
 

 

 
แบบเสนอโครงการ 
#เด็กอวด (ทำ) ด ี

 
 

๑. ชื่อทีม    คึจัง – KUE JUNG   

๒. ชื่อโครงการ/กิจกรรม  นวตักรรม Board Game ส่งเสริมสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชน ตำบล
สันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  
ประเภทโครงการ/กิจกรรม ❑ ด้านการสร้างรายได้ ❑ ด้านวัฒนธรรม 

❑ ด้านการเกษตร ❑ ด้านการศึกษา 
  ❑ ด้านสาธารณสขุ ❑ ด้านสิ่งแวดล้อม 
  √ ด้านสังคม √ อื่น ๆ (ระบุ สุขภาพจิต) 

๓. พื้นที่ดำเนินการ       ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่                      

๔. สภาพปัญหาพร้อมสาเหตุหลักในพื้นที่ดำเนินโครงการ 
 เยาวชนตำบลสันทรายร่วมด้วยคณะทำงานสุขภาพตำบลสันทราย ได้การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เด็กและเยาวชนกำลังเผชิญ ซึ่งนำไปสู่ข้อสรุป
ของการขับเคล่ือนงานเพ่ือสำรวจ คัดกรองความเครียดและภาวะซึมเศร้าของเด็กและเยาวชน ตำบล
สันทราย  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ในเบ้ืองต้น จากการเกบ็ข้องมูลผู้ตอบแบบประเมิน อายุ 11 – 
25 ปี จำนวน 289 คน ประกอบไปด้วย กลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนขยายโอกาส 5 แห่ง โรงเรียนเณร 
1 แห่ง กศน. 1 แห่ง และในชุมชน พบว่าเด็กและเยาวชนส่วนใหญ่มีความเครียดน้อยและจัดอยู่ใน
กลุ่มที่มีสุขภาพดีถึง 78% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด แต่ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนอีก 22% 
จำนวนราว 64 คนกำลังอยู่ในกลุ่มที่ต้องได้รับการประเมินเชิงลึก และในจำนวน 43 คน ถือได้ว่า
เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นภาวะซึมเศร้า ซึ่งจำนวนข้างต้นถือได้ว่ามียอดที่สูงพอสมควร  
 จากการพูดคุยกับเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงพยาบาลฝาง(คลินิกเพื่อนใจวัยรุ่น)
นักจิตวิทยาโรงเรียน บุคลากรครู และหน่วยงานส่วนท้องถิ่น ที่ ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติ 
สถานการณ์ กรณีที่ค้นพบ รวมถึงแนวทางการดำเนินงาน ซึ่งแบ่งเป็นสองประเด็นสำคัญที่ควรจะเร่ง
ดำเนินงานในพื้นที่ คือ เรื่องของการให้ความรู้  การสร้างความเข้าใจที่จำเป็นต่อการรับมือและ
ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะที่นำไปสู่โรคซึมเศร้าในอนาคต โดยเน้นกระจายตัวในวงกว้างทั้งในโรงเรียน
และชุมชน รวมถึงดำเนินงานในด้านการพัฒนาระบบการติดตามและส่งต่อกลุ่มเด็กเยาวชนที่เส่ียง
ต่อการเผชิญกับปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน  

เลขท่ี .................................. 
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 ดังนั้นจากข้อสรุปข้างต้นทำให้เกิดความร่วมมือ และการตื่นตัวถึงปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นใน
ท้องถิ่นมากขึ้น กลุ่มแกนนำเยาวชนซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงาน เป็นด่านหน้าในการทำกิจกรรมเพื่อ
เก็บแบบประเมิน รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ และเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก จากการเล็งเห็นข้อสังเกตผ่าน
กระบวนการทำงานที่ผ่านมา จึงมีแนวคิดที่อยากพัฒนาเครื่องมือเสริมในกระบวนการทำงานหลัก
ของพื้นที่ เพ่ือให้เกิดการส่งเสริมในส่วนของการสร้างความตระหนักรู้ให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชน
ได้มากขึ้น จึงรวมตัวกันเพื่อวิเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้ที่แกนนำมี จนเกิดเป็น โครงการ 
นวัตกรรม Board Game ส่งเสริมสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชน ตำบลสันทราย อำเภอฝาง 
จังหวัดเชียงใหม ่สำหรับเสริมงานในประเด็นสุขภาพจิตในชุมชน 

๕. หลักการและเหตุผลการดำเนินโครงการ 

 เรื่องของการดูแลสุขภาพจิตและการให้ความสำคัญกับความเปราะบางทางจิตใจในสังคมไทย 
ไม่ว่าจะเป็นความเครียด ความกดดัน และสภาวะอารมณ์ด้านลบ ต่าง ๆ แม้จะถูกพูดถึงว่าเป็นหนึ่ง
ในสถานการณ์ปัญหาที่แฝงอยู่ในสังคมไทยมานาน แต่ก็เป็นประเด็นที่ไม่ได้ถูกมุ่งแก้ไข หรือ
ขับเคลื่อนกันอย่างกว้างขวางนอกเหนือจากแง่ของการรักษามากหนัก ปัจจุบันด้วยสภาพสังคมที่
แวดล้อมไปด้วยปัจจัยที่นำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นพิษเศรษฐกิจ การแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัส covid-19 ความกดดังทางการเมือง หรือการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมในชีวิตแบบ New 
Normal ส่งผลต่อสภาวะความเปราะบางทางจิตใจให้ทวีเพิ่มรุนแรงขึ้น การเผชิญปัญหาสุขภาพจิต
ในปัจจุบันไม่ใช่แค่เพียงความกังวล ความกดดัน และความเครียดทั่วไป เห็นได้จากอัตราการฆ่าตัว
ตายในประเทศที่มีให้เห็นมากขึ้นในช่วงการระบาดของ covid-19 ซึ่งทำให้การรับรู้และการเห็น
ความสำคัญของสุขภาพจิตในสังคมไทยกระจายตัวกว้างมากขึ้น  

 ข้อมูลจาก จับตาทิศทางสุขภาพคนไทย ปี 2563 (น.6-7) โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ระบุว่า ความเครียดและภาวะซึมเศร้า เป็นปัญหาสุขภาพที่คนไทยเผชิญ
มาที่สุด ทั้งนี้ความเจ็บป่วยทางจิตใจต่าง ๆ ยังเชื่อมโยงกับจำนวนคนไทยที่ฆ่าตัวตายในแง่ของการ
เป็นสาเหตุและอาการร่วมด้วยเช่นกัน ปัจจุบันแม้จะไม่มีตัวเลขที่แน่ชัดของจำนวนผู้เผชิญปัญหา
สุขภาพจิต แต่จากการสำรวจโดย WHO ที่เคยนำเสนอข้อมูลไว้ในรายงาน ‘Depression and 
Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates’ กล่ าวว่ า ในปี  พ .ศ .2560 
ประเทศไทยมีผู้ป่วยซึมเศร้าประมาณ 2.9 ล้านคนหรือราว 4.4% ของประชากรทั้งประเทศ ขณะที่
กรมสุขภาพจิตประมาณการว่าผู้ป่วยซึมเศร้าในไทยน่าจะมีอยู่ราว 1.5 ล้านคน แม้ตัวเลขจะไม่
ตรงกัน แต่ข้อมูลจากทั้งสองแหล่งก็ไปในทิศทางเดียวกัน คือมีคนไทยป่วยซึมเศร้าในอยู่จำนวน 
‘หลักล้านคน’ ซี่งยังไม่รวมปัญหาสุขภาพจิตอื่น ๆ  
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 ปัจจุบันทุกช่วงวัยจะกำลังเผชิญปัญหาสุขภาพจิต แม้ผู้สูงอายุจะเป็นกลุ่มวัยที่เผชิญปัญหานี้
มากที่สุด แต่จากสถิติพบว่าการเสียชีวิตหรือปัญหาสุขภาพจิตร้ายแรงพบมากในวัยรุ่น หรือ
ประชากรที่อายุระหว่าง 15 - 24 ปี โดยภาวะซึมเศร้านำไปสู่การฆ่าตัวตายของเด็กและเยาวชนราว
ปีละ 300 คน แม้วัยรุ่นดูจะไม่ใช่กลุ่มที่น่าจะมีความเครียดหรือเผชิญปัญหาอะไรมากเท่าวัยอื่น ๆ 
แต่ พญ.ดุษฎี จึงศิรกุลวิทย์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ระบุว่า 
ปัญหาสำคัญที่ทำให้โรคซึมเศร้าในวัยรุ่นน่ากลัวก็คือ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจะดูออกได้ยากกว่าวัยอื่น ๆ 
เพราะมักจะแฝงร่วมกับพฤติกรรมทางลบต่าง ๆ เช่น ก้าวร้าว การใช้ยาเสพติด การหลีกหนีจาก
สังคม หรือการติดเพื่อน ซึ่งส่วนใหญ่กว่าคนรอบตัวจะรู้ว่าเด็กและเยาวชนเผชิญกับโรคซึมเศร้าอยู่ 
ภาวะต่าง ๆ ก็ลุมเหล้าทับซ้อนจนแก้ไขได้ยากไปแล้ว   

 ปัญหาสุขภาพจิตดังที่กล่าวไปข้างต้นเป็นสิ่งที่แกนนำเด็กและเยาวชนในตำบลสันทราย
ตระหนักถึง จากการพบเห็นคนรอบตัวทั้งในโรงเรียนและชุมชนรวมถึงเผชิญด้วยตัวเองด้วยเช่นกัน 
ซึ่งปัญหาสุขภาพจิตได้มีกี่นำไปพูดคุยและขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ประเด็นภาวะซึมเศร้าใน
พื้นที่ ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมากลุ่มแกนนำมีข้อค้นพบและข้อสังเกตที่สำคัญคือ เพ่ือนและคน
วัยใกล้เคียงกัน คือกลุ่มคนแรกที่เยาวชนจะเข้ามาปรึกษาและเปิดใจคุยเรื่องราวในชีวิต ซึ่งการทำ
กิจกรรมสร้างสรรค์ในชุมชนไม่ใช่แค่เพียงการส่งเสริมให้เกิดการทำกิจกรรมที่ลดความเครียดได้ แต่
ยังนำไปสู่การเปิดพื้นที่และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนคนอื่น ๆ ได้เข้าถึงองค์ความรู้เรื่องซึมเศร้า
ได้อย่างเปิดใจ ทั้งนี้ยังพบว่าการใช้เกมทั้งในลักษณะกิจกรรมสร้างสรรค์และบอร์ดเกม ยังเป็น
สื่อกลางที่สามารถเช่ือมโยงเด็กและเยาวชนให้สามารถเข้าถึงบทเข้าบทเรียนที่จะสื่อได้ง่ายขึ้น ทั้งยัง
ลดช่องวางระหว่างคนที่ไม่เคยรู้จักกัน ให้เกิดการเปิดใจที่จะแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิต 
โดยเฉพาะปัญหาที่เผชิญไดเ้ร็วมากกว่าการพูดคุยทั่ว   

 ดังนั้นแกนนำยาวชนซึ่งเล็งเห็นถึงแนวทางสำคัญในการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจให้กับ
เด็กและเยาวชนในดูแลสุขภาพจิต จึงได้รวมตัวกันเพื่อริเริ่ม โครงการนวัตกรรม Board Game 
ส่งเสริมสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชน ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนา
นวัตกรรมที่จะนำไปใช้เป็นสื่อกลางในการสร้างความเข้าใจ การเปิดพื้นที่พูดคุย สร้างความตระหนัก
รู้และการเห็นความสำคัญของการสำรวจอารมณ์ ความรู้สึก และหาสาเหตุความเครียดของตนเองใน
เบ้ืองต้น รวมถึงเพ่ือจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่นำไปสู่การสร้างการรับรู้ และทันคติเชิงบวกต่อการพูด
เร่ืองความเครียดหรือปัญหาในชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนของตนเอง  
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๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ     
     ๑) เพ่ือพัฒนาบอร์ดเกมในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการดูแลสุขภาพจิตของเด็กและ
เยาวชน  
 ๒) เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีองค์ความรู้เบ้ืองต้นเกีย่วกับการดูแลสุขภาพจิตของตนเอง
และผู้อืน่ ผ่านการใช้นวัตกรรมบอร์ดเกม 

๗. เป้าหมาย/ผลผลิต  

 ๑) เกิดการรวมกลุ่มแกนนำเยาวชน 10 คนในการพัฒนา Board Game และจัดกิจกรรมเรียนรู้ 
เรื่องการส่งเสริมสุขภาพจิต ผ่าน Board Game ให้กับเด็กและเยาวชน ต.สันทราย อ.ฝาง จ.
เชียงใหม ่  

 ๒) เกิดต้นแบบนวัตกรรม Board Game เร่ืองการส่งเสริมสุขภาพจิต 1 รูปแบบ จำนวน 2 ชิ้น 

 ๓) เด็กและเยาวชนใน ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จำนวน 50 คน มีองค์ความรู้เรื่องการ
ดูแลสุขภาพจิต 

๘. วิธีการดำเนินการ 
 ๘.๑ รายละเอียดขั้นตอนการทำงานโดยย่อ 
 ๑) ประชุมแกนนำเยาวชนและทีมหนุนเสริมเพ่ือวางแผนการดำเนินโครงการ 

 ๒) กิจกรรม Workshop การออกแบบ Board Game  

 ๓) กิจกรรมพัฒนาต้นแบบ Board Game เร่ืองการส่งเสริมสุขภาพจิต  

  ๓.๑ พัฒนา concept และกลไกการเล่น 

  ๓.๒ ทดสอบเกมและปรับกลไกการเล่น 

๓.๓ ออกแบบและผลิตต้นแบบบอร์ดเกม  

 ๔) กิจกรรมลงพื้นที่ให้ความรู ้ผ่านผ่านการใช้นวัตกรรม Board Game 

 ๕) ประชุมแกนนำเยาวชนและทีมหนุนเสริมเพ่ือสรุปผลการดำเนินโครงการ 

 

 

 

 



๕ 
 

 

 

 ๘.๒ แผนการดำเนินงาน  

ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปี ๒๕๖๔ 

ปี 
๒๕๖๕ 

กย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
๑. ประชุมแกนนำเยาวชนและทีมหนุนเสริมเพื่อ
วางแผนโครงการ 

√ 
    

๒. กิจกรรม Workshop การออกแบบ Board 
Game  

√ 
   

๓. กิจกรรมพัฒนาต้นแบบ Board Game เร่ือง
การส่งเสรมิสุขภาพจิต  

√ √ 
  

๔. กิจกรรมลงพื้นที่ให้ความรู้ ผ่านผ่านการใช้
นวัตกรรม Board Game  

 
√ √ 

 

๕. ประชุมแกนนำเยาวชนและทีมหนุนเสริมเพ่ือ
สรุปผลการดำเนินโครงการ   

  
√ 

 

 

๙. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  จำนวน .........................๓๐,๐๐๐......................... บาท 
ที่ กิจกรรม รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม 
๑. Workshop และพัฒนา

ต้นแบบ Board Game 
เร่ืองการส่งเสริม
สุขภาพจิต ๑ ครั้ง 

๑. ค่าวิทยากรกระบวนการ ๑ คน ช.ม. ละ ๑,๐๐๐ 
บาท x ๖ ช.ม. 

๖,๐๐๐ 

๒. ค่าอาหาร สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม แกนนำ
เยาวชน ๑๐ คน พี่เล้ียง ๕ คน วิทยากร ๑ คน รวม 
จำนวน ๑๖ คน ๆ ละ ๕๐ บาทต่อมื้อ จำนวน ๑ มื้อ 

๘๐๐ 

๓. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ เข้าร่วม
ประชุม แกนนำเยาวชน ๑๐ คน พี่ เลี้ยง ๕ คน 
วิทยากร ๑ คน รวม จำนวน ๑๖ คน ๆ ละ ๒๕ บาท
ต่อมื้อ จำนวน ๒ มื้อ   

๘๐๐ 



๖ 
 

 

ที่ กิจกรรม รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม 
๔. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ใชใ้นการ Workshop  ๑,๐๐๐ 
รวมกิจกรรมที ่๑ ๘,๖๐๐ บาท 

๒. กิจกรรมพัฒนาต้นแบบ 
Board Game เร่ือง
การส่งเสริมสุขภาพจิต 
๒.๑ พัฒนา concept 
และกลไกการเล่น  
๑ ครั้ง 
 

๑. ค่าอาหาร สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม แกนนำ
เยาวชน ๑๐ คน พี่เล้ียง ๕ คน รวมจำนวน ๑๕ คน 
ๆ ละ ๕๐ บาทต่อมื้อ จำนวน ๑ มื้อ 

๗๕๐ 

๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ เข้าร่วม
ประชุม แกนนำเยาวชน ๑๐ คน พี่เลี้ยง ๕ คน รวม
จำนวน ๑๕ คน ๆ ละ ๒๕ บาทต่อมื้อ จำนวน ๒ มื้อ 
ค่าใช้จ่ายในการทดสอบเกมและปรับกลไกการเล่น 

๗๕๐ 

๓. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการพัฒนา concept และ
กลไกการเล่น  

๑,๐๐๐ 

รวม ๒,๕๐๐ บาท 
 ๒.๒ ทดสอบเกมและ

ปรับกลไกการเล่น 
 ๑ ครั้ง 
 

๑. ค่าอาหาร สำหรับผู้ เข้าร่วมประชุม แกนนำ
เยาวชน ๑๐ คน พี่เลี้ยง ๕ คน รวมจำนวน ๑๕ คน 
ๆ ละ ๕๐ บาทต่อมื้อ จำนวน ๑ มื้อ 

๗๕๐ 

๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ เข้าร่วม
ประชุม แกนนำเยาวชน ๑๐ คน พี่เลี้ยง ๕ คน รวม
จำนวน ๑๕ คน ๆ ละ ๒๕ บาทต่อมื้อ จำนวน ๒ มื้อ 
ค่าใชจ้่ายในการทดสอบเกมและปรับกลไกการเล่น 

๗๕๐ 

๓. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการทดสอบเกมและปรับ
กลไกการเล่น 

๑,๐๐๐ 

รวม ๒,๕๐๐ บาท 
 ๒.๓ ออกแบบและผลิต

ต้นแบบบอร์ดเกม  
๑ ครั้ง 

๑. ค่าอาหาร สำหรับผู้ เข้าร่วมประชุม แกนนำ
เยาวชน ๑๐ คน พี่เลี้ยง ๕ คน รวมจำนวน ๑๕ คน 
ๆ ละ ๕๐ บาทต่อมื้อ จำนวน ๑ มื้อ 

๗๕๐ 



๗ 
 

 

ที่ กิจกรรม รายละเอียดค่าใช้จ่าย รวม 
 
 
 
 
 
 
 

๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ เข้าร่วม
ประชุม แกนนำเยาวชน ๑๐ คน พี่เลี้ยง ๕ คน รวม
จำนวน ๑๕ คน ๆ ละ ๒๕ บาทต่อมื้อ จำนวน ๒ มื้อ 
ค่าใช้จ่ายในการทดสอบเกมและปรับกลไกการเล่น 

๗๕๐ 

๓. ค่าใช้จ่ายในการทำ graphic บอร์ดเกม ชิ้นละ
๑,๔๕๐ บาท จำนวน ๒ ชิ้น 

๒,๙๐๐ 

๔. ค่าผลิตต้นแบบบอร์ดเกม ชิ้นละ ๒,๐๐๐ บาท
จำนวน ๒ ชิ้น 

๔,๐๐๐ 

รวม ๘,๔๐๐ บาท 

รวมกิจกรรมที ่๒ ๑๐,๕๐๐ 
๓. ลงพื้นที่ให้ความรู้ ผ่าน

ต้นแบบ Board Game 
๑ ครั้ง 

๑. ค่าอาหาร สำหรับผู้ เข้าร่วมประชุม แกนนำ
เยาวชน ๑๐ คน เยาวชนทั่วไป ๕๐ คน รวมจำนวน 
๖๐ คน ๆ ละ ๕๐ บาทต่อมื้อ จำนวน ๑ มื้อ  

๓,๐๐๐ 

๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ เข้าร่วม
ประชุมแกนนำเยาวชน ๑๐ คน เยาวชนทั่วไป ๕๐ 
คน รวมจำนวน ๖๐ คน ๆ ละ ๒๕ บาทต่อมื้อ 
จำนวน ๒ มื้อ     

๓,๐๐๐ 

๓. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรม ๑,๐๐๐ 
๔. ค่าเดินทางของแกนนำในการลงพื้นที่จัดกิจกรรม 
๑๐ คน ๆ ละ ๑๐๐ บาท 

๑,๐๐๐ 

รวมกิจกรรมที ่๓ ๘,๐๐๐ บาท 
รวมงบประมาณทั้งหมด ๓๐,๐๐๐ บาท 

 
  งบประมาณที่เสนอขอ   จำนวน .........................๓๐,๐๐๐......................... 
บาท 

  งบประมาณที่มีหน่วยงานอื่นร่วมสนับสนุน (ถ้ามี) จำนวน ..................-................... บาท 



 

 

 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ  
  ๑)  ตนเอง  

  การดำเนินโครงการในคร้ังนี้เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม Board Game และ
จัดกิจกรรมให้ความรู้ โดยมีแกนนำเยาวชนเป็นผู้คิด วางแผน และลงมือทำทุกขั้นตอน ตั้งแต่การ
ออกแบบบอร์ดเกม พัฒนาบอร์ดเกมให้ใช้ได้จริง ไปจนถึงการนำบอร์ดเกมไปใช้เพื่อให้ความรู้เด็ก
และเยาวชนคนอื่น ๆ ในชุมชน ดังนั้นคาดว่าสิ่งแรกที่จะได้จากการมีส่วน ร่วมในทุกขั้นตอนของ
โครงการ คือ ทักษะ ความรู้หรือความเข้าใจในเรื่องของการทำบอร์ดเกมและการจัดกิจกรรม
สร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นทักษะเฉพาะตัวที่สามารถนำไปใช่ต่อยอดทั้งในด้านการเรียน การใช้ชีวิต และ
การประกอบอาชีพในอนาคตได้ นอกจากความรู้ การดำเนินโครงการยังทำให้ได้เจอเพื่อนใหม่ ๆ ได้
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และได้ทำสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยทำ ซึ่งทำให้มีความรับผิดชอบ มีมุมมองที่
หลากหลาย เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น ทั้งยังเป็นการพัฒนาตัวเองและได้ใช้ความสามารถ สิ่งที่ได้
เรียนรู้ไปส่งต่อเพ่ือแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือคนอื่น ๆ อีกด้วย          

  ๒)  ชุมชน/ท้องถิ่น หรือประเทศชาติ 
  การรวมตัวของแกนนำเยาวชนเพื่อลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเอง            
มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเด็กและเยาวชนถือได้ว่าเป็นกำลังสำคัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
ที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ ดังนั้นการเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับเยาวชน
ไม่ใช่แค่เพียงจะส่งผลต่อเยาวชนคนใดคนหนึ่ง แต่ยังส่งผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนในลักษณะ
ของการสร้างผู้นำ หรือสร้างกลุมคนที่มีคุณภาพขึ้นมาในสังคม ทั้งนี้โครงการยังส่งผลให้เกิดการสร้าง
ความตระหนักรู้ การเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตที่คนในสังคมกำลังเผชิญ ที่ผ่าน
มามีแต่ผู้คนผู้ถึงความเครียด ปัญหาด้านจิตใจ และความเปราะบางทางอารมณ์ต่าง ๆ ในแง่ของการ
นำไปสู่การเกิดปัญหามากมาย แต่ยังไม่มีชุมชนหรือท้องถิ่นใด ลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหานี้โดยตรง ดังนั้น
ในมุมมองของเยาวชนจึงเห็นว่าในชุมชนควรมีความรู้ ความเข้าใจ และการเฝ้าระวังเร่ืองสุขภาพจิต
อย่างจริงจัง ซึ่งจะส่งผลต่อการที่คนในชุมชนมีภูมิคุ้มกันทางใจในการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมาก
ขึ้น รวมถึงเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายของคนในชุมชนที่มีจำนวนมากขึ้นในปัจจุบัน     

๑๑. ปัจจัยทีจ่ะช่วยทำให้โครงการประสบความสำเร็จ 
 การทำงานเป็นทีมและบรรยากาศที่คอยเสริมศักยภาพกันและกัน เป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เกิด
ความสำเร็จของโครงการ เพราะการมีฐานของทีมแกนนำที่เข้าใจกัน ยอมรับกัน มีเป้าหมายร่วมกัน 
หรือมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  จะส่งผลต่อความร่วมมือ ความมุ่งมั่น และแรงกายแรงใจในการทำ



๒ 
 

 

ตามเป้าหมายร่วมกันได้มากขึ้น ทั้งนี้การประสานการทำงานร่วมกันของทุกคนในทีม ไม่ใช่แค่เพียง
จะส่งผลต่อความสำเร็จตามเป้าโครงการเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อการเรียนรู้ระหว่างทางของคนในทีม 
ที่จะนำไปสู่การเกิดความเข้าใจตนเอง เข้าใจเพื่อน รู้จุดแข็ง จุดอ่อน รวมถึงสามารสนับสนุนกัน
เพ่ือให้เกิดการนำสิ่งที่แต่ละคนมีมาเสริมกันและกัน จนสามารถดำเนินโครงการและไปถึงเป้าหมาย
ไดอ้ยางมั่นคงในที่สุด 
 นอกจากนี้การสนับสนุนโดยอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายต่าง ๆ ในพื้นที่ที่ เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะกับบุคคลหรือหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจ
กลุ่มเป้าหมาย หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะตามประเด็นที่กลุ่มกำลังขับเคลื่อน ก็จะช่วยเสริมให้
โครงการประสบความสำเร็จได้ตามระยะเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น   

๑๒. บุคคลหรือหน่วยงาน (ภาครัฐ/เอกชน) ในพ้ืนที่ที่อยากให้มาสนับสนุนโครงการเพ่ือให้
เกิดผลเป็นรปูธรรมยิ่งขึ้น พร้อมอธิบายเหตุผล 
 บุคคลที่อยากให้มาสนับสนุน คือ ผู้นำชุมชน พระ และผู้นำไม่เป็นทางการ เนื่องจากเป็นบุคคล
ที่ชาวบ้านให้ความเคารพ หากได้รับความร่วมมือเพ่ิมเติมจากผู้นำกลุ่มต่าง ๆ จะทำให้การกระจาย
องค์ความรู้ และการเห็นความสำคัญ รวมถึงการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในประเด็กสุขภาพจิตมี
ความทั่วถึงทั้งในกลุ่มเด็ก เยาวชน ครอบครัว และผู้ใหญ่ในชุมชน มากขึ้น    
 หน่วยงาน ได้แก่ รพสต. โรงพยาบาล ในพื้นที่ เนื่องจากเป็นหน่วนงานที่มีผู้เชี่ยวชาญเร่ืองของ
สุขจิตโดยตรง ดังนั้นในการสนับสนุนองค์ความรู้ในเชิงลึก ที่ถูกต้อง เหมาะสม จำเป็นจะต้องอาศัย
ความร่วมมือกับผู้เช่ียวชาญ รวมถึงกลุ่มของ อสม. เนื่องจากเป็นบุคคลที่คลุกคลีเร่ืองการให้ความรู้
เกี่ยวกับสุขภาพของคนในชุมชนอยู่แล้ว ถ้ามีการให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิตไปพร้อม ๆ กับกลุ่ม
เยาวชนจะยิ่งเสริมการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 โรงเรียน เป็นพื้นที่ที่เด็กและเยาวชนส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ ดังนั้นการได้รับความ
ร่วมมือจากโรงเรียนก็จะทำให้องค์ความรู้ ส่งถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น 
 บุคคลหรือหน่วยงาน ในลักษณะของสื่อท้องถิ่น ทั้งแบบออฟไลน์ และออนไลน์ ปัจจุบันการ
กระจายข่าวสารมีหลากหลาย ดังนั้นถ้าได้รับการสนับสนุนจากส่วนนี้จะทำให้เกิดการขยายฐานที่
ครอบคลุมในระดับท้องถิ่นและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น รวมถึงเกิดการเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่ายขึ้น
ในท้องถิ่น เนื่องจากการดำเนินงานเริ่มแรกอาจทำได้ในเพียงกลุ่มเล็ก ๆ แต่ถ้ามีการกระจายข้อมูล
และกิจกรรมในวงกว้างก็จะทำให้เพิ่มโอกาสที่จะส่งเสริมเรื่องสุขภาพจิตในวงกว้างได้มากขึ้น   
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๑๓. ใครคือบุคคลในฝันที่คุณอยากพบ เพราะเหตุใด  
 ป้ามล ทิชา ณ นคร เพราะเป็นบุคคลที่ทำงานกับเด็กเยาวชนมานาน และเป็นบุคคลที่น่าชื่นชม
อย่างมาก ดังนั้นจึงอยากพบหรือได้พูดคุย และฟังเรื่องราวการทำงานที่ผ่านมาของป้ามล รวมถึง
อยากได้รับความเห็น เทคนิค แรงบันดาลใจดี ๆ ในการพัฒนาตัวเองและการทำงานกับเด็กเยาวชน
คนอื่น ๆ  
 
 
 
 

√ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้สำแดงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อที่
มุมขวาด้านล่างของแบบเสนอโครงการ พร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารและ
หลักฐาน        ที่แนบทุกฉบับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
             ผู้เสนอโครงการ 

 ลงชื่อ                               ผู้สมัคร (หัวหนา้ทีม) 
    (          นาย สุธินันท์ แพงศรี        ) 

วัน/เดือน/ปี 3 สิงหาคม 2564  
 

 ลงชื่อ                                      ผู้สมัคร (สมาชิกทีม) 
    (    นางสาว ปรัชญาพร โพธิ์แก้ว     ) 

วัน/เดือน/ปี 3 สิงหาคม 2564  
 

ลงชื่อ          ผู้สมัคร (สมาชิกทีม) 
    (    นางสาว ญณมน ศิริวรรณ        ) 

วัน/เดือน/ปี 3 สิงหาคม 2564  
 


