
 

 

 

 

 
๑. ชื่อทีม  We R New Gen 

๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  SO(S)-PSY-TY  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม ❑ ด้านการสร้างรายได้ ❑ ด้านวัฒนธรรม 

❑    ด้านการเกษตร  ด้านการศึกษา 
      ด้านสาธารณสุข ❑ ด้านสิ่งแวดล้อม 
  ❑ ด้านสังคม ❑ อื่น ๆ (ระบุ   ) 

๓. พื้นที่ดำเนินการ Social media: Facebook group 

๔. สภาพปัญหาพร้อมสาเหตุหลักในพื้นที่ดำเนินโครงการ 
        เนื่องด้วยการระบาดของโรค Covid-๑๙ ที่เริ่มแพร่กระจายไปทั่วโลก ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ [๑] ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
[๒] การศึกษา [๓] คุณภาพชีวิต สุขภาพทางกายและจิตใจ [๔] อีกทั้งนำมาซึ่งการปรับตัวอย่างฉับพลัน
ของชุมชนหลากหลายแห่ง อาทิ การดำเนินชีวิตในรูปแบบ new normal การเว้นระยะห่างทางสังคม 
และการใช้เทคโนโลยีที่มากในชีวิตประจำวัน [๕] 
        หนึ่งในกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก คือ เยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่ต้องเปลี่ยนจากการ
เรียนในห้องเรียนมาเป็นการเรียนออนไลน์ที่บ้าน ซึ่งการเรียนรูปแบบใหม่นี้นำมาสู่ปัญหาอื่นๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ปัญหาสุขภาพจิต  
        พญ.เบญจพร ตันตสูติ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น จากสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพจิต 
(ThaiHealth Academy) ได้กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนออนไลน์หลักๆดังนี้ [๖] 
๑. ผลกระทบต่อเด็ก 
    ๑.๑ ด้านพัฒนาการของเด็ก 

• ด้านร่างกาย: การขยับที่น้อยลง สายตาเสีย ภาวะอ้วน นอนหลับไม่เพียงพอ 
• ด้านจิตใจ: วิตกกังวล ซึมเศร้า ความเครียด ความเบื่อหน่าย  
• ด้านสังคม: การปฏิสัมพันธ์ที่ขาดหาย เด็กหันมาติดสื่อและเกมออนไลน์ 

    ๑.๒ ด้านอื่นๆ ได้แก่ cyberbullying การเชื่อและแชร์ข้อมูลเท็จเนื่องจากขาดการพิจาราณา  
 

แบบเสนอโครงการ 
#เด็กอวด (ทำ) ดี 

เลขที่ 
.................................. 
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๒ 

๒. ผลกระทบต่อผู้ปกครองและคนรอบข้าง 
• ด้านจิตใจ: ความเครียดที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากภาระงานที่มากขึ้นในการเลี้ยงดูลูก พร้อมกับ 

การเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนอื่นๆของตน 
    จากแบบสอบถามออนไลน์ที่พวกเราได้จัดทำขึ้น มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและนักศึกษาจำนวน ๑๘๓ 
คน มาร่วมตอบแบบสอบถาม โดยพวกเราพบว่า ๘๕.๘ % ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพจิตจากการ
เรียนออนไลน์ (ภาพที่ ๑) ซึ่งปัญหาที่พบมากที่สุด ๓ อันดับ ได้แก่ รู้สึกเบื่อหน่าย รู้สึกเครียดและ รู้สึก
คิดถึงชีวิตสถานการณ์ก่อนโควิด (ภาพที่ ๒) อีกทั้ง ราว ๓๐% ของผู้ที่ประสบปัญหาดังกล่าวรู้สึกว่า การ
ช่วยเหลือที่ตนเองได้รับจากบุคคลรอบข้างนั้นไม่เพียงพอ หรือขาดการช่วยเหลืออย่างสิ้นเชิง (ภาพที่ ๓) 
โดย ๓ ปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดอารมณ์ลบเหล่านี้ ได้แก่ (ภาพที่ ๔) 
        ๑. ภาระงานที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้พักผ่อนไม่เพียงพอ  
        ๒. การเรียนที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
        ๓. การขาดปฏิสัมพันธ์และการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน เพราะกลุ่มวัยเรียนมักให้ความสำคัญกับ
สังคมเพื่อน 
นอกจากนี้ ๓ ปัญหาหลักที่นักเรียน นักศึกษา ต้องการให้ช่วยเหลือ/แก้ไขเป็นอันดับแรก มีดังนี้ (ภาพที่ 
๕) 

๑. ปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา เวลาเรียน และรูปแบบการสอน 
๒. ปัญหาความเครียด 
๓. ปัญหาหมดไฟ ความท้อแท้ 

ย่ิงไปกว่าน้ัน ตัวเลขผู้ตดิเชือ้ Covid-๑๙ ที่พุ่งสูงขึ้นในปัจจุบัน ส่งผลให้มีการขยายเวลาล็อกดาวน์ในพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พร้อมทั้งยืดระยะเวลาการเรียนออนไลน์ [๗] ทางทีมจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญ
และความเร่งด่วนในการจัดตั้งและดำเนินโครงการ “SO(S)-PSY-TY”  

๕. หลักการและเหตุผลการดำเนินโครงการ 
จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ถึงปัญหาสุขภาพจิตในหมู่นักเรียนและนักศึกษาที่

เกิดขึ้นจรงิจากการเรียนออนไลน์ โดยโครงการของพวกเรามุ่งเน้นที่จะช่วยเหลือ นักเรียนมัธยมศึกษาและ
นักศึกษามหาวิทยาลัย ในการจัดการความเครียดเป็นหลัก เนื่องจากเป็นหนึ่งในปัญหาที่พบมากที่สุดและ
เป็นหนึ่งในปัญหาหลักที่กลุ่มเป้าหมายต้องการได้รับความช่วยเหลือเป็นอันดับแรก (ภาพที่ ๑ และ ๕) 

นอกจากนี้ วัยรุ่นยังเป็นช่วงวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน พร้อมกับมีพัฒนาการสำคัญ
ต่างๆ ได้แก่ พัฒนาการทางร่างกาย พัฒนาการทางสติปัญญา พัฒนาการทางอารมณ์ และพัฒนาการทาง
สังคม อีกทั้งยังเป็นวัยที่มีแนวโน้มในการเกิดปัญหาได้มากและเป็นช่วงเวลาก่อนการก้าวเข้าสู่การเป็น
พลเมืองในสังคมอย่างเต็มตัว [๘] การที่วัยรุ่นเผชิญปัญหาสุขภาพจิตโดยไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงทีนั้นอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการพัฒนาเหล่านี้และนำไปสู่ปัญหาอื่นๆในอนาคต  



๓ 
 

 

 

ทีมของเรานั้นประกอบด้วยบุคคลที่มีความสนใจในด้านจิตวิทยาและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น 
พวกเราเชื่อว่า การมีสุขภาพจิตที่ดีนั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินชีวิตที่มีความสุขและเป็นสิ่งที่
ทุกคนพึงมี 

ดังนั้นพวกเราเชื่อว่าการดูแลสุขภาพใจของวัยรุ่นมีความสำคัญเป็นอย่างย่ิง และดังนั้นปัญหา
สุขภาพจิตวัยรุ่นที่เกิดจากการเรียนออนไลน์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเขาและคน
รอบตัวทั้งในปัจจุบันและอนาคตนี้ จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข  

พวกเราตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหานี้โดยใช้ทักษะของคนในทีม เช่น การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และสื่อ
ออนไลน์เพื่อให้ผู้คนเข้าถึงได้มากขึ้น และความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น ควบคู่กับการใช้ทรัพยากรที่ 
Understand1 มีอยู่  พร้อมทั้งมุ่งแก้ไขปัญหาที่สามารถแก้ได้จริง  

ด้วยความรู้ความสนใจในด้านจิตวิทยา และความกระตือรือร้น พวกเราเชื่อมั่นว่า จะสามารถ
ออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหาและมอบความช่วยเหลือให้กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม ตรงตาม
ความต้องการ ผ่านการสร้างคอมมูนิตี้หรือพื้นที่พบปะ แลกเปลี่ยนเรื่องราวและความรู้ เพื่อช่วยให้
นักเรียน นักศึกษาสามารถจัดการและรับมือกับอารมณ์ลบต่างๆ เช่น ความเครียด ความเหงาจากการ
เรียนออนไลน์ ส่งเสริมให้พวกเขามีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพในอนาคต 

๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
โครงการของเราจะสร้างพื้นที่ที่สามารถให้กลุ่มนักเรียน/นักศึกษา ที่มีปัญหาสุขภาพจิตจากการ

เรียนออนไลน์ได้มาเจอกัน เรียนรู้วิธีการจัดการกับความเครียด และรับมือกับการเรียนออนไลน์ได้ โดยจะ
จัดขึ้นในรูปแบบของคอมมูนิตี้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑) เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน แสดงออกและ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพจิต หรือวิถีชีวิตประจำวัน 

๒) เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตและลดความภาวะความเครียดให้กับผู้เข้าร่วม 
๓) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต และแนวทางในการปฏิบัติ

ตัว รับมือกับความเครียดหรือภาวะอารมณ์อื่น ๆ ได้ 
๔) เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมมีแนวทางในการเรียนออนไลน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๗. เป้าหมาย/ผลผลิต 
๑) สร้างคอมมูนิตี้ 

• มีออนไลน์คอมมูนิตี้เพื่อเป็นพื้นที่ให้นักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการเรียน
ออนไลน์เข้ามาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กัน โดยมี Engagement เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ต่อ
สัปดาห์ 

•  1 Understand: ห้องนั่งเล่นของหัวใจ เป็นองค์กรด้านสุขภาพจิตที่เคลื่อนไหวโดยนิสิตนักศึกษาแพทย์ซึ่งเล็งเห็นและให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหา
สุขภาพจิตของวัยรุ่น โดยจัดตั้งขึ้นตามจุดประสงค์ที่ต้องการมุ่งหวังออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในด้านสุขภาพจิต และเสริมสร้างสังคมเเห่งความรู้และ
ความเข้าใจ บนคอนเซ็ปต์ design & community ที่ผ่านการดำเนินงานมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี (https://www.facebook.com/understandmdd/) 



 

 

๔ 

๔ 

• มีผู้เข้าร่วมคอมมูนิตี้เพิ่มขึ้น ๒๐ คนต่อเดือน  
๒) ผู้เข้าร่วมมีคะแนนจากการประเมินภาวะความเครียดลดลงภายใน ๔ เดือน  
๓) ผู้เข้าร่วมทราบถึงวิธีการจัดการกับความเครียดและภาวะทางอารมณ์ของตนเองมากขึ้น โดย

จะต้องมีคะแนนประเมินหลังจบกิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕ เมื่อเทียบกับก่อนเริ่มกิจกรรม 
๔) ผู้เข้าร่วมทราบถึงทักษะที่ช่วยให้การเรียนออนไลน์มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะต้องมีคะแนน

ประเมินหลังจบกิจกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕ เมื่อเทียบกับก่อนเริ่มกิจกรรม 

๘. วิธีการดำเนินการ 
 ๘.๑ รายละเอียดขั้นตอนการทำงานโดยย่อ 
  ๑) ก่อนเริ่มโครงการทีมของเราทำการสำรวจปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นจากการเรียนออนไลน์
ของนักเรียน/นักศึกษาและปัจจัยร่วมต่าง ๆ  โดยการเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ และนำข้อมูลมา
วิเคราะห์เพื่อระบุปัญหาและออกแบบแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
  ๒) สร้างคอมมูนิตี้ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบของการสร้างคอมมูนิตี้ผ่านช่องทาง Facebook โดยมี
กิจกรรมหลัก ๔ รูปแบบคือ  

• กิจกรรม psycho-support, สร้างเสริมทักษะและให้ข้อมูลด้านสุขภาพจิต โดยจะมี
การจัด Workshop ให้ความรู้ผู้เข้าร่วม ๒ หัวข้อ/เดือน 

• กิจกรรมการให้กำลังใจและให้คำปรึกษา เพิ่มพื้นที่ให้การระบายและแลกเปลี่ยน
ความคิด โดยมีการตั้งหัวข้อให้มาพูดคุยกัน 

• กิจกรรม Play & Share เป็นกิจกรรมร่วมสนุกเพื่อช่วยผ่อนคลาย มีการเล่นเกมหรือ
มาพูดคุยกัน ๒ ครั้ง/เดือน 

• กิจกรรมการให้ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการเรียนและการจัดการตัวเอง โดยกิจกรรมจะ
จัดทั้งแบบ online และ onsite ขึ้นกับสถานการณ์ และอาจมีกิจกรรมอื่น ๆ 
เพิ่มเติม 

๓) ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อหาผู้ที่สนใจ พร้อมกับก่อตั้งคอมมูนิตี้ 
๔) เปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมคอมมูนิตี้ 
๕) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในนการจัดกิจกรรม เช่น กลุ่ม Understand: ห้องนั่งเล่น

ของหัวใจ ที่สนับสนุนข้อมูลด้านสุขภาพจิตและให้ความร่วมมือในการจัดเวิร์คช๊อป เป็นตน้ 
๖) จัดกิจกรรมหลัก ๔ รูปแบบข้างต้นผ่านคอมมูนิตี้ตลอดระยะเวลา ๔ เดือน 
๗) ประเมินผลและติดตามการประเมินผลทั้งก่อน-หลังเข้าร่วมคอมมูนิตี้ตลอดระยะเวลา  เดือน 

นอกจากนั้นจะมีการประเมินผลหลังจบกิจกรรมในแต่ละครั้งที่เข้าร่วม 
๘) สรุปผลการดำเนินงาน  
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๘.๒ แผนการดำเนินงาน  

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

กย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

ประชาสัมพันธ์โครงการ และก่อตั้งคอมมูนิตี้      
รวบรวมผู้สนใจเข้าร่วมคอมมูนิตี้      
ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง      

จัดกิจกรรม 
Workshop (๒ หัวข้อต่อเดือน) 

- How to รับมือกับความเครียดช่วงสอบในยุค Covid 
(Stress management) 

- That’s Me This Year: เข้าใจตัวเองในแบบที่เป็น 
(Self Esteem) 

- Burn out 
- Loneliness 
- Design your life 
- Time management 
- Note Taking 
- Focus 

กิจกรรม Play & Share (๒ ครั้งต่อเดือน) 
Content Support (ให้กำลังใจ, ความรู้ด้าน
สุขภาพจิต) 

   

 

 

 

ประเมินผล 
• ก่อนและหลังจบโครงการ 
• หลังจบกิจกรรม workshop 
• กิจกรรม Play & Share 

 

 

 
 

 

ติดตามผลการประเมิน      
สรุปผล 

• นำข้อมูลมาวิเคราะห์สรุปผล 
• จัดทำรายงานสรุปผลโครงการ 
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๙. งบประมาณรวมทั้งโครงการ     จำนวน  ๒๙,๐๐๐  บาท 
  งบประมาณที่เสนอขอ    
  ค่าตอบแทนวิทยากร (๓,๐๐๐ บาทต่อครั้ง) จำนวน   ๒๔,๐๐๐ บาท 

ค่าอุปกรณ์หรือของรางวัลตอบแทน  จำนวน    ๔,๐๐๐  บาท 
ค่าส่งอุปกรณ์หรือรางวัลให้กับผู้เข้าร่วม  จำนวน    ๑,๐๐๐ บาท 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ  

 ๑)  ตนเอง 
• เรียนรู้วิถีชีวิต ผ่านสภาพความเป็นอยู่ แนวความคิด เจตคติ ขนมธรรมเนียมและ
วัฒนธรรมของชุมชน (กลุ่มชุมชนในด้านการศึกษา) ที่ลงปฏิบัติงาน  
• ได้พัฒนาตัวเองด้านจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ 
• ได้เรียนรู้พัฒนาความสามารถตามความสนใจและความถนัดของตน ผ่านการลงมือแก้ไข
ปัญหาสังคมอย่างจริงจัง 
• ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพ ทักษะการทำงานเป็นทีม การ
บริหารโครงการ และภาวะผู้นำร่วมกับสมาชิก 
• พัฒนาการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาชุมชน อีกทั้งตระหนักถึงคุณค่าของตนเองและผู้อื่น 

๒)  ชุมชน/ท้องถิ่น หรือประเทศชาติ 
ทางตรง 

• ผู้เข้าร่วมโครงการ “SO(S)-PSY-TY” มีสุขภาวะจิตที่ดี สามารถจัดการรับมือกับปัญหาสุข
ภาวะจิตของตนในเบื้องต้นได้ 

• ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพจิตที่ถูกต้องเพิ่มเติมจากการเรียนในห้อง 
โดยเฉพาะความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาวะจิตของตนเองในเบื้องต้น 

• ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้วิธีการการจัดการตัวเอง รวมถึงเทคนิคการเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถนำมาปรับใช้กับการเรียนออนไลน์ได้อย่างดี 

• ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลด้านสุขภาพจิตและการศึกษาผ่าน
มุมมองของตน และเปิดรับมุมมองใหม่จากสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการรายอื่น 

    ทางอ้อม 
• สังคมหรือชุมชนเกิดความตระหนักในปัญหาสุขภาพจิตจากการเรียนออนไลน์มากขึ้น 
• สังคมหรือชุมชนได้รับข้อมูลปัญหาด้านสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นในพื้นที่รวมถึงแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้นผ่านผู้เข้าร่วมโครงการ 
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• สังคมหรือชุมชนมีศักยภาพที่จะนำโครงการนี้ไปต่อยอด เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่ในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนให้เกิดขึ้นอย่าง
กว้างขวางในสังคม  

๑๑. ปัจจัยที่จะช่วยทำให้โครงการประสบความสำเร็จ 

• ความรู้และประสบการณ์ของทีม ความพร้อมของทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้าน
งานสุขภาพจิต การจัดอบรมเพิ่มเติมองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับทีมงานในการดำเนิน
กิจกรรม 

• ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ การดำเนินโครงการโดยมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านสุขภาพจิตให้
คำปรึกษา และมีการออกแบบกิจกรรมและการประเมินผลโดยใช้ตัวชี้วัดที่เที่ยงตรง 

• ผู้เข้าร่วม ความสนใจและความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมที่ต้องการเรียนรู้วิธีการรับมือกับปัญหา
สุขภาพจิตเบื้องต้นจากการเรียนออนไลน์ รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหาจากการเรียน
ออนไลน์ ผ่านประสบการณ์จริงของผู้เข้าร่วมโครงการเอง  

• ช่องทางการเข้าถึง ดำเนินโครงการผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีความสะดวก
รวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร 

• ความร่วมมือจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ  การสนับสนุนด้านข้อมูลปัญหาเชิงลึกที่เกี่ยวกับ
สุขภาพจิตของเยาวชน การจัดกิจกรรมที่มีการเชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญมาแบ่งปันความรู้ทั้ง
ด้านสุขภาพจิตและการศึกษา รวมถึงการเป็นกระบอกเสียงร่วมกันเพื่อสื่อสารแบ่งปันข้อมูลด้าน
สุขภาวะจิตของเยาวชนแก่สังคม 

• ความสนใจในสุขภาพจิตของสังคม ในปัจจุบันผู้คนในสังคมเริ่มให้ความใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพจิต
กันมากขึ้น ทำให้เกิดความต้องการทั้งในด้านข้อมูลและพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยน ซึ่งตรงกับ
เป้าหมายของโครงการที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านี้ของสังคม(แก้ภาษา) 

๑๒. บุคคลหรือหน่วยงาน (ภาครัฐ/เอกชน) ในพื้นที่ที่อยากให้มาสนับสนุนโครงการเพื่อให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น พร้อมอธิบายเหตุผล 

• กลุ่ม Understand: ห้องนั่งเล่นของหัวใจ เป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อออกแบบกระบวนการเรียนรู้ใน
ด้านสุขภาพจิต สามารถช่วยเหลือในการออกแบบกิจกรรม ร่วมถึงแบ่งปันข้อมูลด้านสุขภาพจิตที่
ถูกต้องให้แก่โครงการได้ 

• กระทรวงสาธารณสุข/กรมสุขภาพจิต สามารถสนับสนุนโครงการ โดยให้คำปรึกษาทางด้านข้อมูล
และกิจกรรม รวมถึงวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาร่วมแบ่งปันข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพจิตแก่โครงการ 
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นอกจากนี้ยังสามารถนำข้อมูลจากการดำเนินโครงการ ไปต่อยอดพัฒนา เพื่อสร้างความตระหนัก
รู้เกี่ยวกับปัญหาทางด้านสุขภาพจิตแก่สังคม  

• สำนักงานกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สามารถสนับสนุนโครงการโดยนำข้อมูล
จากการดำเนินโครงการ ไปต่อยอดพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในปัญหาด้าน
สุขภาพจิตของคนในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ในปัจจุบัน 

• กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา สามารถสนับสนุนโครงการ โดยนำข้อมูลจาก
การดำเนินโครงการ ด้านผลกระทบต่อสุขภาพจิตจากการเรียนออนไลน์ ไปปรับใช้ในการพัฒนา
แนวทางในการศึกษาต่อไป 

• กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สามารถสนับสนุนโครงการ โดยนำข้อมูลจาก
การดำเนินโครงการ ด้านความเหลื่อมล้ำในการเรียนออนไลน์ ไปปรับใช้เพื่อเพิ่มความเท่าเทียม
และความเสมอภาคในการเรียนออนไลน์แก่นักเรียนนักศึกษาทุกคน 

• หน่วยงาน/กลุ่มงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในด้านการศึกษาและสุขภาพจิต เช่น ก่อการครู, 
InskruThailand, สายเด็กร่วมมือกันเปน็กระบอกเสียง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องในด้าน
สุขภาพจิต รวมถึงสร้างความตระหนักรู้แก่สังคมในปัญหาสุขภาพจิตที่เด็กและเยาวชนควรได้รับ
การดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง 

๑๓. ใครคือบุคคลในฝันที่คุณอยากพบ เพราะเหตุใด  
    ธนชาติ ศิริภัทราชัย หรือ เบ๊น ธนชาติ นักเขียนที่โดงดังมาจากหนังสือที่ชื่อว่า New york 1st time 
ร่วมถึงยังเป็นผู้กำกับโฆษณาประจำค่าย salmon house งานของพี่เบ๊นมักถูกสร้างสรรค์ผ่านการสะท้อน
เกี่ยวกับวิถีชีวิตสังคมไทยที่นำมาเล่าเป็นเรื่องตลกได้อย่างคมคาย ตัวอย่างเช่น BKK 1st time ร่วมกับ 
Nelson S. Holwe 
    พี่เบ๊นเป็นคนที่เก่งในการ “ตั้งคำถาม” ผ่านตัวหนังสือหรือผลงานกำกับของพี่เบ๊นเอง โดยมักจะเป็น
คำถามที่เกี่ยวกับสิ่งที่เราเคยชินในสังคมจนไม่คิดจะตั้งคำถามกับมัน บางคำถามของพี่เบ๊นก็เป็นเรื่องตลก
ที่ไม่ต้องการคำตอบ เช่น ทำไมคนไทยเราถึงนิยมใช้คำด่าที่สื่อถึงบุพการี, ทำไมนักเรียนบางกลุ่มจึงนิยม
เทิดทูนสถาบันผ่านการพ่นกำแพง แต่ก็มีหลายครั้งเอง ที่คำถามของพี่เบ๊นได้สะท้อนถึงปัญหาในสังคมของ
เราเหมือนกัน เช่น “ทำไมคาบอังกฤษนักเรียนถึงต้องทักครูว่า “Good morning. How’re you?” แล้ว
ครูต้องตอบว่า “I’m fine, thank you. And you?” หรือทำไมบางครั้งเราชอบใช้คำนำหน้าบางอาชีพว่า 
“เด็ก” เช่น เด็กเสริฟ์ เด็กปั๊ม ซึ่งบางครั้งก็สื่อไปถึงการลดดีกรีอาชีพของเขา, คนไทยนิยมใช้ Social 
media เพราะเราไม่ชอบการเผชิญหน้าหรือไม่? ทางทีมของเราจึงมองว่า “คำถามที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ” 
เพราะนอกจากมันจะพาเราเข้าสู่กระบวนการหาคำตอบที่ทำให้เราได้เรียนรู้มากขึ้น บางครั้งมันยัง
สามารถพาเราไปพบเจอกับ “ปัญหา” ที่เป็นต้นต่อของคำถามได้อีกด้วย เช่นเดียวกับการที่ได้เรียนรู้ผ่าน



๙ 
 

 

 

กิจกรรม “Deep Dive into issue สำรวจปัญหาในฐานะพลเมืองโลก” ที่ทำให้เราได้เข้าใจมากขึ้นว่าการ
จะค้นหาปัญหาเชิงลึก การตั้งคำถามที่ดีเป็นสิ่งสำคัญมาก 
    ดังนั้นทีมของเราจึงอยากพบเจอกับพี่เบ๊น ธนชาติ ศิริภัทราชัย เพื่อที่อยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึง
มุมมองในการตั้งคำถามของพี่เบ๊น ว่าอะไรที่ทำให้พี่เบ๊นสามารถมองเห็นปัญหาในสังคม ที่หลายคร้ังเรา
เองก็คุ้นชินกับมันจนไม่คิดจะตั้งคำถาม ทีมเราเชื่อว่าหากสังคมของเราหมั่นตั้งคำถามที่ดีกับสิ่งต่าง ๆ มาก
ขึ้น คำถามเหล่านั้นจะช่วยนำพาสังคมไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้ 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้สำแดงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อที่มุม
ขวาด้านล่างของแบบเสนอโครงการ พร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐาน        
ที่แนบทุกฉบับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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