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เมื่อผมอยูในครรภของแม ผมตองการใหแมไดรับประทานอาหารท่ี
เปนคุณประโยชน และ ไดรับความเอาใจใส และบริการอันดีในเร่ือง
สวัสดิภาพของแมและเด็ก ผมไมตองการมีพ่ีนอง มากอยางท่ีพอแม
ผมมีอยู และแมจะตองไมมีลูกถี่นัก  

 พอกับแมจะแตงงานกันถูกฎหมาย หรือธรรมเนียมประเพณีหรือไมไมสําคัญ แตสําคัญท่ีพอ 
กับแมตองอยูดวยกันอยางสงบสุข ทําความอบอุนใหผมและพ่ีนอง  
 ในระหวาง 2-3 ขวบแรกของผม ซึ่งรางกายและสมองผมกําลังเติบโตในระยะท่ีสําคัญ ผม
ตองการใหแมผมกับตัวผมไดรับประทานอาหารท่ีเปนคุณประโยชน  
  ผมตองการไปโรงเรียน พ่ีสาวหรือนองสาวผมก็ตองการไปโรงเรียน จะไดมีความรูหากินได 
และจะไดรูคุณธรรม แหงชีวิต ถาผมสติปญญาเรียนช้ันสูงๆ ข้ึนไป ก็ใหมีโอกาสเรียนได ไมวาพอแม
ผมจะรวยหรือจน จะอยูในเมือง หรือชนบทแรนแคน 
 เมื่อออกจากโรงเรียนแลว ผมตองการงานอาชีพท่ีมีความหมาย ทําใหไดรับความพอใจวาตน
ไดทํางานเปนประโยชนแกสังคม 
 บานเมืองท่ีผมอาศัยอยูจะตองมีข่ือ มีแป ไมมีการขมขู กดข่ี หรือประทุษรายกัน 
 ประเทศของผมควรจะมีความสัมพันธอันชอบธรรมและเปนประโยชนกับโลกภายนอก ผมจะ
ไดมีโอกาสเรียนรูถึง ความคิดและวิชาของมนุษยท้ังโลก และประเทศของผมจะไดมีโอกาสรับเงินทุน
จากตางประเทศมาใชเปน ประโยชนแกสวนรวม 
 ผมตองการใหชาติของผมไดขายผลิตผลแกตางประเทศดวยราคาอันเปนธรรม 
 ในฐานะท่ีผมเปนชาวไรชาวนา ผมก็อยากมีที่ดินของผมพอสมควรสําหรับทํามาหากิน มี
ชองทางไดกูยืมเงินมา ขยายงาน มีโอกาสรูวิธีการทํากินแบบใหมๆ มีตลาดด ีและขายสินคาไดราคา
ยุติธรรม 
 ในฐานะท่ีผมเปนกรรมกร ผมก็ควรจะมีหุนมีสวนในโรงงาน บริษัท หางรานท่ีผมทําอยู 
 ในฐานนะท่ีผมเปนมนุษย ผมก็ตองการอานหนังสือพิมพ และหนังสืออ่ืนๆ ท่ีไมแพงนัก จะฟง
วิทยุดูโทรทัศน ก็ไดโดย ไมตองทนรบกวนจากการโฆษณามากนัก 
 ผมตองการสุขภาพอนามัยอันดี และรัฐบาลจะตองใหบริการปองกันโรคแกผมฟรีกับบริการ
การแพทยรักษาพยาบาล อยางถูกอยางดี เจ็บปวยเมื่อใดหาหมอพยาบาลไดสะดวก 

ผมจําเปนตองมีเวลาวางสําหรับเพลิดเพลินกับครอบครัว มีสวนสาธารณะท่ีเขียวชะอุม สามารถมี
บทบาทและชม ศิลปะ วรรณคด ีนาฏศิลป ดนตรี วัฒนธรรมตางๆ เท่ียวงานวัน งานลอยกระทง งาน
นักขัตฤกษ งานกุศลอะไร ก็ไดพอสมควร 
 ผมตองการอากาศบริสุทธ์ิสําหรับหายใจ น้ําดื่มบริสุทธ์ิสําหรับดื่ม 
 เร่ืองอะไรท่ีผมเองไมได หรือไดแตของไมด ีผมก็จะขอความรวมมือกับเพ่ือนฝูงในรูป
สหกรณ หรือสโมสร หรือสหภาพ จะไดชวยซึ่งกันและกัน 
 เร่ืองท่ีผมจะเรียกรองขางตนนี ้ผมไมเรียกรองเปลา ผมยินดีเสียภาษีอากรใหสวนรวมตาม
อัตภาพ 
 ผมตองการโอกาสท่ีมีสวนในสังคมรอบตัวผม ตองการมีสวนในการวินิจฉัยโชคชะตาทาง
การเมืองเศรษฐกิจ และสังคมของชาติ 
 เมียผมก็ตองการโอกาสตางๆ เชนเดียวกับผม และเราสองคนควรจะไดรับความรูและ
วิธีการวางแผนครอบครัว 
 เมื่อแก ผมและเมียก็ควรไดประโยชนตอบแทนจากการประกันสังคม ซึ่งผมไดจายบํารุง
ตลอดมา 
 เมื่อจะตาย ก็ขออยาใหตายอยางโงๆ อยางบาๆ คือตายในสงครามท่ีคนอ่ืนกอใหเกิดข้ึน 
ตายในสงครามกลางเมือง ตายเพราะอุบัติเหตุรถยนต ตายเพราะน้ําหรืออากาศเปนพิษ หรือตาย
เพราะการเมืองเปนพิษ 
  เมื่อตายแลว ยังมีทรัพยสมบัติเหลืออยู เก็บไวใหเมียผมพอใจในชีวิตของเธอ ถาลูกยังเล็ก
อยูก็เก็บไวเล้ียงใหโต แตลูกท่ีโตแลวไมให นอกนั้นรัฐบาลควรเก็บไปหมด จะไดใชเปนประโยชนใน
การบํารุงชีวิตของคนอ่ืนๆ บาง 
 ตายแลว เผาผมเถิด อยางฝง คนอ่ืนจะไดมีท่ีดินอาศัยและทํากิน และอยาทําพิธีรีตองใน
งาสศพใหวุนวายไป 
 นี่แหละคือความหมายของชีวิต นี่แหละคือการพัฒนาท่ีจะควรใหเกิดข้ึนเพ่ือประโยชน
ของทุกคน 
 สุดทายนี้ ขอขอบพระคุณทานท้ังหลายท่ีอุตสาหอานมาจนจบ ขอความสุขสวัสดีและ
สันติสุขจงเปนของทานท้ังหลาย และพระทานกลาวไวดังนี้เก่ียวกับความสวัสดี 
 "เราตถาคตไมเห็นความสวัสดีอ่ืนใดของสัตวท้ังหลาย นอกจากปญญา เร่ืองตรัสรู 
ความเพียร ความสําเร็จอินทรีย และความเสียสละ" 
เอกสารประกอบการบรรยาย “ตนกลาชีวิต มองชีวิตแบบองครวม” 
เภสัชกร ดร. ประชาสรรค แสนภักดี Ph.D.   www.prachasan.com 
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เร ิ มต นจากภาพรวม

มองอนาคตให ออก

สวมหมวกส ฟี าในการมอง

ฝ กึการมองแบบ Bird eye view

.ใช ความค ดิในเช งิกว าง

ใหญ 

มององค ประกอบท ั งหมด

แยกประเด น็เป น็หมวดหม  ู

ใช ความค ิดเช ิงว ิเคราะห 

แยกข อม ลูท  ีหลากหลาย

แยกตามหล กัว ชิาการ

แยก

นำประเด น็ท  ีแยกมาย อย

ลงไปในรายละเอ ยีด

เจาะล กึข อม ลูอย างแยบคาย

ใช การค ดิเช งิมโนท ัศน 

การค ดิด วยหมวกส เีหล อืง

ย อย

บ รูณาการความค ดิ

เช  ือมโยงความส ัมพ ันธ 

เปร ยีบเท ยีบความแตกต าง

สร างสรรค ส ิ งใหม 

ค ิดในแบบส งัเคราะห  โยง หล ักการค ิด
ด วยม ิต ิ 4 ยอ
(ดร.ประชาสรรณ )

หล ักการจ ัดการความค ิดด วย 4 ยอ เพ  ือการมองประเด ็นป ญัหาแบบแยบคาย
โดย เภส ัชกร ดร. ประชาสรรค  แสนภ ักด ี

เอกสารประกอบการส ัมมนา "การพ ัฒนาส ุขภาพช ุมชน" คณะเภส ัชศาสตร  ม.สารคาม 9 ก ันยายน 2549 โดย ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด ี 2



ชวงชั้นของความคิด
(Basic Ordering Idea)

สําหรับผูนํา

กอน

เกี่ยว

กิ่ง

กรอบ

กระจาย

แกน
กลุม

กระชับ

แกน กึ๋น

ไกล

กลับ

กาว

อะไรมากอนมาหลัง
ลําดับเหตุการณใหชัด

ปจจัยอะไรบาง
ใครเกี่ยวของบาง

ประเด็นยอยที่ตองดู
องคประกอบยอย

มองผลในอนาคต
คาดการณ/ทํานาย

มองการพัฒนา
มองผลที่จะตามมา

คิดใหครอบคลุม
มองหลายๆ มุม

ยอนไปดูบทเรียน
คิดจากเปาหมาย
กลับมายังจุดเร่ิมตน

คิดนอกกรอบ

มีกรอบในการคิด

จัดหมวดหมูความคิด
เรียบเรียงประเด็น

คิดแบบเฉียบคม
ประเด็นชัดเจนคิดเชิงลึกใหถึงกึ๋น

โยนิโสมนสิการ
คิดแบบแยบคาย

ประเด็นหลัก
ใครที่เปนแกนหลัก

สาระที่แทจริงคืออะไร
หลักการใหญคืออะไร

กรรม
(Action)

รูปธรรมเปนอยางไร
เกิดประโยชนอะไร

ชว
งชั้
นข

อง
คว
าม
คิด

สํา
หรั
บผ

ูนํา
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"เปนผูนําแบบมีช้ันเชิง ดวยการคิดแบบมีชวงช้ัน"

มองปญหาและวางแผนแกปญหาดวยหลักการ 14 ก  ปรับประยุกตใชสําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของการส่ือสารเพื่อเพื่อสุขภาพ (health com)
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concept of Mind Map (R)

www.mind-map.com
www.mindjet.com
www.mindmapper.com
www.mindgenius.com
www.glocalization.org
www.prachasan.com

เอกสารประกอบการบรรยาย "การพัฒนาสุขภาพชุมชน" คณะเภสัชศาสตร ม.สารคาม 9 กันยายน 2549 โดย ดร. ประชาสรรค แสนภักดี

Subject
of MIND MAP

การใชรายละเอียด

จดบันทึก

วางแผน & การจัดการ

การเรียน

กระตุนความคิดสรางสรรค

การระดมสมอง

การใชสี

ใชคํา หรือพยางค

ความคิด(Ideas)

ภาพ(Images)

ความคิด

ขอเสนอแนะ

ชวยจํา

จับความคิด

รวบรวมความคิด

การพูด
การประชุม
การนําเสนอ

งาน
การพักผอน
การเงิน

ชวยจด

มองอดีต
คิดปจจุบัน
ฝนอนาคต

draw
picture
photo

จัดกลุม

สะทอนความคิด

ชวยนําเสนอ

ชวงช้ันของความคิด

แสดงอารมย
สะทอนความคิด

เสนอความแตกตาง
การจัดหมวดหมู

ขอความเช่ือมโยง

Link

Subject
of MIND MAP

concept of Mind Map (R)

www.mind-map.com
www.mindjet.com
www.mindmapper.com
www.mindgenius.com
www.glocalization.org
www.prachasan.com

เอกสารประกอบการบรรยาย "การพัฒนาสุขภาพชุมชน" คณะเภสัชศาสตร ม.สารคาม 9 กันยายน 2549 โดย ดร. ประชาสรรค แสนภักดี
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ส ุขภาพต องโดยประชาชนเอง

เน นการสร างเวท เีร ียนร  ู

ร ัฐประชาชนเป ็นห  ุนส วน
ของก นัและก นัในระบบส ขุภาพ

ข าราชการหน นุเสร มิ
ประชาชนให เข มแข ง็

การปร บัแนวค ดิและบทบาท

เน นการเก ดิของประชาคม

ส วนร วมจากท ุกภาคส วน

บ รูณาการหลากศาสตร 

ความร วมม อืระหว างพห ุภาค ี
(Intersectoral Participation)

ร วมว เิคราะห ป ัญหา

ร วมกำหนดแนวทาง

ร วมจ ดัทำแผนช มุชน

ร วมแก ไขป ญัหาช มุชน

ความร วมม อืจากประชาชนและช มุชน
(People & Community 
Participation)

กำหนดว สิ ยัท ัศน ร วม

ม ีเป าหมายร วม

การสร างความปรารถนาและสร างสะพาน
ส  ูความปรารถนาร วมก นัของช ุมชน

หล กัการสำค ญั 4 ประการ

ประชาชน

องค กรภาคร ฐั

องค กรภาคเอกชน

องค กรปกครองส วนท องถ  ิน

องค กรภาคประชาชน

น กัว ชิาการ

ส ื อมวลชน

การเข าร วมของท ุกภาคส วน

ดำเน ินงานแบบห ุ นส วน
(Partnership)

แกนนำการเปล  ียนแปลง
(Change Agents)

ร ปูแบบการเข าร วม

ร วมค นหาป ัญหา

เข ามาร วมค ดิ

ร วมต ดัส ินใจ

ร วมลงม ือทำ

ร วมเร ียนร  ู

ร วมร บัผลของการกระทำ

ระด บัการม ีส วนร วม

กลย ุทธ ท ี  1 : สร างการม สี วนร วม

ในระบบโรงเร ียน

นอกระบบโรงเร ยีน
พ ื นท ี การเร ียนร  ู

การสร างความร  ู

การประย กุต ใช ความร ู  การจ ดัการความร  ู

ว ฒันธรรมการเร ียนร  ู

ภ มู ิป ัญญาท องถ ิ น

การเร ยีนร ู ตลอดช วี ติ

การบ รูณาการการเร ียนร  ู

กลย ุทธ ท ี  2 : สร างกระบวนการเร ยีนร ู 

การจ ดัทำนโยบายสาธารณะ
(Public Policy)

การรวมพล งัเพ ื อพ ิท กัษ ส ิทธ ิ 

การปล กุกระแสส ังคม

เป าหมายการเคล  ือนไหว

สร างจ ติสำน ึกใหม 

สร างค าน ิยมใหม 

ปร บัพฤต กิรรมใหม 

แก นการเคล  ือนไหว

กลย ุทธ ท ี  3 : การเคล  ือนไหวทางส ังคม

ปร ชัญา
แนวค ดิส ขุภาพ

กระบวนการแก ป ญัหา

ผลงาน

กรณ ศี กึษาต างๆ

ส  ิงท ี ต องเผยแพร 

เพ  ือครอบคล มุ
ใช ส  ือท  ีหลากหลาย

กล  ุมเป าหมาย
ใช ส ื อท ี เหมาะสม

ใช ส  ือท ี ช ัดเจน

ส ื อท  ีใช 

น กัจ ดัรายการ

ท ีมข าวส ุขภาพ
เคร อืข ายส  ือ

เน นส  ือสารเพ  ือการเปล ี ยนแปลง
(Communication for Change)

ร ูปแบบท ี ควรเป ็น

กลย ุทธ ท ี  4 : การส ื อสารเพ  ือประชาชน

กล ุย ุทธ บรรล ฝุ นั

ระบบส ุขภาพ
ภาคประชาชน

สร างสมด ลุ

แนวค ดิใหม /ว ธิ ีใหม 

ส ื อสารเพ  ือส ุขภาพ

"ของ" ประชาชน "โดย" ประชาชน "เพ ื อ" ประชาชน
กลย ุทธ หล กั ท  ีเน นน ัยยะของการข ับเคล  ือนระบบส ุขภาพ

หล กัสำค ัญและกลย ทุธ การข ับเคล  ือน ระบบส ุขภาพภาคประชาชน จากหน ังส ือ ส ิทธ ิ หน าท ี  พลเม อืง ระบบส ุขภาพภาคประชาชน กองสน บัสน ุนส ขุภาพภาคประชาชน กรมสน ับสน นุบร ิการส ขุภาพ
เข ียนแผนท  ีความค ดิโดย เภส ชักร ดร. ประชาสรรค  แสนภ กัด  ีศ นูย ฝ ึกอบรมภ ูม ิป ัญญาส  ูสากล - ขอนแก น เอกสารแผ นน  ี download ได จากเว บ็ไซต  www.prachasan.com

หล ักค ิดเช ิงระบบ

เอกสารประกอบการส ัมมนา "แนวค ิดการพ ัฒนาส ุขภาพช ุมชน" ณ คณะเภส ัชศาสตร  ม.สารคาม 9 ก ันยายน 2549 โดย ดร. ประชาสรรค  แสนภ ักด ี 
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คนไทยมีความฉลาด

คนไทยออกกําลังกาย

คนไทยไดรับการศึกษา

คนไทยมีครอบครัวอบอุน

คนไทยอายุยืน

คนไทยเขาถึงบริการสุขภาพ
คนไทยบริโภคอาหารปลอดภัย

คนไทยลดสุรา บุหรี่

คนไทยมีอุบัติเหตุนอยลง

คนไทยฆาตัวตายนอยลง

สังคมปลอดอาชญากรรม

คนไทยมีสัมมาอาชีพ

คนไทยมีที่อยูดี

คนไทย ลดอบายมุข
สิ่งเสพติด

คนไทยเอื้ออาทร
มีความรัก

คนไทยมีสติ
ใชปญญา

คนไทยยึดมั่น
ในหลักธรรม

เอกสารประกอบการบรรยาย การเตรียมตัวสูเมืองไทยแข็งแรง ดวยการพัฒนาสุขภาพชุมชน โดย เภสัชกร ดร. ประชาสรรค แสนภักดี ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล ขอนแกน, ประเทศไทย

ทางสติปญญา

อารมณ

เมืองไทยแข็งแรง

สม่ําเสมอ

เหมาะกับเพศวัย

ทุกสวนของสังคม

การศึกษาในระบบ

การเรียนรูตลอดชีว ิต

เปนพื้นฐานของชีวิต

ผูสูงอายุไดรับการดูแล

เด็กไดรับการสั่งสอน

มีเวลาใหกันและกัน

ปวยดวยโรคที่ปองกันไดนอยลง

อายุยืนแบบมีความสุข

ลดปจจัยเสี่ยงของชีวิตลง

บริการมาตรฐาน เขาถึงอยางเทาเทียม
ไมมีสารปนเปอน
ฉลากอาหารสมบูรณ
อาหารไดมาตรฐาน

ขายใหน อยลง

ดื่มใหนอยลง

สูบใหนอยลง

ลดภาวะเสี่ยงภัย

สํานึกปลอดภัยไวกอน
ลดการสรางความเสี่ยง

โรคจิตนอยลง

เครียดนอยลง

มีที่ปรึกษา

ไมทํารายกันและกัน

พี่นองปองปลาย

ชวยกันดูแลชุมชน

ไดทํางานที่รัก

มีรายไดพึ่งตนเอง

อยูอยางพอเพียง

เฮาสิเฮ็ดอีหยัง

ไผเฮ็ดนําเฮาแหน

อุปสรรคมีอีหยังแหน

มันสิแหลวยามใด
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ปจเจกบุคคล
(INDIVIDUAL)

รวมกลุม
(GROUP)

ทํางานเปนทีม
(TEAMWORK)

เชื่อมโยงเครือขาย
(NETWORK)

กาวสูภาคีหุนสวน
(PARTNERSHIP)

เกี่ย
วพัน

สัมพั
นธ

ผูก
พัน

พัวพ
ัน

เสร็จ
ภาร
ะกิจ

หมด
ควา
ม

ทาท
าย

บรร
ลุ

เปา
หม
าย

พึ่งต
นเอ
งได


งาน
(TASK)

เปาหมาย
(GOALs)

วิสัยทัศน
(VISION)

อนาคต
(FUTURE)

ยางกาวแหงการเปล่ียนแปลง
The DANCE of CHANGE
การเปล่ียนผานแตละข้ันที่ตองอาศัยภาวะผูนํา
(LEADERSHIP LADDER)

แนวคิดและเขียนแผนที่มโนทัศนโดย เภสัชกร ดร.ประชาสรรค แสนภักดี 7



เจ าหน าท  ีไม สนใจบร บิทของช วี ติ

ร กัษาแต โรค

จ ายแต ยา
สนใจแต ไข 

สนใจม ติ ชิ ีวะว ทิยา
มากกว าม ติ มิน ษุย 

ป ญัหาท  ีพบในช มุชน

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

สร างส มัพ นัธภาพท  ีด ี
ระหว างเจ าหน าท ี ก บัชาวบ าน

เข าใจ และม คีวามบะเอ ยีดอ อน
ในการบร กิารชาวบ าน

เป าหมายสำค ญัของเคร  ืองม อื

เคร  ืองม อืนำเราไปส  ูเร  ืองราวของช วี ติ

เก ดิม มุมองท  ีเป น็ม ติ ขิองความเป น็มน ษุย 

เข าใจชาวบ านมากข  ึน

สะท อนความท กุข  ยากของชาวบ าน

เป น็ยาถอนพ ษิของการมองเห น็แต ไข 
มองไม เห น็คน ของเจ าหน าท  ี

ประว ตั ชิ วี ิตค ืออะไร

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 ตั ชิ วี ติ
ช วยเพ  ิมความละเอ ยีดอ อน
และเร ยีนร  ูความเป น็มน ษุย 

ควรมองเร  ืองราว (Story)
มากกว าข อเท จ็จร งิ (Fact)

เพ  ือนบ าน

ญาต พิ  ีน อง

ผ  ูนำ

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

okok สร ปุ

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

ท ั งทางการ

ไม เป น็ทางการ

ควรสนใจประว ตั ชิ วี ิตท ุกกล  ุม

ควรนำข อม ลูมาอภ ปิรายเช งิว ชิาการ
เพ  ือเร ยีนร  ูก นัในกล  ุม

การเร  ิมต นควรเร  ิมจากผ งัเคร อืญาต ิ
เพ  ือจะได ร  ูจ กัและเข 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 บั ช ุมชน 8



เป น็เคร  ืองม อืช ิ นแรกก อนทำงานช มุชน

ทำให เห น็ภาพรวมของช ุมชน
ครบถ วนท  ีส ดุ (Whole)

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

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

เป าหมายสำค ญัของ
เคร ื องม อื (Goals)

ร  ูจ ักช มุชนท ั วถ ึง
แต ต องใช เวลานาน

ร ู จ ักช มุชนเพ ียงบางส วน

ร ู จ ักช ุมชนไม ท ั วถ งึ
ไม ร ู จะเร ิ มต นย ังไงด ี

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 น็ส ิ งท ี ทำข  ึนง ายๆ

อาศ ัยเพ ียงการสำรวจด วยตา

ล กัษณะทางกายภาพ

ส  ิงแวดล อมของช มุชน

ส ิ งต างๆ ท  ีพบเห น็ด วยตา

การใช ว ธิ กีารจดบ นัท กึ

กระดาษ

เคร  ืองเข ียน

อ ปุกรณ ท  ีใช 
การด ู

การส ัมผ ัส

การส งัเกต

การร บัฟ ัง

ว ิธ กีารทำ

แผนท  ีเด นิด ินค อือะไร
What (Foot Map)

ความสำค ัญอย  ูท ี การไปด ใูห เห น็

ไม เน นการเข ียนให 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 ัดเวลา เพ ิ มความสมบ รูณ 

ใช ข อม ูลเด มิ

ว ธิ กีารทำ
แผนท  ีเด นิด นิ

ไม น  ังรถ ควรจะเด ินเท าทำ

นำแผนท  ีเก าไปประกอบ

ควรทำงานเป น็ท ีม ไม แยกก นัเข ยีน

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

ข อด ีรวดเร ว็

ข อเส ยีม ีอคต ิ
การให ผ  ูนำพาเด นิ

เร  ืองราวของช ุมชน

เข ียนข อส ังเกต

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

แผนท  ีเด นิด นิ

  แผนท ี เด ินด ิน

แผนท ี  เด ินด  ิน  จากหน ังส ือ ว ิถ ชี ุ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 ี
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ว ถิ ปีระชา

สำน กึท 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 มุชน

เข าใจความเป น็มา
เร  ืองราวของช มุชน

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

ลดช องว างการต ิดต อ
ส มัพ นัธ ก บัช มุชน

เป าหมายสำค ญั
ของเคร  ืองม อื

เป น็การศ กึษาเร  ืองราวความเป น็มา

เศรษฐก จิ

ส งัคม

ว ฒันธรรม

การเม อืง

มองรอบด าน

เป น็เคร  ืองม อืในการมองช มุชน
ในม มุมองใหม ๆ  

ประว ตั ศิาสตร ช มุชน
ค อือะไร

ศ ึกษาให หลากหลายม ิต ิ
Multi-dimension

ประเพณ ี

ความเป น็มา

บ คุคลสำค ัญ
ความข ดัแย ง

การรวมกล  ุม

ส งัคมว ฒันธรรม

กลไกเศรษฐก จิช มุชน

ป จัจ ยัการผล ติ

อาช พีคนในช มุชน

ร ปูแบบการผล ติ

เศรษฐก จิ

ผ ู นำท องถ  ิน

การม ีส วนร วม

ความข ดัแย ง

สถาบ นัทางการเม อืง

การรวมกล  ุม

การเม อืง

ส ขุภาพในอด ตีเป นอย างไร

ระบบบร กิารป จัจ ุบ นั
การเข าถ งึของชาวบ าน

การแพทย แผนใหม 
แพทย แผนโบราณ

ส ุขภาพ

ม ติ ทิ ี ศ ึกษาแนวทางการศ กึษา
ประว ตั ศิาสตร ช มุชน

ทำให มองเห น็ภาพรวม
เหต กุารณ ภายในช มุชน
ท  ีม ีการเปล  ียนแปลง

เหต กุารณ ท ี เก ดิข  ึนในภาพรวม
ม ีผลกระทบต อคนในช ุมชน

เหต กุารณ ท  ีนำมาเข ยีนผ งั
ประว ตั ศิาสตร ช มุชน

ผ ังประว ตั ศิาสตร ช ุมชน

เป น็เคร ื องม อืเข าถ ึงโลก
ของชาวบ าน

เป ็นเคร  ืองม อืช วยลดท ิฐ ิ
และเพ ิ มความละเอ ียดอ อน

ภายในช มุชน

ภายนอกช มุชน

มองประว ตั ศิาสตร ช ุมชน
เพ ื อเห น็ถ ึงความส ัมพ นัธ 

หล กัสำค ญัในการศ กึษา
ประว ตั ศิาสตร ช ุมชน

ศ กึษาประว ตั ศิาสตร ช มุชน
ก อนจนเก ดิความเข าใจ

จ งึค อยทำผ ังประว ตั ิศาสตร ช ุมชน

ต องไม ด วนสร ุปใช เวลาศ กึษา
ก อนสร ุปบทเร ียนประว ตั ศิาสตร 

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 ุการณ ท  ีเก ดิเพ ยีงคร ั งเด ยีว

การศ ึกษาประว ัต ิศาสตร ช ุมชน จากหน ังส อื 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 ี

มองรอบด าน หลากม ติ ิ

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

มองไม เห น็ความส มัพ ันธ 
ในช มุชนจร ิงๆ

ป ัญหาท  ีพบในการทำงานช มุชน

เข าใจโครงสร างความส ัมพ นัธ 
ของช ุมชนเช ิงเคร อืญาต ิ

ใช เป น็การศ กึษารากฐานท ี สำค ญั

ร  ูจ ักต ัวบ คุคลและความส มัพ นัธ 
ในระยะเวลาท ี ส ั นๆ

เป น็เคร ื องม ือสร างความส มัพ นัธ 
เจ าหน าท  ีก ับชาวบ าน

เป าหมายสำค ัญของเคร ื องม ือ

การถอดความส มัพ นัธ 
ในเช ิงเคร อืญาต ิ

ความส มัพ ันธ เช งิสายเล ือด
เม ือง

ชนบท
มองเห น็รากฐานของช ุมชน

ผ ังเคร อืญาต ิค อือะไร

ร  ูจ กัต ัวละครมากข ึ น

เข าใจเร ื องราวความส มัพ ันธ 

เข าใจช ุมชนล  ุมล กึ

การร  ูจ กัคนในช มุชน
เหม ือนร ู จ ักต วัละครในภาพยนตร 

กำหนดส ญัล ักษณ ท ี ใช ร วมก นั

อ านส ญัล กัษณ ได 

เพ ิ มข อม ูลท  ีเปล ี ยนแปลง

ส มัภาษณ เจาะล ึก

ว ิธ กีารทำผ ังเคร อืญาต ิ

เป น็มาตรฐานเด ยีวก นั

ส ัญล ักษณ ท  ีใช ในผ ังเคร ือญาต ิ

มองเห ็น Family folder

การด ูแลครอบคร ัวท ั งครอบคร วั

มองเห ็นป ัญหาเช งิระบบ

การป องก นัโรค

okok ประโยชน การนำไปใช 

ต องลงไปทำจร ิงๆ

ใช ร วมก บัแผนท  ีเด ินด นิ

เป น็เคร ื องม ือเร ยีนร ู ช ุมชน

บทสร ปุ

การถอดผ งัเคร ือญาต
ควรใช ส ญัล ักษณ มาตรฐาน

ต องร ู จ ักช  ือบ คุคลในผ งัเคร อืญาต ิ

ถอดผ ังเคร อืญาต ิให ได มากท ี ส ดุ

ควรให ความสำค ัญก ับผ ู ให ข อม ลู
มากกว าสนใจเฉพาะผ ังเคร อืญาต

ควรร  ูจ ักอย างน อยคร ึ งหน ึ ง
ของช  ือในผ ังเคร อืญาต

ม กีารเปล  ียนแปลง

ต องต ิดตามเป น็ระยะ

ผ งัเคร อืญาต ิต องเป ็นพลว ัต
dynamic tree

ข อแนะนำ

ผ ังเคร ือญาต ิ        
Family

Tree

ผ ังเคร อืญาต ิ จากหน งัส ือ ว ถิ ชี ุมชน ค ู ม ือการร ู 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 ี
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สนใจเฉพาะโครงสร างทางการ

สนใจเฉพาะผ ู นำทางการ
อำนาจในช มุชน

ท ุนทางส งัคม
มองไม เห ็นส  ิงท  ีอย ู ภายใน

ป ัญหาท ี พบในการทำงานช มุชน

ช วยให เข าใจโครงสร าง
องค กรช มุชนแบบรอบด าน

เข าใจความส ัมพ นัธ 
ในแง ม ุมต างๆ

เป าหมายสำค ัญของเคร ื 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 มุชนค อือะไร

การศ กึษาแผนความส มัพ นัธ 

ความส มัพ นัธ ทางเศรษฐก ิจ

ความส ัมพ ันธ ทางส งัคม

ความส ัมพ นัธ ทางการเม ือง

ม ิต ิท  ีศ ึกษา

แนวทางในการศ กึษา
โครงสร างองค กรช ุมชน

ส ัญล ักษณ ท  ีใช 

ผ ู นำทางการ/ไม เป น็ทางการ
เข ียนเส นความส ัมพ นัธ 

ข ั นท ี  1

เข ียนเส นความส ัมพ นัธ 
ท ั งหมดท ี อย ู ในแวดวงเด ียวก ัน ข ั นท ี  2

เช ื อมโยงท ุกประเภท
ขององค กรช มุชน

ข ั นท ี  3

ข ั นตอน

ผ ังโครงสร างองค กรช ุมชน

มองเห ็นความหลากหลาย
ของช มุชน

วางแผนการทำงานช ุมชน
อย างม ีประส ทิธ ิภาพมากข ึ น

การม สี วนร วม

การเคล  ือนไหวงาน

ใช ประโยชน จากโครงสร างช ุมชน
เอ  ือในการทำงานส ุขภาพ

okok ประโยชน ในการนำไปใช 

มองโครงสร างช ุมชน
เห ็นความส มัพ นัธ ในแง ม มุต างๆ

รายช  ือองค กรในกระดาษ
อาจเป ็นเพ ยีงภาพลวงตา

ศ ึกษาศ กัยภาพองค กร
มองท ี ปฏ บิ ัต ิการ

บทสร ุป

องค กรทางการ

องค กรไม เป น็ทางการ
เก บ็ข อม ลูให ครบ

ข อม ลูบางอย างต อง
ส ังเกตร วมก ับการพ ูดค ยุ

เก ็บข อม ลูในระด ับปฏ ิบ ัต ิการ
ให ได มากท ี ส ดุ (Action)

ตามด ูการเแปล  ียนแปลง

ปร ับปร ุงเป ็นระยะ

ต องใช เวลาในการศ กึษา
ไม ควรเร งร บีเก นิไป

ข อแนะนำ

โครงสร าง
องค กรช ุมชน

โครงสร างองค กรช ุมชน จากหน ังส ือ ว ิถ ีช ุมชน  ค ู ม ือการร ู ท ี ทำให งานช ุมชนง าย ได ผล และสน  ุก
โ ดย  นพ.โกมาตร จ ึง เสถ ี ยรทร ัพย   และคณะ Mind Mapping โดย  เภส ัชกร ดร.  ประชาสรรค  แสนภ  ักด ี
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ระบบ
การแพทย 
สม ัยใหม 

ระบบ การ
แพทย   พ  ื   น

บ   า น

ร ะ บบการ
แพ ทย   ภ าค
ประช าชน

มองว าชาวบ านพ  ึงระบบ
บร กิารของร ฐัอย างเด ียว

มองไม เห น็กล  ุมส ขุภาพ
ท  ีม อีย  ูในช มุชน

มองเห น็แหล งการพ ึ ง
ตนเองของชาวบ าน

ป ญัหาท  ีพบในการ
ทำงานช มุชน

เพ  ือให เห น็ระบบการแพทย 
ท  ีหลากหลายยในช มุชน

นำความหลากหลายในช มุชน
มาประย กุต ใช ก บังานบร กิาร
ด านสาธารณส ขุ

เป าหมายสำค ญั
ของเคร ื องม อื

ว ธิ คี ดิ

ท ัศนคต ิ

ความร ู ส กึน กึค ิด

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

ความหลากหลาย
ว ธิ กีารร กัษาของชาวบ าน

ระบบส ขุภาพช มุชนค อือะไร

ต ิดตามว ถิ ขีองชาวบ าน

เข าใจเร ื องราวส ุขภาพเส นทางการร กัษาความเจ บ็ป วย

สามระบบโลกส ขุภาพ
ของชาวบ าน

ระบบทฤษฎ โีลก

ระบบการด แูลร กัษาส ขุภาพระบบพห ลุ กัษณ ทางการแพทย 
ท  ีม อีย  ูในช ุมชน

สำรวจแหล งพ  ึงพา
ด านส ขุภาพของช ุมชน

ส มัภาษณ ประว ตั ิช ีว ติ
เพ ื อเข าใจระบบส ุขภาพ

เข าไปด กูารใช ยาจากร านชำ

ควรสนใจก จิกรรมของช มุชน
ด านส ยุขภาพ / การออกกำล งักาย

แยกประเด น็เช งิบวก
เช ิงลบจาก Mind Map

ข อแนะนำ

ขยายกรอบความค ดิ
มองความเจ ็บป วยในหลายม ติ ิ

พห ุล กัษณ ทางการแพทย 
ค อืต นท ุนของระบบส ขุภาพ

การศ กึษาระบบส ขุภาพ
ค อืการเข าถ งึว ถิ ชี มุชน

okok บทสร ุป

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 ็น

ระบบส ขุภาพช มุชน
จ ดัหมวดหม ู 

มองภาพรวม
เข ยีน Mind Map ระบบส ขุภาพ
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เจ าหน าท ี ย ึดป ีงบประมาณ

เจ าหน าท  ีย ึดเวลาของต วัเอง

ไม เข าใจจ ังหวะช วี ิตของช มุชน

ป ญัหาท  ีพบในการ
ทำงานช มุชน

สร างความเข าใจว ถิ ีของชาวบ าน

เป ็นจ ดุเร  ิมต นของการสร าง
ความส ัมพ นัธ ท ี ด กี บัช ุมชน

ช วยในการวางแผนงานช มุชน
ด ขี  ึน สอดคล องประสานก ัน

เป าหมายสำค ัญของเคร ื องม อื

เร ยีนร  ุว ิถ ชี มุชน

ป ี

เด อืน

ว นั

ห วงเวลา

ก จิกรรมท ี ทำ

ใครเก  ียวข อง

ปฏ ทิ นิช มุชนค ืออะไร

จ ัดทำปฏ ทิ นิเศรษฐก จิ

ปฏ ทิ ินว ฒันธรรม/ส ังคมแนวทางการศ กึษาปฏ ทิ นิช มุชน

ประชาชนต  ัง

ชาวบ านมาก อน
การทำงานส ขุภาพเช งิร กุ

สอดประสานว ิถ ชี ุมชน
หล ักระบาดว ิทยา

การทำงานเช ิงร กุ
เข าใจม ติ ิของเวลา

okok ประโยชน การนำไปใช 

การเพาะปล กู

ชน ิดของพ ชื

ห วงเวลา
ผ ังเศรษฐก จิช มุชน

มองเห น็โลกของชาวบ าน

ชาวบ านไว วางใจ
ควรเร ยีนร  ูจากจ งัหวะ และว ถิ ชี มุชน

ปฏ ิท นิช ุมชน

ปฏ ิท ินช ีว ติ
ทำการศ กึษาเช งิร กุ

บทสร ปุ

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 ็นส ขุ

เจ าหน าท ี เป ็นผ  ูตามเวลาเขาต องมาก อน

ไม ย ดึต ัวเองเป น็ท ี ต ั ง
สำหร ับเจ าหน าท ี 

เศรษฐก จิ

ว ฒันธรรม

เวลา

บ คุคล

สถานท ี 

14



1.  วิชาการ

2.  วิจิตร

3.  วิทยาการ

4.  วิสัยทัศน

5.  วิสัจฉนา

6.  วิจัย

7.  วิเคราะห

15. วินาที

18.วิกฤติ

19.วิว

21. วิเวก

22. วิทยาทาน

24. วิจารณญาณ
23. 
ว่ิง

20. วิทยาลัย

17. วิถีทาง

16. วิวัฒนาการ

8.  วิพากษ

9.  วิมังสา

10.  วิริยะ

11.  วิธีการ

12.  วิจารณ

13. วินิจฉัย

14. วิวาทะ

25. วิทยากร

26. วิกฤต

26 Vi for
Social Work

(Human Pharmacist)
4/9/2549 - v52

1.1.  ศาสตรท่ีถนัด

1.2.  เรื่องท่ีบรรยาย

1.3.  ศาสตรท่ีเกี่ยวของ

2.1.  สวยงาม

2.2.  ต้ังใจทํา

2.3.  เรียบงาย

3.1.  ประยุกตเทคโนโลยี

3.2.  ทบทวน

3.3.  ติดตามขาวสาร

4.1.  มองไกล

4.2.  มองกวาง

4.3.  สวนตน/สวนรวม

จินตนาการ

5.1.  กระตุนดวยการถาม

5.2.  ฝกถามเพ่ือคนหา

5.3.  เตรียมตอบคําถาม

6.1.  เอกสาร

6.2.  บุคคล

6.3.  กฎหมาย

ภาพรวม

ภาพยอย

การเช่ือมโยง

เวลา

บริหารเวลา

เห็นคาของเวลา

ใชเปนโอกาส

ใชเปนบทเรียน

มอง

มุมมอง

อยูกับตัวเอง

สมาธิ

การใ ห

พัฒนาคนอื่น

ทํางานดวยสมอง

พัฒนาปญญา

เดินไมทัน

ว่ิงตามการเปล่ียนแปลง

ว่ิงตามขอมูล

มีสถาบัน

สํานักคิด

ทางตัวเอง

อยายอมแพ

ไมหยุดน่ิง

8.1.  ยอมรับการวิพากษ

8.2.  ฝกคิดเชิงวิพากษ

9.1.  กอนการบรรยาย

9.2.  ระหวางการบรรยาย

9.3.  หลังการบรรยาย

10.1.  มุงมั่น

10.2.  ลงมือทําทันที

10.3.  ตอเน่ือง

11.1.  เลือกรูปแบบใหม

11.2.  เหมาะสม

11.3.  นาสนใจ

11.4.  ดึงดูด

12.1.  สรางสรรค

12.2.  เชิงบวก

12.3.  ในท่ีประชุม

12.4.  ตรงไปตรงมา

หาเหตุ

เขาใจความจริง

ท่ีไป-ท่ีมา

14.1 แลกเปล่ียน เรียนรู

14.2 เสวนา

14.3 หาจุดตาง

หลักการ

ความสําคัญ

หนาตาเปนอยางไร

มองหาโอกาสเสมอ

แปลงใหเปนโอกาส

ยืนหยัดทาวิกฤต
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