
MA in International Development Studies

Faculty of Political Science, Chulalongkorn University

Semester 2, 2016-2017

www.maids-chula.org 

Innovation for Inclusive 
Development



This project aims to contribute towards innovation and inclusive development within the 
Bang Kasii community following a “design thinking” process. The theme of our mini 
project is: “Recycled Products.” We bring together grade 4 and 5 students to work 
together with community leaders. We hope to develop a knowledge base for future 
generations in the community, and build a working relationship with the MAIDS 
program. 

โครงการนีม้วีตัถปุระสงคท์ีจ่ะสรา้งนวตักรรมการพฒันาอย่างมสีว่นรว่มภายในชมุชนบาง
กะส ีผ่าน “กระบวนการออกแบบนวตักรรม” ใจความของโครงการเล็กๆ ของเรา คอื 
“ผลติภณัฑจ์ากวสัดุเหลอืใช”้ เราน าเดก็นกัเรยีนระดบัช ัน้ประถม 4 และประถม 5 มาท า
กจิกรรมรว่มกบัผูน้ าชมุชน เราคาดหวงัทีจ่ะพฒันาฐานความรูส้ าหรบัคนรุน่ใหม่ในชมุชน 
และสรา้งความสมัพนัธใ์นการท างานรว่มกนักบั MAIDS program

Team Members: 

1) Laura Takenaka; 2) Tipakson Manpati; 3) Polwish Subsrisunjai;

4) Khin Yadanar Oo; 5) Zon Phyu Linn
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Design Thinking is a five step process aimed to achieve innovation through inclusive development. 
It is an approach that can be used to identify and resolve problems in a creative and participatory 
way. This process has been applied both in business and to various social issues.

กระบวนการออกแบบนวตักรรมประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอน ซึง่มวีตัถปุระสงคเ์พือ่สรา้งนวตักรรมผ่าน
กระบวนการพฒันาอย่างครอบคลมุ อนัเป็นวธิกีารทีส่ามารถใชร้ะบแุละจดัการกบัปัญหาอยา่งสรา้งสรรคแ์ละมสีว่น

รว่ม กระบวนการดงักลา่วนีส้ามารถน ามาปรบัใชไ้ดท้ัง้ในวงการธรุกจิจนถงึประเด็นทางสงัคมทีห่ลากหลาย



Background of Bang Kasii
Community

Moo 9, Tambon Bang Pla, Amphoe Bang Plee, 
Samut Prakarn Province 

• Bang Kasii is a peri-urban community that is 
surrounded by factories and warehouses. It is 
approximately 5km south from Suvarnabhumi
Airport and sits on Khlong Samrong. 

• Traditionally famous for its ‘Plaa Salit’, Bang Kasii
is now evolving into a mixed community with a 
housing estate, apartments and various factory 
dormitories. 
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Surao Bang Kasii School

• บางกะส ีเป็นชมุชนชานเมอืงทีถ่กูรายลอ้มดว้ยโรงงาน
อตุสาหกรรมและคลงัสนิคา้ ชมุชนตัง้อยู่รมิคลองส าโรง 
ห่างจากสนามบนิสวุรรณภมูปิระมาณ 5 กโิลเมตร

• จากความมชี ือ่เสยีงดา้นเป็นแหลง่เลีย้งปลาสลดิในอดตี 
ปัจจบุนัพืน้ทีช่มุชนแปรสภาพเป็นการใชง้านดา้นทีอ่ยู่
อาศยัทีห่ลากหลาย เชน่ โครงการบา้นจดัสรร อพารท์
เมน้ท ์ และหอพกั



Background of Bang Kasii
Community

• Bang Kasii is a multi-cultural community where many 
religions and ethnicities live together. 

• Issues with industrial pollution and changing 
demographics have given rise to a very active community 
with engaged leaders which has approximately 24 
community groups including 7 product production groups 
that sell at local markets and factories.
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• บางกะส ีเป็นชมุชนแห่งการใชช้วีติอยู่รว่มกนัของความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม ศาสนา และเช ือ้ชาติ

• ประเด็นดา้นมลภาวะจากอตุสาหกรรม และการเปลีย่นแปลงของ
ประชากร สรา้งความกระตอืรอืรน้ใหก้บัชมุชนและผูน้ ากลุม่ ท าให ้
เกดิเป็นกลุม่ชมุชนถงึ 24 กลุม่ โดยมี 7 กลุม่เป็นกลุ่มผลติภณัฑ ์
ซึง่ขายสนิคา้ใหก้บัตลาดในชมุชนและโรงงาน
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The first step of the design thinking 
process is to learn from the community 
about their issues. This is called the 
‘Empathize’ stage.

Jan 2017
• Reaching out to the community and learning 

their issues through a general field trip
• Observed community football match

Feb 2017 
• Joined monthly meetings of the community 

leaders  
• Joined mosquito spraying activity and 

learned about community relations
• Conducted in-depth interviews with key 

informants in the community

ขัน้ตอนการแรกของการออกแบบ
นวตักรรม คอื การเรยีนรูจ้ากชมุชน
ขัน้ตอนนีค้อืการท าความเขา้ใจ
กลุ่มเป้าหมาย 

มกราคม 2560
• เขา้ถงึและเรยีนรูร้ว่มกบัชมุชนผ่านการลงพืน้ที่

ส ารวจ

• สงัเกตการณก์ารจดังานฟุตบอล

กมุภาพนัธ ์2560
• รว่มการประชมุประจ าเดอืนของกลุม่ผูน้ าชมุชน

• เขา้รว่มกจิกรรมการฉีดยาไลย่งุ เรยีนรูเ้กีย่วกบั

ความสมัพนัธใ์นชมุชน

• ท าการสมัภาษณเ์ชงิลกึกบัผูใ้หส้มัภาษณห์ลกัใน

ชมุชน



We defined our project goal as:

“How might we develop a project between the 

university and specific groups in Bang Kasii

community that meets their needs through an 

inclusive process, generates innovative solutions, 

and initiates a longer term process of learning and 

sharing together with the wider community?”
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เราระบุเป้าหมายโครงการของเราไวว้า่:

“เราจะสามารถพฒันาโครงการระหวา่งมหาวทิยาลยักบั

กลุม่ชาวบา้นในชุมชนบางกะสไีดอ้ยา่งไร เพือ่ทีจ่ะ

สามารถตอบสนองความตอ้งการของชุมชน ผา่น

กระบวนการออกแบบอยา่งมสีว่นรว่ม ทีจ่ะสรา้งนวตักรรม

การแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค์ อนัเป็นกระบวนการเรยีนรู ้

ระยะยาวทีจ่ะสามารถแบง่ปนัความรูก้บัชุมชนในวงกวา้ง”
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หลงัจากใชเ้วลาส ารวจและท าความเขา้ใจชมุชน เราระดมความคดิและจดักลุ่มประเดน็

ตา่งๆ เป็น 11 หวัขอ้

After spending some days observing and empathizing with the community, 
we brainstormed and categorized our observations into 11 topics. 
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We synthesized our observations into concise statements of the community 
challenges. Then we brainstormed the possibilities to tackle each challenge by 
identifying “How might we…” questions. We identified three key challenges:

Linking 

school 

to community

เชือ่มโรงเรยีน

กบัชมุชน

Community 

products 

กลุ่มผลติภณัฑ ์

Inclusiveness 

การมสี่วนรว่ม

เราสงัเคราะหส์ิง่ทีเ่ราคน้พบเป็นใจความส าคญัทีบ่่งบอกถงึความทา้ทายของชมุชน แลว้จงึระดม

สมองหาหนทางทีเ่ป็นไปไดใ้นการจดัการกบัความทา้ทายแตล่ะประการ ดว้ยค าถาม “เราจะ... ได้
อย่างไร?” ในขัน้ตอนนีเ้ราระบุความทา้ทายส าคญั 3 ประการ
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Statement

The school is important and has linkages with 
the community. These include skills sharing, 
waste project, football, and also relationships
with industries and religious groups. Despite 
support provided by industries and 
government, there are resource constraints 
(finance, time, teacher shortages)

โรงเรยีนมบีทบาทส าคญัและเช ือ่มโยงกบัชมุชน ซึง่

รวมถงึการแบ่งปันทกัษะความรู,้ โครงการจดัการขยะ,

กจิกรรมการแขง่ขนักฬีาฟุตบอล และความสมัพนัธ ์

กบัโรงงานและกลุม่ศาสนาตา่งๆ แมว้า่ทางโรงงานและ

รฐับาลใหก้ารสนับสนุนดา้นทรพัยากรตา่งๆ แตก็่มี
ขอ้จ ากดั (งบประมาณ, เวลา, ขาดแคลนบุคลากรคร)ู

School

โรงเรยีน How might we…

• … help the children and school officials 
contribute to building a knowledge sharing 
platform for future generations of the 
community?

• … improve the existing linkages between the 
school and community for community 
development?

• ... ชว่ยเด็กนักเรยีนและครผููส้อนสรา้งพืน้ทีใ่นการ

แบ่งปันการสรา้งความรูใ้หก้บัคนรุน่ใหม่ในชมุชน

• ... ชว่ยปรบัปรงุความสมัพนัธร์ะหวา่งโรงเรยีนและ

ชมุชนในการพฒันาชมุชน

From a “challenge statement”, to a “how might we…” question
จาก “ปัญหาความทา้ทายทีค่น้พบ” สูก่ารตัง้ค าถามทีว่า่ “เราจะ...ไดอ้ย่างไร”
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Statement

The community leadership and those involved 
are proud of and active in community product 
activities, and they would like to expand these. 
Active community members participate in 
community product groups for a number of 
reasons; income generation, community 
building, and community promotion.

กลุม่ผูน้ าชมุชนมคีวามภมูใิจและกระตอืรอืรน้ในการ

ท ากจิกรรมตา่งๆ ในการสรา้งผลติภณัฑช์มุชน และ

ตอ้งการขยายผลตอ่ คนในชมุชนทีม่คีวาม

กระตอืรอืรน้ มาเขา้รว่มเป็นสมาชกิกลุม่ผลติภณัฑ ์

ดว้ยเหตผุล หลายประการ เชน่ สรา้งรายได ้สรา้ง

ความสมัพนัธท์ีด่ใีนชมุชน และการเผยแพรข่อ้มูล

ชมุชน 

Community 

products

กลุ่มผลติภณัฑ ์ How might we…

• … promote inclusiveness within the 
community through community groups that 
make products?

• ... สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของกลุม่ตา่งๆ ภายใน
ชมุชนในการสรา้งผลติภณัฑ ์

From a “challenge statement”, to a “how might we…” question
จาก “ปัญหาความทา้ทายทีค่น้พบ” สูก่ารตัง้ค าถามทีว่า่ “เราจะ... ไดอ้ย่างไร”
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Statement

In many informal leadership roles, males seem 
to be more dominant, although there are some 
women leaders. Conversely, in the community 
groups, women seem to be dominant. 

บทบาทความเป็นผูน้ าชมุชนอยา่งไม่เป็นทางการมี

จ านวนผูช้ายมากกวา่ อยา่งไรก็ตาม ผูห้ญงิบางสว่นมี

บทบาทในการเป็นผูน้ าดว้ยเชน่กนั ในทางกลบักนั 

ภายในกลุม่ตา่งๆ ผูห้ญงิมบีทบาทความเป็นผูน้ า

คอ่นขา้งมาก

Inclusiveness 

การมสี่วนรว่ม How might we…

• … enhance women’s roles in the decision 
making process?

• ... เพิม่บทบาทผูห้ญงิในการมสีว่นรว่มในการ
ตดัสนิใจ

From a “challenge statement”, to a “how might we…” question
จาก “ปัญหาความทา้ทายทีค่น้พบ” สูก่ารตัง้ค าถามทีว่า่ “เราจะ... ไดอ้ย่างไร”
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Our basic idea was to bring many of the 

stakeholders in the community together in 

one project that would be inclusive, 

sustainable, and would help build upon the 

already existing linkages within the wider 

community.

COMMUNITY

SCHOOL

PRODUCTION 

GROUP

ความคดิของโครงการในเบือ้งตน้ คอื การน ากลุ่มผู ้

มสี่วนไดส้่วนเสยีในชมุชนมารว่มงานในโครงการ

ดว้ยกนั เพือ่สรา้งการมสีว่นรว่มทีย่ ัง่ยนื และเพือ่

ชว่ยสรา้งความสมัพนัธท์ีม่อียู่แลว้ภายในชมุชนให้

ขยายกวา้งมากขึน้



Processes of the Project
1. Brainstorming
2. Participatory design
3. Prototype testing 
4. Feedback 
5. Final presentation

กระบวนการท างาน

1. ระดมความคดิ

2. มสี่วนรว่มออกแบบ

ผลติภณัฑ ์

3. ทดลองสรา้งผลติภณัฑ ์

4. สะทอ้นความคดิเห็นเพือ่

ปรบัปรุง

5. น าเสนอผลงานทีส่ าเรจ็
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Our proposal was to partner the local Elementary school 
with the community product groups building upon: 

1) The successful recycling program at the school, and

2) Existing linkages within the school 

To create a participatory project where the schoolchildren 

brainstorm and create their own recycled products.

เพือ่รว่มมอืกบัโรงเรยีนระดบัประถมศกึษาในทอ้งถิน่ และ

กลุ่มผลติภณัฑช์มุชนเพือ่ตอ่ยอด

1) ความส าเรจ็ในการด าเนินโครงการเพือ่น าวสัดกุลบัมา

ใชใ้หม่ (รไีซเคลิ) ของโรงเรยีน

2) ความสมัพนัธท์ีม่อียู่ในโรงเรยีน 

เพือ่สรา้งโครงการทีม่สี่วนรว่ม โดยนกัเรยีนระดมความคดิ 

และสรา้งผลติภณัฑจ์ากวสัดเุหลอืใช้

The project proposal

ขอ้เสนอโครงการ



Day 1:“Brainstorming Day”

The PE teacher (Ajarn Bae) chose 15  
students from grades 4 and 5 and divided 
them into 3 groups of 5, who were then 
under the guidance of the vice-principal  
(Ajarn Kwan).

The student groups were composed of 14 
girls and 1 boy of mixed religions: Muslim, 
Buddhist, and Christian.
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วนัที ่1: “ระดมความคดิ”

ครูสอนพละ (อ. แปะ) คดัเลอืกนกัเรยีน 15 
คน ช ัน้ ป. 4 และ ป. 5 โดยมผูีช้ว่ย
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนใหก้ารแนะแนวการท า

กจิกรรม (อ. ขวญั)

กลุ่มนกัเรยีนประกอบดว้ย นกัเรยีนหญงิ 14 
คน และนกัเรยีนชาย 1 คน สมาชกิกลุ่ม
คละศาสนา คอื มุสลมิ พุธ และ ครสิต ์
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• We introduced our project to the 
students, and asked them to 
identify recycled materials they 
can find in their community. 

• After that we encouraged them to 
make a list of 5 things they can 
make that will be useful. 

• Then, we let them choose one 
thing they want to produce and 
present to their peers.  

The challenges we faced:

• At this stage, the community 
leaders were very busy and 
unable to join.

• Children and teachers faced 
time constraints as it was the 
examination period 

• Our project had a limited time 
frame

• Distance from Bangkok

The outcome:

• Children brainstormed their 
product concepts with feedback 
and material lists. 

Day 1:“Brainstorming Day”
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• เกร ิน่น าโครงการใหน้กัเรยีน

ทราบ และใหน้กัเรยีนระบุวสัดุ

เหลอืใชท้ีส่ามารถหาไดใ้น

ชมุชน

• ใหน้กัเรยีนเลอืกวสัด ุ5 อย่าง ที่

สามารถน ามาท าเป็นสิง่ทีม่ี

ประโยชน์

• ใหน้กัเรยีนเลอืกสิง่ทีต่อ้งการ

ผลติ 1 อย่าง และน าเสนอ
ความคดิตอ่กลุ่มทีเ่ขา้รว่ม

กจิกรรมดว้ยกนั

ความทา้ทาย

• ในขัน้นี ้ผูน้ าชมุชนไม่

สามารถเขา้รว่มกจิกรรมได้

เน่ืองจากตดิภารกจิงานอืน่

• นกัเรยีนและครูมเีวลาอนั

จ ากดัเน่ืองจากอยู่ในชว่งสอบ

• โครงการมกีรอบระยะเวลาส ัน้

• ระยะทางในการเดนิทางไป

ชมุชนทีห่า่งจากกรุงเทพ

ผลทีไ่ด ้

• นกัเรยีนไดแ้นวคดิในการท า

ผลติภณัฑจ์ากการระดมความ

คดิเหน็ของกลุ่ม ขอ้เสนอแนะ 

และรายการวสัดเุหลอืใช้

วนัที่ 1:“ระดมสมอง”



Day 2: “Prototype day”
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On this day the children produced their first 
prototypes and got valuable feedback from 
their peers and project team.

The outcome:
Children presented their first prototypes and 
received constructive feedback from their 
peers, the project team, and teacher 
supervisors.

นักเรยีนทดลองสรา้งผลติภณัฑค์ร ัง้แรก และไดร้บั

ขอ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชนจ์ากสมาชกิกลุม่ทีเ่ขา้รว่ม

กจิกรรม

ผลทีไ่ด:้
นักเรยีนน าเสนอการทดลองสรา้งผลติภณัฑค์ร ัง้แรก 

และไดร้บัความคดิเห็นทีเ่ป็นประโยชนใ์นการปรบัปรงุ

ผลติภณัฑจ์ากสมาชกิกลุม่ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม รวมทัง้จาก

ครทูีป่รกึษา 

วนัที่ 2: “ทดลองสรา้งผลติภณัฑ”์



Day 3 “Final day”
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Children presented their final prototypes, tested them, and received valuable advice and guidance 
from community product group leaders who were on hand for consultations.

The outcome: Children presented their finished products with valuable advice from the community 
product group leaders. MAIDS project staff presented each child with a completion certificate and 
small appreciation gift.

นักเรยีนน าเสนอผลติภณัฑท์ีท่ าเสรจ็ ทดลองแลว้ และไดร้บัค าแนะน าและขอ้เสนอแนะจากผูน้ ากลุม่ผลติภณัฑช์มุชน

ผลทีไ่ด:้ นักเรยีนน าเสนอผลติภณัฑท์ีเ่สรจ็สมบรูณ ์จากค าแนะน าทีไ่ดจ้ากผูน้ ากลุม่ผลติภณัฑช์มุชน กลุม่

นักศกึษา MAIDS รว่มมอบใบประกาศนียบตัรและของขวญัเป็นก าลงัใจนักเรยีนทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม

วนัที่ 3 “น าเสนอผลงานผลติภณัฑ”์



Group 1: Por 5/1

The finished products

T
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Group 2: Por 5/2 Group 3: Por 4/1

Maze box 
A game to encourage problem-solving

Materials: recycled papers 

and ice-cream sticks

Strawberry house 
A pencil holder, a plant holder

Materials: recycled plastic bottle, 

threads, papers, a balloon, and wire

Flowery lantern,

Paper house lantern
Materials: recycled papers, balloon



กลุ่มที่ 1: ป. 5/1

ผลงานผลติภณัฑ ์

T
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กลุ่มที่ 2: ป. 5/2 กลุ่มที่ 3: ป. 4/1

กล่องเขาวงกต
เกมกระตุน้การคดิแกปั้ญหา

วสัด:ุ กระดาษเหลอืใช ้และ แทง่ไอศกรมี

บา้นสตรอเบอรี่
กลอ่งดนิสอ, ทีแ่ขวนไมป้ระดบั

วสัด:ุ ขวดน า้พลาสตกิเหลอืใช,้ ดา้ยพรม, 

กระดาษ, ลกูโป่ง และ สายและหลอดไฟ

กระเชา้โคมไฟดอกไม,้

บา้นโคมไฟจากกระดาษ
วสัด:ุ กระดาษเหลอืใช,้ ลกูโป่ง
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Our reflections
Inclusion
• “The groups were of mixed religions, which is 

important for inclusiveness.”

Community products
• “Even with limited resources and great 

restraints, the children were able to produce 
some wonderful things they should be proud 
of.”

Linking School to Community
• “The community leaders could not join in all 

activities but when they could join, the 
results were really inspiring to see.”

• “Even though children were chosen by the 
teachers, they are able to share their 
discoveries with their peers in the larger 
school community”

The children’s thoughts
“We liked making things out of recycled 
materials”
“We would like more time both to prepare and to 
assemble our prototypes”
“It was hard but a good challenge to make 
something so fast”
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ความคดิเหน็ของเรา

การมสีว่นรว่ม
• "กลุม่นักเรยีนมคีวามหลากหลายทางศาสนา ซึง่มี

ความส าคญัส าหรบัการมสีว่นรว่ม"

ผลติภณัฑช์มุชน
• "แมว้า่จะมวีสัดอุปุกรณท์ีจ่ ากดั และมขีอ้จ ากดัอืน่ๆ 

อกีมาก นักเรยีนก็สามารถสรา้งผลติภณัฑท์ีม่ี

คณุคา่ขึน้มาได ้ซ ึง่เป็นสิง่ทีเ่ด็กนักเรยีนควรภมูใิจ"

การเชือ่มโยงโรงเรยีนกบัชมุชน
• "ผูน้ าชมุชนไม่สามารถเขา้รว่มกจิกรรมได ้

ตลอดเวลา แตเ่มือ่ไดม้าเขา้รว่มเราก็ไดเ้ห็นวา่

เกดิผลลพัธท์ีส่รา้งแรงบนัดาลใจไดอ้ย่างมาก"

• "แมว้า่นักเรยีนทีเ่ขา้รว่มมาจากการคดัเลอืกของคร ู

แตพ่วกเขาก็สามารถน าเสนอขอ้คน้พบตา่งๆ ของ

ตนเองกบัเพือ่นนักเรยีนและขยายตอ่ภายใน

โรงเรยีน" 

ความคดิเหน็ของนกัเรยีน

"เราสนุกทีไ่ดส้รา้งผลติภณัฑจ์ากวสัดเุหลอืใช"้

"เราอยากใหม้เีวลามากกว่านีใ้นการเตรยีมงานและ

ประกอบผลติภณัฑท์ีท่ดลองท าขึน้"

"ยากแตก็่ดทีีส่ามารถท าไดส้ าเรจ็"



With Thanks to:
Khun Somdech Subprasert (Village Headman)

Khun Siriporn Swadsuppon
Khun Chamrat

Khun Piriya
Khun Chaluay

Khun Penchai Ruangsa-art
Ajarn Boonchuy Norkeaw (Headmaster)

Ajarn Kwan (Vice Principal)
Ajarn Pae (PE teacher)

Surao Bang Kasii School’s students who 
participated in the activity

Bang Kasii community

คณุสมเดช ทรพัยป์ระเสรฐิ (ผูใ้หญ่บา้น)

คณุศิรพิร สวสัดิศ์ภุผล (ผูช้ว่ย ผูใ้หญ่บา้น)

คณุจ ารสั

คณุพีรยิา

คณุฉลวย

คณุเพ็ญฉาย เรงิสอาด

ผ.อ.บุญชว่ย หน่อแกว้ (ผอ.โรงเรยีนสเุหรา่บางกะส)ี

อาจารยข์วญั (ผูช้ว่ยผอ.โรงเรยีนสเุหรา่บางกะส)ี

อาจารยแ์ป๊ะ (คณุครวูชิาพละศกึษา)

นักเรยีนโรงเรยีนสเุหรา่บางกะสีท่ีเ่ขา้รว่มกจิกรรม

ชมุชนบา้นบางกะสี

ขอขอบคณุ


