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หัวข้อนวตักรรมส่ิงแวดล้อม

•คร้ังท่ี 1: การพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development)

•คร้ังท่ี 2: ความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม
(Environmental and Social Responsibility)

•คร้ังท่ี 3: นวตักรรมส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Innovation)

นกัศึกษาน าเสนอนวตักรรมส่ิงแวดลอ้มของตวัเอง 2



วตัถุประสงค์/ผลลพัธ์กรรรรยนนร ้
(Learning Outcome)

1. นกัศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดของความ
รับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคมบน
พื้นฐานของ “พฤติกรรมท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม” (pro-environmental behavior)

2. นกัศึกษามีแนวคิดในการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยใชโ้มเดล S-C-A-M-
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หัวข้อกรรบรรนรนในคร้ัง่ย ่2 

• ส่วนท่ี 1: แนวคิดเก่ียวกบัความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม
และสงัคม
(Concept of Environmental and Social Responsibility)

• ส่วนท่ี 2: การสร้างความตระหนกัทางส่ิงแวดลอ้ม
(Environmental Awareness)
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ส่วนท่ี 1 แนวคิดเก่ียวกบัความ
รับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้มและสงัคม

(Concept of Environmental and

Social Responsibility)
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ผลกระ่บ่รงลบอนัรกดิจรก
กจิกรรมของธุรกจิ่ยไ่ม่ค รนึงถงึกรรพนันร่ย่นัง่นนื

การคา้ขยะอิเลคทรอนิกส์ผิดกฎหมาย
ท่ีมาจากทวปียโุรปและส่งไปยงั

ภูมิภาคแอฟริกาตะวนัตก
ท่ีมา:http://sustainabilityjjay.org/event/the-illegal-trade-in-e-waste-between-

แม่น ้ าท่ีปนเป้ือนสารแคดเมียมจากโรงงาน
อุตสาหกรรมท่ีมณฑลกวางสี ประเทศจีน

ท่ีมา:http://www.dw.com/en/chinese-media-reports

-seven-detained-after-cadmium-river-pollution/a-6704398
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การใชแ้รงงานเดก็ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ใน
ทวปีแอฟริกา

ท่ีมา: http://greenfmonline.com/over-74200-children-identified-in-mining/
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ควรมน ร
•การพฒันาประเทศต่างๆทัว่โลกท่ีผา่นมา ก่อใหเ้กิดกิจกรรมทาง
ธุรกิจต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการขยายตวัของการลงทุน การผลิต การ
ซ้ือขาย ตลอดจนการบริโภคและอุปโภค

• กิจกรรมทางธุรกิจมกัจะส่งผลกระทบทางลบต่อสงัคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นปัญหาส าคญัท่ีประเทศต่างๆทัว่โลกตอ้งเผชิญ

•องคก์รธุรกิจท่ีตระหนกัถึง “ความรับผดิชอบต่อสงัคม” และมี
ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเหมาะสม จะสามารถลด
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ควรมหมรนของ “ควรมรับผดิชอบต่อสังคม” หรือ 
“ซยรอสอรร์”  

(Corporate Social Responsibility: CSR)

“ความมุ่งมัน่หรือพนัธะสญัญาในการด าเนินธุรกิจควบคู่
ไปกบัการใส่ใจ และดูแลรักษาสงัคมและส่ิงแวดลอ้มภายใต้
หลกัจริยธรรม การก ากบัดูแลท่ีดี เพ่ือน าไปสู่การด าเนินธุรกิจท่ี
ประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื โดยมุ่งใหเ้กิดประโยชนก์บั
ตนเอง ธุรกิจ ชุมชน รวมทั้งสงัคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม” 

(Philip Kotler and Nancy Lee, 2005 : 366. อา้งถึงใน พกัตร์ศุภางค์ ศรีสวสัด์ิ, 

2544 : 17) ท่ีมา: http://dqs-cfs.com/services/areas-of-expertise/

sustainability/social-responsibility-ethical-audits/ 9



องค์ประกอบของซยรอสอรร์
•มติิภรนใน เป็นการดูแลกิจกรรม
ต่างๆท่ีธุรกิจนั้นด าเนินการอยู่
และจดัการไดโ้ดยตรง
ตวัอยา่งเช่น
•การสร้างสภาพแวดลอ้มการ
เรียนรู้ใหม่ๆใหเ้กิดข้ึนในท่ี
ท างาน
•การก าหนดนโยบายลดการใช้

•มติิภรนนอก  มีความเก่ียวขอ้ง
กบักิจกรรมทางธุรกิจท่ี
อาจจะควบคุมไม่ได้
โดยตรง ตวัอยา่งเช่น
• ส่งท่ีปรึกษาไปช่วยหุน้ส่วน
ทางธุรกิจ (Partners) ใน
การพฒันาระบบการท างาน
ใหมี้ความรับผดิชอบต่อ10



ล าดบัชั้นของผูมี้
ส่วนไดเ้สียในระดบั
ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ซีเอสอาร์
ท่ีมา:http://www.thaicsr.com/2006/03/blog-

post_20.html 
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ชนิดของกจิกรรมซยรอสอรร์

•การส่งเสริมการรับรู้ประเดน็ปัญหาทางสงัคม (Cause 

Promotion)

• เช่น สนบัสนุนการระดมทุนเพ่ือขยายการรับรู้และความห่วงใยต่อ
ประเดน็ปัญหาทางสงัคม

•การตลาดท่ีเก่ียวโยงกบัประเดน็ทางสงัคม (Cause-Related 

Marketing)

• เช่น บริจาครายไดส่้วนหน่ึงจากการขายผลิตภณัฑ์ เพ่ือช่วยเหลือหรือ
ร่วมแกไ้ขประเดน็ปัญหาทางสงัคม 12



•การบริจาคเพื่อการกศุล (Corporate Philanthropy)

• เช่น การบริจาคเงินหรือวตัถุส่ิงของเพ่ือแกไ้ขปัญหาสงัคมนั้นโดยตรง

•การอาสาช่วยเหลือชุมชน (Community Volunteering)

• เช่น การสนบัสนุนใหพ้นกังานร่วมสละเวลาและแรงงานในการท างาน
ใหแ้ก่ชุมชนท่ีองคก์รตั้งอยู่

•การประกอบธุรกิจอยา่งรับผดิชอบต่อสงัคม (Socially Responsible 

Business Practices) 
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ตัวอน่รงของกจิกรรมซยรอสอรร์

การสร้างหอ้งเรียน
ชุมชน
ท่ีมา: 

ร่วมกนัปลูกป่าชายเลน
ท่ีมา:http://www.toyota.co.th/news/B5OLXlOG

ซ้ือผลิตภณัฑแ์ลว้ยงัได้
โอกาสบริจาคเงินเขา้
กองทุนของยนิูเซฟอีกดว้ย
ท่ีมา
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ระบบกรรจัดกรรส่ิงแวดล้อม (EMS) คอื
อะไร

•การจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นกระบวนการใชส่ิ้งแวดลอ้มอยา่งมี
ประสิทธิภาพและเป็นระบบ โดยการวางแผน ด าเนินงาน
ติดตามประเมินผลและปรับปรุงแกไ้ขพฒันาใหดี้ข้ึน ทั้งน้ีตอ้ง
ค านึงถึงการใชอ้ยา่งประหยดัใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด ใชใ้หไ้ด้
ย ัง่ยนืยาวนานตลอดไป และเอ้ืออ านวยประโยชนต่์อมวลมนุษย์
และธรรมชาติใหม้ากท่ีสุด (วินยั วีระวฒันานนท,์2540) 

• “ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม” (Environmental Management

คือ กรอบการท างานเพ่ือช่วยใหอ้งคก์รสามารถ

15



ระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มเป็นกระบวนการจดัการ
รูปแบบใหม่ท่ีตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบต่างๆดงักล่าวของ
การท างานทั้งระบบ รวมทั้งพิจารณาดา้น “เศรษฐกิจ”  “สงัคม” 

และ “ระบบนิเวศ” ในการคิดตน้ทุนสินคา้และบริการดว้ย

ท่ีมา: https://www.quora.com/How-can-sustainable-development-be-achieved 16



รคร่ืองมือ่ย่ใช้ส รหรับ EMS

• ECO - Design (กรรออกแบบผลติภัณฑ์่ย่รป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม)

• เป็นการวางมาตรฐานการผลิตใหม่ โดยจะค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มตั้งแต่ตอน
เร่ิมตน้การออกแบบ

• เช่น การพิจารณาใชว้สัดุท่ีไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม การออกแบบสินคา้ท่ี
สามารถน าไปรีไซเคิลไดง่้าย

ท่ีมา: http://www.bag-design.pl/en/eco-plastic.html

บรรจุภณัฑท่ี์ท ามาจากชานออ้ย
ท่ีมา: http://oknation.nationtv.tv/blog/greenocean/2011/05/05/entry-117



• Life Cycle Assessment (LCA) (กรรประรมินวงจร
ชยวติของผลติภัณฑ์่ย่มยผลกบัส่ิงแวดล้อม)

• เป็นการเกบ็ขอ้มูลของผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทั้ง
จากการใชพ้ลงังาน การแพร่กระจายมลพิษ โดย
รวบรวมจากกระบวนการของผลิตภณัฑห์รือ
บริการนั้นๆ

• พิจารณาทุกกระบวนการ ทุกกิจกรรม อะไหล่ หรือ
วตัถุดิบยอ่ยท่ีน ามาใชใ้นการผลิตดว้ย ซ่ึงจะดูทั้ง 4 

ส่วนคือ การผลิต การขนส่ง การใชง้าน และการ
จดัการกบัซากท่ีเหลือใชแ้ลว้ เรียกไดว้า่ทั้ง

ท่ีมา: http://latebloomamerica.org/

how-a-life-cycle-assessment-lca-
measures-up-with-energy-flows-
for-our-food-system/
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• Green Procurement หรือ Green Purchasing Network (GPN) กรร
จัดซ้ือผลติภัณฑ์่ยร่ป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
• เป็นการปรับระบบการจดัซ้ือจดัจา้งใหม่ จะตอ้งค านึงถึงผูจ้  าหน่ายท่ีจะมา
น าเสนอผลิตภณัฑ์ อะไหล่ ช้ินส่วน หรือ วตัถุดิบ ฯลฯ วา่ไดน้ าเสนอ
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ พิจารณาทั้งวงจรห่วงโซ่
อุปทาน (Supply Chain)

ท่ีมา: http://archive.sustainable-procurement.org/about-spp/
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• กรรจัดกรรรศษของรหลอืจรกกรรผลติและกรรใช้งรน โดนนดึหลกักรร 3R คอื Reduce, 
Reuse, Recycle 

• เป็นกระบวนการจดัการกบัเศษซากท่ีเหลือจากการใช้ ผลิต หรือใชง้าน
ผลิตภณัฑน์ั้นๆ

• การลดปริมาณ (Reduce) 

• การน ากลบัมาใชใ้หม่ (Reuse)

• การแปรรูปเพ่ือกลบัมาใชใ้หม่ (Recycle)

ท่ีมา:http://demo10.rpu.ac.th/bangmoung/?page_id=8 
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กรณยศึกษรกรรด รรนินงรนด้รนควรมรับผดิชอบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมของ

บริษั่ รอชพย องิค์รพือ่ให้รกดิควรมนัง่นนื

•บริษทั ฮิวเลตต-์แพคการ์ด (Hewlett-Packard Company) ก่อตั้ง
ข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1939 เป็นองคก์รธุรกิจระดบัโลกดา้นสาธารณูปโภค
ซอฟตแ์วร์ และบริการดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับบุคคล
และองคก์รในทุกระดบั
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• ต่อมาในปี ค.ศ. 2015 บริษทั ฮิวเลตต-์แพคการ์ด ไดป้ระกาศ
แบ่งองคก์รออกเป็นสองบริษทัไดแ้ก่ บริษทัเอชพี อิงค์ (HP 

Inc.) และ บริษทั ฮิวเลตต-์แพคการ์ด เอน็เตอร์ไพรส์
(Hewlett-Packard Enterprise) 
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•บริษทั เอชพี อิงค์ ไดรั้บเอา “หลกัการของ SDGs” และ
“ขอ้ตกลงปารีสดา้นสภาพภูมิอากาศ” เขา้มาในการพฒันา
และปรับปรุงบริษทัและสร้างเทคโนโลยท่ีีช่วยยกระดบั
ความเป็นอยูข่องผูค้น โดยไดต้ั้งเป้าหมายของ “ความยัง่ยนื” 

(Sustainability) ข้ึนเป็นแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือสร้าง
ความรับผดิชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม

•กลยทุธ์ในการสร้าง “ความยัง่ยนื” ของบริษทัไดด้ าเนินการ
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• เสาหลกัของความยัง่ยนืท่ีบริษทั เอชพี อิงคไ์ดก้  าหนดไวมี้อยู่
3 ประการ คือ ส่ิงแวดลอ้ม สงัคม และการมีส านึกและการ
ปฏิบติัท่ีดีงาม

ท่ีมา: HP 2015 Sustainability Report
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•ตัวอน่รงของกรรด รรนินกรรรพือ่สร้รงควรมนัง่นนืของรอชพย องิค์ 
ด้านส่ิงแวดล้อม

• สร้างกระบวนการออกแบบผลิตภณัฑ์ การผลิต การใชง้าน และการ
น ากลบัมาใชใ้หม่ข้ึนมา เช่น ลดขนาดคอมพิวเตอร์ใหเ้ลก็ลง สร้าง
คอมพิวเตอร์ท่ีใชพ้ลงังานนอ้ย

ด้านสังคม
• ใชเ้ทคโนโลยี ทุน และทรัพยากรของบริษทัในการพฒันาชุมชน
การศึกษา และการบริการทางสุขภาพ

ดา้นการมีส านึกและการปฏิบติัท่ีดีงาม 25



ส่วนท่ี 2 การสร้างความตระหนกัทาง
ส่ิงแวดลอ้ม

(Environmental Awareness)
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กล่รวน ร

•ความตระหนกัทางส่ิงแวดลอ้ม (Environmental 

awareness) คือ การเขา้ใจถึงความเปราะบางของ
ส่ิงแวดลอ้มและความส าคญัของการปกป้องรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม
•การสร้างความตระหนกัทางส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดข้ึนกบั
ประชากรมนุษยถื์อเป็นแนวทางส าคญัท่ีจะช่วยใหม้นุษยมี์
จิตส านึกในความรับผดิชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงการสร้าง
ความตระหนกัทางส่ิงแวดลอ้มสามารถท าไดห้ลายรูปแบบ
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“นวตักรรม” คอือะไร

28

สิง่ประดิษฐ์
คิดค้น

X

(multiple)

การท าเชิง
พาณิชย์ 

นวตักรรมจะตอ้งเป็นส่ิงท่ีสร้างข้ึนและสามารถใชง้านได้

ฟืน=ความรู้, 

ไฟ=ความคิด
สร้างสรรค์



• “นวตักรรมส่ิงแวดลอ้ม” ถือเป็นการสร้างความตระหนกัทาง
ส่ิงแวดลอ้มรูปแบบหน่ึง

• โมเดล SCAMPER เป็นอีกโมเดลหน่ึงท่ีใชใ้นการออกแบบ
ผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดลอ้ม

29



กจิกรรมในช้ันรรยนน: SCAMPER JIGSAW

(50 นร่ย)

30



ขั้นตอนของกจิกรรม

1. ใหน้บัจ านวนนกัศึกษาทั้งหมดในชั้นเรียน และท าการจดักลุ่ม
โดยแบ่งเป็นทั้งหมด 7 กลุ่ม แต่ละในกลุ่มมีจ านวนเท่าๆกนั
แต่ละกลุ่มจะไดอ้ภิปรายตามตวัยอ่ของเทคนิค SCAMPER ใน
แต่ละตวั ดงัน้ี
กลุ่มท่ี 1: อภิปรายตวัยอ่ S (Substitute)

กลุ่มท่ี 2: อภิปรายตวัยอ่ C (Combine)

กลุ่มท่ี 3: อภิปรายตวัยอ่ A (Adapt)

กลุ่มท่ี 4: อภิปรายตวัยอ่ M (Modify/Magnify/Minify)

กลุ่มท่ี อภิปรายตวัยอ่

31



เม่ือรวมกลุ่มไดแ้ลว้ใหดู้วา่ในกลุ่มมีจ านวนนกัศึกษาก่ี
คน และใหก้ าหนดหมายเลขประจ าตวัของแต่ละคนในกลุ่ม
เช่น ในกลุ่ม S มีนกัศึกษาอยู่ 10 คน ใหก้ าหนดหมายเลข
ประจ าตวัใหก้บัคนในกลุ่มจนครบ ไล่ตั้งแต่ S1, S2,…, S10 

ส่วนกลุ่ม C มีนกัศึกษาอยู่ 11 คน กใ็หก้ าหนดหมายเลข
ประจ าตวัตั้งแต่ C1 จนถึง C11 เป็นตน้

32
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2. จากนั้นนกัศึกษาทุกคนจะไดรั้บ “ใบงาน” ตามตวัยอ่ของ
กลุ่ม ใหน้กัศึกษาอ่านรายละเอียดของเทคนิคตามตวัยอ่ของ
กลุ่มตามใบงาน และใหร่้วมกนัอภิปรายดงัน้ี

2.1 อธิบายความหมาย แนวคิด และวิธีการของเทคนิค
ตามตวัยอ่ของกลุ่มตน เช่น กลุ่ม S อภิปรายความหมายวา่ S 

(Substitute) คืออะไร มีแนวคิดและวิธีการอยา่งไร
2.2 ยกตวัอยา่งผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีสามารถใช้

เทคนิคดงักล่าวได้ เช่น ผลิตภณัฑห์รือบริการใดท่ีสามารถใช้
34



3. เม่ืออภิปรายเสร็จ ใหน้กัศึกษาทุกคนจดักลุ่มใหม่ โดยกลุ่ม
ใหม่จะตอ้งประกอบดว้ยนกัศึกษาท่ีมาจากทุกตวัอกัษรรวมให้
เป็นค าวา่ SCAMPER เพ่ือใหใ้นกลุ่มใหม่มีคนจากทุกกลุ่ม
โดยรวมกลุ่มจากคนท่ีไดเ้บอร์เลขเดียวกนั เช่น กลุ่มใหม่กลุ่ม
ท่ี 1 จะประกอบดว้ยคนท่ีหมายเลขประจ าตวั S1,C1, A1, M1, 

P1, E1, R1 ส่วนกลุ่มท่ี 2 จะประกอบดว้ยคนท่ีหมายเลข
ประจ าตวั S2,C2, A2, M2, P2, E2, R2 เป็นตน้ ส่วนหากมีคน
เหลือ กใ็หไ้ปรวมกบักลุ่มอ่ืนได้ แต่ตอ้งไม่ซ ้ าตวัอกัษรเกิน

35
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คนท่ีเกินสามารถกระจายไปอยูก่ลุ่มต่างๆได้



4. หลงัจากจดักลุ่มใหม่แลว้ ใหน้กัศึกษาแต่ละคนน าเสนอ
ใหก้บัเพ่ือนในกลุ่มใหม่วา่เทคนิค SCAMPER ในแต่ละ
ตวัอกัษรท่ีแต่ละคนไดศึ้กษามาในกลุ่มเดิมมีความหมายและ
แนวคิดวา่อยา่งไรจนครบทุกตวัอกัษร เช่น นกัศึกษาหมายเลข
S1 จะตอ้งน าเสนอใหเ้พ่ือนในกลุ่มท่ี 1 ทั้งหมดฟังวา่
Substitute มีความหมายและแนวคิดวา่อยา่งไร จากนั้น
นกัศึกษาหมายเลข C1 กน็ าเสนอความหมายและแนวคิดของ
Combine แลว้วนจนครบถึงตวั R1 เป็นตน้ 37



5. เม่ือนกัศึกษาทุกคนทราบถึงเทคนิค SCAMPER แลว้ ให้
นกัศึกษาร่วมกนั

5.1 สรุปองคค์วามรู้ของเทคนิค SCAMPER วา่เป็น
อยา่งไร

5.2 เลือกผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีมีอยูใ่นทอ้งตลาดมาก
ลุ่มละ 1 ตวัอยา่ง แลว้อภิปรายวา่เราสามารถน าเอาเทคนิคใด
เทคนิคหน่ึงของ SCAMPER เพ่ือสร้างนวตักรรมส่ิงแวดลอ้ม
ใหก้บัผลิตภณัฑห์รือบริการนั้นไดอ้ยา่งไรบา้ง
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6.จากนั้นใหต้วัแทนของนกัศึกษากลุ่มใหม่แต่ละกลุ่ม
ออกมาท าเสนอการอภิปรายตามขอ้ 5.1 และ 5.2 ให้
นกัศึกษาทุกกลุ่มฟัง

7. อาจารยผ์ูส้อนท าการสรุปและอธิบาย “กระบวนการ
สร้างนวตักรรมดว้ยเทคนิค SCAMPER”

39



บ่สรุป-กระบวนกรรสร้รงนวตักรรม
ด้วนร่คนิค SCAMPER 

• SCAMPER เป็นเทคนิคหรือเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการปรับปรุง
เปล่ียนแปลง หรือพฒันาผลิตภณัฑ์ สินคา้ การบริการ รวมถึง
วิธีการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีมีอยูเ่ดิมใหเ้กิดเป็นผลิตภณัฑ์
สินคา้ การบริการ และวิธีการแกไ้ขปัญหาแบบใหม่ท่ีดีข้ึน
กวา่เดิม โดยการใชห้ลกัการตั้งขอ้ค าถามและระดมสมองหา
ค าตอบเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการจะปรับปรุงนั้น

• SCAMPER เป็นค ายอ่ของช่ือท่ีเป็นเทคนิคต่างๆ ดงัน้ี
40



S – Substitute 

(กรร่ดแ่น, กรรแ่น่ย)่

น าหวายมาสานเป็น
ตะกร้าใส่ส่ิงของแทน
ตะกร้าพลาสติก

41

ท่ีมา:ทาวี เนติสิงห์, ม.ป.ป.



C – Combine 

(กรรใช้ร่วมกนั, กรรผสมผสรน)

การน าคุณสมบติัความ
เหนียวและยดืหยุน่ของ
ถุงพลาสติกและน า
คุณสมบติัความทนทาน
ของตะกร้าพลาสติกมา
ผสมรวมกนัเป็นตะกร้า
พลาสติกท่ีมีความเหนียว
ยดืหยุน่ และทนทาน

42

ท่ีมา:จง บุญประชา, 2559



A – Adapt 

(กรรปรับรปลยน่น, กรรดดัแปลง)

การปรับเปล่ียน
ตวัถงัป่ันซกัของ
เคร่ืองซกัผา้ใหอ้ยู่
ในต าแหน่งท่ีลาด
เอียง เพื่อใหส้ะดวก
ต่อการใชง้านของ
คนทุกรุ่นทุกวยั 43

ท่ีมา:จง บุญประชา, 2559



M – Modify (กรรปรับปรุง)
Magnify (ขนรนให้ใหญ่ขึน้)

Minify (่ รให้น้อนลง)

การปรับเปล่ียนรูปแบบของ
อุปกรณ์ใส่ผกัผลไมเ้พ่ือให้
สะดวกต่อการใชง้าน (Modify)

44

ท่ีมา:จง บุญประชา, 2559

การเพ่ิม
ขนาดของ
รูปป้ัน
สตัว์
(Magnify)

ท่ีมา:ทาวี เนติสิงห์, ม.ป.ป.



P – Put to another use 

(กรรน รไปใช้กบัส่ิงอืน่)

การน าแผน่ดิสก์
ท่ีท้ิงแลว้หรือ
ไม่ไดใ้ชแ้ลว้น า
กลบัมา
ออกแบบและ
ประดิษฐเ์ป็น
กล่องใส่ดินสอ
และปากกาได้

45

ท่ีมา:จง บุญประชา, 2559



E – Eliminate (กรรก รจัด, กรรตดัออก)

Elaborate (รพิม่รติม)

การเจาะรูบนเขียง
หัน่ผกั เพื่อให้
สะดวกและรวดเร็ว
ต่อการใชง้าน

46
ท่ีมา:จง บุญประชา, 2559



R – Reverse (่ รตรงกนัข้รม)

Rearrange (กรรจัดล รดบัใหม่)

การน าเศษไมม้า
จดัเรียงต่อกนั โดย
ออกแบบใหเ้ป็นเกา้อ้ี
ส าหรับนัง่ได้

47ท่ีมา:จง บุญประชา, 2559



• เทคนิค SCAMPER ในแต่ละขั้นตอนของตวัอกัษรยอ่สามารถ
สลบัท่ีระหวา่งกนัได้

• วิธีการปฏิบติัตามหลกัการ SCAMPER ท่ีเหมาะสม ควรมีการ
ปรับเปล่ียนไดข้ึ้นอยูก่บัลกัษณะและชนิดของการสร้างสรรค์
ผลงาน

48



คร้ังหนา้จะเป็นหวัขอ้ “นวตักรรม
ส่ิงแวดลอ้ม (Environmental 

Innovation)” ใหน้กัศึกษาน าเสนอ
นวตักรรมส่ิงแวดลอ้มหนา้ชั้นเรียน 49

ท่ีมา:https://www.colourbox.com/vector/don-t-forget-stamp-vector-9569352



Assignment ส รหรับน รรสนอคร้ัง่ย ่3

•นกัศึกษาจบักลุ่มโครงงาน 10-15 คนเพ่ือคิดคน้นวตักรรม
ส่ิงแวดลอ้มมาน าเสนอในคร้ังท่ี 3 (1 หอ้ง มี 8 กลุ่ม
โครงงาน)

•นวตักรรมตอ้งน ามาแกปั้ญหาได้ ดงันั้นเร่ิมจากเลือก
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม จะเป็นปัญหาส่ิงแวดลอ้มระดบัโลก
ระดบัชาติ หรือระดบัชุมชนทอ้งถ่ินกไ็ด้ 50



•ออกแบบนวตักรรมท่ีสามารถแกปั้ญหา
เหล่านั้นได้ โดย

•ประดิษฐอ์อกมาในรูปแบบผลิตภณัฑ์ แผนการ
บริการ การท า campaign หรือวาดเป็นภาพ
ออกมากไ็ด้
นวตักรรมนั้นจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาท่ี

51

Assignment ส รหรับน รรสนอคร้ัง่ย ่3



•อธิบายวา่นวตักรรมนั้นแกไ้ขปัญหาได้
อยา่งไร
•กลุ่มเป้าหมายของนวตักรรมน้ีเพือ่ใคร
•ตั้งราคาของนวตักรรมน้ีไวท่ี้เท่าไหร่
• Week 3:Present

•โพสตรู์ปนวตักรรมของกลุ่มตวัเองใน
52

Assignment ส รหรับน รรสนอคร้ัง่ย ่3



ส รหรับ นักศึกษร 

•นศ ท่ีท าโครงงาน มมศท.101 และเลือกหวัขอ้
นวตักรรม สวล
•สามารถน าเอา ผลงานเดิม มาต่อยอด โดย
พฒันาช้ินงานตามแนวคิด SCRAMPER   ซ่ึง
เป็นเง่ือนไขของหวัขอ้ นวตักรรม สวล
•แลว้น ามาส่งได้


