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สวนที่ 1  

บทนำ 
 

 ความเปนมา : 

 จากรายงานการผลการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
 

การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล กำหนดอยูในเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals: SDGs) ท่ีรับรองโดยประเทศสมาชิกของสหประชาชาติ“เปาหมายที่ 3 Good Health เปาหมายยอยที่ 3.5 

เสริมการปองกันและการรักษาการใชสารในทางที่ผิด ซึ่งรวมถึงการใชยาเสพติดและการใชแอลกอฮอลแบบอันตราย 

ตัวชี้วัดที่  2 การใชแอลกอฮอลแบบอันตราย (3.5.2)” โดยกำหนดตัวชี้วัดลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลตอหัวประชากรตอปของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป (ลิตรของแอลกอฮอล บริสุทธิ์ตอคนตอป) เปาหมาย

ในป 2568 ลดลงรอยละ 10 (9 Global NCD targets) และมีขอมูลวิชาการ แสดงใหเห็นวาการดื่มสุราเพ่ิม 

ความเหลื่อมล้ำและชองวางทางสังคม ซึ่งเปนหนึ่งในเปาหมาย SDG “เปาหมาย ที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายใน

และระหวางประเทศ” สำหรับภายในประเทศกลุมคนจนมีแนวโนมที่จะไดรับผลกระทบจากการดื่มสุรา และแบกรับ

ผลกระทบดังกลาวมากกวากลุมคนรวย  รวมทั้งคนจนยังมีศักยภาพและความสามารถในการจัดการปญหาที่เกิดขึ้น

ไดต่ำกวาคนรวย สวนในระดับระหวางประเทศ พบวา ประเทศท่ียากจนดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในปริมาณท่ีนอย

กวาประเทศที่ร่ำรวย แตเมื่อคิดเปน “ปริมาณอันตรายตอ หนวยการดื่มเปนลิตร (harm per liter)” บอยครั้งที่

ประเทศท่ียากจนกลับมีปญหาสูงกวาประเทศร่ำรวยในหนวยปริมาณการดื่มท่ีเทากัน 
 

จากขอมูลการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยสำนักงานสถิติแหงชาติ ระหวาง 

 ป พ.ศ. 2544 – 2560 พบวา ภาพรวมความชุกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลของประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไป 

ในชวง 16 ป ที่ผานมาคอนขางคงที่ มีแนวโนมเพิ่มข้ึนเล็กนอย จากรอยละ 32.7 ในป 2544 เปนรอยละ 34.0  

ใน ป2558 และกลับลดลงอยางเห็นไดชัดในป 2560 เหลือรอยละ 28.4 โดยเปนนักดื่มชายมากกวานักดื่มหญิง 4.5 

เทา (รอยละ 47.5 และ 10.6 ตามลำดับ) หากจำแนกตามอายุ ชวงอายุ 15-19 ป พบวาแนวโนมความชุกของ 

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลกลับมีทิศทางเพิ่มข้ึนอยางเห็นไดชัดจากรอยละ 12.9 ในป 2550 เปนรอยละ 19.4 

ใน ป 2558 และลดลงในป 2560 เชนกัน อาจเปนผลมาจากรัฐบาลขอความรวมมือใหงดจัดงานรื่นเริงตางๆ และไว

ทุกขเพื่อถวายความอาลัยแดในหลวงรัชกาลที่ 9 เปนเวลา 1 ป รวมถึงหนวยงานตางๆ และประชาชน สวนใหญรวม

ทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีถวายเปนพระราชกุศลในชวงเวลาดังกลาว 
 

พฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอลจำแนกตามกลุมอายุ เพศ และเขตการปกครองในการสำรวจ ป 2560 

พบวา กลุมเยาวชนอายุ15-19 ป มีสัดสวนนักดื่มปจจุบันรอยละ 13.6 และเปนนักดื่มประจำรอยละ 3.3 ความชุก

ของการดื่มทุกประเภทสูงที่สุดในกลุมวัยทำงาน (อายุ25-44 ป) และความชุกของการเคยดื่มแตหยุด ดื่มไปแลว 

ใน 12 เดือนที่ผานมาสูงที่สุด (รอยละ 25.4) ในกลุมวัยผูสูงอายุ (อายุ60 ปขึ้นไป) ประชากรที่อาศัย อยูในเขต



2 

เทศบาลรอยละ 27.4 เปนนักดื่มปจจุบัน และรอยละ 11.9 เปนนักดื่มประจำ สวนประชากรที่อาศัย อยูนอกเขต

เทศบาลรอยละ 29.2 เปนนักดื่มปจจุบัน และรอยละ 13.0 เปนนักดื่มประจำ แมในเขตเทศบาลจะ มีสัดสวน นักดื่ม

ปจจุบันและนักดื่ม ประจำนอยกวานอกเขตเทศบาล แตในเขตเทศบาลกลับมีสัดสวนนักดื่ม หนักประจำ (รอยละ 

3.2) สูงกวานอกเขตเทศบาล (รอยละ 2.9)  
 

สาเหตุของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล สวนใหญทั้งนักดื่มเพศชาย และนักดื่มเพศหญิง เริ่มดื่มสุราเพราะ

ตามอยางเพ่ือน/เพื่อนชวน (รอยละ 41.6 และรอยละ 29.6 ตามลำดับ) รองลงมาของนักดื่มชายที่เริ่มดื่มสุราเพราะ

อยากลองดื่ม (รอยละ 30.5) ในขณะที่นักดื่มหญิงท่ีเริ่มดื่มสุราเพราะเขาสังคมในงานรื่นเริง/งานประเพณีตางๆ เชน 

งานแตงงาน งานทำบุญ ขึ้นบานใหม (รอยละ 27.8) โดยอายุเฉลี่ยที่เริ่มดื่มในเพศชายคือ 19 ปและผูหญิงเริ่มดื่มเมื่อ

อายุ24 ป  สวนสาเหตุสำคัญของการเลิกดื่มสุราในกลุมผูที่เคยดื่มแตไมดื่มใน 12 เดือนที่แลว พบวา สวนใหญท่ีเลิก

ดื่มเพราะตระหนักวาสุราไมดีตอสุขภาพ (รอยละ 64.1) รองลงมาคือปวย/เปนโรคแลวแพทยแนะนำใหเลิก ดื่มสุรา 

(รอยละ 11.7) ลูกหลาน/พอแม/คนในครอบครัวขอรอง (รอยละ 9.8) และตองการประหยัด 
 

ผลกระทบจากการดื่มเครื่องด่ืมแอลกอฮอล จากการสำรวจสถิติความรุนแรงในครอบครัว โดยรวบรวมขาว

จากหนังสือพิมพ 10 ฉบับ ระหวางเดือน มกราคม - มิถุนายน 2563 พบขาวความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 350 

ขาว และในจำนวนขาวดังกลาวมี เครื่องดื่มแอลกอฮอลเปนปจจัยกระตุนถึง 74 ขาว (รอยละ 21.14) และจากสถิติ

การเกิดอุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2563 (ระหวางวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 พบวา เกิด

อุบัติเหตุ จำนวน 3,421 ครั้ง โดยสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ เมาแลวขับ ถึงรอยละ 32.68 การบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลยังสงผลใหเกิดอุบัติเหตุ หากผูบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ไมระมัดระวังในการบริโภค บริโภค

ดวยความประมาท ก็ยอมประสบอุบัติเหตุไดโดยงายยิ่งเปนขณะขับรถบนทองถนนดวยแลว จากขอมูลจะเห็นวา

จำนวนคดีขับรถขณะเมาสุรามีแนวโนมเพ่ิมขึ้น อยางไรก็ตาม ในชวงปพ.ศ. 2551-2560 จำนวนคดีขับรถขณะเมา

สุราคอนขางคงที่เฉลี่ย 44,164 คดี คิดเปนรอยละ 84.59 
 

ปญหาดานสุขภาพจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล จากผลการสำรวจปญหาสุขภาพจิตในคนไทย

ระดับชาติ ป พ.ศ.2556 พบวา คนไทยอายุ 18 ปขึ้นไปที่ มีความผิดปกติพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล 

หรือ alcohol use disorders 2.7 ลานคน โดยเปน ผูดื่มแบบอันตราย (alcohol abuse) 1.8 ลานคน และเปน 

ผูดื่มแบบติด (alcohol dependence) 9 แสนคน แตในจำนวนนี้เขารับบริการสุขภาพจากฐานระบบ 43 แฟม

กระทรวงสาธารณสุขในป พ.ศ. 2559 เพียง 168,729 คน นั่นหมายความวา มีผูมีปญหาพฤติกรรมการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอลท่ีควรไดรับการดูแลทางการแพทยไดรับบริการจริงเพียงรอยละ 6.13 แสดงถึงชองวาง 

การเขาถึงบริการของผูมีปญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่สูงมาก และมีการพัฒนาจากงานวิจัยอยางเปน

ระบบโดยอาศัยแนวคิดการดูแลเชิงรุกในชุมชนที่ดำเนินการโดยบุคลากรสุขภาพ ผลการศึกษาประสิทธิผลของ

โปรแกรมฯ ในชุมชน 4 ภาค เมื่อครบ 1 ป พบวา ผูติดสุราลดปริมาณการดื่ม รอยละ 90.0 - 96.7 และสามารถเลิก

ดื่มสุราไดรอยละ 10.0 – 30.0  
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คำถามที่ตองคนหาคำตอบ คือ ทำไมอัตราการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจึงคอนขางคงที่ และมีแนวโนม

เพ่ิมขึ้นเล็กนอยในกลุมตางๆ และในกลุมชวงอายุ 15-19 ป พบวา แนวโนมความชุกของการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลกลับมีทิศทางเพ่ิมขึ้น และหากจะใหลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลลงควรทำอยางไร จึงเปนท่ีมาของ

โครงการพัฒนาชุดความรูและสื่อการเรียนรูเพื่อการขยายผล : ศูนยเรียนรูสุขภาวะ  ของเพลินพาดี ซึ่งไดรับ 

การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ใหพัฒนาชุดความรูและสื่อการเรียนรูที่

พรอมขยายผลในประเด็นชุมชนปลอดเหลาใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมายสำนักสนับสนุน 

การควบคุมปจจัยเสี่ยงหลัก สสส. ซึ่งเปนสำนักเชิงรุกประเด็นแอลกอฮอลและภาคีเจาของชุดความรูแอลกอฮอล 
 

โดยระยะแรกเริ่มของโครงการพัฒนาชุดความรูฯจวบจนปจจุบัน โครงการใชแนวคิดการทำงานตามกลยุทธ

การสรางเสริมสุขภาพท่ีมีความครอบคลุมในการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ่งแวดลอมที่เปนนโยบาย ระบบบริการ การสราง

สิ่งแวดลอม ความเขมแข็งของชุมชนและการปรับพฤติกรรมบุคคล เปนแนวทางในการขับเคลื่อนมาอยางตอเนื่อง 

ดวยเหตุดังกลาว โครงการจึงศึกษาตนทุนความรูการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากเจาของชุดความรูแอลกอฮอล 

ไดแก สำนักงานเครือขายองคกรงดเหลา (สคล.) และจากประสบการณดำเนินงานประเด็นแอลกอฮอลจากพี่เลี้ยง/ 

แกนนำในพ้ืนที ่เพ่ือพัฒนาเปนชุดความรูเลมนี ้ที่จะเปนประโยชนอยางยิ่งสำหรับผูที่มคีวามสนใจอยากทำ เพราะจะ

ไดเห็นความสำเร็จ และความภาคภูมิใจของการขับเคลื่อนงานการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล 
 

 วัตถุประสงคของชุดความรู : 

1. พัฒนาศักยภาพแกนนำ/ชุมชนในการควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล (เกิดคนท่ีมีศักยภาพ  

เกิดแผนและกิจกรรม) และใหชุมชนกำหนดนโยบายและมาตรการชุมชนในการควบคุมแอลกอฮอล  

2. ลดจำนวนผูดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในชุมชน และปองกันนักดื่มแอลกอฮอลหนาใหม  

3. สร างการร ับร ูและความตระหนักในพ ิษภ ัยของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลและอุบัติ เหตุ/ 

ความสูญเสียจากการดื่มแอลกอฮอล 
 

 ขอบเขตของการใชชุดความรู : 

ชุดความรูสรางแกนนำการทำงานเรื่องชุมชนคนสูเหลาเลมนี้ มีการพัฒนาการจากประสบการณ

คนทำงาน ที่เนนเฉพาะเรื่องการควบคุมแอลกอฮอล และมุงใหผูที่สนใจเรียนรูนำไปใชเปนแนวทางการควบคุม

แอลกอฮอลในพ้ืนที่/ชุมชน เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทและแผนงานในชุมชน  และสิ่งที่ถายทอดจากประสบการณนี้

จะทำใหเขาใจขั้นตอนการดำเนินงาน  ซึ่งไดอธิบายขั้นตอนการดำเนินงานอยางเปนระบบในทุกขั้นตอนที่ไดเชื่อมโยง

และสอดคลองกับ 3 ชุดเครื่องมือการเรียนรู ที่โครงการพัฒนาชุดความรูและสื่อการเรียนรูเพื่อการขยายผล :  

ศูนยเรียนรูสุขภาวะ  ของเพลินพาดี ไดพัฒนาเปนเครื่องมือการเรียนรูที่ตองนำมาใชควบคูการทำงานรวมกัน ไดแก 

1. ชุดกิจกรรมพัฒนาทีมคนสูเหลา เปนหนังสือที่รวบรวมกิจกรรมตางๆ ไว สามารถเลือกหาหยิบใช

กิจกรรมตาง ๆที่เหมาะกับงาน ออกแบบกิจกรรมเปน 3 แนวทาง คือ 1) การปรับพฤติกรรม เปน
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กระบวนการชวนผูดื่มใหลดความถี่ในการดื่ม ชวนใหหยุดใหเลิก และมีการชม/เชียร ชวยดวย

วิธีการตางๆเพ่ือใหลด ละ เลิกการดื่ม และเมื่อเลิกไดสำเร็จมีกระบวนการเชิดชูผูที่เลิกดื่มเหลาได 

2) การปรับสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการลดละเลิกการดื่ม เชน การสรางพ้ืนที่ปลอดแอลกอฮอล 

การมีมาตรการของชุมชน และจัดทำขอตกลงรานคาใหปฏิบัติตามกฎหมาย และ 3) การขับเคลื่อน

นโยบายและการแสวงหาเครือขาย (ชง เชื่อม แชร)  รวมทั้งมีตัวอยางกิจกรรมตางๆ ที่นาสนใจ 

2. คูมือการใชชุดเครื่องมือพัฒนาทีมคนสูเหลา เปนแนวทางการใชชุดเครื่องมือพัฒนาทีมคนสูเหลา 

(ขอ 3 ดานลางนี้) ที่แสดงใหเห็นวา มีเอกสารและใบงานอะไรบาง และมีแนวทางเปนขั้นตอนการ

ใชชุดเครื่องมือฯ 

3. ชุดเครื่องมือพัฒนาทีมคนสูเหลา มีกระบวนการ 5 ขั้นตอน เปนใบ A3 คือ 1) ชวนใคร  บทบาท

ทำงาน 2) ออกแบบเขาใจปญหาแรงเสริม-ตาน 3) ออกแบบกิจกรรมใหเหมาะสมกับพ้ืนที่   

4) หลังจากทำกิจกรรมแลว ประเมินผล ทำแลวเปนอยางไร เพื่อดูความสำเร็จ/อุปสรรค พัฒนา

กิจกรรมและทีม สุดทาย 5) สงตอขอความรวมมือ   
 

ลักษณะของชุดความรู จะมีเนื้อหาที่  1) เนนความรู : Teaching  2) เนนวิธีการ : Training และ 

3) เนนสรางแนวความคิด : Coaching และสอดคลองเครื่องมือการเรียนรูทั้ง 3 ชุดดังกลาว  เพื่อชวยกระตุน 

ความสนใจ และกอใหเกิดความตองการเรียนรูอยูตลอดเวลา และเปดโอกาสใหผูเขารวมอบรมเรียนรูอยางมีสวนรวม

ในการคิด อภิปรายและกระทำรวมกับการอบรม รวมท้ังสงเสริมการเรียนรูทีเ่ขาใจลักษณะบุคคลและมีความสัมพันธ

ที่เปนมิตร เพ่ือใหผูเขารวมการอบรมเขาใจและกลาแสดงออก 

 จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมเมื่อสิ้นสุดการอบรม : 

ผูเขาอบรมสามารถ 

1. สามารถนำชุดความรูเลมนี้  ถายทอดความรู พัฒนาศักยภาพชุมชน ดวยวิธีการ การออกแบบ  

การวิเคราะหนำไปสูแผนการทำงานในพ้ืนที่ชุมชน 

2. เขาใจบทบาทหนาที่และการทำงานรวมกันในพ้ืนที่ชุมชน และรวมวิเคราะหปญหาที่สามารถนำไปสู 

การแกไขปญหาไดตรงจุด 

 ผลท่ีคาดวาจะไดรับเม่ือเขารับการอบรม : 

1. สรางความตระหนักถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนสภาพแวดลอมและพฤติกรรมของการดื่ม

แอลกอฮอล รวมทั้งผลกระทบการดื่มแอลกอฮอล 

2. ขยายผลกิจกรรมและทำตอเนื่อง เพ่ือใหมีความตอเนื่องยั่งยืน และเผยแพรแนวคิดและวิธีการทำงานไป

ยังพ้ืนที่ใกลเคียงที่สนใจ (เปนพื้นที่ศึกษาดูงานหรืออบรมใหความรูแกผูสนใจ) อบรมทักษะใหพ้ืนที่อ่ืนๆ เชน การทำ
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แผนที่ชุมชน 

 กลุมเปาหมาย : 

1. บุคคลที่สนใจอาสาเขามารวมแกไขปญหาเรื่องแอลกอฮอล (เหลา)ในชุมชน 

2. อาสาสมัคร ชมรม หนวยงาน องคกรที่ตองการทำกิจกรรม/โครงการแกไขปญหาเรื่องแอลกอฮอล 

ในชุมชน 

3. องคกร หนวยงาน ที่ตองการยกระดับจากการทำกิจกรรม/โครงการ ไปสูการขับเคลื่อนนโยบายและการ

สรางเครือขายชุมชนคนสูเหลา 
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สวนที่ 2 

โครงสรางชุดความรูสรางแกนนำการทำงานเรื่องชุมชนคนสูเหลา 
 

นางสาวปยะพรรณ มลิหอม ผูจัดการโครงการพัฒนาชุดความรูและสื่อการเรียนรูเพ่ือการขยายผล :  

ศูนยเรียนรูสุขภาวะ  ของเพลินพาดี ชี้แจงที่มาและแนะชุดความรู โดยโครงการฯนี้อยูภายใตการสนับสนุนของ 

ศูนยเรียนรูสุขภาวะ (ศรร.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และไดรับการสนับสนุน 

องคความรูจากสำนักสนับสนุนการควบคุมปจจัยเสี่ยงหลัก สสส.มาพัฒนาและสื่อสารเปนชุดความรู เครื่องมือ  

ชุดนิทรรศการ  

ที่ผานมา โครงการฯไดถอดองคความรู และโครงการฯรวมมือกับมูลนิธิสื่อชาวบาน (มะขามปอม)  

นำองคความรูมาออกแบบชุดความรูสรางแกนนำการทำงานเรื่องชุมชนคนสูเหลา และพัฒนาเปนชุดความรูสราง

แกนนำการทำงานเรื่องชุมชนคนสูเหลา เพ่ือใหคนทำงานเขาถึงการทำงานไดงาย เปนชุมชนริเริ่มในการพัฒนาชุมชน

คนสูเหลา ดังนั้น จึงมีกระบวนการพัฒนาชุดความรู คือ 

กระบวนการพัฒนาชุดความรู 

 1) ออกแบบโครงรางการถอดบทเรียนฯ : เรื่องอะไร กับใคร กระบวนการทำงาน (สมบูรณและไม

สมบูรณ) 

 2) ลงพ้ืนที่ทดสอบโครง (ราง) การถอดบทเรียน : ขอมูล ทดสอบสมมุติฐาน 

 3) ออกแบบโครง (ราง) ชุดความรูสรางแกนนำ  

 4) จัดเวทีถอดบทเรียนฯ (ใหญ) ประกอบดวย แกนนำชุมชน พ่ีเลี้ยง และเจาของชุดความรู 

 5) จัดเวทีถอดบทเรียน (ยอย) 3 ครั้ง ณ จังหวัดบุรีรัมย ศรีสะเกษ และลพบุร ี

 6) เวทีถอดบทเรียนพ่ีเลี้ยงผานประชุมออนไลน (Zoom) 

 7) เวทีทดสอบชุดความรูสรางแกนนำ เพ่ือรับฟงขอเสนอแนะในการพัฒนาชุดความรู (ทีมพี่เลี้ยง

ภาคและจังหวัด) 

 8) เวทีทดสอบชุดความรูสรางแกนนำการทำงาน เรื่องชุมชนคนสูเหลา (ทีมแกนนำชุมชน) 
 

ชุดความรูสรางแกนนำการทำงานเรื่องชุมชนคนสูเหลา ประกอบดวยหนวยการเรียนรู 9 หัวขอ จำนวน  

2 วัน  

หนวยการเรียนรู หัวขอ 
ภาค 

ทฤษฎี 

ภาค 

ปฏิบัต ิ

รวม 

(ชั่วโมง) 

กิจกรรมกอนเขารับการอบรม - ทำความรูจักและแนะนำตัว 

- การเคลื่อนไหวรางกาย   

   

1. สรางพ้ืนท่ีปลอดภัย / 

ความคาดหวัง 

- 4 ชองหัวใจ - 30 

นาท ี

30 นาที 

2. คุณคาความหมายของ 

การทำงาน 

- ทักษะการสื่อสาร  

- ทักษะการฟงดวยหัวใจ 

30 

นาท ี

30 

นาท ี

1 ชั่วโมง 
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หนวยการเรียนรู หัวขอ 
ภาค 

ทฤษฎี 

ภาค 

ปฏิบัต ิ

รวม 

(ชั่วโมง) 

3. แผนที่ชุมชน - ชุมชนทางกายภาพ  

- แผนที่รานคาชุมชน  

- จุดรวมตัวคนในชุมชน  

- คนหัวใจ หิน เหล็ก เพชร  

- ทีมหรือกลุมเปาหมายการทำงาน 

30 

นาท ี

1 

ชั่วโมง 

1 ชั่วโมง  

30 นาที 

4. เรื่องเลา (เหลา)  

“คนหัวใจเพชร” 

- เชื่อมโยงการเรียนรูกายใจ สูการเปนผูนำการ

เปลี่ยนแปลง 

- สะทอนบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู 

30 

นาท ี

 30  

นาท ี

5. การสรางทีม และ

กระบวนการมีสวนรวม 

- เปดชิงบาน 

- ธรรมชาติการเรียนรูของมนุษย (4 ทิศ) 

40 

นาท ี

20 

นาท ี

1 ชั่วโมง 

6. เครื่องมือระบุ และ

วิเคราะห“ปญหา” 

- ปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 

- เครื่องมือสำหรับการวิเคราะหปญหา 

45 

นาท ี

1 

ชั่วโมง 

1 ชั่วโมง  

45นาที 

7. ออกแบบเครื่องมือการ

ทำงานเพ่ือการเปลี่ยนแปลง 

- ทบทวนขั้นตอนชุดความรูที่เชื่อมโยงกับชุดเครื่องมือ 

- ขั้นตอนออกแบบโครงการและกิจกรรม 

10 

นาท ี

20 

นาท ี

30 นาที 

8. ปฏิทินชุมชน และ 

การวางแผนทำงานในพ้ืนที่

ชุมชน 

- จังหวะชีวิตของคนในชุมชนในชวงวันหรือชวงเดือน 40 

นาท ี

55 

นาท ี

1 

ชั่วโมง 

35 

นาท ี

9. สรุปการเรียนรู - กระบวนการเรียนรูเปนประโยชนการทำงานอยางไร 30 

นาท ี

 30 นาที 
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 กิจกรรมกอนเขารับการอบรม (ชวงเชา) 
 

กิจกรรม  : แนะนำตัวผูเขารับการอบรม  

วัตถุประสงค : เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดทำความรูจักกัน และเปดใจในการเขารับการอบรม 
 

ขอบเขตกิจกรรม กิจกรรมกอนอบรม สื่อการทำกิจกรรม วิธีการประเมินผล 

การทำความรูจักกัน - วิทยากรให ผู เข ารวม

อบรมแนะนำตัว 

- กำหนดกติกาการอยู

รวมกัน 

-  - สังเกตการณมีสวนรวม 

 

วิธีการ :  วิทยากรชวนใหผูเขารับการอบรมแนะนำตัว และทำความรูจักกัน  

1. โดยใหผูเขารับการอบรมทุกคนใหบอกชื่อ และชื่อเลน พรอมบทบาท หนวยงานและตำแหนงอะไร 

ในการทำงานนี้ จนครบทุกคนรวมท้ังวิทยากร และทีมผูจัดการอบรม 

2. วิทยากรชวนใหผูเขารับการอบรมตั้งกติกาการอยูรวมกัน เชน 

- การตรงตอเวลา 

- ปดเครื่องมือสื่อสารเพ่ือใชเวลาอยูดวยกัน 

- เปดใจเพ่ือการเรียนรูรวมกัน โดยใหความรวมมือในการทำกิจกรรมรวมกัน 

3. ใหผูเขารับการอบรมเตรียมตัวโดยใชระฆังเปนสัญญาณบอกการเริ่มกิจกรรม และเลิกกิจกรรม  วิธีการ

ใหผูเขารวมการอบรมนั่งสบาย ๆ วิทยากรใหสัญญาณระฆัง เพ่ือใหผูเขารวมการอบรมคอย ๆ หลับตา เอาความรูสึก

ตามเสียงของระฆังวาเสียงนั้นหยุดดังเมื่อใด จากนั้นเอาความรูสึกอยูที่ลมหายใจเขาลึก-ออกยาว เอาความรูสึกไปที่

กลามเนื้อบนใบหนา มีการขมวดคิ้วหรือไม มีรอยยิ้มหรือไม มีความปรารถนาดีกับรางกายมากแคไหน กลามเนื้อ 

คอ กลามเนื้อไหล กลามเนื้อบริเวณแผนหลัง ถึงปลายเทา  

4. วิทยากร ชี้แจงผูเขารวมกระบวนการมี 3 บทบาท ดังนี้ 

 1) บทบาทที่ 1 : ผูเรียนรู (Learner) 

 2) บทบาทที่ 2 : ผูนำกระบวนกร (Facilitator) 

 3) บทบาทที่ 3 : ผูใหความคิดเห็น (Commentator)   

          5. โจทยคำถาม ใหแนะนำ 3 สิ่งที่แสดงความเปนตัวเรา 

ผลที่ไดจากกิจกรรมกอนเขารับการอบรม : 

แนะนำชื่อ 3 สิ่งแสดงความเปนตัวตน 

ผูชวยผูประสานงานเหนือบน ขับรถ 

ถายรูป 

ชิวกับธรรมชาติ 
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แนะนำชื่อ 3 สิ่งแสดงความเปนตัวตน 

ปอม : ตะวันตก 

- หนุนเสริม 

- สนับสนุนการขับเคลื่อนงดเหลา 8 จังหวัด 

การเกษตร 

ทองเท่ียว 

ชอบสถานที่ประวัติศาสตรและลุมแมน้ำ 

ดวงดาว : พ้ืนท่ีตำบลไรรถ สุพรรณบุรี 

ผูนำตนแบบชุมชนคนงดเหลา 

ปลูกตนไม 

เกษตรกร 

ชวยเหลือชุมชน 

กำนันรุง : 

ผูประสานงานจังหวัดสุพรรณบุร ี

การทำงานสรางสุขลดทุกข  

(ใชเครื่องมือการทำงาน) ในการลดเหลา 

ถายรูป 

เขาวัด ทำบุญ 

ทำงานจริงจัง 

พ่ีนุช : ผูประสานงานชุมชนคนสูเหลาสวนกลาง เชื่อมั่นความรูในชุมชน  

เลาเรื่องเพ่ือความเปลี่ยนแปลง 

ตั้ม : ผูชวยผูประสานงานภาคตะวันออก การเขียนบทความ 

ดนตรี 

อุเบกขา  

เพลง ภาคใตตอนลาง ชอบ ดู ฟง 

ผูชวยเหนือตอนบน ชอบอยูในความขัดแยง (ทำใหตนเองเกิดความ

ละเอียดออน) 

จัดสวน 

การเดินทาง 

ธนงชัย : ภาคกลาง ทำสวนเกษตรพอเพียง (เกิดความสุขใจที่ไดผลผลิต) 

การทองเที่ยวตามธรรมชาติ 

เขาวัด 

สคล.ภาคกลางตอนลาง เขียนเรื่องราว สมุดกับปากกา  

ชอบพบปะผูเคน 

การเรียนรู 

โตง  ขี่มอเตอรไซค 

ทองเท่ียว 

ชอบผูหญิงสวย 

นาย : อีสานลลาง ดนตรี 

ตัวการตูนญี่ปุน 
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แนะนำชื่อ 3 สิ่งแสดงความเปนตัวตน 

การเดินทาง 

ปราโมช : ภาคใตตอนบน ผูประสานงานภาค การถายรูป 

การทำกระบวนการกับเยาวชน 

ชอบธรรมชาติ 

ตั้น : ภาคอีสาน ชอบธรรมชาติ  

กินอาหาร 

ฟงเรื่องคนอื่นๆ  

ภาคตะวันตก สุนัข 

ธรรมะ 

บานสวน 

นุมนิ่ม ผูประสานงานชุมชน จังหงวัด หนองบัว ดนตร ี

ทำอาหาร 

นักคิดเพ่ือการเปลี่ยนแปลง (ไมตองการทำอะไรซ้ำ) 

ฟลม : ผูชวยกระบวนกร ทะเล 

ชานม 

ทำผม 

แอล : ผูชวยกระบวนกร ธรรมชาต ิ

กิน 

เด็ก 
 

วิทยากรชวนคิด ผลที่ไดจากโจทยคำถาม ใหแนะนำ 3 สิ่งที่แสดงความเปนตัวเรา วา : เห็นอะไรจากการ

ตั้งคำถาม 3 สิ่งท่ีแสดงเปนตัวตนของเรา 

ผูเขารวมอบรม ระดมความคิดและการแลกเปลี่ยน ผลท่ีได คือ   

o รูจักนิสัยของบุคคล : กอใหเกิดความคุนเคย และเกิดความใกลชิด 

o เปดตัวตนเองใหคนในวงไดรับรูมากขึ้น  

o สรางบรรยากาศในการพูดคุยใหมากข้ึน 

o จิตใจ นิสัยของแตละบุคคล 

 

 

 

  วิทยากรสรุปการเรียนรูทายกิจกรรม : เบื้องหลังความคิดกิจกรรมแนะนำตัวนี้ เพ่ือเปดโอกาสใหแสดง

ความมีตัวตนในเวที ผูเขารวมอบรมกลาเปดเผยตัวเอง เพ่ือใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกันมากขึ้น ทำให

พรอมที่จะเรียนรูและเขาใจยอมรับผูอ่ืนได เพ่ือนำไปสูการมีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน และเกิดความคุนเคยกัน 



11 

หนวยการเรียนรูที่ 1 : สรางพื้นที่ปลอดภัย / ความคาดหวัง 

วัตถุประสงค : 

1. เพ่ือเตรียมความพรอมของผูเขารวมท่ีมีความหลากหลายทั้งบทบาทหนาที่  ตำแหนง และอาชีพใน 

การเรียนรูรวมกัน 

2. เพ่ือสรางบรรยากาศในการเรียนรูที่สามารถแสดงความคดิเห็นไดอยางอิสระและเทาเทียมกันทุกคน ไมมีถูก

หรือผิดในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 

3. เพ่ือกำหนดเปาหมายในการเรียนรูของแตละคนในการทำงานเรื่องชุมชนคนสูเหลา 

   

กิจกรรมที่ 1  “4 ชองหัวใจ”  

ระยะเวลา 30 นาที 
 

แนวคิด กิจกรรม สื่อ/วัสดุอุปกรณ วิธีการประเมิน 

- เตรียมความพรอมของ

ผูเขารวมที่มีความ

หลากหลายทั้งบทบาท

หนาที่ ตำแหนง และ

อาชีพในการเรียนรู

รวมกัน 

- เปาหมายในการเรียนรู

ของแตละคนในการ

ทำงานเรื่องชุมชนคนสู

เหลา 

- สนทนากลุมยอย 

(Focus group) 

- ฟงอยางลึกซึ้ง 

- คอมพิวเตอร 

- ชุดเครื่องเสียง  

- กระดาษ A4   

- สีเมจิ/ปากกา 

- กระดาษ Post-it 

 

  

 

- สังเกตการณมีสวน

รวม 

- สังเกตจากการ

ซักถาม-แลกเปลี่ยน 

 

หมายเหต ุ:  1. แจกกระดาษและสีเมจิ/ปากกา คนละ 1 ชุด  

2. การจัดสภาพแวดลอมในหอง :  เปนจัดเกาอ้ีแบบลอมวง หรือนั่งพ้ืนลอมวง เพ่ือใหทุกคน

มองเห็นหนากัน  
 

วิธกีาร : 

 1. แบงและพับกระดาษเปน 4 ชอง และ เขียนหมายเลขกำกับแตละชอง เปน 1-4 

2. เราจะทำความรูจักเพ่ือนผานงานศิลปะ และมอบหมายโจทยที่กำหนดตามโจทยดานลางนี ้โดยจะจัดทำ 

4 รอบ รอบละ 15 วินาที 
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ชอง โจทย 

วาดหนาเพ่ือน 1 คนที่เราเพ่ิงเจอครั้ง

แรกในชีวิต  

  

 ชอง โจทย 

วาดหนาเพ่ือคนที่เราคิดวา เปนคนตลก 

สนุกสนาน ราเริง อยูดวยแลวนาจะ

อารมณดี (ไมซ้ำคนแรก) 

ชอง โจทย 

วาดหนาเพ่ือนคนที่เราคดิ เปนคน

อบอุน ชอบชวยเหลือผูอ่ืน (ไมซ้ำกับคน

ที่1-2)  

ชอง โจทย 

วาดหนาเพ่ือคนที่เราคิดวา เปนคนลึกลับ

นาคนหา (ไมซ้ำกับคนที่1-3) 

 

3. ใหผูเขารวมอบรมไปหาคนที่หมายตาที่จะวาดรูปในแตละชอง โดยมีขอกำหนด ดังนี้ 

ชอง   

1. วาดรูปที่ 1 ตามโจทย 

2. สอบถามประวัติ สวนตัว และถามสิ่ง

ที่ทำแลวมีความสุข และเพราะอะไรถึงมี

ความสุขคืออะไร เพราะอะไร 

 ชอง โจทย 

1. วาดรูปที่ 2 ตามโจทย 

2.สอบถามประวัติ สวนตัว และ

สอบถามเหตุการณที่ตลกที่สุดในชีวิต

ของเพ่ือนคือเหตุการณอะไร 

ชอง โจทย 

1. วาดรูปที่ 3 ตามโจทย 

2. สอบถามประวัติ สวนตัว รกัครั้งแรก

เกิดขึ้นเม่ือไหร และรูสึกกับรักครั้งแรก

อยางไร 

ชอง โจทย 

1. วาดรูปที่ 4 ตามโจทย 

2. สอบถามประวัติ สวนตัว และทำไมถึง

เขารวมอบรมครั้งนี้ เพราะอะไร และ

คาดหวังอะไร 

 

4. ใหผูเขารวมอบรมกลับมานั่งที่เดิม แลวทบทวนวา แตละชองวาดใคร ประวัติอยางไร  

5. ใหผูเขารวมจับกลุม 4-6 คน โดยคนในกลุมตองไมอยูในภาคเดียวกัน เพ่ือทำความรูจักกันมากขึ้น และ

เลาใหเพ่ือนฟงวา ตัวเราและเพ่ือนๆมีความคาดหวังในการเขารวมอบรมครั้งนี้อยางไร จัดทำ 4 รอบ รอบละ 1 นาที 

5.1) เลาใหเพ่ือนฟงในแตละโจทย 1-4   

5.2) แลกเปลี่ยนภายในกลุมมีความคาดหวังอยางไร 

6. แลกเปลี่ยนวงใหญ “ความคาดหวัง” ของกลุม 20 นาที 
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สรุปกิจกรรม 4 ชองหัวใจ คือ หลังจากท่ีไดทำกิจกรรมนี้ เปนอยางไรบาง? และแตละกลุมมีความคาดหวัง

ยังไงบาง? 
 

การเรียนรูกิจกรรมนี้ สะทอน 4 หัวขอ คือ 1) ความรูสึก 2) ความนาสนใจ 3) การเรียนรู และ 4)คำแนะนำ/

ปรับปรุง ดังนี้ คือ 
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กิจกรรม 4 ชองหัวใจ Recheck กับใบ Post-itการเรียนรูกิจกรรมที่ผานมา 

นักการเรียนรู กระบวนกร 

กระดาษเขียวสะทอนแสง “ความรูสึก และ 

บรรยากาศ” 

กระดาษเขียวสะทอนแสง “อะไรคือความ

นาสนใจ” 

1) วุนวาย 

2) สนุก ตื่นเตน 

3) อยากรู 

4) สบายใจ 

5) วางใจ 

6) เชื่อมโยง 

7) เรียนรู 

8) มีสวนรวม 

9) เปดใจ 

10) สดชื่น 

11) เปดตัว/เปดใจ 

12) มีความสุข 

13) สนใจ 

14) เริ่มตน 

15) เปนกันเอง 

1) กระบวนการ GAP 

2) ประสบการณ 

3) กระบวนการ 

4) ขอมูลตางๆ 

5) กระบวนกร 

6) กระบวนกรใหโจทยเขาใจงาย/คำถามพิเศษ 

7) ........................................... 

 

กระดาษชมพูสะทอนแสง “สิ่งที่ไดเรียนรู” กระดาษสมสะทอน “มีอะไรในการใหคำแนะนำ” 

1) เทคนิค 

2) รูจักเพ่ือนเพ่ิมข้ึน/มิตรภาพ/เห็น

ความสัมพันธที่ดีตอกัน 

3) ความสนใจ 

4) ความเปนกันเอง 

5) ความกลา 

6) การยอมรับ 

7) กระบวนการเปดใจในชวงแรกสำคัญมากๆ 

ตอการเปดใจเรียนรูทุกชวง 

8) การมีสวนรวมของผูเขารวมประชุม 

9) การซักถามเพื่อใหไดขอมูลท่ีเราอยากรู 

10) เครื่องมือ เทคนิค กระบวนการ 

1) โจทยที่สนุกไดอีก 

2) การเคลื่อนไหว/การใชเวลา/การสะทอน 

3) เพ่ิมเวลาใหคิด 

4) เวลานอย 

5) นำไปใชแตละพื้นที่จะมีบริหารไมเหมือนกัน 

6) นำไปปรับใชใหเหมาะสม 

7) เครื่องมือมีความเขาใจงาย 

8) ควรเพ่ิมเวลา/ใหเวลานอย 

9) เพ่ิมคำถามที่เอ้ือใหสนุกสนาน 

10) เพ่ิมโอกาสในการแลกเปลี่ยน 

11) การทำงานกับชุมชนตองคำนึงถึง

กลุมเปาหมาย  
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นักการเรียนรู กระบวนกร 

11) เรามีเปาหมายเหมือนกัน โดยไมตอง...... 

12) ตื่นเตนการเรียนรู 

13) ผอนคลาย 

14) ตั้งเปาหมาย  
 

สรุปภาพรวมความคาดหวัง :  

1. เรียนรูเนื้อหา ปรับใช ขยายผล เครื่องมือการทำงานเพื่อไปประยุกตในชุมชน เชน เทคนิค การเชื่อมโยง

เครือขายการทำงาน 

2. สามารถประยุกตปรับใชเครื่องมือในชุมชนและประเดน็อ่ืน ๆ ได 

3. เกิดการบูรณาการคน งาน ทรัพยากรในพื้นที่ 

4. สรางความสัมพันธระหวางคนในการทำงาน (มีความเปนครอบครัวเดียวกัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หนวยการเรียนรูที่ 2 : คุณคาความหมายของการทำงาน 
  

วัตถุประสงค : 

1. เพ่ือทบทวน คนหาคุณคาความหมายในการทำงานเรื่องชุมชนคนสูเหลาของตัวเองและผูอื่น 

2. เพ่ือสรางแรงบันดาลใจ เติมพลังการทำงานซึ่งกันและกันผานการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู 

3. เพ่ือฝกทักษะการฟงดวยหัวใจและสุนทรียสนทนา ซึ่งเปนทักษะสำคัญการทำงานสรางการเปลี่ยนแปลง

ทั้งในระดับตัวเองและชุมชน 

กิจกรรมที่ 1 “วงกลมคุณคาความหมาย” 

ระยะเวลา  1  ชั่วโมง     

 

วิทยากรสรุปการเรียนรูหนวยการเรียนรูที่ 1 : วิทยากรออกแบบการจัดการเรียนรูที่เนนกระบวนการเรียนรู

โดยเปดโอกาสใหผูเขาอบรมไดใชกระบวนการเรียนรูของตนเองอยางหลากหลาย และกระตุนใหผูเขารวมอบรม

ใชกระบวนการเรียนรูของตนเองไปตามข้ันตอน พรอมชี้แนะ และการใชพลังคำถามกระตุนการคิด  เพ่ือเปด

โอกาสใหผูเขารวมอบรมมีโอกาสกำหนดความคาดหวังการเรียนรูของตนเอง หรืออาจจะมีสวนรวมใน 

การกำหนดความ คาดหวังการเรียนรูรวมกับวิทยากร เพ่ือเพ่ิมความเปนเจาของการเรียนรู (Ownerships) ให

มากขึ้น เพราะผูเขารวมอบรมหากทราบจุดประสงค/ความคาดหวังการเรียนรูท่ีชัดเจนแลว ผูเขารวมอบรม

จะมีพฤติกรรมการเรียนรูท่ีดีกวาผูเขารวมอบรมที่ไมทราบจุดประสงค/ความคาดหวังการเรียนรู 
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แนวคิด กิจกรรม สื่อ/วัสดุอุปกรณ วิธีการประเมิน 

- คนหาคุณคา

ความหมาย เพ่ือสราง

แรงบันดาลในการ

ทำงานเรื่องชุมชนคนสู

เหลาของตัวเองและ

ผูอื่น 

- เติมพลังการทำงานซึ่ง

กันและกัน 

- ทักษะการฟงดวย

หัวใจและสุนทรีย

สนทนา 

- การฟงดวยหัวใจและ

สุนทรียสนทนา 

- สนทนากลุมยอย 

(focus group) 

- คอมพิวเตอร  

- power point  

- ชุดเครื่องเสียง 

- กระดาษ Post-it 

- สังเกตการณมีสวน

รวม 

- สังเกตจากการ

ซักถาม-แลกเปลี่ยน 

 

วิธีการ แบงเปน 2 ชวง คือ 

ชวงเริ่มตน ใหแตละคนหาพื้นที่สำหรับตัวเองที่รูสึกปลอดภัยและทานั่งท่ีรูสึกสบายกาย สบายใจ 

1. ใหผูเขารวมอบรมหาที่นั่งสบายๆ โดยมีระยะหางหนึ่งชวงแขนจากคนอื่น ใหเวลาสักครู เพ่ือใหผูเขารวม

ไดทบทวนประสบการณตัวเองในการเริ่มตนของการทำงานเรื่องเหลา 

2. วิทยากร ใหผูเขารวมอบรมหลับตา และนำกระบวนการพูดนำ “....เรากำลังเกร็งหัวไหลหรือเปลา สอง

นาทีนับจากนี้ไป ยอนกลับไปในความทรงจำของเรา จำไดหรือไม ครั้งแรกทำงานเรื่องชุมชนคนสูเหลา คอยๆ ยอน

ความทรงจำ (เปดเพลงประกอบ) มีใครชักชวนเขามาทำงานนี้ จำความรูสึกของเราไดหรือไม อะไรที่ทำใหเรา

ตัดสินใจทำงานเรื่องนี้ เวลาลวงเลยมา จำไดหรือไมวากี่ปแลว บนถนนทำงานเรื่องนี้ เปนอยางไรบาง เกิดการเรียนรู

อะไร และเกิดคุณคาความหมายกับเราอยางไร คุณคาความหมายนี้เกิดกับเรา แลวคุณคาเปนประโยชนของคนอื่น  

พ่ีนอง หลาน ชุมชน สังคม ใครคนเจอคุณคาความหมายของตนเองใหหายใจเขาลึกๆ 3 ครั้ง ใหขยับรางกายแลวลืม

ตาได 

3. กำหนดโจทยใหเขียนบนกระดาษ post-it ใชเวลา 2 นาที  

คำถามที่ 1 : เพราะอะไรถึงเลือกทำงานนี้ “ชุมชนคนสูเหลา” 

คำถามที่ 2 : คิดวาสิ่งท่ีทำอยูตอนนี้มีคุณคาความหาย ตอตัวเรา ผูอื่น (กลุมเปาหมาย/ชุมชน/สังคม) 

4. แจกกระดาษ Post-it คนละ 1 แผน มีเวลาใหผูเขารวมอบรมเรียบเรียงความคิดและเขียนลงในกระดาษ

ตามโจทย ในเวลา 2 นาที  
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ชวงยอนเวลา ประสบการณและชวงชีวิตของการเริ่มตนทำงาน 

1. ใหแตละคนจับกลุมประมาณ 3-4 คน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณกับผูเขารวมอบรมคนอ่ืนๆ

และพูดคุยจากโจทยที่กำหนด แบบสุนทรียสนทนา การฟงดวยหัวใจ : ฝกการเลาเรื่องและฝกการฟง 

2. กติกาการพูดคุย โดยใหแบงบทบาท 2 บทบาท คือ บทบาทผูเลาเรื่อง ทำหนาที่ถายทอดประสบการณที่

เขียนในกระดาษใหเพ่ือนฟงโดยมีเวลาประมาณ 2-3 นาที(ฝกทักษะการสื่อสาร) และบทบาทผูฟง ทำหนาที่รับฟง

เรื่องราวของเพื่อนดวยหัวใจ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1. ไมแทรกถาม 2. ไมแยงซีน 3. ไมดวนตัดสินเรื่องราวของเพื่อน  

4. ไมปลอบใจ 5. คนตรงหนาสำคัญที่สุด และ 6. ฟงดวยหัวใจ (ฝกทักษะการฟงดวยหัวใจ)  

3. ผูฟง เมื่อฟงจบ ใหสะทอนความรูสึกหรือใหกำลังใจเพื่อน โดยใชเวลาคนละ 1 นาที 

4. เมื่อครบเวลาท่ีกำหนดใหสลับบทบาทกัน และดำเนินตามบทบาทและใหรักษากติกาของแตละบทบาท

ไวเชนเดิม  
  

ผูเลา ผูฟง 

 โจทยในการเลาเรื่อง 

    1) ทำไมทำงานชุมชนคนสูเหลานี้  

    2) ทำแลวมีคุณคาตอตนเองและคนอ่ืน 

 

แบงปนเรื่องราว 2 นาที 

 

 หลักการของผูฟง คือ  1) ไมคิดนอกคิดใน 2)ไม

แทรกถาม 3) ไมแยงซีน 4) ไมปลอบใจ 

5) ไมดวนตัวสินเรื่องราว 5) คนตรงหนาสำคัญที่สุด 

 ใหคนฟง สะทอนควารูสึกหรือใหกำลังใจเพ่ือน 

หลังจากที่ไดฟงเรื่องราว คนละ 1 นาที 

 

5. หลังจากนั้นใหแตละกลุมสรุปการเรียนรูของแตละบทบาททั้งผูฟงและผูเลา ภายใน 3 นาที และเขียนลง

ในกระดาษ Post-it โดยกำหนดโจทย คือ  

โจทยที่ 1 รูสึกอยางไร (Feeling) คือ “รูสึกอยางไรในแตละบทบาทของผูเลาและผูฟง”  

โจทยที่ 2 เรียนรูอะไร (Meaning)  คือ “ทานไดเรียนรูอะไรจากกิจกรรม” และ “การฟงดวยหัวใจ สำคัญ

อยางไรในการทำงานเรื่องชุมชนคนสูเหลา”  

6. และใหแตละกลุมแชร/แลกเปลี่ยนการเรียนรูกับเพ่ือนในกลุมอ่ืน ๆ โดยกระบวนกรสรุปประเด็นสำคัญ

ในการเรียนรูของผูเขารวมขึ้นกระดานหรือจอในวงใหญ และสรุปถึงความสำคัญของการสรางพ้ืนที่การฟงดวยหัวใจ

ในการทำงานชุมชน 
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ผลสรุปการเรียนรูกิจกรรมท่ี 1 : “วงกลมคุณคาความหมาย” ตามโจทย คือ 

นักการเรียนรู กระบวนกร 

 รูสึก  นาสนใจ 

  

 เรียนรู  แนะนำ/ปรับปรุง 

  
 

 

 
“การฟงดวยหัวใจ สำคัญอยางไรในการทำงานเรื่องชุมชนคนสูเหลา” เพราะ เปนการฟงไมตัดสิน ,ตั้งใจฟง ใสใจ

ฟง ,จดจอมีสมาธิ ทำใหเขาใจอยางลึกซึ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยากรสรุปการเรียนรูหนวยการเรียนรูที่ 2 : การฟงดวยใจ คือ การฟงเพื่อเขาใจถึงความรูสึกและความ

ตองการของคนที่เราสนทนาดวย โดยเริ่มทักษะแรกของการฟงคือ การฟงวจนวาจา ภาษา รางกาย หนาตา 

น้ำเสียง  

การฟงดวยหัวใจชวย เพ่ิมความสัมพันธ ทำใหคนฟงเขาใจความคิด และความรูสึกของคนพูด อาน

ความคิดออก แลวตอบสนองไดตรงใจ  ดังนั้น ควรฟงดวยหัวใจ٪٫ 

          ٪٫ฟงอยางใสใจ : ใหความสำคัญผูเลา โดยกระตือรือรน สบตา เพ่ือแสดงถึงการรับรูและรับฟง 

          ဩဪါာိฟงอยางเขาใจ : สังเกตภาษาทาทางและน้ำเสียง เพื่อจับอารมณและความรูสึก ไมตัดสินผูพูด ไม

ดวนสรุป และไมแยงซีน 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรมกอนเขารับการอบรม (ชวงบาย) 

กิจกรรมการ : เคลื่อนไหวรางกาย   

วัตถุประสงค : เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู สมองตื่นตัว ผอนคลายความตึงเครียด และทำใหจิตใจพรอมที่ 

                    จะเรียนรู  

ขอบเขตกิจกรรม กิจกรรมกอนอบรม สื่อการทำกิจกรรม วิธีการประเมินผล 

เพ่ิมประสิทธิภาพ 

การเรียนรู 

- วิทยากรแนะนำการเลน

เกมเคลื่อนไหวรางกาย 

 

 - สังเกตการณมีสวนรวม 

 

 

วิธีการ : วิทยากรชวนใหผูเขารับการอบรมเลนเกมเคลื่อนไหวรางกาย  

1. ผูเขารวมอบรมทุกคนอยูในกลุมโตะตนเอง 

2. ใหทุกคนสะบัดมือ และใหใชสมองฉีกซายขวา โดยการเคลื่อนไหวสลับขาง (Cross Over Movement) 

มือซายและมือขวา ทำใหการทำงานของสมองสองซีกถายโยงขอมูลถึงกันไดดี  

3. กำหนด 3 ทา ในการสลับมือซายและมือขวา คือ  

ทาที่ 1 ถามือขวาชูนิ้วโปง มือซายชูนิ้วกอย เมื่อมีคำสั่งใหเปลี่ยน 

ก็สลับเปนมือขวาชูนิ้วกอย มือซายชูนิ้วโปง   

ทาที่ 2  มือขวาจีบนิ้ว และมือซายเปนตัวแอล เมื่อมีคำสั่งใหเปลี่ยน 

 ก็สลับเปนมือขวาตัวแอล  และมือซายเปนจีบนิ้ว   

ทาที่ 3 กระตายกับปน ทำเหมือนทาที่1-2 จะสลับแตละทากี่ครั้งขึ้นกับ

วิทยากร 

 

 

 

            ឯឰ ฟงอยางใหเกียรติ : ไมขัดจังหวะ ไม พูดแทรก ไมคิดนอกคิดใน และไมมองเปนเรื่องขำขัน 

หรือไรสาระ 

          ఃఄฟงอยางตั้งใจ : จับประเด็นใหชัดถึงเปาหมายและความตองการ 

          ႞ႝ႟ฟงอยางลึกซึ้ง : สะทอนความรูสึกผูเลา เพ่ือจับอารมณท่ีซอนอยู รับรูถึงความเชื่อและทัศนคต ิ

          ᅋᅌᅍหลังจบการรับฟง ตองรักษาความลับ ไมเลาเรื่องราวของผูพูดใหใครฟงโดยไมไดรับอนุญาติ  
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หนวยการเรียนรูที่ 3 : แผนที่ชุมชน 

วัตถุประสงค : 

1. เพ่ือสามารถกำหนดขอบเขตการทำงานในทางกายภาพของชุมชนโดยภาพรวมทั้งหมดไดอยางชัดเจน 

2. เพ่ือใหเห็นภาพรวมของกลุมเปาหมาย ทีมงาน ผูสนับสนุนและความสัมพันธของชุมชนในการทำงาน

เรื่องชุมชนคนสูเหลาทั้งหมดในพ้ืนที่ 

3. เพ่ือกำหนดพ้ืนที่ยุทธศาสตรเบื้องตนในการแกไขปญหาในพ้ืนที่ทั้งประเด็นปญหา บุคคลที่เก่ียวของ 

และพื้นที่ทางกายภาพ 

กิจกรรมที่ 1 : แผนที่ชุมชนคนสูเหลา 

ระยะเวลา : 1 ชั่วโมง  30 นาที 
 

แนวคิด กิจกรรม สื่อ/วัสดุอุปกรณ วิธีการประเมิน 

- กำหนดขอบเขตการ

ทำงานของชุมชน 

- แสดงความสัมพันธ

การทำงานของ

กลุมเปาหมายและ

ผูเก่ียวของ 

- กำหนดพื้นที่ในการ

แกไขปญหาและบุคคลที่

เก่ียวของในการรวม

แกไขปญหา 

- ชี้แจงและแบงกลุม  

- มอบหมายภารกิจกอน

ปฏิบัต ิ

- อธิบายแนะนำการทำ

แผนที่ชุมชน 

- ทดลองฝกปฏิบัติ 

 

- กระดาษฟลิปชาร/กระดาษ

ปรูฟ 

- ชุดเครื่องเขียน 

- ชุดสีไม/เมจิก/ชอกล   

- คอมพิวเตอร  

- power point  

- ชุดเครื่องเสียง 

- สังเกตจากการมีสวน

รวม 

- สังเกตและประเมิน

จากการซักถาม 

 

วิธกีาร : 

1. ผูเขารวมอบรม ใหจัดแบงเปนกลุมเดิม และแตละกลุมสงตัวแทนกลุม เพื่อจับฉลากเลือกกรณีศึกษา

ชุมชน 

2. ใหแตละกลุมรวมหารือพูดคุยลักษณะชุมชนท่ีจับฉลากได ควรมีลักษณะแบบใด 

3. วิทยากรอธิบายวิธีทำแผนที่ชุมชนคนสูเหลา มีจุดมุงหมายที่สำคัญ (ระบุสิ่งที่เก่ียวของกับประเด็นชุมชน

คนสูเหลา) ไดแก สถานที่ บุคคล/ผูที่เก่ียวของ และความสัมพันธ 

4. แจกกระดาษบรูฟน้ำตาลแผนใหญกลุมละหนึ่งแผน พรอมสีเมจิและสีชอกลอยางละหนึ่งชุด โดยใหแต

ละกลุมวาดภาพ และจัดทำแผนที่ชุมชนตามขั้นตอนดังนี ้

4.1 เสนอาณาเขต : อาณาบริเวณ ขอบเขต หรือเนื้อที่ของชุมชนของตังเองในแตละกลุม 

4.2 เสนทางคมนาคมสายหลัก : ถนนสายหลัก(เสนตัดผานที่เชื่อมหมูบาน) , แมน้ำ และทางรถไฟ 
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4.3 เสนทางคมนาคมสายรอง : ถนนในหมูบาน ตรอก ซอย ลำธาร คลอง 

4.4 สถานที่สำคัญของชุมชน โดยแบงเปน 2 แบบ คือ 

    1) แบบทั่วไป : สถานศึกษา (โรงเรียน แหลงเรียนรู) สถานศาสนา (วัด โบสถ มัสยิด สิ่งศักดิ์สิทธิ์) 

สาธารณสุข (โรงพยาบาล รพ.สต. สถานีอนามัย หมอพื้นบาน) การปกครอง (สถานีตำรวจ เทศบาล 

อบต.บานกำนัน บานผูใหญบาน) เศรษฐกิจชุมชน (รานคา ตลาด แหลงทองเที่ยว) (วาดเปน

สัญลักษณ)  

     2) แบบเก่ียวของ : รานคาชุมชน (รานขายเหลา เบียร แทนหนึ่งสัญลักษณ) (รานไมขายเหลา 

เบียร แทนหนึ่งสัญลักษณ) (รานขายเหลาเถ่ือน แทนหนึ่งสัญลักษณ) : บานแกนนำหรือทีมทำงาน

ชุมชนคนสูเหลา (Active แทนหนึ่งสัญลักษณ) (พรอมสนับสนุน แทนหนึ่งสัญลักษณ) : บานของคน

ดื่ม (ติดสุรา) (ครั้งคราว) : บานของคนที่เลิกไดสำเร็จ (คนหัวใจหิน) (คนหัวใจเหล็ก) (คนหัวใจเพชร) 

(วาดเปนสัญลักษณ) 

หมายเหตุ   1. ขั้นตอนที่ 1-4 ใหเปด search google หรือใชแผนที่ชุมชนที่มีอยูเดิมมาปรับปรุง 

    2. ใชสัญลักษณแทน บานแกนนำหรือทีมชุมชนคนสูเหลาที่ active และพรอมสนับสนุน เชื่อม

ใบงานท่ี 1 ของคูมือการใชชุดเครื่องมือพัฒนาทีมคนสูเหลา 

            3. สัญลักษณสีเขียว : คนเลิกเหลา/สุราสำเร็จ สัญลักษณสีเหลือง : คนลดเหลา/สุราไดชวงหนึ่ง 

สัญลักษณสีแดง : คนไมไดเขารวมโครงการ/ติดเหลา/สุราอยู 

5. แผนที่ชุมชนที่วาดขึ้นมีใคร อยูในสถานที่นั้นบาง 

5.1 บุคคลในชุมชน : ใหใสบุคคลในสถานที่  ที่ไดระดมในขางตนใหครบหรือมากที่สุด โดยใหใส

รายละเอียดบุคคล ดังนี้ ชื่อ, อาชีพ, ลักษณะนิสัย, เก่ียวของอยางไรกับการทำงานชุมชนคนสูเหลา และสิ่งที่อยาก

รองขอความชวยเหลือหรือสนับสนุน 

 5.2 บุคคลตำแหนงแบบทางการและไมเปนทางการ โดยกำหนดใหกระดาษมาพับ และวาดและเขียน 

ดังนี้ 

- ดานหนากระดาษ : วาดรูปบุคคล 

- ดานหลังกระดาษ :ใสรายละเอียด (1) ชื่ออะไร (2) อาชีพ (3) ลักษณะนิสัย (4) บทบาทหนาที่

เก่ียวของอะไรกับชุมชนลดเหลา (ถามี) (5) สิ่งที่อยากขอความชวยเหลือหรือสนับสนุน และ (6) สิ่งที่อยากใหเกิด

การเปลี่ยนแปลง (ถามี) 

6. ความสัมพันธระหวางบุคคลในชุมชน เปนอยางไร  โดยใหลากเสนความสัมพันธของบุคคลในชุมชนแต

ละคน เชน ใครมีความสัมพันธดีกับใคร , ใครมักจะมีความขัดแยงกับใคร เปนตน ตัวอยางเชน ความสัมพันธระหวาง

บุคคล ดานบวก หรือ ดานลบ : ปาขายของในรานคาชุมชน มีความสัมพันธที่ดี(ใชเสนตรง)กับหัวหนาหัวโจก

เนื่องจากเปนแมลูก หรือถาปาขายของมคีวามสัมพันธไมม(ีใชเสนหยัก)กับหัวหนาโจก     

สัมพันธดี  =                              สัมพันธไมดี =         
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ผลสรุปการเรียนรูกิจกรรมท่ี 1: การทำแผนที่ชุมชน 

คำถามที่ 1 : รูสึก (Feeling) อยางไร  

คำถามที่ 2 : เรียนรู (Meaning) อะไร 

คำถามที่ 3 : การจัดทำแผนที่ชุมชนมีประโยชนกับการทำงานอยางไร 
 

คำถามที่ 1 : รูสึกอยางไร คำถามที่ 2 : ไดเรียนรูอะไร 
คำถามที่ 3 : การจัดทำแผนที่ชุมชน 

มีประโยชนกับการทำงานอยางไร 

เปนเครื่องมือที่ดี เห็น

ภาพรวมของขอมูลชุมชน 

ทำใหเห็นตัวตนที่ชัดเจน เชน คน

หัวใจเพชร  

ภาพแผนที่ทำใหเห็นความสัมพันธ

โอกาสในการทำงานผานคนอื่นๆ ที่

มิใชคนติดเทานั้น 

เสนความสัมพันธในชุมชน ทำให

เห็นพื้นที่และความสัมพันธในชุมชน

ตองมีความระมัดระวัง  

มีแนวคิดเรื่องการนำแผนท่ีไป

ตองระบุวากลุมเปาหมาย คือใคร? 

กรณีหมูบานขนาดใหญ (อำเภอ 

ตำบล) ทำใหจัดกระบวนการทำงานได

งายขึ้น ฉะนั้น เครื่องมือเหมาะสมสำหรับ

ระดับชุมชน 

การทำแผนที่ ทำใหการออกแบบ

กระบวนการ และเห็นสถานที่ 

(Location) ที่ผานมาทำแผนท่ีคนติด

เหลาโดยตรงเทานั้น 
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คำถามที่ 1 : รูสึกอยางไร คำถามที่ 2 : ไดเรียนรูอะไร 
คำถามที่ 3 : การจัดทำแผนที่ชุมชน 

มีประโยชนกับการทำงานอยางไร 

จัดทำแผนที่ระดับกลุม (แบงโซน) 

แลวไปเชื่อมกับแผนที่ภาพใหญ 

การระบุเสนความสัมพันธเปน

เรื่องทีต่องรอบคอบ เนื่องจากอาจทำ

ใหวิเคราะหผิดพลาด เชน ความ

ขัดแยง ความรูสึก จะสงตอกระทบตอ

ชุมชน ยังไมตองลงรายละเอียดแต

คอยๆ เพ่ิมระดับ 

การทำเสนสัมพันธตองทำในระดับ

กลุมยอย (เล็ก) 

ตองวิเคราะหเปาหมายที่ตองการ

ระดับใด 

การนำกระบวนการนำแผนที่

ชุมชนไปที่ระดับขั้นตอน 

เริ่มประวัติจากหมูบาน เพ่ือใหเห็น 

Time line และจัดทำเสนสายสัมพันธ 

เพ่ือการวางแผน วาสัมพันธกับคน

ระดับใดบาง 

นำไปใชออกแบบทีมทำงานวา

เก่ียวของกับใครบาง เพ่ือนำไปออกแบบ

ทีมทำงานในพ้ืนที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยากรสรุปการเรียนรูหนวยท่ี 3 : การเริ่มตนทำแผนที่ชุมชน เริ่มที่แกนนำชุมชนพูดคุย เพ่ือรวมกัน

สำรวจ วิเคราะห ขอมูล ดูความพรอมของชุมชนและตรวจสอบดูวาคนในชุมชนคิดอยางไร เห็นความสำคัญและมี

ความตองการท่ีจะทำแผนชุมชนหรือไม จะทำอยางไร ใครจะชวยสนับสนุนไดบาง และเมื่อไดขอสรุปแลวก็เริ่ม

ดำเนินการไดเลย 

การทำแผนที่ชุมชนจะเห็นชองทางการแกไขปญหาชุมชนไดอยางเหมาะสม และแผนที่ชุมชนไมสามารถ

ทำเสร็จในครั้งเดียว อาจจะตองมีการปรับปรุงแผนที่ชุมชนเปนระยะตามสถนาการณ โดยสำรวจและจัดเก็บ

ขอมูลเพ่ิมเติม  
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หนวยการเรียนรูที่ 4 : เรื่องเลา (เหลา) “คนหัวใจเพชร” 

วัตถุประสงค : 

1. เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณจริงในการทำงานเพ่ือสรางการเปลี่ยนแปลงเรื่องชุมชนคนสูเหลาในพ้ืนที่ 

ทั้งลมเหลวและสำเร็จ 

2. เพ่ือสรางแรงบันดาลใจของคนท่ีทำงานสรางการเปลี่ยนแปลงชุมชนคนสูเหลา 
 

กิจกรรมที่ 1 : เรื่องเลา(เหลา) “คนหัวใจเพชร” 

ระยะเวลา : 30 นาที 

แนวคิด กิจกรรม สื่อ/วัสดุอุปกรณ วิธีการประเมิน 

เพ่ือแลกเปลี่ยน

ประสบการณจริงในการ

ทำงานเพ่ือสรางการ

เปลี่ยนแปลงเรื่องชุมชน

คนสูเหลาในพื้นที่ ทั้ง

ลมเหลวและสำเร็จ และ

สรางแรงบันดาลใจของ

คนที่ทำงาน 

- แบงกลุมเดิม  

- นำแผนที่ชุมชนมาเลา

เรื่อง 

- วนกลุมเลาเรื่อง กลุม

ละ 5 นาที 

 

- แผนที่ชุมชน 

- ชุดเครื่องเขียน 

- ชุดสีไม/เมจิก/ชอกล   

- คอมพิวเตอร  

- power point  

- ชุดเครื่องเสียง 

- สังเกตจาก 

การมีสวนรวม 

- สังเกตและประเมิน

จากการซักถาม 

 

วิธีการ :  

1. ใหแตละกลุมแลกเปลี่ยนแผนที่ชุมชน และเลาเรื่องราวในแผนที่ชุมชนใหกลุมอ่ืน ๆฟง โดยหมุนเวียนจน

ครบทุกกลุม ใหเวลาเลาแผนท่ีชุมชนกลุมละ  5 นาทีพรอมตอบขอซักถาม 

2. กำหนดชุดคำถามในการเลาเรื่อง คือ 

 1) จุดเริ่มตนของการเขามาทำงานชุมชนคนสูเหลา 

 2)  อะไรคือปญหา อุปสรรคในการทำงาน และใชวิธีการอะไรบางในการแกไขปญหาที่เกิดข้ึน 

 3)  อะไรคือสิ่งท่ีเราจะยังคงยืนหยัดในการทำงานเรื่องนี้อยู เพราะอะไร 

              4)  ภาพฝนที่เราอยากใหเกิดขึ้นในชุมชนของเราเปนอยางไร 

 5)  สิ่งท่ีอยากจะแนะนำเพิ่มเติม สำหรับคนที่กำลังจะเริ่มทำงานเรื่องนี้ 

 

 

 

 

 

วิทยากรสรุปการเรียนรูหนวยที่ 4 : การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณทำงาน เปนสิ่งที่ทำใหเกิด 

การตอยอดแนวคิดการทำงานทีสงผลใหงานสำเร็จในกิจกรรมนั้น ๆ และเกิดความเขาใจ สรางแรงจูงใจ และ

แบงปนประสบการณที่ด ีและแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรค ตลอดจนเสริมพลังการทำงาน 
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หนวยการเรียนรูที่ 5 : การสรางทีมและกระบวนการมีสวนรวม 

วัตถุประสงค : 

1. เพ่ือใหเขาใจความคิด ความเชื่อ และความหลากหลายในความถนัดของเพ่ือนรวมทีม 

2. เพ่ือสามารถวางแผนการทำงานของทีมที่เหมาะสมกับศักยภาพความถนัดของทีมและทำงานดวย

ความสุข 

กิจกรรมที่ 1 : เกมเปดชิงบาน 

วัตถุประสงค : 1. เพ่ือเห็นความสำคัญของการทำงานเปนทีม 

          2. เพ่ือใหเขาใจความคิด ความเชื่อ และความหลากหลายในความถนัดของเพ่ือนรวมงาน 

          3. เพ่ือสามารถวางแผนการทำงานของทีมที่เหมาะสมกับศักยภาพความถนัดของทีมและทำงานดวย                

                ความสุข 

ระยะเวลา : 30 นาที 
 

แนวคิด กิจกรรม สื่อ/วัสดุอุปกรณ วิธีการประเมิน 

เห็นความสำคัญของการ

ทำงานเปนทีมและความ

หลากหลายในความถนัด

ของเพ่ือนรวมงาน 

- เลนเกม 

 

- สติกเกอรติดพ้ืน 

- เครื่องเสียง 

- สังเกตจาก 

การมีสวนรวม 

- สังเกตและประเมินจาก

การสักถาม 
 

กระบวนการ : 

 วิทยากรสั่งใหเก็บของบนพื้นท้ังหมด เพ่ือใชพ้ืนท่ีในการเลนเกม โดยใหทุกคนมีบานเปนของตนเองโดยใช

เบาะรองนั่ง /สติกเกอรติดไวที่พ้ืน เปนบาน และจะมีบานวาง 1 หลัง ซึ่งเปด (ผูชวยวิทยากร) จะเขาไปยึดบาน  

1 หลังท่ีวางอยู ทำอยางไรก็ไดที่ไมใหเปดมาแยงบาน โดยทีทุ่กคนมีสวนรวมชวยกัน 

วิธีการเลน ทุกคนท่ีเขาอบรมเปนทีมจะตองชวยกันรักษาและปกปองบานของทุกคนไวใหนานที่สุด อยาให

เปดมาแยงบานท่ีวางเด็ดขาด (ไมใหเปดเขาไปอยูในบานหลังที่วางอยู) และระหวางเลนใหเฝาสังเกตตนเองและเพ่ือน

วามีวิธีการเลนอยางไร และระหวางที่เลนรูสึกอยางไร และระหวางที่เลนมีความคิดอะไรในหัว 

กติกา หามทำรายเปด หามกีดขวางเปด หามเหยียบ 2 บาน หามเคลื่อนยายเบาะ ทุกคนในทีมตอง 

มีสวนรวมในการรักษาบาน ตั้งเปาหมายวาจะสามารถรักษาบานไวไดนานเทาใด โดยใหเลนเกมจำนวน 5 รอบ  

กลุมเปาหมาย ภารกิจ ระหวางทำภารกิจ ผลเลนเกม 5 รอบ 

ผูเขาอบรม/คน

ในชุมชนทุกคน 

ชวยกันรักษาปกปองบานใหนาน

ที่สุด 

- อยาใหเปดมาแยงบาน 

- มีเหตุการณหรือจังหวะ

ไหนที่นาสนใจเกิดขึ้นบาง 

เพราะอะไรถึงนาสนใจ 

คิดวา เราจะชวยกันรักษาบาน

ไดนานแคไหน 

-รอบ 1 : 19 วินาท ี
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กลุมเปาหมาย ภารกิจ ระหวางทำภารกิจ ผลเลนเกม 5 รอบ 

- หามทำรายเปด 

- หามเหยียบ 2 บาน 

- ทุกคนตองมีสวนรวมในการเลน 

- แตละคนมีพฤติกรรมการ

เลนแบบไหนและอยางไร

บาง 

-รอบ 2 : 41 วินาท ี

-รอบ 3 : 1 นาที 12วินาที 

-รอบ 4 : 1 นาที 27วินาที 

-รอบ 5 : 44 วินาที 

ระหวางทำภารกิจแตละรอบให

วางเปาหมายเวลาที่อยากรักษา

บาน และปรึกษาวางแผน 

การรักษาบาน 

เปด แยงบานที่วางใหไดเร็วที่สุด 

- เปดหามวิ่ง 

- เดินกาวชิดกาว 

 

 

พิจารณาวาจะทำตามเปาหมายที่กำหนดไดหรือไม  

ผลสรุปการเรียนรูกิจกรรมท่ี 1 : เกมเปด 

 เม่ือเลนเกมเสร็จใหทุกคนเขามารวมในกลุมละ 3-4 คน /กลุมใหญและดูผลการแขงขัน โดยวิทยากรตั้ง

คำถามเพ่ือการแลกเปลี่ยน 

คำถาม 1 : ไดเรียนรูอะไรจากการเลนเกมเปด เมื่อเทียบกับเวลาทำงานดวยกันกับทีมงาน 

คำถาม 2 : รูสึกอยางไร เมื่อเลนเกมเปดทั้งดานลบ และบวก 

คำถาม 3 : แตละคนมีพฤติกรรมการเลนก่ีแบบ แบบไหน และอยางไรบาง 

คำถาม 4 : มีเหตุการณหรือจังหวะไหนที่นาสนใจเกิดขึ้นบาง เพราะอะไรถึงนาสนใจ 

ใหกลุมพูดคุยระดมความคิดในคำถามขอ 1-2 ภายใน 5 นาที  และขอ 3-4 ภายใน 3 นาที เขียนคำตอบใน

กระดาษ และนำคำตอบมาแลกเปลี่ยนกันในวง/กลุมใหญ   
 

ผลท่ีไดจากการเลนเกมเปด 

ตอบคำถามขอที่ 1 - 2 ตอบคำถามขอที่ 3 - 4 

  ตื่นเตน, กังวล, สับสน, มองหาบานวาง, สนุก, 

สะใจ, ลุน , ได เรียนรู , การขัดผูนำ, การมีสติ , การ

วางแผนท่ีดี, การมีสวนรวม, การแกไขปญหาเฉพาะหนา, 

เปนหูเปนตา  

 

- ทักษะการเลนแบบเห็นบานวางก็วิ่งหาบานวาง เปดอยู

ไหนไมสน   

- ทักษะแบบจดจอมุงมั่นและชวงชิง  

- ทักษะแบบอยากชวยไปเลย  

- ทักษะแบบเชียรชี้ รักษาบานตัวเองไว   

- ทักษะแบบวางแผนคนไกลมาวิ่งบานวางใหเปดเดินไกล 

มีคนชี้บอก แตความตื่นเตนคนบานใกลก็วิ่งชวย ไดผล

ดีกวาที่วางแผน เกิดการเปลี่ยนแผนระหวางเลนเกม 
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จากนั้น ใหนำที่เขียนคำตอบลงในกระดาษนั้นไปจับคูกัน เพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูสึก โดยใหตกลงกัน

กับคูวาใครจะพูดกอน -พูดหลัง คนที่ยังไมไดพูดใหฟงโดยไมตองตั้งคำถาม จากนั้นใหคนฟงสะทอนใหผูพูดฟงหรือ

สะทอนในวงใหญ สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยน คือ 

- มองแตพื้นที่วางไมมองที่ตวัเปด (เกิดความกดดัน) 

- มีเปาหมาย 2 เรื่อง คอื การปองกันพ้ืนท่ี และ การปองกันเปด 

- มีการวางานแผนการปองกันเปด มีตัววิ่งสลับพ้ืนที่  เคลื่อนท่ีนอยที่สุด บางสวนก็ทำผิดกติกา  

- แมวามีการวางแผนแตเมื่อมีความกังวลสงผลตอสถานการณใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

- การเกิดผูนำตามธรรมชาติสลับการนำทีม (กำนัน หนานธง พี่นาย) 

- เห็นถึงความมุงมั่น การเปนผูนำของทีมงาน 

 วิทยากรใหทุกคนเขารวม และแจงบอกวา “คนไหนวิ่งมากที่สุด” “ใครวิ่งกลาง” “วิ่งนอยที่สุด” เกิดจากอะไร 

- สันชาตญาณ 

- มีเปาหมายเหมือนกันแตละวิธีการแตกตางกัน 

- แตละคนมลีักษณะเฉพาะ (character) ที่ตางกัน 

- บทบาทหนาที่มาชวยในการทำงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยากรสรุปการเรียนรูหนวยที่  5 : จากการทำภารกิจ เกมเปด จะเห็นไดวา มีลักษณะความ

แตกตางของแตละบุคคล และมภีาวะผูนำแบบไมทางการ เสนอแผนใหทุกคนรวมทดลองตามแผนท่ีวางไว แต

พบวา แผนที่วางไวไมสามารถทำได (แผนพัง) ทำใหเกิดการแกไขปญหาเฉพาะหนา และเกิดการชวยเหลือ

อยางมีสวนรวม เชน เห็นบานวาง (เดี๋ยวเปดเขาบาน) จะมี 5 คนรีบมารักษาบานพรอมกัน ดังนั้น อยากชวน

ให คิดวา บางครั้ งเมื่ อวางแผนแลว  แต ไม เป นผล ก็ต องใชการแก ไขปญ หาเฉพาะหน า และถ า 

การแกไขปญหาแลวไมสำเร็จ (บาดเจ็บ) ก็ควรถอยสักกาวออกมาตั้งหลักบาง และหาวิธีแกไขปญหาใหม 

เพราะดวยสถานการณจริงในการทำงานยอมมีปจจัยซับซอนมากมาย ยอมตองพบเจอปญหา สิ่งที่ชวย 

การสนับสนุนงานใหทำตอได คือ การมีสวนรวมจากลักษณะความแตกตางของแตละบุคคล (บางคนนิ่งไมวิ่ง 

รักษาบานตนเองไวก็ถือวาชวยเหลือ)   
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กิจกรรมที่ 2 : สัตว 4 ทิศ  

วัตถุประสงค : 1. เพ่ือเห็นความสำคัญของการทำงานเปนทีม 

          2. เพ่ือใหเขาใจความคิด ความเชื่อ และความหลากหลายในความถนัดของเพ่ือนรวมงาน 

          3. เพ่ือสามารถวางแผนการทำงานของทีมที่เหมาะสมกับศักยภาพความถนัดของทีมและทำงานดวย 

                ความสุข 

ระยะเวลา : 30 นาที 
 

แนวคิด กิจกรรม สื่อ/วัสดุอุปกรณ วิธีการประเมิน 

เห็นความสำคัญของการ

ทำงานเปนทีมและความ

หลากหลายในความถนัด

ของเพ่ือนรวมงาน 

- บรรยาย  

 

- เอกสารประกอบการ

บรรยาย 

-  เครื่องเสียง 

- สื่อ VDO 

- สังเกตจาก 

การมีสวนรวม 

- สังเกตและประเมิน 

จากการสักถาม 
  

วิทยากร บรรยายและนำเสนอวา พฤติกรรมการเลนเกมเปดที่แตกตางกัน สามารถอธิบายไดดวย ตาม

หลักการของ “สัตว 4 ทิศ” คือ คุณลักษณะจากสัญลักษณท่ีเกิดจากชาวพื้นเมืองอเมริกันไดมีชีวิตที่ผูกพันธกับ

ธรรมชาติและสังเกตเห็นคุณลักษณะที่มีในสัตวเหลานั้นรวมกับลักษณะและคุณคา และแบงลักษณะคนออกเปน  

4 ประเภท ตามบุคลิกลักษณะของสัตวประเภทตาง ๆ  ไดแก กระทิง หมี อินทรี และ หนู แตละลักษณะมีขอดี 

ขอเสีย แตกตางกันไป ดังนั้น เม่ือเราเขาใจตัวเองมีคุณลักษณะใด ยอมชวยทำให เรารูจักตนเอง สามารถนำไป

ปรับปรุงเพื่อสรางความสมดุลของคุณลักษณะตัวเองได และชวยสรางความเขาใจระหวางกันไดอีกดวย  

(การเขาใจตนเองและผูอื่น การเขาใจตนเองและคนอื่นมากขึ้น)  

เนื้อหาความรู : 

สัตว 4 ทิศ” วาคนเราถูกจำแนกตามลักษณะนิสัยหลัก ๆ 4 ลักษณะ โดยไมมีสัตวตัวไหนดีท่ีสุดเกงที่สุด 

เพราะแตละตวัมีจุดแข็งและสิง่ที่ควรพัฒนาตางกันออกไป ดังนี ้

 

1.  ทิศเหนือ กระทิง  “เปาหมายมีไวพุงชน”  

คนที่มีลักษณะเหมือน “กระทิง” คนผูที่ชอบเอาชนะ ชอบการแขงขัน 

ตรงไปตรงมา และมีเปาหมายท่ีชัดเจน ยิ่งไปกวานั้นยงัเปนผูที่ตอบสนองตอ

ปญหาตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว เหมือนกระทิงท่ีพุงเขาใสเปาหมายนั้นเอง การอยู

รวมคนประเภทนี้ตองเขาใจเขาใหมาก พูดตรงประเด็นไมออมคอม เนนผลลัพธ

และเปาหมายเปนสำคัญ 

จุดแขง็ : มีความเปนผูนำ มีความรบัผิดชอบ พรอมดูแลพวกพอง มุงมัน่ไมยอมแพตออุปสรรคงาย ๆ ชอบมองหา
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โอกาสใหม ๆ อยูเสมอ มีพลังใจ พลังกายสูง เปน “นักลงมือทำ” ใหเห็นผลสำเร็จ 

สิ่งท่ีควรพัฒนา : บางครั้งยึดตัวเองเปนใหญ ไมชอบใหถูกสัง่หรือถูกควบคุม และเมื่อเนนผลลัพธของงานเปนสำคัญ 

ทำใหเรื่องความสัมพันธของคนบกพรองไปบาง รวมถึงไมคอยใสใจรายละเอียดเล็ก ๆ นอย ๆ 

การอยูรวมกับกระทิง : ตองเขาใจเขาใหมากๆ พูดตรงประเด็น ไมออมคอม เนนเปาหมาย ผลลัพธใหชัดเจน 

หากคุณเปนกระทิง : พยายามใชชีวิตใหชาลง มองรายละเอียดมากขึ้น หมั่นฝกสติ ไมดวนสรุปอะไรเร็วเกินไป 

2.ทิศตะวันออก อินทรี ”เจาโปรเจค”  

คือคนที่ชอบเขาสังคม ชางพูดชางเจรจา รักอิสระไมชอบทำอะไรซ้ำ ๆ จำเจ มอง

ภาพกวาง มีจิตนาการสูง เปนนักคิดนักฝน ชอบทำอะไรหลาย ๆ อยางในเวลา

เดียวกัน การอยูกับคนที่มีนิสัยแบบ “อินทรี” อยาไปจ้ำจี้จ้ำไชเขามาก ใหบอกแค

เปาหมายหลัก ๆ ใหเขาไปหาวิธีจัดการเอง และหากิจกรรมแปลกใหมใหกับเขา 

จุดแขง็ : เปนคนที่มีความคดิสรางสรรค สามารถคิดวิธีแกปญหาใหม ๆ ที่คนอื่น

คิดไมถึงออกมาได เพราะชอบเรียนรูสิ่งใหม ๆ จึงทำใหมีความรูที่กวางและหลากหลาย เปน “ผูมองอนาคต” 

สิ่งท่ีควรพัฒนา : เพราะการม่ัวแตคิดเยอะทำใหไมคอยไดลงมือทำเปนชิ้นเปนอัน หรือทำอะไรหลาย ๆ อยางพรอม

กันจนไมไดโฟกัสรายละเอียดเทาที่ควร และบางครั้งทำใหไมไดจัดลำดับความสำคัญของงาน 

การอยูรวมกับอินทรี : คนกลุมนี้จะพูดเกง มนุษยสัมพันธดี เปนที่รักของคนอ่ืน อยากใหคนอ่ืนเห็นความสำคัญ  

การสื่อสารกับคนกลุมนี้ตองบอกข้ันตอนและจุดสำคัญที่ตองทำ เขาจะหาวิธีการทำเอง อยาไปจ้ำจี้จ้ำไช ตองหา

ความแปลกใหมในการทำกิจกรรมตางๆ กับเขา 

หากคุณเปนอินทร ี: ตองคนหาความจริงจากการกระทำบาง ลดการอยูในโลกจินตนาการของตัวเอง มีสติมากขึ้น 

ลงรายละเอียดบาง เรียนรูตนเหตุปญหา ไมใชละทิ้งไปเฉยๆ 

3.ทิศใต หนู “อะไรก็ได”  

เปนผูมีความเมตตา เอ้ือเฟอเผื่อแผ ชอบชวยเหลือผูอื่น เปนคนออนไหว ให

ความสำคัญกับความรูสึกมากกวาอยางอ่ืน เปนคนปราดเปรยีว วองไว ขี้เลน ไม

เปนพิษเปนภยักับใคร เปนคนไมเปดเผย มีแบบแผน สุภาพออนโยน การอยู

รวมกับหนูตองใสใจความรูสึกเปนพิเศษ ใหความสำคัญ และใหกำลังใจ เขาชอบ

อะไรที่มีลำดับขั้นตอนชัดเจน 

จุดแขง็ : ทำงานเปนทีมไดดี สามารถเสริมความแข็งแกรงใหทีม เปนคนรับฟงและใสใจความรูสึกผูอ่ืน รูวาตองทำ

อยางไรเพ่ือไมทำใหเกิดความขัดแยง เปน “นักประสานงาน” ชั้นเยี่ยม 

สิ่งท่ีควรพัฒนา : เนื่องจากเปนคนยอมคน จึงมักจะถูกเอาเปรียบจากคนรอบขาง ในบางครั้งก็จะเกรงใจผูอ่ืนมาก

จนเกินไป ขี้กลัว และไมคอยเชื่อมั่นในตนเอง มักไมชอบเปนผูนำ 
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การอยูรวมกับหน ู: หนูมีความเปนอนุรักษนิยม ไมชอบเปลี่ยนแปลง ใหความสำคัญกับอารมณคอนขางมาก ชอบ

สนองความตองการผูอ่ืนมากกวาตนเอง เราตองใสใจความรูสึก หมั่นใหกำลังใจ ใหคำชมเขามากๆ ชวยวางแผน 

ชี้แนะใหเขาทำ ชวยตัดสินใจ กำหนดเวลาชัดเจน 

หากคุณเปนหนู : ควรกลาที่จะขัดแยง ยืนยันสิทธิของตนเองบาง สรางความเชื่อม่ันในตนเอง ชื่นชม ใหกำลังใจ

ตนเอง เอาใจใสความรูสึกตนเองมากขึ้น 
 

4.ทิศตะวันตก หมี “คนละเอียด”  

เปนคนทีช่อบความมั่นคงสงู ไมชอบการเปลีย่นแปลง เนนชาแตชัว เนน

คุณภาพและกระบวนการท่ีถูกตองเปนระบบ ชอบหาขอมูลรายละเอียด  

มีระเบียบวินยัสูง ชอบอยูคนเดียวโลกสวนตัวสูง คนกลุมนี้มกัไมคอยแสดง

ความรูสึกและไมชอบความวุนวาย การสื่อสารกับหมีตองเนนหลักการและ 

                                            ทฤษฎ ี

จุดแขง็ : เปนคนรอบคอบไมคอยพลาดในรายละเอียด รูลกึรูจริง มีความรบัผิดชอบสูง ใชเหตผุลและขอมูลในการ

ตัดสินใจเพ่ือใหเกิดความแมนยำ เนนปองกันปญหามากกวาแกไขในภายหลัง 

สิ่งท่ีควรพัฒนา : เนื่องจากมคีวามเปนอนุรักษนิยม ทำใหปรับตัวในการเปลีย่นแปลงไดชา ถาเชื่อมั่นในหลักการของ

ตัวเองแลวจะไมคอยรับฟงผูอ่ืน ติดกรอบไมคอยมีไอเดียอะไรใหมๆ 

การอยูรวมกับหมี : หมีไมชอบความวุนวายและไมแสดงความรูสึก เราตองอานใจคนประเภทนี้พอสมควร การ

สื่อสารกับหมีตองเนนทฤษฎี กฎระเบียบ หลักการ บอกขั้นตอนอยางละเอียด 

หากคุณเปนหมี : ควรฝกปลอยวาง ลดความเครียดในการใชชีวิตลง เปดรับสุนทรียภาพในชีวิตเพ่ือลดความแข็ง

กระดางของเหตุผล พรอมเปดรับความรูสึกคนอ่ืนบาง 

ผลสรุปการเรียนรูกิจกรรมท่ี 2 : สัตว 4 ทิศ 

คำถามที่ 1 : รูสึก (Feeling) อยางไร  

คำถามที่ 2 : เรียนรู (Meaning) อะไร 

คำถามที่ 3 : ผูนำ 4 ทิศมีประโยชนกับการทำงานอยางไร 

 

 

 

 

 

 

วิทยากรสรุปการเรียนรูหนวยที่ 5 : สัตว 4 ทิศ เรียนรูเพื่อรูจักตนเอง และรูจักคนอื่น เพ่ือ

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองใหเหมาะสม และเขาใจคนอ่ืนวาเปนแบบไหน จะไดเรียนรูวิธีการที่จะอยูรวมกัน

ไดอยางมีความสุขบนพื้นฐานความแตกตางของแตละคน และแทจริงแลวทุกคนมีคุณลักษณะท้ัง 4 อยู

ภายใน ไมไดเปนสิ่งใดส่ิงหนึ่งเพียงอยางเดียว และสามารถกาวขามผานความเปนทิศใดทิศหนึ่งไดดวย

การคอยๆ พัฒนาคุณคาและสิ่งท่ีควรพัฒนา 
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หนวยการเรียนรูที่ 6 : เครื่องมือระบุและวิเคราะหปญหา 

วัตถุประสงค : 

1. เพ่ือใหทีมสามารถเห็นปญหาท่ีเก่ียวของกับการทำงานเรื่องชุมชนคนสู เหลาทั้งหมดในชุมชนทั้งในเชิง

พฤติกรรมและสภาพแวดลอม  

2. เพ่ือสามารถระบุและลงรายละเอียดประเด็นปญหาที่ทีมสนใจสรางการ เปลี่ยนแปลงในชุมชนของตัวเอง  

3. เพื่ อกำหนดประเด็นปญหาที่ รอบดานในการสรางการเปลี่ ยนแปลงทั้ ง ในระดับพฤติกรรม 

สภาพแวดลอม และมาตรการระดับชุมชน 

4. เพ่ือเขาใจกลุมเปาหมายที่เก่ียวของกับปญหาทั้งความคิด ความทาทายและสิ่งที่จะเปนอุปสรรคกับการ

สรางการเปลี่ยนแปลง 

กิจกรรมที่ 1 : เครื่องมือระบปุญหา 

ระยะเวลา : 35 นาท ี
 

แนวคิด กิจกรรม สื่อ/วัสดุอุปกรณ วิธีการประเมิน 

เห็นปญหาที่เก่ียวของ

กับการทำงานเรื่อง

ชุมชนคนสู เหลา

ทั้งหมดในชุมชนทั้งใน

เชิงพฤติกรรมและ

สภาพแวดลอม 

ระดมปญหาที่เกิดขึ้นใน

ชุมชน 

- บรรยาย 

- ฝกปฏิบัติทดลองทำ 

- แผนที่ชุมชน 

- ชุดเครื่องเขียน 

- ชุดสีไม/เมจิก/ชอกล  

- สติกเกอร สี 

- คอมพิวเตอร  

- power point  

- ชุดเครื่องเสียง 

- สังเกตจากการมีสวน

รวม 

- สังเกตและประเมิน

จากการสักถาม 

 

วิธีการ : 

1. นำแผนที่ชุมชน(กิจกรรมที่ 4 แผนที่ชุมชนคนสูเหลา)กลับมาในกลุม และแจกกระดาษ Postit ขนาดเล็ก

โดยกำหนดสี 1 สี (ทั้งหมด6สี)  

2. ใหแตละกลุมชวยระดม“ปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ที่เก่ียวของกับพฤติกรรมของคนดื่มสุรา” โดยแบงเปน 

- ปญหาที่เก่ียวของกับพฤติกรรมของคนอ่ืน 

- ปญหาที่เก่ียวของกับสถานที่หรือสภาพแวดลอมที่สงผลตอการดื่ม 

- ปญหาอื่นๆ 

3. แจกกระดาษ Post-it ขนาดเล็กอีก 3 สี ใหแตละกลุมชวยระดม “ปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน”  

ดังขอ 2 ขางตน  

4. แจกสติกเกอร 7 สี และใหกำหนดปญหาแตละสี เชน  สีเหลือง ปญหาการเงิน ,สีชมพู  ปญหาความ
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รุนแรงครอบครัว ,สีสม ปญหาอุบัติเหตุ, สีเขียว สุขภาพกาย/จิต สีแดง ปญหาดานอาชญากรรม/ความวุนวาย และสี

น้ำเงิน ปญหาดานทัศนคติและความเชื่อ สีดำ ปญหาดานอ่ืน ๆ 

 
5. หลังจากนั้น ใหแตละกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับปญหาที่ไดระดมทั้งหมดในแผนที่ชุมชน “เห็นอะไร 

จากปญหาที่กลุมชวยระดมกันขึ้นมาบาง” 

6. นำปญหาที่ระดมในขอ 5 มาระบุปญหาที่ตองการแกไขรวมกัน โดยใช ใบงานที่ 2.2 ความสนใจของ

ทีมชุมชนคนสูเหลา คิดถึงปญหาที่เกิดจากเหลาในปญหาดานตาง ๆ (ใบงานของชุดเครื่องมือพัฒนาทีมคนสู

เหลา)  และแลกเปลี่ยนภายในกลุม เพ่ือจัดลำดับปญหาที่ในกลุมสนใจรวมกันแกไขปญหา 3 อันดับแรก 
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กิจกรรมที่ 2 :  เครื่องมือสำหรับการวิเคราะหปญหา 

ระยะเวลา : 1  ชั่วโมง 10 นาที 
 

แนวคิด กิจกรรม สื่อ/วัสดุอุปกรณ วิธีการประเมิน 

เห็นปญหาที่เก่ียวของ

กับการทำงานเรื่อง

ชุมชนคนสู เหลา

ทั้งหมดในชุมชนทั้งใน

เชิงพฤติกรรมและ

สภาพแวดลอม 

-วิเคราะหปญหาที่

เกิดขึ้น 

- บรรยาย 

- ฝกปฏิบัติทดลองทำ 

- แผนที่ชุมชน 

- ชุดเครื่องมือพัฒนาทีม

คนสูเหลา 

- ชุดสีไม/เมจิก/ชอกล  

- สติกเกอร สี 

- คอมพิวเตอร  

- power point  

- ชุดเครื่องเสียง 

- สังเกตจากการมีสวน

รวม 

- สังเกตและประเมิน

จากการสักถาม 

 

วิธีการ : 

1. ใชใบงาน 2.3 ระดมความคิดวิเคราะหปญหา (ใบงานของชุดเครื่องมือพัฒนาทีมคนสูเหลา) เพ่ือ

แลกเปลี่ยนมุมมองในทีมวิเคราะหสาเหตุของปญหา  

2. วิทยากรบรรยาย ใบงาน 2.3 ระดมความคิดวิเคราะหปญหา ที่ใบงานนี้มี 5 หัวขอ 

3. ใหทุกกลุมฝกทดลองปฏิบัติ โดยนำปญหาอันดับที่ 1 ที่กลุมสนใจรวมกันแกไขมาทำกอน ใหครบ  

5 หัวขอๆ ละ 3-5 นาที  และทำใหครบ 3 ปญหาอันดับแรกที่สนใจ  
 

เนื้อหาความรู ใบงาน 2.3 ระดมความคิดวิเคราะหปญหา แบงเปน 5 หัวขอ คือ 

1. ปญหาที่ทีมสนใจรวมกัน นำมาจากใบงานที่ 2.2 ปญหาที่ทีมสนใจอันดับที่ 1 ตองระบุสาเหตุของ

ปญหาใหชัดเจน จะไดแกไขปญหาไดตรงจุด ดังนั้น การะบสุาเหตุของปญหาที่ชัดเจน จำเปนตองทราบถึงวา ใคร ทำ

อะไร ที่ไหน อยางไร  

ตัวอยาง 1.“แมคาขาดจิตสำนักในการขายสุราในชุมชน” และ 2. “แมคาขายสุราใหกับเด็กในชุมชนที่อายุ

ไมถึง” ที่ง 2 ตัวอยาง ตัวอยางไหนชัดเจนและอยางไร 

แลกเปลี่ยน : ตัวอยางที่ 1 คำวา “จิตสำนึก” มีความหมายกวาง ซึ่งอาจจะตีความไดหลากหลาย เชน  ขาย

ทุกเวลา ขายตลอด ดังนั้น ตองกรอบสาเหตุใหชัดเจน โดยตัวอยางที่ 1 แกไข เปน “แมคาเปดรานขายสุราในชุมชน

ไมเปนเวลาตามที่กฎหมายกำหนด”  

2. สถานการณปญหาในพื้นท่ี (ขอมูลในพื้นที่ และเหตุการณ ใคร ทำอะไร ที่ไหน อยางไร) โดยให

ยกตัวอยางเพื่อจะไดเห็นรูปธรรมที่ชัดเจน และเมื่อไดสถานการณปญหาในพื้นที่ ตองนำมาวิเคราะหวาปญหานั้น 
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จริงไหม จริงอยางไร ถาเชื่อมโยงกับชุมชน 

3. หาสาเหตุของปญหา ระดมความคิดรวมกันแลกเปลี่ยนเสนอมุมมองสาเหตุปญหาดานตางๆ เทาที่

เปนไปได และทบทวนความคิดสอบทานถามจนกวาจะไดถึงรากของปญหา เชน “แมคาขายสุราใหเด็กตลอดเวลา 

ถามหาสาเหตุ 1.อยากมีรายได 2.ไมรูกฎหมาย 3.ไมขายเด็กโกรธไปซื้อรานอื่น 4.อปท.ไมบังคับกฎหมาย  และถาม

จนเจอรากปญหา ที่เปนแกนของปญหาจริง ๆ เพ่ือนำไปแกไขปญหาไดตรงจุด  

4. ประเมินตนทุนในชุมชน ที่จะนำมาใชในการแกไขปญหาไดมีอะไรบาง เชน คนหรือหนวยงาน แหลงทุน

หรือทรัพยากร องคความรูที่สนับสนุนการทำงานในพ้ืนท่ี ที่จะมาชวยแกไขปญหา  

ถาประเมินตนทุนไมได (นึกไมออก) ไปดูใบงาน3.4 แบงงานตามบทบาทหนาที่  เชน อปท. สนับสนุน

มาตรการ , รพ. สนับสนุนความรู และขอมูล เปนตน 

5. สิ่งท่ีอยากใหเกิดขึ้นในชุมชน (เปาหมาย) ทีมรวมกันสรุปวา ทีมอยากใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เรื่อง

อะไรในชุมชน เพ่ือใหปญหาที่ทีมสนใจรวมกันลดลง ซึ่งเปาหมาย/ภาพฝน อาจจะเกิดไดหลายมุมตามกลุมเปาหมาย 

เชน มุมรานคา มุมผูบริโภค มุมชุมชน เปนตน  

ตัวอยาง “รานคาขายสุราใหเด็กและเยาวชน” เปาหมาย “รานคาไมขายสุราใหเด็กและเยาวชนและขาย

สุราตามเวลาที่กฎหมายกำหนด 

 
 

 

 

 

 

วิทยากรสรุปการเรียนรูหนวยที่ 6 : การวิเคราะหปญหาชุมชน เพ่ือเปนการคนหาคำตอบรากปญหา 

เพ่ือนำขอมูลตาง ๆ นำไปแกไขปญหาและใชประโยชนในการวางแผนในการทำงานที่กอใหเกิดการพัฒนาได 

และเปนการกระตุนใหชุมชนตระหนักถึงปญหาความตองการที่จำเปนแกไข ดังนั้น จึงอาจตองมีกระบวนการ

และลงพ้ืนที่รวมวิเคราะหปญหา เพ่ือใหไดมุมมองปญหารอบดานที่แทจริง 
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หนวยการเรียนรูที่ 7 : ออกแบบเครื่องมือการทำงานเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

วัตถุประสงค : 

1. เพ่ือสามารถออกแบบกิจกรรมที่สอดคลองกับปญหาและบริบทของชุมชนไดอยางเหมาะสม 

2. เพ่ือสามารถมีวิธีการที่หลากหลายในการแกไขปญหาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึ้นในชุมชน 
 

กิจกรรม : การแออกแบบกิจกรรมเครื่องมือการทำงานในแตละปญหา  

ระยะเวลา :  30 นาที 

แนวคิด กิจกรรม สื่อ/วัสดุอุปกรณ วิธีการประเมิน 

ออกแบบกิจกรรมที่

สอดคลองกับปญหาและ

บริบทของชุมชนไดอยาง

เหมาะสม 

- บรรยาย 

- ฝกปฏิบัติ 

- แผนที่ชุมชน 

- ชุดเครื่องมือพัฒนาทีม

คนสูเหลา 

- คอมพิวเตอร  

- power point  

- ชุดเครื่องเสียง 

- สังเกตจากการมีสวน

รวม 

- สังเกตและประเมิน

จากการสักถาม 

 

วิธกีาร : 

1. วิทยากรบรรยายตามเอกสารชุดเครื่องมือพัฒนาทีมคนสูเหลาขนาด A3 ซึ่งเปนผังภาพ 5 ขั้นตอนการ

ดำเนินงาน ในขั้นตอนท่ี 3  ออกแบบโครงการและกิจกรรม แบงการออกแบบกิจกรรมเปน 1)กิจกรรมปรับ

พฤติกรรม (แบงกิจกรรมยอย : ชวน ชวย เชิดชู ชมเชียร) และ2)กิจกรรมปรับสภาพแวดลอม (กิจกรรมยอย : ชง) 

2. ใหฝกปฏิบัติใบงานที่ 3.1  ทบทวนสิ่งท่ีเคยทำในชุมชน เพ่ือใหกิจกรรมหรือโครงการบรรล ุ และใหลง

รายละเอียดในแบบฟอรม ชื่อกิจกรรม วิธีการ  และนำกิจกรรมเดิมมาใส และพิจารณาวามีกิจกรรมใดนาสนใจ และ

สามารถคนหากิจกรรมอื่น ๆ  และใบงานตัวอยางกิจกรรมไดจากชุดกิจกรรมพัฒนาทีมคนสูเหลา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยากรสรุปการเรียนรูหนวยที่ 7 : การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ควรเปน

กิจกรรมที่ตอบสนองธรรมชาติของกลุมเปาหมาย ที่ตองการแกไขปญหาดานนั้น ๆในชุมชน และเปนกิจกรรม

ที่ทำใหกลุมเปาหมายใหความสนใจ (attention) กับสิ่งนั้น ทั้งนี้ ยังสามารถคนหาการออกแบบกิจกรรมตาง 

ๆในชุดกิจกรรมพัฒนาทีมคนสูเหลา   
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หนวยการเรียนรูที่ 8 : ปฏิทินชุมชน และการวางแผนทำงานในพื้นท่ีชุมชน 

วัตถุประสงค : 

1. เพ่ือสามารถกำหนดและออกแบบกิจกรรมสรางการเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับกิจกรรมของชุมชน 

2. เพ่ือเฝาระวังกิจกรรม ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนที่เสี่ยงตอการกอใหเกิดการดื่มสุราในชุมชน 

3. เพ่ือสามารถกำหนดและออกแบบการทำงานชุมชนคนสูเหลาในระยะยาวตลอดทั้งปของชุมชน 

กิจกรรมที่ 1 : ปฏิทินชุมชนคนสูเหลา 

ระยะเวลา : 20 นาที     

แนวคิด กิจกรรม สื่อ/วัสดุอุปกรณ วิธีการประเมิน 

- ออกแบบกิจกรรม

สรางการเปลี่ยนแปลง

ใหสอดคลองกับ

กิจกรรมของชุมชน 

ตลอดป 

- มีแผนเฝาระวังการดื่ม

สุราในกิจกรรม 

ประเพณีและวัฒนา

ธรรมของชุมชน 

- ชี้แจงและแบงกลุม 

และพี่เลี้ยงประจำกลุม 

- มอบหมายภารกิจกอน

ปฏิบัต ิ

- ทดลองฝกปฏิบัติ 

-บรรยาย 

 

- กระดาษฟลิปชาร  

- ชุดเครื่องเขียน   

- คอมพิวเตอร  

- power point  

- ชุดเครื่องเสียง 

- สังเกตจากการมีสวน

รวม 

- สังเกตและประเมิน

จากการสักถาม 

 

วิธกีาร : 

1. แจกกระดาษฟลิปชาร/บรูฟน้ำตาลแผนใหญ และใหแตละกลุมแบงกระดาษเปน 2 สวน แนวนอน  

บน-ลาง หลังจากนั้น 

2. ใหตีตารางเปนชอง 12 เดือน (สามารถตีตารางยาวทั้งกระดาษใหเต็มแผน) 

3. วิทยากร บรรยายและแนะนำใหเลือกทำงานสวนดานบนกอน โดยใหแตละกลุมระดมกิจกรรมที่จะ

เกิดขึ้นในแตละชวงเดือนตลอดทั้งปที่เกิดขึ้นเฉพาะชุมชนของตัวเอง ซึ่งแบงหมวดการระดมคนหาจังหวะชีวิตและลม

หายใจของชุมชน ดังนี้  

3.1. กิจกรรมชุมชนที่เก่ียวเนื่องกับประเพณีวัฒนธรรม โดยทั่วไปหรือมีเฉพาะที่ชุมชนของตัวเองก็ได 

ระบุชื่อ และชวงวันหรือชวงเดือน  

3.2. หมวดอาชีพ ของคนในชุมชนแตละชวงเวลา เชน การคาขาย และการเกษตร(การเพาะปลูก)ของ

คนในชุมชนแตละฤดูกาล 

3.3. ชวงเวลากิจกรรมของชุมชนที่เฝาระวัง หรือมีความเสี่ยงตอการดื่มสุรา(งานแตง / งานศพ / งาน

ขึ้นบานใหม / อ่ืนๆ) 

4. โจทยที่ชวนผูเขารวมอบรมวิเคราะหตอ “ทานเห็นอะไรบาง จากกิจกรรมชุมชนที่เกิดในแตละชวงเวลา” 
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กิจกรรมที่ 2 : วางแผนการทำงานในพื้นที่ชุมชน 

วัตถุประสงค : เพ่ือสามารถวางแผนการทำงานใหเปนระบบทั้งกิจกรรมและการจัดการของทีมในระดับชุมชน 

 ระยะเวลา : 1 ชั่วโมง 15 นาท ี
 

แนวคิด กิจกรรม สื่อ/วัสดุอุปกรณ วิธีการประเมิน 

วางแผนการทำงานให

เปนระบบทั้งกิจกรรม

และการจัดการของทีม

ในระดับชุมชน 

- ชี้แจงและแบงกลุม 

และพี่เลี้ยงประจำกลุม 

- มอบหมายภารกิจกอน

ปฏิบัต ิ

- ทดลองฝกปฏิบัติ 

-บรรยาย 

- ปฏิทินชุมชน 

คนสูเหลา 

- ชุดเครื่องเขียน   

- คอมพิวเตอร  

- power point  

- ชุดเครื่องเสียง 

- สังเกตจาก 

การมีสวนรวม 

- สังเกตและประเมิน

จากการสักถาม 

 

วิธกีาร : 

1. นำปฏิทินชุมชนคนสูเหลา 12 เดือน มาตั้งตน และใชใบงานที่ 3.3 , 3.4 และ 4.1 ของชุดเครื่องมือ

พัฒนาทีมคนสูเหลา เพ่ือเพ่ิมเติมระยะเวลากิจกรรมโครงการในปฏิทินชุมชน จะไดปฏิทินกิจกรรม/แผนการทำงาน

ในพ้ืนที่ชุมชน ใหฝกปฏิบัติ  3 ใบงาน ๆ ละ 15 นาท ี

 
2. วิทยากร บรรยาย ใบงาน 3.3 , 3.4 และ 4.1 ของชุดเครื่องมือพัฒนาทีมคนสูเหลา 

เนื้อหาความรู 

ใบงาน 3.3 ใบออกแบบ 1 กิจกรรม/โครงการที่จะทำ (ใบงานเพื่อการมีสวนรวมและกำหนดแนว

ทางการทำงานที่ชัดเจน) ซึ่งการออกแบบกิจกรรม/โครงการท่ีจะทำ ยังเปนแนวทางการเขียนขอเสนอโครงการที่

สามารถนำไปเสนอแหลงทุนได ใบงาน 3.3 มี 11 หัวขอ คือ  
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หัวขอที่ 1 ชื่อโครงการ ..สามารถใชขอมูลจากใบงานที่ 3.2  ระดมไอเดียกิจกรรมหรือโครงการที่จะทำ 

หัวขอที่ 2 ชื่อองคกร/กลุม/ชมรม (ผูขอรับทุน) 

หัวขอที่ 3 ชื่อผูรับผิดชอบ 

หัวขอที่ 4 หลักการและเหตุผล (สถานการณปญหา) สามารถใชขอมูลจากใบงานที ่2.1 2.2 และ 2.3  

หัวขอที่ 5 วัตถุประสงค สามารถใชขอมูลจากใบงานที ่2.3  

หัวขอที่ 6 ตัวชี้วัด 

หัวขอที่ 7 ระยะเวลาดำเนินงาน 

หัวขอที่ 8 สถานที่จัดกิจกรรม 

หัวขอที่ 9 วิธีการดำเนินงาน (รายละเอียดกิจกรรม) สามารถใชขอมูลจากใบงานที่ 3.2 และคนหา

กิจกรรมอ่ืนจากชุดกิจกรรมพัฒนาทีมคนสูเหลา 

หัวขอที่ 10 งบประมาณ 

หัวขอที่ 11 ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 

ใบงาน 3.4 แบงงานตามบทบาทหนาท่ี (มีใครในชุมชนที่ใหความรวมมือบาง) โดยแบงงานตาม

บทบาทหนาที่ในการทำกิจกรรม/โครงการที่ออกแบบในใบงานท่ี 3.3 และใหระบุชื่อผูรับผิดชอบพรอมบทบาทใน

แตละกิจกรรม/ฝาย ท้ังนี้ บุคคลในชุมชนที่สามารถใหความรวมมือได เชน แกนนำชุมชน(กำนัน/ผูใหญบาน/อปท./

ผูนำศาสนา) ทีมสาธารณสุข (บุคลากรสาธารณสุข/อสม.) กลุมเยาวชน (เยาวชน/คนในครอบครัว) กลุมคนเลิกเหลา 

(ชมรมคนหัวใจหิน-เหล็ก-เพชร) ทีมหนุนเสริม (ครู/ตำรวจ/รานคา/องคกรตาง ๆ) และรานขายเหลา 
 

ใบงาน 4.1 ทบทวนการทำกิจกรรม/โครงการ (ชวนคิดชวนคุยทบทวนการทำงานหลังทำกิจกรรมแลว) 

หลังจากทำกิจกรรมทุกครั้งใหทีมบันทึกกิจกรรมที่ไดทำและทบทวนใน 2 ประเด็น คือ 1) ทบทวนความสำเร็จของ

การทำกิจกรรม และ 2) ทบทวนความสัมพันธของทีมและบันทึกอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหวางการทำกิจกรรม/

โครงการรวมกัน และรวมหารือจะทำอะไรใหกิจกรรม/โครงการดีข้ึน ดังนั้น ใบงาน 4.1 มี 6 หัวขอ คือ 

หัวขอที่ 1 สิ่งท่ีไดทำ ระบุวันที่ที่ทำกิจกรรม และชื่อกิจกรรมที่ทำ 

หัวขอที่ 2 ความสำเร็จจากการทำงาน แบงเปน 2 สวน คือ 1) ความสำเร็จของกิจกรรม และผลลัพธเปนไป

ตามเปาหมายไหม และ 2) ความสำเร็จของทีม และผลลัพธของคนในทีมการทำงานตามบทบาทหนาที่ไหม 

หัวขอที่ 3 อุปสรรคในการทำงาน 

หัวขอที่ 4 จะทำอะไรใหดีขึ้น เพื่อวางแผนการทำงานขั้นตอไป 

หัวขอที่ 5 แตละคนในทีมไดเรียนรูอะไรบาง 

 

 

 

 

 

วิทยากรสรุปการเรียนรูหนวยที่ 8 : ปฏิทินชุมชน เปนตารางกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนในแตละ

ชวงเวลา และรวบรวมเหตุการณและปรากฏการณในชีวิตประจำวันของชุมชนในรอบป หรือชวงระยะเวลา

หนึ่ง จึงเปนเหมือนเครื่องมือในการเรียนรูมิติของเวลา (Time) ทำใหเขาใจแบบแผนกิจกรรม เหตุการณ ของ

ชุมชนที่เกิดข้ึน และสามารถเขาไปมีสวนรวมอยางเหมาะสม และเห็นถึงความสัมพันธระหวางกิจกรรมหรือ

เหตุการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในชุมชน  ทำใหสามารถวางแผนการทำงานกับชุมชนไดดีขึ้น 
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 กิจกรรมกอนเขารับการอบรม (ชวงปด) 

กิจกรรมการ : เคลื่อนไหว (เม่ือยไหม) 

วัตถุประสงค : เพ่ือผอนคลายบรรยากาศการอบรมไมใหมคีวามตึงเครียด และทำใหจิตใจพรอมที่จะเรียนรู  
 

ขอบเขตกิจกรรม กิจกรรมกอนอบรม สื่อการทำกิจกรรม วิธีการประเมินผล 

เพ่ิมประสิทธิภาพการ

เรียนรู 

- วิทยากรแนะนำการ

เคลื่อนไหวรางกายและ

นวดบาไหล 

 

 - สังเกตการณมีสวนรวม 

 

 

วิธีการ : วิทยากรชวนใหผูเขารับการอบรมเลนเกมการเคลื่อนไหวรางกายและนวด 

1. ใหผูเขารับการอบรมยืนขึ้นตอแถวเปนแถววงกลม (ถามีโตะ ใหขยับออกมานอกโตะ หรือใหจับคูกัน และ

สลับกันนวด)  

2. เอ้ือมมือแตะไหลคนขางหนา แลวนวดบาไหลใหคนขางหนา 

3. สลับกัน โดยใหกลับหลังหัน เพ่ือเปลี่ยนกันนวดบาไหล 

หนวยการเรียนรูที่ 9 : สรุปการเรียนรู 

วัตถุประสงค : 

1. เพ่ือถอดรหัสการเรียนรูใน workshop ที่เปนประโยชนในการทำงานสรางการเปลี่ยนแปลง 

2. เพ่ือสามารถประยุกตการเรียนรูใหเขากับการทำงานของทีมปฏิบัติการในชุมชนอยางเขาใจ  

ระยะเวลา : 30 นาที 
 

แนวคิด กิจกรรม สื่อ/วัสดุอุปกรณ วิธีการประเมิน 

กระบวนการเรียนรูที่ 

เกิดขึ้นทั้ง 2 วัน 

เปนประโยชนการ

ทำงาน 

ของทานอยางไร 

-บรรยาย 

-สนทนากลุมเล็ก-ใหญ 

- กระดาษฟริปชารท 

- คอมพิวเตอร  

- ชุดเครื่องเสียง 

- สังเกตจาก 

การมีสวนรวม 

- สังเกตและประเมิน

จากการสักถาม 

 

วิธกีาร : 

1. วิทยากร  บรรยายทบทวนชุดความรูการอบรมเสนทางการเรียนรู 2 วัน และทุกคนก็ทบทวนกิจกรรม

ตามวาตนเองไดเรียนรูอะไรในแตละหนวยการเรียนรู  
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2. แบงกลุมยอยเดิม และfocus group ใหแตละคนอยูกับตนเองและทบทวน  เปนการสกัดองคความรู

สำคัญในการรวมหลักสูนี้ และใหบันทึกในกระดาษฟริปชาร  

3. ใหตอบคำถาม 3 ขอ คือ  

3.1 กระบวนการ เราไดทกัษะอะไร และรูสึกอยางไรบาง และเรียนรูอะไร 

3.2 กระบวนการเรียนรู 2 วันเปนประโยชนการทำงานของทานอยางไร 

3.3 ชวยสะทอนชุดความรู ปรับปรุง/เพ่ิมเติม ยากงาย หรือไม 

4. ใหทุกกลุมแลกเปลี่ยนการเรียนรูในกลุมยอย และบันทึกขอมูลในกระดาษฟริปชารท ภายใน 15 นาที 

เมื่อจัดทำเสร็จจแลว ขอใหทุกกลุมแลกเปลี่ยนการเรียนรูในวงใหญ โดยใหจัดเกาอ้ีเปนวงกลมใหญ และบุคคลใด

พรอมแลกเปลี่ยนการเรียนรูใหเริ่มกอน และสงตอไมคใหคนอ่ืนพูดตอ 

สรุปผลการเรียนรู : 

ประเด็นคำถาม คำตอบ/การเรียนรู 

1. กระบวนการ เราไดทักษะอะไร และรูสึกอยางไรบาง 

และเรียนรูอะไร 

รูสึก 

- ดีและดีใจไดพบเพ่ือนใหม และไมไดทำงานคนเดียว 

- มีคุณคามาก หากมีโอกาสจะพาพื้นที่มาแลกเปลี่ยน 

- ภูมิใจเครือขายเดียวกัน 

- มีความสุขและเปนกำลังใจใหทุกคน 

- มีพลังชุมชนคนสูเหลา 

- ขอบคุณ ที่ไดเรียนรูกิจกรรมดีด ี

เรียนรู 

- การละลายพฤติกรรมที่ มีประโยชนและเปนพื้นที่

ปลอดภัย 

- กระบวนการและกิจกรรมดีดีนาสนใจและวิทยากร

ออกแบบไหลลื่น 

-การแลกเปลี่ยน และเรียนรูการใชเครื่องมือนำไปใช

ประโยชน 

- การทำงานเปนทีม มีแผนทำงาน และปรับกลยุทธใน

การทำงานและการเขียนโครงการ 

 

2. กระบวนการเรียนรู 2 วันเปนประโยชนการทำงาน

ของทานอยางไร 

-คูมือชวยออกแบบการทำงาน และกระบวนการท่ีเปน

ประโยชนในการใชในพื้นที่ ทำงานงายข้ึน 

- ทักษะการฟงที่ดี กลาแสดงออก และเขาใจลักษณะคน
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ประเด็นคำถาม คำตอบ/การเรียนรู 

มากขึ้น (สัตว 4 ทิศ) นำไปใชในพ้ืนที่ 

- ไดความรูปรับปรุงการทำงาน การทำปฏิทินการทำงาน

แบบมีสวนรวม ทำใหทำงานงายข้ึน 

-การทำแผนทีชุมชน และวิเคราะหและแกไขปญหา จะ

ไดทำกิจกรรมท่ีแกไขไดตรงปญหา 

3. ชวยสะทอนชุดความรู ปรับปรุง/เพิ่มเติม ยากงาย 

หรือไม 

- มีกลองเครื่องมือที่นำไปใชไดเปนอยางดี 

- มีเวทีทบทวนการเครื่องมือหลังพ้ืนที่นำไปใช 

- ระยะเวลาในการใชชุดความรูนอยเกินไป (นาจัด 3 วัน) 

4. อื่น ๆ ประทับใจกระบวนและพ่ีเลี้ยง ประทับใจการถายทอด

ของทีมวิทยากร ยอดเยี่ยม อบอุนเปนกันเอง 
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ภาพกิจกรรม 

 

กิจกรรม 4 หองหัวใจ กำหนดโจทยเพ่ือแลกเปลี่ยน 1- 4 ขอ 

 
 

 

กิจกรรม “วงกลมคุณคาความหมาย” 
 

 
 

กิจกรรมกอนเขารับการอบรม 
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กิจกรรมแผนที่ชุมชนคนสูเหลา 

 
 

 

 

 

         


