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About FabLearn Asia 2020 

2020 Conference Theme: “Constructive Diversity: Role of maker education in building diverse 
learning environment across cultures” 

The FabLearn Conferences bring together key influencers and thought-leaders from around 
the world in education, policy-making, academia, design, research, and maker communities to 
learn, present, and discuss digital fabrication in education, the maker culture, hands-on 
learning, and instructional tools. 

FabLearn Asia Conference 2020 co-hosted by Suksapattana Foundation and King Monkut’s 
University of Technology Thonburi where they established an innovative school called 
Darunsikkhalai School for Innovative Learning (DSIL) in Bangkok. DSIL has been applying maker 
education rooted in their Constructionism approach since 2001 and had established the first 
FabLearn Lab in school in Thailand and in Asia since 2013. DSIL is a pioneer in maker education 
in Thailand and being a active member of FabLearn global since 2015. During this conference, 
you will get to visit DSIL and learn more about their unique program that contributed as an 
important part of education reform in Thailand. 

About Suksapattana Foundation 

With a start-up grant of Baht 5.3 million in 1996, F.R.E.E. (Foundation for Research Education 
and Enterprise) , to which His Majesty the King later graciously bestowed the name 
Suksapattana Foundation, started its work to improve education in Thailand. 

Suksapattana entered a collaboration agreement with MIT under which Professor Seymour 
Papert and his team from the MIT Media Lab introduced constructionism to education to 
Thailand. 

The effects of the ensuing and path breaking ‘ Lighthouse Project’  are still felt today.  The 
foundation has worked with three main sectors: Schools, Villages, and Industries.  

( Text modified from The Education & Public Welfare Foundation website 
http://www.epwfoundation.com) 
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Constructionism in Disaster Preparedness Education:
Cultivating agency in children to tackle emergencies
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ABSTRACT
Recounting the populations impacted by disasters worldwide, chil-
dren, especially young girls have been found to come to bear a
disproportionate share of the aftereffects of emergencies both im-
mediate and in the long term. Among them, children in marginal-
ized environments are highly vulnerable to disasters and this can
be partially mitigated by engaging them in disaster risk reduction
activities. We explore a workshop curriculum on disaster prepared-
ness that involves children in constructionist activities within the
theme of emergency preparedness and response. This workshop
was conducted with 8th-grade students from a rural community in
Kerala, India impacted in recent years by devastating floods. It was
observed that in greater contrast to boys, girls attending the work-
shop reported a greater sense of adaptability and self-confidence
after the workshop.

CCS CONCEPTS
• Applied computing → Collaborative learning.

KEYWORDS
Emergency education, problem based learning, constructionist learn-
ing, life skills training, capacity building
ACM Reference Format:
Vishnu Jayan, Nagarajan Akshay, Anirudh Muraleedharan, Anu Vazhayil,
Rao R. Bhavani. 2020. Constructionism in Disaster Preparedness Education:
Cultivating agency in children to tackle emergencies. In Proceedings of
Fablearn Asia 2020. , Bangkok, Thailand, 4 pages.

1 INTRODUCTION
Natural disasters have been increasing on an average all over the
world, to more than sixfold in the last four decades, from 63 in 1975
to 380 in 2015 [9]. Children are among the most affected during
disasters, and rural children are especially vulnerable due to lack of
measures and infrastructure deterioration to counter emergencies
[8]. Disasters also greatly impacts the mental health, especially the
behavioural and emotional balance of children and adolescents [6].
The UNICEF report on taking stock of vulnerability of children in

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or
classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed
for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation
on the first page. Copyrights for components of this work owned by others than the
author(s) must be honored. Abstracting with credit is permitted. To copy otherwise, or
republish, to post on servers or to redistribute to lists, requires prior specific permission
from the authors.
Fablearn Asia 2020, January 10- 12, 2020, Bangkok, Thailand
© 2020 Copyright held by the owner/author(s).

disaster situations states the need to help children develop self con-
fidence and the adaptability to extreme events, in order to cope with
their emotions. It recommends the child’s engagement in school
disaster preparedness activities and knowledge-transfer through a
range of media [2].

Introducing constructionist activities in disaster preparedness
curriculum can potentially offer skills that are essential for emer-
gency readiness, and this has been explored through the workshop
described in this paper. The objective of disaster education has been
described as "to build a culture of safety and resilience at all levels"
to respond better to disasters and reduce the adverse effects [3].
Field reports on many researches indicate the necessity for more
systematic research to explore and find out the effectiveness of
disaster education initiatives in training the children and youth
[10]. Education of disasters in the schools usually is lecture-based
and underwhelming and suggests that future education should
include active learning methodologies and engagement with the
local community [10]. Cavallo et al. report the effects of learning
in an constructionist environment on youth that it helped develop
self-confidence in their abilities, and that they could acquire new
skills to achieve their goals [4]. Furthermore, the constructionist ap-
proach helps cultivate greater adaptability in working with diverse
resources and limitations [1].

In this paper, we explore the conduct of a workshop on disaster
preparedness in which children engaged in fabrication of artifacts to
devise solutions for mock emergency challenges they had to tackle.
Theworkshop also involved identifying types of disasters and know-
ing how to respond to them, preparation of emergency kits, and
learning life hacks that can be utilized in situations of emergency.
A prior and post-assessment of their perceived preparedness for
disasters were also evaluated that indicated an increase in perceived
self-confidence, adaptability, and eagerness to work in groups to
solve problems.

2 METHODOLOGY
The disaster preparedness workshop conducted over three days
has been designed to introduce middle school students of eighth
grade to the risks and safety measures to follow during emergencies.
The class had a fairly equal student distribution with 18 boys and
17 girls. The workshop was designed to offer students the ability
to assess risk during disasters and the essential skills required to
surmount challenges posed by such circumstances. In addition to
this, the workshop aimed to foster problem-solving skills, adapt
to time and resource constraints, instil self-confidence and teach
children to appreciate the importance of effective collaboration.
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Figure 1: Students demonstrating a catapult they made to
throw packages across the waters during a flood

The workshop was divided between several activities as described
below.

2.1 Recognizing a disaster when it happens
The workshop began with an introductory session to different types
of disasters and a discussion on their causes and effects. The children
watched videos of catastrophic disasters that have crippled large
populations worldwide intending to understand its impact and to
be able to detect disasters early on from their distinctive indications.
Instances of bravery demonstrated by young children in disaster
situations and who received national awards for their actions were
discussed with the students to make them feel confident in their
ability to make a difference in such circumstances.

2.2 Preparing emergency kits
The next activity was to learn what to pack in an home emergency
kit. For this activity, an online game by Ready.gov called "Build
a Kit" was used [7]. The students were split into five boys and
girls teams of 6 or 8 students. In the game, the students had to
identify everyday objects from five rooms in the house to pack
in their emergency kits. The game allowed them to move up the
levels only if they picked the correct items in each room offering
hints when they picked wrong. After playing the game, the children
engaged in a discussion on in their local context what things they
should pack in their kits. After this session, the students were given
small non-obligatory homework to discuss what they had learned
that day with their parents when they went home. They were also
encouraged to prepare an emergency kit for their homes and bring
it to class the next day for a show and tell the next morning.

2.3 Constructing solutions in emergency
situations

This was a group activity with the five teams and each team was
handed a different situational emergency in the context of floods in
their community to address. The teams drew lots that had the fol-
lowing artifact creation situations along with illustrated examples:

• Carry an injured person who cannot sit up from one place
to another.

• Find a way to help people climb up one floor due to rising
waters.

• Help transporting an elderly person who is limited to be
sitting upright.

• Transport packages across a flowing river during the flood
• Transport emergency supplies upward from a lower point
to higher ground

The students were told that they would receive only PVC pipes
of stipulated length, joints and some rope to design their solutions.
The students had to draw out their designs with the provided mate-
rial constraints on a chart. The materials provided consisted of a set
of PVC tee joints, cross-tee joints and elbow joints that were first
handed to the students to help them better visualise their initial de-
signs. Once they had their designs ready on paper, they were asked
to present their ideas to the instructors. This facilitated stepping
back to critically examine their designs after they had dived in to
create it.

After preparing their designs, the students measured out and cut
PVC pipes to their required lengths. After completing the projects,
each team made a presentation of their work to the rest of the class.
The teams had constructed a patient stretcher to carry the injured
person, emergency rescue chair for the elderly, a pulley system to
lift supplies to higher ground, a rope ladder to climb up to safety,
and a package throwing catapult to toss supplies across the river.
A reflection session was held the following morning to discuss and
share the experience of constructing solutions. The teams shared
the challenges they faced and the lessons they learnt from their
construction experience.

2.4 Learning life hacks
Children were also introduced to a set of small activities aimed
at introducing them to useful life hacks that come handy during
an emergency, such as making a phone charger by combining AA
batteries, preparing a basic body harness using rope and special
knot techniques, and making dust-masks from napkins and elastic
bands.

2.5 Class project: Constructing a rope bridge
This was a group activity given for the whole class to do together.
For this activity, a monkey bridge was selected as it is easy and less
time consuming to make, and are often built by rescue personnel
during emergencies. The total length of the bridge was around
15 meters and the width between the foot-ropes was around 1.5
meters.

The students were taught how to tie a basic clove hitch knot and
why that particular knot is used for securing lines running along
with a series of posts or ropes, and for belaying. They were also
shown the procedure for tying, first putting the knot on the foot-
rope and then tying to both the hand ropes. Most students simply
followed the procedure that was explained. But some students were
enthusiastic to try other knots that they knew and learnt that they
did not work as they had expected. This created an opportunity
to discuss what sort of forces act on the bridge and why some
knots may not work for this purpose. Although many students

FabLearn Asia 2020, Bangkok, Thailand. January 10-12, 2020

2



Figure 2: Students learning tomake a harness from rope and
testing the rope ladder

Figure 3: Students testing the rope bridge after having con-
structed it together

were interested, they had difficulty in understanding and tying the
knot by themselves and required multiple demonstrations.

The students also had to intuitively figure out the tension at
which each of the ropes had to be tied. For the testing of this, they
tried applying force on the foot-rope with their hands after tying
each of the rope and analysed how each of the hand-ropes reacted
to the force. This made them understand, reflect and redo the knots
until the tension was just right. When completed, all the students
eagerly tested the bridge they had built as shown in figure3.

3 PRELIMINARY ASSESSMENT
A psychometric pre and post assessment of the students in con-
texts to disasters were administered using a questionnaire. The tool
used to collect the data from the students was a reduced form of
the Adolescence Resilience in Disaster Tool (ARDT-Q37) [5]. This
tool has been validated with a demographic population of school
children that is similar to the one in this workshop and has been
deemed suitable for children of ages 12-18 years. The options for
the answers to each of the questions were rated in a 5-point Likert
scale ranging from 1 (Strongly Disagree) to 5 (Strongly Agree). The

questionnaires were adapted to the activities relevant to this work-
shop. The components included can be classified under four themes
namely, helping, adaptability, self-confidence and hopefulness.

3.1 Participant Demographics
A total of 32 students (male=16 and female=16) of ages between
13-14 years studying in grade 8 participated in the assessment.
The pre-questionnaire was administered at the beginning of the
workshop and the post-questionnaire was administered after all
the activities at the end.

4 RESULTS AND DISCUSSION
The results of the assessment indicate an increase in perceived
capacity in all thematic areas among boys and girls alike as shown
in figure 4. Yet, there is a greater measure of the increase in cer-
tain parameters among girls in the pre and post-assessment when
compared with boys.

Figure 4: Plot of mean scores of ARDT questionaire

Indicated levels of self-confidence among the girls has shifted
on an average from a neural response to a clear ’I agree’ or higher
value. Similarly, both boys and girls reported an increase in their
perceived adaptability. Yet on the question that measured confi-
dence in taking care of younger children in such situations, although
the mean post-assessment value has increased when compared to
the pre-assessment, a higher standard deviation score in the post-
assessment indicates that the students are split in their opinion,
where some children feel more confident to handle younger chil-
dren now, and others perceived it as more difficult, probably as an
indication of better sense of judgement of the challenging situation
a disaster can pose to them.

During the activities, many teams experienced difficulties in dif-
ferent parts of their construction activity. The instructors helped
the students out whenever they had doubts or required assistance.
For one team that found their project very challenging, the instruc-
tors had to help them split the problem into smaller parts. Each
part had a tangible outcome that the students could test and move
ahead. A track of time was also kept to ensure that the students
knew roughly how much time each of their projects would take.

During the reflection session, one of the common opinions shared
by the majority of the students was that they were not confident
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when they started, but as they discussed with each other, designed
and progressed, they started feeling more confident. This suggests
that the of students had done some amount of self-reflection to
figure this out. Another common opinion was that they realised
the importance of teamwork and while working in groups, they
could accomplish more than they have assumed possible.

5 CONCLUSION
It has been observed that workshops on disaster preparedness help
students develop a sense of agency, confidence and resourcefulness
to tackle emergencies. Such activities can be perceived to be more
effective when delivered in the context of applied skills through
constructionist learning methods. The preliminary assessments
indicate a higher impact of such activities on the girl students when
compared with boys in cultivating confidence, and adaptability.
Its is also interesting to note that on one question on working in
teams, boys reported a higher affinity to collaborate to succeed in
the post-assessment.
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ABSTRACT
Learning the basic principles of electricity, and the ability to make
simple electrical circuits are an integral part of the curriculum for
middle school students in most parts of the world. Several learning
tools and electrical kits are available to achieve this, including soft
circuits based kits which were introduced to act as an interface be-
tween electrical circuit design and self-expression. Still there exists
the scope for innovation in curriculum and kit design to bridge
the widening gap between technological inclusion and cultural
relevance. We explore soft circuits as a medium to learn electrical
circuit creation in a context of embodied learning by combining it
with yoga instruction. In the pilot workshop series, K6 students in
a rural school in India were excitedly engaged in this curriculum
that offered them their first introduction to electrical circuits and
they created interactive charts and sensor-based circuits to teach
various yoga poses.

CCS CONCEPTS
• Applied computing → Collaborative learning; • Hardware
→ Sensor applications and deployments.
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1 INTRODUCTION
In the wake of globalization and technological advancements, many
deep-rooted communities are often challenged with having to find a
balance between fostering technological advancement and cultural
heritage preservation [8]. Where many see a challenge, others see
opportunities to narrow these gaps in creative ways, such as using
the arts to bridge technology and tradition and to promote cross
cultural engagement [5][7].

Yoga is an ancient Indian science and the benefit of practising
it has gained wide acceptance with its inclusion in several school
systems around the world[3]. However, the traditional system of
teaching yoga has scope for the inclusion of creative ways to en-
gage with it for children. Yoga has been demonstrated to have a
positive influence on several neurological factors that are related
to the electrical circuitry of the human body[2]. Offering students
a broad perspective of electrical connections that regulate the body
functions and the systems that occupy our daily lives provides a
broad and unified definition for electrical circuits.

The workshop described in this paper aims to motivate students
to form a deeper appreciation for yoga and building electronic
circuits through an engaging integrated curriculum for schools.
Soft circuits have been utilized to create a fun way to engage with
learning to build circuits using conductive tapes, thread and ink, and
we explore that as the tools for the circuit building activities [1][6].
The research attempts to seek answer to questions such as:(a) What
were student experiences as they learned yoga and circuit-related
concepts through an integrated classroomworkshop? and (b.) What
were some challenges the students encountered? Post-workshop
interviews suggest that students found working with some soft
circuit materials challenging yet they found these circuit building
activities to be exciting and likeable.

2 METHODOLOGY
The Yogic Circuits workshop was designed for K6 students who
receive their first introduction to the basics of electricity in their
school curriculum at that grade. The workshop was intended to
foster a tangible embodied learning approach to building electrical
circuits and to create artefacts to make Yoga more engaging and fun
for children. We chose Yoga as the theme in order to help children
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initiate a meaningful and joyful dialogue on health and to cultivate
a greater appreciation for a product of Indian culture. Through the
activities in the workshop, the children were encouraged to think
of how to share what they learned about yoga and circuits with
others through the creation of various interactive artefacts.

The workshop had a total of 40 students 21 girls and 19 boys
ranging between the age of 11 years and 12 years who have been
taught yoga at their school since the past 5 years, once a week for
20 minutes.

2.1 Electrical connections within and without
The session was kicked off with a discussion attempting to broaden
the students’ understanding of electrical circuits and electricity to
include external and the body’s electrical systems. The students
were introduced to the concept of electricity flowing all around
them and manifesting in different forms of energy. The concept of
neurons carrying the same kind of electricity that flows in electrical
wires outside the body was a surprising revelation for them. Follow-
ing this, they were shown a video on the neural circuits of the body
and how receptors and neurons carry signals across the length and
breadth of our body shooting out signals to reach messages to the
brain. The students were then introduced to the components they
would be using in the upcoming activity. Beginning with lights
seen around them they were introduced to LEDs and batteries and
a simplified concept of polarity was explained to them to be able to
build a circuit. They were introduced to a few conductive and non-
conductive materials. They were also introduced to conductors of
electricity like conductive thread and copper tape. Artefacts made
by the authors prior to the workshop using conductive thread and
copper tape were kept on display for viewing to show the students
the possibilities using these materials and to explore the circuit
path firsthand.

2.1.1 Folding Conductive tapes. The aim of the activity was to be
able to fold conductive tape into polygons so as to maintain voltage
flow and avoid breaks in the circuit path that is often caused by
tearing and making a patchy circuit. The following instructions
were provided to them:

• Cut out a long strand of paper and colour it on one side.
Imagine that the coloured side is your copper tape and the
plain side is where your adhesive is.

• "Follow the folding pattern shown on the projected slide and
make a polygon without tearing the paper such that the face
of the polygon should only show the coloured side."

A strand of copper tape was shown to the students to further re-
inforce the relation with the colour coding of the paper. A live
demonstration can be provided to show the students how to fold
the tape in order to maintain the flow of voltage and avoid loss of
voltage in the circuit by using a single strip of copper tape by bend-
ing corners. Some children still found it difficult associating the
coloured side with the copper conductive side, hence an additional
step was included to ask them to write copper on the coloured side
and glue on the plain side of the paper strip.

2.2 Building their first electrical circuit
Students were shown a scaled circuit diagram with a battery and a
single led. The polarity of the battery was explained once again and
a diagram of the LED and its legs were shown to explain polarity
and correct connections to terminals. Students were given a sheet
of paper, measured lengths of copper tape, a coin cell battery and
an LED. They were asked to replicate the template displayed on
the slide by matching the polarity of the cell and light the LED as
shown in figure 1.

Figure 1: The students learned to build their first paper cir-
cuit to light up an LED

2.3 Yoga Nidra
The Indian practice of Yoga Nidra has been effective in battling sleep
deprivation, anxiety issues and strengthening memory amongst
regular practitioners [4]. More popularly known as mindfulness
meditation, Yoga Nidra is a method of mindful relaxation of the
entire body with a combination of light music and guided instruc-
tions. Each day of the workshop contained a 16 minutes session of
Yoga Nidra coupled with guided instructions.

2.4 Learning Yoga poses(Asanas)
The students were introduced to 6 yoga poses. It was explained
to students how animals in the wild naturally keep themselves
healthy and do not need any special exercise. The ancient seers of
the past closely observed nature and the animals and developed
poses that humans could emulate to keep themselves fit. Students
were introduced to 6 basic yoga poses with step by step guided
instructions, namely, Virabhadrasana (Warrior pose), Vrikshasana
(Tree pose), Adhomukhsvanasana (Dog pose), Marjariasna (Cat
pose), Bhujangasana (snake pose) and Naukasana (Boat pose). For
the first three poses students were told how they benefit the human
body. They were asked to make a note of the benefits of these poses.
After the next three poses, students were asked to practice the pose
a couple of times, feel the stretch and make an informed guess as
to which part of the body would benefit from them.
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Figure 2: Interactive charts created by students with a true
or false push button quiz

2.5 Combining Yoga and Circuits: Making
interactive yoga charts

To apply the knowledge acquired over the past sessions, students
formed groups and had to pick a pose to depict by making an inter-
active poster using an electrical circuit. These charts demonstrated
a pose and asked the reader a simple question regarding the pose
and it’s intended benefits. The pose itself was provided as pre-cut
stickers to ensure the students could focus more on the chart’s
circuit interactivity. The stickers also saved time, allowing students
to reflect on the pose and it’s benefits and choose a relevant ques-
tion with the answer being true or false. Students were given 2
LEDs, 2 coin cell batteries, copper tape, chart paper, felt pens and
scissors and scotch tape. They were to design a circuit that would
just light up the LED corresponding to the correct answer alone.
Students worked on the layout of their chart and were shown how
to make a push-button switch using paper and conductive tape.
Post completion each team presented their artefact, demonstrated
it’s working, posed the question to their peers and explained the
benefits of practising the asana as shown in the figure 2.

2.6 Building embodied sensor circuits
Students were given velcro straps, a power supply, switch, circular
disc magnet and magnetic sensors and an LED from the Electron
Blocks circuit building kit designed for young children. They were
asked to use the sensors creatively to come up with a way to teach
the correct pose for the asana they had picked.

2.7 Initial Observations
During the folding activity, a few students managed to make the
polygon with the right folds. A few made a square and coloured
off the twisted corners that were originally white. One student
delighted us with his ingenuity by folding the paper along its length
with the coloured side facing outward and the plain side facing
inside. This suggests that the instructions need to be made simpler
and clear. During the circuit building activity, students found it
difficult to correctly reproduce the scaled circuit and often ran out
of tape lengths when making their circuit loops. In many cases, the
circuits although completed did not conduct electricity as expected.

Figure 3: Children create sensor based circuits to teach cor-
rect yoga snake pose

Figure 4: Children create sensor based circuits to teach cor-
rect dog pose in yoga

This was due to the adhesive on one side of the copper tape which
was partially acting as an insulator. This led to an opportunity to
explain the concept of insulators and conductance.

While trying to incorporate sensors into the projects, students
would often fix the sensor after the LED thus powering the LED
and rendering the sensor useless. They had to be explained the
concept of powering components in series. Another learning in this
activity was that students got them to think about the physicality of
the asana again and notice the movement of their body and places
where different parts of their body made contact with each other
or came in close range. Sometimes the weak field of the magnetic
would not trigger the sensor and the students had to find another
place on their bodies to fix the magnet and the sensor. One group of
girls used their metallic hair-pin in their head to place the magnet
and attached the sensor to the nape, Another group placed the
sensor on the yoga mat and incorporated the magnet in a velcro
headband. Two groups strapped it across their wrists to turn on the
led in the folder hands pose. Students who were observed to lack
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attention during the earlier theory session were found to be fully
engaged during the construction activities.

After the workshop, video testimonials were collected from the
students. One of the teams reported, “We liked the chart paper ac-
tivity with true or false, although the chart got torn in between, and
the glue of the copper tape was not strong enough.” This indicates
an affinity for hard-fun. Another team working on the cat pose
that used the metallic clip to hold their magnet reported that the
toughest part of the workshop was integrating electronics into the
Yoga pose. They said, “it was hard to place the magnetic sensor for
their pose and get it working”.

3 CONCLUSION
The workshop combining electrical circuit building with a physi-
cal activity like yoga enables tangible exploration and creation of
embodied interactive artefacts. Exploring the meaning of electrical
circuits to contrast its existence in physical systems in the world
around us and its biological equivalents within the body, allow stu-
dents to gain a broad definition that challenges textbook definitions
of the term. Activities including soft circuits offer a low technology
barrier to the introduction of electrical circuit building for students.
The creation of circuits to make learning and teaching yoga fun and
exciting allow students to form a meaningful connection with the
traditional system of yoga and the technology of electrical sciences.
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ABSTRACT
Game mechanics significantly affect the dynamics of gameplay, and
it is broadly recognised that research on mechanics and dynamics
can enable better engagement design in various educational set-
tings, including formal, non-formal and informal learning contexts.
”Aadarsh Gaon, build your ideal village”, a tabletop game, enables
participants to strategise to solve social problems to win the game.
This study explores the game development of Aadarsh Gaon and its
impact on collaborative gameplay using the MDA framework. The
participatory game design process was conducted to develop me-
chanics and fabrication of the initial prototype. Early results show
that assigning different player roles, presence of individual goals, in
addition to team goals, and randomised events, simulated through
game AI, increase the engagement level of the participants. Results
show that the balance of the game dynamics also improved as the
modified game mechanics mitigated negative social dynamics in
collaborative gameplay.

CCS CONCEPTS
• Human centered Computing → Social engineering (Social sci-
ences); • Applied computing → Collaborative learning.
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1 INTRODUCTION
Games are a widely used medium for triggering high levels of
engagement. Over the past three decades, designers and researchers
have been exploring the use of games for purposes other than
entertainment including education, training, civic engagement and
emotional well-being [4][1]. The game industry now rivals many
other industries including movie industry [14]. The experience of
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playing a game creates a unique level of immersive engagement
that can be explained by the ‘magic circle of play’, where the real
world ceases to exist and the imaginary world of the game takes
over your imagination [12]. Studies have found benefits of playing
games such as increased self-efficacy, motivation, problem solving
skills; among other emotional and cognitive constructs [9][6][2][5].
Many of these constructs are essential for overall well-being and life
satisfaction. Nonetheless, designing collaborative, serious games
has demonstrated the difficulties in creating a balanced gameplay
experience and in the achievement of educational and training
outcomes [15].

Games for civic engagement have witnessed steady rise in re-
search and developed over the past decade. It is seen as a construc-
tive approach to engage disinterested citizens in solving social prob-
lems, increase service leadership and citizen science [10]. Urban
planning is one such area where it has seen active citizen engage-
ment to the benefit of local governmental agencies [11][3]. Specific
research on rural communities has not seen as much interest as in
urban communities. Rural communities often struggle with a range
of barriers including social, economic and technological barriers
[13]. Therefore, tabletop games could be an alternative medium for
designing games for civic engagement.

The MDA framework allows game designers to analyze and
bridge the game experience both from the perspective of a designer
and of a player [7], breaking up this analysis into three main con-
cepts. Game Mechanics are the components of the game system
including the game rules. Game Dynamics describe the emergent
behaviour of the game, compounding on players, input and other
components of the game. Game Aesthetics are the emotional trig-
gers and responses experienced by the players contributing to the
overall gameplay experience. The authors of this framework ex-
plain that mechanics contribute to the dynamics, leading to the
game aesthetics. MDA is often used as a lens to analyze games
as a collection of components in a system working together. Us-
ing the lens of MDA enables researchers to pick apart mechanics
that trigger certain specific emergent dynamics, leading to specific
emotional responses. Understanding this correlation is required to
design effective games for civic engagement.

This paper is an early stage investigation of a collaborative table-
top boardgame designed to increase civic engagement through the
gameplay. The game was designed to be used in the rural commu-
nities of India. The goal of this tabletop game was to act against
the slow-acting dangers of poor civic engagement around com-
plex social issues, such as lack of infrastructure, poor sanitation,
poor educational coverage, and alcoholism. The game discussed
in this paper was developed by researchers at AMMACHI Labs, a
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research lab at Amrita Vishwa Vidyapeetham, for creating tools
and content for Technical and Vocational Training(TVET), as well
as Life skills [8]. The guiding philosophy of the authors is that, by
creating relevant and meaningful content using the framework of a
game, barriers to engagement for constructive discussion of social
problems will decrease and motivation for civic engagement will
increase.

2 METHODOLOGY
Participants (N = 16) were primarily gathered from a research lab
at Amrita Vishwa Vidyapeetham, Amritapuri. They belonged to
various socioeconomical status, cultures, languages and geogra-
phies. Four rounds of play testing were conducted with the sixteen
participants over the duration of a week (March 12 – March 19,
2018). Staggering the play testing across a week was essential for
rapid game development and play testing. Researchers collected
field notes from observation, as well as informal and unstructured
interviewing during and after each playtesting session.

2.1 Aadarsh Gaon – Collaborative Tabletop
game

The storyline of the game is set in a rural community in north India.
Aadarsh Gaon, a collaborative tabletop game, requires 3-5 partici-
pants to strategize and solve three social problems to win the game.
In order to solve a social problem, participants will need to collect
specific tokens and ‘donate’ the tokens. Donation is where the par-
ticipants submit required tokens in order to solve a social problem,
or for their individual goal, or for securing insurance for the team.
Participants meanwhile need to earn ‘Trust’ and ‘Skill’ tokens and
exchange them to earn ‘Volunteer’ and ‘Resource’ tokens.

Participants then use specific combinations of Volunteer and Re-
source tokens to solve social problems. The team goal card specifies
the combination of tokens required to solve each social problem.
Participants have also individual goals to keep track of, which helps
them achieving team goals faster. Participants, as a group, selects
three social problems they would like to solve to win the game
within 18 rounds of gameplay. Participants also gets to select their
roles and each role has different goals and tokens. At the start of
each round, the first player has to take a scenario card, a part of
Game AI, and read it aloud to other participants and make modifi-
cations as specified in the scenario card.

2.2 Participatory Game Development
2.2.1 Content Development. The process of game development
was a participatory and an iterative process. Initial content develop-
ment of the scenario card and game story was done with the help
of few interested people in four rural communities in 3 states in
India including Guptapada from Odisha, Deurbal from Chattisgarh
and Indhpur from Himachal Pradesh. The authors spent time doc-
umenting social problems and coping mechanisms of the people
living in the rural communities over a period of 6 months. This
documentation enabled the creation of detailed scenarios, which
was reported to be relevant and interesting by the participants of
playtesting.

Figure 1: Playtest No 01 - Playtesting with the staff of the
research labs

Figure 2: Full game kit in action

2.2.2 Mechanics Development and Prototyping. Iterative develop-
ment and tweaking of the game mechanics, graphics design and
prototype development was conducted in a participatory manner
with six interested participants. Several barriers such as language,
social and cultural barriers exist in order to conduct such process
directly in the rural communities. Hence, the authors invited inter-
ested high school and college students to take part in the partici-
patory game design and prototyping project. Participants engaged
in this process helped the technicians at the local makerspace to
do 3D printing of the meeples, laser cutting of the tokens and the
game board. The participants expressed interest in learning all the
tools and machines at the makerspace.

2.3 Playtesting process
At the start of every playtest, the rulebook was provided to the
participants. Participants reported to have understood the game
after rulebook reading that did not last more than 20 minutes. Time
log reports show that the gameplay lasted 40 – 50 minutes on an
average. Few participants asked clarifying questions on the rules
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Table 1: List of options available to players in every round during the gameplay

Move 01 Move 02 Move 03*
Move to next space or Stay back to col-
lect Skill or Trust tokens

Donate tokens to team goal Get permission from the village chief by rolling the dice
to confirm the solution to a social problem

Exchange tokens Donate tokens to individual goal
Donate token to secure insurance *conditional to complete donation demanded by team goal card

Figure 3: Laser cutting tokens required for the game proto-
type at Amrita Makerspace, Amritapuri

Figure 4: Participatory development process conductedwith
the young adults

during the gameplay, even though they reported that they had
understood the rules. Based on the feedback of the playtest, game
mechanics were tweaked keeping better engagement and balance
of the group dynamics in mind.

3 DISCUSSION
In general, the participants reported that they found the game
challenging, entertaining, and worth their time. These are the other
key observations:

(1) Participants engaged in discussions comparing their own
communities or the rural communities they have worked in,
while selecting the roles, social problems and setting up the
game board.

(2) Added flexibility in setting up the game board and choosing
player role, and team goals, may have increased engage-
ment motivation of the participants, as evidenced by their
comments after the playtesting.

Figure 5: Playtest No 02 - Playtesting with the staff of the
research labs

(3) Scenario cards, drafted with the input of rural communities,
provided relevant content adding to the story line. All teams
showed keen interest in taking the scenario card and review
the scenarios couple of times after the participants draw out
the card.

(4) Planning the steps of the immediate round of play took most
of the gameplay time. The planning did not go beyond the
next three or four rounds. Even through two teams lost the
game, all teams seemed to be satisfied with the progress they
made during the game, suggesting high levels of engagement.

(5) Additional game mechanics such as insurance, getting per-
mission from village chief for solving social problem and
game board pieces resembling typical Indian rural commu-
nity, were identified as very relatable and attractive by the
participants.

(6) The number of game components including meeples, sce-
nario cards, team and individual goal cards, ten different
types of tokens, and other board game pieces may have
overwhelmed players. All four teams, at some point of time
during game setup, had asked for help or clarifying questions
regarding one or more game component. Few participants
even suggested that a few of the moving parts to be taken
out by randomizing it through the game AI.
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Table 2: Analysis using MDA framework

Mechanics Dynamics Aesthetics

Different player roles
Conversations were not one sided based on the
social hierarchy of the group, thereby providing
a balance to the collaborative gameplay

Immersive experience, less distracted
and highly conversational players

Team goal versus individual goal
Seemingly conflicting short-term goals lead-
ing to micro level planning for the immediate
rounds of play

Anxiety expressed by the participants
during the conversations

Scenario card

Scenarios cards forced the players to discuss
alternative strategies to achieve individual and
team goals. Significant increase in the number
of discussion – a indicator of engagement

Excitement to draw the card, and mod-
ify strategy accordingly

4 CONCLUSION
MDA framework allows game designers to isolate aspects of game
design to understand how mechanics affects dynamics and aesthet-
ics of gameplay. Enabling individual differences to flourish through
different player roles, individual goals, and Game AI that affects
specific roles, may lead to better engagement. Game mechanics
then affords better balance and group dynamics in a collaborative
tabletop gameplay. But, early results are not always conclusive
so further research is required to explore other variables such as
engagement motivation, achievement motivation, and changing
social dynamics, to gain a deeper understanding of game dynamics.
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ABSTRACT 

Human’s emotions evolved as a system of urges which were 

necessary for our survival in the natural environment. In this 

paper, we describe an analysis of how our urges have shaped the 

history of human species, trying to identify conditions in which 

our urges work better and to understand why they sometimes fail 

us. We then propose a set of principles for designing learning 

activities we have developed based on the historical analyses of 

urges and through many projects we have organized in local and 

global communities. Lastly, we illustrate these principles in a 

collaborative project in an authentic local community in Japan 

involving students in Japan and Hong Kong on learning, making 

and exhibiting toys made from wood and bamboo. 

KEYWORDS 
Human Emotions, Sustainable Society, Hands-On Learning, 

Authentic Environment 

1 Introduction 

When we see something new, we often feel an urge to understand 

it better. We call this urge “curiosity”. When we see an 

opportunity to do something, we often feel urged to try it. We call 

this urge “challenge”. When we are trying to create something, we 

often feel that these two urges, curiosity and challenge, enforce 

each other - when we understand something better it uncovers 

new opportunities for actions; when we try some action, it reveals 

something new about the materials, tools and our own abilities. 

These two urges seem to engage us in every activity we 

experience and often enjoy, from playing with simple objects to 

playing music or sports, to managing large organizations like 

companies or nations. 

We have analyzed how these urges have driven our behaviors in 

human history and why some of these activities led to fruitful 

results while other activities led to undesirable results (Diamond, 

2011).  We argued that these urges have accelerated social 

changes when our value system changed in two major turning 

points in human history.  Before we started farming, these urges 

were mainly directed toward constructing hand-tools to empower 

people for millions of years.  After farming started about 11,000 

years ago and the value started to shift from “just enough” to “the 

more the better”, some groups started to direct the urges toward 

constructing increasingly larger constructions and organizations 

like big cities, churches and empires with global colonies.  Then 

after the industrial revolution about 300 years ago, we started to 

direct the urges toward constructing increasingly larger machines 

to minimize human power rather than empowering people.  The 

value “empower people” of hand-tools started to shift to the the 

value “minimum human power” of machines.  Many people who 

used to be producers stopped making things and tools they used 

and were assimilated into cities and the huge system of mass 

production/consumption as workers and consumers.  Through 

these analyses, we could understand why these urges have often 

led to environmental problems, depletion of natural resources, 

social inequalities, and conflicts between social groups or nations 

(Miyata & Tutiyaphuengprasert, 2019).   

This paper describes our attempts to solve these problems and 

move toward constructing a sustainable society, based on our 

analyses of urges.  In the first part of this paper, we propose a set 

of principles for designing learning activities we have developed 

based on historical analyses of urge. In the second part, we 

illustrate these principles in a collaborative project in authentic 

local community in Japan involving students in Japan and Hong 

Kong.  While Senge et al. (2008) discussed how large 

organizations can work toward sustainable societies, we approach 

the problem from the perspectives of individuals by facilitating 

people to make things and tools we use with local resources. 

2 Emotions as a System of Urges 

In this section, we try to lay out a theoretical framework based on 

our urges like curiosity and challenge. For this purpose, we need 

to understand the origin of human emotions. 

Urge theory by Toda (1981) postulated that our emotions evolved 

as a system of urges that “urges” us to behave in ways useful for 

survival in natural environments. An urge is a set of emotions and 

actions that is activated in certain circumstances. Once activated, 

an urge prepares the body and cognitive system to react to the 

situation properly and triggers a set of actions that are optimal for 
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survival. Toda analyzed human behaviors in various emotional 

states and concluded that behaviors produced by the urge system 

optimized for survival in the natural environments no longer 

function properly in our modern, civilized society resulting in 

behaviors that appear irrational.  

 

We start our discussion by focusing on two kinds of urges that 

function when we design and use tools.  

• “Learning Urges” (because they are essential for learning 

new skills and knowledge): We consider a “curiosity urge”, 

an urge to know or understand something better, and a 

“challenge urge”, an urge to try some action even if success 

is not guaranteed. These urges tend to orient us toward the 

object itself. Thus, when we become curious about some 

object (like an interesting toy) or feel challenged to try a 

difficult action, we tend to narrow our focus of attention to 

the object or the action itself which helps us to learn about it 

better but we often forget about other things around or its 

context. 

• “Social Urges” (because they are essential for maintaining a 

society), we consider a “gratitude urge”, an urge to thank 

someone who does something good for us, and “contribute 

urge” (Toda’s “help urge”), an urge to help someone in need 

or contribute to a group or an activity. Unlike the learning 

urges, these urges tend to orient us toward relations of the 

object with other things, by broadening our focus of attention 

to other things and the context. 

 
Table 1: Urge Types and Activation Conditions 

Table 1 summarizes how these urges are likely to be activated: 

• For Learning Urges: Because learning urges work toward 

internal processes, curiosity and challenge urges are likely to 

be activated often when users of a tool (for cooking, hunting, 

etc.) can observe the process of the actions or internal 

workings of the tools and the materials that we work on (we 

call these kinds of environments “authentic”).  

• For Social Urges: The gratitude and contribute urges are 

likely to be activated when the people and the process of 

using the tools tends to be visible. Thus, cooking and eating 

foods in an authentic environment will activate a gratitude 

urge toward people and natural resources that produce them, 

and a contribute urge to protect them.  

In the case of large organizations like companies or nations, 

understanding how an organization is related with other things 

and other organizations are usually much less visible than internal 

workings of the organization.  So, social urges are more difficult 

to activate than learning urges in civilized environments, often 

resulting in strong learning urges to construct something without 

enough social urges to maintain relations with other things and 

organizations, often leading to environmental and social 

problems. 

3 The Framework for Hands-On Learning 

Environments 

3.1 Projects in local and global communities 

We have constructed many hands-on learning environments in 

several local communities in Japan in the past 20 years. We have 

developed a framework for expanding the motivational scope of 

the participants (students and people in local communities) as well 

as ourselves as the designers of the environments. In these 

projects we found that the learning and social motivations 

facilitated each other when one or more of the following 

conditions were present (Miyata et al. 2019, Yokomizo, 2019): 

• Activities involved experiences of physical materials in 

authentic environments using bodies and five senses to find 

meanings in the real contexts. 

• The participants were encouraged to express their feelings 

and experiences as narratives. Narratives seemed to connect 

physical dimensions and mental dimensions. 

• We went back and forth between social motivations in 

constructing relations with people, and learning motivations 

in constructing relations with component parts and 

mechanisms.  

From these observations, we have identified the following as basic 

principles for our design of learning environments. 

3.2 Urge-Flow Principle for continuous learning 

Because the conditions for activating learning urges are internal to 

the objects and relatively context independent, environments with 

these conditions can be designed relatively easily even in closed 

environments such as classrooms or facilities in cities.  

Continuous learning can be facilitated in an environment in which 

closer observation reveals more opportunities for actions and 

actions reveal more processes for observation. Curiosity and 

challenge urges can support each other, creating a flow 

(Csikszentmihalyi, 1990) in which the learner can concentrate 

their attention to the materials and keep trying new actions and 

acquiring new skills and knowledge. A growth mindset (Dweck, 

2017) is also important for creating a flow. 

3.3 Principles for social motivations 

We have developed the following principles to facilitate social 

urges by creating a flow between gratitude and contribution. 

FabLearn Asia 2020, Bangkok, Thailand. January 10-12, 2020

14



Incubation Principle:  While engaged in a continuous learning 

activity concentrating on creating a piece of work, at some point 

the learner realizes that the work is supported by tools, resources 

and people who create them, etc., after which the learner’s 

perspective broadens to include these social aspects. 

Narrative Principle for Continuous Social Motivation: 

Creating a flow of social urges depends on many external factors 

and contexts. Narratives (story-telling) by people who have been 

engaged in some social activities seem to help them as well as the 

listeners to integrate information across different contexts and 

across physical and mental dimensions. 

Figure 1: Create/Connect/Open Principle 

Create/Connect/Open Principle: (Figure 1) We can combine 

these two principles by designing activities involving multiple 

groups in three stages.  

1. Create stage: Each group concentrates to create their work

until their focus is ready to broaden (Incubation principle).

The learner often enjoys the activity in a flow.

2. Connect stage: Connect these groups and let them share

their works and communicate (Narrative principle).

3. Open stage: Trying to understand each other will facilitate

the groups to open their perspectives to broader social

contexts. The learner tries to integrate new, unfamiliar

information into what s/he is already familiar with.

4 The Bamboo and Wood Toy Exhibition 

Activity 

In this section, we illustrate how we have applied the principles 

discussed in the previous section to a project we have carried out 

recently in an authentic local community in Toyota city in Japan, 

involving students from Japan and Hong Kong. 

4.1 The Activity Background 

Chukyo University Department of Media Engineering and Hong 

Kong Polytechnic University School of Design has been engaged 

in international exchange activities yearly since 2016 as a part of 

the World Connection Project (Miyata & Ho, 2017). The goal of 

the World Connection Project is about education for sustainable 

society in a global setting. It involves collaboration between 

participants of different countries and culture to discover and 

experience the process and actions of producing goods with hand 

tools using local resources. The themes ranged from farming such 

as rice planting and tea/mushroom harvest, foods such as tofu 

making, and forestry, to handcrafts such as paper making, bamboo 

baskets/toys, indigo dyeing, weaving and blacksmith. 

4.2 The Bamboo and Wood Exhibition Activity 

Table 2: Stages in the Bamboo and Toy Exhibition Activity 

From April to May 2019, 30 Hong Kong Polytechnic University 

students collaborated with 29 Chukyo University students on this 

project with theme about wood and bamboo resources, tools, 

crafts and craftsmen. Students were divided into teams of topics 

on bamboo crafts and craftsmen, bamboo resources, bamboo 

tools, wood crafts and craftsmen, wood resources, wood tools. 

Each team was composed of 7 to 9 students from both schools. 

The activity was divided into stages of researching, observing, 

sensing, discussing, learning, trying, making, exhibiting and 

reflecting, with details of each stage described in Table 2. 

The final deliverables were exhibits for the Bamboo and Wood 

Exhibition, which was targeted to family audiences with young 

children (kindergarten to early primary school). Each team 

showed a poster that introduced their topics (e.g. wood resources, 

bamboo crafts and craftsmen etc.) with a self-made poster frame, 

as well as a toy made from bamboo or wood for the young 

audience. After the completion of the activity, the Hong Kong 

Polytechnic University students also did individual reflection 

presentations, with which the recorded videos were reviewed by 

the Chukyo University students with feedbacks or questions 

posted through an online video commenting service. 

4.3 Urges and Activating Factors in the Activity 

Referring to previous discussion in Table 1 on urge types and 

their activating factors, we hypothesize that for the various stages 

of the activity, the corresponding learning urges and social urges 

were activated, referring to the “Urge Type”, “Activating Factor” 
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and “Urge Activated” columns in Table 2. As finishing one stage 

of the activity enables students to move on to the next stage, these 

activated urges are interconnected. 

4.4  Design Principles in the Activity Design  

We can illustrate how we applied the design principles discussed 

in Section 3 in our design of the activities.  

Researching and Discussing stages: following the 

“Create/Connect/Open Principle” we first let the Japanese and 

Hong Kong student groups research about their topics separately 

(Create). They spent a few weeks for their research in order to get 

a glimpse of the complexity of the topics and be ready to broaden 

their perspectives (Incubation Principle). Then they went to the 

forest and lumber factory together to share authentic experience to 

help them feel connected (Connect). Finally, they discussed their 

topics together based on the shared experiences (Open). 

 Observing stage (forest visit): In our visit to the forest and 

lumber factory we listened to talks by the forest people about how 

they have been trying to maintain the forest environment in good 

conditions (Narrative Principle). We hoped that the students 

would feel their passions and get some basic understanding of the 

forest management, connecting the physical/mental dimensions. 

Learning stage (woodcraft workshop): We prepared a learning 

environment with Urge-Flow Principle, such as locally produced 

woods to work on (to connect with the previous forest 

experience), facilitation from two carpenters who demonstrated an 

ancient tool to connect with the students’ knowledge of the 

history, showed intricate techniques for joining woods to facilitate 

their learning urges, and told their stories and experiences to the 

students with passions (Narrative Principle). 

Making/Exhibiting and all the previous stages: By the time 

they started designing and constructing their works for the 

exhibition, they had enough time to experience making relations 

with the natural environments and resources as well as local 

people (Create). We expected that students had developed 

enough motivations to share their experiences (Incubation 

Principle) with their audience (Connect).  During the exhibition, 

this motivation would help the students tell their stories with 

passion so that they could discover new relations with the 

authentic environments, as well as the people in the local 

community (Open). 

5 Activity Evaluation 

Referring to Table 2, this activity can be classified as a 

“collaboration activity” involving “locally authentic 

environments”, with purpose on facilitating the social urges to 

broaden perspectives and understand local environments in a 

global scale. 

At the end of the activity, an oral reflection session was held 

among the Hong Kong Polytechnic University students which 

everyone took turn to reflect on what he/she thought about the 

activity. From these feedbacks, about half of the students 

expressed that they “enjoyed the natural environment and rural 

living around the activity area”. Some even said that their 

perspectives on living a rural life has been changed from “feeling 

inconvenient” to “appreciating the slowness of the pace”. There 

were also evidences of the activation of gratitude social urge: 

some students expressed that they “appreciated the Japanese 

traditional craftsman/ craftsmanship”. Evidences on activation of 

the contribution social urges around the exhibition event that were 

held at the end of the activity were also observed: some students 

mentioned that they “enjoyed the wood and bamboo toy making” 

and “enjoyed having the chance to hold an exhibition in Japan”. 

6  Conclusion 

With the experience of constructing hand-on learning 

environments for the last 20 years and our fourth iteration of the 

collaborative activity between Chukyo University and Hong Kong 

Polytechnic University under the World Connection Project, we 

believe that we have established a framework to design learning 

activities that not only motivate the learning and social urges, but 

also connecting these urges in order to nurture an authentic value 

on sustainable lifestyle. We look forward to more activities under 

the World Connection Project in the future that would nurture the 

design and maker spirits of people globally to walk towards an 

authentic, sustainable lifestyle. 
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ABSTRACT
Data literacy has taken a front seat in present day conversations
on education reform primarily due to the need for education on
disruptive technologies such as Artificial Intelligence and Internet-
of-Things that are rapidly transforming the future of work and
life. School systems worldwide have already included data literacy
several years ago in their curriculum, still the definition of data and
the activities utilized to teach data handling are verily outdated
and seek change to reflect the new relationship we are starting to
form with data. This paper discusses a workshop conducted for
data literacy education in schools. The hands-on activity based
approach taken in the workshop seeks to offer a broad definition to
data along the lines of real world application in terms of our human
sensory perception of audition, vision, and haptics.
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1 INTRODUCTION
The pervasiveness of data science has deemed it the new currency
of the age. Data-driven job roles of the future demand forming
a new relationship with its representation and manipulation in
the digital age[6]. Children of this century are born into a time
in which a plethora of data is available at their fingertips mainly
due to social media and mobile applications. Yet the definition
of data as described in the digital age has inevitably boxed away
its analog real-world existence. Inclusion of digital fabrication and
electronics based activities, opens up avenues for children to gain an
appreciation and intimate experience of real-world data collection,
it’s processing and utilization in meaningful contexts[9].

When looked at as a science, data and its operations have several
pragmatic dimensions. The various aspects of data science namely,
data handling, acquisition and cleaning, filtering, conversion, data
manipulations and statistics to name some[10]. In the context of
high school education, school curricula worldwide are witness-
ing an inclusion of Artificial Intelligence(AI) and data literacy in
the school curriculum[3][8]. A narrow or weak comprehension
of data science can hamper the children’s understanding of even
other subjects such as AI. Furthermore, data literacy education in
schools should also be delivered with close association with han-
dling real-world data. Few approaches have found creative in-ways
to offer data literacy in creative ways such as a project that explores
teaching data literacy through data murals[2].

The intention of the data science workshop described in the
paper is to explore if a data science curriculum that broadens the
school textbook definition of data science and introduces data han-
dling through STEAM activities, can help school students form a
meaningful connection between the theory of data science and its
applicability. The workshop was conducted for grade 9 students,
offering a broad definition for data and utilized an activity-rich
approach such as data comprehension in the context of sound
production and music composition, creating electronic circuits to
convert light to sound, image-based data encryption and plotting
data visualizations. A data literacy test was conducted before and
after the workshop and results indicate an increase in appreciation
and understanding of data and its operations.
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2 METHODOLOGY
The workshop lasted for 3 days(18 hours) and was divided into four
thematic sections described below. The workshop started with a
discussion on what the students understood by the term and their
association with it in their daily lives. Not surprisingly, the students
struggled to associate anything beyond numbers and math with
data and looked puzzled when asked to point at sources of data in
their immediate surroundings. This led to the intended discussion
on data sources. A broad classification was placed by the instructors
as a suggestion in terms of the body’s sensory perception sources,
namely, auditory data, visual data, tactile data, and language. The
students discussed a few examples of data types from these sources
and concluded that this definition of data and its types can be
accepted.

2.1 Auditory Data Production
The auditory section started with a discussion of how data is pro-
duced by humans, for this, we asked the students to produce a
loud humming sound while touching their throats and feeling the
vibrations. They were then asked to take a deep breath and hum
loudly together. A discussion ensued on what they were doing, as a
group, and with the individual differences, leading to responses on
variable pitches, higher or lower volumes, and temporal variations
being produced by different individuals. This led to a demonstration
of frequency modulation during vibrations of thinner and thicker
elastic bands. This knowledge was further explained with a video
on how inhaling a thicker and thinner gas can modulate the fre-
quency of the human voice. Now the conversation shifted to: How
do we hear sounds and in what form does data flow to the brain?
followed by videos and discussions on the mechanics of hearing
and the range of sound audible to humans and the incredible hear-
ing adaptation of the great wax moth that evolved this capacity
to evade its predator, the insect bat. Discussion on auditory forms
of data production was interspersed with activities designed by
Listening to Waves, an education program on the science of music
lead by Dr. Victor Minces, at the University of California in San
Diego [4][5]. In the first set of activities, students were given pipes
of different diameters and were asked to hold them in one hand
and strike them to create a sustained sound. A sustained sound
is produced only when the pipes are held at the vibration nodes,
which are located at 22.5% of the length of the pipes. This physical
phenomenon baffled students.

2.2 Data manipulation: Exploring the
Musicscope

Although the students learned about the parameters that are used
to define Sound, they still lacked the distinctive understanding of
the effects of each parameter, and the audio variations that can
be heard on manipulating varying time scales, frequencies, and
amplitudes. As a precursor to the next activity, a video on the
popular music producer Yosi Horikawa was shown to the students
where they watched how Yosi used natural sounds recorded from
his surroundings to produce imaginative music scores [11].

Musicscope is an online oscilloscope developed by researchers
at the University of California, San Diego for visualizing the audio
signals captured using a microphone [7]. This tool is freely available

Figure 1: Students exploring frequency and temporal varia-
tions and producing music mashups on the musicscope

Figure 2: Students learn data conversion by making photo-
resistor circuits to convert light to sound

through the listeningtowaves.com website. The students picked
up the tool very easily and in no time were busy recording audio
bytes, manipulating the signals, and were able to figure out the
intricate relationship between time scales and frequencies as seen in
figure 1. One team get so involved that they started recording beats
by clapping and tapping on the table coupled with background
voices. Other teams observed them and also started creating their
musical renditions. An idea cropped up to run a recording studio
side by side during this activity, and a makeshift "studio" was set
up in another room where students now scampered to record their
sound productions on a mobile phone recording app. This fun-
filled activity shaped up their understanding of sound and data
manipulation and prepared them for the conversation relating to
statistical literacy.
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2.3 Data Conversion: Producing Sound from
light using a Photoresistor circuit

The next activity involved circuit building. The students had no
prior exposure to electrical circuits and possessed a cursory under-
standing of direct currents and battery sources. They learned to use
a breadboard and to follow a circuit diagram to make connections
to build a simple photoresistor circuit that connects to an audio
jack on its output end as shown in figure 2. When light is shown
to the photoresistor it creates sputtering sounds that play over a
speaker connected to the audio jack. This simple yet powerful ex-
ample of light converting to sound became a good experiment to
demonstrate signal conversion and analog data transmission to the
students.

2.4 Central Tendency and Outliers
The next session sought to introduce statistical literacy through
experiments in which students have demonstrated the utility of
central tendency in the natural world and man-made systems. The
students were shown a video on swarming behaviors exhibited by
animals, such as by a large school of fish or the murmuration of
birds in flight. It was discussed as to how these animals maintained
their formations even when in such large numbers, the answer is an
indication of implicit measurement of central tendency. Similarly,
when the swarm changes direction, some members get left behind
and scamper to catch upmuch later, these at that moment constitute
the outliers in the swarm.

2.4.1 Tactile Just Noticeable Difference experiment. The students
were introduced to the concept of tactile just noticeable difference
(JND) and then asked to pair up for this activity, one as an experi-
menter and the other as the perceiver. The experimenter was asked
to probe the perceiver’s forearm with pencils while the perceiver
sat with their eyes closed. The experimenter would touch the per-
ceiver’s forearm with the shaved end of either one or two pencils
closer or farther from each other. The perceiver with closed eyes
had to guess the number of pencils touching their skin. For each
instance, the experimenter was to record in a table the number of
pencils used for probing, the distance between the pencil points,
and the response on the number of pencils felt by the perceiver.
After recording 10 data points, they had to swap roles and record
data again. Once the class had completed the experiment, they had
to compute the average score of the collected data by coding their
right and wrong response with causal scores. these averages were
then entered on an excel and plotted to demonstrate the central ten-
dency of the class. Further, the outlier perceivers in the class were
also noted and what could have led to these outliers was discussed.

2.5 Visual perception and Steganography
This session focused on the sensory aspect of vision, and a discus-
sion similar to that with hearing was taken up with the students
with video aids to try to describe the process of visual data percep-
tion and transmission to the brain. The range of visual perception
for humans and in contrast the unusually large range of colors
perceived by the mantis shrimp was offered as an example. The ac-
tivity in this session was based on steganography, a data encryption
technique that encrypts one image within another to hide it. This

encrypted image can then be decrypted by the receiver to view the
original hidden image. We utilized a free online tool to carry out
the steganography activity provided by the popular mobilefish.com
tutorial website.

2.6 Data Visualizations
This session focused on teaching students about the utility of vi-
sualizing data to comprehend data, identify unobvious patterns
and to emphasize specific aspects of interest within the data or its
meaning. The students had prior experience plotting a pie chart
and a bar chart on spreadsheets but were not able to articulate
in what situations each type of data visualization could be best
utilized. They then learned how visualizations can be useful to
represent not just quantitative value variations in data using pie,
column, and scatter plots, but also can be used to visualize spatial
and temporal variations using other types of data visualizations
such as histograms, maps, trends.

As an activity to practice creating visualizations, pouches of
M&M candies were given to each student group and they were
asked to first create a table containing the number of all the colors
of candies they had in their pouches. Once the tables were ready,
they explored the central tendency of the data by calculating means
and standard deviations and then proceeded to try out different
types of charts to plot the data. The task was to determine what
they found was the best type of chart to represent their data and
then present why they picked that chart to the class.

2.7 Data Relationships: Correlations and
Causation

Further exploration of data and their relationships as observed
in their visualizations naturally led to a discussion on the causal
relationship that is sometimes apparent from the data and under
what conditions can these causalities be accepted as true. Various
examples were discussed on causation that is often hurriedly and
incorrectly implied from correlations that are found in data, and
the statistical phrase "Correlation does not imply causation" was
discussed.

2.8 Data Literacy Assessment
A total of 36 students of ages between 14-15 years studying in grade
9 participated in the workshop, and among them, 27 students (18
girls, 9 boys) willingly participated in the data literacy assessment.
The pre-questionnaire was administered at the beginning of the
workshop and the post-questionnaire was administered after all
the activities during the concluding session. The results report the
findings measured from the 27 students’ responses to the Data Lit-
eracy Test which was the tool chosen for this assessment [1]. The
questionnaire posed 10 questions in broadly four categories, on
the general relationship of the test taker with data, on the under-
standing of central tendency and outliers, on comprehension of
data visualizations, and causation and correlation.

The questions in the data literacy test were as follows:
• Howwould you feel if you were confronted by this scenario?
Which of the following best describes your experience with
data?

• How often do you feel overwhelmed with data?
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Figure 3: Plot of Means and Standard deviations of the Pre
and Post response on the Data Literacy Test

• Do you agree that understanding data is as vital as reading
or writing?

• How important is the ability to tell stories with data?
• Central tendency is utilized to measure a central or typical
value in a data-set. Do you feel comfortable utilizing it?

• Outliers can be used to analyze data differently. How often
do you use them?

• How often does correlation mean causation with data?
• What are your feelings on data visualization?
• Do you agree that predictive analytics allows us to see into
the future by finding patterns and trends?

3 RESULTS AND DISCUSSION
The data literacy test conducted before the workshop suggests
a weak understanding of and relationship with data among the
students. Students reported not knowing what central tendency or
outliers were, and only a few among them had an appreciation of
data visualizations. The results as shown in figure 3 indicates that
there is either an increase or equal response in the post-test when
compared with the pre-test with low levels of stand deviation.

From the mean response to question 1, is it seen that students
reported more interest and confidence in handling data visualiza-
tions after the workshop? Majority of students had chosen in the
post-test to respond that, "I build them, but I’m not as good as I
want to be" or "I’d really like to advance my skills", as compared the
pre-test in which the common response was "I am torn between
excitement and dread".

The maximum increase in mean responses in the post-test was
for questions 6 and 7 on Central tendency and outliers. After the
workshop, the students now report that they perceive that they "use
central tendency on a daily basis". For the question on outliers, the
mean student response indicates that "Outliers have been a great
source of insight, allowing me to dig deeper", as opposed to in the
pre-test where the mean response was "I have no clue what outliers
mean".

4 CONCLUSION
The experience from the workshop indicates that although a primer
to data science is taught in schools, they remain to a large extent
limited to plotting numerical values that do not lend meaning to
the students. This prevents the students from being able to apply
this knowledge of data literacy to their daily lives and has also been
observed to diminish their appreciation for its utility. The workshop
offered a very broad definition of data and its handling touching
upon its global sensory sources of audition, vision, and haptics.
Through several hands-on activities, the students have reportedly
gained a deeper understanding and finer relationship with various
aspects of data and its processing. This work is also intended as a
precursor to teaching students a curriculum on artificial intelligence,
where they collect data from the real world and learn to create AI
models to classify the data according to their needs. Having gained
a broad view of data and its sources prepare the students better for
learning AI and other technologies that are pervading our future
lives.
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ABSTRACT 

Inculcating principles of environmental stewardship among the 

children and youth is needed urgently today for creating a 

sustainable future. This paper presents a model for promoting 

environment literacy in India using story telling based workshops 

while focusing on STEM education including computational 

thinking, robotics and maker skills. During the workshop, 

participants build a robotic diorama with digital animations and 

animatronics to tell their story. Our initial observations from pilot 

studies conducted in 2019 in six rural and semi-urban schools in 

India showed us that the children were deeply engaged and 

enthusiastic throughout the workshop making the entire learning 

experience a very meaningful and joyful one for all. 
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1 Introduction 

The world today is facing unprecedented challenges such as 

climate change, food security, rapid technological advances, 

conflicts, and global health epidemics, which need to be dealt with 

both at global and local levels [1]. One cannot predict exactly how 

these challenges will compound over time and what severity 

levels will they attain in the next decade but, certainly, human’s 

environmental actions will have a central role in determining how 

safe our world would be for humans to live. Therefore children 

must be taught from an early age to think critically and reflect 

deeply about how each of our decisions and actions impact the 

environment and our daily lives [2].  

Whereas environmental science has become an integral part of 

the K-12 curriculum in schools in India, there is a lot of emphasis 

on presenting factual data and little emphasis on bringing inter-

disciplinary experiential learning into the classroom. Hence the 

learning becomes that of rote-learning with the child often 

missing the critical link between the subject and his/her daily life 

[3]. The primary objective of our research work was to introduce 

middle school children to experiential science and technology 

based learning for environment literacy using robotics and maker 

skills that is situated within the lives of the children. The 

secondary objective was to promote 21st century skills of 

creativity, collaboration, communication and critical thinking for 

environment literacy. By the term environmental literacy we are 

referring to children developing knowledge and understanding of 

different environment problems, developing skills and 

motivations for spreading awareness on the issues that they 

empathize with and developing innovative solutions for the 

environmental problems they are championing [4, 5]. 

To be successful in this technological age, education must be 

such that it encourages youth to be creators of technology and not 

just consumers of technology [6]. Experiential learning of 

Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics 

(STEAM) subjects through robotics and maker skills could be one 

way to impart technology education. Our previous work with 

middle school children [7] and that done by our colleagues 

Sushmita et. al [8] highlighted that experiential learning through 
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maker skills and robotics provides a very engaging and positive 

learning experience that could potentially improve their self-

efficacy and motivation. These studies were done with children 

who have little prior technology, robotics or maker experience.   

We adopted a digital story telling based approach in our 

workshop as a means to integrate technology and environment 

literacy because children have a natural way of telling stories that 

are compelling and emotionally engaging. Also, the storytelling 

process itself encourages children to be creative and imaginative. 

Prior research with digital storytelling and making has shown that 

children have always discovered innovative ways to create 

meaningful interactions with their audience through story telling 

[9, 10].  

The rest of the paper is organized as follows. Section II 

discusses methodology we adopted for our workshop and our 

initial observations. In Section III, we present some feedback 

from students, and discuss conclusions and future work. 

2. Methodology and Observations 

2.1 Instructional Setting 

We have piloted the creative workshop for about 188 students 

in five schools in South India since January 2019. During the pilot 

phase, the curriculum was designed and refined with five different 

workshop classes in the five schools (approximately 40 students 

in each class). The classes were typically conducted for 7th grade, 

8th grade and 9th grade students who self-selected themselves to be 

part of the class. The students participated in the workshop class 

for 3 continuous days for 6 hours each day. 

2.2 Workshop structure  

The children began the creative robotics workshop class 

learning the basics of physical computing and robotics. They 

learnt about finite state machines (FSMs) and how they can 

construct these through tangible materials like paper by creating 

flexagons. They used the flexagons to create stories organized as 

scenes. From this activity, they moved on to making and learning 

electronics, including LEDs, sensors, and actuators - the nuts and 

bolts of robotics. They cut and assembled paper robots which they 

programmed using the Scratch programming language. This set 

the stage for them to move on to creative stage of the workshop, 

namely, creating the robotic diorama (a miniature exhibit with 

three-dimensional figures) to tell their story. We will now 

describe each of these sessions in detail. 

2.3 Making Flexagons  

Students made a tri hexa flexagon and hexa hexa flexagon 

by folding papers. Flexagons were developed by mathematicians 

Arthur H. Stone and the members of the flexagon committee in 

the year 1939 [11]. They have the property of changing their faces 

when they are ‘flexed’. Students learnt about Tuckerman’s 

diagram, a graphical representation of the finite state machine 

which explains the path to discover different faces of the tri or 

hexa hexa flexagons. After learning about flexagons and playing 

with it, the children were instructed to come up with creative ideas 

for using the flexagon for promoting awareness on environment 

protection and conservation. The children were given the option to 

either write stories or write positive messages on the tri-hexa 

flexagon such that each face of the flexagon represented one scene 

of their story or one message they want to convey and each flex 

would take the story to the next scene or the next message. Below 

is a story written by one of the workshop participant: 

Scene1: Duke and his BFF (best friend) Vroom were 

hanging out after school. They lived in Faitown, a small 

town in vehicle island. Once it was time for Vroom to go, he 

bid goodbye and was on his way home. On his way he fell 

into a deep pit in which he found a long tunnel. 

Scene2: As Duke found his way out of the tunnel he reached 

Goodtown, where the state of the town was disgusting. 

Withered trees, dried up lakes, loads of trash and the list 

goes on and on. He, on this shocking sight bumps onto his 

cousin Buzz, who was a Goodtown citizen. He, like all other 

vehicles, emitted a lot of smoke and he was quite different 

from Duke as there was quite an age difference between 

them. 

Scene 3: On seeing Buzz emit large amount of CO2 

emissions he wanted to end it, but what could he do about 

it? Then an idea struck him. He advised his cousin, Buzz to 

inform all citizens to change engines at the cable garage and 

plant new saplings. The very next month Goodtown has 

finally lived up to its name where the town was as shiny and 

clean as it could ever have become. 

 

We will also share a message one of the participants depicted 

on their flexagon by drawing pictures and writing captions for the 

pictures: 

Scene 1: A famous quote “No pollution is the only solution”. 

It gives a message to all the people of the world that if we 

continue to pollute our environment like now then the end of 

the earth will come faster. So we now have only one solution 

- that is no pollution. 

Scene2: It shows the various things we can do to conserve 

the environment. Save the trees, do not cut the trees, say no 

to plastics they are very harmful. Follow the 3R’s - Reduce, 

Reuse, Recycle, save the earth, save water for the future. Do 

not waste water. 

Scene 3: The third scene shows a very important and 

meaningful quote, “Environment is our need - don’t destroy 

it for your greed.” We need the environment but environment 

does not need us. So it our responsibility to conserve the 

environment for ourselves and for the future generations. 

  

We observed that the students grasped the concept of tri hexa 

flexagons transitions very easily since it had only three faces. The 

transitions of the hexa hexa flexagons were more challenging for 

the participants to understand and the Tuckerman diagram proved 

to be essential to explain the concept to them. 
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Figure 1: Flexagon stories and messages on environment 

conservation 

2.4 Programing electrical and electronic 

components using Scratch 

After making the flexagons, the children moved to the next 

phase where they used the Hummingbird robotics kit [12] and 

craft materials to learn the nuts and bolts of robotics. The 

Hummingbird kit is an educational robotics package that contains 

a controller, DC, servo and vibration motors, several sensors, and 

LED lights. The Hummingbird controller has clearly marked ports 

with component names and number so that the children can use an 

easy grip screwdriver for connecting components to the ports of 

the controller. 

The children cut out the paper stencils and assembled them 

to create their paper puppets. They fixed motors and sensors to the 

paper puppets to make it move using the Scratch. Scratch [13] is a 

block based programming environment developed by Lifelong 

Kindergarten group at Massachusetts Institute of Technology that 

allows children aged 8-16 to create animations, interactive stories, 

games and music without needing to have prior knowledge of 

computation thinking. The blocks are shaped like puzzle pieces 

that interlock to create a program flow. Different block shapes 

introduce different concepts of computational thinking to the 

children.  

The children had a prior workshop which introduced them to 

the basics of Scratch blocks. They built upon this knowledge and 

wrote Scratch programs with blocks to control the electronics 

components using the Hummingbird’s Birdbrain interface. Fig. 2 

shows an angry elephant robot puppet that half the class made and 

programmed using Scratch to shake its head up and down. The 

other half of the class programmed a paper doll to swivel. 

After learning to program their puppets to move using 

sensors and actuators, the children moved on to learn about 

importing GIFs into Scratch and create short animation movie 

sequences using the imported images. They recorded their voices 

and imported music to overlay media on the animated sequences 

to create their own 5-10 second animated movies. By embedding 

the movement of puppets into their animated movies, the children 

were able to make their animated movies interactive.  

 

Figure 2: Hummingbird controller connected with motors and 

sensors.  

2.5 Making the robotic diorama 

For this session, the children were divided into three groups. 

Each group was asked to create a scene of a story with a robotic 

diorama. To seed their effort, they were shown a clip of how a 

robotic diorama could look like. They were given several cutouts 

of silhouettes to paint and create their scene with. Each group was 

asked to divide up the tasks of scene creation among themselves. 

The tasks involved painting the silhouettes and assembling it to 

setup the diorama, developing a story board and story narrative 

for their scene, creating several short animation sequences using 

GIFs to tell their story, recording voices and music for overlaying 

media on the animation sequences, and finally programming the 

paper puppets to add interactivity to the diorama. The children 

were asked the divide up the tasks among themselves through 

collaborative discussions within the group members. The children 

formed sub-groups for each of the tasks to work on it parallel. The 

constraints given to them were time (they had to put the diorama 

together in a day) and resources (they had to use the paper 

silhouettes and stationery given to them to create the diorama). 

They were strongly encouraged to be creative within the 

constraints given. 

In each of the classes, we observed that the children divided 

up the tasks based on their personal preferences. Some sub-groups 

would expand upon their previously created animation sequences 

whereas others created new animation sequences. Almost all the 

groups painted and colored an elaborate diorama using card-stock 

paper and fixed it on a thermocol base for the story scenes. They 
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added the computer screen as a backdrop for their diorama. Fig. 3 

shows two scenes from a diorama that the participants built. The 

animation running on the backdrop added richness to the scene 

portrayed by the diorama. The paper puppets added interactivity 

to the diorama. The children created effects such as the paper 

puppet elephant nodding its head and trumpeting during an 

animated story narration and a paper doll swiveling to address the 

audience with questions on environment responsibilities for the 

audience to ponder about. The knowledge of FSMs allowed the 

participants to create story variations based on their interactions 

with the diorama. 

 

 

Figure 3: Creative robotics diorama developed by students.  

This session brought together multiple 21st century skills 

from the student groups – artistic creativity in terms of painting 

and arranging the scenes of the diorama and programming LED 

light and music effects to enliven the scenes, critical thinking 

skills in terms of programming the background animation and the 

paper robots using the Hummingbird kit, collaboration in terms of 

dividing up the tasks involved in creating the diorama and 

learning to leverage each other’s strengths to put it together and 

communication skills in terms of creating the message to convey 

through their diorama. We observed that the children created 

personalized stories based on their knowledge and understanding 

of environmental awareness. Most of the stories they created 

reflected their understanding of environmental responsibility 

based on the Indic cultural values they had imbibed from their 

school and their communities. 

3. Results and Discussion 

At the end of each workshop class, we collected feedback 

from the participants. Of the 148 children who provided post 

workshop feedback on a 5 point Likert scale, 130 children said 

they loved the workshop and 14 children said they liked the 

workshop. 112 children said they learned a lot and 20 said they 

learned quite a bit. Almost all children (except one) said that they 

would tell others to come to this workshop if we conducted this 

again and everyone said that they would like to attend future 

workshops like this on robotics.  

The story telling and animations allowed space for the 

children to be innovative and creative. A few children created 

their own personalized dioramas on environment conservation 

based on their personal beliefs. All the children were very 

enthusiastic when they presented their work to their parents. We 

will publish a full paper on our findings once we complete 

analyzing the data we collected from our pilot workshops. 
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ABSTRACT
While research on makerspaces has grown rapidly over the last
decade, studies about Maker assessment practices in schools re-
mains an underdeveloped area. The goal of this paper is to explore
how to assess student learning in Maker education in K-12 schools.
Utilizing a case study approach, we conducted in-depth class obser-
vation and interviews in one middle school in California, USA. We
contrasted our initial findings with interviews with three Maker
assessment experts. We found that student-centered, formative
assessments of project-based activities are typically employed to
evaluate students’ learning. We discuss how this assessment genre
facilitated students’ self-reflection, self-directedness, and responsi-
bility and how translating formative assessments into summative
scales was an important strategy at the institutional level.
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1 INTRODUCTION
The Maker movement is one of the most exciting innovations in
recent decades and has become widely recognized by educators
[3]. Policymakers and teachers have seen Maker activities as an
opportunity to foster STEM education in a school setting [6, 16].

A cross-disciplinary domain since its inception, Maker Education
has seen the predominance of STEM-based perspectives and studies
over the last decade. A search in the Scopus (Elsevier’s abstract
and citation database) for “Maker Education,” from 2009 to 2019,
illustrates how the field is being developed by researchers in the
areas of Computer Science (34%), Engineering (12%) and Mathe-
matics (5%), versus 35% of Social and Psychological Sciences, thus
imprinting a potentially skewed perspective on the field.

Permission to make digital or hard copies of all or part of this work for personal or
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for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation
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from the authors.
Fablearn Asia 2020, 2020
© 2020 Copyright held by the owner/authors.
.

Assessing student’s work is a central element for the educa-
tion endeavor. However, when searching for "Maker Education
Assessment", both Scopus and Eric databases yielded no results.
The absence of results seems to be in accord with Bergner et al. [1],
who posit that discussions about assessing Maker Education have
been largely absent from the academic debate.

This paper discusses the potential of Maker forms of assessment
for students’ learning. By documenting practices observed in one
middle school in California, United States, and by contrasting find-
ings with Maker experts’ best practices, we aim to contribute with
the academic discussion about student evaluation from a Learning
Sciences perspective.

2 THEORETICAL BACKGROUND
2.1 Maker Education
Making has been consistently described as the interplay between
Constructivist and Constructionist traditions [3, 8], as they combine
two epistemologies: knowing as the product of socially situated
interactions [10] and knowing as the result of giving birth to shared
objects [12]. When applied to schools, Maker Education can be un-
derstood as a process of fostering learners’ metacognition, critical
views [9] and self-efficacy for transformation [15]. Making is a plat-
form that stimulates creative expression in building and sharing
artifacts and intellectual productions [14], promoting the develop-
ment of autonomy, identity [5], knowledge [20] and skills in tools,
technologies, practices and processes. Therefore, Making considers
that experimentation, exploration, prototyping and manufacturing
are integral part of the learning process [11].

One common challenge for Maker educators is how to evaluate
students’ learning. Based on Constructionist and Constructivist
tenets of collaboration and creativity, assessment for Making needs
to be organized in a way that respects the complexities of the
final product and the process for reaching it, while adapting to the
broader organizational culture of the school.

2.2 Assessment for Learning
Assessing students’ learning involves evaluating everyday activities
in classroom [19], as opposed to assigning grades at the end of a
semester. As proposed by Black and colleagues [2], assessment for
learning differs from other forms of assessment designed primarily
for accountability, ranking, or certifying purposes. In the authors
words, "such assessment becomes "formative assessment" when
the evidence is actually used to adapt the teaching work to meet
learning needs" (pg. 10).

Formative assessment is a complex system of interconnected
elements. Perrenoud [13] proposed a framework for understanding
formative practices (Figure 1) that places assessment in the cen-
ter. In the model, assessment practices are surrounded by eight
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elements: a) the relationship with the students’ families, b) the
number of students in the class and their individualized demands,
c) the teaching and didactic methods selected by teachers, d) the
didactic contract and pedagogical relationship, e) the agreements,
control needs, and institutional policies that orbit the classroom, f)
programs, objectives and requirements to be reviewed as progress
is made in implementing formative assessment, g) the balance be-
tween selection and guidance systems and h) teachers’ personal
and professional satisfaction with pedagogical innovation such as
formative assessment.

Figure 1: Perrenoud’s model of Formative Assessment.

In school-based Maker Education, assessment practices are often
described as formative, student-centered and transparent [4, 15],
and considers cognitive, emotional and motor perspectives. Blik-
stein, Martinez and Pang [4] describe Maker assessment in schools
as usually relying on rubrics to establish criteria for project de-
velopment. Rubrics and formative assessment, say the authors, if
introduced in the start of an activity - or sequence of interconnected
activities - are able to support the evaluation of both products
and processes, as well as knowledge, presentation and soft skills.
In Maker education, formative assessment is central to providing
feedback and performing frequent checks throughout the learning
process, as opposed to attributing a grade at the end of it.

Assessment can measure a wide range of constructs in a school-
based Maker activity. Bergner and colleagues [1] conducted a work-
shop with education practitioner to, among a variety of topics,
investigate what makerspace assessment should tell teachers about
learners. The responses included topics such as design thinking
skills, emotional resilience, metacognition, collaboration and tech-
nical skills, to name a few. The authors are clear in advocating for
increased alignment between assessment frameworks and Maker
Education learning design.

2.3 Assessment Rubrics
Rubrics are a qualitative assessment tool commonly used in ed-
ucation to measure student performance and provide descriptive
feedback [17]. In other words, rubrics are the criteria that guide
formative assessment. These tools often consist in scales of fixed

measure (normally 4 to 6 points) and descriptions for each grading
point [18]. Evaluative rubrics are commonly represented in cross-
referencing tables that describe the different levels of achievement
or completion based on evidence for a given criterion. Figure 2
shows a rubric used by one expert interviewed and by tinkers at
school makerspaces as a start point to create their own rubrics.

Figure 2: A sample makerspace rubric.

Wiggins andMcTighe [18] described two distinct types of rubrics.
First, Holistic rubrics afford an overall impression of the student’
product and performance, attributing a unique score. Second, An-
alytic rubrics divide the product or performance into distinct di-
mensions and judged each one separately. To achieve credibility of
evaluation, teachers should transparently explain a rubric’s criteria,
distinguishing the different levels of quality, proficiency or compre-
hension and, finally, indicating what is expected from students.

3 CONTEXT
Our case study took place in one middle school in the Bay Area of
California, United States. We observed and interviewed teachers of
the schools’ 6th grade, from March to June 2017. The district where
the school is located serves nearly 3,000 students from kindergarten
through eighth grade, distributed in seven schools. Each school
has a makerspace and a designated "tinker" (i.e. a professional
coordinator of maker activities). With few exceptions, tinkers did
not possess a formal teacher credential, but were highly skilled in
the technical aspects necessary to run classes and workshops. In
most cases, tinkers and school teachers worked together on the
same activity. In other cases, classes did not involve the participation
of teachers and were coordinated solely by tinkers.

The district’s Maker Education program, founded in 2015, is
managed by a senior coordinator responsible for aligning all with
their school curriculum. The coordinator also serves as pedagogical
leader, responsible for all maker curricular activities, professional
development and general management of the program.

We also interviewed three maker assessment experts, all of them
FabLearn fellows with a robust history working in makerspaces.
The interviews were conducted through video conference using a
semi-structured protocol.
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4 METHODS
This research aims to unveil the evaluation practices produced and
lived in Maker environments. Therefore, it considers the perception
and understanding of researchers about Maker Education in K-
12, the elements that emerged from in loco observations, and in
the subjects’ discourses, interpreting it to develop new knowledge
to contribute to the existing theory. In this context, we utilized a
phenomenological approach [7] to account for theway practitioners
experience assessment practices.

We analyzed all collected data, including sound and video tran-
scripts, observation notes and classroom artifacts. The collected
data were transcribed and analyzed using the qualitative software
Dedoose, throughwhichwe identified themain themes that emerged
from interviews and observations [7]. These themes were gener-
ated inductively and analyzed in light of our theoretical lens, with
a special emphasis on Perrenoud’s [13], Wiggins and McTighe’s
[18] and Black et al.’s [2] models. Throughout the analysis, we con-
trasted observations with narratives and best practices described
by experts.

5 FINDINGS
First and foremost, we found that the main educational goal of the
studied schools was to allow students to use diverse technologies
and to produce artifacts resonant with their own interests. A variety
of assessment types - summative and formative - were mapped
during our observations.

In most of the observed cases at the school, assessment consisted
of a daily checklist made by the teacher with students to verify
what had already been produced and what was missing. At the
end of the course, students developed an e-portfolio - a website
showcasing class projects and individual work - which was then
evaluated by the teacher.

Another practice observed - and later captured by assessment
tools - was collective debugging and question-answering.Whenever
the teacher or the tinker noticed something wrong or inadequate
in students’ work, or even when students were discouraged by the
activity, instructors engaged in collective meaning making about
the activity and associated heuristics. We noticed, for example,
that upon seeing students reaching a dead end in a given activity,
teachers would pose questions to the class and ask students about
the meaning of the activity and ways to move forward. These
instructional moves were captured and assessed through qualitative
feedback tools and rubrics.

In the interviews with experts, we mapped several types of as-
sessment practices, with an emphasis on the construction and ap-
plication of rubrics. In our sample, these rubrics were employed
with the following purposes:

1. Evaluate students’ skills, attitudes and knowledge dur-
ing self, peer and teacher assessment practices.

2. Evaluate students’ final product, by the teacher and/or
specialist.

3. Evaluate students’ final presentation, by the teacher, spe-
cialist or peers.

During the project development students were also evaluated by
the teacher or tinker through feedback in their individual e-portfolio
or board diary. This type of feedback was usually provided biweekly,

as opposed to the daily feedback observed in the classroom. Students
are expected to furnish their e-portfolios with relevant project
documentation, including pictures, videos, audios, text, or any kind
of media that provides evidence of the creative and technical choices
made in the development of a project. As mentioned by one of
the assessment experts, “Documenting is an important skill. Good
photographs, the interactions, the reflection process, and final product
piece are all evaluated.”. When referring to students’ products and
portfolios, another expert mentioned that “The value should come
from inside, not outside”, meaning that self-assessment of the process
should be pursued over external assessment of the product.

Another aspect evaluated by the observed school was students’
capacity to solve problems - especially given its focus on project-
based learning. When asked to comment about this assessment
purpose, an expert mentioned: “The assessment breakdown consider
classmanship, troubleshooting, evidence of how they can move to
problem, their reflections, how clear is the documentation etc.”. The
previous quote evidences how problem-solving skills and adequate
documentation might - or should - be combined for a more holistic
evaluation of students’ progress.

Finally, we observed the emphasis given to final presentations.
Throughout our observations, teachers and tinkers asked students
to present their final work to the class while justifying their tech-
nical and creative choices. In our sample, every final presentation
was evaluated by peers, the tinker and, in some cases, other subject
matter teachers from the school community. When asked about
this practice, experts and tinkers interviewed by our research team
noted unanimously that assessing the final product goes beyond
the need for evaluating presentation skills. In fact, all of our inter-
viewees mentioned this as a form of integrating Maker formative
assessment practices with the rigorous, summative grade system de-
manded by the school. One of the interviewees mentioned that one
way of overcoming this challenge - ending Maker activities with
summative assessment - is by utilizing rubrics. In the expert’s point
of view, weighted rubrics are able to translate formative evaluations
into summative scales.

Table1 consolidates the types of assessment from formative and
summative perspectives, tools used and Table 2 displays quotes
from the tinkers and experts that explain the school’s assessment
process.

6 DISCUSSION
Meaningful assessment can promote student agency and learning
[4]. In K-12 Maker Education, formative assessment paves the way
for supportive and encouraging forms of feedback. The use of spe-
cific rubrics to assess knowledge, skills, attitudes, project, product
and presentation provides evidence about student performance [13]
and the relationship between school and family. In the examples
presented, we noticed the details of each trait proposed by Wiggins
and McTighe’s analytic rubric [18], which demonstrates a high
degree of transparency in the learning assessment process [4].

In our sample, students were evaluated by different audiences,
and invited to revisit their own craft [13]. This holistic evaluation
[18] resembles the so called "360 degrees" assessment, a practice
typically found in organizations outside of the realm of education.
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Table 1: Assessment types, goals and tools.

Assessment Type Interviewee Goals Tools

Formative School Helping students develop activities Checklist, Feedback and Protocol and Quizes.
Expert A Evaluate project documentation Historical feedback, Rubric, Checklist.
Expert B Evaluate the process and potential impact Design journals: framing, ideation and prototyping.
Expert C Evaluate the process e-Portfolios, Questions and Feedback, Self-assessment.

Summative School Evaluate if students should pass or fail Checklists.
Expert A Evaluate end of the process; grading for school Rubrics and Checklist.
Expert B Evaluate end of the process; grading for school Reports and reflections.
Expert C Evaluate the process Peer-to-peer evaluation of presentations.

Table 2: Tinkers and experts’ quotes.

Interviewee Quotes

School “Students did quizzes about the meaning of each phase of the design process.”
“The protocol was something like this: One thing that I learn from 3rd grade class was ... I would do this differently by...”

Expert A “Teacher will give feedback about historical research (...) This is called historical feedback but is not graded.”
“There are the criteria and the rubric which is shared with the students.”

Expert B “Journals should be used to record every step of the project."
"Reflection is done at the end, where the students got through their journals.”

Expert C “Students document all the process and reflect about challenges steps outcomes, etc."
"If the project is to design something, students upload the design every time they make a change, and teachers evaluate it.“

We also observed how different modalities of assessment have
distinct affordances for learning. The use of checklists and feedback,
for instance, in class allowed for keeping the learning pace and
ensured that all students had the teacher’s attention. On the other
hand, written feedback provided to students’ e-portfolio, usually
every two weeks, besides helped measuring student performance
[17] and offer individualized learning [13].

The observed assessment also revealed strategies that go be-
yond teaching and learning. Translating rubrics results into formal
grades shows an effort to meet broader school demands while still
keeping Maker Education pedagogical practices. In doing so, maker
intructors echo one of Perrenoud’s [13] most critical dimensions:
Agreement, control and institutional policy, as well as Balance
between Selection and Guidance system, as seen in Figure 1.

Six of Perrenoud’s eight dimensions of formative assessment [13]
were identified in our sample. While Dimension H - "Personal and
professional satisfaction" - was not directly observed, we note that
tinkers and experts’ enthusiasm whilst talking about the project
may be a signal of these traits. We also note that, since Maker
programs are relatively new at schools, dimension F - Study, plans,
objectives and requirements - was also not observed.

For teachers, formative assessment can be an effective pedagogi-
cal tool for guiding and encouraging students’ learning and devel-
opment. For students, learning self-assessment skills also improve
their capacity for self-reflection, self-directedness, and responsi-
bility. This means that students learn to assess themselves while
supported by teachers and tinkers. They set goals for their own
learning, discuss the assessment criteria, to plan and reflect upon
their working processes, and to assess the results of their own work.

7 STUDY LIMITATIONS
Our study is limited to one school and three assessment experts
and therefore does not make any causal claims about assessment.

8 CONCLUSION
Knowledge about school-based Maker Education has grown rapidly
over the last decade, but studies about assessment practices are still
largely absent in the field. By contrasting classroom observations
with interviews with Maker experts, this paper mapped several
forms to assess students’ learning at school makerspaces. Our find-
ings revealed that formative assessment practices are employed
to evaluate skills, attitudes and knowledge, as well as the product
itself and students’ final presentations, and the whole process of
student learning.

In light of relevant literature and aided by assessment experts,
this study revealed how rubrics are able to translate Maker forma-
tive assessment practices into a summative scale such as school
grades. This practice, while faithful to basic Maker tenets such as
student-centeredness and project-based learning, is vital for inte-
grating Maker practices into the larger realm of K-12 education.

The assessment practices mapped into this paper is a starting
point to a robust framework for Maker education assessment. We
understand this new framework must support students’ learning
process while striving to fit into the broader grading system present
at the school.
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ABSTRACT 

While music is often associated with creativity, music education often occurs in formalized settings in indoor spaces. Both Western and 

Eastern music education may fall into this trap, though the focus of this project is in Thai music education, which has been lacking in 

prevalence among Thai children with musical backgrounds where they opt to begin their studies with Western music.  This project attempts 

to tackle the idea of musical creation and formalized musical learning environments by providing a platform for children ages 3-10 to explore 

and construct their own understandings of music in a playful, natural, and informal setting. The paper explores the challenges children face 

in music learning, and the Thai music traditions and principles that may hinder the general population’s interest with its conventions. The 

paper outlines the processes and goals in creating a Musical Exploratorium, influenced by Thai music and constructivist principles. The 

design process is influenced by the Exploratorium – a museum located in San Francisco, CA. Described as a public learning laboratory, the 

museum encourages a hand-on approach and for patrons to touch the exhibits and learn from interacting with the science exhibits instead of 

being told about how things work. The researchers propose different processes and constructivist-based methods that aid the subjects in 

constructing their own understanding and learning of music and attempt to design a modular “instrument creator” for children to make. This 

preliminary study is the basis for further design development and research that can be conducted in the future to understand how children 

may learn music in an informal setting.  

KEYWORDS 

Constructive diversity; Constructivism; Epistemological Pluralism; Thai culture; Thai music; Tinker 

1 INTRODUCTION 
Working closely with children from the ages 3-10 at Taitonmai camp: an informal and outdoors focused extracurricular playful learning 

space, the researchers have a keen interest towards constructive learning principles and epistemological pluralism in the realm of informal 

nature-based education, with a particular focus on musical learning.  

Taitonmai began in 2014 as a a day camp that employs narratives and storytelling to engage students, introducing them to an imagined world 

where they can interact, create, and express themselves how they wish. Some of the themes are as follows: Ninja Adventure, where students 

are invited to train as Ninja apprentices practicing spells and braving their way through a bamboo water obstacle course; Pirates and 

Mermaids, where students unearth a treasure map with clues for a buried secret treasure, build their own rafts, mermaid tails, and binoculars 

for the adventure.  

Taitonmai is based on the premise that children are as unique as adults are and each child has their specific interests, preferences, and 

aesthetics. We observed that children are drawn to certain types of play; some love adventure, some love invention and some love role play. 

We aim to create opportunities for children to explore different types to see what interests them and how it evolves. Each camp is designed 

to incorporate different ways of how each child may play which include the following 8 types of play: Adventure, Explore, Strategy, Express, 

Experiment, Invent, Imagine, and Create. Our Musical Exploratorium is designed to be a part of the Taitonmai world, where we will explore 

how children learn and play music, and how they express, create, and invent through a natural Musical Exploratorium space, which has been 

influenced by components of Thai music.  
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Figure 1: A group of students experimenting with their giant volcano made out of clay at Taitonmai 

1.1 INDUSTRY BACKGROUND 
Preliminary industry research discovered that Thai music education adheres to unique propriety strictures passed on from teacher to student. 

(1)  This rigid and hierarchical form is often disconcerting and uninviting to the general contemporary youth population for a variety of 

reasons: (2) 

1.1.1 Conventions, memorization and creative circumscription. Teaching conventions that involve seniority and corporal punishment are 

still practiced. Moreover, there are confines and canons that a Thai musician has to adhere to such as licks, rhythm, or phrasing of particular 

songs. Rote memorization is encouraged, and clear distinctions are made to what is correct or incorrect.   

1.1.2 Lack of motivation and contemporary integration. Lessons are often formal and do not encourage a playful endeavor, turning away 

young children and are not in tune with other educational facets or extracurricular activities in their lives.   

1.2 CONSUMER BACKGROUND 
Interviews conducted with children ages 3-10 proposes confounding findings that sparks interest in pursuing this design project. The key 

takeaways from the interviews can be summarized as follows:    

1.2.1 West is Best. Of the 12 students with musical education, 11 have reported beginning their musical education with western music.  

1.2.2 Fixed Mindset. Children have formed a mindset that music can only be produced indoors by certain musical instruments. They do 

not know mechanically how each instrument works nor want to find out, believing that the instrument is finite and non-malleable.  

1.2.3 Formalized Music Education. When asked if the child “knew how to make music” only those that have been exposed to a formal 

musical education (taking classes, being sat down to be taught) mentioned that they did.  

Formal Thai musical education appears an antithesis of constructivist principles and epistemological pluralism. Our aim is to design an 

informal play-space for children ages 3 – 10 to create, play, and make their own versions of their musical instruments through their own 

means of understanding and in an outdoors setting – applying constructivist principles to aid their learning.  

 

 
Figure 2: An interview with Kru Tong from Mahidol University Music School regarding the Thai Music industry and challenges in 

learning Thai music 

2 GOALS AND DESIGN COMPONENTS 
Our aim is to create a play-space for children ages 3 – 10 to play, learn and create music from natural materials through constructivist 

principles and Thai musical sounds. Natural materials as opposed to synthetic materials are used for both functional and conceptual purposes. 

We have found that natural materials such as dried wood and bamboo project a resonation that synthetic materials do not, moreover, 

conceptually, we want children to be aware that instruments can be created and built through things that they find every day in nature and do 

not have to come as a “finished product” found inside small rooms. The play-space is designed to be applicable to children from the said age 

range in terms learning while challenging the pathways in which children learn music. It is vital to instill the value of being life-wide musical 

creators, having the capacity and means to create and produce in many parts of their lives rather than during music lessons. Furthermore, we 

aim to encourage children to interact with music according to their own learning pathways and construction allowing for a natural and more 

informal approach to musical education: exposing children to music outside the classroom through playful means and Thai music in less 

formal environments.  

In designing the Musical Exploratorium, it is imperative for children to reflect upon themselves and how they understand the topic. Reflection 

cards with questions created to aid the participant in learning are placed behind each instrument. Questions will be age specific – asking them 

to reflect on their learning – how they understand each instrument, how it sounds, how they are played for learning reflection. (3)  

 

Chart 1: Examples of Reflection cards aiding children to create their own understanding of the instruments to have them more 

freely express, improvise, and confident in playing along with their peers 
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2.1 Learning Goals 

Age appropriate music skills following Constructivist Principles: Minimizing structure and rigid instructions, guided by questions that 

provoke reflection. To have children experiment and explore pitch, timbre, rhythms and instrument mechanics using a hands-on approach, 

and constructing their own auditory aesthetics. 

2.1.1 Confident Creators (3-5 years).  For younger children, we have designed the keys to be easily removable and modular, starting with a 

Pentatonic-esque scale to minimize dissonance and encourage confidence in sound creation. 

2.1.2 Creativity in Music (5-6 years). Instruments grouped arbitrarily, no guiding how and why, to how each instrument works, therefore 

encouraging children to explore and construct their own observations. 

2.1.3 Convertible Difficulty. Modular keys and keys layout to increase the numbers of sounds able to be produced, and in scales that may 

create dissonance creating adaptive difficulties. 

2.1.4 Collaboration (7-10 years). Room for instrument collaboration and improvising off of one another. 

Chart 2: Creative Activities for Young Children 7e: Developmental characteristics and music experiences (Mary Mayesky) (3) 

 

2.2 ATTITUDINAL GOALS 
Encouraging epistemological pluralism: proposing children with the mindset of having different ways of approaching a subject and learning 

through each unique individuals’ cognitive understanding and tools. 

2.2.1 Construct (7-10 years). Modular components to allow children to construct their own layouts and instruments according to their 

own understanding. 

2.2.2 Comprehensive Creators (3-10 years). Encouraging a life-wide creation of music, not only when in lessons or the classroom, but 

from the various facets of their lives. 

 

2.3 Social and Environmental Goals 

The intention is to keep the costs low, have minimal maintenance, and have minimal negative impact towards the environment. It is a goal 

to provide the blueprints and design process to public communities to construct their own play-spaces following these guidelines 

2.3.1 Low Cost. Intended to be used as a prototype for community playgrounds, plans and know-hows are to be distributed on a “peer-to-

peer” approach and using low cost, reclaimed, or recycled materials. 1. Bamboo based: Cheap and local wood, minimal maintenance and 

cost. 2. Community Effort: Using communities to help build the play-space with plans distributed to community leaders to construct projects. 

3.: Modular – Able to take different forms, can be easily assembled and disassembled. 

2.3.2 Environmentally Sustainable. Use of bamboo in instruments and structure components, providing a local fast-growing crop. 

2.3.3 Community Benefit. Benefit different communities that approach the plans and create opportunities for local communities to work 

together to build for their youth. 

3 DESIGN 
Our play-space consists of five Thai and Southeast Asian inspired instrument clusters taken from popular instruments commonly found in 

the Thai orchestral grouping. The primary materials used for the instruments are bamboo. The five instruments consist of the following: 

Bamboo Xylophone, Gong Wall, Percussion Circle, Giant Swinging Xylophone, and Bamboo Bass Pipes. The bamboo xylophones (inspired 

Age Behavioral Characteristics Music Experiences 

3-6 Jumps, runs, and walks to music 
Attentive 
Uses more words 
Compares two objects 
Participates in planning 
Initiative emerges 
Motor control 
Interested in rules 

Experiments with sound comparisons 
Can recognize several melodies, and may have 
several favorites 
Choices important along with opportunity to try 
out own ideas 
Strenuous activities should be brief 
Musical production experimentation 

7-10 Concerned with rules 
Cooperation and competition 
Logical though processes emerge 
Can compare more than 2 objects 
Enjoys small group play 
Begins to see other’s opinions and ideas as 
unique 

Can compare sounds, pitch, rhythms in music 
Understand basic harmonies 
Likes duets and doing anything musical with a 
friend 
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by the Ranad) is tuned to traditional Thai equidistant pitches. The other instruments follow a pentatonic-esque scale forming the fundamental 

tones and characteristics of Thai music. We have found that the major pentatonic scale of which includes 5 notes encourages children to 

express and improvise without fear of auditory dissonance. Pentatonic scales are found independently across different cultures and has been 

argued to be our natural tonality and scale. Children will also be able to explore with the methods each of these instruments are played by 

using different sticks with varying hardness, materials, and textures provided, or constructing their own sticks and way of playing. This 

constructivist approach to musical learning is also influenced by the Exploratorium in San Francisco, where visitors can interact with the 

exhibition and construct their own understandings through exploration and experimentation.   

Figure 3: One of our preliminary design of the Giant Swinging Xylophone being put at test by a seven-year-old student. 

3.1 Furthering the Constructivist Pedagogy 

In addition to the five instruments are two “instrument creators” where children can make their own instruments using the modular 

components of each instrument introduced to them. All the “keys” of the instruments are modular and can be placed on the instrument creator 

according to their musical understanding. We believe that children can effectively express themselves, and according to their own 

understanding of music, in having them remix their own instruments and experimenting with the different timbre and pitches in their own 

instruments. 

4 LIMITATIONS 
There are limitations in sharing plans of the Musical Exploratorium and musical components to other local communities in terms of 

customization and ease of construction. With the lack of formal structure and a facilitator present, playing and constructing a new instrument 

from the modular parts need to be easy enough to have children build and take apart their instruments. In designing and building, the 

researchers should look into adapting easy to find and build natural materials for durability, maximizing the different instruments’ 

functionality – to be used as musical instruments – and pitch correctness, to adhere to Thai music notes. 

5 CONCLUSION: FURTHER RESEARCH 
This design project is a preliminary study that paves ground for an in-depth longitudinal study to understand how children create their own 

pathways of learning in the realm of music. It also proposes opportunities for the researchers to optimize the design blueprint regarding 

effective reflection questions, having relevance to multifarious groups of different genders, social economic wealth, and educational 

backgrounds. Further research needs to be conducted on how the subjects interact with the play-space, and on longitudinal and quantifiable 

measurements of learning where researchers use observational methods – without leading questions that may influence constructivist learning 

in measuring musical confidence and creative musical play. This can be done in a community setting, where children can revisit the Musical 

Exploratorium during their play time. The design of the “instrument creator” needs to be revisited and optimized to ensure applicability 

towards all musical instruments.  
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ABSTRACT 
This paper presents the extracurricular activities of National Science and Technology Development Agency (NSTDA) based on students at 

co-educational schools located in Pathum Thani Province, a suburb of Bangkok. The lessons are intended to be applied in sixth to eighth-

grade students by means of activities on unplug and coding. The project is carried out by starting with unplugged algorithmic tangram puzzles, 

moving on to routine algorithm with ‘simple omelet making’, then finishing with the block-based coding on KidBright (the coding kit). The 

results of the tangram activities show that the developed integrative tangram game was already used in the unplugged algorithm with learning 

process and it obtained good results in the building of algorithmic thinking for students. The findings of the present study has found that 

introducing topics students can relate to, such as make an omelet, and integrating them into lessons usually works to keep students attention. 

With KidBright, within an initial time study, students could learn to connect the blocks and how to control them. From pre-test and post-test 

KidBritght’s worksheets, the results obtained the problem of two questions, so both problems were the complicated tasks to build motion 

pictures and motion words. The question that this study set out to answer was how the coding activities should be designed to fit within low-

income schools in Pathum Thani Province, how to students learn from the coding kit, and what would be the future step which schools have 

engage with Fabrication Laboratory at NSTDA. 

Keywords 
Algorithm; Coding; Coding kit; Fabrication Laboratory; KidBright; Low-income school; Pathumtani Province; Tangram. 

1. Description of National Science and Technology Development Agency

The Sirindhorn Science Home (SSH) is a permanent science camp located at Thailand Science Park, the National Science and Technology 

Development Agency. The major aim in creating this science home is to establish the learning center and extracurricular activities of science 

and technology that can provide sustainable and continuous opportunities to the youth of Thailand for learning and applying science and 

technology skills as well as to educate and support future generation of Thai scientists, technologists, engineers, and researchers. The Home 

is fully equipped with facilities for plant tissue culture laboratory, fabrication laboratory (FabLab), including houses for visiting professors, 

student dormitory, exhibition hall, lecture,workshop rooms,basketball court, and swimming pool. In 2018, NSTDA started building FabLab 

in the Sirindhorn Science Home (SSH). According to Paulo (Blikstein P, 2013) reports, the central purpose of FabLab is based on three 

theoretical and pedagogical pillars: experiential education, constructionism, and critical pedagogy. I rather strongly support the Blikstein’s 

ideas that FabLab at SSH is a new chapter for the education system in Thailand, especially in low-income schools.    

Thailand’s Ministry of Education recently revealed that it would push and approach to start teaching coding to school education as a “third 

language” in addition to Thai and English is now a necessary skill for the 21st century (Sophonpanich K, 2019). Furthermore, and pertinent 

to Sophonpanich, Papert (Bers, M. U. 2017) believed that coding prepares children to think in systematic and sequential ways. In this project, 

it has focused work on schools in Pathum Thani Province, a suburb of Bangkok to participate in extracurricular activities with NSTDA. One 

driving concern of this project is to introduce coding into schools in Pathum Thani Province, especially in schools where access to educational 

tools is wanting. This work aims to find out the achievement and the problems of teaching coding for the low-income primary and opportunity 

expansion schools; moreover, it was the intent of this study to create FabLearn environments in which relatively schools in Pathum Thani 

Province can communicate with NSTDA. The investigated participants consisted of 32 sixth-grade students, and 82 seventh-grade and eighth-

grade students, respectively in Jarusornbumrung and Wat Tawanruang schools. In a previous study of Papert (Papert, S. 1980 and Bers, M.U. 

2017) have shown that the roles of computers and technologies could play in relationship with powerful ideas; 1) the neural role refers to 

some powerful ideas are independent of the existence of the computer or machine but on the mind, 2) the liberator role refers to powerful 

ideas that existed before the computer, but it will not need technological support, and 3) the incubator role refers to powerful ideas that are 

really born from the existence of the computer. In addition to this, the project applied the roles of them to the lessons.  

2. Project description

All these according to Papert, this project has been started through “unplugged” activities, which are computer science activities that do not 

require digital devices or the internet. This work began by briefly introducing the algorithm games with tangram puzzles, then students will 

FabLearn Asia 2020, Bangkok, Thailand. January 10-12, 2020

34



apply algorithms to the simple example of the routine, “make an omelet steps”. Blikstein P. et al. advocated that “Coding is the kind of skill 

that children cannot unlearn – once you discover it, the world is seen by your realism will never be the same. So, we should very concern 

about teaching programming and computational literacy to kids: not as a job competency, yet as a thinking skill.” Activities on coding lessons 

are typically carried out via using a coding kit. Many of kits were designed to be profit-oriented, that they were not primarily planned for 

education. In addition to Blikstein, Sipitakiat A. et al. indicated that the cost of coding kit seem to be undesirable side effect for schools to 

receive more expensive kits. Although it seem like there is no solution to this problem, yet in the early phase, NSTDA and The Siam Cement 

General Manager Foundation of CFJ (Carsten Friis Jespersen) for schools in Pathum Thani Province offers the coding kits and computational 

tools in order to teaching coding. The KidBright program, an educational tool of visual programming is provided to coding activities. The 

KidBright is block-based program that created by NSTDA researchers, which connected to a coding kit (KidBright board) via a micro usb 

cable.  

 

In addition to extracurricular activities of NSTDA, the learning coding ideas, examples and resources may be useful in student teaching 

context. Here are lessons, followed by the coding activities called “Unplugged Activities and Block Based Coding with KidBright.”  

 

2.1 Unplugged Activities.  

Krauss, J and Prottsman, K. (2016) stated that unplugged lessons are coding activities that do not require the computers or the internet. They 

introduced a Sudoku puzzle, an origami figure, and crafts all become physical representations of algorithms, which are also at the heart of 

every piece of code. One approach to teaching the unplugged activities is not only teach coding but also help students to visualize and 

experience the concepts in solving academic and non-academic problems. Students do not necessarily follow rules of any specific 

programming language. This work focuses on low-cost activities that can be locally constructed, the unplugged lessons are two activities;   

 

1) Unplugged Algorithm with Tangram.  
A tangram is an old Chinese puzzle and consists of a square cut into seven pieces. For the classroom activity each educators can 

make own tangram or print on a sheet of paper. This activities may be used for spatial visualisation and understanding of concepts of 

symmetry, transformations, finding area and fractions, mathematical reasoning, communication, problem solving, and algorithm (Stöcker-

Segre S., 2015). With these activities, students will learn about the relationship between algorithm and unplugged coding by fitting the 

tangram on the pictures. Once the color tangram puzzles (easy level) has been recreated by students group, so that the shape tangram puzzles 

(middle level) can be allowed. The winner will be the team which solves the tasks first.  
 

  
Figure 1: Color Tangram Puzzle, easy level (left) and Shape Tangram Puzzle, medium level (right). 

 

2) How to make an omelet? 
This activity, students will relate the concept of algorithms back to real-life activities with simple omelet making. Educators can 

use algorithms to help describe things that students do every day. An algorithm is a list of instructions that can follow to finish a task (Krauss, 

J and Prottsman K., 2016). This work is to start with, let students know about algorithms, “What is algorithms?”, or “Has anyone ever heard 

of an algorithm before?” Secondly, take some time to come up with an algorithm for something students do every day, like getting ready for 

school or cleaning the house. Furthermore, they see where this is going, it is time for them to get in their groups to think about “What steps 

will your omelet making need to follow?” In the end, givethem these random pictures of omelet making steps: 1) buy some eggs, 2) crack 

eggs in small bowl, 3) beat eggs until blended in small bowl, 4) heat your pan, 5) pour oil into a pan, 6) make sure the oil is hot enough, 7) 

pour in the eggs mixture, 8) let the bottom of the eggs set in the pan, 9) move one edge of the omelet away from the side of the pan with a 

spatula, 10) cook for about 1 min , and 11) gently pour omelet out onto a plate and serve. When students have finished their omelet making, 

gather the students together to talk about their experience, such as “What do you think the difference between your group and others?”, or 

“What else can you think of that might be an algorithm?”  

 

2.2 Blok based coding with KidBright  
The KidBright is a kind of platforms for enabling students to learn block-based language, created at NSTDA. KidBright resembles a series 

of other coding kits, such as GoGo Board, Arduino, and Microbit. They can also be utilized to help children learn basic coding languages in 

order to prepare them for a future in coding. With KidBright, this work started with a basic function so that students understood how to 

control the block-based coding on KidBright program, like puzzle blocks that snap together through drag-and-drop interaction. Once they 

learnt some simple coding, the lesson moved to the challenge tasks to engage them on coding program. When students have finished each 

tasks, fill the results on KidBright’s screen in tasks’ worksheet. Students will be able to: 1) create the different word, for instance, once “Hello 

World!”, forever “Hello World!”, forever – delay “Hello World!”, etc. and 2) create the picture, for example, once Heart, Heart dancing 
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(forever), Heart dancing and show their nicknames, etc. This activities start with simple coding tasks and small projects also let students work 

in pairs or group.  

 

3. Results 
 

The findings of the present study has found that introducing topics students can relate to, such as make an omelet, and integrating them into 

lessons usually works to keep students attention. The earlier this work introduced children to coding, it shows that they would to learn how 

to code and how to make build pictures. It was actually a very interested thing to them. Coding is a language which involves logic and 

problem solving. In figure 2 and 3, showing works in pairs and group is actually a great way to increase production, develop collaboration 

skills, and allow children the opportunity to take on different roles in a partnership.  

   

 
Figure 2: Communicate with classmate to recreate shape tangram puzzle of sixth-grade students, Jarusornbumrung school. 

 

 
Figure 3: Communicate with team to list of make omelet steps of eighth-grade students, Wat Tawanruang school. 

  

In Jarusornbumrung school and Wat Tawanruang school, where had yet to adopt the coding kit into the regular program, then it was a perfect 

opportunity. The results show that students eagerly followed the lessons to success the tasks. Even if they did not understand meaning of the 

words (English language) on program, they can have a meltdown at this times, especially when confronted with failure, which is a regular 

element of learning coding. With KidBright, within an initial time study, students could learn to connect the blocks and how to control them. 

Within the first ten minutes, they also understood the basic order of delete, duplicate and create blocks, and most of them got the idea of run 

order to show on coding kit screen, KidBright board. Another point addressed in this activity is some students had trouble understanding how 

to solve the solution for answer on worksheet (in figure 4), or using blocks in the wrong order or placing delete commands after, rather than 

inside the duplicate blocks. From pre-test and post-test worksheets, the results obtained the problem of two questions, so both problems were 

the complicated tasks to build motion pictures and motion words. 

 

Figure 4: Using KidBright as a tool to solve the exercise of seventh-grade students, Wat Tawanruang school. 

4. Conclusion 
 

The question that this study set out to answer was how the coding activities should be designed to fit within low-income schools in Pathum 

Thani Province, how to students learn from the coding kit, and what would be the future step which schools have engage with FabLab at 

NSTDA. Although there are a lot of good possibility available, there is room for development. The results from this work provided the use 
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of coding kit, their perceived strengths and weaknesses from using the KidBright, that gave suggestions for how an extracurricular of NSTDA 

should be designed to fit within the Pathum Thani Province schools.    

 

The results of the tangram activities show that the developed integrative tangram game was already used in the unplugged algorithm with 

learning process and it obtained good results in the building of algorithmic thinking for students. I slightly support Krauss, J and Prottsman, 

K. (2016) that tangram puzzle can help students develop their spatial visualizations for discovery and communication.  

 

The most interesting result of this study was a fun and exciting activities of coding for students. In the end, students learned how to create 

words or pictures on the KidBright, coding kits and realized that their effort and critically thinking made all the difference in the finished 

product. In addition, based on the result of pre-test and post-test, descriptively, there was an improvement in students' learning outcome. In 

the coding activity shows that students have a model of learning in which they have either ‘got it’ or ‘got it wrong.’ In spite of that, when 

they learn to code the coding kit they almost never get it right the first time. On the authority of Papert (Papert, S. 1980), it can be assumed 

that block-based coding is learning to become highly skilled at isolating and correcting ‘bugs,’ to keep the program from working.  

 

This project is in the initial phase. In the future, coding concepts may be more advanced, and students can get overwhelmed trying to learn 

languages that require debugging and troubleshooting while reading through long line of code. The main contribution of this study is 

considered to apply coding they have learned to solve the solution using something like light sensors, or proximity sensors. The 

recommendations derived from this study is that such the coding activities should integrate other extension boards or the tools in FabLab, for 

example, GoGo Bright, sensors, 3D printers, or laser cutters with lessons. However, the high cost of commercial coding kit limits how schools 

can be made available for students. Everything must be planned ahead; consequently, we cannot wait for conditions to be perfect, or for the 

higher budget of education to arrive. We just jump in, take action and maybe even work with educators, specialists, and organizations that 

promote FabLab to schools.   

 

5. Broader Value 
 

This work started out with some unplugged lessons, moving on to algorithmic routine of students, then finished with block-based code on 

the coding kit, KidBright. I found that providing ‘edutainment’ may need to be the central mission meaning students spend the majority of 

their time being simultaneously educated and entertained. In fact, I am not a specialist in computational science or engineer, my central focus 

is not on the only equipment or computer but on the computational thinking; algorithmic thinking, logical thinking, rigorous argument and 

proof, translating solutions between domains, abstraction, spatial skill, or understanding people. As stated, Blikstein P. et al. said that ‘once 

you discover coding, the world is seen by your realism will never be the same.’, so I am now wearing new lenses through which to view a 

world of new possibilities for our children. To move my project forward, I hope to connect with specialists or educators and learn more for 

resources and curriculum I can use for investigations into FabLab and with Pathum Thani Province, schools.  

6. Bios  
Vasu DABBARANSI is a technical officer of Academic, Curriculum and Learning Media Development Division at National Science and 

Technology Development Agency (NSTDA) and a doctoral candidate in Non-formal education at the faculty of education at Chulalongkorn 

University. Her background as a science educator has shaped her vision to Fabrication Laboratory. She teaches and organizes science 

activities for youth and teachers at The Sirindhorn Science Home (SSH) where students could learn and hands-on STEM activities. She is 

learning how to apply STEM activities with Fabrication Laboratory for low-income students, this year she began with coding and embedded 

board activities. She found that her students enjoy leaning with embedded board and sensors. She plans to challenge the students and herself 

to create the toys or projects with using embedded board and sensors.     
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ABSTRACT 
I have been conducting programming workshop continuously since 2017. In the workshop, participants would create works along the                  
theme, and finally present and share their works with everyone. In this paper, we will focus on theme setting and samples for the workshop                        
to make that clear how the facilitator is learning how to design workshop from the transitions of workshop theme concepts and reaction of                       
participants. 

Keywords 
Workshop; Programming; Design; First‑Person Research 

1. INTRODUCTION 
This study will concentrate on the learning of facilitator who designs the workshop. In a workshop, facilitator will be a teacher and                      
participant will be a leaner, and this is a usual structure for educational workshops. Therefore, a lot has been discussed about the learning of                        
participants. However, facilitator, who is designer of workshops, also learns a lot from various practices. This paper will make it clear that                      
what bring learning for facilitator by analysing the trigger of changes in concept of workshop which I conduct as facilitator. 

2. DESCRIPTION 
I am a graduate student, and taking a part as a facilitator for several workshop series from 2017 when I was undergraduate student. For                        
most of the workshop, they were conducted as a part of research group activity at university, and other students were participating as staff.                       
Professor was taking a various roles such as facilitator, observer and staff depending on each series. Each series were held by the city or                        
public facility. 

Our research group had conducted workshops for expression using programming before 2017. I had gradually participated in those                  
workshops as staff since 2015, and in 2017, for the first time, conducted workshop as a facilitator by myself at the public facility where I                         
worked. From then to now, I am taking a role as a main facilitator at workshops for university research group. 

3. METHODS 
Our workshop series are aiming for eight to fifteen years old children. Goals for workshop are to make works using Scratch within the                       
time, and share them. Most workshop series have repeaters, and children of various levels as beginners to experienced are participating. In                     
our workshop, we set themes for each workshops and participants would make their works based on this theme for their expression.                     
Participants would present what they made for everyone to share so that all of the people in the workshop can see what other people made                         
and their differences. Also, at the end of the workshop, each participant would review their activities.  

Figure 1 shows the flow of our workshop based on “Creative learning spiral” by Mitchel Resnick, and added “Compile” to it [1]. In                       
introduction, participants will broaden their ideas and imagination for their works by trying the sample programs. They would create their                    
works by repeating putting their ideas or imagination into a shape and enjoying it. Once they finish making their works, they compile them                       
to share them with other participants. And by sharing, they can reflect on their works and activities for next ideas and conception. 

 

Figure 1: Workshop flow 
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We have always made two to three samples along with the theme for each workshop, and in total we have made 85 samples for 37 practices                          
in these three years. I will make it clear what I could learn as a facilitator through practices and continuations of these workshops by                        
considering these samples from the aspect of the design of workshop and seeing the correspondence between them and participant’s works. 

4. RESULT 
The concepts of theme and sample works have been transitioned for participants to get ideas flexibly and to make works related to their                       
daily lives and thoughts. In this chapter, I will divide those transitions into four phase and will analyze them with some cases of workshops                        
by a time series. Furthermore, I will write about the reaction of the participants influenced by the transitions, and how they reflected it on                        
their works. Table 1 shows some characteristic sample works and participant’s works that are discussed at each section.  

 

Table 1: Concept transition and participant response. 

 

4.1  Physicality & Abstraction 
Our workshop series started from the idea of connecting “Projection Play” with programming education. This workshop series set                  
restriction of making works using only abstract figures for the expression with physical motion in order to make a good use of the                       
animation making which is a strong field of Scratch. Also, we focused on the connection between works and myself by using Projection                      
Play with physical motions. For themes also set abstract ones such as “Animacy” and “Algorithm”. 

4.1.1 Projection Play 
Projection Play is way of expression using projection mapping and physical motions (Figure 2) [2]. Make animation by writing programs,                    
and project it on a screen. Person who create Projection Play will stand in front of the screen and perform along with the animation. It is                          
also important to enjoy the process of creating the Projection Play. 

 

Figure 2: Projection Play 

4.1.2 Participant response 
To make Projection Play, it is necessary to test the unfinished programs to try on the screen over and over in order to check and match their                           
works and physical motions with the environment such as the size of the screen or the size of the place. This step of testing made                         
participants to communicate each other. 

At the early times of our workshop we did not have interaction for Projection Play. But it became one of the interesting themes for the rest                          
workshops when one of the participants discovered the easy way to put interaction on it. 
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4.2  Restrictions by theme 
First transition of concept happened because of the change in workshop environment. The workshop had more participants, and difference                   
of levels between each participants widened. Both beginners and experienced are coexist in the workshop because of the increase of the                     
participants. As a result, it became necessary to prepare a theme which participant of every level can try easily. So, we have come to set                         
familiar verbs or nouns for theme such as “Take” or “Water”. In addition to this, we started to set homonyms as theme so that the                         
participants can grasp various meanings of the theme. 

4.2.1 Participant response 
Before this transition, participants got ideas for their works mainly from sample works because of the abstract theme setting. But after the                      
transition, it became possible for the participants to get ideas such as “Rain” or “Fish” from the theme “Water” (Phase 2, Table 1). As a                         
consequence, this increased them to create original works that are not similar to samples. 

4.3  Technical concept 
Next transition of concept happened because of the success of my wish that want to make workshop better. Repeat visitor started to get into                        
rut and find it difficult to challenge new technics. This mannerism made it to intentionally show technical concept such as “how to use                       
array” or “how to use function” in the samples. Samples before this had two purposes. First is to use as a reference for their works, second                          
is to imitate and expand. But when they imitate samples, some of them are satisfied with imitating and cannot see a great deal of                        
expanding. Showing technical concept made it difficult to imitate samples. As a return, it made for participants to think algorithm and data                      
structure. 

Also, staff would teach how to use the skill individually. Because acquisition of the skill is not the goal of this workshop, staff would teach                         
so that participants will think for themselves and will go into a discussion with other participants. 

4.3.1 Participant response 
In phase 3, table 1, I made Taking-Picture sample, which showed example of building data structure and implement it using array function.                      
By getting ideas from this Taking-Picture sample, one of the participants implemented program to record the character’s movement using                   
same array functions. As we can understand from this case, technical concept will be inherited and acquired as means of implementing                     
their programs, not as a sample to imitate. 

4.4 Practical 
Last transition of concept happened because of the success of my thoughtful plan as same as 4.3. In early workshops, we focused on                       
“Physicality” in order to show the connection between works and myself. When we made Cashbook as a sample which took Array and                      
String Manipulation for technical concept, there were some opinions that they could use it in their daily lives. This opinion triggered the                      
idea of taking practical software as samples based on the theme. 

Practical software is usually made from some functions. In the Painting-Software sample for the theme “Draw”, there are functions of not                     
only drawing picture with basic pen, but also functions such as Undo/Redo, fail saving, file loading, and fail exporting as SVG format. 

4.4.1 Participant response 
Even though the practical software seemed complicated, each functions are simple. Therefore, participant who created their works based on                   
the sample was able to take elements from the sample into their works that match their level. In the case showed as Phase 4, Table 1, I                           
emphasized that the goal of programming is to use the program, not to make the program. One of the participants made quiz with two                        
choices which optimized for the presentation, and performed involving other participants as contestant. He had made some games before                   
this, but he did performance which involving other participants during presentation for the first time. 

5. DISCUSSION 
The transitions of the concept happened because of the change of the environment or the responses of participant. Also, it elicits new                      
changes of environment or new responses of the participant. As seen in this transition, the facilitator and participants interact with each                     
other through the number of workshop practices. 

In 4.2, the trigger of the transition of concept was the change in workshop environment. We changed the way of theme setting for different                        
level participants. It revealed that the restriction enhanced participant’s creativity because of the diversification of works. 

In 4.3, the trigger of the transition of concept was the notice of better sample idea, as we analyze participant’s works continuously. We took                        
technical concept considering repeat visitor. It revealed that higher level theme stimulates participant’s challenging attitude. Moreover,                
there was a case which technical concept was inherited and acquired as a way of creating works, not as an object to imitate. 

In 4.4, the trigger of the transition of concept was the reaction of participants when we show them irregular sample. We started to show                        
complicated and practical samples willingly by the positive response of participants. Early workshops tend to avoid making complicated                  
samples because of the anxiety for participant’s confusion. But we realized that participants interpret sample works which meet with their                    
levels, and acquire them by the function and the element when samples were complicated. 
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In addition to this, it is clear from 4.3 and 4.4, that facilitator always tries for a better workshop concept even when there were no concept                          
transition. For those changes or failure experiences with no clear concept transition, more specific analysis and discussion will be need. 

Facilitator gets hints for the workshop to be a deeper learning place from participant’s responses or interaction with them. 

6. CONCLUSION 
I made samples related to many themes through the number of workshop practices. They are to stimulate participants and to lead to make                       
more interesting works. Participant’s works also stimulate myself as hints for a workshop design where deeper learning occurs. 

For facilitator who conduct workshops continuously, each workshops are experiments. He changes how to carry out workshops                 
interactively, depending on the change of workshop environment or the reaction of participants. To say more, the trigger of concept                    
transition is strongly related to facilitator’s successed experiences. 

On the other hand, facilitators attempts and failure experiences that are not on this paper can also be seen as facilitator’s learning. There                       
are possibilities that negative reactions of participants and unexpected outcomes also influenced on the workshop concept. In future                  
research, I will analyze focusing on those attempts that are not affected on concept and failure experiences that occurred in each                     
workshops. 
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ABSTRACT 
In 2016, the Darunsikkhalai School for Innovative Learning (DSIL) in Bangkok, Thailand began a project 
called “Parent’s Maker Day.”. DSIL is a part of King Mongkut’s University of Technology Thonburi and it 
is known as the first Constructionist school in Thailand. Parents Maker Day is a workshop for parents 
that allows parents interested in the FabLearn Lab to learn about the FabLearn Lab, explore maker 
education, and experience it in one day. This workshop is now a routine activity of the school due to the 
positive effect it has on both parents and facilitators.  This paper explores how this workshop evolved 
and how modeling experiential learning for parents can help parents understand maker education 
experiences, develop trust about what learning should look like, and empower home and school 
collaboration supporting long term sustainability of experiential learning.  

Keywords 
Parent Education; Maker education; collaboration; family workshops; maker day; sustainability 

1. Why do parents need to learn about digital fabrication and making?

1.1 Background and purpose of the activities 
In 2013, the Digital Fabrication at Darunsikkhalai School for Innovative Learning (DSIL) in Bangkok, 
Thailand created a FabLearn Lab in school. Back then the idea of a digital fabrication lab was unknown 
in Thailand. Having a FabLearn Lab in our school sounded very high tech and was warmly welcomed. 
However, when we stepped out of the “honeymoon phase” of innovation we knew we would have to deal 
with questions and concerns from stakeholders. What we had learned by heart from Seymour Papert’s 
definition of Technocentric Thinking and Computer Criticism (Papert 1987) started to come true in real 
life. Papert suggested that constructionist use of technology would be criticized simplistically on the basis 
of technology, or would be segregated and made into a separate subject, depriving it of the power to 
change the whole school. In fact, as Papert predicted, the most frequently asked questions from parents 
were about safety and why making is important for their children when FabLearn Lab class hours take 
away time from other academic classes at school. But there were other reactions too. While some parents 
doubted the costs and benefits of bringing technology to their children at early ages, other parents pushed 
their children very hard to excel in the FabLearn Lab. Teachers had to deal with concerns and pressure 
from both extremes. Presentations and discussions did not seem to satisfy either group ofparents.  

In 2016, I came up with the idea of Parent’s Maker Day to cope with the situation. I invited an especially 
active group of parents to attend a one day workshop. This workshop was designed so the  parents would 
get  first hand experience of maker education and learn like their child. In the morning when they dropped 
off their kids at school, they could come to the lab and participate in a seven hour workshop with other 
parents (10-12 parents each time). Once they finished their class, their children met them in the lab. After 
three years, we have continued to run this workshop once in every trimester. This workshop is on 
voluntary basis and parents pay about $15 fee for the materials.  

1.2 Activities design and reasons behind them 
The workshop was designed to give parents about 5.5 hours of making experiences which included 
basics of computer graphic design, 2D design, laser cutting experience, and electronics. We have 
recently added some programming and e-textiles in the activities. Parents get to make one product each 
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time. Some product examples are a music box, shelves for jewelry, a lamp, a shopping bag with lights 
on it, etc. (Link to video of product examples.)  

Picture 1.  Parents were learning about Arduino lilypad programing in the workshop. 

Besides the making experience, activities also help parents get first hand experience of our makerspace 
in terms of safety rules, how to use each machines and equipment, and how our facilitators work with 
each maker. There were 2 facilitators working with 10-12 parents. We invite parents to reflect on  their 
learning experiences, sharing feelings and their own learning process. 

At the end of the workshop, we have a 1.5 hour reflection and discussion between parents and facilitators 
reflecting on their learning experiences and thinking about their experiences related to their children. The 
discussion aims to provide balance between product and process to show them that it is not just the 
product that we pay attention to. They often comment on the feeling and atmosphere of learning from 
their observations, and asking questions that they might have are also welcome. Most of the parents 
connect their experiences to their children. They compare the interactions and expectations that they had 
before they came to the workshop. Some of these reflections from parents and facilitators are included 
in the conclusion section.  

2. CONCLUSION

2.1 What did parents and facilitators learn from this activity? 
During the reflection, facilitators ask parents to reflect on their experiences during the day. We guide 
parents to review their experiences starting from reviewing all the activities. We ask them to think about 
1) Which experience(s) struck you the most during the day? and Why?  2) What happened? How did you
feel? 3) What did you learn from those experience(s)? 4) How these experience(s) might connect to your

child’s learning experience. We encourage parents to choose interesting experiences that struck them—
not necessarily the positive ones. We remind them that sometimes negative experiences make us learn
even more. Parents are almost always fully engaged with the discussion. Some parents wrote their
reflections after the workshop in order to share with other parents. Here are some learning points that I
collected from those reflections.

2.1.1   Fear for learning. 

“Can I actually do this? I did not have this skill!...I don’t know why I should do this. What if it is not 
successful? It must be very embarrassing.”    (Anita, parent reflection note, 2019) 

Many parents started off with a fear of learning. Many of parents are full-time moms. They have been 
away from school and hands on experiences for a long time. Some of them had negative experiences 
with making in their childhood. This workshop makes them encounter their hidden anxiety. Some of them 
said the only reason that pushed them to the workshop was they want to know how their children learn 
and what was happening in this learning environment. Many of them doubted experiential education. This 
was a good opportunity for them to have direct experience and see things with their own eyes.  
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“I told my husband that I would not attend this class but he convinced me to join.  He asked if it’s a good 
idea to know how my daughter learns? He encouraged me to try and at least take this class just once 
and see how things go.”    (Anita, parent reflection note, 2019) 

 

 

Picture 2. Parents in the workshop and some examples of the projects. 

 

2.1.2  Talking is much easier than making. Put yourself in their shoes.  

Many parents agreed that without this direct experience, it was difficult for them to understand how the 
children struggled with their own learning. As parents, they had just looked, evaluated, and made 
judgements. They recognized that they may have made unfair judgements about their children’s work 
and progress. Execution of new idea takes a lot of time, effort and patience to achieve, and it’s not always 
going to go according to plan. Usually, it takes a much longer time.  

“When I didn’t know how to make things, I complained a lot when I saw my daughter’s work. I thought it 

looked so easy and I didn’t understand why her work wasn’t completed. I told her that she needed to pay 

more attention to class. My daughter tried to explain to me about it but I didn’t pay attention to any of her 

excuses. Then she started to not telling me about classes. (Bell, parent’s reflection note, 2019)  

The great thing about direct experience was it put parents in the student’s shoes. They got to see things 

from the view of a student in FabLearn Lab. They use the same tools and get the same support from the 

same facilitators. They realize that it is not easy to do simple tasks as a beginner. Sometimes they get 

stuck with problems that take so much time to solve and so much energy to not give up and keep working 

under pressure.   

“I got to make things similar to my daughter. ... It is very hard to program, to use the laser cutter, to 

assemble all the parts together, ... to deal with pressure when I was the only one person in class who 

couldn’t follow the facilitator’s instructions. I realized how hard it is and my daughter might have felt really 

sad when I judged her. I carried that guilt back home and talked to my daughter that my work was very 

hard and I apologized to her. It looked simple but it took a lot of patience to accomplish each task. I told 

her that I’m proud of her.”  (Tina, parent’s reflection note, 2018) 

2.1.3   Crossing boundaries between parents and facilitators 

The feedback from both parents and facilitators showed that both groups gained a better understanding 
of each other’s role. Parents appreciated the way facilitators provided support to them during the class. 
That created stronger relationships and trust in the facilitators. Our pilot group of parents also helped 
facilitators explain the importance of the classes to other parents who may have doubted these classes 
were useful by sharing their experiences and new understandings gained as a result of the workshop.  

Facilitators also gained a better understanding of parents and students. Facilitators reported that they 
had seen similar learning behaviors between parents and students. This observation helped facilitators 
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understand students even better. The discussion in the workshop was very open and everyone seemed 
to care about learning experiences. This is very different from other meetings with parents. In other 
meetings, facilitators reported that it was much more stressful and there was a lot of talking about 
expectations towards each other and the child but not a lot about understanding the child.  

“I saw each child in their parents and that made me understand my students better. I think this activity 
made communication with parents much easier because they get to see things by themselves. Reflection 
discussion was a very good time and conversation between teachers and parents. It felt so much different 
from regular PTA meeting. That’s from my observation.” (Sandy, Facilitator’s note 2019) 

Prof. Sara Lawrence Lightfoot, a sociologist at the Harvard Graduate School of Education and an expert 
in school culture, writes that the boundary between parents and teachers is hard to cross. We have 
learned over six years of work that experiential learning for parents can help parents and teachers 
connect and communicate with each other with empathy. These activities and facilitated discussion can 
help teachers and parents cross the boundary and constructively impact both parents and teachers 
gaining new understandings of the children and each other.  

2.2 Broader Value 

Mutual understanding between family and school is crucial in the development of children. This is 
especially true for experiential learning because  parents might not be familiar with it and distrust it and 
the teachers who advocate it. It is challenging when parents who grew up with more traditional education 
are expected to understand modern education or maker education automatically or through limited 
communication from the school. Parenting capacity development is an important factor of any school’s 
development. Some schools may choose to set clear boundaries between school and family to avoid any 
possible conflicts or misunderstanding but it could just be the short term solution that sweeps important 
issues under the carpet.  

Brigid Barron and her colleagues at the Stanford Graduate School of Education (2009) says that  parents 
play an important role in supporting their children in the development of technological fluency. They 
identified seven roles: teacher, collaborator, resource provider, learning broker, non-technical consultant, 
employer, and learner. Parent’s Maker Day can be one initiative to bridge the gap between school and 
home by providing an opportunity for parents to relearn to take on these different roles and learn how 
experiential learning really works. In this activity, parents get to learn, collaborate, and teach in a different 
learning environment.  

Children naturally absorb things from their environment. Parent’s education and professional 
development in maker education creates a more sustainable learning environment for students. By 
addressing parent concerns along with helping them understand a non-traditional teaching style, this 
helps create a more supportive culture for digital fabrication, making, and constructionism. Parents learn 
that it is not just the machines but it’s the people and process of interactions to create rich-learning 
environment in making experience. In our next steps, we have some ideas to involve both children and 
parents together in family creative learning (Roque, 2016). We would like to bring both parents and 
children together in the workshop that adults can co-create with children.  
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บทคัดย่อ Abstract 
บทความที่เขียนข้ึนนี้ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอน วิชา FabLearn Lab ที่โรงเรียนดรุณสิกขาลัย นวัตกรรมแห่งการ

เรียนรูซ้ึ่งจัดตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เนื่องจากโรงเรียนให้พ้ืนท่ีเด็กๆในการท าโปรเจคที่ตนเองสนใจ 
ดังนั้นวิชา FabLearn Lab จึงเป็นวิชาที่สอนการใช้เครื่องมือขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เด็กๆสามารถไปต่อยอดในการท าโปรเจคได้  กิจกรรมการเรียน
การสอนในวิชา FabLearn Lab ที่ได้น าขึ้นมาเขียน คือช้ันเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ในหัวข้อ Sumo Robotic ผู้เรียนต้องเขียน
โปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ให้ท างานอัตโนมัติ วตัถุประสงค์ของบทเรียนนี้คือ ให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้กระบวนการคิดอยา่งเป็นล าดับขั้นตอน วาง
แผนการท างาน ลงมือปฏิบตัิ เรียนรู้การแก้ไขปญัหาและการท างานร่วมกับผู้อื่น โดยผูส้อนให้ความส าคัญเรื่อง Scaffolding หรือการแบ่งย่อย
กิจกรรมใหม้ี step ชัดเจนว่าแตล่ะกิจกรรมต้องท าอะไรบ้าง เป้าหมายของแต่ละกจิกรรมคืออะไร มนัท าให้เกิดความส าเร็จที่ชัดขึ้นซึ่งผู้เรยีน
สามารถรู้ด้วยตนเองว่าถึงจุดส าเรจ็นี้แล้ว 

ค าส าคัญ Keywords 
Scaffolding; STEM; Programming; Pseudo Code; Flowchart; Robotic; การเรียนรู้ผ่านการประดิษฐ์; วิชาแฟบแลบ; Makerspace; 

2. ค าอธิบายโครงงาน

2.1 ภาพรวมของโครงงาน 
ในเทอมท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนช้ัน ป.4 เรียนในหัวข้อ Sumo Robotic ผู้เรียนต้องเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์ให้

ท างานอัตโนมัติ วัตถุประสงค์ของบทเรียนนี้คือ ให้ผู้เรียนได้เรียนรูก้ระบวนการคดิอย่างเป็นล าดับขัน้ตอน วางแผนการท างาน ลงมอืปฏิบัต ิ
เรียนรู้การแก้ไขปญัหาและการท างานร่วมกับผู้อื่น 

2.2 อธิบายประสบการณ์การเรียนรู้ในกิจกรรมนี ้
ในเทอมนี้ผู้เรยีนมีจ านวนท่ีเพิม่ขึ้น มีจ านวนท้ังหมด 16 คน มีทั้งเด็กเก่าท่ีมีพื้นฐานและเด็กใหม่ทีไ่ม่มปีระสบการณ์ ซึ่งตนเองรู้สึกท้า-

ทายในการจัดกิจกรรมในคลาสเรยีนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการเรียนเขียนโปรแกรมเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อการเรียนรู้ของเด็กมาก และต้องใช้
ความอดทน ความพยายามค่อนข้างสูงผู้เรยีนอาจจะเกิดความท้อแท้ เบื่อหน่ายในการเรียนได้ง่าย จากประสบการณ์การสอนที่ผ่านมาท าให้
ตนเองเรียนรู้ว่า  

การจัดกิจกรรมในคลาสเรยีนให้ม ี Scaffolding ที่ชัดเจน มีผลเป็นอย่างมากต่อการเรียนรู้ของเด็ก  คือตนเองมีประสบการณเ์กี่ยวกับ
การสอนโดยตรงเกี่ยวกับการสอนโปรแกรมกราฟิกการออกแบบ 2D ให้กับเด็กๆ ระหว่างคลาสเรยีนปญัหาที่พบมากส่วนใหญ่ คือ เด็กๆจะยก
มือขอความช่วยเหลือเราตลอดและท าให้ต้องเดินเข้าไปช่วยเด็กแต่ละคน อยู่ตลอดเวลา เด็กบางคนไมก่ล้าตัดสินใจในการลงมือปฏิบตัิ ต้องรอ
ให้คร ูconfirm ก่อนว่ามันเป็นข้ันตอนท่ีถูกต้อง เด็กถึงจะกล้าลงมือปฏิบัติ และปัญหาที่เกิดขึ้นอีกก็คอื การที่เด็กจ าไมไ่ด้ว่าขั้นตอนต่อไปต้อง
ท าอะไรต่อ มันท าให้ตนเองเรยีนรูว้่า ความละเอียดอ่อนในการจดักจิกรรมเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก  

การให้ Scaffolding ทีละ step ที่สั้นลง เป็นสิ่งที่ส าคญัต่อการเรียนรู้ของเด็กมาก เพราะถ้าผู้สอนเริ่มต้นด้วยการสอนที่อัดแน่นไปด้วย
ขั้นตอนท่ีมีจ านวนเยอะเกินไป ท าให้ผู้เรียนรู้สึกว่ามันเยอะและยาก เปรียบเสมือนก้าวของบันไดที่มันสงูเกินไปแล้วท าให้การกา้วข้ึนมันล าบาก 
เกิดความท้อ และไม่สามารถเดินด้วยตนเองได้อย่างมั่นใจและมั่นคงในตนเอง แต่ถ้าผู้สอนให ้ step การสอนทีละขั้นที่มีวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมที่ชัดเจน ว่าผูส้อนให้ท าอะไร เป้าหมายคืออะไร มี step  ชัดเจนว่ากิจกรรมต้องท าอะไรบ้าง มันจะท าให้เกิดความส าเร็จที่ชัดขึ้น ซึ่ง
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ผู้เรยีนสามารถรูด้้วยตนเองว่าถึงจุดส าเร็จนี้แล้วไดด้้วยตนเองเปรียบเสมือนก้าวบันไดที่มลีักษะก้าวเล็กๆ ที่มีความถี่ท าให้เราก้าวขึ้นง่าย ใน
การก้าวเดิน ถึงแม้ว่าจ านวนขั้นบนัไดจะเยอะขึ้น แตม่ันท าให้เรารู้สกึมั่นใจและมันคงในการเดินแต่ละก้าวด้วยตนเอง 

        ในการเรียนการสอน ตนเองจะแบ่งเป็นสามช่วงคือ ช่วงที่ให้เด็กๆได้ใช้ความคิดวางแผน ฝึกทักษะการคิดอยา่งเป็นล าดับขั้นตอน ช่วงลง
มือปฏิบัติ และช่วงreflctionสะท้อนการเรียนรู้ที่ได้จากการท างาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจล าดบัการคิดของตนเองคู่ขนานกับการลงมือ
ปฏิบัติจริง พร้อมสามารถอธิบายสิง่ที่ตนเองคิดและลงมือท าได้ เช่นตวัอย่างกิจกรรม การฝึกวิทยายุทธเพื่อไปสู้กับปีศาจไคจอมวายร้าย 

 ก้าวแรกของบันไดที่ตนเองพาเด็กๆเข้าสู่กิจกรรม Sumo Robotic คือ “การเปดิใจ” ให้เด็กๆมคีวามพร้อมท้ังกายและใจในการเรียนรู ้
โดยตนเองได้น า story เข้ามามีบทบาทในการเรียนการสอนเพื่อใหผู้้เรยีนเกิดแรงจูงใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น   การสร้าง story ที่น่าสนใจท า
ให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนสิ่งที่ยากและท้าท้าย โดยตนเองได้น าเรื่องราวเกี่ยวกับกังฟูแพนด้า มาเกริ่นน าเข้าสู่บทเรียนและเช่ือมโยง
เนื้อเรื่องกับผู้เรียนให้ได้มสี่วนร่วมในการเรียน Sumo Robotic ที่ทุกคนจะต้องสร้าง Sumo ที่เปรียบเสมือนเหล่ากองทัพแพนด้าที่ต้องฝึกฝน
วิทยายุทธให้แข็งแกร่งแล้วไปต่อสูก้ับปีศาจไคจอมวายร้าย 

 ในเทอมนี้ผู้เรยีนได้ท างานร่วมกันเป็นคู่จนจบตลอดทั้งเทอม ตนเองได้ให้ผู้เรียนจับฉลากในการเลือกท างานเป็นคู่เพื่ออยากให้ผู้เรียน
ได้เปลี่ยนคู่ในการท างาน ลองเรยีนรู้การท างานร่วมกับเพื่อนท่ีเราไม่เคยร่วมงานกันมาก่อน ท าให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้การสังเกตตนเองและการ
เปิดใจ ปรับตัวเข้าหาเพื่อนเพื่อเสนอแนวคิดและแลกเปลี่ยนความคดิในการท างานร่วมกัน  

 ก้าวท่ีสองของบันได ตนเองได้พาเด็กๆฝึกฝนวิทยายุทธ ตนเองจึงไดท้ าคัมภีรฝ์ึกวิทยายุทธ ซึ่งเป็นรูปแบบสมุด ขนาด A5 ด้านในสมุด
จะประกอบไปด้วย หน้าการออกแบบ Somo แพนด้า การเรียนรูเ้รือ่ง flowchart ไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์และการสื่อความหมาย รูปแบบการ
เขียน flowchart แบบเป็นล าดับ และแบบมีเง่ือนไข โดยจะมีโจทย์เชื่อมโยงกับเรื่องราวแพนดา้ให้ผู้เรยีนรูส้ึกเรยีนแต่เหมือนไมไ่ด้เรียน 
เหมือนพวกเขาได้เป็นเหล่าแพนดา้ที่ก าลังฝึกวิทยายุทธอยู่จริงๆ จากการสังเกตการณ์เรียนรู้ของผู้เรียน ทุกคนมีความกระตือรือร้น พยายาม
ช่วยกันคิดกับคู่ของตนเองพลัดกันเขียนคนละข้อ และเมื่อท าข้อใดได้ส าเรจ็แล้วก็จะวิ่งมาให้ครูตรวจ และตดิดาวท่ีแบบฝึกหัดเพื่อเปน็การ
ยืนยันว่าท าไดส้ าเร็จในข้อนั้นแล้ว จากน้ันผู้สอนจึงให้ผูเ้รียนสามารถลงมือปฏิบัติในการสร้างหุ่นยนตไ์ด ้

  

 

 

 

 

 

 

ก้าวท่ีสามของบันได ตนเองได้ให้เด็กๆได้ออกแบบหุ่นยนต์แพนด้าของตนเองผ่านการออกแบบ เป็นภาพ 2 มิติ ลงสมดุก่อนจากนั้น
จึงข้ึนรูปเป็นโมเดล 3 มิติ ที่ใช้วัสดุเหลือใช้จ าพวก เศษไม้ ไมไ้อติม กระดาษลัง ในการสร้างช้ินงาน ขั้นตอนการท าโครงสร้างหุ่นยนต์แพนด้า 
เป็นขั้นตอนหนึ่งที่ส าคัญในกิจกรรมนี้ เพราะเด็กๆออกแบบและตดิตั้งอุปกรณ์ Input รับค่าเซ็นเซอร์เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนท่ีไป
ข้างหน้า ถอยหลัง หรือเลี้ยวได้ตามที่ตนเองต้องการ จากนั้นเด็กๆจะน าหุ่นยนต์แพนด้ามาท าการฝึกฝนวิทยายุทธ์โดยการ ทดสอบหุ่นยนต์เดิน
ตามเส้นตรง ที่เปรียบเสมือนทางเดินราบ และเดินทางเป็นเส้นโค้งท่ีเปรียบเสมือนภูเขา ซึ่งตนเองให้ผู้เรียนได้ออกแบบข้ันตอนการท างานของ
หุ่นยนต์แพนด้า โดยใหผู้้เรียนได้ถา่ยทอดความคิดของผูเ้รียนเอง ผา่นการเขียนบอกเล่าเป็นภาษาพูดหรือภาษาที่ตนเองเข้าใจก่อน ซึ่งในทาง
ภาษาโปรแกรมมันคือการเขียน ซโูดโคด้ จากนั้นลองให้ผู้เรียนได้น าหุ่นยนต์แพนด้าของตนเอง ไปลองเดินตามขั้นตอนท่ีตนเองได้ออกแบบไว ้
จากนั้นให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์แพนดา้ของตนเอง ตามขั้นตอนล าดับการท างานท่ีตนเองได้เขยีนไว้ จากนั้นน ามาทดสอบที่
แท่นประลองยุทธ์ จากการสังเกตเด็กแต่ละคู่มีวิธีการเขียนล าดับการท างานท่ีแตกต่างกัน เจอปัญหาที่เหมือนและแตกต่างกันออกไป 

รูปกิจกรรม การเขียน Flowchart รูปกิจกรรม ออกแบบการท างานของหุ่นยนต์แพนด้า 
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3. บทสรุป 

3.1 ผลที่เกิดขึ้น 
 ความละเอียดอ่อนในการจดักิจกรรมในคลาสเรียนเป็นสิ่งที่ส าคญัมาก ถ้าเราให้ Scaffolding ที่มี step ที่ยากเกินไปหรือไม่
เหมาะสมส าหรบัเด็กบางคน อาจท าให้เด็กปิดกั้นการเรยีนรู้ของเด็กๆได้ หรือการให้ Scaffolding ที่มี step ที่ง่ายเกินไปก็สามารถท าให้
ผู้เรยีนบางคนเกิดความเบื่อหน่าย เพราะผู้เรยีนรูส้ึกว่าไมไ่ดเ้รียนรู้อะไรเพิ่มเติม  
 การเขียนซโูดโคด้ ถ่ายทอดความคดิของตนเองผ่านการเขียนเป็นล าดับขั้นตอน บอกเล่าขั้นตอนการท างานหรือสิ่งที่เด็กๆอยากให้
เกิดขึ้นกับหุ่นยนตร์ซูโม่ ท าให้เด็กๆไดเ้ห็นภาพว่าตอนท่ีเราคดิ กับตอนที่เราน าซูโดโค้ดทีเ่ราเขียน น าไปเขียนโปรแกรมเพื่อให้หุ่นยนต์ท างาน
มันให้ผลตามที่เราได้คิดไว้หรือไม่ ท าให้เด็กๆได้เห็นว่าสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆมันไม่เหมือนกัน ท าให้เด็กๆได้ย้อนกลับไปดูซูโดโคด้ของ
ตนเองว่าผิดพลาดตรงไหน และลองกลับมาทดสอบเขียนโปรแกรมใหม่อีกรอบ  
 ดงันั้นการเขียนซโูดโคด้ ก่อนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นสิ่งที่ส าคัญมันท าใหผู้้เรยีนสามารถเข้าใจการท างานของตนเอง 
ค้นพบปัญหาได้ถูกจุด และสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ท าใหผู้้เรยีนรูส้ึกภูมิใจและเช่ือมันในตนเองมากยิ่งข้ึน 

3.2 คุณค่าของกิจกรรมในวงที่กว้างขึน้  
 การให้พ้ืนท่ี ท่ีไม่ใช่แค่สถานที่ ให้ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้จากการลงมือท า ได้เรียนรู้ลองผดิลองถูก อายุและเพศไม่ใช้ขีดจ ากัดของการเรียนรู ้

3.3 ความเชื่อมโยงกับหัวข้อของงาน FabLearn Asia 2020  
 กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง Sumo Robotic เด็กๆมีเปา้หมายรว่มกันคือ การฝึกวิทยายุทธเพื่อไปสู้กับปีศาจไคจอมวายร้าย 

ครูไดจ้ าลองสถานการณ์ต่างๆ ให้เข้ากับเรื่องราว ระหว่างการท ากิจกรรมเด็กๆต่างก็มีวิธีออกแบบโครงสร้างหุ่นยนตร์ การเขยีนซูโดโค้ช
ขัน้ตอนการท างานท่ีแตกต่างกัน เจอปัญหา และมีวิธีการแกไ้ขปัญหาที่แตกต่างกัน แต่เด็กๆในแตล่ะกลุ่มก็สามารถสร้างหุ่นยนต์แพนด้า
ออกมาได ้

4. ประวัติผู้เขียน 
 ดิฉันช่ือ นางสาวจิรภา กันเสือ เปน็คุณครสูอนวิชา FabLearn Lab ที่โรงเรยีนดรณุสิกขาลัย นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ดิฉันสอนระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 2 – 6  

  

 

รูปกิจกรรม สร้างชิน้งานหุน่ยนต์แพนด้า รูปกิจกรรม เขียนโปรแกรมเพือ่ควบคุมหุ่นยนต์ 
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บทคัดย่อ Abstract 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิด ตั้งค าถาม แก้ปัญหา ค้นหาค าตอบ วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลออกมา

อย่างเป็นระบบท่ีสามารถใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน ผ่านวิชาของเล่นวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  มีแนวทางจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนโดยการใช้บริบทของของเล่นทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานในการจัดกิจกรรม เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความคิดริเริ่ม มีการ
ออกแบบ วางแผน ประดิษฐ์คิดค้น สร้างสรรค์ช้ินงานโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการบันทึกผลการจัด
กิจกรรมหลังการสอน การสัมภาษณ์นักเรียน และน าข้อมูลที่ได้มาสะท้อนการเรียนรู้ พบว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สามารถ
บูรณาการองค์ความรู้ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการวางแผน ออกแบบช้ินงาน การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถสร้างผู้เรียนให้มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมก าลังคนรุ่นใหม่เข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ที่ขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม  

ค าส าคัญ Keywords 
การเรยีนรู้ผา่นการประดิษฐ์; ของเล่นวิทยาศาสตร์; STEM 

การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติม “ของเล่นทางวิทยาศาสตร์เชิงกลและไฟฟ้า” ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี จ านวน 4 ห้อง นักเรียนทั้งหมด 173 คน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้บริบทของของเล่น
ทางวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานน าไปสู่ทฤษฎี ทักษะและกระบวนการต่างๆที่ส าคัญ เพื่อเตรียมก าลังคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะพื้นฐานให้พร้อม
ส าหรับการพัฒนาประเทศในยุค Thailand 4.0  

วิทยาศาสตร์เป็นยาขมส าหรับเด็กๆ จริงหรือ  หลายๆคนอาจไม่ปฏิเสธว่า การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นั้นเป็นยาขมที่หลายคนไม่อาจ
ปฏิเสธได้ เนื่องจากเป็นวิชาที่ยากต่อการท าความเข้าใจอีกทั้งบางครั้งการเรียนวิทยาศาสตร์นั้นยังต้องอาศัยการบูรณาการเนื้อหา ทักษะ
กระบวนการในหลายเรื่อง หรือแม้แต่บูรณาการเนือหาในหลายวิชาหรือที่เรียกว่า สหวิทยาการ ท าให้หลายๆคนเกิดการต่อต้าน แท้จริงแล้ว
วิทยาศาสตร์ คือ ความพยายามของมนุษย์ที่จะเรียนรู้และท าความเข้าใจกับสิ่งรอบตัวและตัวตนของตนเอง ซึ่งความพยายามเช่นนี้จะติดตัว
มนุษย์เรามาตั้งแต่แรกเกิด เห็นได้จากธรรมชาติของเด็กท่ีมีความอยากรู้อยากเห็น ช่างสังเกตและคอยซักถามเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่พวกเขาเจอ 
และบางครั้งก็เป็นค าถามที่ยากเกินกว่าที่ผู้ใหญ่จะให้ค าตอบ ผู้ใหญ่หลายคนที่ไม่เข้าใจในธรรมชาติความเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยๆ ของ
เด็ก จึงปิดกั้นโอกาสทางการเรียนรู้ของพวกเขาโดยการไม่ให้ความสนใจกับค าถามและการค้นพบแบบเด็กๆ หรือไม่ได้จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่จะส่งเสริมและต่อยอดทักษะและแนวคิดที่ถูกต้องให้กับเด็กอย่างเหมาะสม ซึ่งน่ันท าให้การพัฒนาทักษะของเด็กต้องขาดตอนไปอย่าง
น่าเสียดาย  

ของเล่น  หมายถึง  วัตถุใดๆที่สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้กับผู้ เล่น ส่วนของเล่นทางวิทยาศาสตร์ หมายถึงของเล่นใดๆ 
ที่นอกจากจะสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินให้แก่ผู้เล่นแล้วยังสามารถสอนแนวคิดหลักการทางวิทยาศาสตร์ ความจริง เจตคติ และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้วย (ลัดดาวัลย์,2547) โดยการเล่นเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะในการท ากิจกรรมนอกเหนือจากกิจกรรม
ธรรมดาในชีวิตประจ าวัน ไม่มีความกดดัน และยังดึงดูดความสนใจของผู้เล่นได้อย่างใจจดใจจ่อ (ฐิตินันท์, 2554) ดังนั้นทางกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนบางบัวทอง จึงท าการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน บริบทของโรงเรียน รวมถึงปัจจัยต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ของเล่นวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถ
คิดอย่างสร้างสรรค์ วางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ และมีทักษะพื้นฐานสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
มีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
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ภาพที่ 1 ผังแสดงขั้นตอนการด าเนินการ 

 ในขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ 5E ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ เสียง รอก  
ล้อและเพลา การเคลื่อนที่ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ของเล่นเป็นสื่อการเรียนรู้ในการกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน เช่น จั๊กจั่น รถของ
เล่น กล่องเสียง ว่าว ตุ๊กตาล้มลุก พร้อมทั้งสอดแทรกเนื้อหา หลักการ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ และทักษะด้านนวัตกร จากนั้นให้ผู้เรียนเลือก
ของเล่นท่ีสนใจ มาวิเคราะห์ว่าใช้ความรู้หลักการอะไรบ้าง  

 หลังจากท่ีผู้สอนได้สอดแทรกความรู้ หลักการเกี่ยวกับของเล่นที่ผู้สอนเตรียมมาเป็นตัวอย่างหรือของเล่นท่ีผู้เรียนสนใจ รวมถึงทักษะ
ต่างเกี่ยวกับการท างาน ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนออกแบบและสร้างสรรค์ของเล่นทางวิทยาศาสตร์ ฝึกทักษะการวางแผน ผ่านการออกแบบ
ช้ินงานลงในกระดาษ (ภาพที่ 2)  โดยก าหนดเง่ือนไขว่าของเล่นที่สร้างต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในชีวิตประจ าวัน หรือวัสดุเหลือใช้  
และใช้ความรู้และหลักการทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายการท างานของช้ินงานอย่างน้อย 2 เรื่อง โดยก าหนดกรอบเวลาการท างานอย่างชัดเจน
เพื่อให้เกิดการท างานอย่างเป็นระบบ โดยช้ินงานดังกล่าวเป็นช้ินงานที่ท าร่วมกันเป็นกลุ่มกลุ่มละ 3 – 4 คน เพื่อฝึกการท างานร่วมกับผู้อื่น 
หลังจากประดิษฐ์ช้ินงานส าเร็จ (ภาพท่ี 3) แล้วให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มน าเสนอช้ินงานของตนหน้าช้ันเรียน พร้อมทั้งสะท้อนคิดกิจกรรมการเรียน
การสอน 

                 
      ภาพที่ 2 ตัวอย่างการออกแบบชิ้นงานของผู้เรียน                                ภาพที่ 3 ตัวอย่างชิ้นงานของผู้เรียน 
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บทสรุป 

ผลที่เกิดขึ้น 
 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการด้านทักษะกระบวนการ จากแบบสังเกตพฤติกรรม 
แบบประเมินการท างานกลุ่มและแบบประเมินช้ินงานพบว่า ผู้เรียนมีผลของพัฒนาการอยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 36.8 ระดับ ดี ร้อยละ 47.6 
ระดับพอใช้ ร้อยละ 15.6 ตามล าดับ (ตารางที่ 1) ผลจากการสัมภาษณ์ผู้เรียน และการสะท้อนคิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพบว่า
ดา้นการเรียนรู้ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ด้านนักเรียน พบว่ามีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า ในหัวข้อนักเรียนสามารถน า
ความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวันได้มีผลการประเมิน มากท่ีสุด ดังตารางที่ 2 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนวิชาของเล่นวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2  
             ปีการศึกษา 2561 

ผลการประเมิน ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 
ร้อยละ 36.8 47.6 15.6 0 

ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาของเล่นวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
              ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

( X ) 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D) 

แปลความ 

ด้านการจัดการเรียนรู้     

 1.1 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ 4.26 .622 มาก 

1.2 ครูสามารถสื่อสารให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาท่ีเรียน 4.18 .775 มาก 

1.3 ครูจัดการเรียนส่งเสริมให้นักเรียนคิด วิเคราะห์ แกไ้ขปัญหา                4.35 .664 มาก 

1.4 ครูใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย 4.26 .746 มาก 

1.5 ครูใช้สื่อการเรียนที่เหมาะสม 4.29 .756 มาก 

1.6 ครูยกตัวอย่างในแบบฝึกหัดจากง่ายไปหายากท าให้นักเรียนเข้าใจ 4.26 .788 มาก 

รวม 4.27 .572 มาก 

ด้านนักเรียน    

2.1 นักเรียนทราบจุดประสงค์การเรียน 4.15 .699 มาก 

2.2 นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรยีนการสอน 4.17 .807 มาก 

2.3 นักเรียนทราบถึงหลักการ ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  4.08 .833 มาก 

2.4 นักเรียนไดล้งมือปฏิบตัิ และฝกึทักษะทางด้านนวัตกร 4.00 .875 มาก 

2.5 นักเรียนสามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการแกไ้ขปัญหาในชีวิตประจ าวันได้ 4.52 .616 มากที่สุด 

2.6 นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นในช่ัวโมงเรียน 3.87 .913 มาก 

รวม 4.06 .684 มาก 
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คุณค่าของกิจกรรมในวงที่กว้างขึน้  
 จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเก็บข้อมูลย้อนกลับผ่านการสังเกต สัมภาษณ์ และการสะท้อนคิดการจัดกิจกรรมพบว่า
รายวิชาดังกล่าว มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริม สร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ มีการออกแบบ วางแผนการท างาน มีทักษะ
พื้นฐานทางนวัตกร สามารถน าไปปรับใช้แก้ไขปัญหาในชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนกับผู้ปกครอง ชุมชุน มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดย
การที่นักเรียนได้ศึกษาและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับของเล่นภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนจากผู้ปกครอง รวมถึงผู้รู้ภายในชุมชน สามารถน าสิ่งที่ได้รับ
มาพัฒนาต่อยอดเกิดเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ นอกจากนี้เมื่อส าเร็จการศึกษาจากรายวิชานี้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ ทักษะต่างๆที่ได้รับจากการ
เรียนการสอน รวมถึงแนวคิดวิธีการท างานไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์ช้ินงานต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน อีกทั้งสามารถสร้างสรรค์
ผลงานสิ่งประดิษฐเ์ข้าแข่งขันจากหน่วยงานภายนอกได้ 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะนี้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนจะต้องมีทักษะทางด้านความรู้ และประสบการณ์กับการ
ใช้ความรู้ที่หลากหลาย สามารถประยุกต์ให้องค์ความรู้ต่างๆมาปรับใช้กับกิจกรรมในช้ันเรียนเพื่อน ามาใช้อภิปรายในบทสนทนาระหว่างการ
จัดการเรียนการสอนและท าให้มุมมองการใช้ความรู้ของผู้เรียนถูกเปิดกว้างกว่าการใช้กรอบความรู้ในหนังสือ โดยกิจกรรมการเรียนการสอน
นั้นจะเน้นให้ผู้เรียนคิด ค้นคว้า และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองผ่านของเล่น และสถานการณ์ที่ผู้เรียนสนใจ ผู้สอนเปลี่ยนบทบาทตัวเองจากการ
บรรยายให้ความรู้เป็นให้ค าปรึกษา แนะน า และจุดประกายให้ผุ้เรียนสามารถพัฒนา ต่อยอดสิ่งที่มีอยู่  ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ สิ่งประดิษฐ์ 
และนวัตกรรมใหม่ สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจ าวัน 

ประวัติผู้เขียน 
 ทัศนีย์  คงดี  ครูช านาญการ โรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  
 พิทักษ์พงษ์  สมปาน คร ู  โรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
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บทคัดย่อ Abstract 
การศึกษาครั้งน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนากระบวนการเรยีนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการคดิสร้างสรรค์

ผ่านการประดิษฐ ์(Fabrication Learn) ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรยีนยุพราชวิทยาลัย 2) ถอดบทเรียนและศึกษา
ผลของการจดัการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปญัหาและการคิดสร้างสรรคผ์่านการประดิษฐ์ (Fabrication Learn) ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยเป็นการศึกษาผ่านประสบการณ์จดัการเรียนรู้ในช้ันเรยีน (Classroom Study) 
ของกลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบเจาะจง (Purposive  sampling) ได้แก่ นักเรียนในโครงการ SMART YRC ระดบัช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ปี
การศึกษา 2561 ที่เรียนรายวิชาวิทยบูรณาการ ภาคเรียนที่ 2 และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ปีการศึกษา 2562 ที่เรียนวิชากระบวนการ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งใช้สื่อ วัสดุและอุปกรณ์การเรียนรู้ในโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) จ านวน 94 คน ผล
การจัดการเรยีนรู้พบว่า 1) นักเรียนสามารถพัฒนาผลงานจากการเรียนรู้ตามแนวทาง Project-Based Learning อย่างสร้างสรรค์ผา่นการ
ประดิษฐ์ (Fabrication Learn) จ านวน 24 ผลงาน จากการประเมินผลงานพบว่า มโีครงงานท่ีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยีย่มจ านวนร้อยละ 17 
ผลงานในระดับดมีาก ร้อยละ 42 ผลงานในระดับด ีร้อยละ 33 และผลงานในระดับพอใช้ ร้อยละ 8  2) ผลการประเมินพบว่า นักเรียนที่ผ่าน
การจัดการเรยีนรู้ด้วยกระบวนการ Fabrication Learn  มีพัฒนาการด้านทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการคิดสร้างสรรคส์ูงขึ้น และผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ทุกคน  โดยระดับผลการประเมินพบว่า จ านวนนักเรียนท่ีมีทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับดี
มาก คิดเป็นร้อยละ 95.74 และอยู่ในระดับดี ร้อยละ 4.26  

ค าส าคัญ Keywords 
ทักษะการแก้ไขปัญหา; ทักษะการคิดสร้างสรรค;์ การเรียนรู้ผ่านการประดิษฐ์; FABRICATION LEARN; สะเต็มศึกษา ; STEM 

Education; การเรียนรู้แบบ PBL 

2. ค าอธิบายการจัดการเรียนรู้

2.1 ภาพรวมของการจัดการเรียนรู้ 
การพัฒนานักเรียนใหเ้ป็นบุคคลที่มีคุณภาพในอนาคต จ าเป็นที่จะต้องมุ่งส่งเสรมิการพัฒนาทักษะส าคัญในศตวรรษที่ 21 ให้เกิด

ขึ้นกับนักเรียน โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรคซ์ึ่งเป็นทักษะส าคญัที่จะท าให้นักเรยีนเกิดการเรียนรู้อันจะ
น าไปสู่การสร้างนวัตกรรมซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาคณุภาพชีวิตในอนาคต โรงเรียนยพุราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งอยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และเปน็โรงเรียนที่ถูกจดัอยู่ในกลุ่มโรงเรยีนที่มีการแข่งขันสูงเนื่องจากผลการจัด
การศึกษามีคณุภาพสูง โดยเฉพาะผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและผลการทดสอบทางการศึกษาของนักเรียนในระดับต่างๆ อยู่ในเกณฑส์ูงกว่า
ค่าเฉลี่ยในทุกระดับ อย่างไรกต็ามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ไมไ่ด้มุ่งแต่การพัฒนาความสามารถดา้นวิชาการของผู้เรียนเท่านั้น แต่ยังได้
เล็งเห็นความส าคญัของการพัฒนาคุณภาพของผูเ้รียนใหร้อบด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 ให้เกิดกับผู้เรียน จึงไดมุ้่งจัด
หลักสตูรที่หลากหลาย และมุ่งส่งเสริมให้ครูผูส้อนจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่ให้ความส าคญัต่อการพัฒนาทักษะส าคัญของผูเ้รียน 
ให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตให้เป็นการเรียนรู้อย่างมีความหมายอีกด้วย  

การจัดการเรยีนรู้ตามหลักสตูร SMART YRC เป็นการจัดการศึกษาในโครงการพิเศษของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โครงการหนึ่ง ซึ่งมุ่ง
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความเป็นเลศิทั้งทางด้านความสามารถเชิงวิชาการ ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทักษและคณุลักษณะส าคัญต่างๆ ให้เกิดกับ
นักเรียนในโครงการ โดยได้มีการก าหนดเง่ือนไขหลักสูตรระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายให้นักเรียนในโครงการทุกคนจะต้องผ่านการเรียนรู้
รายวิชาวิทยบูรณาการ ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 และรายวิชากระบวนการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ในระดับชั้น
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มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ซึ่งการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าวมีแนวคิดการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้บริบทเป็นฐาน มี
จุดมุ่งหมายในการจัดประสบการณ์ให้นักเรยีนเกิดการเช่ือมโยงความรู้และทักษะอย่างบูรณาการเพื่อน าไปประยุกต์ใช้แก้ไขปญัหาที่พบในชีวิต
จริงอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรยีนรู้แบบปญัหาเปน็ฐาน และต่อยอดให้นักเรียนได้พฒันาผลงานผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ
โครงงาน ซึ่งมีการจดัครผูู้สอนในรายวิชาดังกล่าวในรูปแบบการสอนเป็นทีม (Team Teaching)  

 ปีการศึกษา 2561 โรงเรยีนยพุราชวิทยาลัย ไดร้ับคัดเลือกใหเ้ข้าร่วมโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication 
Laboratory)   โดยส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) ได้สนับสนุนสือ่ วัสดุและอุปกรณ์ประกอบการจัดการ
เรียนรูผ้่านการประดิษฐ์ท่ีส่งเสริมทักษะด้านวิศวกรรม และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ให้นักเรียนสามารถออกแบบและสร้างช้ินงานโดยการ
ใช้เครื่องมือทางวิศวกรรม และเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตรไ์ด้อยา่งมีคุณภาพ ผู้ศึกษาร่วมกับทีมครูผูส้อนในรายวิชาวิทยบูรณาการ และ
กระบวนการนวตักรรมและเทคโนโลยี จึงได้ออกแบบกระบวนการเรยีนรู้และจัดกจิกรรมให้นักเรยีนพัฒนาองค์ความรู้และทักษะผา่นการ
ประดิษฐ์ช้ินงานนวัตกรรมโดยใช้โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Laboratory) ดังกล่าว โดยเป็นการจัดการเรียนรู้ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ส าหรับนักเรียนในโครงการ SMART YRC ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/6 จ านวน 45 คน และระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 4/7 จ านวน 49 คน  แล้วจัดการเรียนรู้ต่อเนื่องส าหรับนักเรยีนกลุ่มดังกล่าวในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 ในรายวิชา
กระบวนการนวตักรรมและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นรายวิชาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5                                      

2.2 อธิบายประสบการณ์การเรียนรู้ในกิจกรรมนี ้
 คณะผู้ศึกษาได้ร่วมกันออกแบบและจัดกระบวนการเรยีนรู้ให้แก่นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อส่งเสรมิทักษะการแก้ปัญหาและการคดิ
สร้างสรรคผ์่านการประดิษฐ์ (Fabrication Learn) โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงการเรียนรูส้ าคญัดังนี ้

 1) จัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาวิทยบูรณาการ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 2 คาบต่อสัปดาห์ โดยออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรูเ้ป็น 4 หน่วยการเรยีนรู้หลัก ในหัวข้อ “เรียนรู้ปัญหา ศึกษาแนวทางคิดสร้างสรรค์ บูรณาการบอร์ดคิดไบรท์ 
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหา” โดยอาจสรุปวัตถุประสงค์และแนวคิดการจดักิจกรรมได้ดังน้ี  

 - หน่วย “เรียนรู้ปัญหา” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะการก าหนดปญัหา จัดการเรียนรู้ด้วยการให้นักเรียนศึกษา 
วิเคราะห์และอภิปรายตัวอย่างสภาพปัญหา สถานการณต์่างๆ ที่เกิดขึ้นในบริบทสภาพแวดล้อมในชีวิตของนักเรียนแล้วฝึกให้นักเรยีนระบุ
ปัญหาในประเด็นท่ีนักเรียนสนใจ  

 - หน่วย “ศึกษาแนวทางคิดสร้างสรรค์” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นกัเรียนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวคดิ แนวทางและกระบวนการคิด
แก้ปัญหา โดยให้นักเรียนศึกษา วิเคราะห์และอภิปรายตัวอย่างวิธกีารแก้ไขปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ จัดกิจกรรมให้นกัเรียน
พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์และฝึกทักษะการแก้ปญัหาโดยใช้กระบวนการกลุม่ตามแนวทาง Problem-Based Learning  

 - หน่วย“บูรณาการบอร์ดคิดไบรท์” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรยีนฝึกทักษะพื้นฐานในการใช้งานบอร์ดคิดไบรท์และอุปกรณ์ประกอบ
อื่นๆ โดยการจัดกิจกรรมให้นักเรยีนท าความรู้จักอุปกรณ์ ฝึกทักษะการเขียนโค้ดและการใช้งานเซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ และมี
การก าหนดโจทย์เง่ือนไขหรือสถานการณ์ในลักษณะ Problem-Based Learning เพื่อให้นักเรียนพัฒนากระบวนการคดิอย่างเป็นระบบผ่าน
การใช้งานบอร์ดคิดไบรท์และอุปกรณ์อื่นๆ ในโครงการโรงประลองตน้แบบทางวิศวกรรมอีกด้วย 

 - หน่วย “ประยุกต์ใช้แก้ปัญหา” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรยีนพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงในการประยุกต์ใช้บอร์ดคดิไบรท์และ
อุปกรณ์ประกอบในการแก้ปัญหาหรือสรา้งสรรค์ชิ้นงาน ด้วยการก าหนดโจทยส์ถานการณ์และเง่ือนไขท่ีเกี่ยวข้องการบริบทต่างๆ ในชีวิตจริง
ให้นักเรียนประยุกต์ใช้บอร์ดคิดไบรท์ในการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ แล้วมีการจัดกิจกรรมรวบยอดท้ายภาคเรียนในลักษณะกิจกรรมค่ายบูรณา
การ One Day Camp โดยจัดกิจกรรมรวบยอดในหัวข้อ “KidBright Racing” เพื่อให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสร้างสรรค์ พัฒนาและ
ประยุกต์ใช้บอรด์คิดไบรท์และวัสดุ อุปกรณ์ใน Fabrication Lab ในการแก้ปัญหาตามหัวข้อดังกล่าว 

 2) จัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชากระบวนการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 2 คาบต่อ
สัปดาห ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าวเป็นการจดักระบวนการเรียนรูต้ามแนวทาง Project-Based Learning เป็นหลัก โดยมี
จุดมุ่งหมายให้นักเรียนพัฒนาโครงงานหรือสร้างสรรค์ชิ้นงานนวัตกรรมผ่านการประดิษฐ์ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ ซึง่กลุ่ม
ครูผูส้อนได้ก าหนดเง่ือนไขส าคญัในการพัฒนาโครงงานของนักเรียนดังนี้  
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  2.1) เป็นหัวข้อโครงงานท่ีเกิดจากประเด็นปัญหาที่นักเรียนสนใจภายใต้บริบทท่ีเกีย่วข้องกับวิถีชีวิตของนักเรียนภายใต้หัวข้อหลกั 
คือ “Smart Life”  

  2.2) เป็นผลงานการประดิษฐ์ท่ีมีการประยุกต์ใช้บอร์ดคดิไบรทแ์ละเซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ เป็นส่วนหน่ึงในการ
แก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมตามแนวคดิของนักเรียน 

  2.3) ผลงานต้องสามารถใช้งานไดจ้ริง แต่อาจจัดท าในรูปแบบจ าลองก็ได้ในกรณีที่ช้ินงานจริงมีข้อจ ากัดในด้านขนาด งบประมาณ
หรือข้อจ ากัดอื่นๆ  

 ทั้งนี้ คณะผู้ศึกษาได้จดักระบวนการเรยีนรู้ในรายวิชาดังกล่าวออกเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ (1) พื้นฐานการสรา้งสรรค์นวัตกรรม  
(2) ทักษะการพัฒนาโครงงาน  และ (3) การสรา้งสรรค์โครงงานด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม  

 การเก็บข้อมูลผลศึกษา การส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการคดิสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการเรยีนรู้ FABRICATION LEARN 
ส าหรับนักเรียนระดบัช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ด าเนินการโดยใช้ข้อมูลจากการวัดและประเมินผลการจัดกจิกรรม
ด้วยการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ทุกล าดับขั้นตอนของการจดักิจกรรม โดยในการน าเสนอผลการศึกษาครั้งนี้ 
มุ่งเน้นน าเสนอข้อมลูการประเมินคุณภาพผลงานรวบยอดจากกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งข้อมูลสรปุผลพัฒนาการด้านความสามารถในการ
แก้ปัญหาและทักษะการคดิสร้างสรรค์ของนักเรียนจากแบบประเมินโครงงาน และแบบประเมินทักษะการแก้ปัญหาและการคดิสร้างสรรค์
เป็นหลัก  

3. บทสรุป 

3.1 ผลที่เกิดขึ้น 
 3.1.1 ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

  1) ผลการเรียนรู้ที่เกดิขึ้นกับนักเรียนกลุม่ตัวอย่างจากกระบวนการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปญัหา และการคิดสร้างสรรค์
ด้วยกระบวนการเรียนรู้ FABRICATION LEARN ในครั้งนี้ ประเมนิจากกระบวนการพัฒนาโครงงาน รวมทั้งปฏิบัติการแก้ปัญหาและการคิด
สร้างสรรคต์ามโจทย์สถานการณ์ในกระบวนการเรียนรู้แบบปัญหาเป็นฐานของนักเรียนเป็นหลัก โดยผลลัพธ์จากกระบวนการเรียนรู้พบว่า 
นักเรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู ้ การแก้ปัญหาและการคิดสรา้งสรรคผ์่านการประดิษฐเ์ป็นโครงงาน จ านวน 24 ผลงาน โดยผลการ
ประเมินกระบวนการพัฒนาโครงงาน ประสิทธิภาพของผลงานและการน าเสนอโครงงาน พบว่า มีโครงงานท่ีคุณภาพอยู่ในระดบัดีเยี่ยม
จ านวน 4 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 17 ผลงานในระดับดมีาก จ านวน 10 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 42 ผลงานในระดับดี จ านวน 8 ผลงาน คิด
เป็นร้อยละ 33 และผลงานในระดับพอใช้ จ านวน 2 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 8  โดยผลงานทุกโครงงานของนักเรียนเป็นผลงานท่ีเกิดจากการ
กระบวนการคดิสร้างสรรค์เพื่อประยุกต์ใช้ความรูไ้ปแก้ปัญหาที่นักเรียนพบในบริบทชีวิตประจ าวัน ซึ่งท าให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่า
ของการเรียนรู้ทีเ่ชื่อมโยงกับชีวิตอย่างแท้จริง ทั้งนี้ผลการประเมินทักษะการแก้ปัญหาและการคิดสรา้งสรรคจ์ากการท ากิจกรรมต่างๆ ใน
ระหว่างกระบวนการเรียนรู้ พบวา่ นักเรียนมีพัฒนาการด้านทักษะการแก้ปัญหาและทักษะการคิดสรา้งสรรคส์ูงขึ้น นอกจากน้ีกระบวนการ
เรียนรูด้ังกล่าว ยังส่งเสรมิให้นักเรียนมีโอกาสได้พัฒนากระบวนการแก้ปัญหาจากการท างานร่วมกัน ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ของนักเรียนอีกด้วย 

  2) ประสบการณส์ าคญัที่เกิดขึ้นกบันักเรียนที่ผา่นกระบวนการเรียนรู้ FABRICATION LEARN ในครั้งนี้ พบว่า ประสบการณส์ าคญัที่
ปรากฏขึ้นในการเรียนรู้ของนักเรียนคือ ทักษะการบูรณาการเทคโนโลยีในการประยุกต์ใช้แก้ปัญหา
ต่าง ๆ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการสร้างสรรค์โครงงานนวัตกรรมของนักเรียน 
โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้งานบอร์ดคิดไบรท์ การใช้งานเซ็นเซอร ์ มอเตอร์ เซอรโ์วและอุปกรณ์
ประกอบอ่ืน ๆ รวมทั้งการใช้งาน 3D Printer และ Laser Cutter ในการสร้างช้ินงานการประดิษฐ์
ผลงานนวัตกรรม โดยนักเรยีนสามารถต่อยอดความคดิในการน าเทคโนโลยตี่างๆ ที่นักเรียนไดฝ้ึก
ปฏิบัติไปใช้ในการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาอื่นๆ ในชีวิตประจ าวันได้อย่างหลากหลายโดย
ประสบการณ์การเรียนรู้ในครั้งนี ้ ช่วยส่งเสรมิให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และพัฒนา
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ทักษะทางวิศวกรรม และช่วยส่งเสรมิให้นักเรยีนแต่ละคนค้นพบความถนัด ความสนใจในสาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อของตนเองไดชั้ดเจน
มากยิ่งข้ึนอีกด้วย 

 3.1.2 ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอน 

 การออกแบบกระบวนการเรยีนรู้ในครั้งนี้ ทีมครผูู้สอนได้เรียนรูเ้ทคนิคการประยุกต์ใช้อุปกรณแ์ละการบูรณาการเทคโนโลยีตา่งๆ ใน
การส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรยีนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาและการเรยีนรู้ในรูปแบบ PBL ทั้งในรูปแบบปัญหาเป็นฐานและโครงงาน
เป็นฐานได้ชัดเจนมากข้ึน นอกจากนี้ยังสามารถออกแบบการเรยีนรูผ้่านการประดิษฐ์ เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิศวกรรมให้แก่นักเรียนโดยใช้สื่อ 
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ใน Fabrication Lab ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และท าให้กิจกรรมน่าสนใจมากยิ่งข้ึน ถือว่าเป็นการออกแบบ
กระบวนการเรียนรู้ที่เป็น Active Learning ได้อย่างมีคณุภาพ 

3.2 คุณค่าของกิจกรรมในวงที่กว้างขึน้  
 จากการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา และการคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการเรยีนรู้ FABRICATION LEARN ส าหรับ
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ในครั้งนี้ อาจสรุปประเด็นบทเรยีนส าคัญในการจัดการเรยีนรูไ้ด้ดังนี้  

 - การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ ให้แก่นักเรียนด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สือ่และวัสดุ อุปกรณ์ที่ทันสมัยมา
เป็นเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และมีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นข้ันเป็นตอน สามารถส่งเสรมิประสิทธิภาพ
การเรยีนรู้ การแก้ปญัหาและการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ 

 -การส่งเสริมให้นักเรียนสร้างสรรคผ์ลงานนวัตกรรมเพื่อแก้ไขประเดน็ปัญหาที่นักเรยีนสนใจจนนักเรียนสามารถพัฒนาช้ินงานหรือ
โครงงานนวัตกรรมของตนเองได ้ ไม่ใช่กระบวนการเรยีนรู้ที่มุ่งการประกวดแข่งขัน หากแตมุ่่งพัฒนากระบวนการเรียนรู้และทักษะที่ยั่งยนืให้
เกิดขึ้นกับนักเรยีน 

 - การส่งเสรมิกิจกรรมการเรยีนรู้ผา่นการประดิษฐ์ตามแนวคิด Fabrication Learn ถือเป็นกิจกรรมทีส่ามารถพัฒนาทักษะส าคญัด้าน
ต่างๆ ให้แก่นักเรียนได้อย่างแท้จรงิ เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่น่าสนใจ ทันสมัย และสอดคล้องกับทิศทางการเรียนรู้ของสังคมในอนาคต 

3.3 ความเชื่อมโยงกับหัวข้อของงาน FabLearn Asia 2020  
 บทความนี้ เป็นการถอดบทเรียนประสบการณ์การจดักิจกรรมที่ออกแบบกระบวนการเรียนรู้โดยใช้โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม
เป็นแหล่งเรียนรู้หลัก ซึ่งข้อมลูรปูแบบหลักสตูร รวมทั้งกระบวนการเรยีนรู้และผลส าเรจ็ในการจัดการเรยีนรู้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง
หลากหลายในสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ภายใตบ้ริบทของหลกัสูตรและรูปแบบการจัดการหลักสูตรของโรงเรียนยุพราชวิทยาลยั โดย
ข้อมูลดังกล่าวถือเป็นการแลกเปลีย่นเรียนรู้และอาจสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักการศึกษาอื่นๆ ในการน าไปปรับใช้ในบริบทท่ีแตกต่างต่อไป 

4. ประวัติผู้เขียน 
 1) นายเสกสรร สรรสรพิสุทธิ์ ต าแหน่งครูช านาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วุฒิการศึกษา   
วิทยาศ่าสตรดุษฏบีัณฑติ สาขาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม มีประสบการณ์จัดการเรยีนรูร้ายวิชาเคมี รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม
ของโครงการพิเศษต่างๆ เป็นหลัก (ผู้น าเสนอ) 

 2) นางสาวธีรฎา  ไชยเดช กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วุฒิการศึกษา  การศึกษามหาบณัฑติ สาขาเคม ี
มีประสบการณ์จดัการเรียนรูร้ายวชิาเคมี รายวิชาบูรณาการและวิชาเพิ่มเตมิของโครงการพิเศษ 

 3) นางสาวภัทราวรรณ ไชยมงคล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย วุฒิการศึกษา  การศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาเคมี มีประสบการณ์จดัการเรียนรูร้ายวิชาเคมี รายวิชาบูรณาการและวิชาเพิ่มเตมิของโครงการพเิศษ 
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โครงการจัดตั้งโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม 

ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1. บทคัดย่อ

 ทิศทางของโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) และการต่อยอดสู่อนาคต ทักษะที่จำเป็นต่อศตวรรษที่ 21 
ทำอย่างไรนักเรียนจึงจะเกิดความคิดสร้างสรรค์และเกิดกระบวนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ปัญหาดังกล่าวแก้ไขโดยการฝึกทักษะให้
เกิดขึ้นจากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง ซึ่งจำเป็นต้องมีองค์ความรู้พื้นฐาน ทักษะ กระบวนการคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่
องค์ความรู้เฉพาะทาง โครงการจัดตั้งห้อง FabLab ในโรงเรียนเปรียบเสมือนเป็นพื้นที่ (Makerspace) เพื่อให้เกิดกระบวนการฝึกทักษะ
และวิธีการสอนรวมถึงการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถออกแบบและสร้างชิ้นงานโดยใช้
เครื่องมือทางวิศวกรรมและเครื่องวัดทางวิทยาศาสตร์ไปยังนักเรียนผ่านสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม จึงได้มีการจัดหลักสูตรแบบบูรณาการ
การใช้ FabLab ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเพื่อสร้างนวัตกรในอนาคต โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจริง ไม่เน้นการ
ท่องจำ ฝึกให้เกิดการคิดริเริ่มสร้างสรรค์  รวมถึงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านวิศวกรรม การคิดสิ่งประดิษฐ์หรือการแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ โดยใช้ประโยชน์จากห้อง FabLab ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้รับประสบการณ์จริง อาทิเช่น การต่อวงจร การบัทกรี การออกแบบ
เขียนแบบต่าง ๆ รวมถึงการใช้เครื่องมืออย่างปลอดภัยโดยมีวิศวกรเป็นผู้ดูแล ดังนั้นจึงมีการพัฒนาหลักสูตรการใช้ FabLab ในโรงเรียน
ให้เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา รวมถึงสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับห้อง Fab-
Lab ของโรงเรียนอื่น ๆ เพื่อสร้างโอกาสการคิดและการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และต่อยอดความรู้ความคิดสร้างสรรค์ให้ทันต่อ
โลกอนาคต ให้สมกับการศึกษายุค 4.0 

คำสำคัญ Keywords : Fabrication Lab, Makerspace, Education 

2. ที่มาและความสำคัญ

การคิดริเริ่มสร้างสรรค์สู่การสร้างสรรค์ผลงานเป็นสิ่งจำเป็นซึ่งสามารถทำได้ในห้อง Fabrication Lab (FabLab) ที่มีเครื่องมือ
ดิจิทัลราคาไม่แพงสำหรับการสร้างต้นแบบ โครงการจัดตั้งห้อง FabLab ได้ตั้งเป้าหมายในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการประดิษฐ์
ทางวิศวกรรมให้มีการจัดตั้งขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัยและโรงเรียน [1,5] โดยตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการใช้ห้อง FabLab 
คือ การนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาฟิสิกส์ [1] ในห้อง FabLab เราสามารถเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือต่าง ๆ อาทิเช่น เครื่องตัดเลเซอร์ 
เครื่องปริ้นสามมิติ ผ่านโปรแกรมออกแบบหรือโปรแกรมจำลองการทำงานเพื่อประดิษฐ์และสร้างนวัตกรรม ซึ่งในต่างประเทศให้ความ
สำคัญและให้ความสนใจกับการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งพื้นที่การเรียนรู้โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมในสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้
เป็นอย่างมาก [2] การจัดตั้งพื้นที่การเรียนรู้โรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมในสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้มีความสำคัญอย่างมากกับ
การเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ [3,4] การพัฒนา Scientific Fabrication Laboratories (SciFabLab) นั้นขึ้นอยู่กับทักษะและ
กระบวนวิธีการสอนของครู รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถออกแบบและสร้างชิ้น
งานโดยใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมและเครื่องวัดทางวิทยาศาสตร์ไปยังนักเรียนผ่านสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม [3] เป้าหมายในการสร้าง 
SciFabLab คือการแบ่งบันความรู้และสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในสาขาการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ [4] 

การเรียนแบบ STEM เป็นวิธีเรียนทางเลือกและมีกลยุทธ์ที่เพิ่มความท้าทายในศตวรรษที่ 21 และยุคแห่งการปฎิวัติอุตสาหกรรม
ที่ 4 การเรียนการสอนแบบ STEM มีการพัฒนามุ่งเน้นในด้านการเรียนการสอน การใช้ทักษะ การออกแบบร่วมกับทักษะความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, เทคโนโลยีและวิศวกรรม แต่ยังไม่มีพื้นที่การเรียนรู้แนวใหม่เพื่อสร้างนักนวัตกร ซึ่งมีความสำคัญในการผลิต
ชิ้นงานให้ออกมาเป็นรูปธรรมหรือเป็นนวัตกรรมขึ้น โดยการผสานความรู้ความเข้าใจทางด้าน STEM เข้าไป งานวิจัยของ Abdurrah-
man [5]  ได้รายงานถึงความก้าวหน้าและสะท้อนความคิดในเรื่องการสอนของครูต่อนักเรียนและได้มีการแชร์ข้อมูลเชิงลึกในด้านการ
สอนและการพัฒนาอาจารย์ รวมทั้งการเรียนกึ่งทดลองในเรื่องของการถ่ายโอนความร้อนในวิชาฟิสิกส์ในพื้นที่การเรียนรู้แนวใหม่ผสาน
กับการเรียนรู้แบบ STEM 

นายพงษ์ระวี พันธุ์บุญปลูก 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
pongrawee.trio@gmail.com
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3. รูปแบบ วิธีการดำเนินงาน และภาพรวมของการจัดตั้งโครงการห้อง FabLab ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ (https://
youtu.be/iSzLiUbu4nc) 

 การสะท้อนคิดและถอดบทเรียนจากผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ในงาน
เสวนา Fabrication Lab ในสถานศึกษา กล่าวถึงบริบทการจัดตั้งห้อง FabLab ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใน 1 ปีที่ผ่าน
มาตั้งแต่การได้คัดเลือกให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับอุปกรณ์เครื่องมือ FabLab จากทาง สวทช. ทางโรงเรียนได้มีการขับเคลื่อนในเรื่อง
นี้โดยเริ่มทำความเข้าใจกับบุคลากรในโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครองก่อนเป็นอันดับแรก เพราะเชื่อว่าปัจจัยสำคัญของการขับเคลื่อน
โครงการ FabLab นั้นประกอบขึ้นคล้ายกับ “เก้าอี้ 3 ขา” ขาแรกคือ ครู, ขาที่สองคือ นักเรียน และขาสุดท้ายคือ ผู้ปกครอง การบริหาร
ที่ดีนั้นต้องทำให้เก้าอี้ทั้ง 3 ขาสมดุลกัน เพื่อเป็นแรงในการขับเคลื่อนการบริหารงานของโรงเรียนให้ก้าวหน้าไปต่อได้ สำหรับโครงการ 
FabLab ถือว่าเป็นโครงการที่แพร่หลายในต่างประเทศ แต่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับการศึกษาในประเทศไทย ดังนั้นเราจะต้องก้าวให้
ทันโลกอนาคต โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ และใช้ความรู้ความคิดสร้างสรรค์มาบูรณาการ การลงมือปฏิบัติจริงจะส่งเสริมการต่อยอดไปด้าน
ต่าง ๆ มากมาย นั่นจึงเป็นหลักสำคัญของโครงการ Fabrication Lab สำหรับท่านผู้อำนวยการในฐานะเบอร์หนึ่งของโรงเรียนท่านได้
เดินทางพร้อมทีมงานไปเข้าร่วมรับฟังการปฐมนิเทศโครงการ FabLab ร่วมกับโรงเรียนอื่นอีกหลายโรงเรียนที่ได้รับเครื่องมือ FabLab 
จากทาง สวทช.เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับทีมงานของโรงเรียนว่าเราพร้อมจะทำงานไปด้วยกัน  
 สำหรับการเริ่มก่อตั้ง Fabrication Lab แรกเริ่มนั้นเราเริ่มจากศูนย์ คือต้องเริ่มตั้งแต่การหาสถานที่ของการจัดทำเป็นห้อง Fab-
Lab อันดับต่อไปคือการทำความเข้าใจกับทางบุคลากรของโรงเรียน ผู้อำนวยในฐานะที่ท่านเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ ท่านมีแนวคิดที่ว่า
จะนำวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นนามธรรมเป็นศาสตร์ที่ไปแฝงอยู่กับวิชาวิทยาศาสตร์หรือศาสตร์วิชาอื่น ๆ มาใช้ให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นโดย
ผ่านทางห้อง FabLab ทุกสาขาวิชาสามารถมาใช้งานห้อง FabLab นี้ในการพัฒนาสื่อ พัฒนาไอเดียหรือวิธีการสอนใหม่ๆ สำหรับระยะ
ต่อไปของโครงการ FabLab ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น ท่านผู้อำนวยการมองถึงการนำเอา FabLab มาปรับประยุกต์ใช้
ร่วมกับงานวิชาการหรือการเสริมหลักสูตรของโรงเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 ในส่วนของการทำความเข้าใจในเรื่องสมดุลของเก้าอี้ 3 ขา ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีส่วนทำให้โครงการ Fab-
Lab ดำเนินต่อไปได้ ซึ่งทางโรงเรียนอื่น ๆ อาจจะนำไปปรับใช้ได้คือ เสียงจากนักเรียนและเสียงจากผู้ปกครองนักเรียน เนื่องจากทาง
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนโนบายจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกเย็นหลังเลิกเรียนโดยจะจัดเป็นห้องๆ โดยมีท่านผู้อำนวย
การโรงเรียน ท่านอาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ เป็นประธานในการประชุมทุกครั้ง ข้อดีของการประชุมกับผู้ปกครองแยกห้องนั้นก็
เพื่อเน้นการสื่อสารกับทางผู้ปกครอง เนื่องจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเรานั้นไม่มีรั้วกั้น ผู้ปกครองสามารถเดินเข้า-
ออกโรงเรียนได้ตลอดเวลา เหตุนี้จึงเป็นที่มาของคำถามว่าตอนนี้โรงเรียนกำลังทำอะไรอยู่ ห้องนี้คือห้องอะไร ท่านผู้อำนวยการจึงได้
อธิบายสื่อสารกับผู้ปกครองนักเรียนถึงการจัดตั้งและความสำคัญของห้อง FabLab และผู้ปกครองเห็นด้วยกับการจัดสร้างห้อง FabLab 
ของโรงเรียนสาธิตเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อการเรียนการสอน จึงอยากเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือการก่อตั้งห้อง FabLab ตัวอย่าง
เช่น มีผู้ปกครองท่านหนึ่งประกอบอาชีพเป็นสถาปนิคและมีเครือข่ายกับผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้เข้ามาช่วยในการออกแบบและจัดทำห้อง 
FabLab ทำให้ห้อง FabLab ของโรงเรียนได้ราคาที่ต่ำกว่าในท้องตลาด อีกทั้งทางผู้ปกครองยังเป็นกระบอกเสียงสำคัญที่ช่วยขยายผลให้
กับทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของเราว่าทางโรงเรียนดำเนินนโยบายการจัดตั้งห้อง FabLab ได้สอดคล้องกับการศึกษาใน
ยุค 4.0  

   

 เมื่อเรามีห้อง FabLab พร้อมแล้วขั้นต่อไปก็คือการเตรียมปั้นเด็กนักเรียนของเราให้เป็นนักนวัตกร สอนให้นักเรียนมีทัศนคติที่ว่า

เราสามารถที่จะออกแบบและสร้างเครื่องมือขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาได้ เพราะในระยะเริ่มต้นเด็กนักเรียนเหล่านี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะไป

บอกต่อได้ว่าสิ่งที่เค้าเรียนรู้มาจากการเข้าไปคลุกคลีกับห้องปฏิบัติการ FabLab นั้น ตัวนักเรียนได้รับประโยชน์อะไรบ้าง เพราะฉะนั้นตัว

FabLearn Asia 2020, Bangkok, Thailand. January 10-12, 2020

58

https://youtu.be/iSzLiUbu4nc
https://youtu.be/iSzLiUbu4nc


หลักสูตรที่เราจัดทำขึ้นในระยะเริ่มต้นจะมีอยู่ด้วยกัน สองหลักสูตร หลักสูตรแรก คือหลักสูตรตามโครงสร้างเราจัดทำเป็นวิชาเลือกเพิ่ม

เติมในคาบเรียนปกติและมีวิชาเสริมหลังเลิกเรียนเพิ่มสำหรับนักเรียนที่อยากเรียนรู้เกี่ยวกับห้อง FabLab เพิ่มเติม หลักสูตรที่สองคือ

หลักสูตรการสอนช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน โดยทั้งสองหลักสูตรจะมีการขยายผลและติดตามผลในระดับต่อไป  

เครื่องมือในห้อง FabLab สามารถนำมาบูรณาการการจัดการเรียนรู้ ร่วมกับการใช้เครื่องมือเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตัวอย่าง

เช่น เครื่องปริ้น 3 มิติ สามารถเปลี่ยนความคิดออกมาเป็นชิ้นงานสามมิติได้ เครื่องตัดเลเซอร์ที่สามารถทำให้งาน 2 มิติ ที่เราออกแบบไว้

เกิดขึ้นมาได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นรวมทั้งเครื่องมือที่เรียกว่าสมองกลฝังตัวที่เราใช้ในการสร้างนวัตกรรมเป็นเทคโนโลยีออกมา ตลอดจน

เครื่องมือวัดและเครื่องมือช่างพื้นฐานอื่น ๆ 

สำหรับการพัฒนาในขั้นต่อไปของห้อง FabLab คือการออกแบบและสร้างรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ FabLab ให้เป็นเครื่องมือใน

การจัดการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา   รวมถึงสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับห้อง FabLab ของโรงเรียนอื่น 

ๆ การเข้าร่วมประกวดแข่งขันนวัตกรรมจากห้อง FabLab เพื่อสร้างโอกาสการคิดและการพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และต่อยอด

ความรู้ความคิดสร้างสรรค์ให้ทันต่อโลกอนาคต ให้สมกับการศึกษายุค 4.0 

4. สรุปผลการจัดตั้งห้อง FabLab ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในส่วนของโครงการจัดตั้งห้อง FabLab นี้ เป็นส่วนสำคัญที่สะท้อนให้เห็นว่าวงการศึกษาของประเทศไทยได้ก้าวสู่โลกอนาคต 

จากจุดเริ่มต้นจะเห็นว่าวิธีการทำงานของคนในองค์กรการศึกษาเชื่อว่าครูนั้นคือ “ศาสดา” เมื่ออยู่หน้าห้องหรือหน้าชั้นเรียน ไม่ว่าครูจะ

พูดอะไรก็ตาม คำพูดทุกอย่างนั้นถือว่าถูกต้อง แต่ในยุคปัจจุบันความคิดความเชื่อได้ถูกเปลี่ยนไป บางความคิดบางความเชื่อหรือข้อมูลที่

เราได้รับในวันนี้อาจจะไม่ถูกต้องในอนาคต ตัวอย่างเช่นในเรื่องของดาราศาสตร์เราจะเห็นได้ชัดเจนคือ ดาวพลูโตเมื่อก่อนเราเชื่อว่าเป็น

ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งแต่ปัจจุบันมันไม่เป็นเช่นนั้น อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าสิ่งที่ครูสอนในวันนี้อาจจะไม่ถูกต้องในอนาคตก็เป็นได้  บางครั้ง

เด็กอาจจะพูดในสิ่งที่ถูกต้อง ดังนั้นการเรียนรู้ในห้อง FabLab จึงเป็นการเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน ครูกับนักเรียนอาจจะต้องมี

การเปลี่ยนบทบาทหน้าที่สลับกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เช่นเรื่องของการเขียนโค้ดดิ้ง นักเรียนอาจจะเก่งกว่าครู ครูจึงต้องเรียนรู้

ไปพร้อมกับนักเรียน อาจจะต้องลดบทบาทด้านการสอนลง และให้นักเรียนได้ฝึกคิดเอง เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นการจัดตั้ง

ห้อง FabLab ในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะต้องไม่เป็นห้องแลปที่โดดเดี่ยว ทุกสาขาวิชาสามารถมาใช้งานห้อง FabLab นี้

ในการพัฒนาสื่อ พัฒนาไอเดียหรือวิธีการสอนใหม่ ๆ รวมถึงการนำเอา FabLab มาปรับประยุกต์ใช้ร่วมกับงานวิชาการหรือการเสริม

หลักสูตรของโรงเรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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บทคัดย่อ Abstract 
ค่ายกิจกรรม JDIC Coding Level 1 เป็นกิจกรรมการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเกมส์อย่างง่าย แบบ sensor/actuator ซึ่งเป็นการ

ผสมผสานระหว่างเกมส์บนหน้าจอกับสมองกลฝังตัวที่ใช้ควบคุมเกมส์ที่นักเรียนสร้างขึ้นด้วยตนเอง กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ทางหน่วยงาน 
Constructionism Consulting Center ได้ออกแบบและจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ผลที่เกิดขึ้นของกิจกรรมและสิ่งที่จะปรับปรุงในการท ากิจกรรม
ครั้งต่อไป จึงเปรียบเสมือนสิ่งที่ผู้ออกแบบได้เรียนรู้ และเป็นแนวทางส าหรับผู้สนใจในการออกแบบกิจกรรมที่ ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อ ซึ่ง
ประกอบด้วยการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของในงานของผู้เรียน วิธีการท าให้ผู้เรียนเกิดความคิดในการสร้างสรรค์เกมส์ที่หลากหลาย และการ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้จากเพื่อนๆ ภายในห้อง 

ค าส าคัญ Keywords 
การเรียนรู้ผา่นการเขียนโปรแกรม; ความหลากหลายในช้ันเรยีน 

1. ค าอธิบายโครงงาน

1.1 ภาพรวมของโครงงาน 
Constructionism Consulting Center (CCC) เป็นหน่วยงานหนึ่งของดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ภายใต้ก ากับ

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่เน้นการขยายผลของการน า Constructionism มาใช้ในการ
เรียนรู้ไปสู่สังคมภายนอก โดยการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนภายนอกโรงเรียน และองค์กรภาคเอกชนต่างๆ เพื่อโดยใช้หลักการเรียนรู้ตามแนว 
Construtionism คือ คิด ลงมือปฏิบัติ และกลับมาสะท้อนความคิดถึงสิ่งที่ได้คิดและลงมือปฏิบัติไป ร่วมกับการน าเทคโนโลยีจากห้อง 
FabLab ที่โรงเรียนมีอยู่มาสร้างเป็นกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้สร้างประสบการณ์ ออกแบบและสร้างต้นแบบจากความคิด ให้ออกมาเป็น
รูปธรรม และเห็นกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง 

โดยกิจกรรมทีจ่ะกล่าวถึงต่อไปนี้ คือ JDIC Coding Level 1 จัดขึ้นที่ FabLab ของโรงเรียนดรุณสิกขาลัย เป็นกจิกรรมทีจ่ัดให้กับ
นักเรียนจ านวน 24 คน เป็นนักเรยีนหญิง 9 คน และชาย 15 คน อายุ 9-13 ปี จากโรงเรียนต่างๆ จ านวน 9 โรงเรียน แบ่งเป็นนักเรยีนที่มี
ความเช่ียวชาญด้านการเขียนโปรแกรมและสมองกลฝังตัว 2 คน  นักเรียนท่ีเคยมีประสบการณ์การใช้ Scratch จ านวน 19 คน  และนักเรียน
ที่ไม่เคยมีประสบการณ์การใช้ Scratch จ านวน 3 คน (จากการสอบถามจากนักเรียน) ดังนั้นนักเรยีนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี ้ จึงมีความ
หลากหลายทางด้านความสามารถในการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างมาก  

1.2  ประสบการณ์การเรียนรู้ในกิจกรรมนี ้
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเกมส์อย่างง่ายในกลุ่มของ sensor/actuator เป็นส่วนขยายให้กับการเขียน

โปรแกรม โดยใช้ ScratchX ในการพัฒนาเกมส์ร่วมกับสมองกลฝังตัว GoGo Bright (คล้ายกับ Scratch board, makymaky, ฯลฯ) 
รับข้อมูลจากปุ่มกดภายนอกเพื่อควบคุมเกมส ์ ในกิจกรรมนี้นักเรียนจะได้ใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างเกมส์ตามความ
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สนใจของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู ้และฝึกฝนการจัดล าดับความคิด คิดอย่างเป็นระบบ 
(Systematic Thinking) การคิดอย่างม ีเหตุผล (Logic) การแก้ไขปัญหาที ่ต ้นเหตุ (Debugging Process) และการคิดเชิงค  านวณ 
(Computational Thinking)  ในกิจกรรมนี้มีระยะเวลา 3 วัน วันแรก นักเรียนแต่ละคนจะได้ออกแบบเกมส์ของตนเอง, เรียนรู้และเขียน 
Pseudo Code เกมส์ที่ได้ออกแบบไว้, และเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเกมส์  วันท่ีสอง เรียนรู้ทักษะการบัดกรีเพื่อเช่ือมต่อสายไฟและปุ่มกด ซึ่ง
นักเรียนได้ลงมือเตรียม บัดกรีสายไฟและปุ่มกด (ดังภาพที่ 1) และประกอบกล่องส าหรับใส่ปุ่มกด รวมถึงการน าปุ่มกดที่ได้สร้างขึ้น ทดลอง
เชื่อมต่อเข้ากับโปรแกรมที่ได้สร้างไว้ในวันแรก (ดังภาพที่ 2) และโชว์และแชร์เกมส์ที่ตนสร้างให้เพื่อนๆ และวันที่สามเป็นการปรับปรุงและ
พัฒนาโปรแกรม และจัดโชว์และแชร์ในลักษณะเกมสอ์ารีน่าเพื่อให้เพื่อนๆ ร่วมกิจกรรมและผู้ปกครองมาร่วมเล่นเกมที่นักเรียนแต่ละคนได้
สร้างขึ้น ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่นักเรียนแต่ละคนจะได้สร้างผลงานเกมส์ของตนเอง หรือเป็นกิจกรรมเดี่ยวนั่นเอง จะมีเพียงช่วงของการ
จัดเตรียมและบัดกรีเท่าน้ันท่ีเป็นกิจกรรมที่ท าเป็นคู่ เนื่องจากหัวแร้งเป็นอุปกรณ์ที่มีความร้อนสูง การท ากิจกรรมเป็นคู่จะท าให้นักเรียนคอย
ช่วยเหลือกันและเกิดความระมัดระวังมากขึ้น อีกทั้งคุณครูจะสามารถดูแลได้ทั่วถึงมากขึ้น 

    
  ภาพที่ 1 นักเรียนบัดกรีเพ่ือเชื่อมต่อสายไฟและปุ่มกด ภาพที่ 2 นักเรียนทดลองเชื่อมต่อปุ่มกดเข้ากับเกมส์ที่สร้างไว้ 

2. บทสรุป 

2.1 ผลที่เกิดขึ้น 
1. ความรู้สึกเป็นเจ้าของในผลงานท าให้นักเรียนอยากพัฒนาผลงาน การสร้างเกมส์จากความสนใจของนักเรียนแต่ละคน ท าให้

นักเรียนเกิดความสนใจในการสร้างเกมส์และมีความต้องการจะพัฒนาเกมส์ของตนเองต่อไปเรื่อยๆ แม้ในเวลาพักเบรคหรือหลังรับประทาน
อาหารกลางวัน นักเรียนจ านวนมากต้องการกลับมาพัฒนาเกมส์ของตน และแม้บางครั้งเกมส์ที่สร้างมีบางสิ่งที่ไม่เป็นตามที่คิดไว้ในตอนแรก 
นักเรียนก็มีความยืดหยุดปรับเปลี่ยนความคิดของตนเอง และภาคภูมิใจในผลงานของตน 

2. การโชว์และแชร์ท าให้เกิดความคิดในการพัฒนาเกมส์  การให้นักเรียนได้มีโอกาสโชว์และแชร์ เดินดูเกมส์ของเพื่อนๆ ท าให้ผู้ชม
เกิดความคิดในการพัฒนาและปรับปรุงเกมส์ของตนเอง และผู้ที่แชร์ให้เพื่อนๆ ก็ได้รับแนวคิดในการพัฒนารวมถึงค าแนะน าในการแก้ไข
ปัญหาในการเขียนโปรแกรมจากเพื่อนๆ ที่รับชม (ดังภาพท่ี 3) 

3. การเรียนรู้จากเพื่อนร่วมกิจกรรม เนื่องจากนักเรียนจ านวนมากแม้จะมีประสบการณ์การใช้งาน Scratch มาบ้างแล้ว แต่ไม่ทราบ
ว่าจะเริ่มต้นสร้างเกมส์อย่างไร หรือมีความคิดในการสร้างเกมส์แต่ไม่ทราบวิธีแปลงความคิดนั้นเป็นโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ (แม้ได้เขียน 
Pseudo Code เกมส์ของตนเองแล้วก็ตาม) ส่งผลให้นักเรียนต้องการความช่วยเหลือและขอความช่วยเหลือจากคุณครูจ านวนมาก เป็น
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โอกาสให้เพื่อนท่ีเคยติดปัญหาเดียวกันมีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์และวิธีการเขียนโปรแกรมที่ตนได้เรยีนรู้มาให้กับเพื่อนคนอ่ืนๆต่อไป  (ดัง
ภาพที่ 4) 

ภาพที่ 3 นักเรียนโชวเ์กมส์และแชร์ความคิดใหก้ับเพ่ือนๆ  ภาพที่ 4 นักเรียนเรียนรู้จากเพ่ือน 

2.2 สิ่งที่จะปรับปรุงในการท ากิจกรรมคร้ังต่อไป 

1. เปิดโอกาสให้เกิด Peer Learning ให้มากข้ึน ทั้งจากการให้มีการโชว์และแชร์โปรแกรมใหบ้่อยขึ้น และการท า Scratch Card ใน
ฟังก์ช่ันท่ีนักเรียนมักจะน ามาสร้างเกมส์ เพื่อให้นักเรียนท่ีติดปัญหาหรือไม่ทราบว่าจะเริ่มต้นอย่างไรได้มีสื่อในการเรียนรู้ด้วยตัวเองได้มากข้ึน 

2. การสอนสลับกับการให้ลงมือปฏิบัติ น่าจะท าให้นักเรียนจดจ าวิธีการใช้โปรแกรมและค าสั่งต่างๆ น าไปสู่การเริ่มต้นสร้างเกมส์
ด้วยตนเองได้มากข้ึน 

3. ให้นักเรียนท า To Do List ฟังก์ชั่นของเกมส์หรือการแบ่งย่อยเกมส์ออกเป็นฟังก์ชั่นย่อยๆ เพื่อให้นักเรียนเห็นขอบเขตหรือ
ฟังก์ช่ันหลักของเกมส์ชัดเจน น าไปสู่การจัดการและแก้ปัญหาที่ง่ายขึ้น 

2.3 คุณค่าของกิจกรรมในวงที่กว้างขึน้ 
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความหลากหลายทางด้านความสามารถพื้นฐาน เกิดเป็นความท้าทายส าหรับคุณครูหรือ

นักออกแบบกิจกรรมที่จะท าให้ผู้เรียนที่หลากหลายนี้มีความสนใจและสนุกในการเรียนรู้กิจกรรม  ดังนั้นผลที่เกิดจากกิจกรรม และสิ่งที่จ ะ
ปรับปรุงในการท ากิจกรรมครั้งต่อไป จึงเป็นผลการเรียนรู้และแนวทางหนึ่งที่อาจเป็นประโยชน์ต่อนักออกแบบหรือคุณครูที่ต้องการน าการ
เขียนโปรแกรมมาใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียน  

3. ประวัติผู้เขียน
นุศรินทร์  นุเสน (ผู้น าเสนอ) ต าแหน่งผู้ช่วยวิทยากร หน่วยงาน Constructionism Consulting Center (CCC) ของดรุณสิกขาลัย

โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้  ภายใต้ก ากับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน
คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  ปริญญาโท ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มี
ประสบการณ์การพัฒนาเครื่องมือการเขียนโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ส าหรับเด็กเล็ก และประสบการณ์การเป็นครูผู้อ านวยความสะดวกในการ
ท าโครงงาน (Project Facilitator) 5 ปี ปัจจุบันท าหน้าท่ีช่วยออกแบบ พัฒนากิจกรรม และสอนในกิจกรรมส าหรับนักเรียนและผู้ใหญ่ 

นลิน  ตุติยาพึงประเสริฐ  ต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการอาวโุสฝ่ายวจิัยและพัฒนานวตักรรม ของดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่ง
การเรียนรู้  จบการศึกษาระดับปรญิญาตรีด้านการสร้างภาพยนต์  ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ และปริญญาโทจาก Stanford Graduate 
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School of Education in Learning, Design and Technology class 2015 เป็นผู้มีประสบการณ์ในการน า Constructionism มาใช้ใน
การศึกษาท้ังใน และโรงเรียนทางเลือก ตั้งแต่ปี 2001 และเป็นผูร้่วมก่อตั้ง FabLab แห่งแรกในประเทศไทย  
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การส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์สมองกลส าหรับนกัเรียนพิการ 

นางสาวอลิสา สุวรรณรัตน ์
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
อีเมล: alisa.suw@nstda.or.th 

นางสาวพัชรินทร์ โกวิทนิธิกุล 
โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 
เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
อีเมล pkovitnit@gmail.com 

บทคัดย่อ 
     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ด าเนินโครงการ
ส่งเสริมการเรียนการสอนโค้ดดิ้งส าหรับนักเรียนพิการ โดยจัดอบรมการใช้งานบอร์ด KidBright ซึ่งเป็นบอร์ดสมองกลฝังตัว 
ผลงานวิจัยของเนคเทค สวทช. ให้กับครูและนักเรียนที่มีีความบกพร่องทางการได้ยินและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
และการเคลื่อนไหวจากโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชด าริฯ จ านวน 10 โรงเรียน ซึ่งที่ผ่านมานักเรียนพิการโดยเฉพาะนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจะมีความ
ยากล าบากในการเข้าใจการเขียนโค้ดที่ต้องใช้ภาษาที่ยุ่งยาก เนื่องจากนักเรียนมีปัญหาในการอ่านและเขียนภาษาไทย และเป็น
กลุ่มที่ใช้ภาษามือเป็นหลัก ดังนั้นการส่งเสริมการเรียนโค้ดดิ้งด้วยบอรด์ KidBright ซึ่งมีการออกแบบโปรแกรมควบคุมการสั่งงาน
บอร์ด KidBright ด้วยชุดค าสั่งแบบบล็อก เพียงลากบล็อกค าสั่งมาวางต่อ ๆ กัน ก็สามารถแสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นบนบอร์ด 
KidBright ได้ทันที ท าให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น เกิดความเข้าใจจากภาพที่เห็นและ
สามารถต่อยอดที่จะไปเขียนโค้ดด้วยค าสั่งอื่นต่อไปได้ และยังสามารถจัดท าโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวเพื่อแก้ไขปัญหา
โจทย์ทางวิทยาศาสตร์ได้ โดยบทความนี้เป็นการถอดประสบการณ์ในการเข้ารว่มกิจกรรมการส่งเสริมการเรยีนโคด้ดิ้งให้แก่นักเรยีน
ทีม่ีีความบกพร่องทางการได้ยินของโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

ค าส าคัญ 
     โค้ดดิ้ง;  โปรแกรมมิ่ง;  การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ดา้นวิทยาการค านวณ;  นักเรียนพิการ;  นักเรยีนทีม่ีความบกพร่องทางการ
ได้ยิน; บอรด์สมองกลฝังตัว;  KidBright;  สิ่งประดิษฐส์มองกลฝังตวั 

2. ค าอธิบายโครงงาน

2.1 ภาพรวมของโครงงาน 
 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับเนคเทค สวทช. 
ด าเนินโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนโค้ดดิ้งส าหรับนักเรียนพิการ โดยจัดอบรมการใช้งานบอร์ด KidBright ซึ่งเป็นบอร์ดสมอง
กลฝังตัว ผลงานวิจัยของเนคเทค สวทช. ให้กับคณะครู นักเรียนท่ีมีีความบกพร่องทางการได้ยินและนักเรียนพ่ีมีความบกพร่องทาง
ร่างกายและการเคลื่อนไหวจากโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการที่อยู่ในการดูแลของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชด าริฯ จ านวน 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวดั
นนทบุรี โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี  โรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ โรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่น และโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิ
อนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  โดยโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆเป็นหนึ่งใน
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการและได้น าแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโค้ดดิ้งด้วยบอร์ด KidBright ซึ่งมีการออกแบบ
โปรแกรมควบคุมการสั่งงานบอร์ด KidBright ด้วยการเชียนโค้ดค าสั่งแบบล็อกค าสั่งที่ง่ายต่อการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ครูได้น าความรู้ไปขยายผลในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  และมี
ขบวนการในการสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ นักเรียนสามารถพัฒนาความรู้ต่อยอดไปสู่การจัดท าโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกล
ฝังตัวที่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตประจ าวันของตนเองได้  
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2.2 อธิบายประสบการณ์การเรียนรู้ในกิจกรรมนี ้
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมีทั้งนักเรียนกลุ่มหูหนวกที่ไม่สามารถได้ยินเสียงพูดและนักเรียนกลุ่มหูตึงที่ได้ยิน

เสียงอยู่บ้างแต่น้อยกว่าเกณฑ์ปกติมากหรือแทบจะไม่ได้ยินเสียง ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มนี้มีปัญหาในการเปล่งเสียงพูด ไม่สามารถ
สื่อสารด้วยการพูดได้ หรือบางคนถึงแม้จะมีเสียงออกมาบ้าง แต่ไม่สามารถใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารด้วยการพูดให้มี
ประสิทธิภาพได้ ดังนั้นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจึงต้องใช้ภาษามือเป็นภาษาหลักในการสื่อสารและใชวิธีการรับรู้ 
ผานทางประสาทสัมผัสที่เหลืออยู่ในการเรียนรูสิ่งต่าง ๆ แทนการได้ยิน ท าใหมีขอจ ากัดในการพัฒนาการสื่อสารและการเรียนรู 
การอา่นและการเขียนภาษาไทย ท าให้ประสบปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่จ าเป็นต้องมีสื่อและกระบวนการที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยเฉพาะในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาทาง
คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมให้เกิดขึ้นกับนักเรียนในยุคปัจจุบัน จากปัญหาดังกล่าวโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  ฯ สยามบรม
ราชกุมารี จึงสนับสนุนการใช้บอร์ด KidBright และการเขียนโค้ดค าสั่งแบบบล็อกค าสั่งในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ให้มีความสามารถในการเรียนรู้และเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ โดยโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆเป็น
หนึ่งในหลาย ๆ โรงเรียนที่ได้เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว ในช่วงแรกของการด าเนินการประสบปัญหาหลายประการด้วยกัน 
เนื่องจากที่ผ่านมายังไม่มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งที่เหมาะสมส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และยังไม่มี
การก าหนดค าศัพท์ภาษามือเกี่ยวกับการโค้ดดิ้ง จึงต้องน าครูที่มีความรู้ภาษามือ ครูคอมพิวเตอร์และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเนื้อหา
เฉพาะทางเข้ามาฝึกอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้บอร์ด KidBright และการเขียนโค้ดค าสั่งแบบบล็อกค าสั่งในการจัดการเรียนรู้
ก่อน แล้วจึงวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการโค้ดดิ้งที่เหมาะสมกับนักเรียนและก าหนดค าศัพท์ภาษามือที่ใช้ โดยรูปแบบ
การจัดกิจกรรมมีแนวทางดังนี้ 1) การใช้บอร์ด KidBright เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้เพื่อแปลงแนวความคิดให้เป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจน 2) การใช้กิจกรรมที่ฝึกการเป็นนักคิด นักออกแบบ โดยใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 3) ออกแบบกิจกรรมโดยค านึงถึง
ล าดับการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่มองเห็นภาพรวมของเรื่องราวก่อน แล้วจึงวิเคราะห์ขั้นตอนงาน  
ย่อย ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจไปทีละขั้นตอน 4) การเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติผ่านการออกแบบช้ินงาน เพื่อใหน้ักเรียนเกิดความเข้าใจท่ี
ลึกซึ้งและคงทน จากนั้นน าแนวคิดจากการร่วมกันวางแผนมาทดลองจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ผล
ปรากฏว่านักเรียนสามารถท ากิจกรรมได้ดี เนื่องจากได้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้การเขียนโปรแกรมแบบบล็อกค าสั่ง 
ลดการใช้ภาษาและไวยากรณ์ทางภาษา ลดอุปสรรคในการเรียนรู้ของนักเรียน ท าใหส้ามารถเข้าใจชุดค าสั่งและกระบวนการท างาน
ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้มากข้ึน นอกจากน้ีการใช้บอร์ด KidBright สามารถแสดงผลจากค าสัง่ไดท้ันที ท าให้นักเรียนเข้าใจหลักการใน
การสั่งการจากโปรแกรมไปแสดงผลยังอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการ
ได้ยินท่ีเรียนรู้ด้วยการมองเห็นภาพท่ีชัดเจน ลงมือปฏิบัติโดยใช้เครื่องมือท่ีสามารถตอบสนองและแสดงผลได้อย่างทันทีทันใด  

เมื่อนักเรียนมีความเข้าใจพื้นฐานทฤษฎีและการปฏิบัติได้มากข้ึน จึงมีการพัฒนาความสามารถในระดับสูงขึ้นเพื่อใหน้ักเรยีน
สามารถน าความรู้ที่ได้มาต่อยอดเป็นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ได้ โดยเริ่มที่ปัญหาใกล้ตัวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันของนักเรียน
ก่อน ครูได้ให้นักเรียนระดมสมองเพื่อช่วยกันคิดสิง่ประดษิฐ์ที่จะใช้เทคโนโลยีที่ได้เรยีนรู้มาช่วยแก้ปัญหาในชีวิตนักเรียนได้ นักเรียน
ได้น าเสนอปัญหาของตนเองมาน าเสนอหลายเรื่องด้วยกัน บางปัญหาก็เป็นเรื่องที่ครูเองก็คาดไม่ถึง เนื่องจากครูอยู่ในมุมของคนท่ีมี
การได้ยินปกติ เราจึงได้เห็นการสะท้อนการคิดผ่านมุมมองชีวิต ปัญหาที่เขาพบในการใช้ชีวิตของคนที่ไม่ได้ยินในสังคมที่ใช้การได้
ยินและเสียงเป็นหลักในการสื่อสาร การน าความรู้ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ท างานเพื่อตอบสนองความต้องการและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของตนเอง จึงท าให้เป็นผลงานท่ีมีคุณค่าและมีความส าคัญต่อนักเรียน ก่อให้เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาโครงงานสิ่งประดิษฐ์
สมองกลฝังตัว โดยนักเรียนได้น าเสนอเหตุผลและความส าคัญของสิ่งประดิษฐ์นี้ว่าบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยินไมส่ามารถ
ได้ยินเสียงพูดและเสียงปกติทั่วไป ท าให้ไม่ได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นนอกห้อง เช่น เสียงเคาะประตู เสียงเรียก เสียงตะโกนเตือนภัย ไม่
สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีการแจ้งเตือนด้วยเสียง เช่น นาฬิกาปลุก ท าให้มีปัญหาในการใช้ชีวิตประจ าวัน จึงมีความต้องการ
ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่สามารถแจ้งเตือนโดยใช้แสงไฟกระพริบหรือการสั่นสะเทือน เมื่อมีเสียงดังจากภายนอกห้องและการตั้งเวลา
ตามที่ก าหนดและสามารถพกพาไปใช้ในสถานที่ต่าง ๆ ได้เองโดยสะดวก เพื่อให้การปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันมีความสะดวกและมี
ปลอดภัยมากขึ้น จึงได้น าความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และบอร์ด KidBright มาใช้ในการออกแบบและจัดท า

FabLearn Asia 2020, Bangkok, Thailand. January 10-12, 2020

65



นาฬิกาปลุกส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ่งในการปฏิบัติงานดังกล่าวนั้น นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการของโครงงาน
วิทยาศาสตร์ที่ต้องศึกษาหาความรู้ที่จะใช้ในการท างาน การออกแบบและการเก็บข้อมูลการทดลองใช้งาน เพื่อน ามาแก้ไขงานจน
เสร็จสมบูรณ์  นักเรียนได้เรียนรู้เพื่อท างานหลาย ๆ ด้าน เช่น การเขียนโปรแกรมด้วยบอร์ด KidBright การต่ออุปกรณ์เข้ากับ
บอร์ด อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบช้ินงานท่ีตอบสนองต่อการใช้งาน กระบวนการท างานเป็นทีม การแก้ปัญหา
ในการท างานและเรื่องที่ยังขาดประสบการณ์ โดยหาผู้เช่ียวชาญในแต่ละด้านให้ค าปรึกษา โดยจะต้องมีแนวคิดของนักเรียนที่
น าเสนอมาก่อนแล้วจึงมาขอค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญเพื่อให้ท างานได้ส าเร็จ 

3. บทสรุป

3.1 ผลที่เกิดขึ้น 
ผลงานช้ินนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในรายการโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว  ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันหุ่นยนต์บีม และเหรียญทองแดงจากการแข่งขันหุ่นยนต์คิด
ไบร์ท จากงาน Show & Share 2019 สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว ภายใต้มลูนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แต่ผลที่มคีุณค่าไม่
น้อยไปกว่ารางวัลที่ได้รับและสามารถสะท้อนความส าเร็จในการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเขียนโปรแกรมด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว 
KidBright ส าหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินคือ นักเรียนมีการพัฒนากระบวนการคิดและการท างานอย่างชัดเจน มี
ความมั่นใจและมีพลังในการเรียนรู้มากขึ้น กล้าแสดงออกในการร่วมกิจกรรมกับนักเรียนปกติจากประสบการณ์ความส าเร็จในการ
ท างานที่เกิดจากแนวคิดและฝีมือของตนเอง มีความภาคภูมิใจในฐานะที่เป็นบุคคลที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียมกับคน 
อื่น ๆ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ สื่อและสภาพแวดล้อมที่จัดให้สามารถเข้าถึงได้เป็นพิเศษ เพื่อน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และ
พัฒนาชีวิตของตนเองได้ 

3.2 คุณค่าของกิจกรรมในวงที่กว้างขึน้ 
เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งส าหรับนักเรียนกลุ่มที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยใช้บอร์ดสมอง

กลฝังตัว KidBright เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ร่วมกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการจัดท าโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝัง
ตัว เพื่อดึงศักยภาพและขีดความสามารถของนักเรียนที่มคีวามบกพร่องทางการได้ยินออกมา เป็นแรงบันดาลใจ และแนวทางให้กับ
ผู้จัดการศึกษาส าหรับคนพิการในการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งส าหรับนักเรียนพิการ ให้มีโอกาสในการเข้าถึงและได้รับการศึกษาอย่าง
เท่าเทียม      

คลิปวิดีโอ สาธิตการใช้งานอุปกรณ์  

https://drive.google.com/open?id=1owF69MdTCP8aAWTfC6tUkW3PNRg6PyU2 

3.3 ความเชื่อมโยงกับหัวข้อของงาน FabLearn Asia 2020 
การพัฒนาศักยภาพของผู้พิการที่มีปัญหาอุปสรรคในการเรียนรูด้้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการโค้ดดิ้ง ท าให้เกิดความ

เท่าเทียม ยกระดับผู้พิการจากผู้ที่รอความช่วยเหลือ มาเป็นบุคคลที่สามารถในการน าเทคโนโลยีมาพฒันาคุณภาพชีวิตของตนเองให้
ดีขึ้น ซึ่งเป็นการเสริมสรา้งโอกาสและความภาคภูมิใจให้กับคนพิการ  
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4. ประวัติผู้เขียน 
 นางสาวพัชรินทร์  โกวิทนิธิกุล ต าแหน่งครูช านาญการ โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (ผู้น าเสนอ)   

 นางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ ต าแหน่งนักวิชาการอาวุโส สังกัดส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวง
การอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

ภาพกิจกรรมการจดัท าโครงงานสิง่ประดิษฐ์สมองกลด้วยบอร์ด KidBright 
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Shadow Theatre 

Phuttimet Benchanakatkul 
 Siam Singapore International School 

 Bangkok, Thailand 

 i0032@siamsingapore.com 

ABSTRACT 

I created mini theatre and made own film. This is important to know 

how the film is made.  I learnt the process of making own film and 

some hard works on it.  In this case, I gained a lot of useful 

knowledge for making from scratch and coordination and patience 

while working with partners 

CONCEPTS
Create a simple, creative and environment friendly mini theatre 

and to create our own mini story using plastic slides 

KEYWORDS 

Theatre/ film making 

MOTIVATION/INSPIRATION
I like shadows and I am inspired about this project because 

nobody makes something like anymore and I like to build my own 

shadow theatre. I like drawing cartoons, painting and making 

things and with this project I can do all of them at once.     

DESIGN PROCESS         

First, create the story boards by drawing first draft on paper and 

then over each slide to be filmed.  (Fig.1 & Fig.2) 

Fig.1 

Fig.2 

Second, measure the wooden board and cut it into squared shape 

by laser cutting machine with teacher help. After, take a square 

cardboard and put the gear into it with circle locker. Use a 

cardboard with gear to put with other square cardboards and 

combine all parts into one box. (Fig.3 & Fig.4) 

Fig.3 

Fig.4 
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Third, combined three cutting wooden parts into frames , then put 

the transparent slides inside the wooden frames and put them into 

slide tray. (Fig.5 & Fig.6) 

Fig.5 

Fig.6 

Fourth, to make rotating screen, we need to cut and combine all 

six rectangle wooden frames. 

Fifth, put altogether 6 pieces of rectangle wood into hexagon shape. 

(Fig.7) 

Fig.7 

Sixth, Put hexagon shape wooden part inside the combine wooden 

box. (Fig.8) 

Fig.8 

Seventh, attach the story screens (transparent slides) each side of 

hexagon shape. (Fig.9) 

Fig 9 
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Eighth, to make a film, we need torch to help creating shadow from 

transparent slides or story screens we made. We combined all 

cutting wooden parts to form the installation of torch. Fix it inside 

the cardboard cover (Fig.10) 

 

Fig.10 

 

Ninth, to zoom in and zoom out the film screen, we make the scale 

on cardboard cover by cutting the wood for scaling. (Fig.11) 

 

Fig.11 

 

 

Tenth, now the shadow theatre is ready for filming. To film it, we 

move the gear on the side of box while turning on the flashlight to 

create shadow from the moving story slides. To make screen 

clearer, we adjust the scale which is on top of cardboard cover. 

(Fig.12 - Fig.15) 

 

Fig.12 

 

Fig.13 
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Fig.14 Fig.15 

LESSON LEARNED 

I learned how projectors work and I also learned how to use 

ordinary materials to create amazing things. More than that, we 

learned to work and coordinate with new friends, while I got lots of 

knowledge from this project.

ACKNOWLEDGEMENTS 
I thank you the teachers and staff to give me chance to join the 

wonderful project and help me too.

REFERENCES 

DSIL Junior Inventor Camp 2019

FabLearn Asia 2020, Bangkok, Thailand. January 10-12, 2020

71



Teaching Villagers To Create Their Technology
Pannawish Boonto (Niel) 
Darunsikkhalai School for 
Innovative Learning 
Thung Kru, Bangkok 
Thailand 
http://e-school.kmutt.ac.th/ 
pannawidh2000@gmail.com 

Achita Chitraphan (Kenji) 
Darunsikalai School for Innovative 
Learning 
Thung Kru, Bangkok 
Thailand 
http://e-school.kmutt.ac.th/ 
achita2005.tech.inc@gmail.com 

Sasamon Tantayanuphon 
Darunsikalai School for 
Innovative Learning 
Thung Kru, Bangkok 
Thailand 
http://e-school.kmutt.ac.th/ 
Sasamonjean@gmail.com 

Navee Naprapon (Na) 
Darunsikkhalai School for 
Innovative Learning 
Thung Kru, Bangkok 
Thailand 
http://e-school.kmutt.ac.th/ 
navee13121990@gmail.com 

Yanavee Tantaranukul (Best) 
Darunsikkhalai School for Innovative 
Learning 
Thung Kru, Bangkok 
Thailand 
http://e-school.kmutt.ac.th/ 
bestt2548@gmail.com 

Mr. Ittichai Rattanathavorn 
Darunsikkhalai School for 
Innovative Learning 
Thung Kru, Bangkok 
Thailand 
http://e-school.kmutt.ac.th/ 
Ittichai.rat@kmutt.ac.th 

ABSTRACT
It’s hard to find an education about innovation for small villages because it is also hard to bring technology by not bringing                      
technology but let them create their technology. Giving knowledge to a village should not change their whole lifestyle and is to                     
make them more comfortable by not changing their equipment but let them improve/create their equipment instead. We taught a                   
group of students and monks in Ban Sam Kha village. The goal of this workshop is to make them show their idea, not us. It                         
worked well and found many strange ideas. We also tried not to give too much help and let them try by themselves. We found out                         
that this was a great start to do this in every small village. 

Keywords 
Ban Sam Kha; Technology; Teaching; 

2. PROJECT DESCRIPTION

2.1 Project Overview

We started the idea with MIT D-Lab thinking on how to make villages know technology without changing things. We only used                     
basic things to teach them, for example about circuits we only gave them LEDs, Motors and batteries. At the start of the camp,                       
we started to get to know each other and did some ice-breaking and teach them that things like furniture come from natural                      
resources. Then we went to take a trail-walk in the forest letting them look around and try to see things they never saw before.                        
After that, we did a simple fashion show on the theme “Nature.” And teach them the design cycle giving the example with                      
designing a paper plane and making it better and making a tower with snacks with the best strength and tallness. After that, we                       
start teaching them about Input and Output using the tree photosynthesis system as an example. Then teach them about                   
observation. We continued teaching them about circuits creating a simple generator powered by water. Surprisingly the kids did it                   
very well and faster than expected. Some kids even know how to solder, which makes them work even faster. Then we taught                      
them about the physics of the generator for example Torque, Ratio. Then we started teaching them about livestock and plants we                     
found in our usual days. Then we start teaching them about recycling using water bottles and natural resources such as dirt to                      
filter the water. Then we started to make them think about their own innovation by thinking of what they had currently with some                       
special materials and things around them such as natural resources. We start of basic brainstorming which was a little hard for                     
some groups so we made 2 parts of groups the consulting group and the hands-in groups. Then we started to make them research                       
and in our free time we bought them the materials they need. During the time working on their mini-group projects, it was a little                        
of chaos. Some of them get hurt, some of them don’t know what to do so we need to constantly look at our groups and help them                           
as fast and most efficient. At last, we also need to teach them how to present their projects. We did make them present on                        
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previous small projects before but at this time there’s a lot more detail than the other ones. And on the last day we let them                         
present their projects and made our goodbye. 

2.2 Lessons Learned 
From this trip and camp, we learned a lot of things.  

First of all, communication is so important since on this camp we worked with 3 students from MIT D-Lab there’s a language                      
barrier from the kids and the 3 students from MIT. What we must do is to learn to communicate fast and most efficient for both                         
sides to understand. 

Second is problem-solving. Throughout the camp nothing will follow the plan since there will be some problems during the                   
camp. So we need to learn to solve the problem as fast as possible or even change the plan that we had before. 

The third is about planning. Even though the plan might not be successful plans are still important to keep us on track and that                        
everyone had the same goal and know what to do. Else some might not know what to do or understand the objective wrong. 

The fourth thing we learned from this camp is about time managing. Time seems to be faster or slower than we though every day.                        
Sometimes there will be plenty of time left or sometimes there’s too little time. 

 

3. BIOS 
Pannawish Boonto was born in Hamburg, Germany on 4 November 2004. He finishes Grade 1 from Grundschule                 
Kerschensteinerstrasser. He moved back to Thailand when he was seven years old, and now he is studying in grade 7 at                     
Darunsikkhalai School for Innovative Learning Thailand. He has done many projects in Fablab since he was in Grade 4. His                    
previous projects were a Child Tracker from Micro:Bit and Robotic Arm controlled by speech. 
 

Achita Chitraphan was born in Bangkok, Thailand on 7 January 2005. He finishes kindergarten and primary grade level from 
Kwong Chow School. He went on to continue middle school in Thai-Chinese International School. He is now studying grade 10 
at Darunsikkhalai School for Innovative Learning Thailand.His recent project is an air purifier. 

Sasamon Tantayanuphon was born on 17 September 2003. She finishes Grade 1 from Amnuaysilpa school. She is now studying 
grade 10 at Darunsikkalai School for Innovative Learning Thailand. Her previous projects was a Garbage collector robot. 

Yanavee Tantaranukul was born in Bangkok, Thailand on 2 August 2005. She finishes kindergarten and primary grade 1-3 from 
Wansawangchit School. Now she studying grade 8 at Darunsikkhalai School for Innovative Learning Thailand. She has done 
many projects in this school. Her previous projects were an Application for Helping People with Auditory Hallucination 
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1. Introduction
My motivation for this project is the passion for cars that I have had since I was young. In order to learn about 
cars more deeply I decided to build one myself. In the Electric Three Wheeled Vehicle Version 1 I had learned 
about the use of basic tools, but I used a Go-kart chassis as the base, which was not original. In Version 2 I 
improved by constructing the chassis myself from metal stock. The car has undergone significant development 
since building chassis and important system for the car on first and second phase. Next step was to develop the 
battery system and the car’s performance. Other that the car have some damage from using on front suspension 
and the chassis that make the car performance bad. This project was to fix all the damage and improve 
performance to new car standards.  

2. Final Product
The final product is a modified and restored Electric 3 Wheeled Vehicle Version 2. The parts that I fix mainly is 
the ball-joint on the tie rod and lower wish bone. Solve the chassis stiff problem by adding 3 mm thick metal plate 
under car’s main frame and add upper side support bar. The upgrades thing is change the from acid-lead battery 
to Lithium Iron Phosphate 66Ah 24 cell that make the car 17.85 kg lighter, increased driving distance per 1 
charge to 81.7 km from 35 km, top speed is increased to 70 km/h from 65 km/h. Bonus from this process is make 
the car center of mass lower and the car is more balance because smaller battery cell make weight balance 
easy. I rewiring all 12v electric system on the car such as light, signal, 12v outlets, etc. I re-design and fabricated 
the light and turn signal which make the car more clearly to, headlight go further, turning blinker more clear. 

3. Goal
The goal of Electric Three Wheeled Vehicle Version 2 Project is to learn all step and technic about build one car 
up from start. How to use tool collect, safety, etc. In this part of development goal was develop this car to be a 
little bit faster and cover more distance by 1 charge, which achieved this by using a lighter battery with greater 
capacity. Then fix the chassis stiff problem by make a upper side support part that will help chassis to support 
weight of the car and add reinforce under main frame. Make the car more balance and make left of the car have 
more weight compared to the right because when only driver on the car, that weight will help car more nearly 
balance point and harder to let left wheel lift off the ground. Other that I need the car to easier to see by other 
car at the night by design a new lighting that more clear to see and more beautiful then put it on the car. Next 
was to restore performance by restoring and replacing warn out suspension parts. And the last goal is to sharing 
the technic and knowledge to people that interests to build the car by them self. 

4. Summary of methodology
For this project I repaired and developed: 
• Rewiring and relighting: The old wiring had a lot of damage from a long process of testing and developing.
The first step was to pull all wires and lights out of the car, except for the driving system. Then I installed new
lights on the car and rewired everything with the same circuitry as the old wiring. The new lighting included
projector LED headlights, yellow blinkers, full LED day lights, and LED taillights (Figure 1).
• Battery upgraded: Before this I used seven 40A 12v acid-lead batteries to power the drivetrain of this car. The
old set of batteries began to lose it capacity, so I needed to find new batteries for this car. I changed the batteries
to Lithium iron phosphate 66Ah 24 cell. First, I removed the old batteries. Considering weight distribution, I
installed the new batteries in 3 different locations: the front left, center, and rear of the car. After that, I connected
all of the batteries in series and then connected the Battery Management System (BMS) (Figure 2). The BMS
system is used to distribute electric power between all 24 cell batteries equally, cut-off the system if something
wrong, and control the charging and discharging.
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• Repair front suspension parts: Repair the front suspension parts such as ball joint that start loose by push
the ball joint cover back in the place. Then setup the suspension angle again such as toe-in and camber which
help about control the car. That make the car performance great again, not 100% from new but good enough
to drive at 70 kilometer per hours and drifting.
• Chassis support parts: Build the upper chassis support by make a metal bar from pipe that have the
turnbuckles. Then use that shaft to connect between roll cage and front paddle setup bar (Figure 3). Then add
reinforcing under the frame by attach 3 mm thick metal plate to main frame with screw.

Figure 1 New front lights.    Figure 2 battery setup.        Figure 3 Chassis support. Figure 4 rear of the car. 
5. Lessons learn

Progression of this project: 
During first phase of this project I learnt how to build a car, second phase I learnt how to modify it; and this phase 
was mostly about further modification, restoration, and repair. First learning point is about research and find the 
information from every place that I can. For example, when I had to fixing the ball joint I have to research to find 
way to fix it from internet, maker community, etc. Second thing is how to find the equipment in the fastest way. 
Because in this trimester I have very limited time. That mean I have to order the part from the place such as 
Facebook group, another maker etc. Third is about the Lithium battery setup that much different from acid-lead 
battery that I use before. The Lithium is much more sensitive, easier to broke and more dangerous if don’t know 
how to use it. That mean I need to work on it carefully and setup all battery protection equipment the right ways. 
The fourth thing is applying. I don’t have much budget to spend on the parts that perfectly fit to my car and if I 
buy the perfect part, I will hasn’t learnt anything. So, I learn how the apply equipment that I have to my car. The 
fifth thing is how to get knowledge from other maker and how to tell the difference between a real maker and a 
merchant just selling parts. 
Self-improvement: 
This trimester of Electric Three Wheel Vehicle Version 2 project developed me about these topics: 

• Work planning: in this trimester I didn’t have any time to waste. So, my plan has to be clear and
always have plan 2 or plan 3 if the plan 1 is fail or some reason make me can’t do plan 1.

• Tolerance: sometime the work is not easy, not fun to do and so stressful. So, I have to be tolerance to
continue my work until it finished in that parts.

• Time management: the important parts of battery that I order from one company is come 1 month late.
That mean I have to manage my time very good to finish the project not time and don’t let the part late
effect my work step.

• Punctuality: to success any plan we all need punctuality to finish it on time and not make another plan
after that fail.

• Bad emotion control: all work that not go well as I think can make me angry every time. That can
make the work quality lower or bad details. So, I have to control my emotions and not let it send bad
effect to my car.

6. Next step
The 3 Wheels electric vehicle version 2 is now able to support the weight from another thing I will attach next. 
So, the phase would be as following: Solar panel, wind turbines charging system, carbon fiber body, steering 
damper. 

7. Bio
My name is Nathorn Chuenchujit  
Age: 16 years old 
Study: grade 11 
School: Darunsikkhalai School for Innovative Learning 
I have been a student at Darunsikkhalai for 5 years and in Engineering House for 4 years. In these 4 years I’ve 
done many projects such as 3 wheeled electric vehicle v.1, v.2, Stand-moving vehicle v.1, v.2, Renovate BMW 
e30 316i project. 

    For watching 
    Electric Three  
    Wheeled Vehicle 
    Version 2 
    project video 
    scan here 
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2. PROJECT DESCRIPTION

2.1 Project Overview 
This project is about making a skateboard game with code. I love playing games so I thought it would be fun and challenging                       
to make and test my own game. I used pseudo code on Scratch program to complete this game. 

2.2 Project Steps and Reflections 
First we have to plan our game. And I decided to do a skateboard game as I got an idea from my fingerboard. Then I drew                          
my ideas on paper before I code it.  

At the beginning I planned to have a person playing on a skateboard until he hits something so that the game is over. But it                         
seemed to be too difficult for me because the backdrop of the game has to continue on and on without ending. So I decided                        
to change to a different way so that we only use one scene for the game. I ended up having a person playing a skateboard on                          
a pipe ramp with the ball falling down. And if the ball hits the person, the game is over. 

We then coded using Scratch to make the game. I also wanted my game to have points if the ball doesn’t hit the person. But                         
it doesn’t stop counting the points even when the game is already game over. So I solved this problem by using a point card                        
to help me to get my code done.  

Then I moved on with making the buttons for my game. Before I can put a button in the box, I had to solder the wire which                           
is quite challenging skill for me. After I got the buttons, I tested my game and it turned out really fun. 

Image 1. Soldering process Image 2. Making buttons for the game 
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Image 3. My skateboard game 

2.3 Lesson Learned 
I learned to plan ahead before doing things and learned to think in order. If things don't turn out like what I want, then I have                          
to go back and check from the beginning. I learned how to work through problems and try to solve it in a correct order.  

Also, I learnt how to solder the wire which I have to be very careful.  

Overall, I really enjoyed doing this project because I can get to play my own game and learn many new things. 
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BOUNCING BALL GAME 
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ABSTRACT 
I attended FabLearn lab at Darunsikkhalai school (Junior Digital Innovator Camp) : Coding Level 1 Camp with the 
main objective of creating a personalized computer game. Before coming to this camp, I never had any coding 
training. There, I learned how to design, use my imagination, program, debug, and build a remote control device. 
The game I made was called Bouncing Ball, which is similar to playing Ping-Pong on your own. The game 
worked well, but I only finished about 10% of what I had originally planned.  Although I should have felt like it 
was a failure but to me, it was a great personal development experience.  I discovered that learning from doing, 
overcoming my own mistakes and reflecting with others were very effective tools in education. 

KEYWORDS 
basic coding; computer game; bouncing ball; FabLearn lab; Scratch X 

1. PROJECT DESCRIPTION
FabLearn lab at Darunsikkhalai offered a 3-day basic coding camp called JDIC: Coding Level 1 which I joined.  
On the first day, we learned the structure of games.  The teachers showed us examples of different kinds of games 
and also allowed us to play them.  They asked us how we would like to improve the game.  It was exciting when I 
got to share my ideas.  I found it was amazing that coding could make different possibilities and outcomes.  
Students had to come up with their own games. Using our imagination, we began drawing our game in a little 
booklet.  We had to explain what our game was going to be about, what were the objectives, and most importantly, 
how to make it interesting.  Later, we had to write an algorithm, step by step in the same booklet, to see how the 
game would work.  The program we used was Scratch X, which had basic coding blocks.  Each block had different 
functions such as movement direction, speed and how to control the play button. 

Figure 1. Bouncing Ball Game Algorithm 

My game was called “Bouncing Ball.”  In the game, the player had to control a green paddle at the bottom.  A 
yellow ball would bounce up and down.  The player had to use the green paddle to catch the falling yellow ball, 
then the yellow ball would bounce up and when it hit one of the 3 green tennis balls, the player would get 1 point. 
I also hid a little ukulele at the top right corner behind a green tennis ball that would give the player 600 points but 
it was very hard to hit.   However, if the player missed receiving the yellow ball and it touched the red line at the 
bottom of the frame, the game would be over. The “Game Over” sign would appear on the screen. 

When the teacher allowed us to try each other’s games, I was extremely pleased to see a long line for my game. 
My friends said it was fun and kept coming back to play trying to get a higher score.  I had to admit that my game 
still lacked many functions that I wanted to have as planned and it was not as graphically beautiful as expected.  I 
was planning to improve that during the remaining time.  I was also very excited when the teacher allowed us to go 
back and continue coding after we tested each other’s games.  Unfortunately, I could not believe what would 
happen next. 
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2. MAJOR PROJECT SETBACK 
I was very happy with how my game worked well and attracted lots of interests, however, the computer was 
broken.  I could not press anything and the mouse cursor turned into a spinning hourglass.  I asked the teacher 
what to do; he asked me if I had saved the file as I was told.  I said no.  So the only solution was to shut down and 
reboot the computer.  Everything I have done disappeared and I had to start all over again.  I felt very disappointed 
and sad.  I was tired and discouraged to continue.  I knew that it was my own careless mistake for not following 
the instructions. 
 
But when I realized that there was still time left to make the program again, I held my head up and thought that I 
could make the game better. My teacher said there was nothing wrong with making mistakes as long as you 
learned from it. I jumped right back to my computer.  It was very helpful that I had documented my work in the 
booklet so I could easily backtrack what I had designed.  The coding took much less time than I thought and after 
an hour, the game was back with more bonus ukulele points.  Through the second time of programming, I learned 
many new computer techniques such as how to change the backdrop, optimize the ball speed and alter the 
bouncing angles.   I was very proud of my Bouncing Ball game, which was fully functional and fun to play 
according to my friends.   

 

 
Figure 2. Building Remote Control               Figure 3. Programming the Game   
 
3. LESSONS LEARNED 
I found that it was wonderful for the teachers to let us do what we want. They let us try and even if we made 
mistakes they encouraged us to keep going.  It actually was fun to be different and try new things.  Sometimes our 
dreams are too big but we learn from them.  My game is only 10% completed as planned because I ran out of time 
and I was probably too ambitious.  I wanted to have the game with different levels, getting more difficult as you 
move up from 1 to 2 to 3 and so on.  I also wanted to redesign the background, add a time limit, and record the 
highest score.   
 
The technical skills that I learned were amazing.  I learned how to program, solder, do wiring and connect the wire 
to the circuit board (GoGo Bright).  I also learned how to debug my program, which also taught me that it was 
better to be patient, thinking through carefully during the planning stage and try to minimize the future mistakes as 
much as possible.  It was better to spend a little more time thinking and coming up with a solid plan than fixing it 
later. 

I also discovered that one of the best ways to learn was through making mistakes and overcoming them. I learned 
that there will always be unexpected obstacles during the project, but instead of giving up, I now believe that with 
perseverance, creativity, and good documentation, anything is possible. Learning by doing instead of reading or 
listening is more effective because I got to use my own idea and it made me understand, appreciate and remember 
what the project taught me.  In the end, I think it is not the final result that defines success or failure, but the 
journey that took me there.  I plan to complete my game as imagined in the near future.  At the same time, I can 
see myself becoming an inventor over time. 

4. BIO  
Tul Sosothikul is a Thai student attending NIST International School, Bangkok Thailand.  He is in year 6 and 11 
years old. 
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ABSTRACT 
Garudan Tukkam(Eagle hanging) is a dying ritual art form primarily performed in Kali temples across some districts in Kerala and Tamil                     
Nadu in India. During the ritual people dress up as Garuda and perform dance in front of the deity as an offering. After the dance                         
performance, the hang-designates’ dangle from a shaft by hooking the flesh of their back. Such diversified rituals of India preserve the                     
essence of culture, belief and way of living of the community and thereby cater to the great tradition of India. Such rituals are a                        
commemoration and they enliven the characters, tales and legends of the epics and puranas of that particular religion.We are creating a                     
working model of this dynamic ritual practise in order to showcase it as a deeply valuable cultural artifact of Indian tradition. 

Keywords 
Rituals; art performance; folklore; theatre space; structural balance; stitching 

1. INTRODUCTION
India is well known for its vast culture and rituals. Garudan tukkam is one among the rituals performed in south India for pleasing goddess                        
Bhagavathi, whose vehicle is considered to be garudan (eagle). In garudan tukkam, the devotees wear dressings and makeup of garuda. The                     
major stages of garudan tukkam are garudankeli (playing by devotee wearing garudan’s dressings), kalithattu (the playing stage),                 
eduthuvaravu (bringing the garuda on shoulders) and kalithattin parava (the playing stage which conducted garudanirtham (dance of                 
garuda). There is a ceremony called thalavattom. It means to say thalam using uruttuchenda, one form of percussion musical instrument.                    
After the thalavattom, a small hook is fixed into the thookkacchadu (a wooden beam used for hanging the devotee) and, in the past,                       
ottapradakshinam (running around the temple) was conducted. In the eleven garudan tukkam the tukkacchadu moves with twelve members,                  
including one who represents Devi. The special tukkacchadu for it is kept in the temple. This special tukkacchadu (wooden scaffold) is                     
constructed with huge wheels having 12 holes. The devotees use sword and shield during the time of conducting it. Movement is possible                      
through using this sword and shield during this time.  

Imag1, 2. Garudan tukkam at a temple in Kerala 
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2. PROJECT DESCRIPTION 
Aim of the project is to fabricate a mini model of Garudan tukkam with an intention to preserve the dying ritual art forms in south India.                          
We intend to use a robotic system to implement this model with motors to lift and drop the whole suspended system of cables and hooks.                         
On the whole, this dissertation is focused to analyse the ritual called tukkam in the Devi temples in Kerala. It explains the social process of                         
transformation of rituals and its practices. It delineates the historical-social process of transformation of ritual to performing art. As a                    
traditionally embedded ritual, tukkam has been shifted to as an art for which special training institutions are formed to teach the ritual to                       
perform any place which is not a ritual space too. The art form can also be seen as an example to learn structural balance in dynamic                          
structures situations. The dressings of garudan tukkam are a peculiar one.Garudan’s beak is connected with the mouth of the devotee.                    
Uduthukettu (a kind of dressing) is similar to kathakali, which is the classical art of Kerala but there are some differences as well. One                        
difference is with the beak of the garuda. Other one is the dress which covers the lower part of the body in the garudan tukkam lying down                           
like a skirt while it is not so in the kathakali. Dressing is very colourful. 

2.1 Project Overview 
Garudan tukkam is an act of suspending human body from hooks that have been put up by piercing the back of the body as shown in Image                           
1. The body will rip off if the number of hooks in the body is very few since the skin won’t be able to withstand the full body’s weight. The                              
amount of weight that each hook can bear should be distributed evenly throughout the entire body. Ropes attached to the hooks in the body                        
are used to lift the individual off the ground slowly and carefully without causing serious injuries. In the project a mini model of Garudan                        
tukkam is made using dolls, ropes and hooks which will also demonstrate the problems caused when the hooks are not placed in the right                        
way. The suspension system will be driven by a motor and controller to be able to lift the suspension system up and down. 

2.2 Lessons to be learned 
From the information collection for this ritual practise, we gained a very good appreciation and knowledge of our ancient traditions. These                     
are things that children do not know of these days. Because we had this opportunity, we got to learn about these things in depth. While                         
doing the modeling, we hope to learn the art of balancing weight using hooks and ropes. The project also involves a lot of stitching and                         
understanding of structural balance in dynamic structures. 

3. Bios 
Diya Dileep and RS Soumya Chandran are science students, currently in 11th grade at Amrita Vidyalayam Puthiyakavu, Kerala, India.                   
Diya aspire to become a genetic engineer and Soumya aspire to become a doctor in the future.  

Anjana IG is energetic biology teacher at Amrita Vidyalayam Puthiyakavu, Kerala, India. She is the class teacher for Diya’s and Soumya’s                     
class.  

Veena Ramachandran is the english teacher at Amrita Vidyalayam Puthiyakavu, Kerala, India. She has been a pillar of support for this                     
project and has extended her time and effort to Diya and Soumya for this project. 

4. Conclusion 
Rituals and rites are part of samskara that should be preserved and fostered. Rituals like Garudan tukkam and the like are the identity of a 
preserved culture and is a reiteration of the legends behind it. Such age old samskaras need to be encouraged and carried out with piety 
sanctity because of the immense faith associated with it. Such rituals evoke the innate feeling of devotion in human hearts. 

5. REFERENCES 
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ABSTRACT 

I have made more than 10 projects since I was in 3rd standard and in those some have succeeded and others have failed. Now I am in 5th 
standard. I have learnt more from my mistakes, and there are many things to learn from these projects. At Fablearn Asia 2020 in Thailand, I 
wish to present the things I have made including a steam boat and its different variations, a motor powered bottle hoverboat and most 
important a helper robot which can carry things for us. The helper robot can help mothers in kitchen to hold things, to carry water cans, 
deliver packages, and a painter carry his paint bucket. 

Keywords 
Steam boat, motor powered boat, bottle vaccum cleaner, gogoboard helper robot, learning by making. 

1. My Project Experiences

When I started with these projects, two years ago when I was 8 years old, I was amazed with LEDs that lit up when connected to a battery. I 
also made a led greeting card, which lights up when opened for my grandmother. When she loved it, it made me very happy.  

Knowing that I like to do such projects, I was helped by Mr. Akshay. He taught me how to connect a  battery, switch, motor for the first time. 
I made a vaccum cleaner using a water bottle using these items as a modification from an online video [1]. Then I started making boats. My 
early boats when turned on and put on water, will go in circles and wander away on its own. Later on, I figured out how to connect a 
transmitter, receiver, to the 2 boat motors, and two propellers. These later boats would go front, back, left and right as I wished to control 
them. After this I made a steam powered boat. 

Figure 1. From left to right: a. Thajus pulling out a screw rod stepper motor from scrap parts for his helper robot, b. With his motor boat 
design, c. the steam powered boat he made,  d. and working on lego robotic kit to build a stair climbing robot. 

2. PROJECT DESCRIPTION

2.1 Steam powered boat version 1: Initially, I intended to make the steam boat move forward by rotating a wheel which will be rotated by 
steam. For many reasons this did not work out like I had wanted. One reason was the bottle in which water was heated to steam was too 
small. The wheel was also felt very heavy. I increased the fire to heat the steam, but that also did not make it work. 

2.2 Steam powered boat version 2: In this version, I put copper tubes from the bottle to go under the water. When I tested this, it started 
moving forward. I have video links of all these projects below. 

2.3 Lego robots: I also learnt to make lego robots on EV3 at the makerspace from Ms. Gayathri and following Lego tutorials [2]. I learnt to 
use different sensors such as ultrasonic sensor, color sensor, touch sensor, rotate sensor, geared motor, that are used in Lego. I also am 
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learning to program lego now. I have used lego to make pick and place robot, floor cleaning robot, front steering wheeled robot, a bike robot, 
a color sorting robot and I tried a staircase climbing robot which only has front wheels climb one stair. 

2.4 Helper Robot: For my Fablearn entry in Thailand, apart from the above projects, I wish to also submit and demo my Helper Carrying 
Robot I am building now. This robot will lift objects and carry it to where I want to take it by controlling using a remote. The electronics for 
this robot is a stepper motor for lifting, a servo for tilting the plate, gearmotor for wheels, and a transmitter receiver.  I will also use a 
gogoboard given to me by Mr.Akshay for the controller. I wish to make the robot try do things like deliver packages, work in kitchen to move 
things, lift a paint bucket for a painter, and for carrying water cans [3].  

3. Lessons Learned 
I learned many things working with electronics, making robots and steam power. From these projects, I have learnt about motors and their 
uses. I have also learnt about transmitters, receivers, circuit board connections. I know that motors are of different names, mini motor, hobby 
motor, BLDC small motor, BLDC motor, Servo motor, gear motor, and stepper motor. In different experiments, I have used different batteries 
for my projects, 1.5v, 3.5V,6V, 9V, 12V, 17V when I need more power. I know how to move wheels with geared motors, and to move my 
helper robot using motor and screw shaft. I learnt that I am interested in making such robots and in future I want to make robots that can be 
useful for helping people with things.  

4. Bios 
Thajus S is a 5th standard student at Amrita Vidyalayam Puthiyakavu, Kollam, Kerala. He loves to make things with electronics and everyday 
after school he runs off to the makerspace at Amrita University where his father and mother work as artists in an educational content 
development team. He started on his first project at home on his own, when he was in 3rd standard, to build a bottle helicopter with propellers 
he cut out from the bottle itself and put in a motor he found lying around. The helicopter did not work as he planned, but that led him to seek 
help at the makerspace, and learnt how to fix it. In a genius move, he then converted his non functional helicopter in to a working hover boat, 
and hasn’t looked back since. At the makerspace you can find Thajus tinkering with lego robots, bottle robots, thermocol boats and even 
building cardboard drones! He wishes to showcase his latest creation in progress-  the Helper Robot at Fablearn Asia 2020 in Thailand. 

Syamlal Ram is a talented painter, sculptor and content developer at Ammachi labs, Amrita Vishwa Vidyapeetham University. He comes 
from a family of artists, and hIS wife, who is also an artist, create art and sculpture installations that have been presented widely in Kerala, 
India. Syamlal is Thajus’s father, and his primary mentor at home and at the university.  

5. My Project Video links 
 

[1.] My Bottle Hover boat : https://youtu.be/ZezlKsIJxI0 

[2.] A vaccum cleaner I made: https://www.youtube.com/watch?v=5MxPVVYaKFQ 

[3.] First testing of motor boat: https://youtu.be/oK1T425MEbs 

[4.] My second version of motor boat: https://youtu.be/Qh8hNRVfTeQ 

[5.] My first steam boat that did not work well: https://youtu.be/bFXV_B1x_W8 

[6.] My second steam boat with pipes that worked! https://youtu.be/ukXvHE8ovrg  

[7.] I now also made a remote controlled boat: https://youtu.be/2eD6IroJcfk 

[8.] Lego color sorter I made following tutorials:https://www.youtube.com/watch?v=YutzT_zTc30&feature=youtu.be 

[9.] Another  Lego step climbing bot : https://www.youtube.com/watch?v=QVnO3jHz6MY 

6. Reference 
 

[1.] Vaccum cleaner design from M4tech. website: https://www.youtube.com/watch?v=1PXBlMSrVWw 

[2.] Lego EV3 Robot Educator Tutorials. website: https://education.lego.com/en-us/lessons/ev3-tutorials 

[3.] The robot helping to deliver water in rural India. BBC Click video: https://www.bbc.com/news/av/technology-43814332/the-
robot-helping-to-deliver-water-in-rural-india 
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1. ABSTRACT
In today's world, our society has a lot of elderly people as well as children and infants. They need
someone to take care of when they are being alone without any family member to be with them. Infants
also need someone to play with . Children also love to have pet  but some have an allergy or not
responsible enough to take care of their pets. My intelligent dog named Harry has been made  to solve
these kind of problems. Harry can take care of people in the house, alarm when you need to take some
medicine. You ever can play with him through the micro:bit glove by just putting the glove in your hand
and pointing your hand in different angles like 90 degree or 45 degree. I work on programming the
micro:bit for this project. The controller detects pitch and roll angles and then sends it in a form of code to
Harry. When Harry receives the code , he does an action from that code that the controller sends. In new
version, he can communicate with the lights and fans in our house too.

Keywords 
Smart dog; Pitch; Roll; Angle; micro:bit; Pets; Elder; Infants; Childrens; Robot; Programming 

2. PROJECT DESCRIPTION

2.1 Project Overview 
My intelligent dog use a micro:bit to be controlled. I set my micro:bit  controller in a glove. The micro:bit 
that is in a glove will read the pitch and roll angles then send it to Harry. I have tested many times to 
make sure Harry works properly.  I use voltage divider and metal surface to make my own sensor  to 
detect a leg position. Then I use the data from sensor to control to make Harry take action. 
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2.2  Project Steps 

Firstly, I bought a movable dog toy .Then I recorded an extra slow motion video of its movement and saw 
how it moved by counting number of steps it took in are action. I learned that an action of this dog toy 
came from its weight and center of gravity by moving its legs in the right duration and position.      Then I 
disassembled the part of the dog toy and installed a projectbit board inside. I found that sensor which read 
the position of Harry's leg has too many pins. Micro:bit is not able to handle these pins. With my daddy's 
help on idea of voltage divider. I minimize from several pins into analog pin. Then I programmed a 
micro:bit to communicate with a controller glove that would be used to read pitch angle and role angles. 
Then it communicate with  the speaker to vocalize out loud for its barking or singing sounds. It can speak 
with the sound like Chip'n Dale(in Mickey Mouse). My intelligent dog has won the 1st prized in the 
innovation project of World Robot Games Championship 2019. You can watch my first version in Thai at 
https://youtu.be/gYo0-soOHGY  

or  the second version in  English at https://youtu.be/aV-IiA2yAvg 

 2.3 Lessons Learned 

- How to program micro:bit to communicate to each other.
- How to program micro:bit to output on a pin by using projectbit.
- How to use a voltage divider.
- How to make my own sensor.
- I learned about the movement of force and center of gravity.

3. BIOS
Sandee Montonpalin was born on 16 October 2008 in Samutsakhon Thailand
I attended my kindergarten at Sunflower Kindergarten between 2012 - 2014
I attended  grade 1 - 3 at Sunflower Trilingual School between 2015 - 2017
Then I moved to Darunsikkhalai from grade 4 till now.
I'm in grade 5  and 11 years old.
My hobby is to do some math problems.
I like computer robotics programming and  inventing.

My experience with Robotic , Programming and Microcontroler. 
- 29 - 31 August 2019 : Champion : Innovative Robot Junior

World Robot Games 2019 : Bangkok Thailand
- 1 - 3 August 2019 : Champion : Innovative Robot Junior

World Robot Games Thailand Championship 2019 : Bangkok Thailand
- 8 July 2019 : Third Honours : Open Category: Creative Build Competition

K*bot Asia 2019 : Hong Kong
- 29 June 2019 : Showcase

KX Maker Fest : Bangkok Thailand
- 11 - 12 May 2019 : Showcase

Maker Jam : Bangkok Thailand
- 19 - 20 January 2019 : Showcase

Maker Faire Bangkok : Bangkok Thailand
- 4 - 6 January 2018 : Champion : Microcontroler Robot Category

Silapa ‘67 : Nakhonnayok Thailand
- 10 - 11 November 2017 : Participating : Fire Fighting Robot Junio

World Robot Games 2017 : Singapore
- 4 - 6 August 2017 : Second Honours : Fire Fighting Robot Junior

World Robot Games Thailand Championship 2017 : Bangkok Thailand
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1. ABSTRACT
When you think about Thailand. What do you think off? You many think about beautiful sea, great
snorkeling with coral reefs, Tom Yum Kung(spicy soup with shrimp), or  Pad Thai ( Thai traditional
noodles) but you may not think of " Tuk Tuk " (A thai styled three wheel car). My second term project is
inspired by " Tuk Tuk " and the theme is " Siam(Thailand) fun ". l want my intelligence mobile Tuk Tuk
to be a mascot for Thailand.My project tuk tuk is application controllable this and I build every part of it
by myself.This toy represent Thailand .And it is adaptable because it's open source so any one can adapt
my application or my controlling program. My project Tuk Tuk consists of two parts.
Application(controller) and Tuk Tuk. I have worked on my Tuk Tuk that using C programming to
Arduino. For Application, I have spent about one month to build by MIT App Inventor 2. This project
was presented at Maker Faire Bangkok 2019 and Maker Jam Thailand . You can see the presentation
video at https://youtu.be/5vdzEHXjSJQ

Keywords 
  Tuk Tuk; Arduino; Application; App inventor 2; Microcontroller; Smartphone; Bluetooth; Toy 

2. PROJECT DESCRIPTION

2.1 Project Overview 
This intelligent Tuk Tuk is controlled by Application using bluetooth to communicate. The application 
receives what you touch on screen then it sends the code to Tuk Tuk . The bluetooth in Tuk Tuk receives 
the code then send it to Arduino board .Then the Arduino makes the motor spin that makes Tuk Tuk 
moves. 
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2.2 Project steps 
First I drawn the structure on a paper. Then I made the base structure of Tuk Tuk from the rail track. Then 
I built  metal structure with a help of my father. Then make the paper roofs and a plastic mirror. After 
That l installed bluetooth and Arduino that I properly write C program on it before connecting  to the 
bluetooth master(controller) on the application in the smartphone. Then I installed a motor driver thats 
works by Arduino command. Then connect everything together by jump wires. For the application, I have 
spent 4-5 weeks to build my own application with MIT App Inventor 2 , then downloaded it in my 
smartphone. 

2.3 Lessons Learned 
- How to programming slave bluetooth to communicate with master bluetooth.
- How to programing arduino on communication.
- How to motor controlling trough driver.
- How to using Mit App Inventor 2 to make an application to use on an smartphone.
- How to modeling structure.

3. BIOS
Sandee Montonpalin was born on 16 October 2008 in Samutsakhon Thailand
I attended my kindergarten at Sunflower Kindergarten between 2012 - 2014
I attended  grade 1 - 3 at Sunflower Trilingual School between 2015 - 2017
Then I moved to Darunsikkhalai from grade 4 till now.
I'm in grade 5  and 11 years old.
My hobby is to do some math problems.
I like computer robotics programming and  inventing.

My experience with Robotic , Programming and Microcontroler. 
- 29 - 31 August 2019 : Champion : Innovative Robot Junior

World Robot Games 2019 : Bangkok Thailand
- 1 - 3 August 2019 : Champion : Innovative Robot Junior

World Robot Games Thailand Championship 2019 : Bangkok Thailand
- 8 July 2019 : Third Honours : Open Category: Creative Build Competition

K*bot Asia 2019 : Hong Kong
- 29 June 2019 : Showcase

KX Maker Fest : Bangkok Thailand
- 11 - 12 May 2019 : Showcase

Maker Jam : Bangkok Thailand
- 19 - 20 January 2019 : Showcase

Maker Faire Bangkok : Bangkok Thailand
- 4 - 6 January 2018 : Champion : Microcontroler Robot Category

Silapa ‘67 : Nakhonnayok Thailand
- 10 - 11 November 2017 : Participating : Fire Fighting Robot Junio

World Robot Games 2017 : Singapore
- 4 - 6 August 2017 : Second Honours : Fire Fighting Robot Junior

World Robot Games Thailand Championship 2017 : Bangkok Thailand
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ABSTRACT 
This paper analyzes how medical supplies can be safely transported through eco-friendly means to areas affected by disasters such as 

floods using Unmanned Aerial Vehicles. We compared the performance of different bio-degradable tensegrity structures with fragile 

payloads cushioned with coir padding by conducting drop tests from successively greater heights upto 75 meters on surfaces with different 

hardness. Our results showed that the bio-degradable tensegrities was able to absorb the shock on impact successively in all cases without 

any damage to the payload. The results suggest that biodegradable tensegrities are a viable option for fragile payload delivery. 

Keywords 
Tensegrities; humanitarian technologies; experimental approach; disaster relief. 

1. INTRODUCTION
Today, Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) provide an option for delivering critical supplies quickly to those who are temporarily isolated 

and marooned during natural disasters such as floods [1]. UAVs are robots that fly and can be controlled remotely or autonomously by a 

program. UAVs are of several types including fixed-wing planes, copters and hybrids. They are also classified as small, medium, larger, 

larger, etc. [2] according to their Maximum Gross Takeoff Weight (MGTW). We are using a small UAV for our project with Vertical Take 

Off and Landing (VTOL) because these UAVs can be built and flown by amateurs and is ideal for carrying small payloads (upto 500 gms).   

Now, is there a way to provide emergency relief using low-cost eco-friendly materials using small UAVs to those who are inaccessible 

through land routes? Tensegrity is one such a model that can be used for air-dropping fragile payloads [3, 4]. Tensegrity is a structure 

which consists of two components – struts (sticks) and strings (cords) which are in a state of constant compression and tension respectively. 

Since tensegrities are extremely flexible and compressible structures, they can be used to cushion the fall of a fragile payload by absorbing 

and dissipating the kinetic energy upon impact. The ball-like shape of a tensegrity allows it to bounce and roll which further helps in shock 

absorption. 

2. PROJECT DESCRIPTION

2.1 Project Overview 
This work presents an idea for medical/emergency relief payload transportation using a small quadcopter so as to reach out to maximum 

number of people in a disaster-affected area. The capacity of the payload ranges from 300 gm to 500 gm supply of vital medicines such as 

insulin, antibiotics, and serum vials that cannot be simply air-dropped without rupture and breakage. The structure we are presenting 

consists of the medicine payload wrapped in a multi-layered coir fiber blanket. This bundle is tied in the center of a tensegrity. When this 

tensegrity contraption is dropped from a quadcopter, due to its unique construction, it will compress and roll, thereby dissipating the kinetic 

energy upon ground impact. The coir blanket around the payload further protects the payload from breaking. 

To keep this tensegrity contraption eco-friendly, all the components of the contraption (other than the payload itself) are made of bio-

degradable materials. The coir blanket is made up of recycled coir from used coconuts; the tensegrities are made up of wicker cane/bamboo 

sticks and jute and wool strings. The tensegrity contraption is made with locally available bio-degradable materials because the contraption 

is primarily meant for two to three drops. After fulfilling its purpose of payload delivery of emergency relief supplies, it can be disposed of. 

Early experimentation of the tensegrity contraption with a single tensegrity structure helped us understand that it could successfully break 

the fall of a fragile payload from smaller heights such as 20 feet and 30 feet. But when the same tensegrity structure was dropped from 80 

feet height, it could not absorb enough kinetic energy upon impact to prevent the payload from breaking. Hence we enhanced the tensegrity 

structure to add the coir padding for payload protection. Also, our original tensegrity used elastic strings. We replaced the elastic strings 

with non-elastic jute strings which gave the entire structure enough rigidity to not compress upon impact with the ground.  

The emergency medical relief supplies we chose to test with included insulin vials, injection needles and tablets. We chose this payload 

because Diabetes Mellitus (DM) is a very common problem for many people in the state of Kerala, India [5, 6]. Research reports put the 

prevalence of DM in Kerala at nearly 20% [7] thereby earning the state the dubious distinction of being the diabetes capital of India. We 
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spoke to several first responders from the 2017 Kerala floods and learned that the maximum medical supply requests came for insulin 

injections. If diabetes patients do not take their insulin medications on time, it could lead to strokes, cardiac problems, blindness and 

permanent nerve damage. For all these reasons, we chose to perform our drop tests of the tensegrity structure with a payload of diabetes 

medicine supply that would be sufficient for two to four persons for a day. 

2.2 Drop test experiments 
We performed a series of drop tests from a drone with the insulin medicine payload, starting from 25 meters to successively greater heights 

up to 75 meters. We tested the fall on a soft ground and on a hard pavement with a small payload of 2 insulin glass vials, 10 injection 

needles and 1 strip of 10 tablets and a larger payload twice the quantity (4 insulin glass vials, 10 injection needles and 20 tablets). Each 

time, our payload stayed intact without breaking. However, after four to five drops, the jute strings of the tensegrity became slack. This 

made the tensegrity wobbly and we needed to rebuild a new tensegrity to continue experimenting. The video at 

https://youtu.be/2OiAO3vpUJ8 captures our work so far. 

   6 strut, 18 strut and 30  Insulin medicines payload  Different payload weights that  Division of work between  Tensegrity 

 sturt tensegrities      wrapped in coir       we performed drop tests with        the three of us      with flaps 

2.3 Lessons Learned 
This project has been a wonderful learning experience for all of us. Though we are classmates and see each other every day in school, this 

was our first STEM project together as a team. We learned how to divide up the tasks, do research, keep systematic documentation of our 

learnings from each experiment we performed.  Among the many lessons learned, we also learned that that there are many things that will 

not work but if we put our heart into it, the aspirations will get realized. Since the project has evolved slowly over 9 months, we had the 

opportunity to learn several lessons during tensegrity construction itself: 

 Tensegrities built with cane sticks and jute strings are extremely lightweight. Also the jute strings are non-elastic, so the

tensegrities can be built into a firm shape. But, unlike the elastic string tensegrities which ‘spring’ back into shape when

unpacked, the non-elastic tensegrities have to be taken apart for packing and remade upon unpacking.

 Since the jute strings are non-elastic, it requires much more precision than the elastic string tensegrities. The jute strings have to

be cut to the right length. To know the correct length of the jute strings to build the tensegrity into a firm structure, it is helpful to

make a tensegrity with elastic strings first, and measure the final string length in the built tensegrity before rebuilding with jute.

 The jute strings have very high tensile strength. In order to make the tensegrity, we made wedges on both ends of the cane sticks

and slipped the jute string through it. We had to tie the mouth of the wedges because if we didn't, the jute strings would just slice

the cane sticks because of the tension they were in. When that happens, the tensegrity would lose its shape and just collapse.

 Since jute is a natural fiber, the jute strings gets frayed after a couple of drop tests. When that happens, the strings become weak

and can snap. Hence the biodegradable tensegrities cannot be reused more than 4-5 times without rebuilding them.

We observed that different tensegrities have different features: 

 The 6 strut, 24 string icosahedron tensegrity is the smallest and easiest to build but its interior space allows only for a very small

payload for the same strut length as other tensegrity designs. Its structure allows for rolling and is very robust against failures.

 The 18 strut tensegrity cube is a very modular design where each side of the cube (shaped like an H) can be pre-made and

stacked. Should a disaster strike, the tensegrity cube can be quickly assembled in less than 15 minutes. Its interior volume allows

for payloads up to 4 insulin vials along with 10 injections and 20 tablets surrounded by a thick layer of coir padding.

 The 30 strut, 30 string dodecahedron tensegrity is most spherical in shape though it is relatively harder to assemble and build. It

lacks inner structural strength since there are no cross-members but it has large interior volume for protecting the payload.

Our work is not complete - it is a work in progress. We are continuing to perform drop tests with a 30 strut tensegrity and also improve the 

design by adding flaps to increase the drag to slow down the descent. 

3. BIOS
Madhumati Anand is a 9th grade student in Amrita Vidyalayam, Puthiyakavu. She loves to read books, paint, create and play with 

innovative scientific toys and learns Indian classical and semi-classical music and dance. She will be a member of the panel. 

Sanjula Sreekumar is a 9th grader in Amrita Vidyalayam, Puthiyakavu. She loves to dance, choreograph dances and explore science through 

experimentation. She aspires to become a doctor and serve her country through her selfless service. She will be a member of the panel. 

Vyzag Ajith is a 9th grade student in Amrita Vidyalayam, Puthiyakavu. He is a science enthusiast and an aspiring astrophysicist. He loves 

music and plays the violin. He is a pet lover, numismatist and also likes to play football. He will be a member of the panel. 
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ABSTRACT 
It was my first time coding a game. I thought it would be interesting to not just play games but to make a game. So, l came up with an idea 

of an obstacle race that is simple for beginner and easy to understand for players. Then, l got an idea of jumping and moving such as walking 

straight, up, and down by pressing the button. The player must go through the obstacle to the green spot (finish line), then the player wins. 

Finally, l present to the adult (parents) and kids who’s playing my game. I liked how all the games was creative and different from others 

Keywords 
Coding, Obey, Creative 

2. PROJECT DESCRIPTION

2.1 Project Overview 
My project was a game done by scratch. The program was written like a visual program language. It uses by dragging orders then putting it 

together to make move or switching backdrop (background). Scratch is a program that’s is easy to use, its very close to human language. 

For the project, I first draw my character base on simple. I then tried to program and test what it can do. Before I can think of an idea, l 

program it to go forward and backward and jumping. But it only jumps up, I wanted it to jump forward. So, I then code where l drags li ttle 

boxes with instruction to create my character jump forward, whether they’re walking or switching backdrop. After doing all the coding I 

connect wires together to make buttons for controlling the main character in the game. 

The idea of this game is to go under and over to avoid the lava rock to reach the green square with a circle inside as safe place. You can go 

forward, up and down to reach the finish point within 45 seconds. If you hit any rocks or didn’t complete it in 45 seconds, you lose. But a 

few rocks are not dangerous that mean if you touch it, you don’t lose. Beware! 
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2.2 Lessons Learned 
• I learn how to use scratch

• I learn more about coding

• I learn how to connect wires

2.3 Reflection 
In the beginning, my brain was blank, I can’t think of a game to make. I wanted it to be like an obstacle. At that moment, I was also thinking 

about volcano because during that week, I read a book about volcano. I mixed those 2 ideas of volcanos and obstacle and that become my 

game.  

The challenge of making this game was making the ball (character) jump forward, not jumping up. I have to use glide X,Y position and I 

have to keep changing the number on the X,Y position to fit how much further  the ball jump and how high it is. After I made the ball go up 

and down, I thought the jumping was useless because it can already go up and then forward. 

For all the coding I have to use lots of help since this was my first time. At first, I was feeling a bit frustrated because I don’t know how to 

code and that makes me annoyed of having to wait for the teacher to suggest me. I also use cards to know the algorithm to help me code the 

ball to walk or do other things. 

I’m proud of making the ball jump forward since its complicated, even though I don’t need the jumping any more. Also, I like the color and 

the distance of the back drop (background). Its very bright and only have 2 main colors are red and dark grey, that makes the back drop looks 

good. 

In the future, I might change the ball (character) into a person who is a scientist about volcano. I would also make a level 2. I think the level 

2 might having the lava rock moving and you trying to go down the volcano without touching the lava rock. Again, their will be a time limit 

till the volcano burst that will be about 1 min. 

3. BIOS
Mira Kangrungruengchai is 10 years old, at the end of 2019. I was born in Thailand on November 12, 2009. I love to play tennis. It is my 

favorite sport, but it is not as much as spending time with my family. I also like to make things and coding games but not as much as playing 

them. I have been in International school Bangkok (ISB) for 2 years already.  I’m in grade 4 and I like to take innovation workshop class at 

school. I also like to try new things that’s why I applied in many courses of Junior Digital Innovator Camp at Darunsikkhalai school for 

Innovative Learning Thailand. 
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Abstract 

This project has the objective to learn about the face recognition system by using application 

programming interface (API). This API is operated on python platform. The first step to enable the API to 

recognize the human face is by taking the photo of a person and input this photo into the program database. The 

program will then analyze the photo in the database and compare with the photo from the real time camera 

embedded in the computer.    The person can be then identified after such comparison. From this project I have 

learnt about how the face recognition program is working and how to do the coding with python. In the future I 

will use this system and platform to develop the three-dimensional face recognition package that can be used in 

KMUTT. 

Keywords: Face recognition; image processing; API; Python; database 

1. Project overview

This project has been carried out because I want to learn about face recognition system, and I want to develop 

this system further in the future.  This kind of technology is important and can be applied in many ways. For 

example, it can be used for finding student and for recording student check-in at school automatically. This can 

be done by using the API. This program has algorithms that can compare the human face and is run by python 

language and platform. This application can be developed further for security check and safety 

purposes. Moreover, it can be integrated with IOT(Internet of Thing). Face can be used as a pass key to enter 

houses and buildings.   

2. Objective

The objective of this project is to learn about command set of the face recognition system by using API 

program and operated on python platform. 

3. Procedures

3.1. Prepare the computer notebook with Window 10 operating system with built-in camera.

3.2. Download API Face_recognition from the open source website of Github at

https://github.com/ageitgey/face_recognition.

3.3. Download necessary Library for API such as numpy (array controller), openCV (data transfer system

via port that is connected with camera), Cmake (Compiller) and face_recognition (all other necessary

libraries).

3.4. Take photo by device and configure the database.

3.5. Test API system by using photo have just taken.

3.6. Test the 

efficiency of the API, 

for example, testing if it 

can recognize a person 

from part of the face, 

test on how many faces 

that can be recognized, 

and distance from the 

camera. 

Fig. 1 Face recognition 

program interface 

running on Window. 
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4. Results

4.1. When testing with myself it was found that it can recognize my face as shown in the Figure 2 below

(photos with “✔”). When testing with mom’s face that does not have any information in the database,

the system says “unknown” as shown in the Figure 2 below.  

4.2. When using only a part of the face, it can recognize the face when eyes and nose are disclosed. However, 

the system cannot recognize (photos with “X”) the face when only eyes or site view of face are used. 

Figure 2 Operation and test of the face recognition system 

5. Lesson learned and future plan

The API together with python language and oprational platform can be used sucessfully to recognize the 

person’s face.  However, it cannot recognize the face when only part of the face or the side view of the face are 

used. It cannot either analyze three dimantional photo.  In the future, I plan to develop this to three dimentional 

system and enable it to detect emotion to identify person from cctv. Moreover, I will integrate this application 

with IOT(Internet of Thing). Face will be used as a pass key to enter houses and buildings.   

6. Biography

Master Prinn Chidthaisong is currently a Grade 6 student of Darunsikkhalai School for Innovative Learning

(KMUTT, Thailand).  He is interested in computer progrmaming and has started to learn some simple & basic 

computer programs (scratch, microbit, gogo board, raspberry pi) and languages  (php , my sql , javascript, html, 

python, css) 
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X
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ABSTRACT 

In this paper, we present Neuro-ExoHeal, a system that will improve the medical rehabilitation process by introducing an affordable 

paralysis treatment. Our observations from trials with patients wearing the device for an extended period of time include an improvement in 

the movement of their fingers suggesting the generation of useful neuroplasticity. Hence we assert that providing assistive forces inherently 

helps to counteract the muscle weakness. The rehabilitation routine with the device promises to accelerate the rate of recovery by 

approximately 30% and solve some of the latent problems in currently available rehabilitation devices. Additionally, the modular design of 

the exoskeleton hand created using a 3d printer allows the device to be reconfigured, re-positioned, and expanded upon to meet user 

requirements. 

Keywords 
Exoskeleton; neuroplasticity; humanitarian technologies; experimental approach;stroke rehabilitation. 

1. INTRODUCTION
Globally, 200 million people live with some type of disability or the other. Among them are a large number of people with motor 

disabilities. Hence rehabilitation becomes a primary challenge for the global goal of improving the quality of life of patients. This can be 

accomplished either through traditionally assisted physiotherapy or by using new technologies in rehabilitation centers. We designed 

Neuro-Exohealas an innovative solution to assist in rehabilitation of hand stroke and hand paralysis. 

Paralysis is a disability that is curable through neuro-plasticity. Neuro-plasticity refers to the ability of the brain to change from 

experience. Neuro-plasticity allows the nerve cells to compensate for injury and disease. During our search for a potential rehabilitation 

solution, we discovered that plasticity could offer a viable solution to the problem. The most important part is for the patient to believe in 

this process, to believe that he/she can flex a paralyzed body part and perform mental exercises in which he/she is moving the paralyzed 

hand. The belief enables the brain to develop the neurons and movements in the same way as if the patient were physically moving the 

paralyzed hand. 

We fitted our exoskeleton on both hands of a patient with hand paralysis. The “good” hand or the hand that is not diseased becomes a 

sensory input and the paralyzed hand is fixed with motors. When a movement is performed by the good hand, the paralyzed hand will 

mimic the exact movement. Thus, the patient will be made to think that he/she is moving both the hands simultaneously. 

2. PROJECT DESCRIPTION
We have made our device with a Arduino microcontroller with a 16 channel servo shield, five MG90 metal gear servos, 4.5” flex sensors 

and a 10k Ohm resistor. The whole apparatus was programmed using an open source program called Arduino sketches. Since the Neuro-

ExoHeal is designed to operate based on sensory inputs, the sensory hand will be fixed with flex sensors that detect precise movements 

performed by the phalanxes. The flex sensors will perceive any movement the patient is trying to make and sends analog data 

corresponding to the movements to the microcontroller. The Neuro-ExoHeal glove consists of five sensors, one for each finger. 

The microcontroller is wired to send digital signals to the precision motor mechanisms called servo motors. The servo motors possess the 

ability to actuate precise movements ranging from 0 to 180 degrees.The servo motors are stationed at the back of the diseased hand.The 

exoskeleton consists of five servos, one for each finger. Based on the data received by the microcontroller from the five flex sensors 

stationed on the sensory hand, the five motors are actuated. Thus the servos help mimic the movements of the sensory hand on the diseased 

hand.A servo shield is attached to the microcontroller, and a breadboard is used to reduce the wiring. 

The Neuro-ExoHeal works with the assistance of external linkages and joints present in the exoskeleton; as one joint pushes the other, the 

fingers move forward in sequence. The bending sequence typically followed is first, the metacarpal would bend, then the proximal phalanx, 

followed by the middle phalanx and finally the distal phalanx. 3D printing is used to construct the structure for the exoskeleton as it allows 

for flexibility and design modification.  

The device emphasizes on portability and functionality. In our trials, we observed that it was capable of providing sufficient output force, 

comfortability and enough battery life to last a full day’s use. The sensory glove was able to accurately read and process the angle of flex in 

each phalanx with enough positional accuracy, which enabled the exoskeleton to assist the impaired hand in mirroring the same movement. 
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Our design aims were to keep the device portable, functional, adjustable, durable and affordable. Our design meets all these criteria and we 

believe that this idea has the potential to make life easier for those who have lost their arm strength or have a paralyzed arm. 

 

3. LESSONS LEARNED
By working on this project, we have learned about the concept of neuroplasticity, the plastic like behavior of brain in much greater depth. 

We also gained more knowledge on stroke and possible cures, about the human anatomy in terms of parts of fingers, and how the bones 

move when fingers are flexed. On the engineering side, we learnt about the concept of torque and the amount of torque needed to pull our 

fingers.  

During the developing stage of our project, our flex sensors weren’t working as expected. So we came up with a plan to remodel our device 

using a potentiometer. Also, during testing of using Neuro-ExoHeal in routine activities, the rate of improvement was slower in one 

subject. After careful examination,we found that the average torque values were negative, indicating that as fingers open and close,the 

assistive forces were responsible for the flexion/extension in the phalanges. This is not ideal as providing too much assistance can cause 

patients to decrease their own physical effort during therapy which only hinders motor learning. Although the device can perform the 

flexion/extension movement, it cannot perform the abduction/adduction movement. Hence we need a more complex and sophisticated 

algorithm and design to include those movements. We are continuing to work on improving the design to overcome its current limitations. 

4. BIOS
Gautham Mohanraj is a grade 9 student studying at Amrita Vidyalayam Thalassery. He loves science and technology. He worked on this 

project along with four teammates from his class, Ashok Kumar, Tharak C.M, Rathul Mahesh and Arjun Santhosh under the guidance of 

Brahmacharini Sheela. He will be a member of the panel. 

Ashok Kumar is also a grade 9 student studying at Amrita VidyalayamThalassery. He has a passionate interest in applying science and 

technology for the betterment of society.He will be a member of the panel. 

The mentor of the group, Brahmacharini Sheela is the principal of Amrita VidyalayamThalassery. She has been motivating students in the 

school to develop their scientific temper and inculcate human values. She constantly mentors student to be technological innovators and 

challenges them to become change agents bringing changes in themselves, their families, their school and their communities. 

Image1:When a movement is performed by the 

good hand (blue gloves), the paralyzed hand(the 

black gloves) will mimic the same movement 

Image2: The complete set up of the exoskeleton 

system 

Image3:Components of Neuro-ExoHeal includes an Arduino, servo motors and wiring 

connections 
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ABSTRACT 
Pomelo is an educational robot which is suitable for elementary students between the ages of 4 to 7. Its aim is to teach coding to younger                          
kids in a simple way. Pomelo consists of two main parts: code blocks and the robot. The code blocks are similar to the “ABC” blocks that                          
children play within elementary schools. These blocks contain several commands such as move forward, turn left and turn right. When kids                     
stack these code blocks, Pomelo reads the instructions from top to bottom and moves accordingly. This allows kids to learn how                     
programming works with fun activities like games or puzzles. By making a physical toy-robot to teach some of the essential skills, we                      
aimed to enable students to collaborate together to solve physical problems such as mazes and puzzles rather than working on their own.                      
The main goal for this project was to create a robot that elementary school students can play and learn to code at the same time, this would,                           
in turn, make them interested in STEM fields. Learning is best done through playing, thus, the rudiments for programming can be thought                      
in its best manner through physical toys such as Pomelo. We believe that learning to think like a programmer is not only beneficial to the                         
future programmer but it is beneficial for everyone since skills like problem-solving and analytical thinking are essential for everybody.  

Keywords 
Education; algorithmic thinking; coding; visual programming; collaborative learning 

1. PROJECT DESCRIPTION

1.1 Project Overview 
Our main goal when designing Pomelo was to create an environment for people to learn the basics of programming at a young age. To                         

accomplish this, we implemented physical code blocks to program Pomelo so that even elementary school students can give instructions to                    
Pomelo without difficulties. The icons on the code blocks make it easy for kids to understand the function of the block by the kids for                         
students that can’t quite read. We imagined Pomelo being used in a classroom environment where the teacher creates puzzles and mazes for                      
students to solve together using Pomelo. These kinds of assignments will encourage collaboration between              
students as well as teach them essential skills like problem-solving and critical thinking.  

There are many different coding platforms for kids to learn basic programming but most of them are in a                   
computer environment that may create an isolated setting when they are programming which might              
discourage some students from learning. These approaches are great for students who want to create               
games or learn to program but are not interesting or fun for students that are not into programming.                  
Pomelo, however, counteracts these problems as it is a physical robot that can be coded with simple                 
blocks. Students can work together to solve the puzzles assigned by discussing how the blocks should be                 
arranged and also, the simple programming method does not bore students since it feels more like playing                 
with a robot rather than coding. 

To create these aforementioned code blocks we placed an ArUco marker on the top left corner of all sides                   
of the blocks as can be seen in Figure 1. The camera in the form of the robot reads these markers from                      
top to bottom and performs the moves accordingly. The ArUco markers were used to identify the blocks                 
since the patterns on them were simple enough for the camera to identify from a distance with non-ideal                  
lighting. 

To make the interaction between Pomelo and the students more natural we wanted to give Pomelo an                 
appearance that children would be comfortable playing with. To accomplish this goal we showed              
different designs to elementary school students and a majority of students said that they preferred to                

FabLearn Asia 2020, Bangkok, Thailand. January 10-12, 2020

98

https://www.hisarschool.k12.tr/
https://www.hisarschool.k12.tr/
https://www.hisarschool.k12.tr/
https://www.hisarschool.k12.tr/
https://www.hisarschool.k12.tr/
https://www.hisarschool.k12.tr/
https://www.hisarschool.k12.tr/
https://www.hisarschool.k12.tr/
https://www.hisarschool.k12.tr/
https://www.hisarschool.k12.tr/
https://www.hisarschool.k12.tr/
https://www.hisarschool.k12.tr/
https://www.hisarschool.k12.tr/
https://www.hisarschool.k12.tr/
https://www.hisarschool.k12.tr/
https://www.hisarschool.k12.tr/
https://www.hisarschool.k12.tr/
https://www.hisarschool.k12.tr/
https://www.hisarschool.k12.tr/
https://www.hisarschool.k12.tr/
https://www.hisarschool.k12.tr/


play with the dog-like design. Moreover, we wanted to add emotions to Pomelo to make the interaction less mechanical and more organic.                      
To do this we added eyes on the screen at the front of the robot. Now, using the screen Pomelo can be sad or happy depending on the                            
situation. 

1.2 Prototypes 

Prototype 1 (Figure 2) 
Our first prototype was made mainly to test the first version of our code and electronics. It was made from a laser-cut base and a forex                          
display mount. Even though this prototype didn’t work, it was a good first step to start building the robot.  

Prototype 2 (Figure 3) 
With the survey results that we got from elementary students, we designed a dog-shaped outer shell for the updated electronics and display.                      
This was our first prototype that was functional so we started to test the basic functionalities with children. 

Prototype 3 (Figure 4) 
While we were testing our second prototype we observed that the robot was slower than we wanted                 
because of all the unnecessary weight of the large outer shell so, with this prototype, we wanted to make                   
the robot smaller and more lightweight. We designed and printed a completely new outer design and we                 
got rid of the speaker so that the robot can move without any trouble. We aim to test this prototype in                     
classrooms. 

In the future we plan to test Pomelo in elementary school classroom and develop further develop it with                  
the feedback we get from the students.  

1.3 Lessons Learned 
Our first idea of Pomelo was very complex and out of reach: we planned it to have a voice recognition                    
system so it could answer the questions of the kids. Later on, we thought we should simplify the purpose                   
of Pomelo just to teach coding to younger kids because the idea was deviating and getting more and more                   
complex. We learned that we shouldn’t try to do everything.  

We started building the robot by building the main electronic components of Pomelo. It was originally                
designed to have a speaker and a microphone to do voice recognition but later on, those were removed.                  
While we were building the first prototype,, we realized that our programming and electronics knowledge               
was not adequate to build this robot. We asked our senior students and alumni to teach us how to use the                     
OpenCV library for the Raspberry Pi and Autodesk Maya to animate the eyes. We learned to program the                  
robot to see the AruCo markers and to create animated faces to give the robot a more toy-like appearance.  

When we started building our second prototype we realized that the ideal people to ask what the design                  
should look like was the target audience, elementary school students, so we surveyed and decided on a                 
dog-shaped design. We thought that the ideal manufacturing method to create this design was 3D printing                
so we had to learn how to print a shell that was almost three times the size of our printers build volume and                       
full of overhangs. After a few tries where the of failed and poor quality prints we managed to get it right                     
and produced the print shown in Figure 3. When we went to the Student Design Competition in Human                  
Robot Interaction conference in Daegu, Korea with this design we quickly realized that the pin joints that                 
were put in place to hold the printed pieces were not it enough to held them while the robot was moving so                      
while designing our most recent prototype we wanted to add a more sturdy joint mechanism. With this in                  
mind, we started researching different hinge design to hold the pieces together and to give us easy access to                   
the electronics for troubleshooting. Eventually, we settled on a hinge design that was similar to a car trunk                  
hinge that covered both the left and right sides of the robot (Figure 5).  

Building this robot taught us a lot about electronics, programming, 3D design, and manufacturing prototypes.               
We want to continue building Pomelo with all the knowledge we gained and all the knowledge we will gain                   
in the future. 

2. BIOS
Our group members are part of the HisarCS Idealab in Hisar School, Istanbul. HisarCS community consists                
of highschool students from Hisar School and graduates. As HisarCS team we attend various robotics               
competitions, hackathons and conferences around the world. Last year, we were accepted to the HRI               
conference in South Korea with Pomelo and we earned the Delegate’s Choice Award in the Student Design                 
Competition. All authors will be attending the conference. 
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ABSTRACT 
We came up with the idea of The Smart Air Purifying Robot ‘PUFFY' because we realized that Thailand, and many other countries nowsdays 
are encountering with the dust problem.  So we were thinking of the air purifiers that is superior to other air purifiers in senses of easy to 
carry to anywhere and works in greater efficiency, this is the emerging of PUFFY.   

PUFFY can catch PM2.5 dust like other top quality air purifiers do. However it is small and light, so we can take it to anywhere we want. 
Besides, he has 4 wheels to move from place to place while cleaning the air, and he will stop when he find the area having high PM2.5, and 
he will purify the air with his top power until the air is good for breathing.   

Keywords 
Air Purifying Robot; Autonomous Mobile System; Mobile and Obstacle Avoidance System; 

1. PROJECT DESCRIPTION
As we know, big cities such as Bangkok, Chiangmai, Hatyai, etc. have a lot of dust because they have a lot of people, traffic jam, and a lot 
of activities causing pollution and dust.  One major type of dust that we are very much concerned is Particulate Matters 2.5 or  ‘PM2.5’ It is 
very small particle.  Its diameter is smaller than 2.5 micron.  You can imagine it is as smaller as one-twentieth of one of our hair , so it can 
pass through our nose, throat, into our lungs.  It can damage our lungs by causing lung disease if we get it too much or for a long time. 

1.1 Project Overview 
PUFFY consists of 2 systems.  They are purifying system and mobile & obstacle avoidance system.  Both systems are controlled by board 
“IPST-SE”. When PUFFY is working, purifying system and mobile & obstacle avoidance system will work together at the same time.  That 
means while PUFFY is walking, he is also purifying the air around him too and when he found the area with ton of dust, he will stop and 
work harder till the air get cleaned, then he walks further. His body can change the colored light according to the air quality in that area too.  
Moreover, while walking, if he found obstacles, he can stop and choose the safe way he can go. 

  Picture 1. The purifying system     Picture 2. Purifying System with Input-Output Diagram 

1.1.1 Purifying System 
PUFFY’s main body is made out of fully closed plastic box and we cut the hole on his lid and place the fan inside this hole. Then, we cut 
both sides of the box and place filters there. The filters we use here are composed of carbon filter, electrostatic filter and 3M purifier PM1.0.  
The use of these 3 filters helps PUFFY to catch very smaller dust particles like PM2.5.  Now it is completed structure of purifying system 

When we switch on the fan, the fan will pull the air inside the chamber to outside.  This makes inside the chamber having lower air pressure 
than outside.  And as we all know that air flows from high pressure area to lower pressure area.  So, the air outside PUFFY will move toward 
PUFFY’s chamber by passing through filters both sides of PUFFY.  The filters will catch the dust from the air, and release cleaned air to the 
chamber, then the fan absorbs cleaned air to the outside.  This air circulation makes air around PUFFY cleaner.  
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In this purifying process, we also use sensor PMS7003 to measure the amount of PM2.5 in the air, then the IPST-SE board reads the result 
from sensor and displays it on the screen here.  If the display shows low PM2.5, the board will order the fan to work slowly.  However, if the 
display shows high PM2.5, the board will order the fan to work harder.  

1.1.2 Mobile & Obstacle Avoidance System 
PUFFY walks by using 4 DC motors to control 4 wheels.  In obstacle avoidance system, we use 2 upper infrared distance sensor(front and 
back) to detect the obstacle and use servo motor to rotate the sensors in order to check obstacle 360 degree around PUFFY. These two sensors 
are used to detect the large obstacle in the field far from robot.  

Because the upper infrared distance sensor can detect only the object that is as high as sensor itself, or higher, then we use infrared proximity 
sensor attach to PUFFY front and back in bottom level.  These infrared proximity sensors can detect the obstacles that are small, short and 
close to the robot. 

While PUFFY is walking forward, the front moving sensor(both upper and lower sensors) will start to detect object. When the sensor detects 
something at its front, it will order PUFFY to stop, and the sensor will check on left side area first.  If it is free, PUFFY will turn left.  If not, 
the sensor will check on right side area.  If it is free, PUFFY will turn right.  However, if the sensor found both left and right areas are not 
free, it will order PUFFY to go backward.  When PUFFY walks backward, the process will be like when he goes forward, but different only 
the sensor will check right side area before left side area, and if both side areas are not free, PUFFY will be ordered to walk forward. 

 Picture 3. Autonomous Mobile Robot System Layout      Picture 4. Mobile Robot System with Input-Output Diagram  

1.2 Performance Testing 
We tested PUFFY’s air purifying performance in the box size 45x55x40 cm3.  We made incense smoke inside the box represent PM2.5 in 
amount of >500ug/m3 and we used PM2.5 commercial reader(Smartmi) to measure the amount of PM2.5 in the air.  We finally ended up 
using 1.5 minutes to clean contaminated air in the box to cleaned air. 

We tested PUFFY’s obstacle avoidance performance by letting him move around the room.  We found he can move around without getting 
struck with, or crash any big or small obstacles.  You can check out the demonstation of testing PUFFY’s air purifying performance and 
obstacle avoidance performance from my video. (Demonstated Presentation  https://www.youtube.com/watch?v=uvZdHzE2BDk) 

1.3 Lessons Learned 
This project helps kids to learn creatively towards the solutions of the problems.  Kids could use right motors, sensors suitable to the works. 
Besides, kids can imagine the relation of input and output of the system.  This benefits them to apply their knowledge to more complicated 
systems they might meet in the future. 

Kids learned to use graphic programming named iBlockly[1] without having basic programming before.  Kids can understand software 
working sequences and be able to understand how to collect data from the sensors and use data to control motors and other outputs. 

2. BIOS
Phakawut  Thummawuttikul is 10 years old.  He is studying in grade 4 of Surat Thani International School.  He is fascinated in programming, 
investigating science issues.  He dreams to be AI engineer.  He dreams one day he can create the valuable invention that impact the world 
greatly. 

3. REFERENCES
[1] อนิรทุธ ์วชิาเรว็, ธรีวธุ จติพรมมา, นคร ภกัดชีาต,ิ วรพจน ์กรแกว้วฒันกลุ และ ชยัวฒัน ์ลมิพรจติรวไิล. 2017. IBlockly Beginning
manual with Arduino. Innovative Experiment Co., Ltd. 
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บทคัดย่อ Abstract 

การพลัดตกหกล้มเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสองในกลุ่มของการบาดเจ็บโดยไม่ตั้งใจ รองจาก
การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน ความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้มเพิ่มสูงขึ้นตามอายุ ประกอบกับปัจจุบันประเทศไทย ก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ (Ageing Society) โดยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในระยะ 10 ปี มี
ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นถึง 2,500,000 คน และคาดการณ์ว่าจะสูงถึงร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2568 จึงนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ทางร่างกายและความเสื่อมตามวัย ทำให้มีปัญหาทั้งโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ โดยเฉพาะการบาดเจ็บจากการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 
นอกจากน้ี การบาดเจ็บภายหลังการพลัดตกหกล้ม มีตั้งแต่อาการ เล็กน้อยจนถึงขั้นรุนแรง และเสียชีวิตได้ ซึ่งส่งผลให้คุณภาพชีวิตลดลงจาก
ความพิการ ช่วยตัวเองไม่ได้หรือต้องพึ่งพาผู้อื่น และยังพบว่าค่าใช้จ่ายของ ระบบบริการในผู้สูงอายุที่พลัดตกหกล้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนท่ัว
โลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน และ สังคมทั้งค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อม จากปัญหาข้างต้นจึงต้องการศึกษาและตรวจจับ
เกี่ยวกับลักษณะการล้มของผู้สูงอายุ เพื่อที่จะนำไปต่อยอดในการป้องกันและการขอความช่วยเหลือของผู้สูงอายุเมื่อเกิดอุบัติเหตุการณ์การ
พลัดตกหกล้ม ลดอัตราการเกิดอัมพาตและการเสียชีวิต โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเฝ้าระวังผู้สูงอายุเมื่ออยู่บ้านเพียงลำพังหรือใน
ขณะที่เกิดอุบัติเหตุจากการพลัดตกหกล้มที่ไม่สามารถลุกขึ้นมาช่วยเหลือตนเองได้ โดยในตัวอุปกรณ์จะมีระบบการแจ้งเตือนกลับไปยังผู้ดูแล
โดยอัตโนมัติในรูปแบบของข้อความและรูปภาพส่งไปหาผู้ดูแล โดยในโครงงานนี้ต้องการนำเสนอกระบวนการการตรวจจับของระบบและ
กระบวนการการแจ้งเตือนของระบบที่ได้จัดทำขึ้นด้วยเซ็นเซอร์ Accelerometer เพื่อหารูปแบบในการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุได้อย่าง
ถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น 

จากบทเรียนที่เราได้รับมากที่สุดไม่ใช่ผลสำเร็จของช้ินงานแต่เป็นกระบวนการและขั้นตอนในระหว่างการทำงานที่สอนให้เราสามารถ
เรียนรู้และเริ่มต้นในการทำโครงงานในด้านนี้ได้ ซึ่งทำให้เราเรียนรู้ข้อผิดพลาดและรู้ว่าจะตอ้งหาข้อมูลเพิ่มเตมิอยู่เสมอเพื่อท่ีจะนำมาแก้ไขใน
สิ่งที่เราทำไม่ได้ ซึ่งข้อผิดพลาดต่างๆเหล่านี้เราไม่สามารถที่จะเสาะหาวิธีแก้ไขได้จากแหล่งเดียว เนื่องจากทุกปัญหามีเหตุผลที่จะต้องแก้ไข
แตกต่างกันไป ซึ่งตัวชิ้นงานนี้ได้รับคำปรึกษาจากผู้ที่มีความถนัดและมีความเชี่ยวชาญจนทำให้ผลงานออกมาได้สำเร็จ และจากการที่เราได้
เรียนรู้ถึงข้อผิดพลาดและเหตุผลของข้อผิดพลาดนั้นๆที่บางครั้งเราไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองเนื่องจากความรู้และประสบการณ์ยังไม่
เพียงพอ แต่หากเราได้ทราบถึงเหตุผลจากการค้นคว้าด้วยตนเองและการปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญแล้วนั้นจะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้
และทำให้เราได้เกิดการเรียนรู้อีกท้ังเพิ่มประสบการณ์ให้กับตนเอง 

คำสำคัญ Keywords 

อุปกรณ์ช่วยเหลือผูสู้งอาย;ุ ระบบการแจ้งเตือนด้วยข้อความและภาพ; การเรียนรู้ผ่านการประดิษฐ์;  
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ภาพที่ 1 ภาพอุปกรณ์ตรวจจับ    ภาพที่ 2 อุปกรณ์แจ้งเตือน      ภาพที่ 3 ตำแหน่งติดต้ังอุปกรณ์ตรวจการล้ม  ภาพที่ 4 การแจ้งเตือน 



2. คำอธิบายเกี่ยวกับโครงงาน

โครงงานช้ินนี้เป็นโครงงานท่ีจะสามารถพัฒนาต่อยอดขึ้นไปได้อีกมากมายหลายด้านจึงทำให้ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา ขณะนี้ได้ทำ
สำเร็จถึงวัตถุประสงค์แรกที่ได้ตั้งเอาไว้และสามารถนำมาใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ โดยในตัวอุปกรณ์จะมีระบบการแจ้งเ ตือนกลับไปยัง
ผู้ดูแลโดยอัตโนมัติในรูปแบบของข้อความและรูปภาพส่งไปหาผู้ดูแล โดยในโครงงานนี้ต้องการนำเสนอกระบวนการการตรวจจับของระบบ
และกระบวนการการแจ้งเตือนของระบบท่ีได้จัดทำข้ึนด้วยเซ็นเซอร์ Accelerometer  

ซึ่งจากประสบการณ์ที่ได้ลงมือปฏิบัติจากโครงงานนี้จะเห็นได้ชัดว่าระหว่างสิ่งที่เราคิดและสิ่งที่เราปฏิบัติจริงมีความแตกต่างกันโดย
สิ้นเชิง ซึ่งการปฏิบัติจริงนั้นมีความยากในด้าน hardwere และ softwere เช่นชนิดอุปกรณ์ ชนิดภาษาท่ีใช้ในการคำนวณรับค่าต่างๆที่ไมเ่คย
เรียนมาก่อน  

2.1 ภาพรวมของโครงงาน 
เป้าหมายและวตัถุประสงค์ของโครงงานนี้ในข้ันแรกคือระบบสามารถตรวจจับการพลัดตกหกลม้และสง่ภาพรวมทั้งข้อความแจ้งเตือน

การพลัดตกหกลม้ได้ ซึ่งสามารถทำงานและใช้งานได้จริง ซึ่งในปัจจุบันเราไดด้ำเนินการบรรลุวตัถุประสงค์แรกเรียบร้อยโดยทำอุปกรณ์
ตรวจจับและอุปกรณ์แจ้งเตือนไดส้ำเรจ็ ซึ่งปัญหาต่างๆที่เราพบแรกเริ่มคือไม่ทราบวิธีการใช้อุปกรณ์ แก้ไขโดยการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้
วิธีการใช้งาน ปัญหาที่สองคือการเขียนโปรแกรม การเช่ือมต่ออุปกรณ์ การสื่อสารของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ที่นำมาใช้ รวมถึงการ
คำนวณค่าในการตรวจจบัซึ่งเป็นหาที่ยากสำหรับโครงงานนี้ แต่หลงัจากท่ีได้ศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ทางอินเตอร์เนต็ ไดร้ับคำปรึกษาจากผู้ที่มี
ความถนัดและมีความเช่ียวชาญ ทำให้ทราบถึงวิธีการคิด การคำนวณและการหาความแตกต่างของข้อมูล ทำให้สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้  

ส่วนการวางแผนในการทำโครงงานนี้เริ่มจากทำความรู้จักกับอุปกรณ์และสร้างเป้าหมายที่ท้าทายใหก้ับตัวเองอยู่เสมอ จึงทำให้
สามารถทำงานไดต้่อเนื่องและสนกุกับงานท่ีทำ เกิดความสามามัคคีในการคิดการแก้ปัญหา ซึ่งขณะนี้ได้ทำสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์แรก 
แต่ยังต้องพัฒนาในเรื่องของความแม่นยำของการรับส่งข้อมูลและภาพจากตัวกล้อง 

2.2 บทเรียนที่ได้รับ 

มีการพัฒนาทักษะในการ เขียนโค้ดโปรแกรม การใช้โปรแกรมต่างๆ การเรียนรู้การใช้อุปกรณ์เช่น 3d printer , laser cutter และ 
การจัดการพลังงานในวงจร การคำนวณทางฟิสิกส์ และทางวิศวะกรรมศาสตร์ ได้รู้จักอุปกรณ์ใหม่ๆ สิ่งที่อยากพัฒนาต่อไปคือการใช้สำหรับ
กล้องหลายๆตัวและ เพิ่มความแม่นยำกับเซนเซอร์เพราะว่าการทำโครงงานนี้สำหรับผมมันยังไม่สิ้นสุดแต่มันกลับสามารถพัฒนาต่อไปได้ถ้า
ใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันและส่วนสำหรบัตัวผมเองต้องการที่จะหาประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นและรู้จกักับเทคโนโลยีใหม่มากยิ่งขึ้นเพื่อท่ีจะนีม้า
ประยุกต์ซึ่งโครงงานก็พิสูจน์ให้ผมเห็นว่าประสบการณ์ที่สั่งสมมาสามารถนำมาใช้ได้จริง  

3. ประวัติผู้เขียน
จากการที่ชื่นชอบในการประดิษฐ์ต่างๆและได้รับโอกาสที่จะต้องมาแก้ปัญหาเกี่ยวกับผู้สูงอายุโดยจะต้องคิดวิธีที่จะนำมาทำเองและ

จะต้องมีการส่งความคืบหน้าต่างๆให้กับอาจารย์ จึงได้มีการคิดโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ไขในการเพิ่มเวลาส่วนตัวให้กับผู้สูงอายุและผู้ ดูแลไม่
ต้องเป็นห่วงในเมื่อปล่อยให้อยู่เพียงลำพังและความสบายใจของผู้สูงอายุท่ีต้องการช่วยเหลือตนเองและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งก็ได้มา
ชักชวนเพื่อนที่รู้จักในมัธยมต้นลองมาร่วมทำเกี่ยวกับหัวข้อที่คิดขึ้นนี้ เนื่องจากเพื่อนมีความสามารถในด้านนี้และอยากลองที่จะทำจึ งได้มา
ร่วมงานท่ีจะทำโปรเจคชิ้นน้ีโดยที่ผู้ร่วมนำเสนอคือ นางสาวมัซนีย์ ฮานาฟี (เพื่อนร่วมโครงงาน) 

FabLearn Asia 2020, Bangkok, Thailand. January 10-12, 2020

103



Smart Electric Wheelchair 

ธนทัต สินเจรญิ ธนทัต แซ่โค้ว วรรธนะ แซ่ลี้ และอิทธิภพ ทิมวิภาค 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั ธนบุรี 201 หมู่ 6 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

บทคัดย่อ 

โครงงานเรื่อง Smart Electric Wheelchair จัดทำขึ้นเพื่อต้องการประดิษฐ์เก้าอี้สำหรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้

พิการทางการเคลื่อนที่ หรือผู้สูงอายุท่ีไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เอง โดย Smart Electric Wheelchair เป็นวีลแชร์ที่ใช้ไมโครคอล

โทรลเลอร์บอร์ด (Arduino board) ในการควบคุมการทำงานโดยไม่ต้องใช้แรงแขนของผู้พิการ หรือผู้ดูแลในการเคลื่อนที่ 

ซึ่งระบบการสั่งการวีลแชร์จะแบ่งเป็น 2 ระบบ ได้แก่ ระบบที่สั่งการผ่านแอพพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือ โดย เชื่อมต่อกับ

สัญญาณ Bluetooth RC controller ภายในระบบควบคุมของวีลแชร์ ซึ่งจะปรากฏปุ่มคำสั่งเดินหน้า ถอยหลัง เลี้ยวซ้าย และ

เลี้ยวขวาบริเวณหน้าจอโทรศัพท์มือถือ และระบบที่สองคือการสั่งการการเคลื่อนที่ของ Smart Electric Wheelchair โดยใช้

เสียงผ่านทางไมโครโฟนที่เชื่อมต่อกับระบบควบคุมของวีลแชร์ สำหรับผู้พิการที่ไม่สามารถใช้ร่างการส่วนบนในการควบคุม  

วีลแชร์ผ่านแอพพลิเคชันได้ นอกจากนี้ Smart Electric Wheelchair ยังมีปุ่ม SOS เพื่อสั่งการให้วีลแชร์สามารถหยุดการ

ทำงานได้ทันที และระบุตำแหน่งของผู้ใช้งานให้กับผู้ดูแลในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ เพื่อ ให้ผู้ดูแลสามารถช่วยเหลือผู้ใช้งานได้

ทันเวลา 

สมรรถนะในการใช้งาน Smart Electric Wheelchair จากการทดสอบพบวีลแชร์มีอัตราเร็วสูงสุดเฉลี่ยเท่ากับ 

1.40 m/s สามารถรับน้ำหนักของผู้ใช้งานได้ไม่เกิน 100 กิโลกรัม สำหรับประสิทธิภาพในการหยุดการเคลื่อนที่ และส่งเสียง

เมื่อเข้าใกล้ผนังในระยะน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 เซนติเมตร ทั้งด้านหน้า ด้านหลัง ด้านซ้าย และด้านขวา พบว่ามีความถูกต้อง

แม่งยำ 100 เปอร์เซ็นต์ Smart Electric Wheelchair ใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลด์ 35 Ah เพื่อเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้กับ

ระบบขับเคลื่อน และระบบควบคุม ซึ่งใช้ระยะเวลาในการชาร์จเฉลี่ยเท่ากับ 7.42 ชั่วโมง และสามารถใช้งานได้จริงเป็นเวลา 

15.24 ชั่วโมง จากการทดสอบ และสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งาน Smart Electric Wheelchair จากผู้ทดลองใช้จริง 

ณ สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง พบว่า Smart Electric Wheelchair มีความสามารถในการทำงาน

ในระดับดีมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่า Smart Electric Wheelchair มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้จริง 

คำสำคัญ ; Smart Electric Wheelchair 

ที่มาของแนวคิดในการประดิษฐ์ 

ในปี พ.ศ. 2561 ทางกรมส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พบว่าในประเทศไทยมีคนพิการด้านร่างกาย 

48.76% ของคนพิการทั้งหมด และเพิ่มขึ้นทุกปี รวมถึงญาติของสมาชิกในกลุ่มของคณะผู้จัดทำซึ่งเป็นคนพิการในการเคลือ่นที่ 

อีกทั้งมีญาติที่เป็นคนชราที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเอง ซึ่งบุคคลเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นผู้มีความบกพร่องในการเคลื่อนที่ จึง

จำเป็นต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งบางครั้งก็ไม่สามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา และ

นอกจากนี้ผู้บกพร่องในการเคลื่อนที่ยังมีความต้องการที่จะช่วยเหลือตนเองให้ได้มากที่สุด ส่งผลให้เกิดการประดิษฐ์ และ

พัฒนาวีลแชร์เพื่อช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวให้มากขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้บกพร่องในการเคลื่อนที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุด 

ส่งผลให้วีลแชร์มีราคาสูงขึ้นด้วย และผู้บกพร่องทางการเคลื่อนที่บางกลุ่มไม่สามารถซื้อใช้ได้ ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นนั้นยังไม่

สามารถตรวจสอบพิกัดที่อยู่ของผู้ใช้งานได้ ทำให้หากเกิดกรณีฉุกเฉินผู้ดูแลไม่สามารถติดตามช่วยเหลือได้ทันเวลา  ซึ่งจาก

ปัญหาข้างต้นทางคณะผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นความสำคัญ และมีแนวความคิดที่จะประดิษฐ์ Smart Electric Wheelchair เพื่อ

เป็นอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ และลดต้นทุนพร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้แก่ผู้บกพร่องทางการเคลื่อนที่ 
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วัตถุประสงค ์

1. เพื่อประดิษฐ์ Smart Electric Wheelchair

2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของ Smart Electric Wheelchair

รูปที่ 1 โครงสร้างและการต่อระบบการเคลื่อนที่ของ Smart Electric Wheelchair 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการเคลื่อนที่ให้ช่วยเหลือตัวเองได้

2. สามารถนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คุณค่า และผลกระทบต่อสังคม 

1. Smart Electric Wheelchair สามารถช่วยเหลือบุคคลผู้ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ให้สามารถเคลื่อนที่ได้สะดวกมาก

ขึน้ 

2. Smart Electric Wheelchair มีราคาถูกกว่าวิลแชร์ไฟฟ้าซึ่งขายตามท้องตลาด เนื่องจากการนำวัสดุเหลือใช้มา

ใช้งาน 
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เครื่องตรวจจับควันบุหรี่อัจฉริยะ (Smoke Sensor) 
นายทัตสรวง  วิเชียรศิลป์ 
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ิ ๒ 
อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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เว็บไซต์ของโรงเรียน : www.ben.2.ac.th 
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บทคัดย่อ Abstract 
โครงงานเรื่อง เครื่องตรวจจับควันบุหรี่อัจฉริยะ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประดิษฐ์เครื่องตรวจจับควันบุหรี่ และทดสอบประสิทธิภาพของ

เครื่องตรวจจับควันบุหรี่ โดยเป็นแบบที่ใช้ตัวตรวจจับก๊าซ Flammable Gas & Smoke Sensor (MQ-2) มีประสิทธิภาพในการตรวจจับ
ควันบุหรี่ได้ กลุ่มเป้าหมายคือนักเรียน และบุคลากรโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ โดยผู้จัดท าได้มีการวางแผนการท าอย่างเป็นระบบกับ
สมาชิกในกลุ่ม มีการท างานเป็นทีม ปรึกษาและฝึกเขียนโปรแกรม KidBright จากคุณครู มีข้ันตอนการสร้างชิ้นงานตามรูปแบบของสะเต็ม
ศึกษา (STEM education) โดยเครื่องตรวจจับควันบุหรี่อัจฉริยะมีหลักการท างานคือ เมื่อพบกลุ่มควัน แก๊ส เคลื่อนที่ผ่านบริเวณ Sensor จะ
มีการส่งสัญญาณ analog ไปยัง KidBright และแจ้งเตือนไปยัง application line โดยผลการทดลองพบว่า เมื่อน าเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ 
ไปไว้ภายในห้องน้ าท่ีมีขนาด 1.2 ตารางเมตรและมีความสูงของห้อง 2.4 เมตร เครื่องสามารถตรวจจบควันได้ โดยระยะเวลาท่ีเครื่องตรวจจับ
เริ่มแจ้งเตือนหลังจากเกิดควันที่ระยะ 0.5 และ 1 เมตร พบว่า ย่ิงจ านวนบุหรี่มากท าให้เกิดควันเพ่ิมมากข้ึนเซ็นเซอร์ก็จะสามารถตรวจจับ
ควันได้เร็วข้ึน และระยะที่ใกล้กับเครื่องตรวจจับควันบุหรี่จะสามารถส่งการแจ้งเตือนได้เร็ว ส่วนการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านทาง 
application line สามารถแจ้งเตือนได้ทุกครั้งไม่มีผิดพลาด 

ค ำส ำคัญ Keywords 
เครื่องตรวจจับควันบุหรี่; บอร์ด Kid Bright ; Flammable Gas & Smoke Sensor (MQ-2); การท างานเป็นทีม; สะเต็มศึกษา (STEM education) 

2. ค ำอธิบำยเก่ียวกับโครงงำน
2.1  ภำพรวมของโครงงำน

          เป้าหมายของการท าสิ่งประดิษฐ์ 1) เพ่ือสร้างเครื่องตรวจจับควันบุหรี่  2) เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ที่
สร้างข้ึน โดยมีข้ันตอนการสร้างเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ตามกระบวนการสะเต็มศึกษา ดังน้ี 1) ระบุปัญหา 2) รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับปัญญา 3) ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา 4) วางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา 5) ทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขวิธีการ
แก้ปัญหาหรือชิ้นงาน 6) น าเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหา หรือชิ้นงาน  โดยใช้อุปกรณ์จากโครงการโรงประลองต้นแบบทาง
วิศวกรรม (Fabrication Lab) เขียนโปรแกรมโดยใช้โปรแกรม KidBright และarduino 8.1 พร้อมทั้งต่อวงจร ออกแบบและพิมพ์ตัวโครงหุ้ม 
Board โดยโปรแกรม TinkerCAD และโปรแกรม 3D Printer  

ผลการทดลอง ท าการทดสอบการส่งข้อความผ่านทาง application lineแจ้งเตือน จ านวน 10 ครั้ง ต่อเน่ืองกัน พบว่าระบบสามารถ
ส่งข้อความผ่านทาง application lineแจ้งเตือนได้ 10 ครั้ง และระยะเวลาในการส่งข้อความ แจ้งเตือนหลังจากตรวจพบควันจะข้ึนอยู่กับ
ระบบเครือข่ายของโทรศัพท์จะแสดงข้อความท่ีได้รับจากระบบ โดยเครื่องตรวจจับควันบุหรี่ที่สร้างข้ึนเป็นระบบที่สามารถตรวจจับควันบุหรี่
ได้จริงภายในห้องน้ าท่ีมีขนาด 1.2 ตารางเมตรและมีความสูง 2.4 เมตร และสามารถส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านทาง application line เพ่ือ
แจ้งเตือนไปยังครูเวรที่ดูแลได้ โดยระยะเวลาท่ีเครื่องตรวจจับเริ่มแจ้งเตือนหลังจากเกิดควันที่ระยะ 0.5 และ 1 เมตร ย่ิงจ านวนบุหรี่มากท า
ให้เกิดควันเพ่ิมมากข้ึนเซ็นเซอร์ก็จะสามารถตรวจจับควันได้เร็วข้ึน และระยะที่ใกล้กับเครื่องตรวจจับควันบุหรี่จะสามารถส่งการแจ้งเตือนได้
เร็ว ส่วนการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านทาง application line สามารถแจ้งเตือนได้ทุกครั้งไม่มีผิดพลาด แสดงดังรูป 

     ภาพ 1 โครงสร้างเคร่ืองตรวจจับควันบุหร่ี       ภาพ 2 การติดต้ังเคร่ืองตรวจจับควันบุหร่ีในห้องน้ า        ภาพ 3 การเขียนโปรแกรม arduino 8.1
         ขนาด 1.2 ตารางเมตร ความสูง 2.4 เมตร 
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ภาพ 4 การทดสอบระยะเวลาที่เคร่ืองตรวจจับเร่ิมแจ้งเตือนหลังจากเกิดควันที่ระยะ 0.5 และ1 เมตร      ภาพ 5 การแจ้งเตือนผ่าน application line 

ลิงค์วีดิโอการท างานของเครื่อง https://www.youtube.com/watch?v=W0G4xE_yGQY 

บทเรียนที่ได้รับ 
ได้ประสบการณ์ใหม่ๆเก่ียวกับสิ่งที่ไม่เคยท าน่ันคือการที่เราออกจาก comfort zone ของตัวเอง และได้มีการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 

มาสร้างสรรค์ชิ้นงานตามรูปแบบของวิศวกรรม เกิดทักษะส าคัญในการใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1)ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ประกอบด้วย การคิดสร้างสรรค์ ใส่ใจนวัตกรรม มีวิจารณญาณ แก้ปัญหาเป็น สื่อสารดี และเต็มใจร่วมมือ 2) ทักษะสารสนเทศ 
สื่อ เทคโนโลยี และ3) ทักษะชีวิตและอาชีพ อีกท้ังมีการท างานร่วมกันเป็นทีมมากย่ิงข้ึนและเราภูมิใจที่เราน้ันเป็นผู้สร้างผลงานน้ันด้วยมือเรา 
โดยใช้ความสามารถของเราและได้เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนเครื่องมือใหม่ๆอีกด้วย  สิ่งที่อยากจะพัฒนาต่อไป ถ้าได้เวลาท างานน้ีต่อ
หรือได้ท าโครงงานใหม่ผู้จัดท าจะมีการพัฒนาต่อยอดให้มีการใช้งานที่ง่ายข้ึน เข้าถึงชุมชนให้มากข้ึน มีการเก็บข้อมูลย่างเป็นระบบ และเกิด
การต่อยอดจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้องต่อไป   

ประวัติผู้เขียน 
นายทัตสรวง วิเชียรศิลป ์  วัน/เดือน/ปี เกิด : 31 มีนาคม 2546 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ 
สถานที่ติดต่อ : 99 ม.9 ต.หัวส าโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190 
นายเพชรรัตน์ รัตนิกุล  วัน/เดือน/ปี เกิด : 14 พฤศจิกายน 2545 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ 
สถานที่ติดต่อ : 54/13 ถ.เทศบาลพัฒนา 1 ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 24110 
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เครื่องช่วยเหลือผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง 
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บทคัดย่อ Abstract 
        สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เรื่องนี้เป็นการประดิษฐ์เครื่องช่วยเหลือผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงมีวัตถุประสงค์เพ่ือประดิษฐ์
เครื่องเครื่องช่วยเหลือผู้ดูแล ผู้ป่วยติดเตียง, เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพการท างานของเครื่องช่วยเหลือผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง และ
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน เครื่องช่วยเหลือ ผู้ดูแล ผู้ป่วย ติดเตียง กลุ่มเป้าหมายคือพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยติดเตียงใน
โรงพยาบาลบ้านโพธิ์ โดยคณะผู้จัดท าได้เขียนโปรแกรมด้วยบอร์ด KidBright โดยมีข้ันตอน การสร้างชิ้นงานตามรูปแบบของ
สะเต็มศึกษา (STEM education) โดยใช้อุปกรณ์จากโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) 
ออกแบบและพิมพ์เคสด้วยโปรแกรม TinkerCAD และโปรแกรม 3D Printer จนได้ชิ้นงานที่สามารถแก้ปัญหาการพลิกตัว
ผู้ป่วย ติดเตียงที่มีจ านวน มากและต้องพลิกตัวทุก ๆ 2 ชั่วโมง ท าให้พยาบาลจ าไม่ได้ว่าพลิกท่าอะไรและต้องพลิกตัวตอน
ไหนและเมื่อมีการเปลี่ยนกะของพยาบาลสามารถรับ งานได้อย่างต่อเนื่องเพราะมีข้อมูลการพลิกตัวผู้ป่วยแจ้งไว้ในไลน์กลุ่ม 
โดยน าเครื่องติดบริเวณหัวเตียงของผู้ป่วยเมื่อถึงเวลาที่ได้ตั้งโปรแกรมไว้เครื่อง จะท าการเตือนโดยการส่งเสียงแจ้งเตือน
และส่งข้อความไปในไลน์กลุ่มพยาบาลในแผนกดังกล่าว ผลการทดลองพบว่า 1) ได้สิ่งประดิษฐ์เครื่องช่วยเหลือ ผู้ดูแลผู้ป่วย
ติดเตียงที่มีประสิทธิภาพ 2) ผลทดสอบประสิทธิภาพการท างานของเครื่อง ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงสามารถใช้

งานได้ดี 3) ผู้ใช้งานเครื่องช่วยเหลือผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (X̅  = 4.72 และ SD = 0.54)   

ค ำส ำคัญ Keywords  

       เครื่องช่วยเหลือผู้ดูแลผูป้่วยติดเตียง, แผลกดทับ, การพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียง 

2 ค ำอธิบำยเกี่ยวกับโครงงำน 

2.1 ภำพรวมของโครงงำน 

เป้าหมายของการท าสิ่งประดิษฐ์ 1) เพ่ือประดิษฐ์เครื่องช่วยเหลือผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง 2) เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพ
การท างานของเครื่องช่วยเหลือ ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานเครื่องช่วยเหลือผู้ดูแลผู้ป่วยติด
เตียง โดยมีขั้นตอนในการสร้างเครื่องช่วยเหลือผู้ดูแลผู้ป่วย ติดเตียงดังนี้ 1) สัมภาษณ์แพทย์และพยาบาล ถึงปัญหาที่พบใน
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การท างานเพ่ือก าหนดปัญหา 2) ศึกษาเอกสารและข้อมูลในการท าสิ่งประดิษฐ์ 3) คัดเลือก วัสดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับชิ้นงาน 
4) วาดแบบร่างวงจรสิ่งประดิษฐ์ 5) ต่อวงจรสิ่งประดิษฐ์ ตามแบบร่าง 6) เขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมการท างานของอุปกรณ์ 7) ท า
การทดสอบการท างานของสิ่งประดิษฐ์ 8) ท าการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 9) น าไปใช้จริงกับผู้ป่วย 10) ปรับปรุงแก้ไขชั้นงาน
11) สร้างแบบสอบถาม เพ่ือให้ผู้ใช้งานประเมินความพึงพอใจ 12) สรุปและอภิปรายผล เมื่อน าเครื่องติดบริเวณหัวเตียงของ
ผู้ป่วย เมื่อถึงเวลาที่ได้ตั้งโปรแกรมไว้ เครื่องจะ ท าการ เตือนโดยการส่งเสียงแจ้งเตือน และแจ้งไปยังไลน์กลุ่มหวอดแผนก
ผู้ป่วยติดเตียงว่าผู้ป่วยเตียงใดพลิกตัว ด้วยท่าอะไร บริเวณหน้าจอ LCD ของ ตัวเครื่องจะแสดงหมายเลขท่าพลิกตัวผู้ป่วย

       ผลการทดลองคือ 1) ได้สิ่งประดิษฐ์เครื่องช่วยเหลือผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่มีประสิทธิภาพ 2) ผลทดสอบ
ประสิทธิภาพการท างานของเครื่อง ช่วยเหลือผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงสามารถใช้งานได้ดี 3) ผู้ใช้งานเครื่องช่วยเหลือผู้ดูแล

ผู้ป่วยติดเตียงมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด (X̅  = 4.72 และ SD = 0.54)   
       ในการท าโครงงานสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ทางขณะผู้จัดท าสามารถแก้ปัญหาภาระงานของแพทย์และพยาบาลที่ช่วยเหลือ
ผู้ป่วยติดเตียงช่วยให้พยาบาล ท างานง่ายข้ึนรวมถึงเม่ือน าผู้ป่วยติดเตียงมาดูแลที่บ้านอุปกรณ์นี้จะช่วยให้ญาติของผู้ดูแล
ผู้ป่วยสามารถดูแลผู้ป่วยได้ ช่วยลดปัญหาแผลกดทับในผู้ป่วย อีกท้ังพยาบาลสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง 

ข้อควรระวัง 1) หมั่นตรวจสอบแบตเตอรี่ของเครื่อง เพ่ือการใช้งานที่ต่อเนื่อง 2) โทรศัพท์ของพยาบาลต้องสามารถเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา  

ตารางที่ 1 ตารางแสดงการเก็บข้อมูลการท างานของเครื่อง 

วัน เดือน ป ี
ช่วงเวลาสังเกตการท างานของเครือ่ง 

10.00 น. 12.00 น. 14.00 น. 16.00 น. 

เตียงท่ี 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

27 ต.ค. 2561            

28 ต.ค. 2561            

3 พ.ย. 2561            

หมายเหตุ เครื่องหมาย  หมายถึงมีการพลิกตัวผู้ป่วยและเครื่องท างานได้ปกต ิ

ภาพ 1 สาธิตการใช้งานเครื่องช่วยเหลือผูดู้แลผู้ป่วยติดเตียง 

ลิงค์วีดีโอสาธิตการท างานของเครื่อง 
https://youtu.be/2GNFGzWF8n4      
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2.1 บทเรียนทีไ่ด้รับ 
       ในครั้งแรกท่ีได้ทดลองท าตัวเครื่องมีขนาดเล็กท าให้สามารถบรรจุแบตเตอร์รี่ได้น้อยและตัวเครื่องเตือนพยาบาล

โดยการส่งเสียงออกมาเท่านั้นท าให้บางครั้งพยาบาลไม่ได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากตัวเครื่องเลยท าให้ไม่สามารถมาพลิกตัวผู้ป่วยได้
ตรงตามเวลาและในการปรับปรุงครั้งที่สอง คณะ จัดท าได้ท าการปรับ ขนาดตัวเครื่องให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือที่จะได้สามรถบรรจุ
แบตเตอร์รี่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้แตย่ังคงมีปัญหาเรื่องการส่งสัญญาณเตือนจึงปรับแก้อีกครั้งและท า การลดขนาดของตัวเครื่อง
ลงมา และเปลี่ยนแหล่งจ่ายพลังงานมาเป็นเครื่องส ารองพลังงาน (Power Bank) และมีการเพิ่มการเตือนไปยังโปรแกรม 
สังคมออนไลน์ (LINE Application) กลุ่มหวอดแผนกผู้ป่วยติดเตียง 

ประวัติผู้เขียน 
นางสาวอธิชา ฤทธิ์เจริญ  วัน/เดือน/ปี เกิด : 18 สิงหาคม 2545 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ 

สถานที่ติดต่อ : 22/4 หมู่ 2 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 

นางสาว อินทิรา ฉั่วยู่เน้ย   วัน/เดือน/ปี เกิด : 19 ธันวาคม 2545 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ 

สถานที่ติดต่อ : 4 หมู่ 1 ต.บางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี 

แหล่งอ้ำงอิง 

[1] ขณิฐฐา ชงโคสันติสขุ. (2560). ศักยภาพชองชุมชนในการดแลผู้ป่วยติดเตียง เขตพ้ืนที่อ าเภองาว จังหวัด
ล าปาง :

 ส านักงานสาธารณสุขอ าเภองาว จังหวัดล าปาง. 
[2] พิศสมัย บุญเลิศ และคณะ.(1987). การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องส าหรับผู้สูงอายุกลุ่ม
ติดบ้าน

       ติดเตียงในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดงมันต าบลสิงห์โคก อ าเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด : 
คณะสาธารณสุขศาสตร์       

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น. 
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เคร่ืองวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำดวยแสง 

นายวรินทร  วงศอามีน 

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ 

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

อีเมลล : kingsong2284@gmail.com 

นายอุดมวิทย   สิทธินันทเจริญ  
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ 

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

อีเมลล : udomvit1987@gmail.com 

นางสาวเสาวภาคย  พรสุริวงศ 

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ 

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

อีเมลล : soawapakpornsuriwong@gmail.com 

บทคัดยอ Abstract 

 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำดวยแสง มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสรางเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำดวยแสงและ2) 

ทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำดวยแสง ดำเนินการการวางแผนการทำอยางเปนระบบกับสมาชิกในกลุม 

มีการทำงานเปนทีม ปรกึษาและฝกเขียนโปรแกรม จากครู มีขั้นตอนการสรางช้ินงานตามรูปแบบของสะเต็มศึกษา (STEM education) 

โดยการนำน้ำจากแหลงตางๆบริเวณโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒ มาทำการทดลอง โดยใชชุดทดสอบออกซิเจนละลายภาคสนามและ

เทียบกับแถบสีมาตรฐานเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ และนำน้ำที่ทดสอบไปเทียบกับคาปริมาณออกซิเจนละลายน้ำที่ไดจากเครื่องวัด

ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำดวยแสง จากนั้นนำเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำดวยแสงมาใชในการทำการทดลองเพื่อดู

ประสิทธิภาพของเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำดวยแสง ผลการทดลองพบวา คาเฉลี่ยของออกซิเจนละลาย (DO) เมื่อเทียบกับ

แถบสีมาตรฐาน และเมื่อเทียบกับเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำดวยแสง ในจุดเก็บตัวอยางมีคาเทากัน ซึ่งแสดงถึงวาเครื่องวัด

ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำดวยแสงใชไดจริงและทำงานอยางมีประสิทธิภาพ สามารถบอกคาปริมาณออกซิเจนละลายน้ำไดอยางชัดเจน 

ถูกตอง แมนยำและไมเกิดความคลาดเคลื่อน 

คำสำคัญ Keywords 

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำดวยแสง; บอรด ESP-32; สะเต็มศึกษา (STEM education) 

.  คําอธบิายเกียวกับโครงงาน 

.   ภาพรวมของโครงงาน 

       เปาหมายของการทำสิ่งประดิษฐ 1) เพ่ือสรางเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำดวยแสง 2) ทดสอบประสิทธิภาพของ

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำดวยแสง โดยมีขั้นตอนการสรางเครื่องเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำดวยแสง ดังนี้ 1) สังเกต

ปญหา 2) เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมและวิธีใชงานอุปกรณ 3) ออกแบบเครื่องและ วิธีการทำงาน 4) วางแผนการ

ทำงาน และลงมือทำโดยเตรียมอุปกรณ สั่งซื้อจากอินเตอรเน็ต และใชอุปกรณที่มาจากหอง FabLab ออกแบบเครื่องโดยใชโปรแกรม 

3D Printerและเขียนโปรแกรมโดยโปรแกรม arduino  พรอมทั้งตอวงจร และเครื่องวัดปรมิาณออกซิเจนละลายน้ำดวยแสง 5) ทดสอบ

เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำดวยแสง 6) ปรับปรงุแกไขและทดสอบเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำดวยแสง  

ภาพ 1 การเขียนโปรแกรม arduino     ภาพ 2 การทดสอบเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำดวยแสง 

https://youtu.be/Gc4iqS71j8U ลิ้งควีดีโอการทำงานของเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำดวยแสง 
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 ผลการทดลองคือ เมื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำดวยแสง พบวา คาเฉลี่ยของออกซิเจน

ละลาย (DO) เมื่อเทยีบกับแถบสีมาตรฐาน และเมื่อเทียบกับเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำดวยแสง ในจุดเก็บตัวอยางมีคาเทากัน 

ซึ่งแสดงถึงวาเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำดวยแสงใชไดจริงและทำงานอยางมีประสิทธิภาพ สามารถบอกคาปริมาณออกซิเจน

ละลายน้ำไดอยางชัดเจน ถูกตอง แมนยำและไมเกิดความคลาดเคลื่อน 

บทเรียนท่ีไดรับ  

 ไดรับความรูในเรื่องท่ีสนใจในการนำมาทำโครงงานในเรื่องเก่ียวกับคุณภาพของน้ำ การเขียนโปรแกรม รวมทั้งอุปกรณที่ใชในการ

ประกอบเปนเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำดวยแสง และยังไดรับประสบการณใหมๆ โดยนำขั้นตอนของสะเต็มศึกษามาใช 

ผลงาน โดยเริ่มจากปญหาที่เราพบในชีวิตประจำวันที่ใกลตัวเรา และหาวิธีการแกปญหา เพื่อใหสอดคคลองกับชีวิตจริง โดยผาน

กระบวนการสังเกต การแสวงหา สืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ออกแบบ วางแผน วิเคราะหผลของขอมูลและลงมือปฏิบัติ ทำใหเกิด

กระบวนการคิดอยางเปนระบบ เพราะมีการวางแผนการทำงาน แบงหนาที่การทำงาน มีการทำงานเปนทีม รับฟงความคิดเห็นของเพื่อน

รวมงาน ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเพื่อนและครู ฝกทักษะการแกปญหาตางๆระหวางการทำงาน โดยเฉพาะทักษะการแกปญหาเฉพาะ

หนา ไดเรียนรูและทราบวิธีการทำงานของเครื่องมือใหมๆ ทำใหเกิดการพัฒนาศักยภาพในรอบดานไมวาเปนดานวิทยาศาสตร ดาน

เทคโนโลยี ดานวิศวกรรมศาสตร และดานคณิตศาสตร เพื่อใหผลงานที่ไดออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยนำเครื่องวัดปริมาณ

ออกซิเจนละลายน้ำดวยแสงไปใชวัดเพื่อหาคุณภาพของแหลงน้ำตางๆในโรงเรียนเพ่ือทดสอบวาแหลงใดเนาเสียหรือควรปรับสภาพน้ำให

มีคุณภาพดี เพื่อนำไปเปนฐานขอมูลของโรงเรียนในการปรบัสภาพน้ำใหดีทำใหสิ่งแวดลอมตางๆในโรงเรียนดีตามไปดวย จากนั้นนำไปใช

กับแหลงน้ำในชุมชมของนักเรียนเพ่ือตรวจสอบคุณภาพน้ำ และเพื่อเปนขอมูลท่ีนำไปปรับปรุงสภาพน้ำใหดีขึ้นตอไป 
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บทคัดย่อ Abstract 
เคร่ืองเกมบัตรค าปริศนา พัฒนาเด็กประถม มีต้นแบบมาจากบัตรค าศัพท์ในโรงเรียนช้ันประถมศึกษา ท่ีเป็นกระดาษมีรูปและมี

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยวิธีการเล่นก็จะแตกต่างไปในแต่ล่ะท่ี ปัญหาท่ีพบเห็นมากท่ีสุดคือ สภาพของบัตรค า ช ารุด ฉีกขาด ท าให้ทีมงานคิด
ท่ีจะท าส่ือการเรียนการสอนในลักษณะท่ีคล้ายกันออกมาและยังมีอายุการใช้งานเพ่ิมข้ึนอีกด้วย โดยเคร่ืองเกมนี้เ ป็นส่ือการเรียนการสอนท่ี
เสริมสร้างทักษะทางค าศัพท์ภาษาอังกฤษให้กับเด็กช้ันประถมศึกษา ผ่านการบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน 
เพ่ือให้เกิดความสนุกสนานและเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์ท้ังกับคุณครูและเพ่ือนร่วมช้ันเรียน ยังท้ังเป็นอีกทางหนึ่งท่ีจะท าให้เด็กเรียนรู้และจดจ า
ได้อย่างรวดเร็วมากกว่าการสอนให้เด็กนั่งท่องจ า เคร่ืองเกมนี้ได้น าเทคนิคการจดจ าด้วยภาษาภาพหรือกล่าวคือการจดจ าด้วยจินตนาการของ
เด็กๆ มาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้งาน ท้ังนี้ตลอดระยะเวลาท่ีผู้จัดท า สร้างผลงานช้ินนี้ข้ึนมา ผลงานช้ินนี้ส าหรับบางคนท่ีเขียนโปรแกรมเป็น
หรือมีความรู้ทางด้านนี้อาจมองว่ามันดูธรรมดามากแต่ส าหรับทีมงานเราท่ีไม่ค่อยมีพ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมกันมาก่อน ในการสร้างผลงาน
คร้ังนี้ เราได้เลือกท่ีจะใช้บอร์ด Raspberry pi 3 ร่วมกับการเขียนโปรแกรมภาษา Python เพ่ือจัดท าระบบส่ือการสอนดังกล่าว ท าให้ทีมงาน
ต้องศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆมากมาย เพ่ือให้ได้มาซ่ึงแนวทางท่ีเราจะน ามาใช้ในการสร้างผลงานช้ินนี้ ข้ึนมา อีกท้ัง เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของพวกเราท่ีต้องการจะพัฒนาเด็กๆ ในพ้ืนท่ีท่ีอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง หรือการเรียนรู้ด้วยตนเองท่ีบ้านกับผู้ปกครอง 
หรือแม้กระท่ัง เด็กๆ ท่ีให้ความสนใจกับเคร่ืองเกมนี้ ใ ห้ได้รับความรู้ร่วมกับความสนุกสนานจากการเรียนผ่านส่ือการเรียนรู้ท่ีเราจัดท าข้ึน 
ผลจากการใช้ส่ือเกมจากบัตรค านี้  ท าใ ห้นักเรียนช้ันประถมศึกษา ได้เข้าใจและจดจ าค าศัพท์จากภาพท่ีมองเห็นด้วยตาเปล่ามากกว่า การ
ท่องจ าได้อย่างเป็นอย่างดี  

ค ำส ำคัญ Keywords : 
ส่ือการเรียนการสอน; บัตรค าศัพท์ภาษาอังกฤษ; การจดจ าด้วยภาษาภาพ; การเรียนรู้ผ่านการเล่นเกม; การพัฒนาศักยภาพเด็กประถม 

2. ค ำอธิบำยเก่ียวกับโครงงำน
เคร่ืองเกมบัตรค าปริศนา พัฒนาเด็กประถม สามารถท างานได้โดยผ่านการควบคุมจากบอร์ด Raspberry Pi ร่วมกับ Module RFID

ลักษณะการเล่นจะคล้ายกับเกม Hangman และมีการนับคะแนน โดยเมื่อกดเปิดเคร่ือง จะมีการแสดงหน้าหลัก และมีเมนูให้เลือกหมวดหมู่
ของค าศัพท์ของแต่ละประเภท จากนั้นจะมีรูปของค าศัพท์ข้ึนมา พร้อมสัญลักษณ์ “_” ตามจ านวนตัวอักษรท่ีจะต้องเติมให้ถูกต้อง จากนั้น
น าบัตรตัวอักษรท่ีเราคิดว่าถูกต้อง ไปแสกนกับเคร่ืองอ่านบัตร แล้วจะมีตัวอักษรปรากฏข้ึนมา หากใส่ตัวอักษรตรงกับค าครบทุกตัวอักษรแล้ว
ถูกต้อง จะมีการแสดงว่าถูกต้องแล้ว พร้อมกับมเีสียงสะกดและค าอ่านของค านั้น โดยท่ีเมื่อท าถูกต้อง 1 ค าศัพท์จะได้รับคะแนน +1 

2.1 ภำพรวมของโครงงำน 
เคร่ืองเกมบัตรค าปริศนา พัฒนาเด็กช้ันประถมศึกษา มีกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาท่ีอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองท่ีมี

งบประมาณจ ากัดในการจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน หรือกลุ่มคนท่ีเบ่ือกับการท่องจ าจากต ารา ซ่ึงเคร่ืองเกมนี้จะเป็นส่ือท่ีมุ่ง เน้นให้ตัวเด็กๆ 
ได้มีการเรียนรู้ร่วมกับเพ่ือน ๆ ในห้อง สร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อท้ังคุณครูและเด็ก เช่น การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่ม ท าให้เด็กรู้จักการ
ท างานเป็นทีม การจัดการเรียนลักษณะของเกมเก็บคะแนนแลกของรางวัล เป็นต้น ซ่ึงท้ังหมดนี้จะต้องมาจากการ Entertain ของคุณครูด้วย 
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โดยก่อนท่ีจะลงมือท า ไ ด้ปรับเปล่ียนแนวการเล่นมามากพอสมควรและในท่ีสุดพวกเราคิดท่ีจะใ ช้ตัวบอร์ด Raspberry Pi เพ่ือให้ง่าย
ส าหรับการใ ช้งานกับจอคอมพิวเตอร์ และง่ายต่อการดึงไฟล์เสียงด้วย  ซ่ึง ท่ีผ่านมาพวกเราได้ท าการเรียนรู้เก่ียวกับ Raspberry Pi มา
พอสมควร เร่ิมจากการลง Raspbian เพ่ือเป็นระบบปฏิบัติการในบอร์ด เช่ือมต่อบอร์ดเข้ากับหน้าจอคอมพิวเตอร์ แต่ก็ติดปัญหาตรง ค้นหา 
IP Address ของตัวบอร์ดไม่เจอ ซ่ึงก่อนหน้านี้เราได้ใช้ตัว Raspberry Pi 4 ซ่ึงเป็นตัวท่ีออกใหม่ รายละเอียดของการใช้งานหรือการต้ังค่ายัง
ถือว่าน้อยมาก พวกเราจึงไ ด้ตัดสินใจท่ีจะเปล่ียนไปใช้  Raspberry Pi 3 แทนและต่อเข้ากับ Module RFID เพ่ือเป็นตัวอ่านบัตรอักษร 
เราเลือกใช้ภาษา Python ในการควบคุม ท าให้เราจะต้องไปหาตัว Library ท่ีเ ป็น Python มาใช้ในการอ่าน Tag RFID แต่แล้วปัญหาก็
เกิดข้ึนอีกคร้ัง เมื่อตัว Library ท่ีพวกเราหามาได้นั้นกลับใช้ไม่ได้ตามท่ีคู่มือการใช้งานได้บอกไว้ พวกเราจึงพยายามค้นหาข้อมูลตามเว็บไซต์
ต่างๆ ท้ังของไทยและต่างประเทศ พยายามลองรีเซตตัวบอร์ด Raspberry Pi ใหม่ท้ังหมด ลองท าทุกวิถีทางแต่ก็ไม่เป็นผลส าเร็จ จนกระท่ัง
พวกเราขอค าปรึกษากับพ่ีๆท่ีรู้จักเก่ียวกับปัญหาดังกล่าวและได้รับค าแนะน ามาว่า ลองให้ Update และย้ายไฟล์ Library อ่าน Tag RFID 
เข้ามาไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันกับโปรแกรม Python ท่ีเราเขียนข้ึน เมื่อเราท าเสร็จก็สามารถอ่าน Tag RFID ได้และก าหนดรหัส Tag ตัวอักษร 
หลังจากนั้นเราก็เร่ิมจัดหมวดหมู่ของค าศัพท์ แสดงรูปภาพและตัวอักษรออกมาทางจอ แต่ท้ังหมดถือว่าเป็นการเรียนรู้ใหม่ ท าให้กว่าท่ีจะ
สามารถเล่นได้แบบในปัจจุบันก็ถือว่ามีปัญหาอยู่พอสมควร ต้องเปล่ียนชุดค าส่ังต่างๆมากมายกว่าจะสามารถท าได้ในแบบท่ีต้องการ และใน
ปัจจุบันมีปัญหาท่ีพยายามแก้ไขอยู่ คือ บัคของตัวเกมและการใส่เสียงสะกดและอ่าน ซ่ึงพวกเราได้เตรียมไฟล์เสียงค าเหล่านั้นไว้แล้ว แต่ยัง
ต้องศึกษาการดึงไฟล์เหล่านั้นมาใช้งานต่อไปและในตอนนี้เรายังอยู่ในข้ันตอนของการพัฒนา หากในอนาคตส่ือของเราสมบูรณ์เราจะน าส่ือ
ของเราไปใช้งานจริงกับโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายของเราเพ่ือเก็บข้อมูล ประเมินความพึงพอใจในการใช้งาน และน าข้อเสนอแนะเหล่านั้นมา
พัฒนาตัวส่ือของเราต่อไป 

2.2 บทเรียนท่ีได้รับ 
ตลอดระยะเวลาท่ีท าผลงานช้ินนี้ ท าให้ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง ไม่เพียงแต่การเรียนรู้เก่ียวกับ Raspberry Pi และภาษา Python 

เท่านั้น แต่พวกเรายังไ ด้เรียนรู้ถึงการท างานร่วมกับผู้อ่ืน การพูดคุยการติดต่อส่ือสารประสานงานกัน และเนื่องจากพวกเรายัง  
เป็นนักเรียนอยู่ จึงท าให้ได้เรียนรู้ในการจัดสรรปันส่วนเวลา ให้กับท้ังการเรียนและการท าโครงงานอีกด้วย หากมีเวลาในการพัฒนาต่อไป 
อยากจะเพ่ิมเสียง ตัวการ์ตูนน่ารักๆ เพราะอยากให้เป็นส่ือการสอนท่ีมีความน่าสนใจและดึงดูดเด็ก ๆ ช้ันประถมศึกษามากกว่านี้อีกด้วย  

3. ประวัติผู้เขียน
ผู้มีข้ึนน าเสนอท้ังหมด 2 คน ได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน
1. นายคชานนท์ ไชยชะนะ  เกิดวันท่ี 11 มกราคม 2545 จบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีโรงเรียนจักรค าคณาทร

ผลงานดีเด่น : รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 การแข่งขัน Thailand Green Mech Contest  2019  
2. นายเจษฎา ก าเพ็ญ เกิดวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2545 จบการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีโรงเรียนจักรค าคณาท ร

ผลงานดีเด่น : รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเขียนโปรแกรมภาษาซี ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2561 

รูปที่ 1 Code ภาษา Python หลัก รูปที่ 2 หน้าจอแสดงผลการเล่น รูปที่ 3 Raspberry Pi 3 กับต่อ RFID 

FabLearn Asia 2020, Bangkok, Thailand. January 10-12, 2020

114



Thai Smile อยากเห็นรอยยิ้มของคนไทย 

เด็กชายวีรภัทร  สินธุพงษ์ 
โรงเรียน จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 
อ าเภอ เมือง จังหวัด ล าพูน 
veerapatadventure@gmial.com 
โทร. 0622758452 

เด็กชายจิรนน  สมบุญโสด 
โรงเรียน จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 
อ าเภอ เมือง จังหวัด ล าพูน 
toyrangers111@gmail.com 
โทร. 0931603925 

นางสาวณัฐกานต์  กาบศร ี
โรงเรียน จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 
อ าเภอ เมือง จังหวัด ล าพูน 
nam_nattakan@hotmail.com 
โทร. 0845013881 

บทคัดย่อ Abstract 
 โครงงานเรื่อง Thai Smile อยากเห็นรอยยิ้มของคนไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์เครื่อง AFM (Air Filter Machine) และศึกษา
ประสิทธิภาพของเครื่อง AFM ที่สร้างขึ้นในการลดปริมาณฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน ที่เป็นปัญหาใหญ่เมื่อต้นปีท่ีผ่านมา เราจึงอยากจะ
สร้างเครื่องฟอกอากาศที่มีคุณสมบัติสามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองในการซื้อแผ่นกรอง HEPA แบบใช้แล้วทิ้ง 
อีกทั้งยังมีต้นทุนการประดิษฐ์ต่ ากว่าเครื่องฟอกอากาศในท้องตลาดอีกด้วย เพื่อให้ทุกคนมีเครื่องฟอกอากาศใช้ และที่ส าคัญพวกเราอยาก
เห็นรอยยิ้มของคนไทย รอยยิ้มที่ไม่ต้องปิดกั้นด้วยหน้ากากอนามัย และได้สูดอากาศบริสุทธิ์ ไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดิน
หายใจ ซึ่งเครื่องฟอกอากาศของเรามีระบบในการฟอกอากาศโดยใช้ไอออนและน้ าในการดักจับฝุ่นในอากาศ โดยเริ่มแรกเมื่ออากาศผ่านเข้า
มาภายในเครื่อง AFM ฝุ่นจะถูกดักจับด้วยไอออนลบแล้วผ่านไปเจอกับน้ าและกระดาษเนื้อเยื่อแบบเปียกที่เป็นตัวดักจับฝุ่นอีกช้ันหนึ่ง ท าให้
ได้อากาศที่บริสุทธิ์ออกมาจากเครื่อง AFM ซึ่งจากการทดลองใช้เครื่อง AFM นี้พบว่าสามารถลดปริมาณฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอนได้ 
ภายในเวลา 5 นาที โดยสามารถลดปริมาณฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน จาก 600 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เหลือ 18  ไมโครกรัม/
ลูกบาศก์เมตร ตลอดระยะเวลาในการท าโครงงานนี้พวกเราได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมในระดับพื้นฐาน แต่
เมื่อลงมือท าจริงๆ กลับพบว่า การเขียนโปรแกรมในครั้งนี้ยากกว่าพ้ืนฐานที่เรามี จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายส าหรับพวกเรามาก พวกเราจึงสอบถาม
ทั้งวิศวกรผู้ช่วยในห้องปฏิบัติการ Fablab ของโรงเรียน ท้ังอาจารย์ท่านอื่นๆ และแหล่งสืบค้นจากอินเทอร์เน็ต ท าให้ได้วิธีการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว ด้วยความพยายาม ความมุ่งมั่นที่อยากจะท าให้ทุกคนได้สูดอากาศบริสุทธ์ิ จากเครื่อง AFM ที่สร้างขึ้นด้วยพลังความคิดและสองมือ
ของพวกเรา 

ค าส าคัญ Keywords 
เครื่องฟอกอากาศ; เครื่องกรองอากาศ; ฝุ่นละอองขาด 2.5 ไมครอน; การลดปริมาณฝุ่นละออง 

2. ค าอธิบายเกี่ยวกับโครงงาน
เนื่องจากประเทศไทยมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี จึงท าให้เกิดแนวคิดในการประดิษฐ์เครื่อง AFM (Air

Filter Machine) ที่สามารถท างานผ่านการควบคุมจากบอร์ด Arduino เมื่อเครื่องเริ่มท างานจะมีการสั่งการให้พัดลมท างาน โดยจะดูด
อากาศผ่านตัวไอออนและละอองน้ าเพื่อดักจับฝุ่น เมื่ออากาศผ่านการกรองเสร็จก็จะผ่านออกมาทางด้านตรงข้ามพร้อมกับอากาศที่ได้รับการ
กรองแล้ว 

2.1 ภาพรวมของโครงงาน 
 โครงงานของเรามีจุดมุ่งหมายที่อยากให้ทุกคนได้สูดอากาศที่มีคุณภาพและมีค่าฝุ่นละอองที่เป็นพิษต่อร่างกายในปริมาณน้อยที่สุด ซึ่งจะ
ส่งผลให้ทุกคนมีสุขภาพท่ีดี และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดวิกฤตในช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยที่เครื่องของเรามีต้นทุนในการผลิตต่ า และ
ไม่จ าเป็นต้องใช้แผ่นกรองแบบที่ใช้แล้วทิ้งมาเปลี่ยนตลอด แต่ทางเราใช้ไอออนและน้ าในการช่วยดักฝุ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเครื่อง
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เริ่มแรกของเราไม่มีการใช้บอร์ดสมองกลฝังตัวน ามาใช้ เราจึงปรับปรุงและพัฒนาขึ้นโดยการใช้ Arduino และ NodeMCU ท าให้เครื่อง
สามารถฟอกอากาศได้อัตโนมัติและมี IOT บนแอพพลิเคช่ัน Blynk ซึ่งสามารถท าให้เราได้ทราบค่าของฝุ่นได้ตลอดผ่านอินเทอร์เน็ต แต่
เริ่มแรกในการพัฒนาเครื่อง เซนเซอร์ฝุ่นประสิทธิภาพของการอ่านค่าเซนเซอร์มีน้อย เราจึงเปลี่ยนแผนมาใช้ PMS7003 ซึ่งสามารถวัดค่าฝุ่น
ได้ดีกว่า สามารถวัดได้ทั้ง PM 1, 2.5, 10 และ IOT เกิดปัญหาในการส่งเข้า NodeMCU เราจึงปรึกษาวิศวกรผู้ช่วยท่ีท างานในห้องปฏิบัตกิาร 
Fablab ของโรงเรียน จึงสามารถแก้ไขปัญหาในการส่งค่าเข้า NodeMCU ได้ส าเร็จ 

2.2 บทเรียนที่ได้รับ 
 จากการได้ท างานช้ินนี้ท าให้เราต้องเรียนรู้ที่จะต้องแบ่งเวลาของเราให้มีค่ามากที่สุด ได้ฝึกความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี รู้จักการเคารพ
และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เนื่องจากในการท างานต้องมีการท างานร่วมกับเพื่อนและผู้ใหญ่ที่เราได้ขอความอนุเคราะห์ในการขอ
ค าปรึกษา ท าให้เราสามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ รอบคอบ และมีสติในการท างานตลอดเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด หากมีโอกาสได้
พัฒนาต่อยอดช้ินงาน เราอยากท่ีจะท าให้เครื่องฟอกอากาศสามารถเป็นพัดลมไอน้ าได้ด้วย มีรูปร่างท่ีดูทันสมัย และสามารถท าให้ทุกคนน้ันมี
รอยยิ้มได้ 

3. ประวัติผู้เขียน
มีผู้เขียนขึ้นน าเสนอ 2 คน ได้แก่
เด็กชายวีรภัทร สินธุพงษ์ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน มีความช่ืนชอบในการประดิษฐ์สิ่ง

ต่างๆ ที่แปลกใหม่ และมีความสนใจในการเขียนโปรแกรม มีความมุ่งในการท าโครงงาน เคยเข้าร่วมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ และ
เข้าค่ายทางวิทยาศาสตร์กับการสร้างสรรค์นวัตกรรม IoT บนแพลตฟอร์ม KidBright ในโรงเรียน (โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเพื่อ
การศึกษาคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ในการท าโครงงานร่วมระหว่างโรงเรียน  

เด็กชายจิรนน สมบุญโสด นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/10 โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน มีความสนใจในการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ การทดลอง การท าโครงงาน และการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ แต่ตอนเริ่มแรกผมยังไม่มีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรม และ
ไม่รู้ถึงความหมายของค าว่าโครงงานว่าเป็นอย่างไร ผมตัดสินใจเข้ามาเรียนรู้เรื่องของโครงงานในห้องปฏิบัติการ Fablab ของโรงเรียน โดยมี 
พี่ๆ และคุณครูที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้คอยให้ค าปรึกษา จนได้เข้าร่วมการประกวดโครงงาสิ่งประดิษฐ์ KidBright และผ่านการเข้าค่าย 
“อัจฉริยะกับทักษะวิทยาศาสตร์” และค่าย “พัฒนากระบวนการคิดสู่หัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์” อีกทั้งยังมีความตั้งใจที่จะพัฒนาทักษะ
การท าโครงงานและทักษะอื่นๆ ให้ดียิ่งข้ึน  

รูปที่ 1 Code NodeMCU รูปที่ 2 ลักษณะภายนอกของเครื่อง AFM รูปที่ 3 ภายในของเครื่อง AFM 
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เครื่องช่วยฝึกเย็บเส้นเลือดในหัวใจ รุ่นที่ 2 
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บทคัดย่อ Abstract 

เนื่องจากโรงพยาบาลศูนย์ลำปางต้องการเคร่ืองช่วยฝึกหัดการเย็บเส้นเลือดในหัวใจ เพ่ือให้ นักศึกษาแพทย์ได้
ทำการศึกษาและฝึกฝน เพ่ือลดความผิดพลาดและความเสียหายจนไปถึงการสูญเสีย แต่เนื่องด้วย “เคร่ืองช่วยฝึกหัดการเย็บ
เส้นเลือดในหัวใจ” มีต้นทุนท่ีสูง ทางโรงพยาบาลลำปางจึงได้ขอความร่วมมือจากสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยน ต์ของ
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ให้ช่วยประดิษฐ์ “เคร่ืองช่วยฝึกหัดการเย็บเส้นเลือดในหัวใจ” เพ่ือเป็นการลดต้นทุนของการนำเข้า
เคร่ืองช่วยฝึกให้กับนักศึกษาแพทย์ในการศึกษาและทดลองใช้ “เคร่ืองช่วยฝึกหัดการเย็บเส้นเลือดในหัวใจ” ก่อนไปปฏิบัติงาน
จริง 

แต่เนื่องจาก “เคร่ืองช่วยฝึกหัดการเย็บเส้นเลือดในหัวใจ รุ่น1” ยังไม่สามารถปรับตำแหน่งองศาการเอียงของหัวใจ
ได้ทางคณะผู้จัดทำจึงได้ทำการปรับปรุงแก้ไขในส่วนของการปรับองศาของแท่นและปรับข้ึนลงได้,การเปล่ียนวัสดุให้แข็งแรง
ข้ึนกว่าเดิม และ เปล่ียนไปใช้ปุ่มกดแทนจอยอนาล็อกเพ่ือให้มีความแม่นยำมากกว่าเดิม ซ่ึงเคร่ืองเย็บเส้นเลือดในหัวใจ รุ่นท่ี 2 
นี้ได้รับรางวัล PROTOTYPING AWARD ในงานเสนอผลงาน Fabcation Lab ท่ีอุทยานวิทยาศาสตร์เชียงใหม่ 

คำสำคัญ Keywords 
อุปกรณ์ช่วยเหลือการฝึกเฉพาะทาง ; 

คำอธิบายเก่ียวกับโครงงาน 

ในส่วนของ “เคร่ืองช่วยฝึกเย็บเส้นเลือดในหัวใจ รุ่นท่ี 2” นั้นยังอยู่ในระหว่างการนำเนิน กา รถึง ข้ันตอนการ
ออกแบบระบบกลไก เพ่ีอนำไปใช้ในการดึงแผ่นฐานวางหัวใจจำลอง เพ่ือให้มีประสิทธ์ิภาพมากท่ีสุดเนื่องจากการวางมอเตอร์ท่ี
ใช้โดยให้ประหยัดพ้ืนท่ีมากท่ีสุดนั้นทำให้จุดหมุนไม่อยู่ตรงจุดก่ึงกลางของ แผ่นฐานรอง โดยท่ีผ่านมาได้ทำการออกแบบ
รูปแบบการดึงโดยการใช้เฟืองทดมาช่วยให้จุดหมุนมาอยู่ตรงจุดก่ึงกลาง แต่ก็ประสบปัญหาในเร่ืองของแรงขับของมอเตอร์ท่ี
รับภาระท่ีมากข้ึนทำให้มอเตอร์ไม่มีแรงพอท่ีจะดึงแผ่นฐานรองได้ และมีปัญหาเร่ืองของเฟืองทดเกิดการล็อคกันทำให้มอเตอร์
ไม่สามารถทำงานต่อได้ 

ในส่วนของโครงฐานของตัวเคร่ืองนั้นทางคณะผู้จัดทำได้ทำการใช้แท่งอลูมิเนียมเป็นเสาหลักส่ีด้านเพ่ือความแข็งแรง
และได้ใช้แผ่นอะคริลิค ความหนา 5 มิลลิเมตร. ประกบเพ่ือความแข็งแรงและสวยงาม โดยมีขนาดโดยรวมของเคร่ืองอยู่ท่ี  
40x30x35 มิลลิเมตร 

ในส่วนของวงจรภายใน “เคร่ืองช่วยฝึกเย็บเส้นเลือดในหัวใจ รุ่น 2” ได้ใช้ Arduino UNO R3 เป็นตัวประมวณผล
กลาง โดยในภาค INPUT นั้นมีการรับค่าจาก โมดูลสวิตช์ 5 ปุ่ม(เพ่ือเลือกคำส่ังใช้งาน) และเซ็นเซอร์ไจโร(เพ่ือวัดองศาแกน 
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X,Y,Z) ในภาค OUTPUT นั้นได้ไปส่ังงาน จอLCD(เพ่ือแสดงสถานการณ์ทำงาน,โชว์คำส่ังท่ีใช้งานได้) ,ควบคุมมอเตอร์ผ่าน
โมดูลไดร์มอเตอร์ และไฟ LED (เพ่ือส่องสว่าง)  

รูปภาพ ผลงานเคร่ืองช่วยฝึกหัดเย็บเส้นเลือดในหัวใจ รุ่นท่ี 2 (คลิปการทำงานของเคร่ืองตามล้ิงค์ 

https://www.youtube.com/watch?v=SAemPkCpJrI ) 

ภาพรวมของโครงงาน 

ในภาพร่วมของโครงการ “เคร่ืองช่วยฝึกเย็บเส้นเลือดในหัวใจ รุ่นท่ี2” เพ่ือเป็นอุปกรณ์ฝึกสอนสำหรับนัก ศึกษา
แพทย์นั้นถือว่ามีความคืบหน้ามาโดยสมควร  

โดยตัวของโครงฐานชิ ้นงานโดยใช้แท่งอลูมิ เน ียมที่ตัดปลายหัวไว้ 45  องศา เพื ่อที ่จะประกบกันให้ได้เป็น
ส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาดเท่ากัน 2 ชุด แล้วใช้แท่งเหล็กอลูมิเนียมเป็นเสาเพ่ือข้ึนรูปเป็นโครงรูปทรงลูกบาศก์และประ กบ ด้วย
อะคริลิคเรียบร้อย 

ส่วนของวงจรได้มีการทำแผ่นปร้ินเฉพาะข้ึนมาโดยได้ใส่วงจรป้องกันไฟฟ้าย้อนกลับ,ช่องเสียบ INPUT/OUTPUT ,
ช่องเสียบไฟเข้า(DC) และบัดกรีอุปกรณ์ใส่แผ่นปร้ินเรียบร้อยแล้ว 

บทเรียนท่ีได้รับ 

จากการท่ีได้ทำ “เคร่ืองช่วยฝึกเย็บเส้นเลือดในหัวใจ รุ่นท่ี 2” ทำให้มีการพัฒนาทักษะในด้าน การคำนวณ เช่นการ
คำนวนระยะการวางมอเตอร์ภายใน , การศึกษาและปรับปรุงโปรแกรมเพ่ือให้ง่ายต่อการใ ช้งาน, การบัดกรีวงจร, การใ ช้
โปรแกรมออกแบบ 3 มิติ, การบริหารจัดการเวลา 

ประวัติผู้เขียน 

นายพิทักษ์  แซ่ต้ัง  นักศึกษาระดับ ปวช 3  แผนกช่างเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 

นายเอกรินทร์ ศักด์ิวงศ์  นักศึกษาระดับ ปวช 3  แผนกช่างเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 

นายวรรธนะ  อินนันชัย  นักศึกษาระดับ ปวช 3  แผนกช่างเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง 
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BitTung
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โรงเรียนดรุณสิกชาลัย 
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Jarinrat_nok@hotmail.com 

ชื่อครูที่ปรึกษา จิราภา กันเสือ 
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย 
เขต ทุ่งครุ จังหวัด กรุงเทพ 
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บทคดัย่อ Abstract
  BitTung เป็นหุ่นยนต์เสริฟอาหาร ซึ่งผมได้แรงบันดาลใจจากการไปทัศนศึกษาที่ดอยตุง ผมเห็นชาวบ้านขายของเอง

และออกไปหาของมาขาย ผมคิดว่าเขาน่าจะเหนื่อย หากมีตัวช่วยในการท างานก็คงจะดี ประกอบกับผมมีความสนใจในเรื่อง
หุ่นยนต์ตั้งแต่เด็ก ผมเลยอยากที่จะท าหุ่นยนต์มาช่วยในการท างานของพวกเขา และตัวหุ่นยนต์เองหากน ามาขายของที่หน้า
ร้านก็จะเป็นการดึงดูดความสนใจเด็ก ๆ และผู้ใหญ่ให้เข้ามาเยี่ยมชมร้านค้าเพื่อเพิ่มโอกาศในการขายสินค้ามากขึ้น

บทเรียนส าคัญที่ผมได้เรียนรู้จากการท าโครงงานนี้คือ การเขียน code ให้หุ่นยนต์เดิน เหมือนคน ต้องเขียน code 
จ านวนมากและยากกว่าหุ่นยนต์ที่เคลื่อนที่ด้วยล้อเยอะ  ผมต้องศึกษาเพิ่มเติมอีกมากเกี่ยวกับการท างานของหุ่นผ่านมอเตอร์
และชุดค าสั่งที่มาควบคุมมอเตอร์จ านวนหลาย ๆ ตัวพร้อมกัน เผื่อให้ขาทั้งสองข้างของหุ่นเคลื่อนที่สัมพันธ์กัน 

ค าส าคญั Keywords
หุ่นยนต์เสริฟอาหาร; ดอยตุง; coding; micro:bit; ring:bit; kittenbot 

1. ค าอธบิายเกี่ยวกบัโครงงาน

1.1 ภาพรวมของโครงงาน
โครงงาน BitTung เป็นการเอาหุ่นยนต์ ring:bit car และ Kittenbot OTTO มาดัดแปลงรูปร่างเพื่อใช้เสริฟอาหาร

ring:bit car เป็นหุ่นยนต์ที่ผมใช้ micro:bit มาควบคุมการท างานของ motor 2 ตัวในการขับเคลื่อนล้อเพื่อเคลื่อนที่
และ Kittenbot OTTO เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ micro:bit มาควบคุมการท างานของ servo motor 4  ตัวควบคุมขา 2 ข้าง และ 
servo motor อีก 4 ตัวควบคุมแขนทั้ง 2 ข้าง

BitTung คือหุ่นยนต์ที่ผมได้น าเอา ring:bit car มาดัดแปลงเป็นหุ่นยนต์เสริฟอาหาร ผมได้ท าการ code ค าสั่งลงใน
ตัวหุ่นยนต์และใช้ micro:bit อีกตัวที่ท าเป็นลักษณะของนาฬิกาข้อมือในการควบคุมการเคลื่อนที่ให้หุ่นยนต์เดินหน้า ถอยหลัง 
เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา โดยการบิดข้อมือไปมา หุ่นยนต์ที่ผมท าเป็นหุ่นยนต์ขนาดเล็กเนื่องจากเป็น prototype ผมจึงน าถ้วย ชาม 
แก้วน้ าจ าลองมาให้หุ่นยนต์ลองเสริฟ ซึ่งหุ่นยนต์สามารถเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวและเสริฟได้ตามค าสั่ง หากในอนาคตผมมี
ความรู้มากพอ ผมก็อยากจะท าให้หุ่นยนต์ของผมเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถน าไปใช้งานได้จริง

ในส่วนของ Kittenbot OTTO นั้น ผมได้ศึกษาท่าทางการเดินของหุ่นยนต์ OTTO จากในคลิปแล้วท าการเขียน code 
ค าสั่งลงในตัวหุ่นยนต์เพ่ือให้หุ่นยนต์เดินได้ และใช้ remote control ซึ่งเป็นชุดขยายจาก micro:bit อีกตัวมาควบคุมการเดิน
ของหุ่นยนต์
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1.2 ปญัหาและอปุสรรค 
การท าให้หุ่น OTTO bot เดินไปในทิศทางต่าง ๆ ได้นั้นค่อนข้างยาก เนื่องจากต้องควบคุมมอเตอร์ถึง 4 ตัว ผมได้ท า

การเขียน code ค าสั่งและสังเกตุท่าทางการเคลื่อนไหวของขาและเท้าโดยใช้มือถือถ่ายคลิปแบบ Slow-motion เพื่อดูการ
เคลื่อนไหวในแต่ละจังหวะ แล้วจึงปรับเปลื่ยนค าสั่งเพื่อให้การเคลื่อนที่เป็นไปตามต้องการ ซึ่งผมได้ท าการทดลองหลายๆครั้ง 
ปัญหาที่เจอก็คือผมปรับมุมองศามากเกินไปท าให้ขาขัดกัน ตอนนี้ผมแก้ปัญหาโดยการปรับองศาการเดินของหุ่นยนต์ให้
ละเอียดมากขึ้น

การท าโครงงานนี้ผมได้เรียนรู้เรื่องการประกอบหุ่นยนต์ เรียนรู้การเขียน code ส าหรับ micro:bit มากขึ้น เรียนรู้
วิธีการใช้ servo motor 4 ตัวในการขยับแขนขาหุ่นยนต์

2. ประวัตผิู้เขียน
ธนกฤต บุญจึงมงคลเป็นนักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย มีความสนใจในการเรียนรู้ coding

โดยเฉพาะการเขียน code โดยใช้ web site ต่าง ๆ เช่น Scratch, Makecode, Code.Game อีกทั้งสนใจน าเอา 
microprocessor board เช่น micro:bit และ บอร์ดขยายมาช่วยในการควบคุมชุดค าสั่ง 

โครงงานในเทอมที่แล้ว ผมท า animation และเกมส์ใน Scratch เพื่อรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก และไม่ทิ้งขยะลงทะเล 
โดยใช้ micro:bit ท าเป็นลักษณะนาฬิกาข้อมือเพื่อใช้ในการเล่นเกมส์ใน Scratch
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บทคัดย่อ Abstract 
โครงงานน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องกรองฝุ่น PM 2.5 อัตโนมัติ เริ่มจากการออกแบบและสร้างเครื่องโดยใช้

บอร์ด Kidbright ควบคุมการท างานและแสดงผลทางหน้าจอ LED และแจ้งค่าฝุ่นละอองไปยังสมาร์ทโฟน ทดสอบการกรองฝุ่นและการท างานส่วน
ต่างๆ โดยการทดลองเปิดระบบการท างาน ส่วนทดสอบหาประสิทธิภาพน าเครื่องกรองฝุ่น PM 2.5 ไปทดสอบกับฝุ่นกับควันธูปในห้องปิดขนาด 25 
ลูกบาศก์เมตร กรองฝุ่นเป็นเวลา 5 นาที บันทึกค่าของปริมาณฝุ่นทุก ๆ 1 นาที จ านวน 5 ครั้ง โดยวัดจากค่าฝุ่นเริ่มต้นที่แตกต่างกันจากการใช้
แหล่งก าเนิด PM 2.5  พบว่า ผลการสร้างและทดสอบประสิทธิภาพของระบบเครื่องกรองฝุ่น PM 2.5 อัตโนมัติ ระบบเปิดพัดลมกรองฝุ่น และระบบ
แจ้งปริมาณฝุ่นละอองแจ้งเตือนได้ทุกครั้งที่ทดสอบ จึงมีประสิทธิภาพการท างานอยู่ที่ 100% และการศึกษาประสิทธิภาพ พบว่าจ านวนฝุ่นที่ลดโดย

เฉลี่ยในเวลา 5 นาที มีค่าเท่ากับ 60 μg/m³  จ านวนร้อยละของฝุ่นที่ลดลงในเวลา 5  นาที เท่ากับร้อยละ 50.74 และอัตราการกรองฝุ่น PM 2.5/นาที 

เท่ากับ 12 μg/m³ เครื่องดูดฝุ่นที่จัดท าข้ึนแตกต่างจากเครื่องทั่วไปตามท้องตลาดคือในส่วนของไส้กรองที่ท าจากพืชในท้องถ่ินท าให้มีต้นทุนที่น้อย
กว่าและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค ำส ำคัญ Keywords 

PM2.5 ; เครื่องกรองฝุ่นPM2.5 

2. ค ำอธิบำยเก่ียวกับโครงงำน
โครงงานน้ีเป็นโครงงานทีช่วยให้ผู้คนทั่วไปสามารถซื้อวัสดุอุปกรณ์มาใช้ท าเครื่องกรองฝุ่น PM2.5 ได้ในราคาถูกและมีประสิทธิภาพ

มากกว่าเครื่องกรองฝุ่นทั่วไปตามท้องตลาด โดยมีการเพ่ิมระบบการท างานอัตโนมัติโดยต้ังโปรแกรมในบอร์ด  Kidbright โดยเมื่อเซนเซอร์

ตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 วัดได้มีค่ามากกว่า 50 μg/m³ (เป็นค่าที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ) ให้พัดลมดูดอากาศผ่านไส้กรองแล้วปล่อย
อากาศบริสุทธ์ิออกมา  
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2.1 ภำพรวมของโครงงำน 
 การเริ่มจัดท าโครงงานน้ีข้ึนสืบเน่ืองจากในช่วงเดือนมีนาคมและพฤษภาคม 2562 จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้รับผลกระทบจากฝุ่น 
PM 2.5 เป็นอย่างมาก จึงได้มีการสืบค้นข้อมูลในการจัดท าสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถลดผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 ที่มีผลต่อสุขภาพ จากการ
สืบค้นข้อมูลพบว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดท าเครื่องกรองฝุ่น PM 2.5 ผู้จัดท าได้ศึกษาหลักการท างานและน าข้อมูล
ที่ได้ปรึกษาครูที่ปรึกษาและวิศวกรผู้ช่วยโครงการ Fablab ของโรงเรียน เริ่มต้นด าเนินการจัดท าเครื่องกรองฝุ่นอัตโนมัติโดยการประยุกต์ใช้

บอร์ด Kidbright ในการควบคุมการท างานแบบอัตโนมัติโดยก าหนดเงื่อนไขค่าฝุ่น PM 2.5 ถ้ามากกว่า 50 μg/m³ ให้เครื่องท างานแต่ถ้า

น้อยกว่า 50 μg/m³ ให้เครื่องหยุดท างาน และแจ้งเตือนค่าฝุ่น PM 2.5 ในสมาร์ทโฟนทางแอปพลิเคชั่นไลน์ จากการด าเนินงานได้พบกับ
ปัญหาต่าง ๆ  เช่น ปัญหาในการบัดกรีสายไฟ การแจ้งเตือนผ่านไลน์ และข้อจ ากัดในการแสดงค่าฝุ่น PM 2.5 ผ่านทางหน้าจอ LEDs ซึ่งไม่
สามารถแสดงได้มากกว่า 2 หลัก เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่าน้ีได้มีการปรับแก้เพ่ือท าให้เครื่องกรองฝุ่น PM2.5 อัตโนมัติน้ีสามารถน ามาใช้เพ่ือลด
ผลกระทบต่อสุขภาพได้จริง ในอนาคตเราอยากจะพัฒนาเครื่องกรองฝุ่นทั้งในส่วนของตัวกรองที่ท าจากพืชที่สร้า งปัญหาในท้องถ่ิน
(ผักตบชวา) และพัฒนาระบบการแจ้งเตือนให้เสถียรมากข้ึน 

2.2 บทเรียนที่ได้รับ  
 การจัดท าโครงงานในครั้งน้ีได้ให้ประสบการณ์แก่ผู้จัดท าหลายๆอย่าง ในเรื่องของการใช้เวลาให้คุ้มค่า และการท างานกันเป็นกลุ่ม    
ซึ่งในระหว่างช่วงที่ท าน้ีเองก็มักจะมีปัญหาในเรื่องของการแบ่งงาน ความกดดันในเรื่องของเวลา และข้อผิดพลาดในการน าเสนอที่งาน
ศิลปหัตถกรรม ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้และแก้ไขต่อไปเพ่ือส าหรับการแข่งขันในเวทีอื่นๆ และการน ามาปรับใช้ในชีวิตจริงอีก
ด้วย ท้ายที่สุดน้ีทางคณะผู้จัดท าเองก็หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะสามารถปรับปรุงและแก้ไข เครื่องกรองฝุ่นน้ีให้สามารถน ามาใช้ได้จริงในที่สุด    

3.ประวัติผู้เขียน  
ด.ช. ธนภัทร อิ่นเมืองแก้ว เบอร์ 0951800745 e-mail 04757_thanapat@pcccr.ac.th Facebook ปาล์มมี่ ครับ                                                                                                                  

ด.ช. พนธกร หงษ์ทอง เบอร์ 068-344-7502 e-mail Pontakorn04579@pcccr.ac.th Facebook Pontakorn Hongthong 

ด.ช. พศวัต อัศวสุคนธ์ เบอร์ 096-884-8161 e-mail Photsawat04580@pcccr.ac.th Facebook Photsawat Asawasukhon 

4.แหล่งอ้ำงอิง  
จิระศักด์ิ สุวรรณโณ และคนอื่นๆ.(2561).สนุก Kids สนุกCode กับ Kidbright.(พิมพ์ครั้งที่1). 

 ปทุมธานี:ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

กรมควบคุมมลพิษ.(2562).ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ.สืบค้นเมื่อ 21สิงหาคม2562 จาก  

 http://air4thai.pcd.go.th/webV2/aqi_info.php 

รู้จักฝุ่นพิษPM2.5ที่มากับมลภาวะและวิธีการเลือกหน้ากากป้องกัน.(2562).สืบค้นเมื่อ 21สิงหาคม2562 จาก 

 https://www.honestdocs  .co/ pm-2-5-environmental-nano-pollutants 
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อุปกรณ์ป้องกันการชนสิ่งกีดขวางด้านบน ส าหรับผู้พิการทางสายตา 

ชื่อผู้เขียนคนที่ 1 นายวุฒิกร ศรีศริ ิ
โรงเรียนที่สังกัดโรงเรียนววิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
เขต/อ าเภอ เมือง จังหวัด เชียงราย 
อีเมลล์ nus56110@gmail.com 

ผู้เขียนคนที่ 2 นายนัฏฐวัฒน์ ไกลถ่ิน  2 
โรงเรียนที่สังกัดโรงเรียนววิทยาศาสตร์จุฬา
ภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
เขต/อ าเภอ เมือง จังหวัด เชียงราย 
อีเมลล์ natthawat.ss6667@gmail.com 

ชื่อครูที่ปรึกษา นายนวมินทร์ วงค์ไชย 
โรงเรียนที่สังกัดโรงเรียนววิทยาศาสตร์ 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
เขต/อ าเภอ เมือง จังหวัด เชียงราย 
เว็บไซต์ของโรงเรียน 
http://www.pcccr.ac.th. 
อีเมลล์ nawaminwongchai@gmail.com 

บทคัดย่อ 
 ในปัจจุบันมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาเกิดข้ึนมากมาย ตัวอย่างเช่น ไมเ้ท้าขาว ซึ่งไม้เท้าขาวเป็นอุปกรณ์ 

ที่จ าเป็นต่อผู้พิการทางสายตาในระดับหน่ึง ณ ขณะน้ี โดยใช้แกว่งไปมาเพ่ือส ารวจว่ามีสิ่งกีดขวาง หรือทางต่างระดับ จากการสอบถามปัญหา 
ของผู้พิการ จากศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบว่าผู้พิการทางสายตามักเกิดอุบัติเหตุจากการชนสิ่งกีดขวาง 
ในระดับอกข้ึนไป เช่น การเดินชนป้ายที่ย่ืนออกมาจากตัวเสา เป็นต้น คณะผู้จัดท าเล็งเห็นปัญหาเหล่าน้ี จึงได้คิดนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหา 
คือ อุปกรณ์ป้องกันการชนสิง่กีดขวางด้านบน ส าหรับผู้พิการทางสายตา ซึ่งอุปกรณ์น้ีท างานโดยใช้ doppler sensor ในการตรวจหาระยะ 
ของวัตถุด้านหน้า เมื่อตรวจพบวัตถุกีดขวางในระยะ 1 เมตร จะมีสัญญาณเสียงแจ้งเตือนผ่านหูฟัง เพ่ือแจ้งให้ผู้พิการทางสายตาทราบว่า 
มีสิ่งกีดขวาง ด้านบนอยู่ห่างออกไปด้านหน้า ซึ่งสามารถช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดกับผู้พิการทางสายตาได้ 
ค าส าคัญ 
 ผู้พิการทางสายตา; สิ่งกีดขวาง; doppler sensor; arduino; เซนเซอร์; เสียงเตือน; ตัวขยายสัญญาณ 
ค าอธิบายเก่ียวกับโครงงาน  
 โครงงานน้ีเป็นโครงงานที่ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาในการแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางที่อยู่สูงกว่าระดับอกถึงบนระดับหัวเพ่ือป้องกันผู้พิการ
ทางสายตาท่ีจะเดินชนสิ่งกีดขวางที่อยู่ด้านบน โดยใช้ doppler sensor สัญญาณท่ีขยายโดยตัวขยายเซนเซอร์มาค านวณหาระยะทางว่า 
ในระยะทางเท่าใด จะใช้ไฟเท่าใด เช่น ระยะทาง 1 เมตร จะใช้ไฟ 3 โวลต์ และวัดระยะที่น้อยกว่า 1 เมตร เพ่ือเขียนโปรแกรม ใน Arduino 
เมื่อตรวจเจอสิ่งกีดขวางที่อยู่ในระยะ 1 เมตร ก็จะส่งเสียงเตือน ถ้าระยะสิ่งกีดขวางเข้าใกล้เรื่อยๆ เสียงก็จะดังถ่ีข้ึนจนเป็นเสียงยาว ในระยะ 
ที่ใกล้มากๆ และใช้หูฟังในการฟังเสียง 

  ภาพที่ 1 ต าแหน่งของอุปกรณ์    ภาพที่ 2 โมเดลของชิ้นงาน    ภาพที่ 3 ภาพชิ้นงานที่ยังไม่สมบูรณ์ 
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ภาพรวมของโครงงาน 
                                                                                                                        

                                                                                                                    
                                                                                                                            
                                                                                                                            Fablab 
                                                                                                                             
                                                                                                                      
                                                                                           doppler sensor          
                                                                                                                         
                                                                                                                                   
                                                                                                                          
                                                                                                                         
                                                                                                                        
                                     
บทเรียนที่ได้รับ 

สิ่งที่คณะผูจ้ัดท าพบระหว่างพัฒนาโครงงานคือ เรามีปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาในการท างาน เน่ืองจากระยะเวลาที่จัดท า เป็นช่วงเวลา 
ที่ปิดภาคเรียน เวลานัดพบท าโครงงานก็ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก จึงส่งผลใหโ้ครงงานล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดต้องหาเวลาท าต่อให้เสร็จ ในการ 
ท าโครงงานครัง้น้ีสิ่งที่ได้รับคือ การใช้งานและเขียนโค้ดของ Arduino การต่อตัวขยายสัญญาณ การวางแผนระยะเวลาในการท างานใหม่ 
และมีปัญหาเดียวกับขนาดของเซนเซอร์ที่มีตัวขยายสัญญาณ ได้ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สิ่งที่อยากจะพัฒนาต่อ คือ ท าเข็มกลัด 
ที่มีประสิทธิภาพและความแม่นย าสูง ท าให้มีอุปกรณ์ต่างๆน้อยลง สิ่งที่อยากพัฒนาต่ออีกอย่าง คือ อยากใช้เป็นหูฟังบลูทูธ และมีเซนเซอร์ 
ติดไว้ที่หูฟังเพ่ือลดขนาดและความสะดวกในการใช้ให้มากข้ึน 
ประวัติผู้เขียน 

นาย กริชษฎาพณ ชูพินิจ เบอร์ 061-329-8896 e-mail k.kritsadapol@gmail.com facebook Kritsadapol Choopinij 
นาย นัฏฐวัฒน์ ไกลถ่ิน เบอร์093-259-6667 e-mail natthawat.ss6667@gmail.com facebook Natthawat Klaithin 
นาย วุฒิกร ศรีศริิ เบอร์ 098-819-8434 e-mail nus56110@gmail.com facebook ไอสไตน์ 'ชาโด้ว 

อ้างอิง 
สิริกร ลิขิตสัมพันธ์.//(2561).//ประเภทไม้เท้าขาวที่คนพิการทางสายตาใช้.//สืบค้นเมื่อ 22 ตุลาคม 2562/,/จาก/ 
https://thisable.me/content/2018/06/422 . 
มูลนิธิธรรมิกชนเพ่ือคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์.//(2560).//มารู้จักคนตาบอดกันดีกว่า.//สืบค้นเมื่อ 22 ตุลาคม 
2562/,/จาก/ http://cfbt.or.th/bkk/index.php/article/20-get-to-know-the-blind-better. 
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Bottle Reward Points เครื่องรับขวดแลกพอยท ์

นางสาวกชกร มหาวันน้ำ 
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 
fristty234@gmail.com 

นายวสันต์ สุรินทรเ์ปา 
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 
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บทคัดย่อ Abstract 
โครงงาน Bottle Reward Points มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องรับขวดพาสติกรีไซเคิลแบบอัตโนมัติที่สามารถเก็บคะแนนสะสม 

เพื่อแลกของรางวัล โดยมีส่วนประกอบสำคัญอยู่ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของตัวเครื่องรับขวดและส่วนของแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ ส่วนของ
ตัวเครื่องรับขวดผู้จัดทำได้ออกแบบให้มีกลไกในการรับขวดน้ำจากผู้ใช้ เขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องโดยใช้ ระบบสมองกลฝัง
ตัวชนิด Arduino UNO และ NodeMCU ESP8266 ที ่สามารถเชื ่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตได้ โดยใช้ Non contact liquid water 
Sensor ตรวจเช็คขวดน้ำที่ผู้ใช้ใส่เข้ามาในเครื่องว่าเป็นขวดที่มีน้ำในขวดหรือไม่ และใช้ Reflective Infrared Sensor ตรวจสอบขนาดของ
ขวด พร้อมทั้งมีระบบระบุตัวตนของผู้ใช้ด้วยการกรอกข้อมูลใช้งาน แสดงผลคะแนนสะสมผ่านทางหน้าจอ LCD ส่วนที่ 2 ส่วนของ 
แอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ พัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้ภาษา PHP ร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL และใช้พัฒนาเป็นแอปพลิเค
ชันบนสมาร์ทโฟนด้วย Thunkable ซึ่งจะแสดงผลคะแนนสะสมจากการนำขวดน้ำมาแลกที่เครื่องรับขวด และเมนูสำหรับใช้คะแนนแลกเป็น
ของรางวัลของผู้ใช้ 

ผลการทดสอบการทำงานของ Bottle Reward Points พบว่าการทำงานของระบบเซ็นเซอร์ตรวจรับขวดสามารถทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และแอปพลิเคชันของผู้ใช้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ไม่มีความผิดพลาดในการใช้งาน ซึ่งในการทำโครงการนี้เป็นการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things ให้เข้ากับชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี สามารถดูวิดีโอตัวอย่างการทำงานของ Bottle Reward 
Points ได้จาก https://youtu.be/wRwTAEwaY5Q  

คำสำคัญ Keywords 
เครื่องรับขวดอัตโนมัต;ิ เครื่องรับขวด; เครื่องรับขวดแลกพอยท์; ระบบอัตโนมตัิ; IoT; Arduino; NodeMCU ESP8266; STEM Education 

2. คำอธิบายเกี่ยวกับโครงงาน
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน Bottle Reward Points คือ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ได้มีการจำหน่ายน้ำดื่มในรูปขวด

พลาสติก ซึ่งในแต่ละวันนักเรียนต้องบริโภคน้ำดื่มจึงทำให้มีขวดพลาสติกเหลือใช้เป็นจำนวนมาก หลังจากท่ีนักเรียนส่วนใหญ่ดื่มน้ำแล้ว ขวด
น้ำพลาสติกเหล่านั้นมักถูกท้ิงขว้าง ไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ก่อให้เกิดขยะจนกลายเป็นปัญหาขยะทำให้สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน 
       ผู้พัฒนาจึงได้ตระหนักถึงปัญหาการทิ้งขวดน้ำพลาสติกรวมกับขยะอื่นโดยไม่มีการแยกขยะออกจากกัน ทั้งนี้อาจเกิดจากการขาด

แรงจูงใจในการแยกขวดพลาสติกทิ้งและเก็บ การสร้างเครื่องรับขวดแลกพอยท์จะสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ในระดับหนึ่งซึ่งเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการเก็บขวดน้ำเพื่อนำมาแลกเป็นคะแนนสะสม ใช้สำหรับการนำไปแลกของรางวัล อาทิ อุปกรณ์การเรียน กระเป๋า เป็นต้น  

2.1 ภาพรวมของโครงงาน 
โครงงาน Bottle Reward Points มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องรับขวดพาสติกรีไซเคิลแบบอัตโนมตัิที่สามารถเก็บคะแนนสะสมแตม้

เพื่อแลกของรางวัล โดยมีส่วนประกอบสำคัญอยู่ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของตัวเครื่องรับขวดและส่วนของแอปพลิเคชันสำหรับผูใ้ช้ ส่วนที่ 1 ส่วน
ของเคร่ืองรับขวด ผู้จัดทำได้ทำการออกแบบโครงสร้างของตัวเครื่องที่ประกอบด้วยกลไกการตรวจสอบขวดน้ำพลาสติกที่รับเข้ามาว่ามีน้ำใน
ขวดหรือไม่ หากมีน้ำในขวดเครื่องจะไม่รับขวดนั้น มีระบบตรวจสอบขนาดของขวดเพื่อแลกเป็นคะแนน ขวดแต่ละขนาดจะแลกได้แต้มไม่
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เท่ากันแล้วแต่กำหนด และมีระบบระบุตัวตนของผู้ใช้เพื่อส่งข้อมูลคะแนนที่ได้เข้าสู่ระบบจัดการฐานข้อมูลตอ่ไป ซึ่งเป็นการพัฒนาบนพ้ืนฐาน
ของระบบ IoT โดยใช้เครื ่องมือคือ ระบบสมองกลฝังตัวชนิด Arduino UNO และ NodeMCU ESP8266 และใช้ Non contact liquid 
water Sensor และ Reflective Infrared Sensor เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบขนาดและน้ำในขวด ส่วนที่ 2 ส่วนของแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ 
ในส่วนน้ีผู้จัดทำได้พัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ใช้และเก็บข้อมูลแต้มสะสมของผู้ใช้เพื่อแลกของรางวัล โดยใช้ภาษา PHP ร่วมกับ MySQL 
และพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้โปรแกรม Thunkable 

              
     ภาพที่ 1 แสดงแผนผังส่วนประกอบของโครงงาน         ภาพที่ 2 แสดงระบบการจดัเก็บข้อมูล และ Application 

 

 

  
ภาพที่ 3 แสดงภาพสำเร็จของผลงานและหลักการทำงานของ Bottle Reward Points 

2.2 บทเรียนที่ได้รับ  

  สิ ่งที ่ได้เรียนรู ้จากการทำโครงงานคือ การบูรณาการความรู ้ในหลากหลายสาขามาใช้ในการแก้ปัญหา ความรู ้ด้านกลไก
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับ การต่อวงจรไฟฟ้า การเขียนโปรแกรมภาษคอมพิวเตอร์ การออกแบบช้ินงานด้วยโปรแกรม 3D การ
ขึ้นรูปชิ้นส่วนด้วย 3D Printer และการใช้เครื่อง Laser Cutter ในการสร้างช้ินงานผ่านกระบวนการออกแบบและเทคโนโลยี  

3. ประวัติผู้เขียน  
 นางสาวกชกร มหาวันน้ำ, นายวสันต์ สุรินทร์เปา และนางสาวนันทิกานต์ อุตมะ พวกเราเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา มีคุณครูที่ปรึกษา
โครงงาน คือ คุณครูทวีป นวคุณานนท์ และ คุณครูสิรัชชา วงค์คม และวิศวกรผู้ช่วย คือ นายปกรณ์ กสิณฤกษ์ 
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โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 34 อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
บทคัดย่อ 

โรงอาหารในโรงเรียนส่วนใหญ่จะใช้วิธีการจ าหน่ายคูปองอาหาร ซึ่งจะใช้พนักงานในการแลกคูปองอาหาร ท าให้เกิด
ปัญหาตามมาหากพนักงานท างานช้า หรือป่วยกะทันหัน รวมทั้งใช้ระยะเวลาในการซื้อคูปองนาน ไม่เหมาะสมต่อจ านวน
นักเรียน และระยะเวลาในการพักของนักเรียนในโรงเรียน ตู้แลกคูปองอาหารอัตโนมัติ จึงมีความน่าสนใจที่จะน ามาใช้
แก้ปัญหาเหล่าน้ี โดยใช้บอร์ด Kidbright ต่อเข้ากับเครื่องหยอดเหรียญอัตโนมัติ เพ่ือควบคุมและดูแลการแลกคูปอง จาก
จ านวนเงินที่นักเรียนหยอดแลกด้วยตนเอง นอกจากน้ียังใช้ระบบกลไกของปืนลูกโม่ ต่อเข้ากับถาดหมุนเพ่ือให้คูปองหล่นลงมา
ตามจ านวนเงิน จากการประดิษฐ์ พบว่า ตู้แลกคูปองอัตโนมัติสามารถท างานได้จริง และมีประสิทธิภาพในการแลกคูปอง 
จ าหน่ายคูปอง 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือออกแบบสร้างและพัฒนาตู้แลกคูปองอาหารอัตโนมัติเพ่ือให้ใช้งานได้จริง 

2. เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดระยะเวลาในการแลกคูปอง
บทเรียนที่ได้รับ 

ตอนแรกใช้มอเตอร์กับที่ตรวจจับความเข้มแสงสีด าและสีชมพูในการขับเคลื่อนจานหมุน ท าให้มีการสะสมของ error 
เกิดการคลาดเคลื่อนในเรื่องการตกของคูปอง ต่อมาจึงได้ใช้กลไกเกี่ยวกับการหมุนของฟันเฟืองแต่ก็ยังมี error เกิดข้ึน จึง
แก้ไขโดยการตัดอะคริลิคให้เป็นรูปคล้ายสามเหลี่ยมเพ่ือท าเป็นกลไกเสมือนปืนลูกโม่ ประกอบแผ่นอะคริลิคคล้ายสามเหลี่ยม
เข้ากับถาดหมุน โดยประมาณให้ยอดของสามเหลี่ยมอยู่ในลักษณะต้ังฉากและติดกับช่องใส่คูปองพอดีประกอบถาดหมุนเข้ากับ
โครงสร้างภายนอก โดยให้ถาดหมุนสามารถหมุนได้อย่างอิสระ ตัดอะคริลคิเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีจงอยตรงปลายเพ่ือ
ตวัดและดันถาดหมุนให้หมุนและล็อคตรงต าแหน่งที่ต้องการ ศึกษาเรื่องการเขียนโค้ดของโปรแกรม Kidbright ได้มีการลองผิด
ลองถูกและประกอบกับถามครูที่ปรึกษาเป็นหลักได้เขียนหลักการท างานโดยใช้โปรแกรมFlowchart ร่วมกับได้ใช้ Kidbright 
เป็นตัวควบคุมหลักของการท างานเครื่อง น าคณิตศาสตรม์าคิดค านวณหารัศมีวงกลมที่ใช้เป็นจานหมุนและส่วนประกอบของ
เครื่องทางโรงเรียนได้มีการจัดต้ังห้อง Fablab เพ่ือให้นักเรียนสนใจเรื่องการออกแบบสิ่งประดิษฐ ์

ภาพแสดง ตู้แลกคูปองอาหารอัตโนมัติ ภาพแสดง กลไกการท างานภายในตู้
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ภาพแสดง Codeการท างาน 

ภาพแสดง Flowchart การท างาน

หลักการท างาน 
หยอดเหรียญที่ตู้คูปองตามจ านวนที่ต้องการ เน่ืองจากเครื่องหยอดเหรียญสามารถรับได้เพียงเหรียญ10บาท ดังน้ัน 

10บาท จึงมีค่าเท่ากับ คูปอง 2 ใบ แล้วจ านวนคูปองที่จะได้รับจะแสดงบนหน้าจอแสดงผลของ Kidbright  
- กดสวิตช์1 :  servo motor หมุนถาดคูปองไป 2 ช่อง จากน้ันคูปองจะตกลงมา 2 ใบ มีค่า 10 บาท
- กดสวิตช์2 :  servo motor หมุนถาดคูปองไป 4 ช่อง จากน้ันคูปองจะตกลงมา 4 ใบ มีคา่ 20 บาท
ซึ่งในเเต่ละครั้งหน้าจอของบอร์ด Kidbright จะเเสดงจ านวนครั้งที่สามารถกดได้หรือจ านวนใบคูปอง 5 บาท ที่เรา

จะได้น่ันเอง โดยหากคูปองใกล้จะหมดเซนเซอร์ตรวจจับวัตถุจะส่งสัญญาณไปยังไลน์ของผู้ผลัดเปลี่ยนถาดคูปองเพ่ือให้มา
เปลี่ยนถาดที่ยังมีคูปองเต็มถาด 
การเช็คจ านวนเงิน/คูปอง 

เช็คจ านวนคูปองได้จากโทรศัพท์มือถือ เมื่อมีการน าคูปองออกไปแล้วเหลืออยู่ในตู้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ใบ ระบบ
จะแจ้งเตือนไปยังแอพลิเคชั่นLINEของผู้รับผิดชอบ โดยแจ้งว่า “เติมคูปอง” 
การเก็บข้อมูล 

เก็บค่าจากจ านวนการกดปุ่ม ในทุกครั้งที่กดจะเก็บข้อมูลไว้ใน Kidbright แล้วจะแจ้งเตือนไปยังLINE เมื่อจ านวน
คูปองในตู้ลดลงจนเหลือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ใบ  
ความรู้สึกของที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้และการท างาน 

การท าโครงงานในครัง้น้ีได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การวางแผนร่วมกันกับสมาชิก การออกแบบเกี่ยวกับรูปร่าง
ของผลงาน หลักการท างาน การใชค้วามรู้ต่างๆที่ได้เรียนในห้องเรียนมาปฏิบัติ เช่น การค านวณคณิตศาสตร์ ได้พัฒนา
ทางด้านวิศวกรรม เช่น การใช้เครื่องตัด Laser การใช้อุปกรณ์ตัด และการเรียนรู้เรื่องการต่อวงจรไฟฟ้า  

สิ่งที่อยากจะพัฒนาต่อไปคือการท าให้เครื่องแลกคูปองอาหารอัตโนมัติมีความเสถียรมากกว่าเดิม สามารถที่จะบรรจุ
จ านวนของคูปองได้มากข้ึนและเพ่ิมชนิดของคูปองให้มีความหลากหลายมากข้ึน

เน่ืองจากมันเป็นปัญหาที่ใหญ่และค่อนข้างแก้ไขได้ยากจึงรู้สึกภาคภูมิใจที่มีโอกาสน าสิง่ที่ฝันมาประดิษฐ์ออกมาเป็น 
ชิ้นงานที่สามารถใช้แก้ไขปัญหาภายในโรงเรียนได้ 
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บทคัดย่อ Abstract 
โครงงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาระบบผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยติดเตียง 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของระบบ

ผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งในการพัฒนาระบบผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยติดเตียงได้ใช้เครื่องมือในการพัฒนา ได้แก่ ระบบสมอง
กลฝังตัวชนิด Arduino แบบ NodeMCU ESP8266 ที ่สามารถเชื ่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตได้ ให้ทำงานร่วมกับการสั ่งการผ่าน
โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android ผ่าน Google Assistant และเขียน Code ผ่านโปรแกรม Arduino IDE และสร้างชุดคำสั่งผ่าน 
IFTTT เพื่อควบคุมกระแสไฟฟ้าด้วย Relay 

ผลการทดสอบประสิทธิภาพของระบบอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยติดเตียงโดยการจำลองสถานการณ์การทำงานเพื่อทดสอบประสิทธภิาพ
ของระบบโดยการใช้ชุดคำสั่งที่กำหนดขึ้นในการสั่งงานควบคุมการทำงานของรีเลย์ตรวจสอบการทำงานท่ีถูกต้องและแม่นยำ เป็นจำนวน 10 
ครั้ง และนำผลการจำลองสถานการณ์การทำงานไปบันทึกค่าในตารางผลการทดลอง (ภาพท่ี 4) พบว่าการทำงานของระบบสามารถทำงานได้
อย่างถูกต้องคิดเป็น ร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ อยู่ในระดับ ประสิทธิภาพดีมาก สามารถรับชมวิดีโอตัวอย่างการ
ทำงานของระบบผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยติดเตียงได้จาก https://youtu.be/E-DhMaxRMuU  

คำสำคัญ Keywords 
ผู้ช่วยอัจฉริยะ; Google Assistant; ระบบสั่งงานด้วยเสียง; IoT; Arduino; NodeMCU ESP8266; IFTTT; adafruit 

2. คำอธิบายเกี่ยวกับโครงงาน
การดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบันที่พบเจอกับความเครียดจากการทำงานภาวะการแข่งขันทางสังคมหรือสภาพปัญหาสังคมใน

ปัจจุบันอาทิ ปัญหาความยากจน ปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม การรับประทานอาหารปนเปื้อนสารเคมีซึ่งสิ่งเหล่านี้ก่อนให้เกิดปัญหาสุขภาพ
ตามมา เช่น โรคเครียด โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต หลอดเลือดสมอง พาร์กินสัน โรคข้อเข่าเสื่อม หรือแม้แต่กระทั่งการเดินทางที่ก่อให้เกิด
อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน เราจึงพบเห็นผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่ต้องการ ความช่วยเหลือและต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาซึ่งบางครั้ง
ผู้ดูแลไม่สามารถอยู่ด้วยตลอด 24 ช่ัวโมง เพราะต้องทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพ 

จากปัญหาที่ผู้ดูแลไม่สามารถดูแลผู้ป่วยได้ตลอดเวลารวมถึงยังมีผู้ป่วยติดเตียงบางรายที่ยังคงต้องการการพึ่งพาตนเองในการทำ
กิจกรรมบางอย่าง เช่น การเปิด-ปิดไฟ พัดลม วิทยุ โทรทัศน์ ผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยที่สามารถสั่ง
เปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านการสั่งงานด้วยเสียงและสามารถส่งการแจ้งเตือนขอความช่วยเหลือไปยังผู้ดูแลผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ (Line) 
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยที่มีสภาวะผู้ป่วยติดเตียง 
2.1 ภาพรวมของโครงงาน 

โครงงานระบบผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยติดเตียง มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะการเคลื่อนตัวลำบากในการ
ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตนเอง โดยการสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Google Assistant โดยมีส่วนประกอบสำคัญอยู่ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของระบบ
ผู้ช่วยอัจฉริยะและกล่องปลั๊ก ส่วนที่ 1 ระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ ผู้จัดทำได้สร้างระบบผู้ช่วยโดยการสร้างชุดคำสั่งผ่าน IFTTT เพื่อเช่ือมต่อการ
ทำงานกับ Google Assistant ในระบบปฏิบัติการ Android โดย IFTTT มีหน้าที ่ให้บริการเชื ่อมต่อชุดคำสั ่งผ่านไปยังบริการของ 
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แอปพลิเคชันไลน์ (Line) สำหรับระบบการแจ้งเตือนไปยังผู้ดูแล และเชื่อมต่อชุดคำสั่งผ่านไปยังบริการของ adafruit ที่ทำหน้าที่ในการ
ส่งผ่านคำสั่งไปยังระบบสมองกลฝังตัว Arduino ชนิด NodeMCU ESP8266 ซึ่งอยู ่ในส่วนของกล่องปลั๊กควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า เขียน
โปรแกรมสำหรับควบคุมการทำงานของรีเลย์ด้วยภาษาซีโดยใช้Arduino IDE เพื่อควบคุมArduino ESP8266 เพื่อให้มีลำดับการทำงานตาม 
Flowchart ที่ได้ออกแบบไว้ อีกทั้งยังสร้างชุดคำสั่งผ่าน IFTTT ในการควบคุมการทำงานของรีเลย์ ส่วนที่ 2 ส่วนของกล่องปลั๊ก สร้างกล่อง
ปลั๊กไฟอัจฉริยะจากแผ่นอคริลิกโดยติดตั้งชุดอุปกรณ์ระบบสมองกลฝังตัว  Arduino ชนิด NodeMCU ESP8266, Relay, LCD Screen, 
Power supply 220V to 5V ติดตั้ง สวิตซ์ และ เต้ารับ 2 ช่อง ซึ่งกล่องปลั๊กนี้จะทำการเขียนโปรแกรมสำหรับควบคุมการทำงานของรีเลย์
ด้วยภาษาซีโดยใช้ Arduino IDE เพื ่อรับข้อมูลการสั่งงานและควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามลำดับการทำงานตาม Flowchart ที่ได้
ออกแบบไว้ เพื่อตัดหรือต่อกระแสไฟฟ้าของเต้ารับท้ัง 4 ช่อง ซึ่งต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้า  

              
     ภาพที่ 1 แสดงแผนผังส่วนประกอบของโครงงาน                    ภาพที่ 2 แผนผังแสดงการทำงานของระบบ 

                         
ภาพที่ 3 แสดงภาพผลงาน ระบบผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับผู้ป่วยติดเตยีง                       ภาพที่ 4 ตารางบันทึกผลการทดลอง 
 

2.2 บทเรียนที่ได้รับ  

  สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำโครงงานคือ การนำความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์มาผนวกใช้ในการออกแบบชิ้นงาน
อีกทั้งยังวางแผนการทำงานโดยใช้ขั้นตอนทางวิศวกรรม และนำหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นการ
สั่งงานด้วยเสียงมาประยุกต์โดยนำ Google Assistant ซึ่งเป็นในแอพพลิเคชันของ Google มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์โดยนำมาสร้าง
เป็นส่วนหนึ่งของผลงาน ใช้ความรู้ความเข้าใจด้านการต่อวงจรไฟฟ้า การเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ การนำเครื ่องมือภายใน
ห้องปฏิบัติการ FabLab มาสร้างผลงาน อาทิเช่น การใช้เครื่องตัดเลเซอร์ (Laser Cutter) เป็นต้น 

3. ประวัติผู้เขียน  
 นางสาวสิริกัญญา  อะกะเรือน, นางสาวทิพากร ไชยปัญญา และนายกิจสมบูรณ์ จี้มูล พวกเราเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMTE)  มีคุณครูที่ปรึกษาโครงงาน คือ 
คุณครูทวีป  นวคุณานนท์ และ คุณครูสิรัชชา  วงค์คม และวิศวกรผู้ช่วย คือ นายปกรณ์ กสิณฤกษ์ 
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ระบบเผ้าตรวจวัดระดับพลังงานในแบตเตอรร่ีที่อัดประจุด้วยโซล่าเซลและส่งข้อมูลไร้สายด้วยลอร่า 
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บทคัดย่อ Abstract 
ในปัจจุบันมีสถานีเฝ้าตรวจวัดคา่ตา่ง ๆ  หลายแห่งเพ่ือท่ีจะรับข้อมูลจากเครื่องตรวจวัดในพ้ืนท่ีต่าง ๆ  มารายงานผลและนำข้อมลูนั้นไป

ใช้ในด้านที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในบางครั้งในการที่จะต้องการวัดค่าต่างๆ และเก็บข้อมลูในแตล่ะครั้งอาจเปน็ได้ยากที่เข้าไปวัดคา่และเก็บข้อมูลด้วย
ตัวเองตลอดเวลาและลำบากในการข้าไปเก็บข้อมลู เช่น ในป่าลึก พืน้ท่ีเสี่ยงอันตราย เป็นต้น ทำให้จำเป็นที่จะต้องมีการทำระบบตรวจวัดค่า
และรับส่งข้อมูลขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวก และในปัจจุบันโมดูลการส่งข้อมูลไรส้ายในปัจจบุันมีมากให้เลือกใช้ เช่น WiFi Bluetooth RF 
nRF24L zigbee LoRa เป็นต้น 

ด้วยเหตนุี้ทำให้คณะผูจ้ัดทำโครงงานมคีวามสนใจที่จะนำเทคโนโลยสี่งข้อมูลไรส้าย LoRa ในการส่งข้อมูลไร้สายระยะไกลร่วมกับ
การใช้ทฤษีฟิสิกส์ไฟฟ้าในการสร้างเซ็นเซอร์วัดแรงดันไฟฟ้า และ สร้างระบบ monitoring software ด้วย Visual basic เพื่ออกแบบระบบ
สถานีตรวจวดัค่าตา่งๆ โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามความต้องการของผู้ใช้เอง ในตัวอย่างนี้ยกตัวอย่างสถานีวัดความเร็วลม 

คำสำคัญ Keywords 

ระบบตรวจวัดพลังงานในแบตเตอรรี่; ส่งข้อมลูไร้สาย; ลอร่า; 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อทดลองสร้างระบบเฝ้าตรวจวดัพลังงานในแบตเตอรี่ที่ใช้งานในสถานีตรวจวดั
2. เพื่อศึกษาการทำงาน และ สอบเทยีบค่า เซ็นเซอร์ต่างๆ
3. เพื่อศึกษาการสร้างเซ็นเซอร์วัดแรงดันไฟฟ้าตามทฤษทีางฟิสิกสไ์ฟฟ้า

หลักการทำงาน 

รูปที่ 1 การทำงานของระบบ 
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 ขัน้ตอนการทำงานของระบบจะมีเซ็นเซอร์วัดแรงดันไฟฟ้าวัดแรงดันไฟฟ้าจาก โซล่าเซลล ์แบตเตอรี ่และ โหลด ในที่น้ีคือกระแสไฟฟ้า
ที่ระบบได้นำออกไปใช้ทั้งหมด เช่น เซ็นเซอร์ตา่งๆที่ติดตั้ง หรือ microcontroller เป็นต้น แล้วส่งให ้microcontroller ประมวลผลพร้อมทั้ง
ข้อมูลจากเซ็นเซอรต์ัวอืน่ๆที่ติดตั้งข้าไปดว้ย และส่งใหล้อร่าส่งข้อมูลที่ได้ให้สถานรีับ ในฝั่งสถานรีบัจะรับค่าทีไ่ด้มาและส่งไปยังโปรแกรม 
monitoring แสดงผลให้ผู้ใช้และเก็บค่าไว้  

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1. สร้างเซ็นเซอร์วัดแรงดันไฟฟ้าจากหลักการแบ่งแรงดัน(voltage divider) โดยใช้ตัวต้านทาน 2ตัวในการแบ่งแรงดัน 
2. ทดลองอ่านค่าจากเซ็นเซอร์วัดแรงดันไฟฟ้าและความเร็วลม เทียบกับเครื่องมือวัดมาตรฐานแล้วบันทึกผล 
3. ใช้สมการเส้นตรงในการสอบเทียบและหาคา่จริงจากเซ็นเซอรต์่างๆเพื่อให้มีความเที่ยงตรงมากข้ึน  
4. เขียนโปรแกรมทั้งในส่วน microcontroller โดยใช้โปรแกรม Atom IDE ที่ลงแพคเกจ platform IO ในการเขียนชุดโปรแกรมควม

คุม microcontroller โดยในโครงงานนี้ได้ใช้ Arduino Mega 2560 และ Arduino Uno R3 เป็นหลกั และในส่วนของโปรแกรม 
monitoring ใช้ Visual basic ในการพัฒนาโดยการรับค่ามาจาก Arduino และทำการออกแบบ PCB โดยโปรแรกม Easy EDA 
และลอกลายวงจรลงแผ่นปริ้นโดยการใช้น้ำยาล้างเล็บ  

5. สร้างเครื่องต้นแบบ ประกอบโครงเครื่อง ติดตั้งอุปกรณ์ตา่งๆ เดินสายไฟ และทดสอบระบบ 

ปัญหาท่ีพบและการแก้ปัญหา 

1. ระบบไฟฟ้าท่ีจ่ายให้ microcontroller ผ่าน Vin ทำให้ตัวชิปมีความร้อนสูง แกไ้ขได้โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านทางช่อง DC jack แทน 
2. ในระหว่างการเขียนโปรแกรม monitoring ตัวโปรแกรม Visual studio ในบางฟังก์ชันมีปัญหากับ Windows แก้โดยการให้

โปรแกรมรันในรูปแบบของ Windows เวอร์ช่ันเก่ากว่า 
3. ปัจจุบันโปรแกรมที่ได้จัดทำสำหรบั monitoring ยังไม่เสถียรพอและยังมีอาการค้างบางช่วงของการรนัโปรแกรม 

บทเรียนที่ได้รับ 

1. ได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมต่างๆ เช่น การทำ multitasking ใน Arduino การกำหนดฟังก์ชันต่างๆ การเก็บค่าต่างๆ การรับค่าและ
วิธีการนำข้อมูลที่ได้จากสถานีออกมาแสดงในโปรแกรม โดยในอนาคตจะทำให้โปรแกรมสามารถรายงานผลผ่านทางออนไลนไ์ด้
ด้วยและสามารถข้อมลูไปใช้ได้ในทุกแพทฟอร์ม 

2. ได้เรียนรู้การสอบเทียบเซ็นเซอร์ตา่งๆให้มีความแม่นยำมากข้ึน โดยใช้สมการเสน้ตรง 
3. ได้เรียนรู้วิธีการนำหลักการทางฟสิิกสไ์ฟฟ้ามาประยุกต์ใช้ในการสรา้งเซ็นเซอร ์
4. ได้ทราบถึงวิธีการใหม่ๆในการทำ PCB ซึ่งในท่ีนี้คือ การลอกลายวงจรด้วยน้ำยาล้างเล็บ 
5. ได้เรียนรูเ้กี่ยวกับการเขียนโปรแกรม Visual Studio 2017 ในการที่จะรับข้อมูลจากตัวรบัและนำมาแสดงผลบนโปรแกรมที่จดัทำ

ขึ้น การได้ทราบถึงการเก็บเป็น data logger เพื่อท่ีจะบันทึกข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะหต์่อไป 
6. ได้ฝึกตนเองในการรับและแกไ้ขปญัหาเฉพาะหน้าเพื่อให้งานสามารถดำเนินต่อไปได้ 

รายชื่อผู้จัดทำ 

1. นาย วรการ จันธิมา 
2. นาย สิรวิชญ์ เวียงคำ 
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บทคัดย่อ Abstract 
ศึกษาและพัฒนาถังขยะที่ช่วยในการจัดการกับขยะในชีวิตประจ าวันได้ง่ายและสะดวกขึ้น โดยออกแบบให้ถังขยะสามารถคัดแยกขยะ

ได้ โดยมุ่งไปท่ีการคัดแยกขยะประเภทขวดพลาสติก ขวกแก้ว กระป๋องบรรจุอาหารและน้ าอัดลม โดยการออกแบบและเขียน code ในการ
คัดแยกขยะลงใน Arduino board ซึ่งเป็นบอร์ดที่ใช้ควบคุมการคัดแยกขยะใหเ้คลื่อนไปตามสายพาน เพื่อแยกลงในถังแต่ละประเภท โดยผล
ของสิ่ งประดิษฐ์ ถังขยะสามารถแยกขยะได้ทั้ งหมด 4 ประเภทคือ ขวดพลาสติกใส (ขวดPolyethylene Terephthalate : PET) 
ขวดพลาสติกขุ่น (ขวด Polyethylene : PE) ขวดแก้ว กระป๋องบรรจุอาหารและน้ าอัดลม ใช้ Node mcu เป็นชุดควบคุมการเคลื่อนที่ของ
ตัวถังที่สั่งงานผ่านสมาร์ทโฟน และใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นตัวสร้างพลังงานส่งมาเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้เป็นพลังงานส าหรับการท างานของ
ถังขยะ  

ค าส าคัญ Keywords 

Arduino; Node mcu; การคัดแยกขยะ; ถังขยะอัฉริยะ; พลังงานแสงอาทิตย์ 

ค าอธิบายเกี่ยวกับโครงงาน 
ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณขยะสูงขึ้นต่อเนื่องขึ้นทุกปี จากสรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2561 ของกรมควาบคุม

มลพิษ พบว่าสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของไทยมีปริมาณการเกิดขยะรวมกันทั้งประเทศประมาณ 27.06 ล้านตันต่อปี เทียบเท่าตึกใบ
หยก 2 จ านวน 140 ตึก คิดเป็นประมาณ 74,130 ตันต่อวันเฉลี่ยเป็นปริมาณขยะ 1.14 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน ยังไม่รวมขยะตกค้างสะสมที่
เพิ่มขึ้นทุกปีไม่ต่ ากว่าปีละ 10 ล้านตัน โดยสาเหตุอย่างหนึ่งมาจากคนไทยส่วนใหญ่มักจะทิ้งขยะรวมกันโดยไม่ได้  คัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
ไม่ว่าจะเป็น ขวด กระป๋อง เศษอาหาร กระดาษ ซึ่งท าให้ยากต่อการจัดการกับขยะเหล่านั้นรวมถึงท าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะ
เหล่านั้นให้ถูกวิธี ผู้ประดิษฐ์จึงมีความคิดว่าถ้ามีสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถช่วยคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง จะช่วยลดภาระการก าจัดขยะที่มีปริมาณ
เพิ่มขึ้นได้ จึงได้ประดิษฐ์ถังขยะที่สามารถคัดแยกขยะประเภทขวดแก้ว ขวดพลาสติกขุ่น ขวดพลาสติกใส กระป๋อง ได้อย่างรวดเร็วและ 
ถูกต้อง สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ผ่านสมาร์ทโฟนอีกทั้งออกแบบให้อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นแหล่งพลังงานให้กับถังขยะเป็นการประหยัดพลังงานอีกด้วย  

ภาพรวมของโครงงาน 
จากปัญหาสถานการณ์ขยะในปัจจุบัน ท าให้กลุ่มผู้ประดิษฐ์มีความสนใจในประเด็นปัญหาดังกล่าวมาใช้ในการออกแบบและประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ท่ีช่วยจัดการกับปัญหาข้างต้น และเมื่อมองย้อนกลับมาที่โรงเรียนท่ีศึกษาอยู่พบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการทิ้งขยะไม่ถูกประเภทและ
ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนท้ิงส่งผลให้ยากต่อการบริหารจัดการขยะต่อไป โดยจากการเก็บข้อมลูพบว่าขยะที่พบในโรงเรียนนั้นเป็นขยะประเภท
แก้วพลาสติก ขวดพลาสติก และกระป๋องน้ าอัดลม ซึ้งเป็นภาชนะหลักที่ใช้ในการบรรรจุอาหารและเครื่องดื่มภายในโรงเรียน ดังนั้น  
กลุ่มของผู้ประดิษฐ์จึงมีแนวคิดที่จะสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถช่วยคัดแยกขยะดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการ
ปลูกฝังจิตส านึกการแยกขยะก่อนท้ิงให้กับบุคคลในโรงเรียน และเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการขยะภายในโรงเรียนต่อไป 
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ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงาน 

บทเรียนที่ได้รับ 
จากการด าเนินงานกลุ่มของผู้ประดิษฐ์ได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบและเขียน Code ค าสั่งต่างๆ ผ่านบอร์ด Arduino 

และ Node mcu ผลจากการด าเนินงานพบว่าสิ่งประดิษฐ์สามารถคัดแยกขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เซนเซอร์ตรวจจับโลหะเป็น
เซนเซอร์ในการคัดแยกกระป๋อง ใช้น้ าหนักเป็นตัวคัดแยกขวดแก้ว และเลเซอร์เป็นตัวคัดแยกขวดพลาสติกใส (PEP) ออกจากขวดพลาสติก
ขุ่น (PE) โดยขวดแต่ละประเภทหลังจากคัดแยกแล้วจะถูกล าเลียงโดยสายพาน (ภาพที่2 ) เพื่อน าไปเก็บไว้ในถังแยกส าหรับขยะแต่ละชนิด
ภายในช้ินงาน ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการโดยใช้ตัวอย่างขยะทั้ง 4 ประเภทรวมกันทั้งหมด 100 ช้ิน พบว่าสามารถแยกขยะได้ร้อยละ 
98 โดยพบกระป๋องถูกแยกไปลงถังพลาสติกขุ่น 1 ช้ิน สาเหตุเกิดจากต าแหน่งที่วางไม่ตรงกับเซนเซอร์  และผลการการทดสอบใช้งานจริง
ภายในโรงเรียนพบว่าสิ่งประดิษฐ์สามารถแยกขยะทั้ง 4 ประเภทได้มากกว่าร้อยละ 75 เนื่องจากมีการคัดแยกขวดพลาสติดใสไปยังถังเก็บ
ขวดแก้วเนื่องจากขวดที่ท้ิงยังมีน้ าอยู่ภายในท าให้เซนเซอร์ตรวจจับน้ าหนักท างาน ถังขยะจึงส่งขวดดงกล่าวไปยังถังเก็บขวกแก้วแทนถังเก็บ
ขวดพลาสติกใส ทางผู้ประดิษฐ์จึงได้พิมพ์ข้อจ ากัดและวิธีการใช้งานติดบริเวณช่องทิ้ งขยะ รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อจ ากัด
ดังกล่าวให้นักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนรับทราบเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น นอกจากนี้ผู้ประดิษฐ์ก าลังอยู่ระหว่า งการศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวต่อไป และถังขยะที่ประดิษฐ์ข้ึนนี้สามารถควบคุมการเคลื่อนที่ผ่านสมาร์ทโฟน ปัญหาที่พบในการ
ด าเนินงานคือตัวช้ินงานสิ่งประดิษฐ์มีน้ าหนักมากและขนาดใหญ่ (ภาพที่ 3 ) หากเป็นไปได้ในอนาคตทางกลุ่มของผู้ประดิษฐ์จะออกแบบ
โครงสร้างของช้ินงานใหม่รวมถึงหาวัสดุที่มีน้ าหนักน้อยกว่าที่ใช้ในปัจจุบันมาใช้ในการผลิตช้ินงานเพื่อให้มีน้ าหนักที่น้อยลง ปัญหาอีก
ประการคือการควบคุมการเคลื่อนที่ผ่านสมาร์ทโฟนนั้นสามารถสั่งงานได้จริงแต่เช่ือมต่อได้กับสมาร์ทโฟนใช้เพียงเครื่องเดียว ซึ่งยังไม่
ตอบสนองต่อการใช้งานจริงเท่าที่ควรผู้ประดิษฐ์มีแนวคิดเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าหากเป็นไปได้อยากพัฒนาเกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่องที่ที่
สามารถสั่งงานผ่านสมารท์โฟนไดห้ลายเครื่องโดยเช่ือมต่อช้ินงานเข้ากับระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายของโรงเรียน หรืออาจหาวิธีการอื่นๆมาใช้ใน
การควบคุมการเคลื่อนที่ของช้ินงานเพื่อให้ตอบสนองความต้องการใช้งานให้มากกว่าน้ี 

ภาพที ่2 ติดต้ังชุดสายพานขนส่งขยะ ภาพที ่3 ภาพรวมโครงสร้างสิ่งประดิษฐ์ 
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บทคัดย่อ Abstract 
ศึกษา พัฒนาและออกแบบอุปกรณ์ต้นแบบในการดักจับฝุ่นละอองที่เกิดจากการเผาไหม้ของรถเข็นขายหมูปิ้ง รวมไปถึงร้านอาหาร

ประเภทปิ้งย่างเช่นร้านไก่ย่างส้มต า หรือแม้แต่ร้านหมูกระทะ โดยใช้หลัการดักจับฝุ่นด้วยการสร้างละอองน  าซึ่งหาได้ง่ายในชีวิตประจ าวัน 
เพื่อเป็นการลดปัญหามลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นควัน หรือปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากกิจกรรมของมุษย์ ที่เกิด
จากการเผาไหม้เชื อเพลิงที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม หรือกิจกรรมอื่นๆในชีวิตประจ าวันล้วนมีส่วนท าให้ปริมาณ
ฝุ่นควันมีมากขึ น  

ค าส าคัญ Keywords 

มลพิษทางอากาศ; PM2.5 ; เครื่องดักฝุ่นควัน; ดักจับฝุ่นด้วยละอองน  า 

ค าอธิบายเกี่ยวกับโครงงาน 
ปัจจุบันฝุ่นละอองเป็นมลพิษทางอากาศที่เป็นปัญหาหลักในกรุงเทพมหานครและชุมชนขนาดใหญ่ โดยสาเหตุของปัญหาฝุ่นละออง 

ในอากาศนอกจากมาจากการเผาไหม้เชื อเพลิงที่ไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์แล้วนั น การประกอบอาหารประเภทปิ้งย่างเป็นปัจจัยหลักที่มีการ
ปล่อยฝุ่นละอองออกมาปนเปื้อน โดยผลการศึกษาของ Schauer et al. (1996) พบว่าร้อยละ 7 ของการปลดปล่อยฝุ่นเข้าสู่ชั นบรรยากาศ
ในเมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา มาจากการท าอาหารประเภทปิ้ง – ย่างและทอด การวิจัยของคมสันต์และ กาญจนา (2555) 
แสดงให้เห็นว่า เกิดฝุ่นละอองขนาดต่าง ๆ จากการปิ้งย่างเนื อสัตว์ พบฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 39.55 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รองลงมาคือฝุ่นละอองขนาด 2.5 -10 ไมครอน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 66.05 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร และฝุ่นที่เกิดขึ นจะแพร่สู่ชั นบรรยากาศ โดยฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่ (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า 100 ไมครอน) 
อาจแขวนลอยอยู่ในบรรยากาศเพียง 2-3 นาที แต่ฝุ่นละอองที่มีขนาด เล็กกว่า 0.5 ไมครอน อาจแขวนอยู่ในอากาศ ได้นานเป็นปี เมื่อฝุ่น
ละอองดังกล่าวสะสมในชั นบรรยากาศในปริมาณมากส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน จากการสังเกตของผู้ประดิษฐ์พบว่าใน
ทุกเช้าบริเวณหน้าโรงเรียนนั นมีรถเข็นขายหมูปิ้ง ซึ่งมีการปล่อยฝุ่นควันสูชั นบรรยากาศเป็นจ านวนมากในแต่ละวัน ดังนั นกลุ่มผู้ประดิษฐ์ 
จึงมีแนวคิดที่จะลดปริมาณการปล่อยฝุ่นควันจากรถเข็นหมูปิ้ง รวมถึงร้านอาหารปิ้งย่างต่างๆ โดยการใช้ละอองน  าในการดักจับฝุ่นละอองที่
เกิดจากการเผาไหม้ก่อนปล่อยขึ นสู่ชั นบรรยากาศ เพื่อเป็นการช่วยลดปัญหาฝุ่นควันในเมือง 

ภาพรวมของโครงงาน 
จากช่วงปลายปี 2561 กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆในประเทศไทยประสบปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ จนส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพของประชาชน ทางกลุ่มของผู้ประดิษฐ์เองก็ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และคิดหาแนวทางในการช่วยลดความรุนแรงของปัญหา
ดังกล่าวในอนาคต จึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาและออกแบบสิ่งประดิษฐ์ท่ีช่วยแก้ปัญหาดังกล่าว โดยกลุ่มของผู้ประดิษฐ์สนใจประเด็นการลด
การปล่อยฝุ่นควันจากร้านขายหมูปิ้งบริเวณหน้าโรงเรียน โดยค านึงถึงการใช้วัสดุ หรืออุปกรณ์ที่หาได้ง่ายใกล้ตัว ประหยัด และไม่เป็นการ
เพิ่มต้นทุนของผู้ประกอบการ ผลจากการค้นคว้าข้อมูลกลุ่มของผู้ประดิษฐ์จึงลงข้อสรุปเลือกหลักการใช้ความชื นจากละอองน  าในการดักจับ
ฝุ่นควัน และสร้างกล่องปิดท าให้น  าที่ใช้ในการดักจับฝุ่นเป็นระบบน  าวน เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากรน  า ใช้ปั๊มน  าแรงดันสูงในการสร้าง
แรงดันน  าผ่านหัวสร้างหมอกเพื่อใช้ในการดักจับฝุ่นควันดังกล่าวก่อนปล่อยขึ นสู่ชั นบรรยากาศ และวัดประสิทธิภาพการท างานของ
สิ่งประดิษฐ์โดยใช้เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ  
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ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินงาน 

บทเรียนที่ได้รับ 
ในการด าเนินงานผู้ประดิษฐ์ได้รับความรู้เพิ่มเติมจากการสืบค้นข้อมูล การออกแบบและสร้างชิ นงาน การออกแบบและบัดกรีวงจร 

ผลจากการด าเนินงานพบว่าสิ่งประดิษฐ์ยังไม่สามารถท างานได้ตามเป้าหมายที่ตั งไว้คือสามารถดักจับฝุ่นควันได้อย่างน้อยร้อยละ 80 
ของปริมาณฝุ่นควันทั งหมดจากแหล่งก าเนิด โดยผลการทดสอบประสิทธิภาพการท างานโดยใช้ควันจากการเผากาบมะพร้าวพบว่ายังมีควันสี
ขาวออกมาจากช่องทางออกอยู่บ้าง  ซึ่งสาเหตุเกิดจากระยะเวลาที่ละอองน  าสัมผัสกับฝุ่นควันมีระยะเวลาที่น้อยเกินไปท าให้อุปกรณ์ไม่
สามารถดักจับฝุ่นควันได้ดีเท่าที่ควร ซึ่งเป็นผลมาจากขนาดของอุปกรณ์ที่ไม่สามารถท าให้มีขนาดใหญ่ได้เนื่องจากข้อจ ากัดเกี่ยวกับพื นท่ีวาง
บริเวณใต้ท้องของรถเข็น (ภาพท่ี 2) และปัญหาน  าหนักท่ีมากเกินไปหากอุปกรณ์มีขนาดใหญ่เกินจะท าให้เกิดความล าบากในการเคลื่อนย้าย
รถเข็นของผู้ประกอบการ เบื องต้นผู้ประดิษฐ์ได้เพิ่มชั นผ้าขาวบางลงไประหว่างหัวสร้างหมอก (ภาพท่ี 3) เมื่อผ้าขาวบางสัมผัสกับละอองน  าที่
เกิดขึ นจะท าหน้าที่เสมือนเป็นม่านน  าคอยช่วยในการดักจับฝุ่นควันและลดอัตราเร็วของการเคลื่อนที่ของอากาศภายในอุปกรณ์ลงเพื่อให้
ละอองน  ามีโอกาสสัมผัสและดักจับฝุ่นควันได้มากขึ น ผลที่ได้พบว่าประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่นควันดีขึ นกว่าเดิมมาก แต่ยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่คณะผู้จัดท าตั งไว้ หลังจากนี ผู้จัดท าอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาให้อุปกรณ์สามารถท างานและให้ผลการท างาน
ทีม่ีประสิทธิภาพมากกว่าหรือเป็นไปตามเป้าหมายทีค่ณะผู้จัดท าตั งไว้ อีกทั งศึกษาเกี่ยวกับวิธีการวัดผลการท างานของเครื่องรวมถึงอุปกรณ์ที่
มีมาตรฐานเช่น เครื่องมือวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศ เพื่อให้ได้ผลการศึกษาท่ีชัดเจนและน่าเชื่อถือ  

ภาพที่ 2 แสดงต าแหน่งการติดต้ังอุปกรณ์บนรถเข็น     ภาพที่ 3 แสดงชั้นผ้าขาวบางระหว่างหัวสร้างหมอกเพ่ือให้ท าหน้าทั้เป็นม่านน้ า 
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บทคัดย่อ Abstract 
โครงงาน Smart Plug มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) สร้าง Smart Plug ที่มีความสามารถคำนวณค่าใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านโมดูล 

PZEM004T 2) ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Smart Plug วิธีดำเนินการดังนี้  ขั้นที่ 1  ระบุปัญหา ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลและ
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา  ข้ันท่ี 3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ขั้นที่ 4 วางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา  ขั้นที่ 5 ทดสอบ ประเมินผลและ
ปรับปรุงแก้ไขวิธีการแก้ปัญหาหรือช้ินงาน ขั้นที่ 6 นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาผลการแก้ปัญหาหรือช้ินงาน 

Smart Plug หรืออุปกรณ์คำนวณค่าใช้ไฟฟ้าภายในบ้านใช้โมดูล PZEM004T ที่สามารถวัดค่าทางไฟฟ้าได้ เช่น วัดแรงดันไฟฟ้าของ
ไฟบ้าน วัดค่ากระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ วัดค่ากำลังไฟฟ้า และวัดค่ากำลังไฟฟ้าต่อช่ัวโมง (Wh) และเขียนโปรแกรมคำนวณค่าไฟฟ้า
ภายในบ้าน พร้อมท้ังประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครื่องตัดเลเซอร์สำหรับจัดทำอุปกรณ์ Smart Plug 

ผลการทดสอบการคำนวณค่าใช้ไฟฟ้าในบ้านพบว่า  อุปกรณ์สามารถคำนวณอัตราค่าใช้ไฟฟ้าได้จริง ซึ่งเป็นค่าประมาณ (ไม่รวมค่า 
Ft) ไม่มีความผิดพลาดของการคำนวณค่าใช้ไฟฟ้า ดังนั้นจึงถือว่าการการคำนวณค่าใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์มีประสิทธิภาพสูงถึงร้อยละ 100 
สามารถดูวิดีโอตัวอย่างการทำงานของ Smart Plug อุปกรณ์คำนวณค่าใช้ไฟฟ้าได้จาก https://youtu.be/6krq5GGKkyU 
คำสำคัญ Keywords
Smart Plug; อุปกรณ์คำนวณค่าใช้ไฟฟ้า; คำนวณค่าไฟฟ้า; ระบบอัตโนมัต;ิ IoT; Arduino; NodeMCU ESP8266; STEM Education 

2. คำอธิบายเกี่ยวกับโครงงาน
การใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องสำคัญในปัจจุบัน อีกทั้งมีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก ปริมาตรการใช้ไฟฟ้าก็จะยิ่งมาก

ตามซึ่งส่งผลต่อค่าไฟฟ้ารวมถึงทรัพยากรที่ต้องหมดสิ้นไปกับการผลิตกระแสไฟฟ้าแต่การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผู้ใช้จะทราบค่าไฟฟ้าที่
ใช้ไปก็ต่อเมื่อมีการแจ้งเรียกเก็บค่าไฟฟ้าประจำเดือน ซึ่งผู้ใช้ไม่สามารถทราบค่าไฟฟ้าที่เกิดจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดภายในบ้าน  

ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการประดิษฐ์ Smart Plug อุปกรณ์คำนวณค่าใช้ไฟฟ้าภายในบ้านข้ึนมาเพื่อทำให้ทราบอัตราการใช้ไฟฟ้า
ของเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด โดยใช้โมดูล PZEM004T เพื่อวัดค่าไฟฟ้า จากนั้นเขียนโปรแกรมคำนวณ ค่าไฟฟ้าผ่านระบบสมองกลฝังตัว 
Arduino ชนิด NodeMCU ESP8266 แสดงผลผ่านหน้าจอ LCD และแสดงผลผ่านแอปพลิเคชันบน Smartphone แบบ Real time ซึ่งยังมี
ความสามารถสั่งเปิด/ปิดการใช้งาน Smart Plug ผ่านแอปพลิเคชันได้อีกด้วย  

2.1 ภาพรวมของโครงงาน 
Smart Plug มีส่วนประกอบสำคัญอยู่ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของ Smart Plug และส่วนของแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ ส่วนที่ 1 ส่วนของ 

Smart Plug ผู้จัดทำได้ทำการออกแบบโครงสร้างของตัว Smart Plug ที่ประกอบด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อคำนวณค่าต่างๆ ออกมา โดย
ใช้บอร์ด PZEM004T เข้าไปวัดค่าไฟฟ้าต่างๆ จากนั้นส่งข้อมูลมาที่บอร์ด Arduino ชนิด NodeMCU ESP8266 เพื่อให้ NodeMCU คิดค่า
ไฟฟ้าจากสูตรที่เขียนไว้แล้วส่งแสดงผลที่หน้าจอแสดงผลหรือ Character LCD Screen อีกทั้งยังส่งข้อมูลต่างๆ ไปแสดงผลที่หน้าจอ
โทรศัพท์มือถือผ่านแอปพลิเคชันซึ่งแอปพลิเคชันดังกล่าวยังสามารถรีเซ็ตค่าตา่งๆ ให้เป็นค่าเริ่มต้น และยังมีคำสั่งสำหรับการเปิด/ปิดอุปกรณ ์
Smart Plug ได้ ส่วนที่ 2 ส่วนของแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ ในส่วนของแอปพลิเคชัน ผู้จัดทำได้พัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ใช้และเก็บ
ข้อมูลของค่าต่างๆ ไว้ และพัฒนาแอปพลิเคชันโดยใช้โปรแกรม Thunkable ข้อดีของอุปกรณ์ สามารถแสดงค่าใช้ไฟฟ้าและข้อมูลการใช้
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ไฟฟ้าของตนเองในขณะนั้นได้โดยแสดงข้อมูลผ่าน 2 แหล่งคือ 1. Character LCD Screen และ 2. แอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือที่เราได้
สร้างขึ้น ข้อเสียของอุปกรณ์ ถ้าแอพพลิเคชั่นในมือถือไม่ได้ connect กับตัวปลั๊กจะไม่สามารถรับข้อมูลต่างๆ มาแสดงผลบนหน้าจอมือถือ
ได้ แต่ตัวปลั๊กยังจะสามารถแสดงค่าได้เหมือนเดิมโดยที่จะไม่สะสมข้อมูลให้หากได้มีการปิดการใช้งานไปก่อนหน้าแล้วเริ่มเปิดการใช้งานใหม ่

           
ภาพที่ 1 แสดงส่วนประกอบของตัวปลั๊ก                                      ภาพที่ 2 ตัวอย่างการใช้งาน 

 
 
 

 

 
ภาพที่ 3 วิธีการใช้งาน 

2.2 บทเรียนที่ได้รับ  
  สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำโครงงานคือ การบูรณาการความรู้ใช้ในการแก้ปัญหา ความรู้ด้านวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การต่อวงจรไฟฟ้า 
การเขียนโปรแกรม การออกแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรม 3D และการใช้เครื่อง Laser Cutter ในการสร้างชิ้นงานผ่านกระบวนการออกแบบ
และเทคโนโลยี ประสบการณ์และความท้าทาย ได้ทดลองใช้อุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า เช่น การเขียนโปรแกรม การคำนวณหาค่า
ทางไฟฟ้าจากฤทษฏีสู่การปฏิบัติจริงแบบละเอียด การต่อวงจรไฟฟ้าและได้ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการสร้างชิ้นงานขึ้นมาโดยที่ไม่เคยใช้มา
ก่อน ได้ประสบการณ์ต่างๆ มาปรับปรุงช้ินงาน เนื่องจากช้ินงานเราได้พัฒนามาหลายเวอร์ชัน เพราะเราได้มีโอกาสนำเสนอผลงานหลายครั้ง
และได้รับความคิดเห็นจากกรรมการมาปรับปรุงแก้ไขต่อยอด ซึ่งในขณะที่คิดว่าผลงานเราอาจจะดีพอแล้วเราก็ยังได้รับคำติชมจากผู้คน
หลายๆ มุมมาปรับแก้ไขและเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ไปด้วย 
3. ประวัติผู้เขียน  
 นางสาวพิมพ์ชนก ชัยวงค์, นายฉัตย์ธนานนท์ ยิ ่งรักชัย และนางสาววิจิตรา หมอศาสตร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6  
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา มีคุณครูที่ปรึกษา
โครงงาน คือ คุณครูทวีป นวคุณานนท์ และ คุณครูสิรัชชา  วงค์คม และวิศวกรผู้ช่วย คือ นายปกรณ์ กสิณฤกษ์ 
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บทคัดย่อ Abstract 
โครงงานเรื่อง ตู้ฟักไข่ระบบอัตโนมัติมีวัตถุประสงค์เพื่อ1) เพื่อสร้างตู้ฟักไข่ระบบอัตโนมัติ 2) เพื่อลดต้นทุนในการซื้อ

ตู้ฟักไข่แบบอัตโนมัติที่มีราคาแพงใช้เอง 3) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการฟักเป็นตัวมากกว่าการให้แม่ไก่ฟักเอง 
วิธีการด าเนินงานเริ่มจาก1.รวมกลุ่มเพื่อระบุปัญหาหรือโครงงานท่ีอยากท า2.รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง

กับปัญหารวมถึงศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับตู้ฟักไข่ระบบอัตโนมัติ ท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้ในแบบต่างๆ และสามารถ
ใช้งานได้จริง โดยใช้ความรู้ STEM มาช่วยในการแก้ปัญหา และพัฒนาโครงงานนี้3.ออกแบบตู้ฟักไข่ระบบอัตโนมัติ ตามที่ได้
วางแผนโดยค านึงถึงทรัพยากร ข้อจ ากัดและเงื่อนไขของโครงงานสะเต็ม4.ด าเนินการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการ
ท างานตามที่ได้ออกแบบไว้เรียบร้อยแล้ว5.ลงมือสร้างช้ินงานท่ีได้ท าการออกแบบไว้ท าการทดสอบ ประเมินผล และปรับปรุง
แก้ไขปัญหาการท างานของระบบเพื่อหาข้อบกพร่องเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ อย่าง
เหมาะสมที่สุดต่อไป    

 ผลการสร้างตู้ฟักไข่ระบบอัตโนมัติ นั้นท าให้สามารถน าความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ใน
ควบคุมตู้ฟักไข่ เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกต่อการด ารงชีวิตโดยผู้จัดท าได้ออกแบบการจ าลองตู้ฟักไข่ระบบอัตโนมัติ 
สามารถแก้ปัญหาร่วมกับเพื่อนในกลุ่มในขณะที่ด าเนินโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ านวนไข่ท่ีฟักออกมาเป็นตัวระหว่างตู้
ฟักไข่ระบบกลับมือและตู้ฟักไข่ระบบอัตโนมัติที่ได้สร้างขึ้นมีเปอร์เซนต์การฟักออกเป็นตัวต่างกันคือตู้ฟักไข่ระบบอัตโนมัติ
สามารถฟักออกมาเป็นตัว 83% ส่วนตู้ฟักไข่ระบบกลับมือ สามารถฟักออกมาเป็นตัว 45% ต่างกันประมาณ 32% ผลการ
ทดลองนี้ท าให้ทราบว่าตู้ฟักไข่ระบบอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพของตู้ฟักไข่ออกมาเป็นตัวได้ดีกว่าตู้ฟักไข่ระบบกลับมือโดยใช้การ
ทดลองกับไข่ 8 ฟอง ตู้ฟักไข่ของกลุ่มเราท างานแบบระบบอัตโนมัติโดยใช้ความรู้ที่ได้ศึกษาในรายวิชาวิทยาศาสตร์ควบคู่กับ
รายวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์ โดยเน้นเรื่องสมองกลฝังตัวน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดกับสังคมและ
ชุมชน ซึ่งตู้ฟักไข่ของเราสามารถน าไปเป็นเครื่องต้นแบบให้กับผู้ที่สนใจในระบบการท างานแบบอัตโนมัติต่อไป 

ค ำส ำคัญ Keywords 
STEM ; ตู้ฟักไข่ระบบอัตโนมัติ ; บอร์ดKidbright; 

1. ค ำอธิบำยเกี่ยวกับโครงงำน
1.1    ภำพรวมของโครงงำน 

เนื่องจากทางโรงเรียนของกลุ่มข้าพเจ้าได้ด าเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มข้าพเจ้าจึงมีความสนใจที่จะ
ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่สามารถช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเกษตรกร จึงคิดค้นดัดแปลง
ประดิษฐ์กล่องฟักไข่แบบระบบอัตโนมัติเพื่อควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ และความช้ืนอัตโนมัติ และระบบกลับไข่โดยใช้ระบบ
อัตโนมัติเพื่อให้ได้ไข่ที่ฟักออกมาอย่างมีประสิทธิภาพโดยตู้ฟักไข่ของกลุ่มเราจะท างานแบบระบบอัตโนมัติโดยใช้ความรู้ที่ได้
ศึกษาเรื่องสมองกลฝังตัวน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดกับสังคมและชุมชน ซึ่งตู้ฟักไข่ของเราสามารถน าไปเป็น
เครื่องต้นแบบให้กับผู้ที่สนใจในระบบการท างานแบบอัตโนมัติต่อไปดังต่อไปนี้
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1.1.1    วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสร้างตู้ฟักไข่ระบบอตัโนมตัิ
2. เพื่อลดต้นทุนในการซื้อตู้ฟักไข่แบบอัตโนมัติทีม่ีราคาแพงใช้เอง
3. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการฟักเปน็ตัวมากกว่าการให้แม่ไก่ฟักเอง

1.1.2   เป้ำหมำยและขอบเขตของโครงงำน 
1. ต้องการสรา้งตู้ฟักไข่ระบบอัตโนมตัิที่มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานไดจ้ริง
2. ตู้ฟักไข่ระบบอัตโนมตัิสามารถฟักไข่ไดจ้ านวนครั้งละ่ 8 ใบ

ส าหรับการด าเนินงานโครงงาน เรื่อง ตู้ฟักไข่ระบบอัตโนมัติ โดยเริ่มจาก
1. รวมกลุ่มเพื่อระบุปัญหาหรือโครงงานท่ีอยากท า
2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหารวมถึงศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับตู้ฟักไข่ระบบอัตโนมัติที่

สามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้ในแบบต่าง ๆ และสามารถใช้งานได้จริง โดยใช้ความรู้ STEM มาช่วยใน
การท า

3. ออกแบบตู้ฟักไข่ระบบอัตโนมัติ ตามที่ได้วางแผนโดยค านึงถึงทรัพยากร ข้อจ ากัดและเง่ือนไขของSTEM
4. ด าเนินการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการท างานตามที่ได้ออกแบบไว้เรียบร้อยแล้ว
5. ลงมือสร้างช้ินงานท่ีได้ท าการออกแบบไว้

ซึ่งสามารถติดตามโครงงานเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์ ; https://fablab.learninginventions.org/report/rpk24/automatic-egg-
incubator/ 

1.2 บทเรียนที่ได้รับ 
ตู้ฟักไข่ระบบอัตโนมัติ มีหลักการและแนวคิดในการริเริ่มทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ที่

ใช้ในการก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อประเมินความเป็นไปได้ ข้อดีและข้อจ ากัด เพื่อเลือกแนวคิดหรือวิธีการที่เหมาะสม
ที่สุด ก่อนลงมือท าและพัฒนาทักษะทางความคิดทางด้านต่างๆดังนี ้

วิทยำศำสตร์ (Science) 
1. ความเร็วและการตั้งเวลาในการหมุนมอเตอร์ส าหรับการการพลิกไข่เพื่อส่งผลต่อระยะในการฟักไข่
2. อุณหภูมิของหลอดไฟท่ีเหมาะสมต่อการฟักไข่ของตู้ฟักไข่ระบบอัตโนมัติ
3. ความช้ืนที่เหมาะสมต่อการฟักไข่ของตู้ฟักไข่ระบบอัตโนมัติ
เทคโนโลยี (Technology)
1. การสืบค้นข้อมูล
2. การเขียนชุดค าสั่งการท างานของตู้ฟักไข่ระบบอัตโนมัติ
3. การเช่ือมต่อการท างานระหว่าง Smart Phone กับตัวตู้ฟักไข่ระบบอัตโนมัติ
วิศวกรรมศำสตร์ (Engineering)
1. การออกแบบตัวเครื่องตู้ฟักไข่ระบบอัตโนมัติ
2. การออกแบบวงจรการท างานตู้ฟักไข่ระบบอัตโนมัติ
3. การตรวจสอบระบบเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
คณิตศำสตร์ (Mathematics)
1. หลักการค านวณรูปทรงตัวตู้ฟักไข่ระบบอัตโนมัติ
2. การค านวณหาองศาที่เหมาะสมต่อในการหมุนมอเตอร์ในการพลิกไข่

2. ประวัติผู้เขียน

ญาณกร   แซ่จ๋าว  ปัจจุบันศึกษาอยู่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ระดับช้ัน ม.4/1 
ณัฐนันท์     จิตมะโน ปัจจุบันศึกษาอยู่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ระดับช้ัน ม.5/1 
ธัญสุดา อภิชัยพรกุล ปัจจุบันศึกษาอยู่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ระดับช้ัน ม.5/1 
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เคร่ืองให้อาหารไก่อัตโนมัติ 
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บทคัดย่อ Abstract 
เนื่องด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของ Smart Phone ได้ก้าวข้ามไปไกลและรวดเร็วเป็น

อย่างมากท าให้การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างต่าง ท าได้อย่างสะดวกและง่าย ยกตัวอย่าง“ปัญหาหลักของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่’’ 
คือ การใช้แรงงานคนในการเลี้ยงไก่ เพราะอาจจะก่อให้เกิดอาการเมื่อยล้าสาเหตุจากการเหวี่ยงให้อาหารไก่ทีละหลายๆครั้ง 
รวมถึงปริมาณการให้อาหารไก่ท่ีมากหรือน้อยจนเกินไป ท าให้ไก่กินอาหารไม่พอดีหรือไม่หมด จึงท าให้ไก่มีการเจริญเติบโตที่
ไม่เท่ากัน ปัญหานี้เราจะน าเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมาแก้ปัญหา 

ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงคิดท าโครงงานเรื่อง เครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติ โดยมีจุดประสงค์ 1. เพื่อสร้างเครื่องให้
อาหารไก่อัตโนมัติที่สามารถใช้งานได้จริงและเป็นการช่วยอ านวยความสะดวกในการให้อาหารไก่ 2. เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
จ้างแรงงาน 3.เพื่ออาหารที่ได้พอดีกับปริมาณของจ านวนไก่ และยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ซึ่งมี
ส่วนประกอบทั้งหมด 2 ส่วนคือ 1.ส่วนของ Software 2.ส่วนของ  Hardware โดยจะใช้บอร์ด Kidbright เป็นส่วนควบคุม
การท างานของ แบบจ าลองเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยรับค าสั่งในการควบคุมการท างานมาจาก Smart Phone ส่วน Software จะใช้
ชุดค าสั่งเฉพาะของบอร์ด Kidbright ในการเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของ ระบบเครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติโดยผ่าน 
Application  
           หลักการท างานโดยรวมของเครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติ คือ เมื่อผู้ใช้จะท าการเข้าใช้ระบบ ระบบจะมีส่วนรักษาความ
ปลอดภัยของระบบโดยให้ท าการ Login เมื่อ Login เสร็จเรียบร้อยจะเข้าสู่หน้า Application ที่ใช้ในการควบคุมระบบไฟฟ้า 
ซึ่งการควบคุมการท างานจะรับข้อมูลจากผู้ใช้ระบบควบคุมผ่าน Smart Phone เมื่อรับข้อมูลแล้วระบบจะส่งค าสั่งข้อมูลให้กับ 
บอร์ดKidbright เพื่อท าการส่งค าสั่งข้อมูลผ่านไปยังตัวรับสัญญาณ Wireless แล้วก็จะท าการส่งค าสั่งข้อมูลผ่านไปยังบอร์ด
Kidbright เพื่อควบคุมการท างานของ Relay ที่เป็นสวิตช์อัตโนมัติในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สามารถเปิด-ปิด มอเตอร์กับ
ไฟ LED ซึ่งควบคุมผ่านระบบ Smart Phone เช่นกัน 

ค าส าคัญ Keywords 
Smart Phone; เครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัต;ิ บอร์ดKidbright; Application; 

1. ค าอธิบายเกี่ยวกับโครงงาน
1.1    ภาพรวมของโครงงาน 

เนื่องจากทางโรงเรียนของกลุ่มข้าพเจ้าได้ด าเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และได้ด าเนินการเลี้ยงไก่ในการ
ท าอาหารกลางวัน และใช้วิธีการเลี้ยงในเล้าและแบบปล่อย ซึ่งภารกิจในโรงเรียนค่อนข้างมาก ทางกลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้คิด
เครื่องช่วยให้อาหารไก่อัตโนมัติขึ้นมาเพื่ออ านวยความสะดวกในการให้อาหารไก่ดังต่อไปนี ้

1.1.1    วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสร้างเครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติได้
2. เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน
3. เพื่ออาหารที่ให้พอดีกับปริมาณของจ านวนไก่
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1.1.2   เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน 
1. สามารถให้อาหารในบรเิวณที่จ ากัดในรัศมี 2 เมตร 

 

 ส าหรับการด าเนินงานโครงงาน เรื่อง เครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติ โดยเริ่มจาก 

1. รวมกลุ่มเพื่อระบุปัญหาหรือโครงงานท่ีอยากท า 

2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหารวมถึงศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับ เครื่องให้อาหารไก่
อัตโนมัติที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้ในแบบต่าง ๆ และสามารถใช้งานได้จริง โดยใช้ความรู้ STEM 
มาช่วยในการท า 

3. ออกแบบเครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติ ตามที่ได้วางแผนโดยค านึงถึงทรัพยากร ข้อจ ากัดและเง่ือนไขของ
โครงงานสะเต็ม 

4. ด าเนินการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการท างานตามที่ได้ออกแบบไว้เรียบร้อยแล้ว 
5. ลงมือสร้างช้ินงานท่ีได้ท าการออกแบบไว้ 

 

ซึ่งสามารถติดตามโครงงานเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์ ; https://fablab.learninginventions.org/report/rpk24/automatic-
chicken-feeding-machine/ 
 

1.2 บทเรียนที่ได้รับ 
 เครื่องให้อาหารไก่อัตโนมัติมีหลักการและแนวคิดในการริเริ่มทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ
คณิตศาสตร์ที่ใช้ในการก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อประเมินความเป็นไปได้ ข้อดีและข้อจ ากัด เพื่อเลือกแนวคิดหรือ
วิธีการที่เหมาะสมที่สุด ก่อนลงมือท าและพัฒนาทักษะทางความคิดทางด้านต่างๆดังนี ้

วิทยาศาสตร์ (Science)  
1. ค่าของปริมาณอาหารไก่ในการใส่แต่ละครั้ง ที่ส่งผลในการตกลงของอาหารลงสู้จานหมุนมอเตอร์เพื่อท าการเหวี่ยง

อาหารใหไ้กก่ินต่อไป 
2. ความเร็วในการหมุนมอเตอร์เพื่อส่งผลต่อระยะในการตกของอาหารไก ่
3. การเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า 
4. การค านวณหาค่าปริมาณอาหารไกต่่อการให้อาหารใน 1 วัน 
เทคโนโลยี (Technology) 
1. การสืบค้นข้อมูล 
2. การเขียนชุดค าสั่งการท างานของเครื่องให้อาหารไกอ่ัตโนมัติ 
3. การเช่ือมต่อการท างานระหว่าง Smart Phone กับตัวเครื่องให้อาหารไกอ่ัตโนมัติ 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) 
1. การออกแบบตัวเครื่องให้อาหารไกอ่ัตโนมัติ 
2. การออกแบบวงจรการท างานเครื่องให้อาหารไกอ่ัตโนมัติ 
3. การตรวจสอบระบบเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน 
คณิตศาสตร์ (Mathematics) 
1. หลักการค านวณรูปทรงตัวเครื่องให้อาหารไกอ่ัตโนมัติ 
2. การค านวณหาจุดสมดุลในการติดอุปกรณ์เสริม 

 

2. ประวัติผู้เขียน  

พีระพล สรุิผดั  ปัจจุบันศึกษาอยู่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ระดับช้ัน ม.5/1 
วิเชียร ลีภิวัฒน์วงศ ์ ปัจจุบันศึกษาอยู่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ระดับช้ัน ม.5/1 
เฝยเซ็ง แซ่ตั้ง  ปัจจุบันศึกษาอยู่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ระดับช้ัน ม.5/1 
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เคร่ืองให้อาหารปลาอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
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บทคัดย่อ Abstract 
เนื่องด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของ Smart Phone ได้ก้าวข้ามไปไกลท าให้การควบคุม

อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ท าได้อย่างสะดวก ยกตัวอย่าง“ปัญหาหลักของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง คือ การใช้แรงงานคนในการ
เลี้ยงปลากระชัง เพราะอาจจะก่อให้เกิดอาการเมื่อยล้าสาเหตุจากการเหวี่ยงให้อาหารปลาทีละหลายๆ กระชัง รวมถึงปริมาณ
การให้อาหารปลาที่มากหรือน้อยจนเกินไป ท าให้ปลากินอาหารไม่พอดี ส่งผลให้ปลามีการเจริญเติบโตที่ไม่เท่ากัน อีกทั้งน้ า
อาจจะเกิดการเน่าเสียจากการที่ให้อาหารปลาในปริมาณที่มากเกินไป จนปลานั้นกินอาหารไม่หมด ปัญหานี้เราจะน า
เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมาแก้ปัญหา 

ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงคิด โครงงานเรื่องเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมา โดยมี
จุดประสงค์ 1.เพื่อสร้างเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 2.เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน 
3.เพื่ออ านวยความสะดวกในการท างาน โดยมีส่วนประกอบทั้งหมด 2 ส่วนคือ 1.ส่วนของ Software 2.ส่วนของ Hardware
จะใช้ บอร์ดKidbright เป็นส่วนควบคุมการท างานของวงจรควบคุมโดยรับค าสั่งในการควบคุมการท างานมาจาก Smart
Phone ส่วน Software โดยใช้ภาษาในชุดค าสั่ง Kidbright ในการเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของ ระบบเครื่องให้
อาหารปลาอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยผ่าน Application
           หลักการท างานโดยรวมของเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ คือ เมื่อผู้ใช้จะท าการเข้าใช้ระบบ 
ระบบจะมีส่วนรักษาความปลอดภัยของระบบโดยให้ท าการ Login เมื่อ Login เสร็จเรียบร้อยจะเข้าสู่หน้า Application ที่ใช้
ในการควบคุมระบบไฟฟ้า ซึ่งการควบคุมการท างานจะรับข้อมูลจากผู้ใช้ระบบควบคุมผ่าน Smart Phone เมื่อรับข้อมูลแล้ว
ระบบจะส่งค าสั่งข้อมูลให้กับบอร์ดKidbright เพื่อท าการส่งค าสั่งข้อมูลผ่านไปยังตัวรับสัญญาณ Wireless แล้วก็จะท าการส่ง
ค าสั่งข้อมูลผ่านไปยังบอร์ด Kidbright เพื่อควบคุมการท างานของ Relay ที่เป็นสวิตช์อัตโนมัติในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้
สามารถเปิด-ปิด มอเตอร์กับไฟ LED ซึ่งควบคุมผ่านระบบ Smart Phone เช่นกัน 

ค าส าคัญ Keywords 
Smart Phone; เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์; บอร์ดKidbright; Application; 

1. ค าอธิบายเกี่ยวกับโครงงาน
1.1    ภาพรวมของโครงงาน 

เนื่องจากทางโรงเรียนของกลุ่มข้าพเจ้าได้ด าเนินการตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และได้ด าเนินการเลี้ยงปลาในการ
ท าอาหารกลางวัน และใช้วิธีการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์และบ่อดิน ซึ่งภารกิจในโรงเรียนค่อนข้างมากทางกลุ่มของข้าพเจ้าจึงได้คิด
เครื่องช่วยให้อาหารปลาอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้นมาเพื่ออ านวยความสะดวกดังต่อไปนี ้

1.1.1    วัตถุประสงค ์
1. เพื่อสร้างเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
2. เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน
3. เพื่ออ านวยความสะดวกในการท างาน
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1.1.2   เป้าหมายและขอบเขตของโครงงาน 
1. เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติจะบรรจุอาหารปลาได้ประมาณ 1 กิโลกรัม 
2. เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัตสิามารถกระจายอาหารไดภ้ายในรศัมีไม่เกิน 100 cm 

 

 ส าหรับการด าเนินงานโครงงาน เรื่อง เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเริ่มจาก 

1. รวมกลุ่มเพื่อระบุปัญหาหรือโครงงานท่ีอยากท า 

2. รวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหารวมถึงศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับ เครื่องให้อาหารปลา
อัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้ในแบบต่าง ๆ และสามารถใช้งานได้
จริง โดยใช้ความรู้ STEM มาช่วยในการท า 

3. ออกแบบเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ตามที่ได้วางแผนโดยค านึงถึงทรัพยากร 
ข้อจ ากัดและเง่ือนไขของโครงงานสะเต็ม 

4. ด าเนินการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการท างานตามที่ได้ออกแบบไว้เรียบร้อยแล้ว 
5. ลงมือสร้างช้ินงานท่ีได้ท าการออกแบบไว้ 

ซึ่งสามารถติดตามโครงงานเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์ ; https://fablab.learninginventions.org/report/rpk24/automatic-fish-
feeding-system/ 

1.2 บทเรียนที่ได้รับ 
 เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มีหลักการและแนวคิดในการริเริ่มทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการก าหนดแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อประเมินความเป็นไปได้ ข้อดีและข้อจ ากัด เพื่อเลือก
แนวคิดหรือวิธีการที่เหมาะสมที่สุด ก่อนลงมือท าและพัฒนาทักษะทางความคิดทางด้านต่างๆดังนี ้

วิทยาศาสตร์ (Science)  
1. ค่าของปริมาณอาหารปลาในการใส่แต่ละครั้ง ที่ส่งผลในการตกลงของอาหารปลาลงสู้จานหมุนมอเตอร์เพื่อท าการ

เหวี่ยงอาหารปลาให้ปลากินต่อไป 
2. ความเร็วในการหมุนมอเตอร์เพื่อส่งผลต่อระยะในการตกของอาหารปลา 
3. การเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า 
4. การค านวณหาค่าปริมาณอาหารปลาต่อการให้อาหารใน 1 วัน 
เทคโนโลยี (Technology) 
1. การสืบค้นข้อมูล 
2. การเขียนชุดค าสั่งการท างานของเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
3. การเช่ือมต่อการท างานระหว่าง Smart Phone กับตัวเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) 
1. การออกแบบตัวเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
2. การออกแบบวงจรการท างานเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
3. การตรวจสอบระบบเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน 
คณิตศาสตร์ (Mathematics) 
1. หลักการค านวณรูปทรงตัวเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 
2. การค านวณหาจุดสมดุลในการติดอุปกรณ์เสริม 

 

2. ประวัติผู้เขียน  

ชินวัตร   พรหมเทพ   ปัจจุบันศึกษาอยู่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ระดับช้ัน ม.4/1 
อุดม   อนุชิตวรการ  ปัจจุบันศึกษาอยู่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ระดับช้ัน ม.4/1 
ดุลยวัต นรชาติวศิน  ปัจจุบันศึกษาอยู่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๔ จังหวัดพะเยา ระดับช้ัน ม.5/1 
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อุปกรณ์ป้องกันการชนสิ่งกีดขวางด้านบน ส าหรับผู้พิการทางสายตา 

ชื่อผู้เขียนคนที่ 1 นายวุฒิกร ศรีศริ ิ
โรงเรียนที่สังกัดโรงเรียนววิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย 
เขต/อ าเภอ เมือง จังหวัด เชียงราย 

อีเมลล์ nus56110@gmail.com 

ผู้เขียนคนที่ 2 นายนัฏฐวัฒน์ ไกลถ่ิน  2 
โรงเรียนที่สังกัดโรงเรียนววิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย 
เขต/อ าเภอ เมือง จังหวัด เชียงราย 

อีเมลล์ natthawat.ss6667@gmail.com 

ชื่อครูที่ปรึกษา นายนวมินทร์ วงค์ไชย 
โรงเรียนที่สังกัด โรงเรียนววิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย 
เขต/อ าเภอ เมือง จังหวัด เชียงราย 

เว็บไซต์ของโรงเรียน http://www.pcccr.ac.th. 
อีเมลล์ nawaminwongchai@gmail.com 

บทคัดย่อ 

ในทางการแพทย์ คนที่บกพร่อง ทางการมองเห็น หรือที่เรียกว่า คนตาบอด ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ตาบอดสนิท 
หมายถึง คนที่ไม่สามารถมองเห็นได้เลย หรืออาจมองเห็นได้บ้างไม่มากนัก ไม่สามารถใช้สายตา และตาบอดไม่สนิท หรือบอดเพียงบางส่วน 
สายตาเลือนราง หมายถึง มีความบกพร่องทางสายตา สามารถมองเห็นบ้าง แต่ไม่เท่าคนปกติ โดยมีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารแลนเซ็ต 
โกลบอล เฮลธ์ ระบุว่าใช้ฐานข้อมูล 188 ประเทศ ต้ังแต่ปี 1990 (พ.ศ.2533) พบอัตราผู้พิการทางสายตา ร้อยละ 0.75 กระทั่งมาถึงปี 2015 
(พ.ศ.2558) เพ่ิมเป็นร้อยละ 0.48 คณะนักวิทยาศาสตร์ เปิดเผยการเก็บข้อมูลสถิติผู้พิการตาบอดทั่วโลกมีประมาณ 36 ล้านคน และมี
แนวโน้มจะเพ่ิมข้ึนเป็น 3 เท่า เป็น 115 ล้านคน ภายในปีค.ศ.2050 หรือพ.ศ. 2593 ซึ่งในปัจจุบันมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ช่วยเหลือผู้พิการ
ทางสายตาเกิดข้ึนมากมาย ตัวอย่างเช่น ไม้ท้าวขาว ซึ่งไม้เท้าขาวเป็นอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อผู้พิการทางสายตาในระดับหน่ึง ณ ขณะน้ี โดยใช้
แกว่งไปมาเพ่ือส ารวจว่ามีสิ่งกีดขวาง หรือทางต่างระดับ จากการสอบถามปัญหาของผู้พิการทางสายตา พบว่าผู้พิการทางสายตามักเกิด
อุบัติเหตุจากการชนสิ่งกีดขวางในระดับอกข้ึนไป เช่น การเดินชนป้ายที่ย่ืนออกมาจากตัวเสา เป็นต้น คณะผู้จัดท าเล็งเห็นปัญหาเหล่าน้ี จึงได้
คิดนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหา คือ อุปกรณ์ป้องกันการชนสิ่งกีดขวางด้านบน ส าหรับผู้พิการทางสายตา ซึ่งอุปกรณ์น้ีท างานโดยใช้ doppler 
sensor ในการตรวจหาระยะของวัตถุด้านหน้า เมื่อตรวจพบวัตถุกีดขวางในระยะ 1 เมตร จะมีสัญญาณเสียงแจ้งเตือนผ่านหูฟัง เพ่ือให้ผู้
พิการทางสายตาทราบว่ามีสิ่งกีดขวางด้านบนอยู่ห่างออกไปด้านหน้า ช่วยลดอุบัติเหตุที่เกิดกับผู้พิการทางสายตาได้ 
ค าส าคัญ 
ผู้พิการทางสายตา; สิ่งกีดขวาง; doppler sensor; arduino; เซนเซอร์; เสียงเตือน; ตัวขยายสัญญาณ 

ค าอธิบายเก่ียวกับโครงงาน 
โครงงานน้ีเป็นโครงงานที่ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาในการแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางที่อยู่สูงกว่าระดับอกถึงบนระดับหัวเพ่ือป้องกันผู้

พิการทางสายตาที่จะเดินชนสิ่งกีดขวางที่อยู่ด้านบน โดยใช้ doppler sensor สะท้อน น าสัญญาณที่ขยายโดยตัวขยายเซนเซอร์มา
ค านวณหาระยะทางว่า ในระยะทางเท่าใด จะใช้ไฟเท่าใด เช่น ระยะทาง 1 เมตร จะใช้ไฟ 3 โวลต์ และวัดระยะที่น้อยกว่า 1 เมตรลงมาเพ่ือ
เขียนโปรแกรมแจ้งเตือนใส่บอร์ด Arduino เมื่อตรวจเจอสิ่งกีดขวางที่อยู่ในระยะ 1 เมตร ก็จะส่งเสียงเตือน ถ้าระยะสิ่งกีดขวามเข้าใกล้
เรื่อยๆเสียงก็จะดังถ่ีข้ึนจนเป็นเสียงยาวในระยะที่ใกล้มากๆ และใช้หูฟังในการฟังเสียง 

  ภาพที่ 1 ต าแหน่งของอุปกรณ์    ภาพที่ 2 โมเดลของชิ้นงาน    ภาพที่ 3 ภาพชิ้นงานที่ยังไม่สมบูรณ์ 
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ภาพรวมของโครงงาน 

การจัดท าโครงงานน้ีข้ึนมาเพ่ือที่จะช่วยเหลือคนพิการทางสายตาที่พบปัญหาการชนสิ่งกีดขวางระหว่างการเดินทาง โดยในการท า
โครงงานเริ่มจากการเข้าไปสอบถามความต้องการของผู้พิการทางสายตาซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายที่เรียนร่วมกับนักศึกษา
ปกติ โดยสอบถามเกี่ยวกับปัญหาในการใช้ชีวิตประจ าวัน ค าตอบที่ได้รับจากผู้พิการทางสายตากลุ่มน้ีคือในการเดินทางมักจะชนกับสิ่งกีด
ขวางทีม่ีต าแหน่งอยู่สูงกว่าระดับอก จึงได้น าปัญหาน้ีมาช่วยกันคิดและวิเคราะห์ ปรึกษาครูที่ปรึกษาและวิศวกรผู้ช่วยโครงการ Fablab เพ่ือ
หาวิธีการช่วยเหลือ แล้วด าเนินการออกแบบและจัดท าชิ้นงานตัวต้นแบบข้ึนมา โดยช่วงแรกของการท างานได้ช่วยกันคิดและหาวิธีที่จะท าตัว
ชิ้นงานให้ออกมาใช้งานได้ โดยใช้บอร์ด Arduino เขียนโปรแกรมการท างานข้ึนมาร่วมกับ doppler sensor ปัญหาที่พบคือระยะเวลาใน
การด าเนินงานของเรามีน้อยเน่ืองจากเป็นช่วงปิดภาคเรียน บ้านสามาชิกแต่ละคนอยู่คนละจังหวัด และตัว  doppler sensor ตัวเล็กไม่
สามารถขยายสัญญาณได้จึงไม่สามารถทดลองและท าชิ้นงานต่อได้ จึงได้วิศวกรผู้ช่วยโครงการ Fablab และอาจารย์มหาวิทยาลัยเพ่ิมเติม 
ซึ่งได้รับค าแนะน าให้เปลี่ยนเซนเซอร์โดยใช้เซนเซอร์ที่มีตัวขยายสัญญาณ พบว่าสามารถขยายสัญญาณและท าการทดลองได้ แต่เซนเซอร์ที่มี
ตัวขยายสัญญาณมีขนาดใหญ่กว่าเซนเซอร์ตัวเล็กมากจึงท าให้การใช้ท าเข็มกลัดพกพาป็นปัญหามากข้ึน แนวทางแก้ไขคือต้องท าตัว 
doppler sensor ที่มีตัวขยายสัญญาณให้มีขนาดเล็กลง ในตอนน้ีโครงงานก าลังอยู่ในช่วงของการทดลองและประเมินประสิทธิภาพของ
ชิ้นงาน และหลังจากท่ีตัวชิ้นงานส าเร็จแล้ว จะน าไปให้ผู้พิการทางสายตาได้ทดลองใช้จริงและประเมินประสิทธิภาพการท างานของตัวชิ้นงาน
ว่าตอบสนองต่อความต้องการหรือไม่ หรือมีข้อบกพร่องอย่างไรบ้าง แล้วน าข้อบกพร่องมาพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึน 

บทเรียนที่ได้รับ 

สิ่งที่คณะผูจ้ัดท าพบระหว่างพัฒนาโครงงานคือ เรามีปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาในการท างาน เน่ืองจากระยะเวลาที่จัดท าเป็นช่วงเวลา
ที่ปิดภาคเรียน เวลานัดพบท าโครงงานก็ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก จึงส่งผลให้โครงงานล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนดต้องหาเวลาท าต่อให้เสร็จ ในการ
ท าโครงงานครัง้น้ีสิ่งที่ได้รับคือ ารใช้งานและเขียนโค้ดของ Arduino การต่อตัวขยายสัญญาณ การวางแผนระยะเวลาในการท างานใหม่ และ
มีปัญหาเดียวกับขนาดของเซนเซอร์ที่มีตัวขยายสัญญาณ ได้ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สิ่งที่อยากจะพัฒนาต่อ คือ อยากท าเข็มกลัดที่มี
ประสิทธิภาพและความแม่นย าสูง ท าให้มีอุปกรณ์ต่างๆน้อยลง เพราะว่าต้องแต่สายกับบอร์ด Arduino และแบตเตอรี่ สิ่งที่อยากพัฒนาต่อ
อีกอย่าง คือ อยากใช้เป็นหูฟังบลูทูธ และมีเซนเซอร์ติดไว้ที่หูฟังเพ่ือลดขนาดและความสะดวกในการใช้ให้มากข้ึน 

ประวัติผู้เขียน 

นาย กริชษฎาพณ ชูพินิจ เบอร์ 061-329-8896 e-mail - facebook Kritsadapol Choopinij 

นาย นัฏฐวัฒน์ ไกลถ่ิน เบอร์ 093-259-6667 e-mail natthawat.ss6667@gmail.com facebook Natthawat Klaithin 

นาย วุฒิกร ศรีศริิ เบอร์ 098-819-8434 e-mail nus56110@gmail.com facebook ไอสไตน์ 'ชาโด้ว 
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เครื่องกรองฝุ่น PM2.5 อัตโนมัติ 
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โรงเรียนที่สังกัด วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
เชียงราย 
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อีเมลล์ nawaminwongchai@gmail.com 

บทคัดย่อ Abstract 
โครงงานน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องกรองฝุ่น PM2.5 อัตโนมัติ เริ่มจากการออกแบบและสร้าง

เครื่องโดยใช้บอร์ด Kidbright ควบคุมการท างานและแสดงผลทางหน้าจอ LED และแจ้งค่าฝุ่นละอองไปยังสมาร์ทโฟน ทดสอบการกรองฝุ่น
และการท างานส่วนต่างๆ โดยการทดลองเปิดระบบการท างาน ส่วนทดสอบหาประสิทธิภาพน าเครื่องกรองฝุ่น PM 2.5 ไปทดสอบกับฝุ่นกับ
ควันธูปในห้องปิดขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร กรองฝุ่นเป็นเวลา 5 นาที บันทึกค่าของปริมาณฝุ่นทุกๆ 1 นาที จ านวน 5 ครั้ง โดยวัดจากค่าฝุ่น
เริ่มต้นที่แตกต่างกันจากการใช้แหล่งก าเนิด PM2.5  พบว่า ผลการสร้างและทดสอบประสิทธิภาพของระบบเครื่องกรองฝุ่น PM2.5 อัตโนมัติ 
ระบบเปิดพัดลมกรองฝุ่น และระบบแจ้งปริมาณฝุ่นละอองแจ้งเตือนได้ทุกครั้งที่ทดสอบ จึงมีประสิทธิภาพการท างานอยู่ที่ 100% และ

การศึกษาประสิทธิภาพ พบว่าจ านวนฝุ่นที่ลดโดยเฉลี่ยในเวลา 5 นาที มีค่าเท่ากับ 60 μg/m³  , จ านวนร้อยละของฝุ่นที่ลดลงในเวลา 5  

นาที เท่ากับร้อยละ50.74 และอัตราการกรองฝุ่นPM2.5/นาที เท่ากับ 12 μg/m³ 

ค ำส ำคัญ Keywords 

PM2.5 ; เครื่องกรองฝุ่นPM2.5 

2.ค ำอธิบำยเก่ียวกับโครงงำน
โครงงานน้ีเป็นโครงงานทีช่วยให้ผู้คนทั่วไปสามารถซื้อวัสดุอุปกรณ์มาใช้ท าเครื่องกรองฝุ่น PM2.5 ได้ในราคาถูกและมีประสิทธิภาพ

มากกว่าเครื่องกรองฝุ่นทั่วไปตามท้องตลาด โดยมีการเพ่ิมระบบการท างานอัตโนมัติโดยต้ังโปรแกรมในบอร์ด Kidbright โดยเมื่อเซนเซอร์

ตรวจวัดค่าฝุ่น PM2.5 วัดได้มีค่ามากกว่า 50 μg/m³ (เป็นค่าที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ) ให้พัดลมดูดอากาศผ่านไส้กรองแล้วปล่อย
อากาศบริสุทธ์ิออกมา  
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2.1ภำพรวมของโครงงำน 
 การเริ่มจัดท าโครงงานน้ีข้ึนสืบเน่ืองจากในช่วงเดือนมีนาคมและพฤษภาคม 2562 จังหวัดภาคเหนือตอนบนได้รับผลกระทบจากฝุ่น 
PM 2.5 เป็นอย่างมาก จึงได้มีการสืบค้นข้อมูลในการจัดท าสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถลดผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 ที่มีผลต่อสุขภาพ จากการ
สืบค้นข้อมูลพบว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดท าเครื่องกรองฝุ่น PM 2.5 ผู้จัดท าได้ศึกษาหลักการท างานและน าข้อมูล
ที่ได้ปรึกษาครูที่ปรึกษาและวิศวกรผู้ช่วยโครงการ Fablab ของโรงเรียน เริ่มต้นด าเนินการจัดท าเครื่องกรองฝุ่นอัตโนมัติโดยการประยุกต์ใช้

บอร์ด Kidbright ในการควบคุมการท างานแบบอัตโนมัติโดยก าหนดเงื่อนไขค่าฝุ่น PM 2.5 ถ้ามากกว่า 50 μg/m³ ให้เครื่องท างานแต่ถ้า

น้อยกว่า 50 μg/m³ ให้เครื่องหยุดท างาน และแจ้งเตือนค่าฝุ่น PM 2.5 ในสมาร์ทโฟนทางแอปพลิเคชั่นไลน์ จากการด าเนินงานได้พบกับ
ปัญหาต่าง ๆ  เช่น ปัญหาในการบัดกรีสายไฟ การแจ้งเตือนผ่านไลน์ และข้อจ ากัดในการแสดงค่าฝุ่น PM 2.5 ผ่านทางหน้าจอ LEDs ซึ่งไม่
สามารถแสดงได้มากกว่า 2 หลัก เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่าน้ีก าลังอยู่ในช่วงด าเนินการปรับแก้เพ่ือท าให้เครื่องกรองฝุ่น PM2.5 อัตโนมัติน้ี
สามารถน ามาใช้เพ่ือลดผลกระทบต่อสุขภาพได้จริง 

2.2บทเรียนที่ได้รับ  
 การจัดท าโครงงานในครั้งน้ีได้ให้ประสบการณ์แก่ผู้จัดท าหลายๆอย่าง ในเรื่องของการใช้เวลาให้คุ้มค่า และการท างานกัน เป็นกลุ่ม    
ซึ่งในระหว่างช่วงที่ท าน้ีเองก็มักจะมีปัญหาในเรื่องของการแบ่งงาน ความกดดันในเรื่องของเวลา และข้อผิดพลาดในการน าเสนอที่งาน
ศิลปหัตถกรรม ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้และแก้ไขต่อไปเพ่ือส าหรับการแข่งขันในเวทีอื่นๆ และการน ามาปรับใช้ในชี วิตจริงอีก
ด้วย ท้ายที่สุดน้ีทางคณะผู้จัดท าเองก็หวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะสามารถปรับปรุงและแก้ไข เครื่องกรองฝุ่นน้ีให้สามารถน ามาใช้ได้จริงในที่สุด    

3.ประวัติผู้เขียน  
ด.ช. ธนภัทร อิ่นเมืองแก้ว เบอร์ 0951800745 e-mail 04757_thanapat@pcccr.ac.th Facebook ปาล์มมี่ ครับ                                                                                                                  

ด.ช. พนธกร หงษ์ทอง เบอร์ 068-344-7502 e-mail Pontakorn04579@pcccr.ac.th Facebook Pontakorn Hongthong 

ด.ช. พศวัต อัศวสุคนธ์ เบอร์ 096-884-8161 e-mail Photsawat04580@pcccr.ac.th Facebook Photsawat Asawasukhon 

4.แหล่งอ้ำงอิง  
จิระศักด์ิ สุวรรณโณ และคนอื่นๆ.(2561).สนุก Kids สนุกCode กับ Kidbright.(พิมพ์ครั้งที่1). 

 ปทุมธานี:ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

กรมควบคุมมลพิษ.(2562).ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศ.สืบค้นเมื่อ 21สิงหาคม2562 จาก  

 http://air4thai.pcd.go.th/webV2/aqi_info.php 

รู้จักฝุ่นพิษPM2.5ที่มากับมลภาวะและวิธีการเลือกหน้ากากป้องกัน.(2562).สืบค้นเมื่อ 21สิงหาคม2562 จาก 

 https://www.honestdocs  .co/ pm-2-5-environmental-nano-pollutants 

อัฐพันธ์ุ จันทร์อินทร์.(2562).DIY เครื่องฟอกอากาศ 2nd design: CMU Clean Air - 1 สืบค้นเมื่อ 17สิงหาคม2562 จาก  

 https://www.youtube.com/watch?v=8eS4jd1KgO0 
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บทคัดย่อ Abstract 
โครงงานสะเต็มศึกษา เรื่อง  “แบบจำลองฝารองนั่งชักโครกแห้งเร็ว”  ได้ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบที่รองนั่ง 

ชักโครก และเพื่อหาความสัมพันธ์ของพื้นที่ผิวท่ีรองนั่งชักโครก กับปริมาณของน้ำท่ีเกาะอยู่บนพื้นผิวท่ีรองนั่งชักโครก 
ผลที่ได้จากการดำเนินงาน 
1. ได้แบบที่รองนั่งชักโครก 4 แบบคือ  แบบที่ 1 แบบรูปสามเหลี่ยม  แบบที่ 2 แบบรูปสี่เหลี่ยม  แบบที่ 3 แบบรูปหกเหลี่ยม  และ

แบบที่ 4 แบบรูปวงกลม 
2. จากผลการทดลอง จำนวน 3 ครั้งเรียงลำดับผลของการศึกษาจากพื้นที่ที่เหลือจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ดังนี้ คือ แบบรูป

สามเหลี่ยม แบบรูปสี่เหลี่ยม แบบรูปวงกลม และแบบรูปหกเหลี่ยม และการหาค่าเฉลี่ยน้ำหนักของน้ำท่ีเกาะอยู่บนพื้นผิวเรียงลำดับจากมาก
ที่สุดไปหาน้อยท่ีสุด คือ แบบรูปวงกลม แบบรูปสามเหลี่ยม แบบรูปสี่เหลี่ยม และแบบรูปหกเหลี่ยม จากผลการทดลองดังกล่าว น้ำหนักของ
น้ำที่ถูกดูดซับได้มากหมายถึงการแห้งของแบบรูปช้ากว่าน้ำหนักของน้ำที่ถูกดูดซับได้น้อยกว่า ซึ่งยังไม่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ที่ เหลือ ตาม
ความคาดหมายพื้นที่น่าจะมีความสัมพันธ์กับน้ำที่ถูกดูดซับได้แสดงว่านอกจากพื้นที่ผิวแล้วยังมีปัจจัยอื่นอีกท่ีมีความสัมพันธ์กับน้ำที่เกาะอยู่
บนพ้ืนผิว 

คำสำคัญ Keywords 
เครื่องตัดเลเซอร์; แผ่นรองนั่งชักโครก; โปรแกรม CorelDRAW; แผน่อะคริลิค; STEM Education 

2. คำอธิบายเกี่ยวกับโครงงาน
ที่มาและความสำคัญของโครงงานฝารองนั่งชักโครกแห้งเร็ว คือ จากประสบการณ์การใช้ห้องน้ำสาธารณะ มักจะพบปัญหาเรื่องความ

สะอาดของห้องน้ำซึ่งในบ้างครั้งการทำความสะอาดก่อนเข้าใช้เป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่เสมอ ห้องน้ำภายในโรงเรียนก็เช่นกัน เป็นห้องที่นักเรียนทุก
คนต้องใช้ร่วมกันเป็นจำนวนมาก ไม่สามารถทำความสะอาดได้ในทุกเวลา ก่อให้เกิดเชื้อโรค กลิ่น ที่ไม่พึงประสงค์ สกปรก ทำให้ผู้ใช้ห้องน้ำ 
หรือสุขภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในห้องน้ำซึ่งผู้ใช้จะรู้สึกถึงความไม่สะอาด เช่นชักโครกท่ีเราต้องเข้าไปนั่งหากไม่สะอาดก็คงไม่อยากนั่ง และถ้าเราทำ
ความสะอาดแล้วก็จะเปียก เมื่อมองเห็นว่าเปียกน้ำผู้ใช้จะเกิดความรู้สึกท่ีไม่อยากจะนั่ง 

คณะผู้จัดทำจึงได้นำปัญหาของที่รองนั่งชักโครกท่ีเปียกน้ำมาคิดวิเคราะห์ หากสามารถทำให้ท่ีรองนั่งของชักโครกแห้งได้เร็วขึ้น น่าจะ
แก้ปัญหาได้ จึงได้คิดจัดทำ “แบบจำลองฝารองนั่งชักโครกแห้งเร็ว” ขึ้น เพื่อหาว่าฝารองนั่งชักโครกในรูปแบบใดจะสามารถแห้งได้เร็ว โดย
อาศัยแนวคิดของการลดพื้นที่ผิวสัมผัสของฝารองนั่งให้น้อยลง เพื่อลดพื้นที่ที่จะให้น้ำไปเกาะอยู่ให้น้อยที่สุด โดยอาศัยการสร้างแบบจำลอง
แล้วทำการทดลองตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ ใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์มาเพื่อการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการทดลอง 

2.1 ภาพรวมของโครงงาน 
การจัดทำโครงงาน แบบจำลองฝารองนั่งชักโครกแห้งเร็ว แบ่งกระบวนการในการดำเนินงานออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนของการ

สร้างแบบจำลอง และ ส่วนของการทดลองและบันทึกผล ส่วนที่ 1 ส่วนของการสร้างแบบจำลอง ผู้จัดทำได้ทำการออกแบบวิธีการลดพื้นที่
ที่จะทำให้เกิดการเกาะของน้ำบนฝารองนั่งชักโครกให้น้อยที่สุด โดยยังคงขนาดโดยรวมของฝารองนั่งชักโครกให้อยู่ในขนาดเดิม ผู้จัดทำใช้
วิธีการเจาะให้เกิดรูบนแผ่นฝารองนั่ง ซึ่งการเจาะรูนั้นสามารถทำได้หลายรปูแบบ ผู้จัดทำจึงได้ออกแบบรูปแบบการเจาะรูออกเป็น 4 รูปแบบ 
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ได้แก่ รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม รูปหกเหลี่ยม และรูปวงกลม หลังจากนั้นวาดรูปทรงดังกล่าวลงในพ้ืนท่ีรูปสี่เหลี่ยมขนาด 20 cm x 20 cm 
โดยใช้โปรแกรม CorelDRAW เมื่อได้รูปแบบทั้ง 4 รูปแบบแล้ว นำรูปแบบดังกล่าวไปตัดด้วยเครื่องตัดเลเซอร์ โดยใช้วัสดุเป็นแผ่นอะคริลิก 
ได้เป็นแบบจำลองฝารองนั่งชักโครกท่ีมีลายเจาะแตกต่างกัน 4 รูปแบบ ส่วนที่ 2 การทดลองและบันทึกผล หลังจากได้แบบจำลองฝารองนั่ง
ชักโครกท่ีมีลายเจาะทั้ง 4 รูปแบบแล้ว นำมาทดสอบซึ่งจะดำเนินการทดสอบในแต่ละแบบโดย นำแบบจำลองชุบน้ำแล้วยกขึ้นวางทิ้งไว้เป็น
เวลา 30 วินาที จากนั้นนำกระดาษชำระมาวางบนแบบจำลองเพื่อให้ทำการซับน้ำที่เกาะติดบนแบบจำลอง ทิ้งไว้ 10 วินาที หลังจากนั้นน้ำ
กระดาษชำระที่ซับน้ำแล้วมาชั่งบนเครื่องช่ังดิจิตอลความละเอียดสูง เพื่อหาน้ำหนักของน้ำส่วนที่กระดาษซับไว้ (น้ำหนักของกระดาษก่อนซับ
น้ำลบด้วยน้ำหนักของกระดาษหลังซับน้ำจะได้เป็นค่าน้ำหนักขอน้ำที่กระดาษซับไว้) ทำการบันทึกผลในตาราง ทำการทดลองซ้ำเป็นจำนวน 
3 ครั้งเพื่อหาค่าเฉลี่ย เมื่อได้ผลการทดลองแล้วดำเนินการหาข้อสรุป และอภิปรายผล โดยการคำนวณพื้นที่ผิวของแบบจำลองที่เจาะจาก 
พื้นที่ผิวทั้งหมดลบด้วยพื้นที่ส่วนที่เจาะ ซึ่งพื้นที่ส่วนที่เจาะรูสามารถคำนวณได้ด้วยการหาพื้นที่ของรูปทรงเลขาคณิต หลังจากนั้น เลือก
รูปแบบที่ดีท่ีสุดเพื่อทดลองสร้างเป็นฝารองนั่งชักโครกในรูปแบบเหมือนจริงขึ้น 

  ภาพที่ 1 รูปสามเหลี่ยม      ภาพที่ 2 รูปสี่เหลี่ยม    ภาพที่ 3 รูปหกเหลี่ยม    ภาพที่ 4 รูปวงกลม 

ภาพที่ 5 กระบวนการทดลองการเกาะของน้ำบนแบบจำลองที่สร้างขึ้น 

ภาพที่ 6 แบบจำลองฝารองนั่งชักโครก 

2.2 บทเรียนที่ได้รับ 

 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำโครงงานคือ ได้เรียนรู้ การหาความสัมพันธ์ของพื้นที่ที่เป็นรูเจาะบนแบบจำลอง และพื้นที่ที่เหลือ คำนวน
หาพื้นที่ของรูปทรงต่างๆ ที่เราออกแบบบนพื้นที่ขนาดเท่ากัน หาปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลต่อการเกาะของน้ำบนแผ่นรองชักโครกจำลอง 

3. ประวัติผู้เขียน
นางสาวจุฑาทิพย์ เตอะสกุล, เด็กชายณัชนนท์ ปัญโญใหญ่ และเด็กหญิงกุลธิดา อุปินโน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน

ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา มีคุณครูที่ปรึกษา โครงงาน 
คือ คุณครูทวีป นวคุณานนท์ และ คุณครูวราภรณ์ สุกัณศีล และวิศวกรผู้ช่วย คือ นายปกรณ์ กสิณฤกษ์ 
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อย่าลืมหน ู
ช่ือผู้เขียนคนท่ี 1 น.ส.ไพรินทร์  อินอ าไพ  ผู้เขียนคนท่ี 2 น.ส.ภัทรภร  ค าภูค า   ช่ือครูที่ปรึกษานายศภุชัย แก้วขาว 
โรงเรียนทีส่ังกัด   คลองลานวิทยา     โรงเรียนที่สังกัด   คลองลานวิทยา      โรงเรียนที่สังกัด   คลองลานวิทยา 
อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร       อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร              อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร   
อีเมลล ์phairin0226@gmail.com     อีเมลล ์ pattaraporn.18.pk@gmail.com อีเมลล ์Nateluferz07@gmail.com 
1.FORMATTING

เนื่องจากข่าวที่เกิดเหตุการณ์เด็กตดิรถตู้เสียชีวิตเพราะความประมาทของคนขับรถที่ไม่ไดต้รวจสอบเดก็นักเรียนลง
รถอย่างละเอยีดจึงจ าให้เกดิเหตุการณ์น่าสลดสร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ปกครองผู้พบเห็นข่าวรวมถึงตัวดิฉัน ดังนั้นคณะ
ผู้จัดท าจึงมีแนวคดิที่จะออกแบบระบบแจ้งเตือนเด็กติดรถและติดตามรถด้วย GPS จากการศึกษาข้อมลูคณะผู้จดัท าได้ใช้
บอร์ด NodeMCU ESP8266 มาควบคุมการท างานของเซนเซอร์ที่ติดตั้งภายในรถ ได้แก่ เซนเซอร์รบัน้ าหนัก เซนเซอร์อลัตรา
โซนิกส์ และเซนเซอร์ตรวจจับค่ากา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อเซนเซอร์ตัวใดสามารถอ่านค่าไดร้ะบบแจ้งเตือนไซเรนจะท างาน
และกระจกรถจะเลื่อนลง อีกท้ังยังสามารถส่งข้อความเข้าแอปพลเิคชัน Line เพื่อแจ้งเจ้าของรถว่ามเีด็ก และ Module GPS 
ที่ตรวจจับค่าความเร็วและพิกดัในขณะที่เคลื่อนไดส้ามารถดไูดผ้่านแอป Blynk และยังมี  module ESP 32 CAM เป็นกล้องที่
ใช้ในการตรวจเช็คครั้งสุดท้ายซึ่งสามารถดไูดผ้่านบราวเซอร์อินเทอรเ์น็ต 
2. ค าอธิบายเกี่ยวกับโครงงาน

สิ่งประดิษฐ์อย่าลืมหนู เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อแจ้งเตือนในกรณีที่มีเด็กติดอยู่ในรถ โดยติดเซนเซอร์ตรวจจับ
น้ าหนักติดไว้ใต้เบาะรถทุกเบาะเพื่อตรวจจับว่ามีเด็กหลับในรถหรือไม่ น าเซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวด้วยอัลตร้าโซนิ
คติดตามจุดต่างๆที่ส าคัญของรถเพื่อป้องกันว่าหากเด็กไม่ไ ด้หลับบนเบาะรถและมีการเคลื่อนที่  เซนเซอร์แก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์เพื่อตรวจจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในกรณีที่ในรถมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นจนถึง 3,000ppm 
หากเซนเซอร์ตัวใดตัวหนึ่งอ่านค่าได้หรืออ่านค่าได้ทุกเซนเซอร์จะส่งสัญญาณไปยัง NodeMCU ESP8266 และบอร์ดจะสั่งการ
ผ่านรีเลย์ไปยังชุดแจ้งเตือนไซเรนแสงและเสียง เพื่อขอความช่วยเหลือจะท าให้มีพลเมืองดีมาช่วยเหลือเด็กได้ทันท่วงที พร้อม
ลดกระจกรถลงทันทีเด็กก็จะไม่เป็นอันตรายและส่งข้อความเข้าแอปพลิเคชันไลน์ และ Ublox NEO-M8N ที่ตรวจจับค่า
ความเร็วและพิกัดในขณะที่เคลื่อนได้ผ่านแอป Blynk ได้ตลอดเวลา และยังมี  ESP 32 CAM เป็นกล้องที่ใช้ในการตรวจเช็คครั้ง
สุดท้ายซึ่งสามารถดูได้ผ่านบราวเซอร์ของอินเทอร์เน็ต 
2.1 ภาพรวมโครงงาน มีดังนี้ 
วางแผนงาน 
1.ออกแบบผัง Flowchart แสดงการท างาน
ภาพที่ 1 แสดง Flowchart การท างาน ภาพที ่2 แสดงภาพอุปกรณ์ 
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2. ออกแบบประดิษฐ์อุปกรณ์
ภาพที่ 3 แสดงผังวงจรของอุปกรณ์

3. การออกแบบค าสั่งการท างานของอุปกรณ์โดยใช้โปรแกรม arduino IDE เพื่อควบคุมการท างานของอุปกรณ์อย่าลืมหนู
วัตถุประสงค์
1. เพื่อออกแบบและประดิษฐ์อุปกรณ์อย่าลืมหนู
2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์อย่าลืมหนู
อุปสรรค

โดยครั้งแรกเราได้ท าการออกแบบการตรวจจับความเคลื่อนไหวด้วยเซนเซอร์อินฟาเรดพบว่ามีความคลาดเคลื่อน
เนื่องมาจากเซนเซอร์อินฟาเรดถูกรบกวนด้วยสภาพแวดล้อมได้ง่ายทั้งแสงและอุณหภูมิจึงได้ท าการเปลี่ยนเป็นเซนเซอร์อลัตรา
โซนิกส์ในการตรวจจับเพราะไมไ่ดร้ับการรบกวนจากสภาพแวดล้อมแสงแดด ความร้อนหรืออณุหภมูิที่มีการเปลี่ยนแปลง
สามารถท างานไดด้ีในทุกสภาวะ 
2.2 บทเรียนที่ได้รับ 
1.การเขียนโคด้ภาษา C/C+++ โดยใช้โปรแกรม arduino IDE เนื่องจากเซนเซอร์แต่ละเซนเซอร์มีคณุสมบัติและวิธีการใช้งาน
ทีแ่ตกต่างกัน ผู้จัดท าจึงต้องศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างมากเพื่อให้เซนเซอร์สามารถรับคา่และส่งไปประมวลผลที่ NodeMCU
ESP8266 ได้อย่างถูกต้อง
2. การต่อวงจรไฟฟ้า โดยผูจ้ัดท าอาศัยความรู้พื้นฐานจาการเรียนวงจรไฟเบื้องต้น เริ่มจากออกแบบแผนผังวงจรแล้วไปปรึกษา
อาจารย์เมื่อถูกต้องแล้วจึงท าการต่อวงจรและบดักรโีดยการบัดกรีตอ้งอาศัยทักษะและความเข้าใจ เพราะถ้าบัดกรีผดิพลาดจะ
ส่งผลให้อุปกรณไ์ม่ท างาน
3. ถ้าหากมีเวลามีมากข้ึนผูจ้ัดท ามีความคิดว่าจะน าเซนเซอรม์าทดสอบกับงานหลายๆแบบ เช่น เซนเซอร์ตรวจจับความ
เคลื่อนไหวด้วยคลื่นไมโครเวฟ ตรวจจับความเคลื่อนไหวด้วยเทคนิค image processing raspberry pi
4.รางวัลที่ไดร้ับจากการแข่งขัน รางวัลเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรs์st-nsm ระดับภมูิภาค
รางวัลเหรียญทองแดงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตรs์st-nsm ระดับประเทศ
3.ประวัตผิู้เขียน
1. นางสาวไพรินทร์ อินอ าไพ ช่ือเล่น พลอย อายุ 17 ปี เรียนอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรยีนคลองลานวิทยา
เบอร์มือถือ 06-48574229
2. นางสาวภัทรภร  ค าภูค า ช่ือเลน่ บีม อายุ 17 ปี เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนคลองลานวทิยา
สมาชิกร่วมกลุ่ม 1.นายไผ่ พามา  2.นางสาวรุ่งอรุณ  วงษ์หมอ
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ตู้โชว์ทองอัจฉริยะ 

ช่ือผู้เขียน  นางสาววิมลมณี  แซ่ซ ี
โรงเรียนทีส่ังกัด  คลองลานวิทยา 
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
อีเมลล์ wimonmanisaesi2121@gmail.com 

ผู้เขียนคนท่ี นางสาวศริิพร แซ่เติ๋น  
โรงเรียนทีส่ังกัด คลองลานวิทยา 
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
อีเมลล ์therealsirith61@gmail.com 

ช่ือครูที่ปรึกษา  นายส าราญ  สรเลี่ยมทอง 
โรงเรียนทีส่ังกัด คลองลานวิทยา 
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
เว็บไซต์ของโรงเรียน http://klvschool.ac.th 
อีเมลล ์sornthong@hotmail.com        

บทคัดย่อ Abstract 
ตู้โชว์ทองอัจฉริยะเป็นสิ่งประดิษฐ์ส าหรับร้านขายทองค าที่มีแผงโชว์ทองหน้าร้านซึ่งสิ่งประดิษฐ์นี้จะช่วยป้องกันการโจรกรรม

ทองค า ส าหรับอุปกรณ์รักษาทองอัตโนมัตเิป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบและสร้างจากหลักการของคานและพื้นเอียงเช่ือมโยงกับผังงานตามบล็อกค าสั่งที่
ออกแบบใน  บอร์ดสมองกล Kidbright  IOT บอร์ด ModeMCU 8266  โดยมีวัตถุประสงค์  1. เพื่อประดิษฐ์ตูโ้ชว์ทองอัจฉริยะ 2. เพื่อทดสอบ
ประสิทธิภาพของสิ่งประดิษฐ ์

 จากการศึกษา การท างานของอุปกรณ์รักษาทองอัตโนมัติในเวอร์ช่ันที่1 พบว่า 1)  การท างานของระบบกลอนไฟฟ้าโซลินอยด์
บริเวณคานแขวนทอง กลอนไฟฟ้าโซลินอยด์บรเิวณประตูกล สญัญาณขอความช่วยเหลือเสียงไซเรนและการส่งข้อความขอความช่วยเหลือไปใน
กลุ่มไลน์สามารถใช้งานได้ทุกระบบ  2)  หมุดที่วางในต าแหน่งท่ี 4 ท ามุม 52.5 องศา กับแนวระดับท าให้สร้อยทองทุกเส้นท่ีแชวนบนคานรับทอง
ตกลงไปในประตูบานพับพอดี ส่วนในเวอร์ชั่นท่ี2 พบว่า 1)  การท างานของเซอร์โวมอเตอรส์ัญญาณขอความช่วยเหลือเสียงไซเรนและการส่ง
ข้อความขอความช่วยเหลือไปในกลุ่มไลนส์ามารถใช้งานได้ทุกระบบ 2) การท างานของเซอร์โวลมอเตอร์ในมุม 95 องศา กับแนวระดับ ท าให้
สร้อยทองทุกเส้นท่ีแขวนบนหมดุแขวนทองตกลงไปในประตูบานพับพอดี และการทดสอบระบบการท างานทุกระบบของอุปกรณ์รักษาทอง
อัตโนมัติของทั้ง2เวอร์ช่ัน สามารถสรุปได้ว่า อุปกรณ์รักษาทองอัตโนมัติสามารถใช้งานไดจ้ริงอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. FORMATTING
เนื่องจากปัจจุบันปัญหาด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยค่อนข้างแยล่ง ประชาชนว่างงานจ านวนมาก  ผลผลติทางการเกษตรราคา

ตกต่ า  รายได้ประจ าหดหายไป ท าให้มีจ านวนประชากรที่ยากจนมากข้ึน จึงต้องไปกู้ยืมเงินมาใช้จ่าย ท าให้มีหนี้สิน และบางคนอาจลม้ละลายจน
หมดตัว เนื่องจากรายได้ที่เคยมีไมเ่พียงพอกับรายจ่าย จึงส่งผลให้เกดิภาวะความเครียดซึ่งเป็นต้นเหตุให้ปัญหาตา่งๆตามมามากมาย ท้ังปัญหา
ครอบครัว เช่น มีการขดัแย้งกันภายในครอบครัว ความเห็นไม่ตรงกัน รวมถึงปัญหาสุขภาพจิตก่อให้เกิดอารมณ์ช่ัววูบ เช่น การคิดสั้น การฉกชิง
วิ่งราวทรัพย์สินของผู้อื่น ปล้นธนาคาร และการโจรกรรมทองค า เปน็ต้น ซึ่งเป็นเหตุใหเ้กิดการสูญเสยีชีวิตและทรัพยส์ินท้ังเจ้าของร้าน พนักงาน
ขาย ลูกค้าที่มาซื้อทอง รวมทั้งตัวของผู้ที่โจรกรรมด้วย  ปัจจุบันการโจรกรรมร้านทองนั้นมีหลากหลายรูปแบบซึ่งบางรูปแบบมักจะเกดิขึ้นโดย
เจ้าของร้านและพนักงานขายไมรู่ต้ัว ถึงแม้ว่าทางร้านทองจะมีวิธีการป้องกันอย่างดีที่สุด เช่น   ติดกลอ้งวงจรปิด มีต ารวจแวะเวียนมาดแูลแล้วก็
ตาม  เหตุการณ์กย็ังเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งดูได้จากข่าวทางโทรทัศน์หรอืทางสื่อสังคมออนไลน์   จากการได้รับข่าวสารดังกล่าวและการไดเ้รียนในวิชา
วิทยาศาสตร์จึงน าแนวคิดเรื่องคานมาเชื่อมโยงกับบอรด์ KidBright (สมองกลอัจฉริยะ) . และเซอร์โวมอเตอร์ ให้เป็นอุปกรณร์ักษาความปลอดภัย
ของทอง รวมถึงเจ้าของร้าน พนักงานขายและผู้ที่มาซื้อทองอีกด้วย 

จากข้อมูลข้างต้นที่ได้กล่าวมาผู้จดัท าอาศัยหลักการเก็บทองด้วยความรวดเร็วในกล่อง 
ที่ปลอดภัยหลังจากเกดิการสั่นสะเทือนท่ีตู้โชว์ทองภายในเวลาไม่กี่วินาทีโดยการท างานของระบบอัตโนมัติ โดยระบบจะท างานเมื่อเซนเซอร์
ตรวจจับความสั่นไหวจากตู้โชว์ทองอัจฉริยะที่โดนแรงกระแทก เพื่อปลดทองออกจากแผงทองลงไปในช่อง Safety ใต้แผงทองที่อยู่บริเวณหลังร้าน 
ในขณะเดยีวกันนั้นเสยีงสัญญาณไซเรน  ไฟฉุกเฉินจะท างานทันทีและยังไดส้่งสัญญาณขอความส่งไปกลุ่มไลน์ แค่นี้ก็ท าให้ทองนั้นปลอดภัยจาก
การโจรกรรม 

2.ค าอธิบายโครงงาน
 ตู้โชว์ทองอัจฉริยะอาศัยการท างานของบอร์ด Kidbright IOT และ ModeMCU 8266 เชื่อมโยงต่อเนือ่งกับกลอนไฟฟ้าโซลินอยด์และ

เซอร์โวมอเตอรเ์มื่อทองตกลงไปยงัตู้เก็บทองแล้วก็จะท าให้ทองถูกเก็บอย่างปลอดภัย  และมสีัญญาณขอความช่วยเหลือยังช่วยให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อเจ้าของร้าน  พนักงานขายและลูกค้า รวมถึงเจ้าหน้าทีต่ ารวจยังสามารถเข้าช่วยเหลือไดท้ันท่วงที 
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2.1 ภาพรวมโครงงาน 

1.ประดิษฐ์ตู้โชว์ทองอัจฉริยะเวอร์ช่ันท่ี 1 2.ประดิษฐ์ตู้โชว์ทองอัจฉริยะเวอร์ช่ันท่ี 2

3.การออกแบบวงจรไฟฟ้า เวอร์ช่ันท่ี 1
น าบอร์ดสมองกล KidBright , กลอนไฟฟ้าโซลินอยด์ 2 ตัว , เซนเซอร์ตรวจจับการสั่นไหว , รีเลย์ , สญัญาณไฟ , สัญญาณเสียง มา

เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน 
4.การออกแบบวงจรไฟฟ้า เวอร์ช่ันท่ี 2

น าบอร์ด ModeMCU 8266 มาเขียนโค๊ดค าสั่ง โดยเมื่อบอรด์ไดร้ับสัญญาณจะหมุนเซอร์โวมอเตอร์ ในองศาต่างๆดังนี้ 70 องศา ,75
องศา ,80 องศา,85องศา ,90องศา ,95องศา , เซอร์โวมอเตอร,์ เซนเซอร์ตรวจจับการสั่นไหว , สัญญาณไฟกระพริบ , สัญญาณเสียง มาเช่ือมต่อ
เข้าด้วยกัน 

2.2 บทเรียนที่ได้รับ 
1.การเขียนโคด้แบบลากบล็อก โดยใช้โปรแกรม KidBright IOT เนื่องจากเซนเซอร์แต่ละเซนเซอร์มีคณุสมบัติและวิธีการใช้งานท่ี

แตกต่างกัน ผู้จัดทาจึงต้องศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างมากเพื่อให้เซนเซอร์ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การต่อวงจรไฟฟ้า โดยผูจ้ัดทาอาศัยความรู้พื้นฐานจาการเรียนวงจรไฟเบื้องต้น เริ่มจากออกแบบแผนผังวงจรแล้วไปปรึกษาอาจารย์

เมื่อถูกต้องแล้วจึงทาการต่อวงจรและบัดกรีโดยการบดักรีต้องอาศัยทักษะและความเข้าใจ 
3. ประสบการณ์จากการร่วมแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ

3.ประวัติผู้เขียน
1) ช่ือ-นามสกุล  นางสาว วิมลมณี  แซ่ซี     วัน/เดือน/ปีเกิด    เกิดวันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2546

ระดับการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4   สถานศึกษา โรงเรียนคลองลานวิทยา 
ที่อยู่ 79 หมู่ที่25 บ้านไหม่ศรีสุวรรณ ต.คลองน้ าไหล อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร   
มือถือ 0822496824 E-mail mail wimonmanisaesi2121@gmail.com 

2) ช่ือ-นามสกุล   นางสาว ศิริพร แซ่เติ๋น    วัน/เดือน/ปีเกิด   เกิดวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2546
ระดับการศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4   สถานศึกษา โรงเรียนคลองลานวิทยา 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  77/14 หมู่ที่  บ้านคลองเตย  ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 
มือถือ 0631217039 E-mail mail therealsirith61@gmail.com 
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เคร่ืองดูแลผู้ป่วยอัจฉริยะ(Intelligent patient care machine) 

ช่ือผู้เขียนคนท่ี 1  นางสาวศิริวรรณ ปานทอง 
โรงเรียนทีส่ังกัด  คลองลานวิทยา 
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
อีเมลล์ creamkiss999@gmail.com 

ผู้เขียนคนท่ี 2 เด็กหญิง ณิชากร จกัร์ปา 
โรงเรียนทีส่ังกัด คลองลานวิทยา 
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
อีเมลล ์n0623688865@gmail.com 

ช่ือครูที่ปรึกษา  นายส าราญ  ศรเลี่ยมทอง 
โรงเรียนทีส่ังกัด คลองลานวิทยา 
อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
เว็บไซต์ของโรงเรียน http://klvschool.ac.th 
อีเมลล ์sornthong@hotmail.com        

บทคัดย่อ Abstract 
โครงงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์เรื่อง เครื่องดูแลผู้ป่วยอัจฉริยะ(Intelligent patient care machine) ประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่ออ านวย

ความสะดวกส าหรับผู้ดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับการเตือนรับประทานยา การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ  การวัดอุณหภูมิ การกดเรียกฉุกเฉินโดย
วัตถุประสงค์ ดังนี้  1) เพื่อประดิษฐ์เครื่องเตือนและดูแลผู้ป่วย 2)  เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและความพึงพอใจของสิ่งประดิษฐ์ 

จากการที่น าสิ่งประดิษฐ์เครื่องดูแลผู้ป่วยอัจฉริยะ (Intelligent patient care machine) ไปทดลองใช้กับผู้ป่วยจริง ผลการทดลอง     
1) การท างานของเซนเซอร์วดัอัตราการเต้นของหัวใจ โดยให้แสดงผลที่จอ LED 2) การทดสอบการท างานของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ โดยแสดงผลที่
จอ LED  3) การทดสอบการท างานของการเตือนการรบัประทานยาหลังอาหารโดยกดปุ่มและตั้งเวลา 4) การทดสอบการท างานของการเรียก
ฉุกเฉิน โดยกดทีต่ัวเรยีกฉุกเฉินแลว้จะมีเสียงดังที่ Buzzer ทุกครั้งท่ีกดปุ่ม และส่งสญัญาณผา่นแอปพลิเคชั่นไลน์ ไปท่ีสมาร์ทโฟนของผู้ดูแลผูป้่วย
5) ทดสอบความพึงพอใจจากผู้ทดสอบการใช้งาน เมื่อน าไปศึกษาความพึงพอใจกับผู้ดูแลผู้ป่วยมีความพึงพอ โดยรวมอยู่ระดับมากทีสุ่ด สามารถ
สรุปได้ว่า เครื่องดูแลผู้ป่วยอัจฉรยิะ (Intelligent patient care machine) สามารถใช้งานไดจ้ริงอย่างมีประสิทธิภาพ 

1. FORMATTING
เนื่องจากคุณย่าของดิฉันลื่นลม้ในห้องน้ าเมื่อหลายปีก่อนจนถึงปัจจบุันกลายเป็นผู้ป่วยนอนตดิเตยีงปัจจุบันนี้ก็ไมส่ามารถลุกเดินไปไหน

มาไหนได้และไม่สามารถช่วยเหลอืตนเองได้  ในช่วงเวลาว่างดิฉันกจ็ะมาเฝ้าคณุย่า ในบางครั้งดิฉันออกมาข้างนอกห้องเพื่อท าการบ้านหรือท าธุระ
ส่วนตัว และคุณย่าเรยีกหาเพื่อจะใช้ให้หยิบของหรืออยากดื่มน้ าก็จะไมไ่ด้ยิน คณุย่ามีอาการโรคแทรกซ้อนหลายอย่าง เช่น ความดัน มแีผลกดทับ 
สื่อสารไดไ้ม่ชัดเจนจ าเป็นต้องมีลกูหลานคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา ปญัหาที่เกิดขึ้นจากการดูแลคุณย่าที่ดิฉันสังเกตได้คือ 1.คุณยา่ทานยาไม่
ตรงเวลาหรือบางครั้งกล็ืมทานยาเลยซึ่งมักเป็นยารับประทานหลังอาหาร  2.มีอาการไม่ปกตเิกิดขึ้น เช่น เป็นไข้ อัตราการเต้นของหัวใจผิดปกติ 
อุณหภูมริ่างกายผิดปกติ เป็นต้น บางครั้งอาการหนักจนต้องน าตัวสง่โรงพยาบาลและทุกครั้งคณุหมอก็จะเตือนให้ดูแลอย่างใกล้ชิด 

จากปัญหาดังกล่าวดิฉันจึงได้ปรึกษากับเพื่อน ประกอบกับการต้องท าสิ่งประดิษฐ์ส่งคุณครู  กลุ่มของดิฉันจึงได้ช่วยกันคิดประดิษฐ์
อุปกรณ์ เครื่องดูแลผู้ป่วยอัจฉรยิะ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผูด้แูลผู้ป่วย โดยสิ่งประดิษฐ์สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจ วัดอุณหภูมิของ
ร่างกาย  ตั้งเวลาเตือนการรับประทานยาหลังอาหาร  กดกริ่งฉุกเฉินเรียกผู้ดูแลผู้ป่วยผ่านในทางแอปพลิเคชันไลน์  และยังสามารถน าสมาร์ท
โฟนมาชาร์จแบตเตอรี่ได้อีกด้วย  

2.ค าอธิบายโครงงาน
เครื่องดูแลผู้ป่วยอัจฉริยะ(Intelligent patient care machine)อาศยัการท างานของ บอร์ดไมโครคอลโทรลเลอร ์Arduino Uno R3 

เชื่อมต่อกับเซนเซอร์วัดอัตราการเต้น ของหัวใจ เซนเซอร์วัดอณุหภมูิ โดยแสดงค่าทั้งสองที่จอ LCD แสดงผล 2 บรรทัด และบอรด์ไมโครคอลโทรล
เลอร์ NodeMCU ESP 8266  เชื่อมต่อกับสวิตช์เตือนการรบัประทานยาหลังอาหารและสวิตช์เรียกฉกุเฉินโดยมีเสยีงบัซเซอรด์ังท่ีเครื่องดูแลผู้ป่วย
อัจฉริยะ(Intelligent patient care machine) และ มีข้อความส่งสัณญาญไปยังแอปพลิเคช่ันไลน์ของผู้ดูแลผู้ป่วยเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้ดูแลผู้ป่วยและตัวผู้ป่วยเอง 

(x =4.8)

FabLearn Asia 2020, Bangkok, Thailand. January 10-12, 2020

158

http://klvschool.ac.th/mainpage


 2.1 ภาพรวมโครงงาน 
 2.1.1 เครื่องดูแลผู้ป่วยอัจฉริยะ 

     2.1.2. วิธีการออกแบบและประดิษฐ ์
1.ออกแบบ โฟลว์ชาร์ต
2. เจาะกล่องเพื่อติดตั้งบอร์ดไมโครคอลโทรลเลอร์ และช่องเสียบ USB Charge ด้านหลังกล่อง
3. เจาะกล่องเพื่อติดตั้งจอ แสดงผล LCD แสดงผล 2 บรรทัด แจ๊ค TR STEREO ตัวเมีย 2 ตัว และสวติช์กดตั้งเวลา ท่ีดา้นหน้ากล่อง
4. ต่อวงจรตามแบบ โฟลว์ชาร์ต
5. น าตัวหนีบเสริมเลนสโ์ทรศัพทม์ือถือ มาถอดเลนส์ออกและน ามาดัดสปริงให้สปริงอ่อนลงเพื่อลดแรงหนีบ น าเซนเซอร์วัดอตัราการ

เต้นของหัวใจประกอบเข้ากับตัวหนีบ ปลายสายไฟของเซนเซอร์ต่อเข้ากับแจ๊ค TR STEREO ตัวผู้ 
6. น าผ้ามาตดัแล้วเย็บประกอบเปน็ผ้ารัดส าหรับวัดอณุหภมูิที่แขน ปลายสายไฟของเซนเซอร์ต่อเข้ากบัแจ๊ค TR STEREO ตัวผู้

 2.1.3 บทเรียนที่ได้รับ 
1. การเขียนโคด้ภาษา C/C+++ โดยใช้โปรแกรม arduino IDE เนื่องจากเซนเซอร์แต่ละเซนเซอร์มีคณุสมบัติและวิธีการใช้งานท่ี

แตกต่างกัน ผู้จัดท าจึงต้องศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างมากเพื่อให้เซนเซอร์สามารถรับค่าและส่งไปประมวลผลที่บอรด์ไมโครคอลโทรลเลอร์ Arduino 
Uno R3 และการแจ้งเตือนการรบัประทานยาหลังอาหารและการเรียกฉุกเฉินส่งไปประมวลผลที่ ModeMCU ESP8266 ได้อยา่งถูกต้อง 

2. การต่อวงจรไฟฟ้า โดยผูจ้ัดท าอาศัยความรู้พื้นฐานจาการเรียนวงจรไฟเบื้องต้น เริ่มจากออกแบบแผนผังวงจรแล้วไปปรึกษาอาจารย์
เมื่อถูกต้องแล้วจึงท าการต่อวงจรและบัดกรีโดยการบดักรีต้องอาศัยทักษะและความเข้าใจโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาค่อยให้ค าแนะน า 

3. ประสบการณ์จากการร่วมแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ

3.ประวัติผู้เขียน
1) ช่ือ-นามสกุล  นางสาว ศิริวรรณ ปานทอง  วัน/เดือน/ปีเกิด    เกิดวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2547

ระดับการศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   สถานศึกษา โรงเรียนคลองลานวิทยา  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  210 หมู่ที ่25 บ้านใหม่ศรีสุวรรณ ต.คลองน้ าไหล อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร   
มือถือ 0658282420 E-mail  creamkiss999@gmail.com 

2) ช่ือ-นามสกุล   เด็กหญิง ณิชากร จักร์ปา    วัน/เดือน/ปีเกิด   เกิดวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2547
ระดับการศึกษา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   สถานศึกษา โรงเรียนคลองลานวิทยา 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน  370 หมู่ที ่2  บ้านคลองน้ าไหลกลาง  ต.คลองน้ าไหล อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร 
มือถือ 0623688865 E-mail  n0623688865@gmail.com 

ได้น าสิ่งประดิษฐ์ไปทดลองใช้จริงกับผู้ป่วย 

วัดอัตราการเต้นของหัวใจ 

ด้านหน้าของสิ่งประดิษฐ ์ด้านหลังของสิ่งประดิษฐ ์
การแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชั่น

ไลน์
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Breaking Cultural Barriers: Cardboard and Coding
Simon Fittock 
Australian Independent Schools 
Western Australia 
Perth, Western Australia 
Australia 
www.ais.wa.edu.au 
sfittock@ais.wa.edu.au 

ABSTRACT
This workshop seeks to engage people in making in a way which breaks cultural barriers and promotes a wider perspective on 
student success in the school setting. Arts and craft traditions have spanned cultures all over the world since the beginning of 
humanity. Now, almost a quarter of the way through the 21st century, technology exists, is readily available and affordable 
which can enhance the everlasting arts and craft traditions ingrained in all cultures. Furthermore, traditional schooling often 
sorts students into one of two groups: successful and unsuccessful. Those within in the former group are those who flourish 
within or adapt to the traditional way of schooling whereas, those within the latter group find it more challenging to learn and 
develop within that setting. Through my work with indigenous and non-indigenous students in rural, remote and metropolitan 
schools in Western Australia, I have seen how the maker movement can enrich longstanding arts and craft traditions which 
break cultural barriers and value a variety of learning types, skills and understandings. In an effort to uphold the notion that 
‘education should leave no environmental footprint’, this workshop will incorporate the use of cardboard and other recyclable 
materials, the BBC micro:bit, Makey Makey, Bare Conductive Touch Board and Otto DIY Robot in a learner-led, hands-on, 
interdisciplinary educational project. 

Tools, Skills and Materials
Tools Skills Materials 

BBC micro:bit & Grove modules 
Makey Makey 
Bare Conductive Touch Board 
Otto DIY Robot 
Scratch 
Microsoft Make Code 

Basic/intermediate block coding 
Cardboard construction 
Perseverance  
Imagination  
Collaboration 

Cardboard 
LEDs 
Copper Tape 
Bare Conductive Electric Paint 
Servo Motors 

Keywords
Makerspace; STEM; Problem Based Learning; Integration; Digital Technology; Creativity; Problem Solving; Coding; Cultural 
Diversity

2. WORKSHOP DESCRIPTION

2.1 Scope and Topics Covered
The workshop will aim to demonstrate how to incorporate ‘making’ in the primary and lower secondary classroom. The 
participants of the workshop will partake in a hands-on, project-based challenge which encourages the integration of digital 
technology with traditional arts and crafts. The workshop intends to explicitly show how maker projects can be used to address 
cultural and social barriers and provide a platform for non-traditional learners to flourish. The topics covered in this workshop 
include project-based learning, an introduction to basic and intermediate coding concepts and use of the BBC micro:bit, Makey 
Makey, Bare Conductive Touch Board, and Otto DIY.  

Structure of the workshop: 

1. The theory: the role of constructionism in a culturally diverse classroom (~5 minutes)
2. The brief: introducing the technology and the workshop’s challenge (~5 minutes)
3. The making: groups working to complete the challenge (~70 minutes)
4. The sharing: sharing the groups’ projects (~10 minutes)

2.2 Outcomes
The intended outcome of this workshop is to develop an understanding of how to apply project-based, maker activities in the 
classroom to break cultural and social barriers and engage non-traditional learners. Throughout this process, participants may 
improve their coding skills, knowledge of how to use and integrate the BBC micro:bit, Makey Makey, Bare Conductive Touch 
Board and Otto DIY Robot into the classroom and develop advanced cardboard engineering skills. 
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2.3 Participants
The workshop is aimed at primary/elementary and lower secondary educators with an interest in promoting creativity, problem 
solving, innovation and making in their classroom. It would particularly benefit educators who have a diverse classroom which 
may include students from different cultural backgrounds, socio-economic statuses, learning types and interests. There is no 
expected level of competency or confidence required.  

3. RELEVANCE
The proposed workshop aligns with the conference theme of ‘Constructive Diversity’ through the integration of digital 
technology and longstanding arts and craft traditions which are important in cultures all over the world. My work as a teacher 
and education consultant for the Association of Independent Schools Western Australia has seen me work in and with schools 
in the rural, remote and metropolitan settings of Western Australia. I have seen, first-hand, how student-led, hands-on learning 
promotes and values different learning types and skills. As a result, students from different cultures with different experiences 
bring unique skills and ideas which are valuable in their learning experience. This promotes the vision that everyone has 
something important to contribute rather than only those who are seen as traditionally academic.  

The aim of this workshop is to demonstrate how the maker movement can break cultural barriers and promote a wide 
perspective of student success at school. Therefore, this workshop highlights the educational value of ‘making’ as well as 
educating its participants in how to apply a ‘maker’s’ approach in the classroom for the benefit of their learners. 

4. REQUIREMENTS

4.1 Number of Participants
Maximum participant 30

4.2 Technology and Materials
I will provide the BBC micro:bits, Makey Makeys, Bare Conductive Touch Boards and Otto DIY Robots along with digital 
devices to program them with. I will also bring servo motors and some sensors. 

Requested materials include cardboard, card/paper, copper tape, glue guns, aluminium foil, masking and sticky tape, scissors, 
binder clips, 3V ‘flat’ batteries and cardboard cutters.  

4.3 Space and Logistics
A projector or screen for presentation display. Tables (or floor space) large enough for groups of 3 to spread out. 

4.4 Duration
100-minute workshop

5. BIOS
Simon is a qualified teacher who has taught in a variety of contexts in the United Kingdom, Sweden and Australia. With a 
keen interest in educational innovation, Simon has a passion for inquiry and project-based learning which promotes creativity 
so students can explore and realise their passions as well as developing knowledge, skills and understandings which will enable 
them to live a fulfilled life. As his wife describes, Simon’s ‘love of gadgets’ has seen him develop an expertise and passion in 
the integration of digital technology into the classroom. Impact is Simon’s ‘north star’, which has seen him pursue a move into 
consultancy. Simon works with teachers in classrooms all over Western Australia developing their skills in teaching with 
digital technology and to the Western Australian Technologies curriculum as well as highlighting the link between pedagogy 
and technology.
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Exploring Critical Computational Literacy in the context of 
Maker Classrooms 

Monica M. Chan 
Teachers College, Columbia University 

New York, NY, USA 
https://monicamchan.wixsite.com/portfolio 

monica.chan@tc.columbia.edu  

Abstract 
This workshop invites both maker educators and researchers of various familiarity within the fields of maker education and Constructionist                   
pedagogy to brainstorm how the Critical Computational Literacy framework [1] could apply to different types of maker learning                  
environments. Participants will work on group and individual tasks that are facilitated and scaffolded using a guiding worksheet to help                    
them explore this Critical Computational Literacy framework and cultural relevance in maker education. 

Tools, Skills and Materials 
• Skills➝Building cultural relevance.
• Skills➝Activity planning.
• Materials ➝Worksheet & Post-it Notes.

Keywords 
Critical Literacy; Computational Literacy; Critical Computational Literacy; Maker Education; Makerspace; Civic Engagement 

1. WORKSHOP DESCRIPTION

1.1 Scope and Topics Covered 
In this workshop, I will introduce participants to the framework of Critical Computational Literacy that Lee & Soep proposed [1], as a                      
means of finding middle ground between critical literacy and computational literacy. Critical literacy stems from critical consciousness, a                  
term that Paulo Freire coined, to define gaining knowledge about systems and structures that create inequality and injustice amongst people                    
in society, and having the capability and knowhow to take action against oppressive conditions [2]. Computational literacy focuses on                   
learners’ engagement with skills related to tinkering with hardware and software, programming, data collection and analysis.                
Fundamentally, a computationally literate person would be able to communicate effectively and creatively using computation [3]. By                 
putting both critical and computational literacy together, Lee & Soep highlighted the importance of having critical computational literacy                  
while making with various forms of media [4]. For this workshop, we will explore what these terms “critical literacy”, “computational                    
literacy” and “critical computational literacy” mean to us and the environments where my participants teach or conduct research, and                   
brainstorm ideas that tie these concepts to manifest cultural relevance and diversity in the spaces they work at. During the workshop,                     
participants will work in groups during brainstorm sessions, and individually to construct a plan that would work best for their specific                     
contexts. I have created a guiding worksheet that provides prompts to scaffold the planning process, along with additional resources to                    
discover on their own after the workshop. 

1.2 Outcomes 
Participants will leave the workshop with a draft of a maker activity idea that incorporates essential aspects of the Critical Computational                     
Literacy framework. Participants will also gain a more holistic understanding of implementing cultural relevance and civic engagement in                  
the makerspaces they facilitate, or in the research on constructionist education that they conduct.  

1.3 Participants 
I expect my participants to be a mix of education researchers and maker educators who facilitate in a variety of settings, from school                       
classrooms to informal learning environments such as libraries and museums. The content of the workshop is sufficiently broad to cater to                     
both novice maker educators who are looking to learn more about implementing this Critical Computational Literacy framework, and                  
veteran maker educators who are looking for new ways to incorporate ideas from education research to supplement their practice. I                    
envision this workshop to be a space for sharing content and knowledge too, and welcome all educators and researchers with varying levels                      
of experience with Constructionist pedagogy and maker education. 

2. RELEVANCE
This workshop submission is definitely in line with the conference theme “Constructive Diversity”. As part of the workshop, I (the                    
facilitator) will present examples of projects that my lab at Teachers College is working on that incorporate cultural relevance and diversity                     
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to practice and research. I have also prepared a guiding worksheet for my workshop participants to help them brainstorm how the Critical                      
Computational Literacy framework could apply to their various classroom and makerspace contexts.  

3. REQUIREMENTS 

3.1 Number of Participants 
A maximum of 30 participants would be good. 

3.2 Technology and Materials 
Technology required for this workshop includes a projector and HDMI cable. Materials required for this workshop include small post-it                   
notes, large post-it notes (A1 size), and Sharpie markers of assorted colors. 

3.3 Space and Logistics 
A space that fits a maximum of 30 persons and large tables arranged in a group format would be appreciated.  

3.4 Duration 
This submission is designed to be a 100-minute workshop. 

4. BIO 
Monica Chan is a doctoral student in the Instructional Technology & Media program at Teachers College, Columbia University. Her                   
research focuses on emerging learning technologies in K-12 makerspaces, assessment methods for makerspaces, and incorporating               
diversity and community in maker-oriented learning environments. She was an Arthur Zankel Urban Fellow last year, where she developed                   
and taught a Creative Technologies afterschool program at the Teachers College Community School, a public elementary school in Harlem,                   
New York City. As a Permanent Resident of Singapore, she was also awarded Singapore’s Tan Kah Kee Foundation Tan Ean Kiam                     
Postgraduate Scholarship for her dedication to education research and community engagement.  

5. REFERENCES 
[1] Lee, C. H., & Soep, E. (2016). None but ourselves can free our minds: Critical computational literacy as a pedagogy of resistance.                      
Equity & Excellence in Education, 49(4), 480-492. 

[2] Jemal, A. (2017). Critical consciousness: A critique and critical analysis of the literature. The Urban Review , 49(4), 602-626. 

[3] Berland, M. (2016). Making, tinkering, and computational literacy. Makeology: Makers as learners , 2, 196-205. 

[4] Lee, C., & Soep, E. (2018). Beyond Coding: Using Critical Computational Literacy to Transform Tech. Texas Education Review . 
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PNEU-SKIN 

Haptic Social Interface

ABSTRACT 

Digital technology has endowed us with a great capacity to 

augment our body and create new forms of social interaction. 

However, the boundary between private and public space is rarely 

explored in the digital realm. With responsive air pockets, PNEU-

SKIN explores how the pneumatic wearable can be a soft 

interface for social interaction, specifically, for the 

‘Manspreading’ phenomenon in the public transit.  

‘Manspreading’ is the practice of men sitting in public transport 

with legs wide apart, thereby covering more than one seat. This 

action usually represents the invasion of personal space in a public 

setting, and it closely related to the study of Proxemics – human 

use of space in interpersonal communication. The most generally 

agreed taxonomy of human distances in space, according to 

Edward T. Hall, indicated that the interpersonal distances of man 

(the relative distances between people) are categorized into four 

distinct zones—‘Intimate (<0.5m)’, ‘personal (0.5m—1.2m)’, 

‘social (1.2m—4.0m)’, and ‘public (>4.0m)’. ‘Intimate’, 

‘personal’, ‘social’, and ‘public’ distances all have their uses and 

characteristics. The challenge of spatial design is to facilitate 

rather than inhibit the behavioural settings appropriate to the 

social purposes of behaviour in space. 

We combine the design of the garment with the pneumatic system 

and create a body art device that automatically senses the human 

behavior through electronic interaction and explores how the 

material acts as an interface between the human body and the 

surrounding environment, so that the body functions can be 

augmented, enhanced and expanded.  

Through material experiments, we found that the muscle-like 

module can expose the hidden layer when inflated. The pattern of 

the PNEU-SKIN is informed by ergonomic Langer lines along 

which skin has minimum tension. Embedded with sensory 

technologies, PNEU-SKIN responds dynamically (through 

responsive LED strips, touch sensors, and Pneuduino platform) to 

social distance and forms a soft boundary between private and 

public space. 

With simple fabrication processes, we rapidly prototyped 

inflatables with simple hinging transformations or texture change. 

Furthermore, we applied a customized hardware, Pneuduino, to 

control the air movement. We use the method of controlling 

inflatable fabric to realize the dynamic change of the garment 

mechanism. Its pneumatic system is primarily controlled by a 

customized modular hardware platform, the Pneuduino, in order 

to control air flow and air pressure. 

The natural patterns were designed by procedural design software 

(Grasshopper) so that the air pockets of the pneumatic wearable 

device and its form transformations are controlled. In this way, the 

human body structure can be reflected and reconfigured according 

to the movement of the wearer's body. 

KEYWORDS 

Human-Computer Interaction, Pneumatic Wearables, Inflatable 

Fabrics, Composite Materials, Body Architecture, Proxemics, 

Social Interaction, Emotional Augmentation, Parametric 

Patterning, Digital Fabrication, Electronic Prototyping 

1 PNEU-SKIN: Haptic Social Interface 

Figure 1: Overall Agenda about Social Distance 

Figure 2: Manspreading Phenomenon & Proxemics 
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Figure 3: Material Prototyping 

Figure 4: Parametric Patterning & Digital Fabrication 

Figure 5: Integrated System 

Figure 6: Electronic Prototyping & Testing 

REFERENCES 
[1] Sussman, Ann, author. Cognitive architecture: designing for how we respond to 

the built environment /Ann Sussman and Justin B. Hollander. New York: 

Routledge, 2015. 

[2] Mallgrave, Harry Francis. Architecture and embodiment: the implications of the 

new sciences and humanities for design / Harry Francis Mallgrave. London;

New York: Routledge, 2013. 

[3] Carpo, Mario, author. The second digital turn: design beyond intelligence / 

Mario Carpo.  Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2017. 
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Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780190604981.003.0005 

[5] Chandler, D., & Munday, R. (2016). manspreading. A Dictionary of Media and 

Communication. https://doi.org/10.1093/acref/9780191800986.013.3245 

[6] Green, K. E. (2016). Architectural robotics: ecosystems of bits, bytes, and 

biology. Cambridge, MA: The MIT Press, [2016]. Retrieved from 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat00916a&AN=mit.0

02380015&site=eds-live&scope=site 

FabLearn Asia 2020, Bangkok, Thailand. January 10-12, 2020

165

https://doi.org/10.1093/oso/9780190604981.003.0005
https://doi.org/10.1093/oso/9780190604981.003.0005
https://doi.org/10.1093/acref/9780191800986.013.3245
https://doi.org/10.1093/acref/9780191800986.013.3245
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat00916a&AN=mit.002380015&site=eds-live&scope=site
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat00916a&AN=mit.002380015&site=eds-live&scope=site
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat00916a&AN=mit.002380015&site=eds-live&scope=site
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat00916a&AN=mit.002380015&site=eds-live&scope=site


FabLearn Asia 2020, Bangkok, Thailand. January 10-12, 2020

166



FabLearn Asia 2020, Bangkok, Thailand. January 10-12, 2020

167



FabLearn Asia 2020, Bangkok, Thailand. January 10-12, 2020

168



FabLearn Asia 2020, Bangkok, Thailand. January 10-12, 2020

169



FabLearn Asia 2020, Bangkok, Thailand. January 10-12, 2020

170



FabLearn Asia 2020, Bangkok, Thailand. January 10-12, 2020

171



Small Technology for Children to Make and Learn Big Ideas through Making 

Hideki Mori 
Tokyo Institute of Technology 
Meguro-ku, Tokyo 
Japan 
https://www.manabito.co.jp 
mori.h.aq@m.titech.ac.jp 

ABSTRACT 
In this workshop, I will introduce small computer called Programmable Battery for children to make their own technology enhanced 
handicraft without spending time to learn how to use the tool itself. Participants in this workshop experience the joy of building handicrafts 
with Programmable Battery and other simple technologies, including motors and LEDs. I would also like to discuss possibilities where simple 
technology can assist children’s making activities as well as opportunities for enhanced learning through making. 

--Tools, Skills and Materials 
• Skills ➝ Workshop Design   • Skills ➝ Handicraft with Technology

Keywords 
Handicraft with Technology, Learning through Making, Programming 

1. WORKSHOP DESCRIPTION

1.1 Scope and Topics Covered 
In recent years, new technology and tools have been developed based on programming requirements, coding education, and to support 
movements promoting STEM / STEAM curricula.  

These technologies have enabled elementary school students to create complex robots and other objects. However, in order for them to 
develop more sophisticated projects, students often have to design them along strict guidelines and procedures as stipulated by manufacturers. 
Of course, there are always valuable discoveries to be made during any attempt to make things, and sometimes these even occur by trial and 
error within the limited range of a scripted process. 

However, what else might children learn by using simple technologies that they can manage by themselves without relying on any 
instructional materials? 

Brian Silverman states, “A little bit of programming goes a long way. It acts like a jet assist.” (Martinez & Stager, 2013). Like Silverman, I 
often see children in classrooms and workshops using a few snippets of code to create their own personally meaningful projects. All they 
need is some basic commands because simple technology offers enough flexibility and power to express their ideas. In order to make digital 
making simpler and easier, I have developed a small computer called Programmable Battery with which children can control connected 
motors and other actuators simply by pushing buttons on a board without any prior computer programming skills (Mori, 2019). In this 
workshop, participants experience the joy of building handicrafts with Programmable Battery and other simple technologies, including motors 
and LEDs. Figure 1, 2, 3 and 4 are example of children’s work with Programmable Battery. A video of the example works is available at 
https://youtu.be/giOFGiSZA0o  

Together with workshop participants, we will discuss possibilities where simple technology can assist children’s making activities as well as 
opportunities for enhanced learning through making. 

Fig. 1 example #1  Fig. 2 example #2 
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Fig. 3 example #3  Fig. 4 example #4 

1.2 Outcomes 
⁃ Experience digital making for preschoolers and lower grades
⁃ Rethink learning by making
⁃ Rethink the importance of technology for children’s making activities

1.3 Participants 
No particular skill and prior knowledge are needed for this workshop. All types of participants (makerspace educators, school teachers, 
researchers) are welcome. 

2. RELEVANCE
Some technologies for digital fabrication have become too complicated and difficult for young children and educators to use them effectively. 
However, more appropriate simple technology is sufficient for children to experience the potential possibilities of making with these new 
products. Making things with simple technology allows children of all ages and diverse backgrounds to participate in the enjoyment of new 
methods of learning through making. 

3. REQUIREMENTS

3.1 Number of Participants 
20 participants 

3.2 Technology and Materials 
I will provide all tools and materials for this workshop, including 20 sets of Programmable Battery, actuators (motors, LEDs, etc.), and other 
related materials. If possible, I would like to request 120 AA batteries for use in this workshop. 

3.3 Space and Logistics 
No special requirements needs for this workshop. 

3.4 Duration 
100 minutes 

The agenda for the workshop is as following; 

⁃ Introduction: 20 minutes

⁃ Make and Play: 60 minutes

⁃ Reflection of the workshop with LEGO SERIOUS PLAY: 20 minutes

4. BIOS
Hideki Mori, Ph.D. is an associate professor at the Center for Innovative Teaching and Learning, Tokyo Institute of Technology (Tokyo 
Tech). He has more than twenty years of experience with educational technology in industries and universities where he continues to develop 
products and perform research related to educational software, digital tools, and learning environments for elementary school students. Since 
December 2014, Mori has participated in MOOC projects with student-teaching assistants at Tokyo Tech. His primary research interest 
relates to how people can learn playfully and naturally by designing and making things (i.e., Monotsukuri) with digital technology. Mori is a 
trained facilitator for LEGO® SERIOUS PLAY® methods and materials, and he is also a founder of the Learn and Make Company where 
he collaborates with teachers at local elementary schools as well as educators at Japanese museums and community centers to conduct 
programming and digital-making workshops in these institutions. 
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Sensory Storytelling 
Sawaros Thanapornsangsuth 
Teachers College, Columbia U. 
New York, New York 
USA 
http://snowdaylearninglab.org 
st2839@tc.columbia.edu 

ABSTRACT 
Many storybooks are interactive but not so many engender proactive behavior from young readers. Inspired by stories that adults read out                     
loud to their loved ones, the workshop invites educators, families, and students to modify and extend any classic storybooks (or even create                      
a new one) by using different sensors and actuators, block-based programming, Gogo Boards, as well as other prototype materials available                    
to them. The workshop aims to introduce novices to physical computing by combining literacy, art and craft, and programming. The goals                     
are to demystify programming and engage the attendees in creative and playful learning experiences. 

Tools, Skills and Materials 
• Tools➝Gogoboard  • Materials ➝storybook.

Keywords 
Gogo Board; storytelling; literacy; parents and family engagement; art and craft; physical programing 

1. RELEVANCE

Confidence is an important contributor to success in design and technology for educators and students (Kimbell et al., 2001). Technology,                    
especially physical computing or robotic kits can be intimidating for adults with a limited technological background. Blikstein (2008)                  
reports a Brazilian teacher’s behavior when she tried to help students with robotics, “she told me she knew nothing about robotics and thus                       
did not feel she could possibly be assistance” (p. 20). Much research shows teachers’ anxieties deploying technology in the classroom                    
environment (Rosen &Weil, 1995; Lam, 2000). Teachers know that it is important to keep their knowledge and skills updated and relevant                     
to student needs and interests, especially in design and technology, and are frustrated because of the difficulty in doing so (Davies, 2000).                      
Born after 2000, the millennials are people who exhibit high technical savvy in information and communication technology. They develop                   
a better understanding of media than children in previous generations (Tuft, 2010). The United Kingdom’s Office of Communications                  
(2014) found that out of 800 children and 2000 adults, young children between 7-8 years old are more confident, adept and knowledgeable                      
about apps, gadgets, and overall technology usage than those over the age of 45. 

How can adult foster the children’s lifelong learning to design and create with technology when most of them exhibit anxiety in                     
technology? The GoGo Board is a “low floor” constructionist tool that does not require a user’s prior programming experience. Adults can                     
simply program with GoGo Board and see the result immediately. The block-based programming interface only requires the knowledge of                   
cause and effect and a cursory knowledge of the attached input sensors (e.g. Cause: a light sensor detects light. Effect: the light sensor goes                        
off). I aim to help adults feel comfortable with computing tools to the level that they can facilitate children to start simple programming,                       
prototype building and inventing. 

2. WORKSHOP DESCRIPTION

2.1 Scope and Topics Covered 
Part 1: Understanding the Concepts of Sensors and Actuators and Programming the Gogo Board. 
The first half of the workshop will equip attendees with foundational knowledge on sensors and actuators as well as basic If-do                     
programming statements. The workshop will begin with examples of sensors in daily life. After that, I will introduce different kinds of                     
sensors and actuators available in this workshop. Then, attendees will construct If-do statements using sensor and actuator cards and If-do                    
Program Control Mats. Finally, the attendees will test their If-do statement on Gogo Board. All of the learning resources are available in                      
both English and Thai.

Introducing yellow function cards, red sensor cards, and orange actuator cards:

Yellow cards are functional cards that portray an illustration of a noun and a verb, for instance: rain drops on; sun shines on; magnet                        
attracts; soil is wet; cold breeze blows; someone comes near; and someone pushes a button.  
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Red cards are sensor cards, which includes pictures of light sensor, soil humidity sensor, magnetic sensor, proximity sensor, rain sensor,                    
temperature sensor, and button. 

Orange cards  are outputs cards, which include the picture of motors, LED light, words, and beep sound. 

In groups, attendees combine a yellow card, red card, and orange card together to form a complete “If-do” sentence using If-do “Program                      
Control Mat s”. For example, IF raindrops on the rain sensor, DO “beep beep.” When attendees are familiar with the concept of sensors and                       
actuators, I will show them how the concept works in the context of GoGo Board. 

Program Control Mat s with Yellow, Red, and Orange Cards. 

Example block-based programming on the Gogo board 

2.1 Part 2: Making the Storybook Interactive 

Materials: storybooks, playdough, Gogo Board 

Attendees will work in small groups. They will choose the storybooks of their choice to modify or even create their own stories. Cardboard                       
paper and stationery will be available for them. Using sensors that link to the storyline, an ordinary book becomes a light up and moveable                        
book! They can even use playdough to create three-dimensional characters from the story. For example, if it is raining in the story,                      
attendees can use the rain sensor to activate the LED light. The attendees will also receive a story Madlib plan to plan out which kind of                          
sensors and actuators they will need for their stories. 

Toward the end of the workshop, I will invite all the groups to share their interactive stories. 
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Link to video: https://sawaros.com/portfolio/tommy-the-inventor-storybook/ 

Example of a story that invites the readers to use sensors and actuators 

2.2 Outcomes 
Skills acquired: basic block-based programming skills; Lessons learned: scaffolding programming concepts, combining art and craft in                
programming; Storybook as physical artifacts to take home. 

2.3 Participants 
This workshop is open level. Attendances are not required to have prior programming skills. Educators and families are strongly                   
encouraged. 

3. REQUIREMENTS

3.1 Number of Participants 
10-20 attendants

3.2 Technology and Materials 
I will need 3-5 sets of Gogo boards and laptops (I can provide the Gogo Board). Basic craft materials like paper, color pencils, markers,                        
play dough and scissors. Several children’s storybooks. 

3.3 Space and Logistics 
Round tables with chairs and electrical outlets. 

3.4 Duration 
100 minutes 

4. BIO
I’m currently a doctoral candidate at Teachers College, Columbia University’s Communication, Media, and Learning Technologies Design                
Program. I also received an MA in Computing in Education from the same program as a Fulbright scholar from Thailand. Born and raised                       
in Bangkok, Thailand, I always look for ways to understand how children make sense of their world through play. I see myself as a                        
researcher and designer who seeks ways to understand children’s conditions and come up with appropriate design features to invent tools                    
and organize outreach initiatives to enhance their learning experience. 
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Applying Embedded Assessment Tools in School Makerspaces 
A DIY account of how we experimented with the Beyond Rubrics toolkit in maker-centered learning spaces 

in India 

Rashi Nigam 
Playful Journey Lab 

Massachusetts Institute of Technology 
Bengaluru, Karnataka 

India 
rashi@mit.edu 

Prasanth Nori 
Playful Journey Lab 

Massachusetts Institute of Technology 
Bengaluru, Karnataka 

India 
pnori@mit.edu 

Louisa Rosenheck 
Playful Journey Lab 

Massachusetts Institute of Technology 
Cambridge, MA 

USA 
louisa@mit.edu 

Yoon Jeon Kim 
Playful Journey Lab 

Massachusetts Institute of Technology 
Cambridge, MA 

USA 
yjk7@mit.edu 

WORKSHOP DESCRIPTION 

Scope and Topics Covered 
The workshop will comprise of a talk plus activities based on tools that help capture, assess and showcase participants’ learning in a                      
makerspace. These tools, born out of the research work from MIT Playful Journey Lab (https://playful.mit.edu/ ) and Maker Ed, help bridge an                     
evidently visible gap between the possession of Maker Skills and Maker Mindset. It is also an account of our journeys of how, as a part of the                           
MIT Playful Journey Lab, we contextualized and tested these practices during our ongoing work with a network of maker spaces called ‘Atal                      
Tinkering Labs’  set up by the Indian government. 

Prime elements of the workshop: 

- Story- Everybody loves a story, this one’s on how our team of two designed and implemented a 10-week long ‘Maker to                    
Changemaker’ program in a school-based maker space in Bangalore, India.

- Activity- Better done than said. We take you with us to become the learners yourselves and get a first hand experience of our tools.
- Reflection- Just like the black hole, humans can go on with information- simply absorbing everything that falls on us. Reflection                   

forms the core of our research philosophy, an informed learner can envisage possibilities. In this phase, we reflect on the activity along                     
with devising plans to remix and integrate the toolkit in maker spaces with diverse backgrounds.

Over the course of these three sections, participants will use art & craft materials to complete micro design challenges. While they are                      
performing these challenges, they will be learning how to use the Beyond Rubrics assessment tools and reflect on the relevance and need for                       
such tools in their own context. There will be some hands-on work to create small installations interspersed with some minds-on work where                      
participants will be introspecting, reflecting and writing down their thoughts. 

Outcomes 
Key takeaways from the workshop would include: 

- The toolkit : A sound understanding of the Beyond Rubrics toolkit along with insights into how these tools can be tweaked and                    
implemented for diverse audiences.

- Make learning visible: Assessing and documenting the learning journey in a makerspace has been a challenge; the participants of this                   
workshop would be able to facilitate this process at their makerspaces and further help their students acknowledge the technical and                   
soft skills developed while working on projects.

- Devise a Plan of Action : The participants will be taken through an experience to be able to discuss the challenges they face in different                       
settings, share best practices and devise a Plan of Action with the help of the Beyond Rubrics toolkit.

Participants 
There are no prerequisites to attend this workshop. The self and peer assessment tools in the workshop would be relevant to any practitioner of                        
maker-centered learning environment, ranging from facilitators in maker spaces to teachers trying to incorporate innovative teaching methods to                  
people running independent maker classes. 
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RELEVANCE 

Maker-centered learning has grown rapidly in recent years, first in out-of-school environments and increasingly in formal classroom                 
environments. However, for maker education to take root in sustainable and meaningful ways, the learning and development occurring during                   
maker activities needs to be clearly articulated through assessment. Traditional assessment methods designed to measure learning practices with                  
one definite answer or set path are not enough to measure the more abstract skills built through making. This realization dawns from the fact that                         
in a bid to focus on hands-on skills, users often miss out reflecting on softer traits developed in the process.  

Beyond Rubrics is a set of assessment tools to help learners and educators to collect, understand, and communicate learning evidence in                     
maker-centered classrooms. These assessment tools are designed to allow students and teachers to engage in evidence-based, construct-driven,                 
and just-in-time assessment processes. All tools have been compiled in a toolkit and openly shared to be adapted for any maker-centered                     
learning environment.  

REQUIREMENTS 

Number of Participants 
We can accommodate a maximum of 25 participants in our workshop. 

Technology and Materials 
We would require the following basic stationery and technology for our session. 

● Felt Pens - 5 sets
● Sticky Notes (4 colors) - 4 bundles
● A4 size sheets different colors - 50 sheets total
● Duct Tape - 5
● Rope - 3 Meters
● Blank Chart Paper - 5
● Scissors - 5
● Scotch Tape - 5
● Projector
● Speaker
● Microphone (if space is large)

Space and Logistics 
We would require 1 table for each team of 5 participants. In total, we require 5 tables. 

Duration 
This workshop is designed for 100 minutes. 

BIOS 

Rashi Nigam 

Rashi Nigam is currently working as an Implementation Co-lead as a part of MIT Playful Journey Lab’s project work in Bangalore, India. She                       
aims to disrupt education through constant experimentation in pedagogy in order to create thoughtful and observant individuals. An engineer by                    
education, she has varied experience- from setting up maker spaces and mentoring students to working with technology to solve problems. Prior                     
to joining The Playful Journey Lab, she worked with Intel to contribute towards the innovation ecosystem in India through her work with Atal                       
Tinkering Labs (a government of India initiative). She reads voraciously and wishes to create an informed, aware and ethical world around her.  

Prasanth Nori 

Prasanth Nori is an Implementation Co-lead for the Playful Journey Lab’s work in India. He works closely with deploying, testing and                     
contextualizing the Beyond Rubrics toolkit for makerspaces in India. Before this, he led implementation and partnerships efforts for Meghshala,                   
a leading ed-tech non-profit in India, and, was an elementary school teacher at M.A.Ideal School, a leading low-cost school chain. He                     
co-founded Dramebaaz, an initiative that uses theater as a tool to build essential life-skills in at-risk students across India. He is a two-time                       
TEDx speaker, speaker at Harvard EdTalks and a recipient of the Mumbai Heroes award. He has an Ed.M in Technology, Innovation, and                      
Education from the Harvard Graduate School of Education. 

REFERENCES 
[1] Murai, Yumiko & Kim, Yoon Jeon & Martin, Emily & Kirschmann, Peter & Rosenheck, Louisa & Reich, Justin. (2019). Embedding

Assessment in School-Based Making: Preliminary Exploration of Principles for Embedded Assessment in Maker Learning. 180-183.
10.1145/3311890.3311922.
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FabLearn Template for Demos 
Braille’s Vowel Game 

Silvana R. S. Scavone 
São Paulo/São Paulo 
Brazil 
www.colegiomagno.com.br 
sscavone@colegiomagno.co
m.br

Tatiana Feldman 
São Paulo/São Paulo 
Brazil 
www.colegiomagno.com.br 
tfeldman@colegiomagno.co
m.br

ABSTRACT 
The Braille’s Vowel Game offers participants an opportunity to engage with a game based learning environment looking to develop our                    
understanding of the barriers for unsighted children in learning to read and write. Using maker technologies like Makey Makey and                    
Scratch programing, the authors offer lessons learned while gathering information on the opportunities afforded different children in their                  
learning.  

Tools, Skills and Materials 
• Tools➝Scratch • Tools➝Makey Makey  • Skills➝Basics skill Scratch programming • Materials➝Cardboard

Keywords 
“ Braille’s Vowel Game; unsighted children; interactive game; visually impaired kids; literacy learning process.”.

Table 1. Creating the interactive game 

1. The game board
2. Programming in Scratch and Makey Makey
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Table 2. The Cultural Exhibit about Children’s Rights 

3. Parents tested and enjoyed  the game during the
exhibition. 

4. Other children were able to discover how unsighted
children learn to read and write.

2. DEMO DESCRIPTION

2.1 Description of the Product/Project 
The Braille’s Vowels Game is an interactive board game made with simple tools and materials like cardboard, Scratch and Makey Makey,                     
that links the sound of the Braille vowels to the corresponding images, in order to help unsighted kids in their literacy learning process.                       
First the students discovered how to write the Braille Vowels, then they made the game board: they drew, cut and pasted the vowels and                        
images (vowels above and corresponding images below) into the board, then they recorded the sounds of the vowels and images and finally                      
did all the programming using Scratch and Makey Makey. 

The inspiration for creating the game came through the school project: “ Children’s rights”. The students were very curious about children                     
with visual impairment learn how to read and write. The children went to research more about this with the 2nd grade students who had just                         
visited an institution that helps in the inclusion of visually impaired children and adults. They told our students that these children learn to                       
read with the Braille Alphabet and “their eyes are on their fingertips”. We decided, the classroom teacher, the technology teacher and the                      
preschool children, to create an interactive game in order to help visually impaired kids in their literacy learning process. 

During the Demo time we blindfold the players so they can have the same experience of an unsighted person. As they feel an specific                        
high-relief vowel in braille with their fingers they will listen to its sound and then look for the image that starts with that same vowel. As                          
they touch it, they can assure it is right by listening to the word. 

2.2 Target Audience 
The product requires basic skill with Scratch programming and Makey Makey Kits. For teachers interested in Creative Learning and about                    
conducting educational research. 

3. CONCLUSION

3.1 Results and Benefits 
The Braille’s Vowel Games was created for unsighted kids in early literacy learning, so that, all children can learn more meaningfully. 
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3.2 Lessons Learned 
For the second time around, would be better work in small groups of students, ensuring a better division of tasks; systematic documentation                      
of the project, at least once a week (which we did not). 

3.3 Broader Value 
Our students have learned much more than basic programming skills. They had the opportunity to work in groups, solve (or not) problems,                      
create and share ideas for the benefit of the other children. 

Learning is made of listening, possibilities and exchanges: “The students asked because they knew there was a possibility of... The teacher 
listened to her students and asked help for another teacher, because she knew there was a possibility of... They listened to each other, 
created and exchanged learnings, played together and shared ideas.” 

4. REQUIREMENTS
1 Makey Makey Kit;  1 laptop, 1 table about 28 x 28 inches 

5. BIOS
Include short bios of the project/product creator(s) here. Indicate who will be presenting your product or project at the conference. 
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Template for Demo Submissions
“The Ybyrá” (The Tree) 

Silvana R. S. Scavone 
São Paulo/São Paulo 
Brazil 
www.colegiomagno.com.br 
sscavone@colegiomagno.com.br 

Juliana Moura 
São Paulo/São Paulo 
Brazil 
www.colegiomagno.com.br 
juliana.moura@colegiomagno.com.br 

ABSTRACT 
The idea for this work came from the 2019 Unesco theme: The International Year of Indigenous Languages , for the preservation of                     
indigenous Languages in the world. The project explores the brazilian indigenous culture through the valorization of its language. When a                    
language dies, the culture of a people disappears with it. 

“The Ybirá” project, that means tree in the Tupi language (Brazilian indigenous language), reveals the meaning of some words                   
incorporated of everyday Portuguese language, such as the name of some animals that live in this tree. Gûyrás (that means birds in Tupi)                       
and snakes make the Ybyrá even more colorful. For the special effects, we used Scratch, Makey Makey, Lego Wedo 2.0, LED lights and                       
DC motors. 

Tools, Skills and Materials 
• Tools➝Scratch • Tools➝Makey Makey  • Tools➝Lego Wedo 2.0 •Skills➝Basic Scratch programming skills • Skills➝Basic skills in            
electrical circuit • Materials➝acrylic paint, cardboard,  several colorful balls of wool yarn for knitting, DC motors and LED lights.

Keywords 
“ Indigenous languages, preservation, indigenous culture, indigenous language, Tupi-Guarani language, Brazilian indigenous, Brazilian             
birds, snakes from Brazil”. 

Table 1. Creating the birds and snakes 

1. Birds made with Lego Wedo 2.0 and Wool 2. The Jiboia and Boipiranga Snakes
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Table 2. The Ybyrá 

3. “The Ybyrá” and its residents.

Album link: http://bit.ly/3276VLP

4. Research on animals name meaning in Tupi, a brazilian
indigenous language.

2. DEMO DESCRIPTION

2.1 Description of the Product/Project 

“The Ybirá” project, that means tree in the Tupi language (a Brazilian indigenous language), shows the meaning of some words                    
incorporated of everyday Portuguese language, such as the name of some animals that live in this tree. Gûyrás (that means birds in Tupi)                       
and snakes make the Ybyrá even more colorful. 

This activity was made by preschool children with simple materials like cardboard, several colorful balls of wool yarn for knitting, acrylic                     
paint, DC motors, battery and LED lights. Digital tools were used, like Lego Wedo 2.0 to create a birdie that moves, Scratch and Makey                        
Makey for the bird sound programming, 

The students decided to make birds and snakes to live in the tree, because for some brazilian indigenous tribes, they are considered sacred                       
animals. They researched on the animal's name meaning in Tupi. A curiosity about the name that indigenous gave, especially to animals, is                      
that they correspond to some singular characteristics of each one. For example: the birdie Curió means “ man’s friend” , arara T means                        
“big bird”, tucano  “the one who hits hard” 

The birds like Tangará, Curió, Sabiá, Sanhaço, were made with colored wool and LED lights. With the Scratch and Makey Makey                     
programming, you can hear the birds sound, just touching them. The baby Uirapuru (a rare bird in Brazil), goes up and down with Lego                        
Wedo 2.0 programming. The Tucano and Arara dance and spin around with DC motors. The Jibóia (a type of big snake), lights up the tree                         
with many LED lights. Boipiranga, the coral snake, was made with cardboard, and creeps around the tree using a DC motor. The “Ybyrá”                       
is a real tree, made by mother nature and  it is in the school yard. 
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2.2 Target Audience 
The product requires basic skill with Scratch programming and Makey Makey Kits. For teachers interested in Creative Learning and about                    
conducting educational research. 

3. CONCLUSION

3.1 Results and Benefits 
The project enabled the students to use digital tools to do a research and to write down the selected information, create a simple Scratch                        
and Wedo 2.0 programming .They had the opportunity to know and value the cultural diversity of their country through indigenous                    
languages.  

3.2 Lessons Learned 
For the second time around, would be better work in small groups of students, ensuring a better division of tasks; systematic documentation                      
of the project, at least once a week (which we did not). 

3.3 Broader Value 
The students learned about cultural diversity. More than just stimulating appreciation and respect for the culture of the indigenous tribes                    
from Brazil, the project stimulated children’s imagination and curiosity about the traditions of people from another countries. 

4. REQUIREMENTS
1 Makey Makey Kit;  1 laptop, Kit lego Wedo 2.0, motores DC, baterias, pilhas 

5. BIOS
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Myths, Mindfulness and Making with Bio-Electronic Arts 
Alisha Collins (Panjwani) 
SEEDS StudioLab 
Winchester, MA 
United States 
seedsstudiolab.org 
alisha@seedsstudiolab.org 

Babita Belliappa 
Srishti Institute of Art, Design and      
Technology  
Bengaluru, Karnataka, India 
srishti.ac.in 
babita@srishti.ac.in 

ABSTRACT 
In this hands-on, hearts-on, and minds-on workshop, participants will explore how bio-making and tinkering can be used to                  
foster mindfulness. The workshop will introduce Bio-materials and Tangible Computational Media (TCM) [1] via material               
meditation activities. As participants engage with bio-derived and electronic materials, they will be encouraged to bring                
awareness to their identity and what is meaningful to them by expressive crafts. Participants will reflect on significant events in                    
their lives and cultures and make them tangible through novel and affordable technologies. Navigating the elements of native                  
craft from diverse cultures, participants will make physical representations of their ‘personal myths’ using bio-electronic artistic                
media. Together we will explore how materials and stories connect us across cultures. 

Tools, Skills and Materials 
• Tools➝ Painting and Craft Kit

• Skills➝ Reflective Thinking, Building Interactive Circuits, Storytelling, Bio-art, Acid-Base Chemistry

• Materials➝ Bio-plastic films, Microbial cellulose, Conductive tape, LED lights, Circuit stickers, Effects add-ons, and Bio-inks              
extracted from materials such as red-cabbage juice, algae, and cochineal bugs .

Keywords 
Mindfulness; Material Meditation; Awareness; Bio-tinkering; Constructionism; Bio-electronic Arts 

1. WORKSHOP DESCRIPTION

1.1 Scope and Topics Covered 
The workshop will primarily focus on practicing mindfulness and exploring novel ways of expressing personal stories using                 
new sustainable materials and technology.  

The workshop has three main components: 

● Material Meditation, in which participants will practice mindfulness by engaging in hands-on experiences designed to              
decompress and calm the mind. Participants will explore bio-electronic materials as part of the process.

● Story-Making [1], a constructionist [2] process designed to engage participants in creating a physical representation              
of their personal experiences using Bio-materials and TCM and integrating these crafts into a coherent personal               
narrative.

● Creative Awareness, in which participants will reflect on their experiences before, during, and after completing the               
activity. Participants will also investigate materials and experiences that evoke desirable emotions and empathy             
across cultures.

1.2 Outcomes 
As a result of the workshop, participants will design a personally meaningful artifact that represents a myth, based on their                    
individual, family, and cultural values. In the process, participants will learn about new bio-materials and interactive electronic                 
circuits. After completing the workshop, participants will leave with a light-up poster representing a personal story and also a                   
collective awareness about experiences that fosters happiness and motivation across diverse cultures. Teachers and              
educators in attendance for the workshop will learn practical new techniques for engaging students in adopting new                 
technologies in mindful and meaningful ways. 

1.3 Participants 
We seek participants who are interested in mindfulness and creative technologies. Educators, designers, and technologists               
from all backgrounds are encouraged to attend.  
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Figure 1. Material Meditation with Bio-inks (Left); A project representing a memory made with microbial cellulose 
(Middle), bio-inks and electronics and craft materials; A self-portrait highlighting Diwali, an Indian festival of lights 

(Right).  

2. RELEVANCE
As technologies are advancing in this fast-paced world, the process of making has also changed in recent years. Digital                   
became the new physical, and now bio is becoming the new digital. Schools, maker-spaces, and community centers are                  
introducing these innovative maker tools and techniques to students. However, are we exploring ‘making’ to articulate the                 
physical, emotional, psychological, and cognitive needs of students? Are we focusing on mindfulness, awareness, and               
self-expression?  

As many technology enthusiasts can attest, learning is often driven by an intrinsic urge to convey meaning with new devices.                    
However, traditional didactic approaches undermine this need to create compelling objects to learn the craft. Storytelling is an                  
effective form of user engagement which obliges students to improve their technical skills to better convey their sense of                   
meaning. While no shortage of new educational technologies exists, it is the adoption of theses techniques that preempts their                   
continued use. Additionally, storytelling is an effective means of generating empathy between groups of unacquainted               
individuals.

3. REQUIREMENTS

3.1 Number of Participants 
Maximum 20 

3.2 Technology and Materials 

Table 1. List of supplies for the workshop 

Bio-materials Electronic Components Craft Supplies Chemistry Components 

Microbial Cellulose  

(Kombucha Leather) 

LED lights Paint Brushes Vinegar 

Bioplastic films Conductive Tape (Copper) Recycled Paper Alcohol 

Decorative Mycelium Shapes Cr3032 coin cell Batteries Clear Tape Citric Acid 

Red Cabbage Juice Battery holder Glue Bleach 

Spirulina Conductive Fabric Patches Crayons Baking Soda 

Cochineal bugs Circuits Stickers Effects Heat Guns Soap 

Spices Velostat sheets Scissors Gloves 

Bamboo Straws Wire Strippers Dried flowers, leaves and twigs Alum 
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3.3 Space and Logistics 
We need a central table/s surrounded by chairs where participants can build their projects creatively and collaboratively. We                  
will also need an audio-visual set-up in the room. We need a station where we can plug-in electrical devices. If possible, we                      
request additional floor space where participants can sit in a circle and create a mandala. A room where light could be easily                      
dimmed would be ideal for the workshop setting to create a pleasant ambiance.  

3.4 Duration 
100-minutes

4. BIOS

Alisha Collins (Panjwani), Founder - SEEDS StudioLab, Co-founder - Duct Tape Network and Facilitator for Compassionate                
Young Leaders and Young Peace Leaders, The Dalai Lama Center for Ethics and Transformative Values, MIT 

Alisha is a designer, researcher, author, and educator interested in exploring experiential and experimental ways of integrating                 
craft, wellness, play, esthetics, & interactive technologies for participatory learning. Her practice centers on nurturing children’s                
creative confidence with new technologies and encouraging their involvement in creative acts within their communities. She                
graduated from the MIT Media Lab and worked closely with the Lifelong Kindergarten group. She has taught in diverse                   
schools for a decade, developing specialized curriculums and leading professional development workshops in India, USA,               
Canada, and Brazil. 

Babita Belliappa, Faculty and Coordinator, Creative Education at Srishti School of Art and Design and technology. 

An educator, filmmaker, and art science enthusiast, she believes in using art and design approaches to navigate steep                  
learning curves through public participatory approaches. She works with schools to help design art-science, art-technology               
curriculum through engaged story-telling pedagogical tools and techniques and facilitate interesting design learning             
experiences. 

5. REFERENCES
[1] Panjwani, A. ( 2017). Constructing Meaning: Designing Powerful Story-Making Explorations for Children to Express with
Tangible Computational Media. In Proceedings of the 2017 Conference on Interaction Design and Children  (IDC '17). ACM,
New York, NY, USA, 358-364. DOI: https://doi.org/10.1145/3078072.3079723

[2] Papert, S. (1980). Mindstorms: children, computers and powerful ideas. New York: BasicBooks.
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ABSTRACT 
“The United Nations has declared 2019 the Year of Indigenous Languages to raise awareness about them, not only to 
benefit the peoples who speak these languages, but also for others to appreciate the important contribution they make 
to the rich cultural diversity in the world.” 
Magno School has teamed up with the UNESCO Associated Schools Program (PEA-UNESCO Network) to develop 
a broad project involving research, teacher training, partnerships and sharing of ideas and work. The training with the 
artist and art historian Vanessa Rosa, who showed the union of indigenous patterns and technology in the production 
of forms, prints and artistic installations, was important for us to start the work by developing a research on 
algorithmic images and traditional patterns. 
Each school made its production with the students, who were able to exchange their experiences virtually, seeking to 
link the several apprenticeships discovered and acquired. 
After research on indigenous patterns, students programmed on the snap.berkeley.edu application, images were 
saved, vectorized and sent to the 2D Cutter. With the stencils ready, all the students customized t-shirts. 
At the UNESCO Exhibition, the visitors got to know the work done and were able to make on a pennant the stencils 
produced by the students. 

Tools, Skills and Materials 

Tools: Chromebook, Projector 
Skills: Basic Programming Skills at snap.berkeley.edu 

Materials: - Cut stencil, fabric paint of several colours, brush and pennant. 

Key words 
Indigenous patterns, symbols, Programming.

1. FORMAT

Table 1. Teacher Formation and Student Indigenous Patterns

1. Teachers Formation
2. Some patterns designs made at snap.bekerley.edu
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Table 2. Painting t-shirts and  UNESCO Exhibition Workshop 

3. Painting t-shirts

4. UNESCO Exhibition Workshop

2. WORKSHOP DESCRIPTION
In the workshop, participants will have an explanation of student-developed programming at snap.berkeley.edu . We 
will have time to explore the platform and in the end, stencils ready, indigenous patterns will be able to be reproduced 
on a raw cotton pennant painted with fabric paint. 

Results 
Researching the indigenous geometric patterns, students discovered several curiosities about the art involved in them 
and the symbolism of the several ethnicities. The designs are basically different geometric figures based on snake 
skin such as rhombus and square. Straight lines resemble chains and zigzag lines to the movement of snakes. 
The result could not be better, they had to think and find out with mistakes, attempts and persistence, such as drawing 
using programming codes, geometric figures or lines with symmetry following indigenous patterns. 

Participants 
This activity can be done by Elementary I and II students, as well as coordinators, teachers, and facilitators.

3. RELEVANCE
Realizing that we can turn indigenous standards into programming codes was challenging and at the same time a 
moment of resilience where students needed to be able to do and redo to learn. 

4. REQUIREMENTS
Number of Participants
40 participants

Technology and Materials 
20 Chromebooks, wifi, energy point, fabric paint, table liner, raw cotton pennant. 

Space and Logistics 
Space with tables and chairs to use Chromes or notebooks, table to paint the pennant. 

Duration 
Estimated time for each workshop 45 minutes - Total of 02 workshops 
Number of people per workshop: 20 per workshop 

5. BIOGRAPHIES
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ABSTRACT 
Pomelo is an educational robot which is suitable for elementary students between the ages of 4 to 7. Its aim is to teach coding to younger                          
kids in a simple way. Pomelo consists of two main parts: code blocks and the robot. The code blocks are similar to the “ABC” blocks that                          
children play within elementary schools. These blocks contain several commands such as move forward, turn left and turn right. When kids                     
stack these code blocks, Pomelo reads the instructions from top to bottom and moves accordingly. This allows kids to learn how                     
programming works with fun activities like games or puzzles. By making a physical toy-robot to teach some of the essential skills, we                      
aimed to enable students to collaborate together to solve physical problems such as mazes and puzzles rather than working on their own.                      
The main goal for this project was to create a robot that elementary school students can play and learn to code at the same time, this would,                           
in turn, make them interested in STEM fields. Learning is best done through playing, thus, the rudiments for programming can be thought                      
in its best manner through physical toys such as Pomelo. We believe that learning to think like a programmer is not only beneficial to the                         
future programmer but it is beneficial for everyone since skills like problem-solving and analytical thinking are essential for everybody.  

Tools, Skills and Materials 
• Tools➝Computer, Laser Cutter, 3d printer

• Materials➝Raspberry Pi

Keywords 
Education; algorithmic thinking; coding; visual programming; collaborative learning 

1. DEMO DESCRIPTION

1.1 Description of the Product/Project 
Our main goal when designing Pomelo was to create an environment for people to learn the basics of                  
programming at a young age. To accomplish this, we implemented physical code blocks to program Pomelo                
so that even elementary school students can give instructions to Pomelo without difficulties. The icons on the                 
code blocks make it easy for kids to understand the function of the block by the kids for students that can’t                     
quite read. We imagined Pomelo being used in a classroom environment where the teacher creates puzzles                
and mazes for students to solve together using Pomelo. These kinds of assignments will encourage               
collaboration between students as well as teach them essential skills like problem-solving and critical              
thinking.  

There are many different coding platforms for kids to learn basic programming but most of them are in a                   
computer environment that may create an isolated setting when they are programming which might              
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discourage some students from learning. These approaches are great for students who want to create games or learn to program but are not                       
interesting or fun for students that are not into programming. Pomelo, however, counteracts these problems as it is a physical robot that can                       
be coded with simple blocks. Students can work together to solve the puzzles assigned by discussing how the blocks should be arranged                      
and also, the simple programming method does not bore students since it feels more like playing with a robot rather than coding. 

To create these aforementioned code blocks we placed an ArUco marker on the top left corner of all sides of the blocks as can be seen in                           
Figure 1. The camera in the form of the robot reads these markers from top to bottom and performs the moves accordingly. The ArUco                        
markers were used to identify the blocks since the patterns on them were simple enough for the camera to identify from a distance with                        
non-ideal lighting.  

To make the interaction between Pomelo and the students more natural we wanted to give Pomelo an appearance that children would be                      
comfortable playing with. To accomplish this goal we showed different designs to elementary school students and a majority of students                    
said that they preferred to play with the dog-like design. Moreover, we wanted to add emotions to Pomelo to make the interaction less                       
mechanical and more organic. To do this we added eyes on the screen at the front of the robot. Now, using the screen Pomelo can be sad or                            
happy depending on the situation. 

1.2 Prototypes 

Prototype 1 (Figure 2) 
Our first prototype was made mainly to test the first version of our code and electronics. It was                  
made from a laser-cut base and a forex display mount. Even though this prototype didn’t work, it                 
was a good first step to start building the robot.  

Prototype 2 (Figure 3) 
With the survey results that we got from elementary students, we designed a dog-shaped outer shell                
for the updated electronics and display. This was our first prototype that was functional so we                
started to test the basic functionalities with children. 

Prototype 3 (Figure 4) 
While we were testing our second prototype we observed that the robot was slower than we wanted                 
because of all the unnecessary weight of the large outer shell so, with this prototype, we wanted to                  
make the robot smaller and more lightweight. We designed and printed a completely new outer               
design and we got rid of the speaker so that the robot can move without any trouble. We aim to test                     
this prototype in classrooms. 

In the future we plan to test Pomelo in elementary school classroom and develop further develop it                 
with the feedback we get from the students.  

2.2 Target Audience 
Our target audience is elementary school students between the ages of 4 to 7 who don’t have any                  
experience with programming. Pomelo is designed especially for elementary school classrooms. 

3. CONCLUSION

3.1 Results and Benefits 
This demonstration will show how a physical programming robot can enhance the effectiveness of the               
classroom so that educators can create a better environment for learning. 

3.2 Lessons Learned 
Our first idea of Pomelo was very complex and out of reach: we planned it to have a voice recognition                    
system so it could answer the questions of the kids. Later on, we thought we should simplify the                  
purpose of Pomelo just to teach coding to younger kids because the idea was deviating and getting                 
more and more complex. We learned that we shouldn’t try to do everything.  

We started building the robot by building the main electronic components of Pomelo. It was originally designed to have a speaker and a                       
microphone to do voice recognition but later on, those were removed. While we were building the first prototype, we realized that our                      
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programming and electronics knowledge was not adequate to build this robot. We asked our senior students and alumni to teach us how to                       
use the OpenCV library for the Raspberry Pi and Autodesk Maya to animate the eyes. We learned to program the robot to see the AruCo                         
markers and to create animated faces to give the robot a more toy-like appearance.  

When we started building our second prototype we realized that the ideal people to ask what the design should look like was the target                        
audience, elementary school students, so we surveyed and decided on a dog-shaped design. We thought that the ideal manufacturing                   
method to create this design was 3D printing so we had to learn how to print a shell that was almost three times the size of our printers                            
build volume and full of overhangs. After a few tries where the of failed and poor quality prints we managed to get it right and produced                          
the print shown in Figure 3. When we went to the Student Design Competition in Human Robot Interaction conference in Daegu, Korea                      
with this design we quickly realized that the pin joints that were put in place to hold the printed pieces were not it enough to held them                           
while the robot was moving so while designing our most recent prototype we wanted to add a more sturdy                   
joint mechanism. With this in mind, we started researching different hinge design to hold the pieces together                 
and to give us easy access to the electronics for troubleshooting. Eventually, we settled on a hinge design that                   
was similar to a car trunk hinge that covered both the left and right sides of the robot (Figure 5). 

Building this robot taught us a lot about electronics, programming, 3D design, and manufacturing prototypes.               
We want to continue building Pomelo with all the knowledge we gained and all the knowledge we will gain                   
in the future. 

3.3 Broader Value 
We believe that using a robot like Pomelo can create a better learning environment for students, so with this                   
demo, we aim to show educators how a physical robot can make the learning experience more fun and                  
effective for students.  

4. REQUIREMENTS
We do not have any special requirements. 

5. BIOS
Our group members are part of the HisarCS Idealab in Hisar School, Istanbul. HisarCS community consists of highschool students from                    
Hisar School and graduates. As HisarCS team we attend various robotics competitions, hackathons, and conferences around the world. Last                   
year, we were accepted to the HRI conference in South Korea with Pomelo and we earned the Delegate’s Choice Award in the Student                       
Design Competition. All authors will be attending the conference will be presenting. 
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ABSTRACT 
Looking at the sky has always sparked people’s imagination. The West has become accustomed to the constellations created in Ancient                    
Greece from the junction of stars: Aries, Capricorn, Leo, Scorpio, and many others. Used in astronomy and astrology, these western                    
constellations are not unanimity. 

Indigenous peoples from all over the world - from Egypt to America, have always used the stars as a kind of climate calendar and as a                          
compass for guidance. Usually associated with tribal rituals, indigenous constellations were instrumental in the survival of different                 
ethnicities. 

In order to rescue and show how some of these peoples see the sky, the 3rd grade students researched, drew and reproduced some of the                         
Brazilian Indigenous Constellations (Northern Tapir, The Old Man, Rhea, Deer) and created amazing holograms with each of them. They                   
built an acetate pyramid for Ipads or Tablets, created a movie with the drawings to be used in an app that creates holographic videos. To                         
better see the hologram, they made a cardboard box. The result was amazing. Not just because they made the constellation’s holograms,                     
but for all the learning about cultural diversity and respect for the Brazilian Indigenous culture, that the research made possible. 

Tools, Skills and Materials 
• Tools➝ 4ur pyramid hologram app (or any other app that create holograms vídeos) • Tools➝Ipad or Tablets •Skills➝Basic skills for                  
creating short movies in apps • Materials➝ A4 acetate paper, scissor, pencil, permanent marker, glue, thick black paper, small cardboard                  
box,

Keywords 
“ Brazilian indigenous constellations, indigenous culture, diversity, Brazilian indigenous, hologram, acetate pyramid”. 

Table 1. Brazilian Indigenous Constellations drawing 

1. The Old Man and Northern Tapir 2. Rhea and Deer Constellations
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Table 2. Holograms videos 

3. Constellation drawing 4. Constellation movie link:

https://youtu.be/Cte2GRgec8s

2. DEMO DESCRIPTION

2.1 Description of the Product/Project 

In order to rescue and show how some of these peoples see the sky, the 3rd grade students researched, drew and reproduced some of the                         
Brazilian Indigenous Constellations (Northern Tapir, The Old Man, Rhea, Deer) and created amazing holograms with each of them. They                   
built an acetate pyramid for Ipads or Tablets, created a movie with the drawings to be used in an app that creates holographic videos. To                         
better see the hologram, they made a cardboard box. 

First the students reproduced the constellations drawing them with a white liquid papermate correction pen in a thick black paper ( is                      
necessary a black background to create the video), in order to achieve very fine lines and strokes to better represent the constellations.                      
Then, they created a short video using only zoom in and out effect and uploaded it to the 4ur Pyramid hologram app. The pyramid was                         
made of transparent acetate, with suitable dimensions for use on iPad and Tablets. Finally, ou need to place the iPad inside a small                       
cardboard box to decrease brightness and better visualize the effect of the hologram. 

2.2 Target Audience 
The product requires basic skill in creating simple videos. For teachers interested in Creative Learning and about conducting educational                   
research. 

3. CONCLUSION

3.1 Results and Benefits 
The project enabled the students to use digital tools to create a hologram vídeo, and how Indigenous peoples from all over the world - from                         
Egypt to America, have always used the stars as a kind of climate calendar  and as a compass for guidance.  

3.2 Lessons Learned 
For the second time around, would be better work in small groups of students, ensuring a better division of tasks; systematic documentation                      
of the project, at least once a week (which we did not). 
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3.3 Broader Value 
The discovery by students that Brazilian Indigenous have a different constellation from that we learned in astronomy labs, made them                    
interested in learning more about their myths, their culture, and how they use it as survival instruments. 

4. REQUIREMENTS
Ipad or Tablets; 

5. BIOS
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