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บทคัดยอ

บทความนีศ้กึษากระบวนการพฒันาผลติภณัฑใหมเพือ่จดสทิธบิตัรผานกรณศีกึษาอปุกรณเคลือ่นยายตวัผูสงูอาย ุความ

แตกตางทางวัฒนธรรมและเศรษฐานะทําใหผูสูงอายุไทยมีอุปสรรคมากในการใชอุปกรณที่ออกแบบจากประเทศตะวัน

ตก การพัฒนาผลิตภณัฑใหมเพือ่ผูสงุอายุไทยจึงมีความสําคัญยิง่ โครงการน้ีศกึษาวิเคราะหขอมลูท่ีไดจากการสัมภาษณ

สังเกตผูสูงอายุตามบาน และการบันทึกเลาเรื่องของผูสูงอายุและผูดูแล 50 คู  เพื่อระบุโอกาสการพัฒนาผลิตภัณฑใหม 

ผลวจิยัชีใ้หเหน็ความจําเปนในการออกแบบเพ่ือ 1) ผูสงูอายุทีน่อนบนพ้ืนไมสามารถลุกขึน้ไดเอง และ 2) ผูดแูลซึง่ไมมี

แรงยกยายผูสงูอาย ุการพฒันาผลติภณัฑใหมอาศยัการระดมสมอง รางภาพ จาํลองสถานการณ สมมตบิทบาท และการ

ใชตนแบบ ทดลอง ทดสอบพฤติกรรมการใชงาน การสืบคนสทิธบิตัรควบคูไปกับการออกแบบช้ินสวนยอยๆใหมจาํนวน

มาก แลวรวบผสานชิน้สวนยอยเขาดวยกนัดวยวธิตีางๆ เอ้ือใหเกดิผลงานออกแบบทีม่นีวภาพและคณุประโยชนซึง่สามารถ

ยืน่จดสทิธบิตัรสิง่ประดิษฐได ผลติภณัฑใหมทีไ่ดสงผลดแีกผูสงูอายุและผูดแูลท้ังในประเทศไทยและภูมภิาค กระบวนการ

ออกแบบท่ีศึกษาและพัฒนาข้ึนในโครงการวิจัยนี้สามารถนําไปประยุกตใชกับการพัฒนาผลิตภัณฑใหมเพื่อจดสิทธิบัตร

แทบทุกชนิด

คําสําคัญ: การยายตัว  การดูแลผูสูงอายุ  ตนแบบ  การพัฒนาผลิตภัณฑใหม  การจดสิทธิบัตร 



90  

การพัฒนาผลิตภัณฑใหมเพ่ือจดสิทธิบัตร: อุปกรณเคลื่อนยายผูสูงอายุ

New Product Development 
for Patent Application: 

Elderly Mobility Aids

Asst. Prof. Dr. Praima  Israsena Na Ayudhya
Department of Industrial Design, Faculty of Architecture, Chulalongkorn University  

praima.is@gmail.com

ABSTRACT

Developing new products locally and make them patentable requires various techniques. This paper explored 

the processes through elderly mobility aids design case studies. Most of the mobility aids originally designed 

in developed countries present difculties and exclude Thai users who have different cultural and purchasing 

power. The development of products specically for Thai context is therefore crucial. Barriers to adopting Western 

product in Thailand were analyzed based on the data gathered through interview, observation and self-

documentation. The ndings suggested new product opportunities for Thai context, most importantly for: 1) those 

who sleep on the oor and are unable to get up by themselves, and 2) untrained family caregivers with limited 

physical ability. Techniques for developing new mobility aids products included brain storming, sketching, 

simulation, role playing, and prototyping for behavioral and usability testing. “Prior art» patent search and new 

“product parts and whole product assembly” design techniques were employed simultaneously to ensure the 

novelty and the usefulness of patentable design solutions. The newly developed products could benet both 

elders’ and caregivers in Thailand and other countries in the region. The design processes explored and developed 

in this research could be applied for new product development and patent application. 

Keywords: mobility aids,  elder care,  prototyping,  new product development,  patent application

การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อการจด
สิทธิบัตร 

การออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือการจดสิทธิบัตรส่ิงประดิษฐ
ต องอาศัยวิธีการทํางานพิเศษที่แตกต างจากการ 
ออกแบบรูปลักษณของผลิตภัณฑทั่วไป บทความน้ีจะ

กลาวถงึเทคนคิวิธแีละขัน้ตอนการทาํงานออกแบบทีเ่ปน
ประโยชนและเอ้ือใหสามารถจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐได
อยางมีประสิทธิภาพ บทความน้ีวิเคราะหขั้นตอนการ
ทํางานจากกรณีศึกษาการออกแบบอุปกรณเคลื่อนยาย

ตัวผูสูงอายุไทย เน่ืองจากผลงานออกแบบท่ีจะจดสิทธิ
บัตรสิ่งประดิษฐไดจะตองมีความใหมแตกตางจากสิ่งที่มี
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อยูแลวอยางชัดเจน มีขั้นการประดิษฐสูง และสามารถ
ประยกุตใชไดทางอตุสาหกรรม หตัถกรรมหรอืพาณชิยกรรม 
ในชวงตนของบทความนี้จึงจะกลาวถึงระดับนวัตกรรม 
ประเภทผลงานทางการออกแบบ และประเภทสิทธิบัตร
ที่มีความสัมพันธกัน

1 นวัตกรรม

1.1 นวัตกรรม  ตรงกับคําวา “Innovation” ในภาษา

อังกฤษ มาจากรากศัพทภาษาลาตินวา “innovare” ซึ่ง

หมายถึง การทําสิ่งใหม นักเศรษฐศาสตรคนแรกที่กลาว

ถึงความสําคัญของนวัตกรรมในเชิงพาณิชย คือ Joseph 

Schumpeter (1934) ภายหลังมีผูศกึษาวิจยัและอธิบาย

ถึงนวัตกรรมอีกมาก คําอธิบายที่สําคัญไดแก Peter 

Drucker (1985) กลาววานวัตกรรมคือ “Change that 

creates a new dimension of performance” หมายถึง

การเปล่ียนแปลงท่ียกระดับสมรรถนะ Jose Campos 

กลาววานวัตกรรมคือ “The ability to deliver new value 

to a customer”  หมายถึง ความสามารถในการสงคุณคา

ใหมไปยงัลกูคา Terwiesch and Ulrich (2009) ใหความ

หมายวาเปน “a new match between a need and a 

solution” หมายถึงการจับคูความตองการและวิธีแก

ปญหาใหม Markides (1997 ; 1998), James Brian-

Quinn (1992), Jim and David Matheson (1998), 

Prahalad (1996 ; 2004), และ Leifer et al.(2000) 

เขยีนหนังสอืและบทความจํานวนมากท่ีอธบิายถึงบทบาท

ของนวัตกรรมตอความเติบโตทางธุรกิจหรือผลกําไรของ
องคกร และชี้ชัดวาความสําเร็จทางธุรกิจเปนผลมาจาก
นวตักรรมท่ีมคีณุคาในมมุมองของลูกคา ขอสรุปนีต้รงกับ
แนวคดินวตักรรมแหงคณุคา (value innovation) ซึง่เปน

หวัใจของกลยุทธนานนํา้สีคราม (Blue Ocean Strategy) 

ของ Kim & Mauborgne (2005) ที่กลาวถึงการสราง
ความแตกตางอยางสิน้เชงิและมคีณุคาเพือ่หลกีเล่ียงการ
แขงขันโดยตรงในเชิงเปรียบเทียบกับคู แขงรายอ่ืนๆ  
“นวตักรรมแหงคณุคา” (value innovation) คอืการสราง
สิ่งใหมที่สงผลใหกลุ มเปาหมายรับรู และตระหนักถึง 

“คณุคา” ใหมทีส่าํคญัตอกลุมเปาหมายน้ันๆอยางแทจรงิ 

1.2 ระดับนวัตกรรม ระดับนวัตกรรมเปนปจจยัสาํคัญ
ที่สุดปจจัยหนึ่งในการศึกษาและเลือกใชวิธีการทํางาน
ตลอดกระบวนการพฒันาผลติภัณฑ (Song & Montoya-
Weiss, 1998) การจําแนกระดับนวัตกรรมทําไดโดย
พิจารณาจากความใหมสองดานหลักๆ คือ พิจารณาวา
ความใหมนัน้เปนสิง่ใหมสาํหรบัใคร (เปนส่ิงใหมสาํหรบั
องคกร หรือเปนสิ่งใหมของโลก) และพิจารณาวา
ผลิตภัณฑนั้นมีความใหมในแงใด (เทคโนโลยี ตลาด 
กระบวนการ หรอืการใชงาน) แนวคิดการจําแนกประเภท

ของนวตักรรมตามเกณฑดานเทคโนโลยไีดรบัการพฒันา

ตอมาในยคุหลงั ผลงานทีเ่ปนทีรู่จกักวางขวางคอืแนวคดิ

ของ Clayton M. Christensen Christensen ไดบัญญัติ

ศัพท  “Disruptive Technology” ในป ค.ศ.1995 ในชวง

แรก Disruptive Technology หมายถึง เทคโนโลยีที่มี

คุณลักษณะโดดเดนพิเศษสามารถมาแทนที่เทคโนโลยี

เดมิและสงผลทําใหพฤติกรรมของผูบริโภคเปล่ียนไปจาก

เดิมอยางสิ้นเชิง ภายหลัง Christensen ไดเปลี่ยนมาใช

คําวา “disruptive innovation” แทนเพราะเห็นวา

ผลติภณัฑทีเ่ขามาแทนท่ีสิง่ทีม่อียูเดมิและทําใหพฤติกรรม

ของผูบริโภคเปลี่ยนไปอาจมิไดเกิดเฉพาะจากเทคโนโลยี

เทานั้น แนวคิดนี้ทําใหมีการศึกษาตอยอดดานการ

เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด radical 

technical change (Leifer, 2000) ซึ่งมีลักษณะที่เทียบ

ไดกับโครงการนวัตกรรมขั้นสูง (breakthrough project) 

ซึง่ Wheelwright and Clark (1992) ระบวุาเปนโครงการ

ที่ตองอาศัยหรือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรากฐานของ

ผลติภณัฑหรอืกระบวนการผลติ มกัใชวสัดหุรอืเทคโนโลยี

ที่ใหมแบบกาวกระโดด หรือเปนการปฏิวัติกระบวนการ
ผลิต ในแงเศรษฐศาสตร breakthrough, disruptive 
innovation,และ radical innovation สามารถสรางความ

เตบิโตใหกบัองคกรธุรกจิอยางย่ังยนื โดยอาศัยความแตก

ตางในตลาด ตางจากการพัฒนาผลิตภัณฑแบบตอเนื่อง
คอยเปนคอยไป (incremental innovation) ซึ่งมีความ
คลายคลึงกับสิ่งที่มีอยูเดิมแลวในตลาด งานวิจัยจํานวน
มากช้ีใหเห็นขอแตกตางของการทํางานในกระบวนการ

พัฒนาผลิตภัณฑแบบกาวกระโดดและแบบตอเนื่อง สิ่งที่
พบคลายกันคือโครงการพัฒนาผลิตภัณฑกาวกระโดดมี

ชวงตนหรือระยะการวางแผนผลิตภัณฑที่ยาวนานกวา
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โครงการพัฒนาผลติภณัฑแบบตอเนือ่ง และจะสาํเรจ็เม่ือ
สามารถผสานเทคโนโลยเีขากบับรบิทการใชงาน (Leifer 
et al., 2000; Veryzer, 1998) ขอมูลการตลาดและ
ขอมลูเกีย่วกบัผูใชมบีทบาทมากในชวงตนของการพฒันา
ผลิตภัณฑแบบกาวกระโดด การศึกษาตลาดมีลักษณะ
เปนการสํารวจและการทดลอง และเนนที่การศึกษาแนว
โนม คุณคา (value) ของผลิตภัณฑในอนาคตมากกวา
การศกึษาขนาดหรอือตัราการเตบิโตของตลาดท่ีแนนอน 
(Lynn et al., 1996; Veryzer, 1998b; Leonard & 

Rayport, 1997; Rice et al., 1998; Leifer et al., 

2000) นอกจากนี้ Veryzer (1998) ยังเนนดวยวาการ

ทดสอบผลิตภณัฑทีใ่หมแบบกาวกระโดดตองอาศัยวธิกีาร

ทํางานแบบใหมซึ่งควรตองพัฒนาขึ้นมาเปนพิเศษ

1.3 กระบวนการนวัตกรรมและกระบวนการ

พัฒนาผลิตภัณฑใหม กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ

ใหมซึ่งริเริ่มโดยบริษัทที่ปรึกษา Booz, Allen and 

Hamilton Inc. (BAH) ในป ค.ศ. 1968 เปนที่รูจักอยาง

กวางขวางและมคีวามสาํคญัมากตอการบรหิารผลติภณัฑ

ใหม ในระยะแรกกระบวนการดังกลาวประกอบไปดวย 6 

ขั้นตอนไดแก การสํารวจ (exploration) การคัดกรอง 

(screening) การวเิคราะหทางธรุกจิ (business analysis) 

การพัฒนาผลิตภัณฑ (development) การทดสอบ 

( test ing) และการสร างประโยชน  เ ชิ งพาณิชย  

(commercialization/launch) ตอมาในป ค.ศ. 1982   

Booz et al. ปรับพัฒนากระบวนการนวัตกรรม โดยเริ่ม

ตนจากขั้นตอนการระบุกลยุทธ (strategy identication) 

ดงัจะกลาวถึงในสวนท่ี 4 และแผนภูมทิี ่2 ในระยะหลังมี

ผู เชี่ยวชาญในศาสตรการออกแบบอุตสาหกรรมและ

วิศวกรรมศาสตร ไดเสนอกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ

ใหมไวจํานวนมาก เชน Pugh (1983) เสนอ “The 

design activity model” ซึ่งมีขั้นตอนที่เริ่มและจบลงใน

ตลาด หรือ Ulrich (2000) ซึ่งแบงกระบวนการพัฒนา

ผลิตภัณฑออกเปน 6 ชวงจากการวางแผน จนถึง การ

ผลิตจํานวนมาก อยางไรก็ดีงานของ Booz et al. ยังได

รบัการอางถงึมาก และมคีวามสมัพนัธกบัระดบันวตักรรม

ขัน้สงู ในบทความนีจ้งึเลอืกนาํกระบวนการนวตักรรมของ 

Booz et al. มาใชเปนกรอบการวิเคราะหกรณีศึกษา

2 การออกแบบผลิตภัณฑ

2.1 การออกแบบผลิตภัณฑ  นักวิชาการหลาย     
ทานจากหลายสาขาไดใหคาํนยิามของการออกแบบไว ที่
สําคัญเชน Holmes (1934) กลาววา “Design is the 
deliberate ordering or planning of space, matter, or 
activity for a given purpose” หมายถึงการจัดระเบียบ
หรือวางแผนพ้ืนท่ี สรรพสิ่ง หรือกิจกรรมตามเปาหมาย
ที่กําหนดไว  Jones (1962) อธิบายวา “Design is the 

initiation of change in man-made things.” หมายถึง

การริเริ่มเปลี่ยนแปลงส่ิงที่มนุษยสร างขึ้น Archer 

(1965) กลาววา “Design is a goal-directed problem-

solving activity” หมายถึงการออกแบบคือกิจกรรมการ

แกปญหาตามเปาหมาย และในป ค.ศ. 1971  เขาย้ําวา 

“Design is a highly innovative cross-disciplinary 

process through which man seeks to satisfy not only 

himself but also the needs of others.” หมายถึง

กระบวนการนวัตกรรมบูรณาการขั้นสูงเพื่อตอบสนอง

ความตองการของผูอืน่ดวยไมเฉพาะแตความตองการของ

ตนเองเทาน้ัน กลาวโดยสรุป การออกแบบคือ การ

สรางสรรคสิ่งใหม ใหดียิ่งขึ้น ตามจุดมุงหมายที่กําหนด

ไว การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หมายถึง การ

ออกแบบผลิตภัณฑสําหรับการผลิตขึ้นดวยกรรมวิธีทาง

ดานอุตสาหกรรม โดยมีการวิเคราะหหาขอมูลตางๆ  

เกี่ยวกับหนาที่ใชสอยของผลิตภัณฑ กลุมเปาหมาย การ

ตลาดแลวนํามามาพัฒนาผลิตภัณฑใหมที่สามารถผลิต

เปนจาํนวนมาก ขายไดในตลาด ในราคาทีเ่หมาะสมตาม

เปาหมาย 

2.2 กระบวนการออกแบบ  ผู ริ เริ่มอธิบายถึง
กระบวนการออกแบบท่ีสําคัญคือ J. Christopher Jones 

และ Alexander (1960) ภายหลังผูเชี่ยวชาญไดเสนอ  
ขัน้ตอนการออกแบบไวจาํนวนมาก โดยสวนใหญจะกลาว

ถงึขัน้ตอนการวิจยั (research) การวิเคราะห (analysis) 
การสังเคราะห (synthesis) การประเมิน (testing, 
e v a l u a t i o n )  แ ล ะ ก า ร ทํ า ใ ห  เ ป  น รู ป ธ ร ร ม 

(implementation) บทความนี้เลือกใชกระบวนการ
ออกแบบท่ีเสนอโดย Vijay Kumar (2013) ซึ่งมีความ
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สัมพันธกับนวัตกรรม และอธิบายข้ันตอนการออกแบบ
อยางละเอียด 7 ขั้นตอน ดังจะอธิบายในสวนที่ 4 และ
แผนภูมิที่ 2

2.3 ประเภทของงานออกแบบ  นักวิชาการไดนํา
เสนอวธิจีดัแยกประเภทสายงานและผลงานการออกแบบ
ไวมากมาย สาํหรบัในบทความนีจ้ะกลาวถงึวธิจีดัจาํแนก
ทีส่อดคลองกบัระดบันวตักรรมและประเภทของสทิธบิตัร
ที่จะย่ืนขอจดได คือระบบการวางแผนและออกแบบ
ผลิตภัณฑนวัตกรรมแหงคุณคา หรือ  ‘Value Innovation 
Product Planning’ (VIPP)  (Israsena, 2010) ซึ่ง จัด
จําแนกประเภทโครงการออกแบบออกเปน 4 ประเภท 
ไดแก การพัฒนารูปลักษณและสัมผัสใหม (new look& 
feel) การพัฒนาวิธีการแกปญหาใหม (new solution) 
การพัฒนาการใชงานใหม (new usage) และการพัฒนา
คุณคาผลิตภัณฑใหม (new value) การจําแนกโครงการ
ออกแบบ 4 ประเภทน้ีมีความสัมพันธกับขอแตกตางใน
วธิกีารทาํงานและขอมูลทีจ่าํเปนตองใชโดยเฉพาะในชวง
ตน ตั้งแตการสํารวจโอกาสในการสรางนวัตกรรม การ
สังเคราะหแนวคิดนวัตกรรม การคัดกรองแนวความคิด 
ไปจนถึงการพัฒนาและทดสอบแนวคิด ซึ่งจะเอ้ือใหเกิด
การทํางานออกแบบอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ

3 การจดสิทธิบัตร

3.1 สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสําคัญที่รัฐ
ออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐ หรือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ ที่มีลักษณะตามที่กฎหมายกําหนด เปนสิทธิ
พิเศษท่ีใหผูประดิษฐคิดคนหรือผูออกแบบผลิตภัณฑ มี
สทิธทิีจ่ะผลิตสนิคา จาํหนายสินคาแตเพียงผูเดยีว ในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง การจดสิทธิบัตรมี 3 ประเภทคือ   

3.1.1. การประดิษฐ (Invention) หมายถึง ความคิด
สรางสรรคเกีย่วกบั ลกัษณะองคประกอบ โครงสรางหรอื
กลไกของผลติภณัฑ รวมทัง้กรรมวธิใีนการผลติการรกัษา 
หรอืปรับปรุงคณุภาพของผลิตภณัฑใหดขีึน้ หรือทาํใหเกิด
ผลิตภัณฑขึ้นใหม ที่แตกตางไปจากเดิม เชน กลไกของ
เครื่องยนต ยารักษาโรค เปนตน

3.1.2 การออกแบบผลิตภัณฑ (Product Design) ใน
ทางการจดสิทธิบัตร หมายถึง ความคิดสรางสรรคเกี่ยว
กับรูปรางลักษณะภายนอกของผลิตภัณฑ ที่แตกตางไป
จากเดิม
 
3.1.3 อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) คือ  หนังสือสําคัญ
ที่รัฐออกใหเพื่อคุมครองการประดิษฐจะมีลักษณะคลาย
กันกับการประดิษฐ แตเปนความคิดสรางสรรคที่มีระดับ
การพัฒนาเทคโนโลยีไมสูงมาก หรือเปนการประดิษฐ

คิดคนเพียงเล็กนอย และมีประโยชนใชสอยมากขึ้น (ดู 

ตารางที่ 1)   

3.2 การประดิษฐที่ขอรับสิทธิบัตรได  ตองประกอบ

ดวยลักษณะดังตอไปน้ี

3.2.1. เปนการประดษิฐขึน้ใหม คอื ไมเปนงานทีป่รากฏ

อยูแลว 

3.2.2. เปนการประดิษฐทีม่ขีัน้การประดิษฐสงูขึน้ คอื ไม

เปนทีป่ระจกัษโดยงายแกบคุคลท่ีมคีวามชาํนาญในระดบั

สามัญสําหรับงานประเภทน้ัน

3.2.3. เปนการประดิษฐที่สามารถประยุกตในทาง

อุตสาหกรรม คือ สามารถนําไปใชประโยชนในการผลิต

ทางอุตสาหกรรม รวมทั้งหัตถกรรม เกษตรกรรม และ

พาณิชยกรรม (แผนภูมิที่ 1)

ระดับของนวัตกรรม ประเภทผลงานการออกแบบ และ
สิทธิบัตร มีความสัมพันธกันดังในแผนภูมิที่ 1 กลาวคือ 

นวัตกรรมแบบกาวกระโดด (radical innovation, 
disruptive innovation, breakthrough) ซึ่งใหผลลัพธ

ทางการออกแบบในระดับคุณคาใหม การใชงานอยางใหม 
และวิธีแกปญหาใหม สามารถจดสิทธิบัตรประเภทสิ่ง
ประดิษฐ ผลิตภัณฑที่มีความใหม (novelty) มีขั้นการ
ประดิษฐขั้นสูง และสามารถประยุกตใชทางอุตสาหรรม 

หรอืพาณิชยกรรม จงึสามารถย่ืนจดสิทธบิตัรส่ิงประดิษฐ 

(invention patent) ไดในทางกลับกันผลิตภัณฑที่มีการ

ประดิษฐขั้นตํ่า คือพัฒนาลักษณะและกรรมวิธีเพียง    
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เล็กนอย แบบตอเนื่องและคลายคลึงกับสิ่งที่มีอยูแลว 

(continuing innovation, incremental innovation) แม

สามารถนําไปประยุตใชงานทางอุตสาหกรรม หตัถกรรม 

หรือพาณิชยกรรม สามารถขอย่ืนจดไดเพยีงอนุสทิธบิตัร 

(petty patent) เทานั้นสําหรับผลิตภัณฑที่มุงเนนการ

พัฒนารูปลักษณและการสื่อสารผานการออกแบบ (look 
& feel) ซึง่มีความคลายคลงึและตอเนือ่งกบัสิง่ทีม่อียูแลว 
แมสามารถนําไปประยุตใชงานทางอุตสาหกรรม หรือ

พาณิชยกรรม สามารถขอจดไดเพียงสิทธิบัตรการ
ออกแบบผลิตภัณฑ (product design patent) เพื่อ

คุมครองรูปราง ลวดลาย สีสัน เทานั้น

บทความน้ีจะกลาวถึงเฉพาะกระบวนการออกแบบผลิตภณัฑ 
นวัตกรรมแบบกาวกระโดด เพ่ือจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ 

ซึ่งตองอาศัยเทคนิควิธีและข้ันตอนท่ีแตกตางจากการ

ออกแบบรูปลกัษณผลติภณัฑ (styling, look & feel) และ

การออกแบบพัฒนาลักษณะการใชงานแบบตอเน่ืองและ

คลายคลึงกับส่ิงที่มีอยูแลวโดยท่ัวไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย

1 เพื่อศึกษากระบวนการออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรม
เพื่อการจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ

2 เพื่อศึกษาพัฒนาและระบุเทคนิควิธีการออกแบบ
ผลิตภัณฑสําหรับการจดสิทธิบัตรส่ิงประดิษฐอยางมี

ประสิทธิภาพ

ตารางที่ 1: เปรียบเทียบความคุมครองและลักษณะงานท่ีขอจดสิทธิบัตรประเภทตางๆ ได

ประเภท สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ออกแบบผลิตภัณฑ

1. ความคุมครอง
- ผลิตภัณฑ
- กรรมวิธี
- การทําใหผลิตภัณฑหรือกรรมวิธีดีขึ้น
- รูปราง ลวดลาย สีสัน

•
•
•

•
•
•

•

2. สิ่งท่ีขอรับได
- ใหม
- มีขั้นตอนการประดิษฐสูงขึ้น
- ประยุกตใชทางอุตสาหกรรม รวมท้ังหัตถกรรม และพาณิชยกรรม

•
•
•

•

•

•

•

แผนภูมิที่ 1: ความสัมพันธระหวางระดับนวัตกรรม ผลงานการออกแบบ และประเภทสิทธิบัตร
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ระเบียบวิธีวิจัย

1 ศึกษากระบวนการออกแบบและเทคนิคการออกแบบ
ผลติภณัฑเพือ่การจดสิทธิบตัรส่ิงประดิษฐโดยอาศัยกรณี
ศึกษาการออกแบบอุปกรณเคลื่อนยายผูสูงอายุไทย ซึ่ง
เปนโครงการออกแบบที่มุ งเนนผู ใช เปนศูนยกลาง 
(human–centered design) 

2 วิเคราะหและระบุเทคนิคการทํางานท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ เอื้อแกการจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ ในขั้น

ตอนตางๆ ของกระบวนการนวัตกรรม หรือกระบวนการ

พัฒนาผลิตภัณฑใหม และกระบวนการออกแบบ 

ผลการวจิยัจากการวเิคราะหกรณศีกึษา

การศึกษากระบวนการทํางานออกแบบจากกรณีศึกษา

การพัฒนาตนแบบเกาอ้ีรถเข็นเคล่ือนยายตัวผูสูงอายุ 

จากเตียงสามารถระบุขั้นตอน และวิธีการทํางานที่มี

ประสิทธิภาพและนําไปสูการจดสิทธิบัตรท่ีสัมฤทธ์ิผล   

ดังในแผนภูมิที่ 2  บทความน้ีอาศัยกระบวนการพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมซึ่งเสนอไวโดย Booz et al. (1982) และ

กระบวนการออกแบบซ่ึง Vijay Kumar (2013) เสนอไว

เปนกรอบแนวคิดในการวิเคราะหและอภิปรายกระบวนการ 

ทํางานออกแบบเพื่อการจดสิทธิบัตร (แผนภูมิที่ 2)

           

กระบวนการพัฒนาผลติภณัฑใหมซึง่พฒันาโดย Booz et al. 

(1982) ประกอบไปดวยขัน้ตอนการกําหนดกลยุทธหรือ

บทบาทของผลิตภณัฑ (new product strategy), การระบุ
โอกาสในการสรางนวตักรรม (opportunity identication), 
การสรางความคิดใหม (new idea generation), การคัด

กรองความคดิ (idea screening), การทดสอบและพฒันา

แนวคิด (concept testing & development), การ
วิเคราะหทางธุรกิจ (business analysis), การทดสอบ
และพัฒนาผลิตภณัฑ (product testing & development), 

การทดสอบการตลาด (test marketing), และการวาง
จําหนาย (launch) ในบทความนี้จะไมกลาวถึงราย

ละเอียดในข้ันตอน การวิเคราะหทางธุรกิจ  การทดสอบ

การตลาด  และการวางจําหนาย  ซึ่งไมมีความเกี่ยวของ

โดยตรงกับการทํางานของนักออกแบบ

Vijay Kumar (2013) ไดอธบิายขัน้ตอนการออกแบบใน

รายละเอียดเพ่ิมเติมจากการวิจัย การวิเคราะห การ

สงัเคราะหและการทําใหเปนรูปธรรม โดยกลางถึงขัน้ตอน 

การศึกษาเปาหมายการออกแบบ (sense intent) การ

ทําความเขาใจบริบทของงานออกแบบ (know context) 

การทาํความเขาใจผูใชและผูที่เกี่ยวของ (know people)

การกําหนดกรอบโจทยที่เปนประเด็นสําคัญ (frame 

insights) การสํารวจและสรางแนวคิดการออกแบบ 

(explore concept) การกําหนดกรอบผลลัพธทางการ

ออกแบบ (frame solutions) และการทําใหเปนรปูธรรม 

(realize offerings) กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑใหม

และกระบวนการออกแบบมีความสัมพันธกันดังใน

แผนภูมทิี ่2 เมือ่ใกลถงึเวลาส้ินสุดกระบวนการออกแบบ

ขั้นสุดทายแลวนักออกแบบหรือนักวิจัยสามารถย่ืน

เอกสารจดสิทธิบัตรเพื่อขอรับความคุมครองตามท่ีกลาว

ถึงแลวในข้ันตน 

การทํางานออกแบบเพื่อจดสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐตอง

อาศยัการวางแผนและวธิกีารเฉพาะในขัน้ตอนตางๆทีเ่อือ้

ใหเกิดสิ่งใหมแตกตางระดับสูงที่สามารถจดสิทธิบัตรได 

บทความน้ีจะกลาวถงึเทคนิควธิทีีพ่บวามปีระสทิธภิาพใน

แตละขั้นตอนของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑใหมและ

กระบวนการออกแบบดังในแผนภูมิที่ 2

1 ขั้นตอนการกําหนดกลยุทธของผลิตภัณฑ (new 

product strategy) ซึง่ตรงกับการศึกษาเปาหมาย (sense 

intent) หรือการคนควาหาขอมูลในชวงตนของกระบวน 

การออกแบบ

การออกแบบโครงการนีม้กีลยทุธทีจ่ะสรางความใหมและ

แตกตางจากส่ิงที่มีอยูแลวในตลาดโดยการตอบสนอง

ความตองการของผู สูงอายุและผู ดูแลชาวไทยซ่ึงมี

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแตกตางจากชาวตะวันตกผูริเริ่ม

การออกแบบผลิตภัณฑสําหรับดูแลผูสูงอายุตางๆ ผูสูง

อายุสวนใหญในประเทศไทยอาศัยอยูกับลูกหลานซ่ึงนับ
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เปนผูดูแลซ่ึงมีความจํากัดทั้งทางกายภาพและความรู

ความเขาใจเนื่องจากมิใชพยาบาลที่ไดรับการอบรม

เหมือนในประเทศตะวันตก นอกจากน้ีผูสงูอายุและผูดแูล

ไทยสวนใหญยงัมคีวามจาํกดัทางเศรษฐานะ มเีกณฑและ

ปจจัยในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑดูแลผูสูงอายุตางจากผูใช

ในประเทศตะวันตก การกําหนดกลยุทธการสราง

นวัตกรรมจากความแตกตางและขอจํากัดเหลานี้ทําให

เกิดโอกาสในการพฒันาผลติภัณฑใหมทีส่ามารถจดสทิธิ

บัตรได 

2 ขั้นตอนการระบุโอกาสในการสรางนวัตกรรม 

(opportunity identication) ซึ่งตรงกับขั้นตอนการวิจัย 
เพือ่ทําความเขาใจบริบทของงานออกแบบ เขาใจผูใช และ

การวิเคราะห เพือ่กาํหนดกรอบโจทยทีเ่ปนประเด็นสาํคญั 

(frame insights) ในกระบวนการออกแบบ

โครงการออกแบบน้ีวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพซึ่งไดจาก

การเก็บขอมลูดวยวิธทีางมานุษยวิทยาประยุกต (applied 
ethnographic approach) เพื่อทําความเขาใจบริบทและ

วฒันธรรมของผูใชอยางลกึซึง้ ไดแก การสมัภาษณพรอม
สังเกตขณะประกอบกิจกรรมจริงภายในที่พักอาศัย 
(contextual interview and observation) และการจด
บันทึกพรอมถายภาพโดยผูดูแล (self-documentary 

แผนภูมิที่ 2: กระบวนการและวิธีการทํางานออกแบบนวัตกรรมเพ่ือการจดสิทธิบัตรส่ิงประดิษฐ

study) ของตัวแทนผูสูงอายุและผูดูแลจํานวน 50 คู ซึ่ง

ถูกคัดเลือกจากกลุ มผู ป วยนอกของโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ โดยศึกษารายละเอียดและตนตอของปญหา

ตางๆในการดูแลผูสูงอายุที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวัน 

การวิเคราะหประเด็นปญหาความตองการถูกแบงเปน

หมวดหมูตามกิจกรรมการเคล่ือนยายตัวผูสูงอายุยอยๆ 

ไดแก การเคลือ่นตัวจากนอนเปนน่ัง จากนัง่เปนยืน การ

เคลื่อนท่ีในแนวราบบนพ้ืน และจากเตียงสูเกาอี้ เปนตน 

วธิกีารเกบ็และวเิคราะหขอมลูดงักลาวมปีระสทิธภิาพใน

การคนหาและระบุประเด็นสําคญั หรอืความตองการทีย่งั

ไมไดรบัการตอบสนอง ผลการวเิคราะหถูกนาํมาจดักลุม 
เรยีงลาํดบัความสาํคญั ตามกรอบแนวคดิ “The Inclusive 

I.C.E. Cube” (individual capability-Cultural specicity- 
Economical limitation) (Israsena and Boonvong, 

2010)  ซึ่งมุงเนนการระบุความตองการใชงานใหม
สาํหรบัผูใชซึง่มคีวามแตกตางดานความสามารถทางกาย 

เศรษฐานะ และวัฒนธรรม

จากน้ันสรุปความตองการและต้ังเปนเปาหมายในการ
ออกแบบผลิตภัณฑใหม ดังในตารางท่ี 2 ในระหวางที่
สรุปความตองการใชงาน นักวิจัยและนักออกแบบได
สํารวจตลาดและวิเคราะหคูแขงโดยศึกษาจุดแข็งหรือจุด
ขายของผลิตภัณฑที่มีอยูในทองตลาดควบคูไปดวย เพื่อ
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และการใชงานในบริบทใหม (new vale/ context of 
use), 2. กระบวนการและขั้นตอนการใชงานใหม (new 
usage/ new use process), และ 3. วิธีการแกปญหา
อยางใหม (new solution) ตามระบบ VIPP ซึ่งกลาวถึง
แลวใน 1.2.3 และแผนภูมิที่ 1 

เมื่อไดแบบจํานวนมากกวา 150 แบบ (ดังตัวอยางใน
ภาพที่ 1) จากกระบวนการคิดสรางสรรคแบบเอนกนัย 
(divergent thinking) นกัวิจยัและนักออกแบบไดจดัหมวด

หมูและพัฒนาแบบโดยใชการคิดสรางสรรคแบบเอกนัย 

(convergent thinking) เพือ่นาํสิง่ท่ีดใีนแบบตางๆ ผสาน

เขาดวยกันใหเหลือจํานวนตัวเลือกที่นอยลงและสามารถ

ตอบสนองความตองการตางๆ ไดดีขึ้น 

นักออกแบบใชเกณฑการคัดกรอง ดานระดับนวภาพ 

ความเปนประโยชนแกผูสูงอายุและผูดูแลไทย ความมี

เอกลกัษณสาํหรบับรบิทการใชงานของไทย ความเหมาะ

สมกบัเศรษฐานะของผูใชไทย ในการคัดกรองควบคูไปกบั

แผนภูมิที่ 3: กรอบแนวคิด The Inclusive I.C.E. Cube 
ที่มา: Israsena and Boonvong, 2010

สามารถกาํหนดกรอบโจทยผลติภณัฑใหมทีส่ามารถตอบ
สนองความตองการท่ีสําคัญ แตกตางและยังไมมี
ผลิตภัณฑใดตอบสนองไดในตลาด (แผนภูมิที่ 3) 

3 ขั้นตอนการสรางแนวคิดใหม และการคัดกรอง

แนวคิด ซึง่ตรงกับขัน้ตอนการสังเคราะหชวงตนเพือ่การ
สํารวจและสรางแนวคิดการออกแบบในกระบวนการ
ออกแบบ

เพื่อใหขั้นตอนน้ีเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ นักวิจัยได

เชิญนักออกแบบ 8-10 คน ที่มีประสบการณทํางาน

ออกแบบสาขาหลากหลายและมิไดอยู ในโครงการมา

ตั้งแตเร่ิมตน เขามารับฟงโจทย สรุปปญหาและความ

ตองการของผูใช เพื่อระดมสมองสํารวจและสรางแนวคิด

การออกแบบท่ีมีนวภาพแตกตางจากส่ิงที่มีอยู แลวใน

ตลาด การระดมสมองแบงการทํางานเปนชวงๆตาม

ประเด็นปญหาความตองการท่ีแยกยอยเปนสวนๆ การ

ระดมสมองท้ังหมดมุงเนน: 1. การตอบสนองคุณคาใหม
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การคิดสรางสรรคแบบเอกนัยเพื่อนําขอดีในแบบตางๆ
ผสานเขาดวยกนั ผลการคดักรองชีใ้หเหน็ความจาํเปนใน
การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อ 1) ผูสูงอายุที่นอนบนพื้นไม
สามารถลุกข้ึนไดเอง และ 2) ผูดูแลซึ่งไมมีแรงยกยายผู
สูงอายุ ดังตัวอยางแนวคิดที่ผานการคัดกรองและพัฒนา
ดวยการคิดเอกนัยดังในภาพที่ 2 

4 ขั้นตอนการทดสอบและพัฒนาแนวคิด (concept 
testing & development)  ซึ่งตรงกับขั้นตอนการ

สังเคราะหชวงทายเพ่ือกําหนดกรอบผลลัพธหรือวิธีการ

แกปญหาในกระบวนการออกแบบ

เนือ่งจากแนวคดิมคีวามใหมอยางกาวกระโดดทางคณุคา

ทั้งดานบริบทและขั้นตอนวิธีการใชงาน ในขั้นตอนนี้นัก

วิจัยและนักออกแบบจึงตองอาศัยการเลาเร่ืองการใชงาน

ในขั้นตอนตางๆ ประกอบกับภาพราง และ วิดีโอ จําลอง

เหตูการณขั้นตอนใชงาน ในการสัมภาษณและขอคํา

แนะนําจากแพทย ผูเชี่ยวชาญ ผูสูงอายุและผูดูแลตาม

บาน (in-home interview) นอกจากนั้นนักวิจัยและนัก

ออกแบบไดอาศัยการทดสอบดวยตนเอง (immersion) 

การจําลองสถานการณ (simulation) โดยแบงข้ันตอน

การใชงานเปนชวงยอยๆ เพื่อทดสอบวัสดุ กรรมวิธี และ

ทางเลือกอันหลากหลาย นักออกแบบแยกทดสอบและ

พัฒนาแนวคิดเปนสวนๆ เชน แยกการเล่ือนตัวบนเตียง

ออกจากการเขน็ยายแนวราบ ควบคูไปกับการสบืคนสทิธิ

บัตรตางๆ ทั้งในกลุมผลิตภัณฑสําหรับผูสูงอายุ และใน

ผลิตภัณฑอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวของ เพื่อหลีกเล่ียงงาน

ออกแบบที่ซํ้าซอนกับที่มีอยู  และนําวิธีการแกปญหา 
กลไกหรือเทคโนโลยีที่พบมาประยุกตใหในลักษณะใหม

5 ขั้นตอนการทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ (product 

testing & development) ซึง่ตรงกบัขัน้ตอนการทาํใหเปน

รูปธรรมในกระบวนการออกแบบเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑที่
มคีวามแตกตางนักวจิยัและนักออกแบบใชวธิกีารทดสอบ
และพัฒนาช้ินสวนแยกยอยของผลิตภัณฑเปนจาํนวนมาก

เชน ชิ้นสวนมือจับ ชิ้นสวนแผนรองเลื่อน ชิ้นสวนราง
เลือ่นหลายแบบ แลวจากนัน้จงึทดลองรวบผสานชิน้สวน
ยอยในลกัษณะตางๆ นกัออกแบบสาํรวจการนาํเทคโนโลยี 

ที่มีอยูแลวในผลิตภัณฑอื่นมาประยุกตใชในลักษณะใหม 
การทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑในระยะแรก เปนการ
ทดสอบชิน้สวนแยกยอยท่ีตอบสนองการใชงานเฉพาะบาง
ขั้นตอน โดยการสรางสถานการณจําลอง และการสมมติ

บทบาทของนกัวิจยัและนกัออกแบบ สวนการทดสอบและ
พฒันาตนแบบในระยะสดุทาย นกัวิจยัใชตนแบบทีผ่สาน
รวมชิ้นสวนยอยเขาดวยกันเปนช้ินงานท่ีสมบูรณ ในการ
สมัภาษณผูเช่ียวชาญ และทดสอบการใชงานในบริบทจรงิ 

ในระหวางการทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ นักวิจัยและ

นกัออกแบบสืบคนขอมลูสทิธบิตัรทัว่โลกและสรางตาราง

เปรียบเทียบความแตกตางระหวางผลิตภัณฑทีต่องการจะ

ขอย่ืนจดสิทธิบัตร ตารางเปรียบเทียบความแตกตางนี้ 

เอือ้ใหคณะผูวจิยัรางเอกสารขอยืน่จดสทิธิบตัรทีส่ามารถ

ระบุประเด็นการขอถือสิทธิคุมครองไดอยางชัดเจน เปน

ประโยชนแกผูตรวจรบัเอกสาร ชวยลดขัน้ตอนการทํางาน
และระยะเวลาการตรวจสอบของสถาบันทรัพยสินทาง

ปญญา จึงทําใหสามารถยื่นจดสิทธิบัตรไดอยางรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ

อภิปรายผลการวิจัย

เน่ืองดวยการออกแบบโครงการนี้มีเปาหมายที่จะสราง

ความใหมจากความแตกตางทางวฒันธรรม ทางกายภาพ 

และเศรษฐานะ เทคนิควิธีการออกแบบที่มีมนุษยเปน

ศูนยกลาง (human-centered design) จึงมีสวนสําคัญ

มากสําหรับทุกๆข้ันตอนของการทํางาน การระบุโอกาส
ในการพัฒนานวัตกรรมเร่ิมตนจากการศึกษาความ
ตองการของผูใชที่มีรากฐานทางวัฒนธรรม ลักษณะทาง

กายภาพ และเศรษฐานะ เฉพาะพิเศษ ตามแนวคิด I.C.E. 

cube model กอนแลวจึงศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การตอบความตองการของผูใช ในทางกลับกันสําหรับ

โครงการออกแบบท่ีมุงเนนท่ีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม
เพื่อจดสิทธิบัตรอาจตองอาศัยกระบวนการทํางานท่ีตาง
ออกไปจากในกรณีศึกษาน้ี เชน เริ่มตนจากการศึกษา

เทคโนโลยกีอนแลวจงึหาวธิปีระยกุตใชเทคโนโลยสีาํหรับ
บริบทและผูใชที่เหมาะสม
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ตารางที่ 2: ตารางสรุปความตองการของผลิตภัณฑเคลื่อยยายตัวผูสูงอายุไทย

อยางไรก็ดี การทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑแบบแยก
สวนประกอบยอยอันหลากหลาย และศึกษาวิธีนําสวน

ประกอบยอยมาประกอบเขาดวยกันในลักษณะใหมๆ  เอือ้
ใหสามารถพัฒนาผลิตภัณฑที่มีจุดแตกตางจากส่ิงที่มีอยู

แลวเปนจาํนวนมากนาจะสามารถนําไปประยุกตใชไดกบั

การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อการจดสิทธิบัตรแทบทุก

ประเภท การทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑควรตองทํา
ควบคูไปกบัการสืบคนสทิธบิตัรท่ัวโลกและการทําตาราง
เปรียบเทียบเพื่อใหสามารถพัฒนาและระบุจุดท่ีแตกตาง
ไดอยางชัดเจน
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ภาพที่ 1:  ตัวอยางแนวคิดที่ไดจากการระดมสมองแยกประเด็นการแกปญหายอย

สรุป

การออกแบบพัฒนาผลติภณัฑใหมซึง่มีผูใชเปนศนูยกลาง
เพื่อจดสิทธิบัตรตองอาศัยขั้นตอนและวิธีการออกแบบ
พิเศษท่ีเอื้อใหสามารถระบุโอกาสในการสรางนวัตกรรม
อยางกาวกระโดด กระบวนการและเทคนิควิธีการ
ออกแบบตางๆ ที่ไดรับการพัฒนาและเรียบเรียงไวใน
บทความนี้ (แผนภูมิ 2) โดยเฉพาะการสืบคนสิทธิบัตร
ควบคูไปกับ การใชตนแบบ ทดสอบพฤติกรรมการใชงาน 
การออกแบบช้ินสวนยอยๆใหมจํานวนมาก แลวรวบ
ผสานช้ินสวนยอยเขาดวยกันดวยวิธีตางๆ เอื้อใหเกิดผล
งานออกแบบที่มีนวภาพและคุณประโยชนซึ่งสามารถยื่น
จดสิทธบิตัรสิง่ประดษิฐได กระบวนการออกแบบนีน้าจะ
สามารถนําไปประยุกตใชไดกับการออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมซึ่งมีผูใชเปนศูนยกลางแทบทุกประเภท 
การเตรียมการและวางแผนการทํางานออกแบบตามข้ัน
ตอนตางๆ ดวยเทคนิควิธีที่เหมาะสมเอ้ือใหนักออกแบบ
สามารถดําเนินการออกแบบผลิตภัณฑใหมเพื่อจด     
สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐไดอยางมีประสิทธิภาพ

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจยันีไ้ดรบัการสนับสนุนจากโครงการสงเสริมการวจิยัใน
อุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติของสํา
นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (AS576A) ภายใต

โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ประจําปงบประมาณ 

2553-2556 และไดรับความอนุเคราะหจากภาควิชาการ
ออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปตยกรรมและบริษัท ช. ฐิติ
ชยั จาํกดั ในการพฒันากลไกและขึน้ตนแบบผลติภณัฑ ไดรบั
ความอนุเคราะห จากภาควิชาเวชศาสตร ฟ  นฟู คณะ

แพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในการทดสอบ

ตนแบบ และไดรับคําปรึกษาจากคณาจารยและผูเชี่ยวชาญ
จาก ภาควิชาวิศวกรรมยานยนต คณะวิศวกรรมศาสตร ภาค

วิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร สถาบันทรัพยสินทาง

ปญญา ศูนยนวัตกรรมดานการออกแบบอุตสาหกรรม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย บริษัท Flexiplan Design Co., Ltd. 

และ หางหุนสวนจํากัด ส. กิติวรรณชัย เอ็นจิเนียร่ิง
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ภาพท่ี 2:  ตัวอยางแบบข้ันแนวคิดท่ีผานการคัดกรอง
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