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1. แผนท ี เด ินด ิน

2. ผ ังเคร ือญาต ิ

3. โครงสร างองค กรช ุมชน

4. ระบบส ุขภาพช ุมชน5. ปฏ ิท ินช ุมชน

6. ประว ัต ิศาสตร ช ุมชน

7. ประว ตั ชิ วี ิตบ ุคคลท ี น าสนใจ

       เคร ื องม ือ   
         ศ ึกษา
         ช ุมชน   
          ท ั ง 7  

เคร  ืองม อืศ กึษาช มุชนท  ัง 7 จากหน งัส อื ว ถิ ชี มุชน 
ค  ูม อืการร  ูท  ีทำให งานช มุชนง าย ได ผล และสน กุ

โดย นพ.โกมาตร จ งึเสถ ยีรทร พัย  และคณะ
 Mapping โดย เภส ชักร ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด ี

www.prachasan.com

ช มุชนต ั ง

คนนอกตาม

เร ียนร ู 

หลากหลาย

จากพ ึ งพ ิงและพ  ึงพาพ ฒันาส  ูพ  ึงก ัน
from Dependent to Interdependent
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เป น็เคร  ืองม อืช  ินแรกก อนทำงานช มุชน

ทำให เห น็ภาพรวมของช ุมชน
ครบถ วนท  ีส ุด (Whole)

ทำให ได ข อม ลูมากท  ีส ุด
ในระยะเวลาส  ัน (Time)

ม ขี อม ลูน าเช  ือถ อืมากท  ีส ดุ
เพราะได จากการส งัเกตด วยตนเอง

เป าหมายสำค ัญของ
เคร  ืองม อื (Goals)

ร ู จ ักช ุมชนท ั วถ ึง
แต ต องใช เวลานาน

ร  ูจ กัช ุมชนเพ ยีงบางส วน

ร  ูจ ักช มุชนไม ท ั วถ งึ
ไม ร  ูจะเร  ิมต นย งัไงด ี

ทำงานช ุมชน แต ไม ร  ูจ กัช มุชน
อย างแท จร ิง ถ งึแก น

ป ัญหาท ี พบในการทำงาน
นำไปส  ูการใช แผนท ี เด นิด นิ

ต างจากแผนท  ีน  ังโต ะ
เป ็นส  ิงท ี ทำข ึ นง ายๆ

อาศ ยัเพ ียงการสำรวจด วยตา

ล กัษณะทางกายภาพ

ส  ิงแวดล อมของช มุชน

ส ิ งต างๆ ท  ีพบเห น็ด วยตา

การใช ว ธิ กีารจดบ นัท กึ

กระดาษ

เคร  ืองเข ยีน

อ ปุกรณ ท  ีใช 
การด ู

การส ัมผ สั

การส งัเกต

การร บัฟ ัง

ว ธิ ีการทำ

แผนท  ีเด นิด นิค อือะไร
What (Foot Map)

ความสำค ญัอย ู ท ี การไปด ูให เห น็

ไม เน นการเข ยีนให สวยหร อื
สมบ รูณ ครบถ วน

หน าท ี ทางส ังคม
Social meaning
and Social function

พ  ืนท  ีทางกายภาพ
(Physical space)

มองเห ็นความส มัพ นัธ 

ต องเข าใจ

ใช แผนท ี น ั งโต ะ
เป น็จ ดุเร  ิมต น

ข อม ลู จปฐ.นำร อง

ประหย ดัเวลา เพ  ิมความสมบ รูณ 

ใช ข อม ลูเด มิ

ว ธิ ีการทำ
แผนท  ีเด นิด นิ

ไม น  ังรถ ควรจะเด ินเท าทำ

นำแผนท  ีเก าไปประกอบ

ควรทำงานเป น็ท มี ไม แยกก นัเข ยีน

ต องส ังเกต แลกเปล  ียนก นัในท มี
ถ ึงส ิ งท ี ได ร ับร  ู ท  ีหลากหลาย

ข อด รีวดเร ว็

ข อเส ยีม อีคต ิ
การให ผ  ูนำพาเด นิ

เร  ืองราวของช มุชน

เข ยีนข อส งัเกต

การทำแผนท  ีเด นิด นิให สมบ รูณ 
ม ขี อแนะนำเพ  ิมเต มิด งัน  ี ภาพต วัอย าง

แผนท  ีเด นิด นิ

  แผนท ี เด ินด ิน

แผนท  ีเด นิด นิ  จากหน งัส ือ ว ถิ ชี มุชน ค  ูม อืการร ู ท  ีทำให งานช ุมชนง าย ได ผล และสน กุ
โดย นพ.โกมาตร จ งึเสถ ยีรทร ัพย  และคณะ Mind Mapping โดย เภส ชักร ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด ี
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ว ถิ ปีระชา

สำน ึกท องถ ิ น

โลกของชาวบ าน คนนอก
เข าไม ถ งึ

เหต กุารณ ต างๆทางประว ตั ิศาสตร 
ไม ม กีารนำมาเช  ือมโยงส มัพ นัธ ก นั

ประสบการณ ไม ถ กูสร ปุ
เป น็บทเร ยีน

ป ัญหาท ี พบใน
การทำงานช ุมชน

เข าใจความเป น็มา
เร  ืองราวของช มุชน

ลดอคต สิ วนต วั ไม ต ัดส นิช มุชน
ด วยความค ดิคนนอก

ลดช องว างการต ดิต อ
ส มัพ นัธ ก บัช มุชน

เป าหมายสำค ญั
ของเคร ื องม อื

เป น็การศ กึษาเร  ืองราวความเป น็มา

เศรษฐก จิ

ส ังคม

ว ฒันธรรม

การเม อืง

มองรอบด าน

เป น็เคร  ืองม อืในการมองช มุชน
ในม มุมองใหม ๆ  

ประว ัต ศิาสตร ช ุมชน
ค อือะไร

ศ กึษาให หลากหลายม ติ ิ
Multi-dimension

ประเพณ ี

ความเป น็มา

บ คุคลสำค ญั
ความข ดัแย ง

การรวมกล  ุม

ส ังคมว ฒันธรรม

กลไกเศรษฐก จิช มุชน

ป ัจจ ยัการผล ติ

อาช พีคนในช มุชน

ร ปูแบบการผล ติ

เศรษฐก จิ

ผ ู นำท องถ  ิน

การม สี วนร วม

ความข ดัแย ง

สถาบ นัทางการเม ือง

การรวมกล  ุม

การเม อืง

ส ขุภาพในอด ตีเป นอย างไร

ระบบบร กิารป จัจ บุ นั
การเข าถ ึงของชาวบ าน

การแพทย แผนใหม 
แพทย แผนโบราณ

ส ขุภาพ

ม ติ ทิ ี ศ ึกษาแนวทางการศ กึษา
ประว ตั ศิาสตร ช ุมชน

ทำให มองเห ็นภาพรวม
เหต กุารณ ภายในช มุชน
ท  ีม กีารเปล  ียนแปลง

เหต กุารณ ท  ีเก ดิข  ึนในภาพรวม
ม ีผลกระทบต อคนในช มุชน

เหต กุารณ ท ี นำมาเข ียนผ ัง
ประว ัต ศิาสตร ช ุมชน

ผ ังประว ัต ิศาสตร ช มุชน

เป น็เคร  ืองม อืเข าถ งึโลก
ของชาวบ าน

เป น็เคร  ืองม ือช วยลดท ฐิ ิ
และเพ  ิมความละเอ ยีดอ อน

ภายในช มุชน

ภายนอกช มุชน

มองประว ตั ิศาสตร ช มุชน
เพ  ือเห ็นถ งึความส ัมพ ันธ 

หล กัสำค ญัในการศ กึษา
ประว ัต ิศาสตร ช มุชน

ศ ึกษาประว ตั ศิาสตร ช มุชน
ก อนจนเก ดิความเข าใจ

จ ึงค อยทำผ งัประว ัต ิศาสตร ช ุมชน

ต องไม ด วนสร ปุใช เวลาศ ึกษา
ก อนสร ุปบทเร ยีนประว ัต ิศาสตร 

การศ กึษาช มุชนควรอาศ ยั
บ คุคล ร วมก บัเอกสาร บ นัท กึ

ควรสนใจท  ังข อเท ็จจร ิง
และความค ดิของคนในช มุชน

ข อแนะนำเพ  ิมเต มิ

ประว ัต ิศาสตร 
ช ุมชน

History

เหต กุารณ ท  ีเร  ิมต น และส  ินส ุด

เก ดิข  ึนและย งัดำเน นิต อไป

เหต กุารณ ท ี เก ดิเพ ยีงคร  ังเด ยีว

การศ กึษาประว ตั ิศาสตร ช ุมชน จากหน ังส อื ว ถิ ชี มุชน ค  ูม อืการร ู ท ี ทำให งานช ุมชนง าย ได ผล และสน กุ
โดย นพ.โกมาตร จ ึงเสถ ยีรทร ัพย  และคณะ Mind Mapping โดย เภส ชักร ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด ี

มองรอบด าน หลากม ิต ิ

จากข างในส  ูข างนอก
แลกเปล  ียนเร ยีนร  ู
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ป ัญหาของเจ าหน าท ี 
ขาดท กัษะในการสร างความ
ส มัพ นัธ ก บัช มุชน

มองไม เห น็ความส มัพ นัธ 
ในช ุมชนจร ิงๆ

ป ญัหาท ี พบในการทำงานช ุมชน

เข าใจโครงสร างความส มัพ ันธ 
ของช มุชนเช ิงเคร ือญาต ิ

ใช เป ็นการศ กึษารากฐานท  ีสำค ญั

ร ู จ กัต วับ ุคคลและความส มัพ นัธ 
ในระยะเวลาท  ีส ั นๆ

เป น็เคร  ืองม ือสร างความส ัมพ นัธ 
เจ าหน าท  ีก บัชาวบ าน

เป าหมายสำค ัญของเคร  ืองม อื

การถอดความส มัพ นัธ 
ในเช งิเคร ือญาต ิ

ความส มัพ ันธ เช ิงสายเล ือด
เม ือง

ชนบท
มองเห น็รากฐานของช มุชน

ผ งัเคร อืญาต คิ อือะไร

ร ู จ กัต ัวละครมากข ึ น

เข าใจเร  ืองราวความส มัพ นัธ 

เข าใจช มุชนล ุ มล กึ

การร  ูจ กัคนในช มุชน
เหม อืนร  ูจ กัต วัละครในภาพยนตร 

กำหนดส ัญล กัษณ ท  ีใช ร วมก นั

อ านส ญัล กัษณ ได 

เพ  ิมข อม ลูท ี เปล ี ยนแปลง

ส มัภาษณ เจาะล กึ

ว ิธ ีการทำผ ังเคร ือญาต ิ

เป น็มาตรฐานเด ยีวก นั

ส ญัล ักษณ ท  ีใช ในผ งัเคร ือญาต ิ

มองเห น็ Family folder

การด ูแลครอบคร ัวท ั งครอบคร ัว

มองเห ็นป ัญหาเช งิระบบ

การป องก นัโรค

okok ประโยชน การนำไปใช 

ต องลงไปทำจร ิงๆ

ใช ร วมก บัแผนท  ีเด นิด นิ

เป น็เคร ื องม อืเร ยีนร ู ช มุชน

บทสร ุป

การถอดผ งัเคร อืญาต
ควรใช ส ญัล กัษณ มาตรฐาน

ต องร  ูจ ักช  ือบ ุคคลในผ งัเคร ือญาต ิ

ถอดผ ังเคร อืญาต ิให ได มากท  ีส ุด

ควรให ความสำค ญัก ับผ ู ให ข อม ลู
มากกว าสนใจเฉพาะผ งัเคร อืญาต

ควรร ู จ กัอย างน อยคร  ึงหน ึ ง
ของช ื อในผ ังเคร อืญาต

ม กีารเปล  ียนแปลง

ต องต ิดตามเป ็นระยะ

ผ งัเคร ือญาต ติ องเป น็พลว ตั
dynamic tree

ข อแนะนำ

ผ ังเคร ือญาต ิ        
Family

Tree

ผ ังเคร ือญาต ิ จากหน ังส อื ว ถิ ชี ุมชน ค ู ม ือการร ู ท ี ทำให งานช ุมชนง าย ได ผล และสน กุ
โดย นพ.โกมาตร จ ึงเสถ ียรทร ัพย  และคณะ Mind Mapping โดย เภส ัชกร ดร. ประชาสรรค  แสนภ ักด ี
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สนใจเฉพาะโครงสร างทางการ

สนใจเฉพาะผ  ูนำทางการ
อำนาจในช มุชน

ท ุนทางส ังคม
มองไม เห ็นส  ิงท  ีอย  ูภายใน

ป ญัหาท  ีพบในการทำงานช ุมชน

ช วยให เข าใจโครงสร าง
องค กรช มุชนแบบรอบด าน

เข าใจความส มัพ นัธ 
ในแง ม มุต างๆ

เป าหมายสำค ญัของเคร ื องม อื

สถาบ นั

องค กร

บ คุคล
เป าหมายการศ กึษา

ทางการ

ไม เป น็ทางการ
ม ติ ิ เศรษฐก จิ

ส ังคม

การเม อืง

ต วัแปร
โครงสร างองค กรช ุมชนค อือะไร

การศ กึษาแผนความส มัพ นัธ 

ความส มัพ นัธ ทางเศรษฐก ิจ

ความส มัพ นัธ ทางส ังคม

ความส ัมพ นัธ ทางการเม อืง

ม ติ ทิ ี ศ กึษา

แนวทางในการศ กึษา
โครงสร างองค กรช ุมชน

ส ญัล กัษณ ท ี ใช 

ผ  ูนำทางการ/ไม เป น็ทางการ
เข ยีนเส นความส มัพ นัธ 

ข ั นท ี  1

เข ยีนเส นความส มัพ นัธ 
ท ั งหมดท  ีอย ู ในแวดวงเด ยีวก นั ข ั นท ี  2

เช  ือมโยงท กุประเภท
ขององค กรช มุชน

ข ั นท ี  3

ข  ันตอน

ผ งัโครงสร างองค กรช มุชน

มองเห น็ความหลากหลาย
ของช มุชน

วางแผนการทำงานช มุชน
อย างม ีประส ทิธ ภิาพมากข  ึน

การม สี วนร วม

การเคล  ือนไหวงาน

ใช ประโยชน จากโครงสร างช มุชน
เอ  ือในการทำงานส ขุภาพ

okok ประโยชน ในการนำไปใช 

มองโครงสร างช ุมชน
เห น็ความส มัพ นัธ ในแง ม มุต างๆ

รายช  ือองค กรในกระดาษ
อาจเป น็เพ ยีงภาพลวงตา

ศ กึษาศ กัยภาพองค กร
มองท  ีปฏ บิ ตั กิาร

บทสร ุป

องค กรทางการ

องค กรไม เป น็ทางการ
เก บ็ข อม ลูให ครบ

ข อม ลูบางอย างต อง
ส งัเกตร วมก บัการพ ดูค ยุ

เก บ็ข อม ลูในระด บัปฏ บิ ตั กิาร
ให ได มากท  ีส ดุ (Action)

ตามด กูารเแปล  ียนแปลง

ปร บัปร งุเป น็ระยะ

ต องใช เวลาในการศ กึษา
ไม ควรเร งร บีเก นิไป

ข อแนะนำ

โครงสร าง
องค กรช ุมชน

โครงสร างองค กรช มุชน จากหน ังส อื ว ถิ ชี มุชน ค ู ม ือการร ู ท ี ทำให งานช ุมชนง าย ได ผล และสน กุ
โดย นพ.โกมาตร จ ึงเสถ ียรทร พัย  และคณะ Mind Mapping โดย เภส ชักร ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด ี
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ระบบ
การแพทย 
สม ัยใหม 

ระบ บ การ
แพทย   พ  ื   น

บ   า น

ร ะบบ การ
แ พท ย   ภ า ค
ป ระช าช น

มองว าชาวบ านพ  ึงระบบ
บร กิารของร ัฐอย างเด ยีว

มองไม เห น็กล ุ มส ขุภาพ
ท  ีม อีย  ูในช มุชน

มองเห ็นแหล งการพ  ึง
ตนเองของชาวบ าน

ป ญัหาท ี พบในการ
ทำงานช ุมชน

เพ  ือให เห น็ระบบการแพทย 
ท ี หลากหลายยในช มุชน

นำความหลากหลายในช มุชน
มาประย กุต ใช ก บังานบร กิาร
ด านสาธารณส ขุ

เป าหมายสำค ญั
ของเคร ื องม ือ

ว ิธ ีค ิด

ท ัศนคต ิ

ความร  ูส ึกน กึค ดิ

ส ิ งท ี ต องเข าใจ
(ท ี ม ตี อโรคของช ุมชน)

ความหลากหลาย
ว ธิ กีารร กัษาของชาวบ าน

ระบบส ขุภาพช ุมชนค อือะไร

ต ดิตามว ถิ ขีองชาวบ าน

เข าใจเร ื องราวส ขุภาพเส นทางการร กัษาความเจ บ็ป วย

สามระบบโลกส ขุภาพ
ของชาวบ าน

ระบบทฤษฎ โีลก

ระบบการด แูลร ักษาส ขุภาพระบบพห ลุ กัษณ ทางการแพทย 
ท  ีม ีอย  ูในช มุชน

สำรวจแหล งพ  ึงพา
ด านส ุขภาพของช มุชน

ส มัภาษณ ประว ตั ชิ วี ติ
เพ ื อเข าใจระบบส ุขภาพ

เข าไปด กูารใช ยาจากร านชำ

ควรสนใจก จิกรรมของช มุชน
ด านส ยุขภาพ / การออกกำล งักาย

แยกประเด น็เช งิบวก
เช งิลบจาก Mind Map

ข อแนะนำ

ขยายกรอบความค ดิ
มองความเจ ็บป วยในหลายม ิต ิ

พห ลุ กัษณ ทางการแพทย 
ค อืต นท นุของระบบส ขุภาพ

การศ กึษาระบบส ขุภาพ
ค อืการเข าถ งึว ถิ ชี มุชน

okok บทสร ปุ

ระบบ
ส ุขภาพ
ช ุมชน จ กุเส ยีด --> ยาย --> ปวดท อง

ก นิของผ ดิ --> ซ  ือยาข บัลม --> ก นิยาหมด

ระบบส ุขภาพช ุมชน จากหน ังส ือ ว ิถ ีช ุมชน ค ู ม ือการร ู ท ี ทำให งานช ุมชนง าย ได ผล และสน ุก
โดย  นพ.โกมาตร จ ึ งเสถ ียรทร ัพย  และคณะ Mind Mapping โดย  เภส ัชกร ดร. ประชาสรรณ  แสนภ ักด ี

จากท กุภาคส วน
ผ  ูม สี วนได ส วนเส ยีระดมความค ดิเห น็

ระบบส ขุภาพช ุมชน
จ ัดหมวดหม ู 

มองภาพรวม
เข ยีน Mind Map ระบบส ุขภาพ

เอกสารประกอบการยรรยาย การเข ียนแผนท ี ความค ิด (Mind Map) สำหร ับการฝ ึกภาคสนามร วม (COM -MED) ว ันท ี  6 ต ุลาคม 2549
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เจ าหน าท  ีย ดึป ีงบประมาณ

เจ าหน าท  ีย ดึเวลาของต ัวเอง

ไม เข าใจจ ังหวะช วี ิตของช ุมชน

ป ญัหาท  ีพบในการ
ทำงานช มุชน

สร างความเข าใจว ิถ ีของชาวบ าน

เป น็จ ดุเร  ิมต นของการสร าง
ความส มัพ ันธ ท  ีด กี ับช ุมชน

ช วยในการวางแผนงานช มุชน
ด ขี  ึน สอดคล องประสานก นั

เป าหมายสำค ัญของเคร  ืองม ือ

เร ยีนร  ุว ถิ ชี มุชน

ป ี

เด อืน

ว นั

ห วงเวลา

ก จิกรรมท  ีทำ

ใครเก  ียวข อง

ปฏ ทิ นิช มุชนค อือะไร

จ ดัทำปฏ ทิ นิเศรษฐก จิ

ปฏ ทิ นิว ฒันธรรม/ส ังคมแนวทางการศ กึษาปฏ ทิ นิช มุชน

ประชาชนต  ัง

ชาวบ านมาก อน
การทำงานส ุขภาพเช งิร กุ

สอดประสานว ถิ ชี มุชน
หล กัระบาดว ทิยา

การทำงานเช งิร กุ
เข าใจม ติ ขิองเวลา

okok ประโยชน การนำไปใช 

การเพาะปล กู

ชน ดิของพ ชื

ห วงเวลา
ผ งัเศรษฐก จิช มุชน

มองเห น็โลกของชาวบ าน

ชาวบ านไว วางใจ
ควรเร ยีนร  ูจากจ งัหวะ และว ถิ ชี มุชน

ปฏ ิท นิช มุชน

ปฏ ทิ ินช ีว ติ ทำการศ กึษาเช งิร กุ

บทสร ุป

ควรหม ั นส ังเกตด วยตนเอง

เข าไปร วมส งัเกตแบบม สี วนร วม
ในก จิกรรมของช มุชน

สอบถามชาวบ านเพ  ือเป น็
แหล งข อม ลูประกอบ

ข อแนะนำ

   ปฏ ิท ิน           
   ช ุมชน

Year
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

ปฏ ิท ินช ุมชน จากหน ังส ือ ว ิถ ีช ุมชน ค ู ม ือการร ู ท ี ทำให งานช ุมชนง าย ได ผล และสน ุก
โดย  นพ.โกมาตร จ ึงเสถ ียรทร ัพย  และคณะ Mind Mapping โดย  เภส ัชกร ดร. ประชาสรรค  แสนภ ักด ี

ช มุชนเป น็ส ขุ

เจ าหน าท  ีเป น็ผ  ูตามเวลาเขาต องมาก อน

ไม ย ดึต วัเองเป น็ท  ีต  ัง
สำหร บัเจ าหน าท  ี

เศรษฐก จิ

ว ฒันธรรม

เวลา

บ คุคล

สถานท  ี

เอกสารประกอบการยรรยาย การเข ียนแผนท ี ความค ดิ (Mind Map) สำหร ับการฝ ึกภาคสนามร วม (COM -MED) ว นัท ี  6 ต ุลาคม 2549
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เจ าหน าท ี ไม สนใจบร ิบทของช วี ติ

ร กัษาแต โรค

จ ายแต ยา
สนใจแต ไข 

สนใจม ติ ิช ีวะว ิทยา
มากกว าม ติ มิน ษุย 

ป ญัหาท ี พบในช ุมชน

เพ  ิมม ติ ขิองความเป น็มน ษุย 
มองเห น็รายละเอ ียดช วี ติชาวบ าน

สร างส ัมพ ันธภาพท ี ด ี
ระหว างเจ าหน าท  ีก บัชาวบ าน

เข าใจ และม คีวามบะเอ ยีดอ อน
ในการบร กิารชาวบ าน

เป าหมายสำค ัญของเคร ื องม อื

เคร  ืองม ือนำเราไปส  ูเร  ืองราวของช วี ติ

เก ดิม มุมองท  ีเป น็ม ิต ขิองความเป น็มน ษุย 

เข าใจชาวบ านมากข  ึน

สะท อนความท ุกข  ยากของชาวบ าน

เป น็ยาถอนพ ษิของการมองเห น็แต ไข 
มองไม เห น็คน ของเจ าหน าท ี 

ประว ตั ชิ วี ติค อือะไร

คนจน คนท กุข 
คนยาก

คนป วย

คนเฒ า คนแก 

กล  ุมผ  ูนำ

กล  ุมเป าหมายค อืใคร?

มองเร ื องราวช วี ติ

ความเคล  ือนไหวของช วี ติ
ล กัษณะคำถาม

แนวทางการศ กึษาประว ตั ชิ วี ติ

ใช เป น็ส  ือกลางในการเข าใจชาวบ าน

ใช เป น็เคร  ืองม อืเข าม ติ ขิองความเป น็มน ษุย 
ของชาวบ านได มากข  ึน

ใช เก บ็ไว เป น็ส วนหน  ึงของ
Family folder งานบร กิาร

ใช เป น็ข อม ลูในการทำงาน
เช งิว ชิาการในการด แูลผ  ูป วย

ประโยชน การนำไปใช 

การทำประว ัต ิช วี ิต
ช วยเพ  ิมความละเอ ยีดอ อน
และเร ยีนร  ูความเป น็มน ษุย 

ควรมองเร  ืองราว (Story)
มากกว าข อเท ็จจร ิง (Fact)

เพ  ือนบ าน

ญาต พิ  ีน อง

ผ  ูนำ

การได ข อม ลูท  ีสมบ ูรณ 
อาจจะต องอาศ ยัคนรอบข าง
เจ าของประว ตั ิ

okok สร ุป

การเร ียนร  ูช วี ติอ กีหน  ึงช วี ติ
ทำให เราเข าใจ ม คีวามละเอ ยีดอ อน

ท ั งทางการ

ไม เป น็ทางการ

ควรสนใจประว ตั ิช วี ติท ุกกล  ุม

ควรนำข อม ลูมาอภ ิปรายเช งิว ิชาการ
เพ  ือเร ยีนร  ูก นัในกล  ุม

การเร ิ มต นควรเร  ิมจากผ งัเคร อืญาต ิ
เพ  ือจะได ร ู จ ักและเข าใจต วัละคร

ข อแนะนำ

   ประว ัต ิช ีว ิต

ประว ัต ิช ีว ิต จากหน ังส ือ ว ิถ ีช ุมชน ค ู ม ือการร ู ท ี ทำให งานช ุมชนง าย ได ผล และสน ุก
โดย  นพ.โกมาตร จ ึงเสถ ียรทร ัพย  และคณะ Mind Mapping โดย  เภส ัชกร ดร. ประชาสรรค  แสนภ ักด ี

คนในฐานะมน ษุย 

ละเอ ยีดอ อนในการมอง
คน ก ับ ช ุมชน

เอกสารประกอบการยรรยาย การเข ียนแผนท ี ความค ิด (Mind Map) สำหร ับการฝ ึกภาคสนามร วม (COM -MED) ว ันท ี  6 ต ุลาคม 2549
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ค ือการเร ยีนร  ู

การสร างส ัมพ ันธ ท ี ด ีก บัช ุมชน

ม ติ ิทางส ังคมของความเจ บ็ป วย

เข าใจว ถิ ชี วี ติ

และว ฒันธรรมช มุชน

เข าใจช มุชน

นำไปส ู การบร ิการท  ีม หี วัใจ
ของความเป น็มน ษุย  ห วัใจสำค ัญของ

การทำงาน

เคร  ืองม ือค อืดอกผล ใบ
ท  ีงอกออกมาจาก รากเหง า

ส วนรากเหง า หร อืต นตอทางความค ดิ
ซ  ึงถ ือเป น็ปร ชัญา และว ธิ คี ดิ

จ นิตนาการใหม 
R e -Imagine

จ ินตนาการสำค ญักว าความร  ู
หล ักค ิด

Rethink
ค ิดใหม 

Redisign
ออกแบบใหม 

Retool
เคร  ืองม อืใหม 

Retrain
ฝ กึท กัษะใหม 

ช มุชนใหม 

บร ิการใหม 

Re-Imagine
จ นิตนาการใหม 

ปร บักระบวนท ัศน ใหม 

แผนท  ีของครอบคร วั

ผ ังเคร ือญาต ิของครอบคร วั

ปฏ ิท นิช วี ติของครอบคร วั

ประว ัต ิช ีว ิต

ระบบข อม ลูครอบคร วั
(Family Folder)

แผนท  ีเด ินด ิน

ผ งัเคร ือญาต ิรวม

โครงสร าง/องค กร/ผ ู นำ
ระบบส ุขภาพท ั งใน
และนอกช มุชน

ปฏ ทิ นิช ุมชน

ประว ตั ิศาสตร ช ุมชน

กล  ุมคนจน

คนท ุกข ยาก

คนป วย

รายช  ือสำค ญัของคน 3 กล  ุม

ระบบข อม ลูช มุชน
(Community Folder)

การจ ัดการความร ู 
จากการเร ยีนร ู 

ไม ย ดึต ิดก ับเคร  ืองม อื

ไม ย ดึต ดิร ูปแบบท  ีตายต วั

เน นส งเสร มิกระบวนการเร ียนร  ู

ค ยุก นัให มากๆ ในการทำงาน

ใส ใจในความเป น็มน ุษย ให มาก

ร  ูเขา

ร  ูเรา

ร ู เท า ร  ูท ัน

ร  ูก นั

ร  ูแก 

ต องร ู ให ครบถ วน

ส  ูความเข าใจในการ
นำไปปฏ บิ ตั กิาร

จะทำงาน

  ต อไปอย างไร

ก าวต อไปของการทำงาน จากหน ังส ือ ว ิถ ีช ุมชน ค ู ม ือการร ู ท ี ทำให งานช ุมชนง าย ได ผล และสน กุ
โดย นพ.โกมาตร จ ึงเสถ ียรทร พัย  และคณะ Mind Mapping โดย เภส ัชกร ดร. ประชาสรรค  แสนภ ักด ี

Imagine Is More Important
Than  Knowledge

งอกงามทางความค ิด

เร ยีนร ู ตลอดช ีว ติ

ค ดิด วยจ ติมน ุษย  ในใจคน

ท ุนทางส ังคม

ท ุนทางป ัญญา
ท นุในช มุชนข ุดค นหาความจร ิง

Mental Model

System Thinking

เคร อืข ายการเร ยีนร ู 

เวท สีาธารณะ

พ ื นท ี ทางความค ิด

เอกสารประกอบการยรรยาย การเข ียนแผนท ี ความค ดิ (Mind Map) สำหร ับการฝ ึกภาคสนามร วม (COM -MED) ว ันท ี  6 ต ุลาคม 2549
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