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การสนับสนุนการทำางานยุทธศาสตร์
ของพื้นที่เป้าหมาย

เสริมศักยภาพ
ผู้นำาและเชื่อม
ร้อยเครือข่าย

สนับสนุนโครงการจากท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน
เน้นการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม
เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่างรอบด้าน
และยั่งยืนบนฐานสุขภาวะทางปัญญา

โครงการการจัดการตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน
ด้วยวิถีสุขภาวะทางปัญญา 

(Sustainable Community-Based 
Management with Intellectual Well-Being)
โดย สถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา จังหวัดลพบุรี

หลักสูตรการพัฒนาผู้นำาชุมชนรุ่นใหม่ 2 เวที
(1) หลักสูตรการออกแบบการท่องเที่ยวชุมชน

(2) หลักสูตรการออกแบบการต้อนรับนักท่องเที่ยว
ระหว่างวันที่ 17-18 ม.ค. 62

ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยเบิ้งโคกสลุง จังหวัดลพบุรี

ทีมวิทยากรจากสถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงเพื่อการพัฒนา

ได้ทดลองการจัดเวทีอบรมหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร

ที่สถาบันไทยเบิ้งโคกสลุงได้พัฒนาขึ้นเพื่อ

บริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชน

บนฐานสุขภาวะทางปัญญา รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

กลุ่มผู้เข้าอบรมซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก

ชุมชนไทยเบิ้งบ้านโคกสลุง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ

ในการเป็นกระบวนกรรุ่นใหม่ของชุมชน

รวมถึงมีความเข้าใจในวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

อันเป็นทรัพยากรอันมีคุณค่าของชุมชนอย่างแท้จริง

“โครงการพัฒนาหลักสูตรและวิทยากร” และ 
“โครงการพัฒนากระบวนการนำาเสนอหลักสูตรพังงาแห่งความสุข”

โดย สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข จังหวัดพังงา

การประขุมคณะทำางานจำานวน 2 ครั้ง (วันที่ 19-20 ม.ค. 62 และวันที่ 1-2 ก.พ. 62)
ทีมงานโครงการผู้นำาแห่งอนาคตและโค้ชผู้ติดตามพื้นที่จังหวัดพังงา (Intraprenuer) ได้วางแผนร่วมกับทีมงาน

สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข เพื่อแบ่งการดำาเนินงานด้านการพัฒนาหลักสูตรจากภูมิปัญญาของชุมชน

ตามกลุ่มพื้นที่ 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มพื้นที่อำ�เภอเมืองและอำ�เภอทับปุด จำานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร

การจัดการเครือข่ายเพื่อการพัฒนาภาคประชาสังคม และหลักสูตรอาหารเพื่อสุขภาพและการจัดการผู้สูงอายุ 

(2) กลุ่มพื้นที่อำ�เภอรมณีย์และอำ�เภอตะกั่วป่� จำานวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสถาบันการเงินชุมชนและ

สวัสดิการชุมชน หลักสูตรการรับมือภัยพิบัติและความปลอดภัยในชุมชน และหลักสูตรการจัดการตนเองของชาวเล 

(3) กลุ่มพื้นที่อำ�เภอเก�ะย�ว จำานวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการจัดการขยะเพื่อสร้างระบบเกษตรอินทรีย์ 

รวมถึงวางแผนการจัดทำาบทเรียนเพิ่มเติมจากเดิม 5 บทเรียน เป็น 6 บทเรียน 

โดยลงพื้นที่สำารวจความเป็นไปได้ในการจัดทำาหลักสูตรการจัดการตนเองของชาวเล อำาเภอทับตะวัน 

ซึ่งกำาลังต่อสู้เพื่อให้เกิดพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรม โดยใช้การท่องเที่ยวสร้างคุณค่าที่นำาไปสู่การอนุรักษ์ 

รวมถึงมีการประชุมเพื่อจัดทำารายละเอียดแผนงานการจัดตั้งสถาบันพังงาแห่งความสุขด้วย



สนับสนุนโครงการจากท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบทชุมชน
เน้นการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม
เพื่อให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่างรอบด้าน
และยั่งยืนบนฐานสุขภาวะทางปัญญา

การสื่อสารเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง

3
การจัดอบรมสื่อในพื้นที่เป้าหมาย

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสื่อสารสร้างสรรค์
เพื่อการเปลี่ยนแปลงเรื่องเล่าจากชุมชน ครั้งที่ 2 

(Creative Communication for Change)
28-31 ม.ค. 62 ณ จังหวัดสงขลา

โดย คุณพฤหัส พหลกุลบุตร และทีมงานมูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม)  
ผู้แทนเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมภาคีเครือข่ายโครงการผู้นำาแห่งอนาคตฯ อาทิ เครือข่ายสงขลาฟอรั่ม 

และเครือข่ายสมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข ได้เรียนรู้ทักษะออกแบบสื่อสร้างสรรค์ที่นำาไปสู่ 

“ก�รสร้�งคว�มเปลี่ยนแปลงต่อสังคมผ่�นเรื่องเล่�จ�กชุมชน” โดยมีกระบวนการสร้างการรับรู้

และการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลายร่วมกัน แล้วนำามาถ่ายทอดด้วยเทคนิคสำาคัญต่าง ๆ 

ได้แก่ เทคนิคการถ่ายภาพนิ่งให้สื่อสาร (Photographic for Communication) 

เทคนิคการเขียนอย่างสร้างสรรค์ (Creative Writing) รวมถึงเทคนิคการถ่ายภาพเคลื่อนไหว (Video) 

ที่เน้นการเปิดใจและใช้ประสาทสัมผัสรับรู้สิ่งที่ต้องการจะสื่อสาร เพื่อดึงความรู้สึกจากภายใน

ออกมาสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณค่าทั้งต่อผู้รับสารและผู้ส่งสารอย่างเต็มที่ซึ่งเป็น 

“ก�รเห็นมุมมองใหม่หรือก�รตีคว�มใหม่ (Reinterpretation) ของคนในชุมชน” 

“ผมประทับใจที่ได้ฝึกทักษะ

การสื่อสารเรื่องราวในชุมชนในมุม

ที่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องเดิม ๆ เรา

เห็นจนบ่อย แต่วันนี้เราได้มาจดจ่อ

กับเรื่องราวเหล่านั้น เรียนรู้มันอย่าง

ลึกซึ้ง ไม่มองข้ามจุดเล็ก ๆ ที่เรา

เคยมองข้ามมัน การอบรมครั้งนี้

ทำาให้ผมมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่า

เราจะสามารถสร้างการสื่อสารที่ดี

และสร้างสรรค์ได้้ การใช้ใจสื่อสาร

ทำาให้เราไม่ต้องเครียดกับมัน ผม

อยากนำาความรู้นี้ไปสอนเด็ก ๆ 

เพราะอยากเรียนรู้ร่วมกับพวกเขา

ผ่านมุมมองการผลิตสื่อจากความ

คิดของเด็กรุ่นใหม่ ช่วยให้ชั้นเรียน

สนุกขึ้น เด็กก็มีทางเลือกในการ

ใช้เวลากับเครื่องมือสื่อสารในยุค

ปัจจุบันอย่างมีประโยชน์ด้วย”

คุณศราวุธ แก้วบุตร 

โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 

สมาชิกเครือข่าย

สงขลาฟอรั่ม

“การเข้าร่วมอมรม

ในครั้งนี้ ทำาให้เนยรู้ว่า

ไม่ว่าคนเราจะอายุเท่าไหร ่

ก็สามารถพัฒนาทักษะ

ด้านการสื่อสารอย่าง

สร้างสรรค์ได้ และสามารถ

ใช้อุปกรณ์ใกล้ตัว เช่น 

โทรศัพท์มือถือ เป็น

เครื่องมือในการผลิตสื่อได้ 

เนยจะนำาความรู้ที่ได้จาก

การอบรมในครั้งนี้ไปทำา

โครงการเพื่อสอนน้องใน

พื้นที่ให้มีทักษะการผลิตสื่อ 

เช่น การถ่ายภาพและถ่าย

วิดีโอเพื่อสื่อสารเรื่องเล่า

ของชุมชนอย่างมี

ความหมายต่อไปค่ะ”

คุณธยานี จันทร์หอม

สำานักงานพัฒนา

ฝีมือแรงงานพังงา

สมาชิกเครือข่าย

สมาคมประชาสังคม

พังงาแห่งความสุข



บริหารจัดการองค์ความรู้จากโครงการผู้นำาแห่งอนาคต
เผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลายหลาย
เพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญาอย่างทั่วถึง

โครงการผู้นำาแห่งอนาคตฯ ผลิตสื่อดิจิทัลจำานวน 13 ผลงาน (15 ม.ค. - 14 ก.พ. 62) 
ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งบทความ อินโฟกราฟิก และวีดิทัศน์ อาทิ “รับสมัคร INTRAPRENEUR for CHANGE” 

“เรื่องเล่�จ�กชุมชน (Creative Communication for Change)” “ถึงเวล�ที่คนทำ�ง�นจะต้องสื่อส�ร 

สร้�งแรงเขยื้อนสู่สังคม“ “หมอก็เปิงได้” “หมอป่วย หมออกหัก แล้วหมอก็เริ่มรักตัวเองเป็น” ซึ่งเผยแพร่ผ่าน

ช่องทางออนไลน์ของโครงการฯ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ประเด็นสำาคัญจากเวทีกิจกรรม รวมถึงองค์ความรู้

ในวิถีสุขภาวะทางปัญญา

ช่องทางการรับชมสื่อรูปแบบต่าง ๆ ของโครงการ:
Facebook: leadershipforthefuture2014 

เว็บไซต์: www.leadershipforfuture.com

YouTube: Leadership for The Future 2018

การสื่อสารเพื่อ
การเปลี่ยนแปลง
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การผลิตสื่อในรูปแบบต่าง ๆ



โครงการผู้นำาแห่งอนาคต : Leadership for the Future
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขที่ 999 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 4 
ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำาบลศาลายา อำาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

โทรศัพท์: 0-2441-5222, โทรสาร: 0-2441-5223
collectivelff@gmail.com

www.leadershipforfuture.com
www.facebook.com/leadershipforthefuture2014


