณ 

นวลจันทร์ซอย 56 วินนวลจันทร์ซอย 56 

วินเคหะธานี 2 

บ้านคุณย่าหมู 

ร้านน้ าป้ากลอป์ 

ร้านก๋ยวเต๋ียวยายปี 

หมู่บ้านอารียา 

ร้านซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ 

วินหมู่บ้านเอ้ือประชา 

ชุมชนหลังวัดนวลจันทร์ 

วิทยาลัยการอาชีพ 
นวมินทราชูทิศ 
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3. แผนการลงพ้ืนท่ีเพ่ือหาข้อมูล 
            ปัญหาคือ    ผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซด์ไม่สวมใส่หมวกนิรภัยขณะซ้อน เป็นผลท าให้ขาดความ
ปลอดภัยในคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยบนท้องถนน , หมวกนิรภัยท าความสะอาดใช้เวลานานและ
ยากในการดูแลรักษา ,  ความไม่สะอาดของหมวกนิรภัย  

 

ผู้ท่ีเก่ียวข้อง จ านวน อยากรู้อะไรจากผู้เก่ียวข้อง จะรู้ได้โดยวิธีใด ต้องใช้ค าถามว่า
อย่างไร 

1. วินมอเตอร์ไซด์ 
1.1 วินหมู่บ้านเอ้ือ
ประชา 
1.2 วินหมู่บ้านเคหะ
ธานี 2 
1.3 วินหมู่นวลจันทร์ 
56 ตลาดโพธิ์สุวรรณ 
2.  สมาชิกในชมุชม 
ประกอบด้วย 
ผู้สูงอายุ , วัยท างาน 
แม่ค้าร้านน้ า, แม่ค้า
ร้านขายของช า ,
พระภิกษุสงฆ์ , 
แม่ค้าร้านก๋วยเต๋ยว , 
แม่ค้าในตลาดโพธิ์
สุวรรณ  

บุคคลกลุ่มน้ีคือ
ผู้ใช้บริการวินมอ
เตอร์ไซด์ 
 
 
 
 
 
 

 
9 คน 

 
5 คน 

 
12 คน 

 
42 คน 

1. การปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวันเป็นอย่างไรบ้าง 
2. ความปลอดภัยบนท้อง
ถนนตามความคิดเห็นของ
ท่านเป็นอย่างไร 
3. อะไรที่ช่วยส่งเสริมให้
คุณภาพชีวิตที่ดีหรือไม่ดีของ
ท่านบ้าง 
4. ท่านให้ความส าคัญอะไร
เป็นพิเศษในการอยู่ร่วมกันใน
ชุมชน 
5. สิ่งที่ท่านต้องการในชุมชน
คืออะไร 
6. ท่านมีแนวคิดอย่างไรใน
การจะช่วยพัฒนาชุมชน 
7. ความปลอดภัยบนท้อง
ถนนทุกันนี้เป็นอย่างไรบ้างใน
ชุมชน 
8. ท่านคิดว่าผลกระทบใดเป็น
เหตุส าคัญที่ท าให้เกิดปัญหา
ในชุมชน 
 
 

1. การสังเกตพฤติกรรม
การขับขี่บนท้องถนนใน
ช่วงเวลารับและส่ง
นักเรียน 
2. เก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์โดยการลงพ้ืนที่
จริงในชุมชน 
3. แบบสอบถามที่เก่ียวกับ
ความปลอดภัยในการใช้
ชีวิตประจ าวัน 

1. สวัสดีครับ…..ผมมา
จากวิทยาลัยการ
อาชีพนวมินทราชูทิศ ขอ
ความอนุเคราะห์ในการ
ตอบค าถามเพ่ือใช้
ประกอบการศึกษา
อาชีวศึกษาครับผม 
2. ในชุมชนที่ท่านอาศัย
อยู่ท่านคิดว่าอะไรที่
ประสบปัญหาบ้างครับ 
3. ท่านมีความคิดเห็น
เก่ียวกับความปลอดภัย
บนท้องถนนในชุมชน
อย่างไร 
4. ท่านปฏิบัติอย่างไรใน
การให้บริการรับส่ง
ผู้โดยสารในทุกวัน 
5. ท่านใช้บริการวินมอ
เตอร์ไซด์ท่านคิดเห็น
อย่างไร 
6. สิ่งที่ท่านพบบ่อยๆที่
เป็นปัญหาและอุปสรรค
ผลกระทบ ต่อการ
ด าเนินชีวิตคืออะไรบ้าง
ครับ 
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4. ลักษณะของบุคคล (Persona) 
 

รูปภาพ วาดอย่างง่าย 
 
 
 
 
 
 

Gain (ส่ิงท่ีได้รับแล้วมีความสุข) 
1. ให้บริการรับส่งผู้โดยสารถึงจุดหมาย 
2. ปฏิบัติการขับขี่อย่างปลอดภัยโดยไม่มีกฏหมาย
มาบังคับท าจนเป็นนิสัย 
3.  ความเชื่อม่ันในความปลอดภัยด้านการขับขี่ลุง
ชอบอธิบายถึงความส าคัญในการขับขี่บนท้องถนน 
คนขับขี่สวมหมวก คนซ้อนก็สวมหมวก 

 
ชื่อ....นายชิต........มงคล (เบอร์13)...เอ้ือประชา 
อายุ..........64 ปี...................................... 
สถานการสมรส.........แต่งงานแล้ว..................... 
รายได้ต่อเดือน...........9,000......บาท.............. 
อาชีพ...........รับจ้างบริการ................................. 
ปกติเป็นคนชอบ........บริการ................... 

Pain (ส่ิงท่ีพบแล้วรู้สึกไม่ดีต้องการเปล่ียนแปลง/
ปรังปรุง) 
1. ไม่ต้องการให้ผู้รับบริการขาดความเชื่อม่ันในการ
หมวกนิรภัยส าหรับคนซ้อน 
2. ไม่ต้องการให้เกิดอุบัติเหตุขณะใช้บริการ 
3. ไม่ต้องการซักล้างหมวกนิรภัยบ่อยๆเพราะใช้
ระยะเวลานาน 

Need (ส่ิงทีต้องการ) 
1. ต้องการความปลอดภัยบนท้องถนนเพ่ือลด
อุบัติเหตุ ความสะอาดของหมวกนิรภัยในการสวมใส่
ขณะปฏิบัติงาน 
2. ต้องการสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือสร้างความ
เชื่อม่ันให้คนซ้อนในการท าความสะอาดหมวกนิรภัย
แบบประหยัดเวลาและมีคุณภาพ 
3. ต้องการให้คนซ้อนสวมหมวกนิรภัยแบบไม่มี
เง่ือนไขเพ่ือสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยเอาใจใส่
ร่วมกันบนท้องถนน 
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4. ลักษณะของบุคคล (Persona)   (ต่อ)  
 

รูปภาพ วาดอย่างง่าย 
 
 
 
 
 
 

Gain (ส่ิงท่ีได้รับแล้วมีความสุข) 
1. ให้บริการในการขายน้ าปั่นประเภทต่างๆ มีคนสั่ง
สินค้าทุกวัน มีรายได้เลี่ยงครอบครัว 
2. การเป็นจิตอาสาของชุมชนในการช่วยเหลือ
ชาวบ้าน 
3. การได้ช่วยเหลือชาวบ้านในกรณีที่เกิดขึ้นต่าง ๆ 
เช่น น้ าท่วมขัง  เก็บขยะมูลฝอย  ปลูกต้นไม้ เป็น
ต้น  

 
ชื่อ....ป้ากลอฟ์  หมู่บ้านเคหะธานี 2 ........  
อายุ..........43 ปี...................................... 
สถานการสมรส.........แต่งงานแล้ว..................... 
รายได้ต่อเดือน...........10,000......บาท.............. 
อาชีพ...........แม่ค้าขายน้ าปั่น................................. 
ปกติเป็นคนชอบ........พูดคุยกับลูกค้า................... 
ผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซด์  

Pain (ส่ิงท่ีพบแล้วรู้สึกไม่ดีต้องการเปล่ียนแปลง/
ปรังปรุง) 
1. ต้องการให้วินมอเตอร์ไซด์ขับขี่ให้ปลอดภัย 
2. อยากได้ลูกละนาดเพ่ิมในชุมชนลดการขับขี่ที่เร็ว 
3. เวลาใช้บริการวินมอเตอร์ไซด์ไม่กล้าใส่หมวกที่
เขาให้มาเพราะกลัวความสกปรก 
4. ผักตบชวาในล าคลองบางขวดมากเกินความ
จ าเป็น   

Need (ส่ิงทีต้องการ) 
1. ต้องการความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย 
2. ความสะอาดและความเชื่อม่ันต่อวินมอเตอร์ไซด์
ในการรักษาความสะอาด 
3. วินมอเตอร์ไซด์ที่ได้รับรองมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยด้านหมวกนิรภัยสะอาดและปลอดเชื้อโรค 
4. น้ าในคลองมีความสะอาดและไหลสะดวกเวลาฝน
ตกหนัก 
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4. ลักษณะของบุคคล (Persona)   (ต่อ)  
 

รูปภาพ วาดอย่างง่าย 
 
 
 
 
 
 

Gain (ส่ิงท่ีได้รับแล้วมีความสุข) 
1. ชอบเห็นคนในชุมชนสามัคคีร่วมพัฒนา ร่วมสร้าง
ให้ชุมชนน่าอยู่ 
2. เป็นนักประชาสัมพันธ์ข่าวสารในชุมชน 
3. การได้ตอบค าถามและเห็นกลุ่มเด็กกล้า
แสดงออกในการพัฒนาชุมชนในครั้งนี้หายากมากใน
ปัจจุบันที่นักเรียนรวมตัวกันเพ่ืออุทิศตนเพ่ือสังคม  

 
ชื่อ....คุณย่าหมู  ชุมชนหลังวัดนวลจันทร์ ........  
อายุ..........61 ปี...................................... 
สถานการสมรส.........มีครอบครัว..................... 
รายได้ต่อเดือน...........-----......บาท.............. 
อาชีพ...........แม่บ้าน................................. 
ปกติเป็นคนชอบ..สั่งสอนบุตรหลานและคนในชุมชน 
ผู้ใช้บริการวินมอเตอร์ไซด์  

Pain (ส่ิงท่ีพบแล้วรู้สึกไม่ดีต้องการเปล่ียนแปลง/
ปรังปรุง) 
1. ต้องการให้วินมอเตอร์ไซด์ขับขี่แบบช้าๆๆหน่อย 
2. อุบัติเหตุในชุมชนลดน้อยลง 
3. เม่ือใช้บริการต้องการความสะอาดของหมวก
นิรภัยที่เชื่อม่ันได้ว่าไม่มีเชื้อราขณะสวมใส่ 
4. น้ าเน่าเสียในล าคลองบางขวด  การขับรถเร็วของ
วัยรุ่น ขยะมากับน้ าเม่ือเกิดน้ าท่วมในชุมชน 

Need (ส่ิงทีต้องการ) 
1. ต้องการความสะอาดของหมวกนิรภัย 
2. พฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยในชุมชน 
3. ความสะอาดของท่อน้ าและการอุดตันของท่อใน
ชุมชน 
4. อยากให้แก้ไขเรื่องควันที่มาจากท่อรถในการขับขี่
และเสียงที่ดังจากท่อ 
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5. เขียนประโยคเป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดและระดมไอเดีย 
      “จะเป็นไปได้ไหมที่เราจะช่วยให้ผู้ขับวินมอเตอร์ไซด์สามารถลดระยะเวลาท าความสะอาดหมวกนิรภัย
เพ่ือความปลอดภัยบนท้องถนนและจูงใจผู้ซ้อนสวมหมวกนิรภัยอย่างปลอดภัย” 
 
 
 
 
การให้ความรู้และตระหนักให้ความส าคัญ                             
     ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน                                                    
 
ประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์ในชุมชนเห็นความส าคัญ                   ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของวิน 
ของผลกระทบเม่ือเกิดอุบัติเหตุ                                                มอเตอร์ไซด์ให้มีมาตรฐานจาก                         
                                                                                        หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
แจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมแบบ PAR 
ปฏิบัติการออกแบบร่วมกันในกระบวนการพัฒนา 
 สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน   ก าหนดนโยบาย 
สู่การปฏิบัติ                                                                     สร้างบทลงโทษตามกฎหมาย 
 
 

                  
                        พัฒนาเครื่องฆ่าเชื้อโรคในหมวกนิรภัยแบบ     
                                             ระบบโอโซน                                      

 
 
 
 

 

เรียบง่าย 
(Simple) 

เบา 
(Helpless) 

ซับซ้อน 
 (Complex) 

แรง 
(Helpful) 
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6. การคัดเลือกไอเดีย (Idea selection) 
ไอเดีย ส่ิงท่ี

ต้องการท า 
(5) 

แปลกใหม่
(5) 

การใช้เงิน 
(5) 

เติบโตใน
ระยะยาว 

(5) 
ประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์ในชุมชนเห็น
ความส าคัญของผลกระทบเม่ือเกิดอุบัติเหตุ                                                                    

3 2 2 3 

แจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมฯ 2 2 2 3 
สร้างบทลงโทษตามกฏหมาย  2 2 4 

พัฒนาเครื่องฆ่าเชื้อโรคในหมวกนิรภัย
ด้วยระบบโอโซน                                      

5 4 5 5 

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของวินมอ
เตอร์ไซด์ให้มีมาตรฐานจากหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง                         

4 3 3 4 

 
แบบร่างไอเดียท่ีคาดว่าจะท าได้  
12. ภาพประกอบไอเดียท่ีคัดเลือก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การต้ังเวลา และอุณหภูมิ 

พัดลมดูดอากาศ 

หลอดโอโซน 

เครื่องฆ่าเชื้อโรคในหมวกนิรภัย 
ด้วยระบบโอโซน 

1 

2 

3 
4 
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7. ค าอธิบายเพ่ิมเติมจากไอเดีย 
 
 เครื่องฆ่าเชื้อโรคในหมวกนิรภัยด้วยระบบโอโซน ( Ozone System for Helmet Cleaning)  
เป็นเครื่องอ านวยความสะดวกส าหรับการท าความสะอาดด้วยระบบโอโซนปฏิบัติการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดยผู้ใช้สามารถกดปุ่มในการต้ังเวลา Timer ตามความต้องการ  สามารถกดปุ่มต้ังอุณหภูมิ Temperature 
ตามความต้องการ แสดงผลการท างานด้วยระบบดิจิทัล 7 – Segment หรือ แสดงผลด้วยจอ LCD  หน้าที่
ของหลอดโอโซนเป็นก๊าซธรรมชาติที่ปราศจากสีและมีพลังงานในการท าปฏิกิริยาออกซิเดชั่นสูง โดยไม่เหลือ
สารพิษตกค้างใดๆนอกจากออกซิเจน โอโซนยังมีฤทธิ์ท าลายเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราได้ดี ในอุณหภูมิต้ังแต่ 
50 องศาเซลเซียนเป็นต้นไปในเวา 5 นาที (ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค,2562)  

 7.1 ขอบเขตของชิ้นงาน 
  7.1.1  สามารถท าความสะอาดแบบโอโซนที่อุณหภูมิที่ 60 – 80 องศาเซลเซียส 
  7.1.2  สามารถท าลาย Fermentation ของเชื้อราและแบคทีเรียได้  
  7.1.3  สามารถท าความสะอาดหมวกนิรภัยได้ครั้งละ 3 ชิ้น  
  7.1.4  สามารถต้ังเวลาในการท างานได้ต้ังแต่   1 – 20 นาที  

 7.2  การปฏิบัติขณะใช้งาน 
  7.2.1   ท าความเข้าใจกับคู่มือในการปฏิบัติ 
  7.2.2   ปฏิบัติการใช้งานตามความเหมาะสมที่ต้องการสามารถต้ังอุณหภูมิและเวลาได้ 
  7.2.3   สามารถท างานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมควบคุม 

 7.3 ขั้นตอนการใช้งานของเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบโอโซน 
  7.3.1    เปิดประตูของเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบโอโซน 
  7.3.2    น าหมวกนิรภัยใส่ภายในตู้ครั้งละจ านวน 3 ชิ้น หรือ 1 – 3 ชิ้น  
  7.3.3    ปิดประตูของเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยระบบโอโซน 
  7.3.4   กดปุ่มการท างานในระบบ เช่น ปุ่มอุณหภูมิที่ต้องการที่ 60 – 80 องศาเซลเซียส 
  7.3.5  กดปุ่มการท างานในระบบ เช่นปุ่มการต้ังเวลาที่ 1 – 20 นาที ตามที่ต้องการ
เหมาะสม 
  7.3.6  รอเวลาที่ระบบต้ังไว้จนมีเสียงเตือนหลังจากเสร็จสิ้นการท างาน 
  7.3.7 เปิดประตูเครื่องฆ่าเชื้อโรคแล้วหยิบหมวกนิรภัยออกไปใช้งานตามภาระหน้าที่  

 7.4  การน าไปทดสอบในพ้ืนท่ีจริง 
       ในบริเวณวินมอเตอร์ไซด์มีพ้ืนที่ส าหรับวางชิ้นงานและการต่อกระแสไฟฟ้าสะดวก
ต่อการใช้งาน ระยะเวลาในการฆ่าเชื้อโรคสามารถสลับกันมาทดสอบผลงานได้  ประหยัดเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาได้เหมาะสมกว่าวิธีการที่แกะออกมาตากแดด ตากลม เป็นต้น 
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              7.5   ควบคุมการท างานโดยเขียนโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ARDUINO 

         

การเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์

การเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานในการเลือกเวลาและอุณหภูมิในการท างาน 

ภาพจ าลอง MODEL  ของเครื่องฆ่าเช้ือโรคในหมวกนิรภัยด้วยระบบโอโซน 



 

 

 

โมเดลปฏิบัติการเพื่อความส าเร็จ 
 

NWM   MODEL (Safety Roads )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
                                                    กระบวนการพัฒนาออกแบบนวัตกรรม     
                                                           เคร ือ่งฆา่เช ือ้โรคในหมวกนิรภัยด้วยระบบโอโซน  
                                                  โดยใช ้ความร ู้ด้าน STEM Education   
                                                                และ กระบวนการออกแบบเช ิงวิศวกรรม 
 
 
 

input process output 

C:Community  ชุมชน 
S: School  สถานศึกษา 

O: Outsite Agency 

หน่วยงานภายนอก 

E: Environment 
สภาพแวดล้อม 

B : Behavior พฤติกรรม 

Plan 

DO 

SEE 

EVALUATION 

N 

W 

M Motivation 

Network@Team 

Work Future 

Community 

Power 

Reduce  

Accidents 
Sustainable 
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กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม EDP  
(Engineering Design Process) 

 
 

           
           
       ก าหนดปัญหาและลงพื้นที่ในช ุมชน  
           

            การระดมสมองและศึกษาข้อมูลที่เป็น      
                                                               ประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรม 
           

              การออกแบบร่างนวัตกรรมที่แก้ปัญหา 
           
           

              ลงมือสร้างตามแบบที่ก าหนด ทดสอบใน                    
                                                                        พ้ืนที่จริง  ปรับปรุง  และแก้ไข  
           

                            
                                                                   น านวัตกรรมเผยแพร่สู่สังคมและชุมชน

   
    
    
   


