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∫∑π”
ยินดีตอนรับสูอูโมจา! คำวาอูโมจา เปนภาษาสวาฮิลี แอฟริกาตะวันออกแปลวา "การทำงานรวมกัน"
อูโมจาไดชวยผนูำ  ครสิตจกัรและสมาชกิของพวกเขาใหทำงานรวมกบัชมุชน เพ่ือนำความเปลีย่นแปลงทีด่มีาสู
ทัง้ชมุชน อโูมจาคือกระบวนการท่ีนำความหวัง ความภาคภูมใิจในตนเองและการเปล่ียนแปลงมายังครสิตจกัรและ
ชมุชนตาง ๆ และมีพ้ืนฐานมาจากประสบการณการทำงานในภูมภิาคแอฟริกาและเอเชียมานานกวาย่ีสบิป

อูโมจาคือการนำพลังงานและความต่ืนเตนมาสูคริสตจักรและชุมชน คือการคิดถึงการเปล่ียนแปลงทางบวก
ที่พวกเขาสามารถจะสรางใหแกตัวเองได เปนการตอยอดทรัพยากรท่ีพวกเขามีอยู และสงเสริมการคนพบ
ทักษะและความชำนาญใหม ๆ  ภายในชุมชน สวนใหญโครงการพัฒนาตาง ๆ  นั้นตองอาศัยความชวยเหลือ
จากภายนอก ซึ่งมักทำใหผูคนและชุมชนตาง ๆ แยลงไปกวาเดิม อูโมจาแสวงหาในส่ิงที่ตรงกันขาม นั่นคือ
การสรางแรงบันดาลใจและเตรียมผคูนในทองถ่ินใหพรอมดวยวิสยัทัศนทีจ่ะเปนผกูำหนดอนาคตของพวกเขาเอง
ดวยทรัพยากรท่ีพวกเขามีอยู

หนังสืออูโมจา คูมือวิทยากรกระบวนการเลมนี้ ไดใหทุกอยางที่ทานตองการทราบ เพ่ือชวยเหลือคริสตจักร
และชุมชนใหเกิดแรงบันดาลใจและเร่ิมทำงานสรางความเปล่ียนแปลงในชุมชนนั้น ๆ  ทานไมจำเปนตองใช
ความรขูองอโูมจาทีม่มีากอนแลว แตทานอาจพบวาการเขารวมการฝกอบรมอูโมจากอนการใชคมูอืเลมนีจ้ะเปน
ประโยชนกับทานมากทีเดียว หากมกีารใหการอบรมนีใ้นพืน้ท่ีของทาน

คูมืออูโมจาสำหรับวิทยากรกระบวนการครอบคลุมเน้ือหาดังตอไปนี้:
ภาพรวมของ อูโมจา - จดุประสงค ประโยชนตาง ๆ  ของอูโมจา และบทบาทหนาท่ี
ของวิทยากรกระบวนการ
การสรางวิสยัทัศนใหกับครสิตจกัร - การศึกษาพระคัมภรี และกิจกรรมเพ่ือชวยคริสตจกัรใหมองเหน็
ภาพการเขามามีสวนรวมของชุมชน
การสรางวิสยัทัศนใหกับชมุชน - กิจกรรมและความคิดตาง ๆ เพ่ือชวยชุมชนในการประเมิน
ความตองการและแหลงทรัพยากรของตนเอง ซึง่มาพรอมกับการศึกษาพระคัมภรีตามความเหมาะสม
การคิดฝนและการวางแผนดำเนนิงาน - กิจกรรมและความคดิตาง ๆ  เพ่ือชวยชุมชนในการพฒันา
วิสยัทัศนสำหรบัการวางแผนอนาคต  พรอมกบัการศกึษาพระคัมภรีตามความเหมาะสม
การลงมอืปฏบิตั ิ - กิจกรรมและคำแนะนำเพ่ือชวยใหชมุชนแนใจวาแผนตาง ๆ  นัน้จะถูกทำใหสำเร็จ
และมกีารเปล่ียนแปลงทางบวกเกิดขึ้น
การประเมินผล  - การตรวจสอบวาคริสตจกัรและชุมชนทำงานรวมกันเพ่ือวางแผนและดำเนินโครงการ
เพ่ือทำใหชีวิตของผูคนและชุมชนดีขึ้นน้ันเปนไปอยางไรบาง

ทานสามารถท่ีจะใชระยะการทำงานเหลาน้ีไดโดยไมจำเปนท่ีจะตองเรียงตามลำดับตามน้ี สิ่งสำคัญก็คือ
ทานไดเลือกเน้ือหาในหนังสือนี้อยางเหมาะสมท่ีสุดกับสถานการณของทาน

หนังสอือกีเลมหนึง่ทีม่าพรอมกบัหนงัสอืเลมนีค้อื คมูอืผปูระสานงานของอูโมจา
ซึ่งใหขอมูลทุกอยางท่ีองคกรหรือคริสตจักรตองการเพ่ือเริ่มงานและบริหาร
โครงการอูโมจากับชมุชนตาง ๆ

เราหวังวาทานจะสนุกกับการเดินทางในคร้ังน้ี
ฟรานซสิ, ทโูล, บลิ และแจคก้ี
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1. ®ÿ¥ª√– ß§è¢ÕßÕŸ‚¡®“§◊ÕÕ–‰√ ?

อูโมจาคือการชวยใหคริสตจักรมีวิสัยทัศน (นิมิต) สำหรับชุมชนของพวกเขาผานการเรียนพระคัมภีร
และการทำกิจกรรมรวมกัน อูโมจาคือการสรางความกระตือรือรนและมอบอำนาจใหกับคริสตจักรเพ่ือ
ออกไปยังชุมชนและชวยเหลือคนในชุมชนที่จะระบุความตองการตาง ๆ ของพวกเขาออกมาและจัดการ
กับความตองการเหลาน้ันดวยทรัพยากรท่ีพวกเขามีอยู

"ถาเจาจะเอาออกไปจากทามกลางเจาเสีย ซึง่แอก
ซึง่การชีห้นา และซึง่การพูดอธรรม
ถาเจาทมุเทชีวิตของเจาแกคนหิว
และใหผูถูกขมใจไดอิ่มใจ
แลวความสวางแกโลกจะโผลขึน้แกเจาในความมดื
และความมืดคลุมของเจาจะเปนเหมือนเที่ยงวัน
และพระเจาจะนำเจาอยูเปนนิตย
และใหเจาอิ่มดวยของดี
และกระทำใหกระดูกของเจาแข็ง
และเจาจะเปนเหมือนสวนที่มีน้ำรด
เหมอืนน้ำพุ ทีน่้ำของมนัไมขาด
และส่ิงปรักหักพังโบราณของเจาจะไดรับการสรางข้ึนใหม
เจาจะไดซอมเสริมรากฐานของคนหลายช่ัวอายุมาแลวข้ึน
เจาจะไดชื่อวาเปนผูซอมกำแพงท่ีพัง
ผูซอมแซมถนนใหคืนคงเพื่อจะไดอาศัยอยู"

อสิยาห 58:9-12
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2. ÕŸ‚¡®“¡’ª√–‚¬™πèÕ¬ã“ß‰√∫å“ß ?

อูโมจาสรางอยูบนความแข็งแกรงและความหวังของกลุมคนในคริสตจักรท่ีตองการสรางความแตกตาง
ในชมุชนของพวกเขา มปีระโยชนมากมายสำหรับครสิตจกัรและชุมชนทีท่ำโครงการอูโมจา

ประโยชนสำหรบัชมุชน
การพ่ึงพาตนเอง
การรสูกึถึงการมเีปาหมาย
ความภาคภูมิใจในตนเอง
การเปล่ียนแปลงท่ีย่ังยืน
การมีความหวังและความเปนอยทูีด่ี
มีความสามารถในการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลง
ในวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น
ความสัมพันธในชุมชนไดรับการพัฒนา

ประโยชนสำหรบัครสิตจักร
การเติบโตของคริสตจักรในฐานะของอิทธิพล
ทางบวกภายในชุมชน
ชวยคริสตจักรสะทอนพระคัมภีรออกมาใหเห็น
และแสดงบทบาทหนาท่ีของคริสตจักรในการ
ตอบสนองความตองการของผูอื่น
ชวยบงช้ีทรัพยากรตาง ๆ ในคริสตจกัร
สรางความสัมพันธตาง ๆ
ความมั่นใจนั้นถูกสรางขึ้นมาจากการทำงานเปนทีม
ชวยคริสตจกัรใหกลายเปนชมุชนทีเ่ติบโต และ
แบงปนประสบการณและความสำเร็จ
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3. √–¬–°“√∑”ß“πÀ≈—°¢ÕßÕŸ‚¡®“¡’Õ–‰√∫å“ß ?
√–¬–∑’Ë 1.  °“√ √å“ß«‘ —¬∑—»πè„Àå°—∫§√‘ μ®—°√·≈–°“√‡μ√’¬¡§√‘ μ®—°√„Àåæ√åÕ¡

อูโมจาคือการทำงานกับผูนำและสมาชิกของคริสตจักรเพ่ือชวยใหพวกเขาเขาใจความรับผิดชอบของ
พวกเขาตามหลักพระคัมภีรที่จะรับใชชุมชนของตนเอง ขั้นตอนน้ีจะชวยสรางความม่ันใจใหแกสมาชิก
คริสตจักร และชวยใหพวกเขาระบุถึงจุดแข็งและทรัพยากรของพวกเขาได เพ่ือที่พวกเขาจะเช่ือวา
การเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถเกดิขึ้นไดจริง

√–¬–∑’Ë 2 °“√ √å“ß«‘ —¬∑—»πè„Àå°—∫™ÿ¡™π
เม่ือคริสตจักรมีวิสัยทัศนแลว คริสตจักรจะทำงานเพ่ือนำชุมชนเขามาดวยกัน เพ่ือพูดคุยกันถึง
ความตองการตาง ๆ  และทรัพยากรของชุมชน เพ่ือรวบรวมและวิเคราะหขอมลู และตัดสินใจวามสีิง่ใดบาง
ที่จะตองเปลี่ยนแปลง
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...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

√–¬–∑’Ë 3  °“√§‘¥Ωòπ·≈–«“ß·ºπªØ‘∫—μ‘ß“π

เมื่อทุกคนเห็นพองตองกันแลววามีสิ่งใดบางท่ีควรไดรับการเปล่ียนแปลง คริสตจักรและชุมชนจะทำงาน
รวมกนัเพ่ือพฒันาวิสยัทัศนสำหรบัอนาคต และวางแผนวธีิทีจ่ะนำมาซึง่ความเปลีย่นแปลงโดยใชทรพัยากร
ที่มีอยู  ขั้นตอนน้ีเก่ียวของกับการคิดเร่ืองการสรางโครงการข้ึนมาในชุมชน โครงการท่ีเปนการริเร่ิม
ถูกออกแบบและดำเนินงานโดยชุมชนโดยใชทรัพยากรของชุมชนเอง

√–¬–∑’Ë 4 °“√≈ß¡◊ÕªØ‘∫—μ‘ß“π
เมื่อชุมชนเร่ิมลงมือดำเนินงานแลว จะมีการใหคำแนะนำตาง ๆ เพ่ือชวยใหแนใจวาแผนงานตาง ๆ
นั้นจะถูกทำใหสำเร็จและมีการเปล่ียนแปลงในทางบวกเกิดข้ึน

√–¬–∑’Ë 5 °“√ª√–‡¡‘πº≈
ขั้นตอนสุดทายน้ีควรจะเปนการตรวจดู ทบทวนถึงวิธีที่คริสตจักรและชุมชนไดทำงานดวยกัน
ในการวางแผนและบริหารโครงการเพ่ือทำใหชีวิตของผูคนและชุมชนดีขึ้น ในขั้นน้ีควรจะรวมเอา
ความรูอยางเจาะลึกและส่ิงท่ีไดเรียนรูเร่ืองวิธีการจูงใจและสงเสริมใหคริสตจักรและชุมชนใหทำงาน
รวมกันน้ัน จะถูกนำมาปรับปรงุใหดขีึน้ไดอยางไรในอนาคต

ภายในระยะการทำงานตาง ๆ เหลาน้ีจะมสีวนตาง ๆ ทีแ่บงละเอียดออกมาเปนขัน้ตอน

.........

.........
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«ß®√·√°¢ÕßÕŸ‚¡®“

หาระยะท่ีเดนชดัน้ีสามารถมองเห็นไดในรปูแบบของวงจรอันหน่ึง ทีเ่ร่ิมดวยสรางวิสยัทัศนใหกับคริสตจกัร
และจบลงดวยการประเมินผล

√–¬–∑’Ë 3 °“√§‘¥Ωòπ·≈–
«“ß·ºπ¥”‡π‘πß“π

√–¬–∑’Ë 4 °“√≈ß¡◊ÕªØ‘∫—μ‘ß“π

√–¬–∑’Ë 2 °“√ √å“ß«‘ —¬∑—»πè
„Àå°—∫™ÿ¡™π

√–¬–∑’Ë 5 °“√ª√–‡¡‘πº≈

√–¬–∑’Ë 1 °“√ √å“ß«‘ —¬∑—»πè
„Àå°—∫§√‘ μ®—°√·≈–°“√‡μ√’¬¡
§√‘ μ®—°√„Àåæ√åÕ¡
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«ß®√∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ È́” Ê ¢ÕßÕŸ‚¡®“

เมื่อชุมชนมีความมั่นใจแลว และมีโครงสรางที่ลงตัวสำหรับบริหารโครงการตาง ๆ แลว จากนั้นพวกเขา
จะสามารถสรางวงจรของอูโมจาใหเกิดขึ้นซ้ำ ๆ ไดอีกหลายครั้ง จนกระทั่งมันกลายเปนสวนหน่ึงของ
ชีวิตชุมชน

 „π·μã≈–«ß®√¢ÕßÕŸ‚¡®“
 ‘Ëß ”§—≠§◊Õ ∑—Èß§√‘ μ®—°√

·≈–™ÿ¡™π‰¥å‰μ√ãμ√Õß∫∑‡√’¬π∑’Ëæ«°‡¢“
‰¥å‡√’¬π√åŸ®“°‚§√ß°“√ ∑’Ëºã“π¡“·≈–

π”‰ªª√–¬ÿ°μè„™å°—∫
‚§√ß°“√„À¡ã Ê

°“√ª√–‡¡‘πº≈·≈–°“√‡√’¬π√åŸ®“°
ª√– ∫°“√≥è¢Õß‡√“

™ÿ¡™πªØ‘∫—μ‘ß“π‡æ‘Ë¡¡“°¢÷ÈπÕ’°

™ÿ¡™π≈ß¡◊ÕªØ‘∫—μ‘ß“π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ °“√ªØ‘∫—μ‘ß“π¢Õß™ÿ¡™π

°“√ √å“ß«‘ —¬∑—»πè„Àå°—∫
§√‘ μ®—°√·≈–°“√‡μ√’¬¡
§√‘ μ®—°√„Àå¡’§«“¡æ√åÕ¡

°“√ √å“ß«‘ —¬∑—»πè
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4. «‘∏’‡√‘Ë¡¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√ÕŸ‚¡®“

เม่ือทานจะเร่ิมดำเนนิโครงการอูโมจา ทานควรจะพิจารณาถึงข้ันตอนตาง ๆ เหลาน้ี

1. เม่ือระบคุรสิตจกัรและชมุชนไดแลว สิง่สำคญั คอื การจัดประชมุ
กับผนูำครสิตจกัรและผนูำชมุชน เพ่ือพูดคยุถึงระยะเวลาการทำงาน
5 ระยะน้ีและมสีิง่ใดบางท่ีจะตองเขามาเก่ียวของ นีเ่ปนเร่ืองสำคญั
เพ่ือที่พวกเขาจะสามารถขับเคลื่อนสมาชิกท้ังหมดใหเขารวมการ
ประชมุเชงิปฏิบตักิารตาง ๆ ได ขณะประชุม ทีป่ระชุมควรจะคิดถึง
หมายกำหนดการสำหรับการประชุมเชงิปฏิบตักิารตาง ๆ ทีจ่ะเกิดข้ึนดวย
เพ่ือทีง่านตาง ๆ จะไมชนกันในชวงเวลาท่ีมงีานมากระหวางป และ
เปนกำหนดเวลาท่ีมีความสะดวกสำหรับทั้งชายและหญิง
อาจใชเวลา 2-3 เดือน สำหรบัขัน้ตอนน้ี

2. เปนเร่ืองดทีีจ่ะเสนอความคดิรเิร่ิมนีใ้นชวงการนมัสการของครสิตจกัร และใชการใครครวญ
ทางจติวิญญาณเขามาเปนสวนหน่ึงของคำเทศนา การทำเชนน้ีจะทำใหแนวทางน้ีเดนชัดในฐานะ
ของการริเร่ิมที่มีรากฐานมาจากคริสตจักร

3. ในกรณีสวนใหญนัน้พบวาเปนสิง่ท่ีดทีีจ่ะจดัการประชุมเชงิปฏิบตักิารเดือนละ 1 คร้ัง   เพ่ือคริสตจกัร
และชุมชนจะสามารถทำงานหนกัรวมกนัในการคนควา  และวางแผนในชวงระหวางการทำการประชุม
เชิงปฏิบตักิารเหลาน้ัน   และใหขอมลูตอบกลับไปยังวิทยากรกระบวนการ อยางไรก็ตามส่ิงน้ีขึน้อยกัูบ
ผเูขารวมวาสามารถใหเวลาไดมากนอยเพียงใด   และควรจะตองมคีวามยืดหยนุและสัดสวนของเวลา
ก็อาจจะแตกตางกันออกไป
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4. หลงัจากการประชมุเชงิปฏิบตักิารครัง้แรกแลว ซึง่ควรใชเปนการ
แนะนำตวั สิง่สำคญัคือจะตองมกีารมอบหมายงานใหคนหน่ึง
หรือสองคน ทีส่ามารถชวยคริสตจกัรและชุมชนตดิตาม
การดำเนนิงานท่ีพวกเขาไดวางแผนเอาไวแลว และทำงาน
ใกลชดิกับวิทยากรกระบวนการ คนเหลาน้ีควรจะเปนชาย
หรือหญิงที่สัตยซื่อและไดรบัความเคารพอยางกวางขวาง
ในชมุชนนัน้ พวกเขาอาจไดรบัมอบหมายใหจดักลมุยอย
ทีเ่รียกวากลมุผปูระสานงานทองถ่ินดวยเชนกัน เพ่ือทีจ่ะ
ประสานงานในโครงการตาง ๆ

5. หนาท่ีบางอยางของกลมุผปูระสานงานก็คอื การดูแลตรวจสอบ
โครงการ รบัผดิชอบในการจดัประชมุเชงิปฏบิตักิาร และทำใหแนใจ
วามกีารลงบันทึกและเผยแพรขอมลูใหกับชมุชน พวกเขาควรจะ
ตดิตามผลความกาวหนาของโครงการน้ีดวยเชนกัน และทำงาน
รวมกบัวทิยากรกระบวนการหากตองมกีารเปล่ียนแปลงใด ๆ

6. เมือ่โครงการเริม่ขึน้แลว เปนสิง่สำคญัท่ีจะตองแจงใหผมูอีำนาจ
และเจาหนาท่ีของชุมชนทราบวากำลังมีอะไรเกิดขึ้นบาง

7. กลมุผปูระสานงานทองถิน่ควรจะประกอบไปดวย ประธานหรือผปูระสานงาน เลขานุการ   เหรัญญิก
และสมาชิกหลักคนอ่ืน ๆ   ทีม่คีวามสามารถดานการจัดระเบียบโครงสรางและสามารถใหความคิดเห็น
อยางเจาะลึกได บางครัง้ก็เปนประโยชนเชนกันท่ีผนูำคริสตจกัรจะไมมาเปนประธานหรือผปูระสานงาน
เพราะจะชวยใหคนสามารถพูดไดอยางเปนอิสระสำหรับรายละเอียดหนาท่ีของผทูีเ่ก่ียวของกับกระบวนการน้ี
โปรดดูทีห่นา 10-11 ในเลมที ่2 คมูอืสำหรบัวทิยากรกระบวนการ

8. กลมุผปูระสานงานทองถ่ินควรจะพบกันเปนประจำเพ่ือวางแผนตาง ๆ สำหรับการประชุมเชงิปฏิบตักิาร
และกิจกรรมตาง ๆ ทีต่องมกีารติดตามผลระหวางการประชุมเชงิปฏบิตักิารเหลาน้ัน

9. การเปลีย่นทัศนคตแิละความเชือ่ของคนนัน้อาจใชเวลา หากมกีารเรงทำโครงการนี ้การเปลีย่นแปลง
ก็จะมีความลึกซ้ึงนอยลงไป  จะตองใชเวลา 21 วัน  กวาท่ีลูกเจ๊ียบจะเกิดมา และ 22 เดือนกวาท่ี
ลกูชางจะเกิดมา จงเตรียมตวัสำหรับโครงการน้ี
ที่จะตองใชเวลาระยะหน่ึง
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5. Àπå“∑’Ë¢Õß©—π„π∞“π–«‘∑¬“°√°√–∫«π°“√

บทบาทหนาท่ีของวิทยากรกระบวนการคืองานตาง ๆ ตอไปนี้

พบปะกับผูนำคริสตจักรและคริสตจักรเพ่ือคนหาวิธีที่พวกเขาจะดำเนินงานอูโมจา
ดแูลอำนวยความสะดวกใหกับกจิกรรมตาง ๆ ทีจ่ะชวยครสิตจกัรและชมุชนนำมาซึง่การเปลีย่นแปลง
ดแูลอำนวยความสะดวกดานการศึกษาพระคัมภรี และชวยใหผเูรียนไดเรยีนรจูากพระคัมภรี
และประยุกตใชหลกัการตาง ๆ กับสถานการณของพวกเขา
ชวยกลมุใหทำงานรวมกันเปนอยางดี และชวยพวกเขาแกไขความยากลำบากท่ีอาจจะเกิดขึน้
ทบทวนถึงสิง่ทีใ่ชไดผลและสิง่ใดทีค่วรปรบัปรงุ
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6. Õ–‰√§◊Õ°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«° ·≈–‡Àμÿ„¥¡—π®÷ß¡’§«“¡ ”§—≠ ?

Õ–‰√§◊Õ°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«° ?

การอำนวยความสะดวกน้ันเก่ียวของกับ:

การใหกำลังใจทกุคนในกลมุทีจ่ะมสีวนรวม แบงปนความคดิและประสบการณตาง ๆ
ในแบบท่ีพวกเขารูสึกสบายใจ
การชวยใหกลมุมคีวามเขาใจหรือความคิดพ้ืนฐานรวมกนั ทีท่กุคนรสูกึใหการสนับสนุน
การยอมรับทกุ ๆ คนอยางไมจำกดัเช้ือชาต ิอายุ เพศ วัฒนธรรม อาชพี การศึกษา ความพกิาร
สขุภาพ หรอืสถานะทางเศรษฐกิจ
การเปนผนูำโดยเปนตัวอยางท่ีด ีผานการแสดงออกและทัศนคติ

‡Àμÿ„¥¡—π®÷ß¡’§«“¡ ”§—≠ ?

การดูแลอำนวยความสะดวกคือวิธีการทำงานกับชมุชนทีด่ทีีส่ดุทีจ่ะชวยพวกเขาใหคนพบศักยภาพของเขา
ดวยตัวของพวกเขาเอง เพ่ือนำการเปลีย่นแปลงตาง ๆ มาสชูมุชน

จากการแบงปนความคิดของพวกเรา เราสรางแรงบนัดาลใจใหแกกันและกัน
แบงปนวิสยัทัศนและสรางอนาคต เราคนพบสิง่ทีม่คีณุคารวมกัน
และสรางการอุทศิตน จากการคิดไตรตรองและการวิเคราะหวาจะทำอยางไร
เรากำหนดวธีิทีเ่ราจะทำสิง่ตาง ๆ รวมกนั

รธู ฮลิด ศลิปะของการอำนวยความสะดวก
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¢åÕ·μ°μã“ß√–À«ã“ß°“√‡∑»π“ °“√ Õπ ·≈–°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°

ผใูหญเรยีนรไูดดทีีส่ดุเมือ่เขาไดรบัความสะดวกและไดรบัอนญุาตใหแสดงความคดิและประสบการณของ
พวกเขาออกมา การอำนวยความสะดวกน้ันมีพ้ืนฐานอยูบนการทำงานกับพลังและแรงจูงใจของกลุม
งานของวิทยากรกระบวนการน้ันคือการทำใหกลมุมแีรงจงูใจและต่ืนเตนไปกับประเด็นท่ีพวกเขาอยากจะคนหา

การเทศนาและการสอน
การแบงปนขอมูลในทิศทางเดียว
การเสนอความคิดตาง ๆ ทีอ่อกมาจากหนาหอง
ความสัมพันธที่เปนทางการกับผูฟง

การอำนวยความสะดวก
การแบงปนขอมูลจากหลายทิศทาง
วิทยากรกระบวนการน่ังลงกับกลุมและสงเสริมใหเกิดการสนทนา
วิทยากรกระบวนการเปนผูนำท่ีปราศจากบทบาทผูนำอยางเปนทางการ

ไปหาผูคน
อยกัูบพวกเขา
เรยีนรจูากพวกเขา
รกัพวกเขา
เริ่มดวยส่ิงที่เขารู
สรางดวยส่ิงท่ีเขามี
แตดวยผูนำท่ีดีที่สุดแลว
เมือ่งานสำเรจ็แลว
คนเหลาน้ันจะพูดวา
"เราทำมันดวยตัวของเราเอง"

เลา ซ ึประเทศจนี 700 ปกอนครสิตศกัราช
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¢åÕ·π–π” ”À√—∫°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°„Àå·°ã°≈ãÿ¡

เราจะทำใหกลมุพดูคยุกันไดอยางไร

แบงคนออกเปนกลมุละ 2-3 คน เพ่ือใหพวกเขาไดแสดงความคิดเห็น จากน้ันจงึสงขอมลู
กลับไปยังกลมุหลกั สิง่น้ีชวยใหสมาชกิท่ีขีอ้ายไดมสีวนรวม
แบงกลมุตามเพศ อายุ หรอืเชือ้ชาต ิและใหพวกเขาแบงปนมมุมองทีแ่ตกตางกันในหวัขอเดยีวกันน้ัน
ใหทกุกลมุแจงขอมลูกลบัมาดวยการใชละคร เพลง หรอืละครใบ
ใชกลมุประเภทตาง ๆ ทีเ่หมาะกับการอภปิรายในชมุชน เชน กลมุยอย กลมุทีม่คีวามสนใจเหมอืนกนั
การระดมสมอง และการแสดงละคร

วิธีเพิ่มพลังใหกับกลุม

ใชกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับวัฒนธรรม ซึง่อาจเปนการรองเพลง เตนรำ และเกมสำหรับเด็ก เพ่ือชวยใหคน
ผอนคลายและมีสวนรวม
จัดกลุมใหมเพ่ือคนจะไมไดอยูในกลุมเดิมอยูตลอดเวลา
เปลีย่นสถานท่ีนดัพบของกลมุจากขางในเปนขางนอก หรือเปลีย่นวิธีการจดัหอง
คดิถึงวิธีอืน่  ทีท่ำใหคนสงขอมลูกลบัมา หรอืแบงปนขอมลู ตวัอยางเชน การวาดรูป ตาราง
หรือใชสื่อที่ชวยในการมองเห็นภาพ



16 อโูมจา : คมูอืสำหรบัวิทยากรกระบวนการ

‡√“®–®—¥°“√°—∫ ∂“π°“√≥è¬“° Ê ‰¥åÕ¬ã“ß‰√

การจัดการกับความขัดแยง
เตือนใหเห็นถึงเปาหมายและจุดประสงครวมกันของการประชุมนัน้ และดูวาความขัดแยงสามารถจะได
รับการแกไขในเวลาอ่ืนหรือไม
ใหเวลานอกกับทัง้สองฝายเพ่ือใหพูดถึงประเด็นของพวกเขา เพ่ือจะเขาใจสาเหตุของความขัดแยง
จดัเวลาใหแตละฝายไดพูดถึงกรณีของตนเองและใหอกีฝายฟงแตไมออกความเห็น ใหแตละฝายสรุป
จดุยืนของอีกฝายหน่ึงโดยไมวิพากษวิจารณ และใหขอชีแ้นะเพ่ือหนทางท่ีกาวหนาตอไป

วธิกีารจดัการกบัคนท่ีชอบครอบงำผอ่ืูน
ตั้งกฎพ้ืนฐานและเตือนกลุมใหรักษากฎเหลาน้ัน
ใหงานแกพวกเขา เชน เขียนกระดาน หรอืเปนผรูบัผดิชอบในการเรยีกทุกคนใหกลับมาเขากลมุหลงัชวงพัก
ใหเมลด็ถ่ัวหรอืสิง่ของบางอยางกับทกุคนจำนวนเทา ๆ กัน และอธิบายวาพวกเขาจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นหรือมีสวนรวมไดบอยครั้งเทากับจำนวนเมล็ดถ่ัวเทาน้ัน
ทางเลือกอีกทางหน่ึงก็คอื เตรียมส่ิงของอันหน่ึงท่ีจะสามารถสงผานตอกันไปได และบอกวาสมาชิก
จะพูดไดก็ตอเมื่อกำลังถือสิ่งของน้ันอยูเทาน้ัน

วธิจัีดการกบัคำถามยาก ๆ
ยอมรบัวาเราไมทราบคำตอบ แตจะพยายามหาคำตอบจากผรูู
ถามในหองวามีใครบางท่ีสามารถตอบคำถามน้ีได
เขียนรายการคำถามยาก  ๆ เหลาน้ัน และอธบิายวา ทานจะหาเวลาเพ่ือตอบพวกมนัอยางละเอยีดกวาน้ี
และจะตอบอยางใชความคดิ สิง่นีจ้ะชวยใหทานมเีวลามากข้ึนในการหาคำตอบ
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√“¬°“√μ√«®‡™Á§ ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘π·≈–°“√æ—≤π“∑—°…–°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°
¢Õß∑ã“π

วิทยากรกระบวนการท่ีดีจะไตรตรองวาพวกเขากำลังทำงานอยางไรอยูเสมอ เรียนรูจากประสบการณใน
อดตีและปรับปรงุพัฒนา นีค่อืรายการตรวจเช็คท่ีชวยในกระบวนการไตรตรอง:

ฉนัไดทำใหสมาชกิรสูกึผอนคลายและไดรบัการตอนรับหรือไม ? หากใช ฉนัไดทำมันอยางไร ?
กลมุเอาขอมลูเขาไปใชเชือ่มโยงอยางไร ?  ฉนัไดชวยปรับขอมลูเพ่ือใหมนัเขาไปเชือ่มโยงกับกลมุ
อยางไร ?
ฉนัไดชวยสมาชิกท่ีไมคอยพูดในกลมุใหมสีวนรวมอยางไรบาง ?
ฉนัจัดการกับความคิดเห็นท่ีแตกตางออกไปอยางไร ?
ฉนัดูแลคนท่ีครอบงำการสนทนาของกลมุอยางไร ?
ฉนัตอบสนองตอคำถามตาง ๆ จากสมาชิกของกลมุอยางไร ? ฉนัตอบคำถามเหลาน้ันไดหรือไม ?
หากไมฉนัจะหาขอมลูเพ่ิมเติมไดอยางไรเพ่ือทีจ่ะชวยใหสามารถจดัการกับคำถามไดดกีวาน้ี
ในอนาคต ?
ฉนัเริม่ตนการสนทนาของกลมุอยางไร ? ฉนัจะพัฒนามนัใหดกีวาเดิมไดอยางไร ?
ฉนัสงเสริมใหกลมุสนทนาตอออกไปอีกไดอยางไร ?
ฉนัจดัการกับหวัขอทีล่ะเอียดออนอยางไร ?
ฉนัไดทำใหการสนทนามาสขูอสรปุทีน่าพอใจหรือไม ? ฉนัจะทำใหดกีวาเดิมไดอยางไร ?
ฉนัไดทำใหแนใจหรอืไม วาความคิดของกลมุ การวางแผนของกลมุจะถกูบนัทึกเอาไวเพ่ือใชตอไป
ในอนาคตหรือใชแบงปนกับผอูืน่ ?
สมาชกิของกลมุไดตดัสนิใจทีจ่ะนำสิง่ทีไ่ดเรียนรมูาใชในการปฏิบตัหิรอืไม หากไม ฉนัจะทำอยางไร
เพ่ือสงเสรมิพวกเขา ?
ตองมขีอมลูเพ่ิมเติมหรอืมกีารสนทนาเพ่ิมเติมอกีหรือไม เพ่ือทีจ่ะกลาวถึงความคิดเห็นหรือมมุมอง
ทีส่ำคญัแตยังแอบซอนอยใูนหัวขอทีไ่ดคยุกันไปแลว ?
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√–¬–∑’Ë 1:
°“√ √å“ß«‘ —¬∑—»πè„Àå°—∫§√‘ μ®—°√
·≈–°“√‡μ√’¬¡§√‘ μ®—°√„Àåæ√åÕ¡
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 ‘Ëßπ’È‡°’Ë¬«¢åÕß°—∫°‘®°√√¡¥—ßμãÕ‰ªπ’È
1.  °‘®°√√¡‡æ‘Ë¡æ≈—ßμã“ß Ê
มกิีจกรรมเพ่ิมพลงัหลายอยางรวมอยใูนข้ันตอนน้ี ซึง่ถูกออกแบบ
ใหใชกอนหรอืหลงัการศึกษาพระคัมภรี กิจกรรมเพิม่พลงันัน้เปน
สิง่สำคญั ไมเพียงแตทำใหผเูขารวมไมหลบั แตยังชวยใหการเรียนรู
นัน้เปนเรือ่งสนกุและผอนคลายกจิกรรมเหลาน้ียังมบีทบาทสำคญั
ในการสรางความรสูกึเปนอนัหนึง่อนัเดียวกันอกีดวย เน่ืองจาก
สมาชกิไดมปีระสบการณรวมกัน สิง่สำคัญในการใชกิจกรรมเหลาน้ี
ก็คือการทำใหกลุมดึงเอาการเรียนรูตาง ๆ ออกมาและเขาใจ
อยางทะลุปรุโปรง

¿“æ√«¡¢Õß√–¬–∑’Ë 1: °“√ √å“ß«‘ —¬∑—»πè„Àå°—∫§√‘ μ®—°√·≈–°“√‡μ√’¬¡
§√‘ μ®—°√„Àåæ√åÕ¡

‡ªá“À¡“¬¢Õß¢—ÈπμÕππ’È:
เพ่ือชวยคริสตจกัรพัฒนาวิสยัทัศนในการทำงานกับชมุชนของคริสตจกัร และใชทรัพยากรของพวกเขาเพ่ือ
ดำเนินงานโครงการขนาดเล็ก

1. °“√ √å“ß«‘ —¬∑—»πè„Àå

°—∫§√‘ μ®—°√„™å°“√»÷°…“

æ√–§—¡¿’√è·≈–°‘®°√√¡‡æ◊ËÕ™ã«¬

§√‘ μ®—°√„Àå¡’«‘ —¬∑—»πè

„π°“√∑”ß“π°—∫™ÿ¡™π

3.  °“√√‘‡√‘Ë¡¢Õß§√‘ μ®—°√∑åÕß∂‘Ëπ

°ãÕμ—Èßß“π√‘‡√‘Ë¡

¢π“¥‡≈Á°‚¥¬„™å∑√—æ¬“°√

∑’Ë§√‘ μ®—°√¡’Õ¬ãŸ

2. °“√„™å∑√—æ¬“°√¢Õß‡√“‡Õß

¡Õß¥Ÿ∑√—æ¬“°√μã“ß Ê

∑’Ë§√‘ μ®—°√¡’ ·≈–¡—π®–∂Ÿ°„™å

‡æ◊ËÕ™ÿ¡™π‰¥åÕ¬ã“ß‰√

4.  °“√‡√’¬π√åŸ·≈–°“√‰μ√ãμ√Õß

¡Õß¬åÕπ°≈—∫‰ª∑’Ëß“π√‘‡√‘Ë¡

¢Õß§√‘ μ®—°√ ·≈–©≈Õß

°—∫ ‘Ëß∑’Ë¥”‡π‘π‰ª‰¥å¥å«¬¥’

·≈–Õ¿‘ª√“¬∂÷ß ‘Ëß∑’Ë “¡“√∂

ª√—∫ª√ÿß„Àå¥’¬‘Ëß¢÷Èπ„πÕπ“§μ
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2.  การศึกษาพระคัมภีร

ระยะท่ี 1 มพ้ืีนฐานจากการใชพระคัมภีรศกึษา เพ่ือสรางแรงบันดาลใจใหกับสมาชกิคริสตจกัรใหตืน่เตน
ไปกบัการทำงานในชมุชนของพวกเขา ฉะนัน้การศกึษาพระคมัภรีจงึเปนสิง่ทีส่ำคญัอยางย่ิง

เพ่ือคริสตจักรจะคิดใครครวญถึงสิ่งท่ีพระเจาทรงเรียกพวกเขาใหเปนและใหทำในชุมชนนั้น
เพ่ือทาทายผูคนและหนุนใจใหเติบโตในความเช่ือของพวกเขา
เพ่ือกลุมยอยจะเรียนรูดวยกันและแบงปนความเขาใจรวมกัน
เพ่ือเสรมิสรางคน และใหความมัน่ใจแกพวกเขา

เม่ือคริสตจักรไดทำการศึกษาพระคัมภีรตอนตาง ๆ แลว พวกเขาควรจะพยายามสรางวิสัยทัศนสำหรับ
งานของคริสตจักรในชุมชนนั้น และเริ่มคิดถึงสิ่งตาง ๆ ที่นำมาปฏิบัติไดจริงคริสตจักรสามารถทำ
รวมกับชมุชนได  เมือ่ครสิตจกัรมวิีสยัทัศนในการทำงานรวมกบัชมุชนแลว ครสิตจกัรจะตองพจิารณาวา
ครสิตจกัรจะสามารถตอบสนองความตองการของตัวเองและคนในชุมชนไดอยางไรโดยใชทรัพยากรท่ีมอียู
การศึกษาพระคัมภรีตอนตาง ๆ  ไดสนบัสนนุประเด็นน้ีและเปนเร่ืองสำคญัท่ีจะตองเนนย้ำ นีค่อืลักษณะ
อนัสำคญัย่ิงในการทำงานรเิริม่ใด ๆ  ใหมคีวามย่ังยืนตอไปในระยะยาว
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3.  กิจกรรมการฉลอง
กิจกรรมการฉลองถูกรวมอยูในสวนน้ีเน่ืองจากเปนกิจกรรมที่ชวยใหผูคนมีมุมมองที่เปนบวกและ

มพีลังงานท่ีดตีอสถานการณ เราไดพยายามท่ีจะเช่ือมโยงกิจกรรมฉลองแตละอันใหเก่ียวของกับเร่ืองราว
ตาง ๆ แตโปรดเลอืกกิจกรรมตามความตองการของกลมุดวยเชนเดียวกัน

เหตใุดการฉลองจงึมคีวามสำคญั ?

‡ªöπ ã«πÀπ÷Ëß¢Õß°“√π¡— °“√æ√–‡®å“¢Õß‡√“

™ã«¬„Àå‡√“‡ÀÁπ§ÿ≥§ã“¢Õß°—π·≈–°—π

™ã«¬„Àå‡√“§‘¥∂÷ß»—°¬¿“æ¢Õß‡√“‡Õß
„π∞“π–∑’Ë‡ªöπ°≈ãÿ¡∑’Ë∑” ‘Ëß∑’Ë¥’√ã«¡°—π

¡—π™ã«¬„Àå‡√“¡’°”≈—ß∑’Ë®–√—∫‡Õ“‚Õ°“ „À¡ã Ê

™ã«¬‡√“„Àå§‘¥∂÷ß ‘Ëß∑’Ë‡√“
 “¡“√∂μãÕ¬Õ¥¢÷Èπ‰ª‰¥åÕ’°

™ã«¬ √å“ß§«“¡¡—Ëπ„®
„π ‘Ëß∑’Ë‡√“ “¡“√∂∑”‰¥å

™ã«¬„Àå‡√“√åŸ«ã“‡√“™”π“≠
„π ‘Ëß„¥¡“°∑’Ë ÿ¥

¡—π™ã«¬„Àå ‡√“√åŸ«ã“ ‡√“
™”π“≠„π ‘Ëß„¥¡“°∑’Ë ÿ¥
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 ã«π∑’Ë 1: °“√ √å“ß«‘ —¬∑—»πè„Àå°—∫§√‘ μ®—°√

‡ªá“À¡“¬¢Õß ã«π∑’Ë 1 :

เพ่ือสรางวิสัยทัศนใหกับคริสตจักรในการทำงานกับชุมชน ที่จะตอบสนองความตองการทั้งทางรางกาย
และจิตวิญญาณใหกับพวกเขา สิ่งน้ีสามารถสำเร็จไดดวยข้ันตอนหลัก 5 ขั้นตอน ซึ่งจะถูกอธิบาย
โดยละเอียดในหนาตอ ๆ ไป

¢—ÈπμÕπÀ≈—° 5 ¢—ÈπμÕπ

1. พบกับผนูำครสิตจกัร และวางแผนกันวาจะสรางวิสยัทัศนใหแกคริสตจกัรไดอยางไร
2. ใชกิจกรรมเพ่ิมพลังกับคริสตจกัรเพ่ือทำใหคนไดคดิถึงความทาทายตาง ๆ ของการทำงานรวมกัน
3. ใชการศึกษาพระคัมภรีหน่ึงบทเรยีนหรือมากกวาน้ันและคิดใครครวญวาสิง่นัน้หมายความวาอยางไร

สำหรับคริสตจักรของเขาและชุมชนของเขา
4. จัดกิจกรรมฉลองโดยดูจากประวัติศาสตรของคริสตจักรและชุมชน
5. จัดตั้งกลุมประสานงานคริสตจักร
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ขัน้ตอนท่ี 1: การพบปะกับผนูำคริสตจักร

การสรางความสัมพันธ
กอนการพูดคุยเร่ืองอูโมจากับผนูำคริสตจกัร เปนเร่ืองทีส่ำคญัท่ีจะตองใชเวลาเพ่ือทีจ่ะรจูกับรรดาผนูำและ
ครสิตจักรแหงน้ันกอน เปนเร่ืองสำคญัท่ีจะทำใหแนใจวาผนูำครสิตจกัรตองการจะทำอูโมจาอยางแทจรงิ
และพวกเขามีระดับของความคาดหวังอยางเหมาะสม สวนใหญแลว ผนูำคริสตจกัรของชุมชนจะยินดีทีจ่ะมี
สวนรวมกับอูโมจา ในขณะทีผ่นูำอาวุโสของครสิตจกัรหรือศษิยาภบิาลไดใหอนมุตัขิัน้ตอนการทำงานของ
อูโมจาไปเรียบรอยแลว

วิทยากรกระบวนการจะตองระวังวาผูนำคริสตจักร
บางคนอาจมแีผนอืน่ท่ีแอบซอนอย ูซึง่อาจบัน่ทอน
เปาหมายของอูโมจาได ตวัอยางเชน อาจมคีวามปรารถนา
ที่จะใช อูโมจาเพ่ือใหไดทุนสำหรับกิจกรรมอยางอื่น
หรือใชอูโมจาเพ่ือจะไดรับชื่อเสียงหนาตาและ
สรางประวัติงานในชุมชนจากส่ิงเหลาน้ี
การใชเวลารูจักผูนำคริสตจักรและการสรางความเขาใจ
อนัชดัเจนเพ่ือใหพวกเขาทราบวาอูโมจาสามารถ
บรรลุอะไรไดบางจึงเปนเร่ืองที่สำคัญ

™◊ËÕ‡ ’¬ß Àπå“μ“

Õ”π“® ‡ß‘π∑ÿπ
·º

π°
“√

∑’Ë·
Õ∫

´ãÕ
π
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 ‘Ëß∑’Ë®–μåÕßæŸ¥§ÿ¬°—∫ºåŸπ”§√‘ μ®—°√

®ÿ¥ª√– ß§è·≈–ª√–‚¬™πè¢ÕßÕŸ‚¡®“

ÕŸ‚¡®“∑”ß“πÕ¬ã“ß‰√

∫∑∫“∑¢ÕßºåŸπ”§√‘ μ®—°√„πÕŸ‚¡®“

ª√–‡¥Áπμã“ß Ê ¿“¬„π§√‘ μ®—°√·≈–

™ÿ¡™π∑’ËÕ“® ãßº≈°√–∑∫μãÕÕŸ‚¡®“

§«“¡‡ªöπ‰ª‰¥å„π°“√∑”„ÀåÕŸ‚¡®“‡ªöπ

ß“π√‘‡√‘Ë¡√ã«¡°—∫§√‘ μ®—°√Õ◊Ëπ Ê

„π™ÿ¡™π·Àãßπ—Èπ

°“√∑”°‘®°√√¡·≈–°“√»÷°…“æ√–§—¡¿’√è

°—∫§√‘ μ®—°√π—Èπ®–∑”‰¥åÕ¬ã“ß‰√

·≈–„§√∑’Ë “¡“√∂™ã«¬æ«°‡¢“‰¥å∫å“ß
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การรับมือกับความกังวลตาง ๆ
ในบางกรณี อาจจะมีการตอตานในตอนแรกเมื่อเร่ิมทำโครงการนี้ เน่ืองดวยเหตุผลนานาประการ
ฉะน้ันจึงเปนเร่ืองสำคัญมากท่ีจะพูดคุยถึงความกังวลตาง ๆ และเนนย้ำถึงประโยชนของโครงการ
ตั้งแตที่จุดเร่ิมตนตัวอยางเชน

ผนูำคริสตจกัรอาจกังวลวาอูโมจาอาจจะเปล่ียนทิศทางการชวยเหลือของคริสตจกัรออกไปจากตัว
ครสิตจกัรและไปยังชมุชนแทน ฉะนัน้ชีใ้หเห็นผลลพัธของอูโมจาอยางหน่ึง คอืมนัมกัจะเปน
การเพ่ิมความชวยเหลือของครสิตจกัรอยเูสมอ
ผนูำคริสตจกัรอาจหวงวามนัอาจจะหันเหความสนใจของสมาชิกคริสตจกัรออกจากการทำงานประกาศ
ฉะน้ันชีใ้หเห็นวาอูโมจาชวยพัฒนาความสมัพนัธของครสิตจกัรและชมุชน ซึง่มกัสงผลตอการเตบิโต
ของคริสตจักร
ผนูำครสิตจกัรอาจกังวลวา พวกเขาและสมาชิกคริสตจกัรจะไมมทีรัพยากรหรือเวลาท่ีจะบรหิาร
โครงการของชมุชน ฉะน้ันชีใ้หเห็นวา อูโมจาคอืการชวยใหครสิตจกัรและชุมชนทำงานรวมกัน ดงัน้ัน
ภาระน้ีจะถูกแบงเบารวมกัน
ผนูำคริสตจกัรอาจกังวลถึงความยาวนานของกระบวนการน้ี ฉะน้ันจงซ่ือตรงในเร่ืองน้ีและอยใูนโลก
ของความเปนจรงิ แตจงเตอืนพวกเขาวาการเปล่ียนแปลงน้ันไมอาจเกิดขึน้ไดในชัว่ขามคืน
ผนูำครสิตจกัรบางทานอาจลงัเลใจทีจ่ะทำงานรวมกบัครสิตจกัรอืน่ ๆ   ในชมุชนแหงนัน้จงึตองชีใ้หเห็น
วาอูโมจาคอืการเปนพยานใหเห็นถึงความเปนน้ำหน่ึงใจเดยีวกันของคริสตจกัรตาง ๆ  เพ่ือรบัใชชมุชน

มันอาจกลายเปนสิ่งที่ดีมากสำหรับความสัมพันธระหวางคริสตจักร
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ขัน้ตอนท่ี 2 กิจกรรมเพิม่พลงั - คิดถงึความทาทายของการทำงานรวมกัน

การลดทอนไม

นี่เปนเกมท่ีดีอันหน่ึงที่จะทำใหคนคิดถึงความทาทายของการทำงานรวมกัน

วิธีทำมีดังตอไปน้ี:
1. แบงกลมุเปนสองแถว แถวละไมเกินแปดคน

2. วางไมยาว ๆ หรอืไมไผเลมหนึง่ระหวางสองแถวน้ัน และใหแตละคนประคองไมโดยใชนิว้เพียงน้ิวเดียว
เทานั้น

3. ทำใหแนใจวาไมนัน้ไดระดับขนานกับพ้ืน และทุกคนประคองมันอย ูจากน้ันบอกกลมุใหลดระดับไม
ดวยกัน และทำใหแนใจวาไมนัน้ขนานกับพืน้ จนกระทัง่ไมนัน้ลดระดบัลงทีพ้ื่น

4. สงเสริมใหกลมุอภิปรายเขาใจถึงสิง่ท่ีพวกเขาไดเรียนรจูากเกมน้ี และวิธีทีพ่วกเขาจะทำงานรวมกันได
อยางไรในคริสตจักร

ทานอาจจะรจูกักิจกรรมเพ่ิมพลงัอืน่ ๆ ทีด่พีอ ๆ กัน ทีจ่ะชวยใหคนไดคดิถึงการทำงานรวมกัน ฉะน้ันอยา
กังวลท่ีจะใชกิจกรรมเหลาน้ันแทนกิจกรรมนี้
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ขัน้ท่ี 3 : การศกึษาพระคมัภีร

พนัธกิจของพระเยซ ู - การสรางวสิยัทัศนใหกับครสิตจกัรทองถิน่
การศึกษาพระคัมภีรนี้อาจแบงไดเปน 3 สวน และสอนใหกับ 3 กลุมในเวลาเดียวกัน หรือสอนใหกับ
ทลีะกลมุ 3 ครัง้

ความเมตตาสงสาร
อานมทัธิว 9:35 - 38
1. การบรรยายงานของพระเยซูในตอนนีค้ลายคลึงกับขอความในมทัธิว 4:23 - 25 อยางไร ?

 มสีิง่ใหมใดบางท่ีเราเรียนรเูก่ียวกับพนัธกิจของพระเยซ?ู
2. อะไรคือคำพูดหรอืภาพท่ีทานจะใชบรรยายถึงประชาชนท่ีถูกรังควานและไรทีพ่ึ่งดุจฝงูแกะไมมผีเูล้ียง ?
3. คำทีถู่กแปลออกมาวา "สงสาร" (ขอ 36) เปนคำทีม่พีลัง เปนเร่ืองอนัเจ็บปวดสำหรบัพระเยซูอยาง

แทจรงิ ทีเ่ห็นผคูนตกอยใูนสภาพเชนน้ัน เราตอบสนองกับผคูนท่ีมปีญหาอยางไร ?
4. อะไรคอืแรงจงูใจของเราขณะทีเ่ราพยายามชวยคนท่ีมปีญหา ? มนัเหมอืนหรอืแตกตางกับของพระเยซู

อยางไร ?
5. ทำไมความสงสารของพระเยซูที่มีตอผูคนท่ีกำลังมีปญหาเหลาน้ันจึงนำพระองคไปสูการตรัสที่วา

"ขาวท่ีตองเก่ียวน้ันมมีากนักหนา แตคนงานยังนอยอย"ู ? (ขอ 37)
ประเด็นหลัก: แผนดินของพระเจาน้ันใหการตอนรับแกคนท่ีถูกรังควานและไรท่ีพ่ึงเหลาน้ันอยางอบอุน
แตมคีนงานจำนวนนอยท่ีมคีวามสงสารพวกเขาเหมือนอยางของพระเยซู และตองการใหความชวยเหลือ

°“√√—°…“

อานมทัธิว 4:12-13, 23-25
1. พระเยซูทรงทำอะไร ?

ประเด็นหลัก: พระเยซเูริม่ตนดวยการออกไปหาผคูนเพือ่ทำพนัธกิจของพระองค
และผลจากการทีพ่ระองคทรงออกไปหาคนเหลานัน้ก็คือ ผคูนไดเริม่มาหาพระองคในเวลา
ตอมา

2. อะไรทีท่ำใหผคูนมากมายมาหาและมาฟงพระเยซูตรัส ?
3. พันธกิจการรักษาของพระเยซูบอกอะไรเราบางเก่ียวกับแผนดนิของพระเจา ?
4. คริสตจักรของทานไดแสดงออกหรือไมแสดงออกอยางไรในเรื่องพันธกิจการรักษาของพระเยซู

ครสิตจกัรควรเปล่ียนแปลงอยางไรบาง ?
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ประเด็นหลัก: ขอความในตอนน้ีแสดงใหเราเห็นวาสวนสำคัญของแผนดินของพระเจาคือการบรรเทา
ความทุกขยาก การตระหนักถึงความเจ็บปวดทัง้ทางรางกายหรือจติใจของผอูืน่ และการชวยเหลือพวกเขา

°“√°≈—∫„®
อานมัทธิว 3:1-2 และ 4:17
ทานคดิวาเหตุใดพระเยซจูงึตรสัขอความของยอหนผใูหบพัติศมาซ้ำอกีคร้ัง ?
ประเด็นหลัก: พระเยซูทรงใหการเห็นดวยกับขอความท่ียอหนผใูหบพัติศมาประกาศไว

1. อะไรคือเน้ือหาท่ียอหนผใูหบพัติศมาประกาศ? (อานลูกา 3:7-14)
2. หากประชาชนเหลาน้ันพรอมสำหรบัแผนดินของพระเจาแลว บาปเจาะจงอันใดทีย่อหนเนนย้ำวาจะตอง

ไดรบัการกลบัใจ? โปรดเขียนรายการออกมา
3. หากยอหนไดมาเทศนาในชุมชนของเราในวันน้ี เขาจะบอกใหผคูนไดกลับใจจากบาปอะไรบาง ?

โปรดเขียนรายการออกมา
4. ในปจจบุนันี ้ครสิตจกัรแสดงและไมแสดงคณุลกัษณะเหลาน้ีอยางไรบาง ?

ครสิตจกัรควรจะเปลีย่นแปลงอยางไร ?

ประเด็นสำคญั: ขอความน้ีแสดงใหเราเห็นวา พระเจาไมทรงอดกล้ันกับการทำรายคนยากจนหรือการได
ความมัง่คัง่มาอยางไมชอบธรรม

 √ÿª
หลังจากนำคำตอบทุกอันและการอภิปรายทั้งหมดมาจากทั้งสามบทเรียนแลว ขอใหพิจารณาคำถาม
สรุปเหลาน้ี
1. เราเรียนรอูะไรบางเก่ียวกับแผนดินของพระเจา ?
2. ฉนัจะเปล่ียนแปลงอยางไรเพ่ือแสดงออกถึงแผนดินของพระเจาในชวิีตของฉนั ?
3. เราในฐานะคริสตจกัรจะตองเปล่ียนแปลงอะไรบางเพ่ือทีจ่ะแสดงใหเห็นถึงแผนดินของพระเจาในชุมชนน้ี

ใหมากกวาน้ี ?
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เรือ่งราวของบารทเิมอัส

บทนำ
นีค่อืเรือ่งราวสำคญัสำหรบัชวยกลมุตาง ๆ  ในครสิตจกัรใหไดใครครวญถึงบทบาทหนาท่ีอนัเปนเอกลกัษณ
ของครสิตจกัรในการทำงานกับคนยากจน และน่ีคอืหนึง่ในวธีิการนมัสการพระเจา

อานมาระโก 10:46-52
อาจเปนเร่ืองดีหากกลุมจะแสดงละครเร่ืองน้ีดวยกัน

คำถาม:
1. ในเร่ืองน้ี ทศันคติของประชาชนท่ีมตีอบารทิเมอสัเปล่ียนแปลงไปอยางไรบาง ?
2. อะไรคือเหตุผลของการเปล่ียนแปลงทัศนคติเหลาน้ัน ?
3. หากประชาชนเหลาน้ันเปนตวัแทนของครสิตจกัรในวนัน้ี อะไรคอืทศันคตทิางลบทีค่รสิตจกัรมตีอ

คนท่ีออนแอและไมไดรบัความสำคญัเหลาน้ัน ?
4. สามารถทำอะไรไดบางเพ่ือจดัการกับทศันคตทิางลบเหลาน้ัน ?

ประเดน็เรยีนรหูลักท่ีควรจะออกมาจากการอภปิราย
1. ประชาชนในที่นี้ไดแสดงใหเห็นถึงคริสตจักร และพระเยซูทาทายใหคริสตจักรมุงความสนใจไปที่คน

ที่ออนแอและไมไดรับความสำคัญเหลาน้ัน
2. พระเยซูใหประชาชนนำบารทิเมอสัมาหาพระองคและเพ่ือใหมาอยใูนศนูยกลางของฝูงชน เชนเดียวกัน

ครสิตจกัรไดรบัการทรงเรยีกใหวางคนท่ีไมไดรบัความสำคญัและออนแอเหลาน้ันท่ีศนูยกลางพันธกิจ
ของคริสตจักร

3. พระเยซูทรงตอบสนองตอบารทเิมอสัโดยการคนหาถึงส่ิงทีเ่ขาตองการ และทรงตอบสนองไปตามนัน้
พระองคทรงใหผูอื่นเขามามีสวนรวมดวยในการตอบสนองความตองการเหลาน้ัน
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ขัน้ตอนท่ี 4: กิจกรรมการฉลอง

จุดประสงค
เพ่ือที่จะมองยอนกลับไปยังเหตุการณสำคัญท่ีได

กอรูปกอรางท้ังคริสตจักรของเราและชุมชนของเราข้ึนมา
และเพ่ือดูวาจะสามารถตอยอดอะไรไดบางในอนาคต

วิธีทำตามลำดับ
1. หากระดาษยาว ๆ มาหน่ึงแผนและวางลงบนพ้ืนหรือบนโตะท่ีมทีีเ่พียงพอใหคนเดินรอบ ๆ ได
2. ลากเสนจากฝงหน่ึงของกระดาษไปยงัอกีฝงหน่ึง และตัดสินใจวาเสนน้ีควรจะบงบอกระยะเวลา

นานเทาใด อาจจะเปนหน่ึงป สบิปหรอืมากกวาน้ัน
3. ทัง้กลมุรวมกนัตดัสนิใจเลอืกเหตุการณสำคญัตาง ๆ ตามเวลาท่ีเกิดข้ึนและทำเครือ่งหมายเอาไว

บนกระดาษ
4. เขียนส่ิงท่ีเปนไปดวยดีเหนือเสน และส่ิงทีเ่ปนไปอยางไมคอยดีนกัใตเสนน้ัน
5. อภปิรายถงึสิง่ทีเ่ปนไปดวยดี และเหตใุดสิง่อืน่ ๆ ทีเ่หลอืจงึไมเปนไปดวยดี โดยใชคำถามดานลางนี้

และตัดสินใจวาอะไรคือบทเรียนท่ีจะนำไปใชในอนาคต

คำถาม
1. อะไรคือชวงเวลาท่ีดทีีส่ดุ เพราะเหตุใด ?
2. อะไรคอือปุสรรคทีท่าทายมากท่ีสดุ ?
3. อะไรคือสิง่ท่ีจะมาตอยอดไดในอนาคต ?

ขอเสนอแนะ
1. ทานอาจจะวาดรูปประกอบเพ่ือเสนน้ันจะแสดงภาพท่ีชัดเจนย่ิงข้ึน
2. หากเปนกลมุใหญ (มคีนมากกวาสิบคน) โปรดทำใหแนใจวาทุกคนสามารถมองเห็นเสนแสดงเวลา

อนัน้ีไดและมีสวนรวมใหความคิดเห็น  ฉะน้ันแลวใหแบงคนออกเปน 2 -3 กลมุและเปรียบเทียบ
เสนแสดงเวลาน้ีในตอนทายของการประชุม

3. มันเปนส่ิงสำคัญท่ีวิทยากรกระบวนการจะตองสรางแรงเหว่ียงใหกิจกรรมน้ีดำเนินตอไปและไมหยุด
ชะงกัลงกับเหตุการณใดเหตุการณหน่ึง และเปนส่ิงสำคญัเชนกันท่ีทานจะรวมกับกลมุเพ่ือคนหาวา
เหตุใดเหตุการณ นัน้จงึดหีรอืไมด ีและไดรบับทเรยีนอะไรบางท่ีจะนำไปประยกุตใชในวนัขางหนา
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ขัน้ตอนท่ี : 5 การตัง้กลมุประสานงานของครสิตจกัร

กลุมประสานงานของคริสตจักรคือกลุมคนท่ีมีความต้ังใจจะชวยเหลือวิทยากรกระบวนการในชวง
การประชมุการสรางวิสยัทัศน และวางแผนโครงการใหแกครสิตจกัรและตรวจดโูดยตลอด วิทยากรกระบวน
การจะใหการชวยเหลืออยางแรกกับกลุมนี้ ดวยการทำใหแนใจวาทุกคนทราบเวลาและสถานท่ีสำหรับ
การประชมุ และการตดิตามการทำงานบางอยาง

ผูประสานงานมีโอกาสดีที่จะไดรับประสบการณ
ดานการวางแผนและบรหิารโครงการ ไดพัฒนาทักษะ
และพวกเขาจะใชความสามารถเหลาน้ีไดในชุมชน
ทีใ่หญกวาเดิมในระยะตอไปของอูโมจา

ขัน้ตอนหลักสำหรบัการคดัเลอืกและใหการอบรมกลมุผปูระสานงานของครสิตจกัร
1. หาเกณฑการคัดเลือกผปูระสานงานรวมกับสมาชกิคริสตจกัร เกณฑอาจมดีงัตอไปนี้

- พวกเขาไดรบัความเคารพจากสมาชิกคริสตจักรคนอ่ืน ๆ หรือไม ?
- พวกเขาเปนท่ีรจูกัในเร่ืองการมีพลังในการทำงานและมีความกระตือรอืรนหรือไม ?
- พวกเขามีทักษะที่นำไปใชไดจริงหรือไม?

2. โปรดดูการศึกษาพระคัมภีรหนา 37 และขอใหสมาชกิคริสตจกัรพิจารณาวาอะไรคือวธีิทีด่ทีีส่ดุใน
การเลือกผปูระสานงานกลมุนี ้ควรจะเชิญพวกเขาใหเขามาเปนสมาชิก หรอืควรจะมกีารอาสาเขามา
ในกลมุนี ้?

3. เม่ือกลมุนีถู้กเลือกข้ึนมาแลว ใหตกลงบทบาทหนาท่ีเฉพาะสำหรับผปูระสานงานแตละคน
และตกลงเวลาและสถานที่จะพบกันเปนประจำ

4. จัดเวลาสำหรับการประชุมนัดหน่ึงเพ่ือใหรายละเอียดแกกลุมผูประสานงานของคริสตจกัรเก่ียวกับ
วิธีการทำงานของอูโมจา และบทบาทของกลมุผปูระสานงาน ใหขอมลูพวกเขาในหนา 8-13 ซึง่เปน
ภาพรวมของอูโมจา และหนา 17-21 ซึง่เปนขอแนะนำสำหรบัทกัษะการอำนวยความสะดวก

5. อธิบายบทบาทของกลุมผูประสานงานคริสตจักรท่ีจะชวยเหลือคริสตจักรในการบริหารโครงการ
ขนาดเล็กส่ิงนี้จะเปนการเตรียมการท่ีดีสำหรับเวลาท่ีคริสตจักรเร่ิมสรางโครงการรวมกับชุมชน

6. สิ่งสำคัญคือกลุมผูประสานงานคริสตจักรจะทำงานรวมกับวิทยากรกระบวนการในการวางแผน
การประชุมตาง ๆ และทบทวนส่ิงทีเ่กิดข้ึนรวมกัน

บทบาทของกลมุผปูระสานงานครสิตจกัร
ขอใหพวกเขาประสานงานการประชุมตาง ๆ กับครสิตจกัร
ใหพวกเขามีสวนในการอำนวยความสะดวกใหแกกลุมยอย
ขอใหพวกเขาบันทึกส่ิงท่ีไดเรียนรแูละประเด็นสำคญัตาง ๆ จากการอภิปราย
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อาน กิจการ 6:1-7

ทานอาจจะพบวาการแสดงเหตุการณนี้ออกมาเปนละครอาจจะชวยใหคนสามารถเห็นภาพไดวากำลัง
มีอะไรเกิดขึ้นบาง

1. มอีะไรเกิดขึน้บางในเร่ืองนี ้ ?
2. อะไรคอืปญหาท่ีผดุขึน้มา ? ทานคิดวาปญหาเชนน้ีสามารถเกิดข้ึนไดในชมุชนของทานหรือไม ?

ใครคอืกลมุคนทีอ่าจถกูมองขามบาง ?
3. อคัรทตูทัง้สบิสองไดตดัสนิใจทำอะไร ? ทานคิดวามนัเปนการตัดสินใจทีด่หีรือไม ? เพราะเหตุใด ?
4. ใครเปนผเูลอืกคณะ 7 คนนีท้ีจ่ะรบัผดิชอบการดแูลแมมาย  ? อคัรทตูทัง้สบิสองใหคำแนะนำในการเลือก

ลกัษณะคนท่ีดเีหมาะสมอยางไร ?
5. เร่ืองนีเ้ก่ียวของกับอูโมจาและคริสตจกัรของทานและชุมชนของทานอยางไร ?
6. มคีวามจำเปนท่ีจะตองเพ่ิมคนเพ่ือชวยกันรบัผดิชอบสิง่ใหม ๆ ทีเ่กิดข้ึนจากอูโมจาหรอืไม ?

หากเปนเชนนั้น
- สิง่น้ีควรจะไดรบัการตัดสนิใจอยางไร ?
- ใครควรจะเปนผเูลือกพวกเขาข้ึนมา ?
- พวกเขาควรจะมีคณุสมบัตอิยางไรบาง ?
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เปาหมายของสวนท่ี 2:
เพ่ือชวยสมาชิกคริสตจักรใหตระหนักวาปญหาและความทาทายมากมายเหลาน้ัน สามารถรับการแกไข
ไดดวยทรัพยากรท่ีพวกเขามีอยูแลว

ขัน้ตอนหลัก
1. ใชกิจกรรมเพิม่พลงัเพ่ือทำใหคนคิดถึงการทำงานรวมกนัโดยใชสิง่ทีพ่วกเขามีอยแูลว
2. ทำการศึกษาพระคัมภรีและคิดใครครวญถึงส่ิงท่ีพวกเขาพูดออกมา เลือกบทเรียนท่ีเหมาะสมกับ

กลมุของทาน
3. จดัการฉลองท่ีสะทอนใหเห็นวาทรัพยากรใดท่ีครสิตจกัรมอียแูลว และใชตารางในตอนทาย

เพ่ือบนัทกึขอมลูทัง้หมดทีถู่กรวบรวมขึน้มา
4. คดิถึงความตองการตาง ๆ และทรัพยากรตาง ๆ ในครสิตจกัร โดยใชตารางท่ีใหไว
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ขัน้ตอนท่ี 1 กิจกรรมเพิม่พลงั - สรางแถวทีย่าวทีส่ดุ

นี่คือกิจกรรมท่ีดีเพ่ือชวยใหกลุมไดคิดวา พวกเขาสามารถใชทรัพยากรท่ีพวกเขามีอยูทำอะไรไดบาง
และ เปนกิจกรรมท่ีสรางความสนุกสนานและเสียงหัวเราะ พรอมทั้งใหบทเรียนท่ีมีประโยชนดวยเชนกัน
สิง่สำคญัในการใชกิจกรรมนีค้อื โปรดระมัดระวังเร่ืองของวัฒนธรรมทองถ่ินและขนบประเพณี

1. ใหกลมุจดัแถวเปนสองแถว โดยมีจำนวนคนเทา ๆ กัน
2. อธิบายใหพวกเขาฟงวา พวกเขาจะตองสรางแถวท่ียาว

ทีส่ดุใหได โดยใชทกุอยางท่ีพวกเขามีอย ู เชน
เชอืกผกูรองเทา เข็มขดั เส้ือ

3. แตละคนจะตองสมัผสักบัคนท่ีอยตูดิกัน โดยอาจจะ
แตะกับสวนหน่ึงในรางกายของเขาหรือเสื้อผาของเขา

4. ทีมที่ชนะคือทีมที่ตอแถวไดยาวท่ีสุด

คำถาม
1. ผเูลนเตรยีมตัวเองเพ่ือจะตอแถวใหยาวท่ีสดุไดแคไหน ?
2. อะไรคอือปุสรรคในการแบงปนสิง่ของทีพ่วกเขามีอย ู ?
3. กิจกรรมน้ีสอนอะไรเราบางเก่ียวกับการใชทรัพยากรท่ีเรามีอย ู ?

ประเดน็การเรียนรเูพือ่อภิปรายรวมกับกลมุ
มนัอาจกลับกลายเปนเร่ืองนาประหลาดใจ เมือ่เราเห็นวาเราสามารถกาวไปถึงจุดหมายไดโดยการใช
สิ่งท่ีเรามีอยูแลวเทาน้ัน
บางครั้งสถานการณที่ทาทายก็สรางผูนำออกมา
เมือ่คนมวิีสยัทัศนทีช่ดัเจนแลว สิง่ท่ีพวกเขาตองการตอไปคอื การมีแรงจูงใจและมีพลัง
สถานการณทีท่าทายสามารถผลติความคดิสรางสรรคออกมาได ตวัอยางเชน ผเูลนอาจจะตดัสนิใจที่
จะนอนลงบนพ้ืนเพ่ือใหแถวยาวออกไปอีก และหาวิธีอยางสรางสรรคทีจ่ะใชเส้ือผาเคร่ืองแตงกายของ
พวกเขา
สำหรบับางคนแลว กิจกรรมน้ีอาจทำใหเขารสูกึอึดอดั และบางคร้ังการยอมใหทรัพยากรของเราเพ่ือ
สวนรวมก็อาจกลายเปนอุปสรรคและความไมสบายใจไดเชนกัน
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ขัน้ตอนท่ี 2: การศกึษาพระคมัภีร

การเปนขึน้ของลาซารัส

โปรดอานเร่ืองราวท้ังหมด (ยอหน 11:1-44) หรือขอความหลักสำหรับการศึกษาพระคัมภีรตอนน้ี
(ยอหน 11:1-3, 17, 32-44) การแสดงเร่ืองราวน้ีออกมาเปนละครอาจชวยใหคนสามารถนึกภาพไดดขีึน้
วามอีะไรเกิดขึน้บาง

1. มอีะไรเกิดข้ึนบางในเร่ืองน้ี ? โปรดเขียนรายช่ือคนท่ีเก่ียวของกับเร่ืองน้ี และพวกเขาแตละคนทำ
อะไรบาง ?

2. พระเยซูทรงใหคนอ่ืน ๆ เขามามีสวนรวมอยางไรบางในการทำการอัศจรรยของพระองค ?
3. พระเยซูทรงสามารถทำการอัศจรรยทกุอยางน้ีดวยพระองคเอง เหตุใดพระองคจงึทรงเลอืกใหคนอืน่ ๆ

เขามามสีวนรวมดวย ?
4. สิง่นีบ้อกอะไรเราเกีย่วกับพระเยซแูละแผนดนิสวรรคของพระองค ? มนับอกอะไรบางเก่ียวกับตวัเรา ?

ประเดน็หลกั: พระเยซูทรงใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการฟนชพีลาซารสั - พวกเขาพาพระองคไปยงั
อุโมงคฝงศพ พวกเขากล้ิงหินออก พวกเขาแกผาพันศพออก พระองคทรงตองการแสดงไมเพียงแต
ฤทธ์ิอำนาจของพระเจาเหนือความตาย แตทรงแสดงใหเห็นวาคนเหลาน้ันมทีรัพยากรท่ีพวกเขาสามารถ
ใหและใชไดในงานของพระเจา
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จงอภิปรายคำถามตอไปนี้
1. อะไรคือเหตุการณสำคัญในเร่ืองนี ้ ?
2. ใครมบีทบาทอะไร ?
3. อะไรคือทรพัยากรท่ีหญิงมายและบุตรชายของเธอมีอยแูลว ?
4. เราเรียนรอูะไรบางจากบทเรียนน้ี สิง่ใดทีจ่ะสามารถเอาไปประยุกตใชกับชมุชน ทีจ่ะใชในสิง่ท่ีพวกเขา

มอียแูลวเพ่ือเอาชนะปญหาความยากจน ?
5. โปรดดตูารางดานลางน้ี และใหผเูรยีนสรางตารางท่ีคลายคลึงกับตารางนีใ้นแบบของเขาเอง นีเ่ปน

วิธีทีด่ทีีจ่ะสรางทักษะในการวางแผนอยางงาย ๆ ซึง่พวกเขาจะสามารถนำไปใชสำหรบัการวางแผน
ใหกับครสิตจกัรหรือโครงการของชุมชน โดยใชทรัพยากรท่ีพวกเขามีอยู

ประเด็นหลัก: ดวยความชวยเหลือของพระเจา และหากเรายินดีท่ีจะแบงปน ทรัพยากรท่ีเรามีอยสูามารถ
สรางความแตกตางในการจดัการกับความยากจนของเราได
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อานมาระโก 6:30-44

โปรดอภิปรายคำถามดานลางและระดมความคิดหาคำตอบและเขียนลงบนกระดานหรือกระดาษแผนใหญ
1. ใครเปนตวัหลักในเร่ืองนีบ้าง ?
2. พวกเขากระทำอะไรอยางเจาะจงบาง ?
3. อะไรคือความตองการในเร่ืองนี ้? มทีรัพยากรอะไรอยบูาง ?

จากน้ันแบงกลมุเปนกลมุละ 2-3 คนเพ่ือตอบคำถามเหลาน้ี
4. พระเยซูทรงมีขัน้ตอนอะไรบางในการทำการอัศจรรยครัง้น้ี ?
5. ในเรือ่งนี ้พระเยซูทรงใหความสนใจกบัอะไร? สาวกใหความสนใจกบัอะไร ?
6. ทรพัยากรถูกใชไปอยางไรเพ่ือตอบสนองความตองการท่ีระบุไปแลวน้ัน ?

สดุทาย ใหกลับมารวมเปนกลมุใหญอกีคร้ังและอภิปรายรวมกัน
7. ทานคิดวาเหตุใดพระเยซูทรงใชขัน้ตอนเหลาน้ัน ? โปรดเขียนข้ันตอนออกมา
8. พระองคอาจทำการอศัจรรยในรปูแบบอืน่ไดอยางไรบาง ทำไมพระองคจงึไมทำเชนน้ัน ?
9. ขอความนี้บอกอะไรเราบางเก่ียวกับวิธีที่เราจะอำนวยความสะดวกใหแกคริสตจักรและชุมชนเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของพวกเขา ?
10. การอัศจรรยควรจะเปนอยางไรสำหรับชมุชนของเรา ? ลองคิดถึงทรัพยากรตาง ๆ ทีเ่ราตองวางไวใน

พระหัตถของพระเจา ?
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ใหผเูรียนไดเติมตารางดานลางน้ี จากการศึกษาพระคัมภรีเร่ืองของคนหาพันคนน้ี

ประเด็นหลัก: พระเจาทรงตองการที่จะใชพวกเราและทรัพยากรของเราเพ่ือนำการเปล่ียนแปลงพลิกฟน
เขามาในชีวิตของเราและชีวิตของชุมชนของเรา

§«“¡μåÕß°“√¢Õßæ«°‡¢“ ∑√—æ¬“°√’Ëæ«°‡¢“¡’

§«“¡μåÕß°“√¢Õßæ«° ∑√—æ¬“°√’Ëæ«°‡¢“¡’

ª√–™“™π°”≈—ßÀ‘«

ª√–™“™π®–μåÕß∂Ÿ°®—¥‡ªöπ

°≈ãÿ¡Ê

Õ“À“√®–μåÕß∂Ÿ°·∫ãß √√

ÕÕ°‰ª

°“√ —Ëß Õπ∑“ß¥å“π®‘μ«‘≠≠“≥

¢π¡ªòßÀå“°åÕπ°—∫ª≈“ Õßμ—«

ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®¢Õßæ√–‡®å“

 “«°∑’Ë®—¥æ«°‡¢“„Àå‡ªöπ°≈ãÿ¡

μ–°√å“∑’Ë«ã“ß‡ª≈ã“

 “«°∑’Ë·®°®ã“¬Õ“À“√

æ√–‡¬ Ÿ́

ในตารางควรไดคำตอบในลักษณะคลายกับดานลางน้ี
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ขัน้ตอนท่ี 3: กิจกรรมการฉลอง - ฉลองในสิง่ท่ีเรามี

จุดประสงค
เพ่ือชวยใหสมาชิกคริสตจักรและสมาชิกในชุมชน
ตระหนักถึงศักยภาพในตัวของพวกเขาและ
นำการเปลีย่นแปลง  และการพลิกฟนมาสชูมุชน

วิธีทำตามลำดับ
1. แบงคนออกเปนกลมุ ๆ และอภิปรายกันในเร่ืองทรัพยากร ของประทาน ความสามารถพิเศษใน

คริสตจักรและชุมชน
2. แตละกลมุออกไปรวบรวมวัตถุสิง่ของท่ีเปนตัวแทนของทรัพยากร ของประทานและความสามารถพิเศษ

ตามท่ีไดอภปิรายกันในขอ 1
3. จดัวางสิง่ของเหลาน้ันบนพ้ืนเรียงใหเปนรูปไมกางเขน และอธบิายถึงความหมายของสิง่ของแตละชิน้
4. เมื่อผูรวมกิจกรรมวางส่ิงของลงแลวใหบันทึกชื่อสิ่งของแตละช้ินไวในกระดาษแผนใหญ
5. แบงกระดาษออกเปนสามชองในหัวขอทกัษะ ความร ูประสบการณ และจัดช่ือของส่ิงของเหลาน้ัน

ใหอยูภายใตหัวขอเหลาน้ี
6. รวมทุกคนเปนกลุมใหญและอภิปรายคำถามดังตอไปนี้

ก)  เรามีทกัษะความรอูะไรบางในครสิตจกัรและชุมชนทีจ่ะสามารถทำใหสิง่ตาง ๆ ดขีึน้ได ?
ข)  เรามปีระสบการณอะไรบางในคริสตจกัรและชุมชนทีจ่ะสามารถแบงปนกับผอูืน่ได ?

ขอเสนอแนะ

ถาส่ิงเหลาน้ีไมไดถูกกลาวถึงในการอภิปราย ทานอาจจะเตือนชุมชนใหคิดถึงทรัพยากรของพวกเขา
รวมถึงความร ูเวลา และการอธิษฐาน

เม่ือสิ่งของท้ังหมดถูกวางเรียงในรูปของไมกางเขนแลว เปดเพลงหรือรองเพลงหน่ึงเพลง ใหเวลา
เพ่ือคนจะคิดใครครวญถึงทรพัยากร ของประทานและความสามารถพิเศษทีม่อียู
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ขัน้ตอนท่ี 4: การประเมนิถึงสิง่ท่ีครสิตจกัรตองการและสิง่ท่ีคริสตจกัรมี
1. ระดมความคิดดวยกันเปนกลมุ คดิถึงความตองการท่ีครสิตจกัรกำลงัเผชิญอย ูและจัดลำดบั

ความสำคญัใหกับสามสิง่ทีเ่ปนความตองการอยางมากท่ีสดุ
2. ใชรายการดานลางน้ีเพ่ือคดิถึงทรพัยากรตาง ๆ ทีค่รสิตจกัรของทานมอียแูลว และจะถกูเอามาใชได

อยางไรเพ่ือจะจดัการกับความตองการตาง ๆ เปนท่ีทราบกันอยแูลวของครสิตจกัร

∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘ ∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈

¢ÕßªÜ“ πÈ” ·√ã∏“μÿ ·√ßß“π ∑—°…– ª√– ∫°“√≥è

∑√—æ¬“°√∑“ß°“√‡ß‘π ∑√—æ¬“°√∑“ß«—μ∂ÿ

‡ß‘π ¥ «—«§«“¬ æ◊™º≈ ¢Õß„™å‡∫Á¥‡μ≈Á¥ Õ“§“√ ∂ππ  –æ“π ∫ãÕπÈ”

∑√—æ¬“°√¥å“π®‘μ«‘≠≠“≥

°“√Õ∏‘…∞“π °“√π¡— °“√ °“√Õ¥Õ“À“√ °“√»÷°…“æ√–§—¡¿’√è
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 ã«π∑’Ë 3: °“√√‘‡√‘Ë¡¢Õß§√‘ μ®—°√∑åÕß∂‘Ëπ

เปาหมายของสวนท่ี 3

เพ่ือชวยคริสตจักรวางแผนและทำกิจกรรมเพ่ือตอบสนองความตองการของคริสตจักรดวยทรัพยากรของ
พวกเขาเอง

ขัน้ตอนหลัก
1. ใชกิจกรรมเพ่ิมพลงังาน - ถังใบใหญ
2. การศึกษาพระคัมภรี
3. ใชตารางพรอมกบัแบบฝกหัดรถเมลเล็กเพ่ือวางแผนโครงการอยางงาย ๆ
4. ตั้งกลุมอาสาสมัครขนาดเล็กข้ึนมาเพ่ือบริหารโครงการ
5. ทบทวนวางานดำเนินไปอยางไร
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ขัน้ตอนท่ี 1: กิจกรรมเพิม่พลงั - ถงัใบใหญ

จดุประสงค: เพ่ือชวยผรูวมกจิกรรมฝกการแกไขปญหาดวยทรัพยากรท่ีมอียอูยางจำกัด และคนหาวิธีทำงาน
รวมกันเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ

สิ่งท่ีตองใช
เชอืกยาวสำหรบัลอมพ้ืนท่ีสีเ่หล่ียมจตรุสัขนาด 3 x 3 เมตร
เชือกยาวส่ีเมตร สามเสน
ถังใบใหญทีเ่ติมดวยน้ำประมาณ 3-5 ลติร
สิง่ของตาง ๆ  สำหรบัใชเบ่ียงเบนความสนใจของกลมุใหออกจากงาน เชน ไมกวาด ถังผง

ขัน้ตอนท่ีสำคญั:
1. ขงึเชือกวางบนพ้ืนใหเปนรปูสีเ่หล่ียมจตัรุสัขนาด 3 x 3 เมตร วางถังน้ำไวตรงกลาง
2. อธบิายใหกลมุฟงวาพวกเขาจะตองเอาถงัออกมาจากกรอบสีเ่หลีย่มนีโ้ดยใชเพียงวัสดทุีจ่ดัไวใหเทาน้ัน

หามเอ้ือมมอืเขาไปในส่ีเหล่ียม ถังจะตองถูกยกข้ึนมาในแนวต้ัง จากน้ันยายออกมาจากส่ีเหล่ียม
โดยหามลากหรือดงึมาตามพ้ืน

3. แบงกลมุเปน 2 ทมีและใหเวลาแตละกลมุสองนาทเีพ่ือวางแผนทำงานน้ีใหสำเรจ็
4. แตละกลมุผลดักันพยายามทำงานใหสำเรจ็ อีกกลมุสามารถใชสิง่ของอ่ืน ๆ ทีใ่หไวเพ่ือดงึความสนใจ

ของฝายตรงขามใหทำงานไมสำเร็จ

เมือ่พวกเขาทำงานสำเร็จแลว ใหรวบรวมทุกคนเขามาเพ่ืออภิปรายกิจกรรมนี ้และทบทวนในส่ิงท่ีพวกเขา
ไดเรยีนร ู โดยประเด็นหลกัคือ

การมีสวนรวมของทุกคนในการตัดสินใจและแสดงความคิดเห็น
การช้ีใหเห็นทักษะและประสบการณตาง ๆ
การจัดระเบียบบทบาทหนาท่ีและการมีสวนรวม

กิจกรรมนีแ้ละวิธีทีค่รสิตจกัรจะตอบสนองความตองการของตัวเองมีสิง่ท่ีเหมือนกันอยางไรบาง ?

ขอเสนอแนะสำหรบัวทิยากรกระบวนการ

ถังน้ำสามารถถูกยกออกมาไดดวยการโยงชือกสองเสนขนานกันเขาไปแตละขางของถัง จากน้ันบดิปลาย
เชอืกทัง้สองเสนของแตละฝงใหเปนเกลียวมากข้ึน ๆ จนรดัถังไดแนน ซึง่จะใชเวลาไมก่ีนาทีในการบดิเชอืก
เปนเกลียวเพ่ือรดัถังใหแนน จากน้ันถังก็สามารถจะถูกยกข้ึนมาจากพ้ืนไดโดยงาย
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ขัน้ตอนท่ี 2 : การศกึษาพระคมัภรี

อานมทัธิว 5: 13-16

ใหคดิวาทานจะแสดงขอความตอนนีใ้หเห็นภาพมากข้ึนไดอยางไร (เชน มอีาหารใหลองชมิ อนัหน่ึงใสเกลือ
อกีอันไมใสเกลือ การวางเทียนไขไวใตชาม)
1. ลกัษณะตามธรรมชาติของเกลือคอือะไร และมันมปีระโยชนอะไรบาง ?
2. ทานคิดวาพระเยซูทรงหมายความวาอยางไร เม่ือพระองคตรสัวา: "ทานท้ังหลายเปนเกลือแหงโลก"

ทานและคริสตจกัรของทานแสดงตัวออกเปน "เกลือ" ในชมุชนดวยวิธีใดบาง ?
3. เกิดอะไรขึน้เมือ่เกลอืนัน้หมดรสเคม็ไปเสยีแลว - กับตวัของมนัเองและตอสิง่ท่ีใชมนัอย ู ? อะไรคอื

ความทาทายสำหรบัเราและของครสิตจกัรดวย ?
4. อะไรคือประโยชนของแสงสวาง ?

5. พระเยซูทรงหมายความวาอยางไรเม่ือพระองคตรสัวา "จงสองสวางแกคนท้ังปวง" ทานและคริสตจกัร
ของทานแสดงตวัออกเปน "แสงสวาง" ในชมุชนดวยวิธีใดบาง ?

6. งานริเร่ิมของครสิตจกัรของทานจะชวยใหทานเปนเกลือและเปนแสงสวางในชมุชนของทานได
อยางไรบาง ?
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ขัน้ตอนท่ี 3: แบบฝกหัดรถเมลเลก็

จุดประสงค

แบบฝกหัดนีช้วยใหครสิตจกัรวางแผนโครงการในแบบท่ีทกุคนสามารถเขาใจและจดจำได หากเปนไปได
ใหใครสักคนวาดรูปรถเมลเล็กคลาย ๆ กับภาพดานบนนี้และวางในที่ ๆ ทุกคนสามารถเห็นได จากนั้น
อภปิรายคำถามท่ีอยรูอบ ๆ รถ ในบางพ้ืนท่ี ๆ ยังไมมกีารใชรถยนต อาจใชภาพดานลางน้ีแทนได

2. ‡Àμÿ„¥‡√“∂÷ßÕ¬“°
   ∑” ‘Ëßπ—Èπ ?

3. ‡√“®–∑”¡—π‰¥åÕ¬ã“ß‰√ ?1. ‡√“μåÕß°“√∑”Õ–‰√ ?

4. ‡√“¡’∑√—æ¬“°√
Õ–‰√∫å“ß ? .......................

5. ‡√“μåÕß°“√„§√ ...........................
∫å“ß ”À√—∫«—ππ’È ?

7. Õ–‰√∑’ËÕ“®‡ªöπ
Õÿª √√§‰¥å∫å“ß ?

6. ¡’Õ–‰√∑’Ë¬—∫¬—Èß‡√“‰¥å∫å“ß ?

.....................

......................
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μ—«Õ¬ã“ß¢Õß·∫∫ΩÉ°À—¥√∂‡¡≈è‡≈Á°
1. เราตองการทำอะไร ?

ปกปองดูแลน้ำพุของเราเพ่ือมันจะใหน้ำสะอาดออกมา
2. เหตใุดเราถงึอยากทำสิง่น้ัน ?

เรารวูาน้ำสะอาดทำใหเรามีสขุภาพท่ีด ีและปลอดจากเช้ือโรคบางชนิด
3. เราจะทำมนัไดอยางไร ?

จัดประชุมวางแผนในส่ิงท่ีเราจะทำ
หาทุนเพ่ือซื้อปูนซีเมนต
รวมรวบวัสดุเพ่ือสรางร้ัวใหกับน้ำพุ
สรางร้ัวก้ันไมใหสัตวเขามา

4. เรามทีรพัยากรอะไรบาง ?
หินและทราย
เงินจำนวนเล็กนอย
คนท่ีสามารถทำงานได

5. เราตองการใครบางสำหรบังานนี ้?
ผูนำคริสตจักร
ผูเขารวมคริสตจักร
ผูนำชุมชน
เจาของปศุสตัว

6. มีอะไรทีจ่ะยบัยัง้เราไดบาง ?
ทุกคนมีงานยุงและไมสามารถใหเวลาได
ไมมีคำแนะนำทางเทคนิคอยางเพียงพอ

7. อะไรทีอ่าจเปนอุปสรรคไดบาง ?
ฝนตกหนัก
ความขัดแยงภายในกลมุ
ปญหาท่ีแกไขไมไดกับชาวไร  เจาของปศุสตัว
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ขอชีแ้นะสำหรบัการวางแผน
1. กลาวถึงปญหาท่ีจะแกไขอยางชัดเจน
2. ตรวจสอบกับกลมุทีท่านกำลงัทำงานอยวูาพวกเขามีทกัษะ ประสบการณ และความรอูยางเพียงพอ

หรอืไมเพ่ือเขาจดัการกับโครงการท่ีพวกเขาเลือกเองน้ี หากพวกเขาไมม ีใหปรกึษากันวาพวกเขาจะหา
ความชวยเหลือเพ่ิมเติมไดจากท่ีไหน

3. ขณะท่ีใชแบบฝกหัดรถเมลเล็กน้ี เชญิทุกคนใหเขามามสีวนรวมตอบคำถามตาง ๆ
4. หากกลมุมขีนาดใหญมาก ใหแบงออกเปนกลมุทีเ่ล็กลง 4-5 คน เพ่ืออภิปรายคำถาม หากมีคำตอบ

มากมายสำหรบัคำถาม ขอใหกลมุเรยีงลำดบัความสำคัญของคำตอบเหลาน้ัน

แผนการดำเนนิงาน

เม่ือทานไดทำแบบฝกหัดรถเมลเล็กเสร็จแลว โปรดใชตารางดานลางน้ีเพ่ือพัฒนาแผนการดำเนินงาน
ที่สามารถแบงปนใหทั้งคริสตจักรได

                แผนงาน รายละเอยีด
อะไรคอืสิง่ทีเ่ราตองการทำ ?
เหตุใดเราจึงตองการทำสิง่น้ี ?
เราจะทำมนัไดอยางไร ?
เรามทีรพัยากรอะไรบาง ?
ทรัพยากรอะไรบางท่ีอยูในความเสี่ยง
หากถูกใชมากเกินไป ?
เราตองการใครบางสำหรบังานนี ้ ?
อะไรทีส่ามารถยับยัง้เรา ?
(ตัง้แตเร่ิมโครงการ)
อะไรท่ีอาจเปนอปุสรรคไดบาง ?
(เม่ือโครงการไดเริ่มขึ้นแลว)
เราจะเร่ิมงานเม่ือใด ?
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ขัน้ตอนท่ี 4 จัดตัง้กลมุยอยเพ่ือบริหารโครงการ
เลือกคนท่ีมีเวลาและพลังงานและมีแรงจูงใจท่ีจะทำงานใหเสร็จ กลุมนี้อาจเปนกลุมผูประสานงาน
ของคริสตจักรก็ได และเพ่ิมคนเขาไปอีกเล็กนอยที่มีทักษะพิเศษหรือมีความสนใจในโครงการนี้ ทำให
แนใจวา พวกเขาเขาใจหนาท่ีตาง ๆ ทีจ่ะตองทำในงานชิน้น้ี ใชทกุโอกาสท่ีจะยืนยันและสนับสนุนพวกเขา
สำหรบัรายละเอียดเพ่ิมเติม   โปรดดูเลมที ่4 (ระยะท่ี 4) การลงมือปฏบิตังิาน

‡√“ “¡“√∂„™å∑—°…–
ª√– ∫°“√≥è·≈–‡ß‘π·μ°μã“ß

‰ª®“°π—ÈπÀ√◊Õ‰¡ã ‡√“‰¥å∑”„π ‘Ëß∑’Ë‡√“
∫Õ°«ã“‡√“®–∑”
À√◊Õ‰¡ã

‡√“‰¥å √å“ß§«“¡·μ°μã“ß
À√◊Õ‰¡ã

ขัน้ตอนท่ี 5: การตรวจดวูาโครงการไดดำเนนิไปอยางไร

ใหใชคำถามดานลางน้ีเพ่ือตรวจดูวาโครงการดำเนินไปอยางไรกับกลุมผูประสานงานของคริสตจักรและ
กับครสิตจกัรเอง นีค่อืโอกาสท่ีดสีำหรบัครสิตจกัรท่ีจะฉลองในสิง่ทีพ่วกเขาไดทำไปแลวและส่ิงทีพ่วกเขา
ไดเรียนรูจากมัน
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 ã«π∑’Ë 4: °“√‡√’¬π√åŸ·≈–°“√§‘¥‰μ√ãμ√Õß
สวนน้ีเปนสวนท่ีสำคัญ เน่ืองจากคริสตจักรควรจะทบทวนและใครครวญยอนกลับไปดูสิ่งท่ีทำไดดีและ
สิง่ทีอ่าจทำไดดกีวาน้ี ในเรือ่งทีพ่วกเขาไดเรยีนรดูวยกันและทำงานดวยกัน

การคิดไตรตรองสวนท่ี 1: การสรางวสิยัทัศนใหกับครสิตจักร
1. การศึกษาพระคัมภีรและกิจกรรมตาง ๆ ไดชวยคริสตจกัร

ใหมวิีสยัทัศนสำหรบัชมุชนของพวกเขาอยางไร ?
2. การศึกษาพระคัมภีรตอนใดและกิจกรรมใดที่มีประโยชนมากท่ีสุด

เพราะเหตุใด ?
3. สมาชิกคริสตจกัรมคีวามรสูกึตอความสัมพันธกับชมุชนอยางไรบางในเวลาน้ี ?

การคดิไตรตรองสวนท่ี 2: การใชทรพัยากรของเราเอง
1. การศกึษาพระคมัภรีและกิจกรรมตาง ๆ ไดชวยครสิตจกัรและ

สมาชิกคริสตจักรใหตระหนักถึงคุณคาของการใชทรัพยากร
ของตัวเองอยางไรบาง ?

2. อะไรคอืบทเรยีนท่ีสำคญัท่ีสดุทีพ่วกเขาไดเรียนรจูากสวนน้ี ?

การคิดไตรตรองสวนท่ี 3: การรเิริม่ของคริสตจักรทองถ่ิน
1. สมาชกิครสิตจกัรไดเรยีนรอูะไรบางจากการทำงานวางแผนและบรหิารโครงการรวมกนั ?
2. ครสิตจกัรจะทำใหดขีึน้ไดอยางไรในครัง้ตอไป ?
3. ประสบการณการบริหารโครงการของสมาชิกคริสตจกัรไดสอนพวกเขาเก่ียวกับวิธีการทำงานกับชมุชน

อยางไรบาง เพ่ือใชในการพัฒนาโครงการอืน่ ?
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¿“æ√«¡¢Õß√–¬–∑’Ë 2: °“√ √å“ß«‘ —¬∑—»πè„Àå°—∫™ÿ¡™π

เปาหมายของขัน้ตอนน้ี:

เพ่ือชวยคริสตจักรและชุมชนใหรวมกันเขาใจสถานการณของตัวเองไดดีย่ิงขึ้น เพ่ือระบุความตองการ
ทัง้ทางบวกและทางลบ และจดัเรยีงความสำคญัใหกับความตองการทีม่ากทีส่ดุ

ระยะท่ี 2 นีถู้กแบงออกเปน 5 สวน

มกีารศึกษาพระคัมภรีหลายตอนตลอดระยะน้ี และสามารถเอาไปใชไดกับ:
ครสิตจกัรเพ่ือชวยใหพวกเขาไดคดิถึงและอธิษฐานเผ่ืออโูมจากอนท่ีจะทำกจิกรรมอืน่ ๆ
ใชกับครสิตจกัรและชมุชน อนัเปนวิธีชวยใหทัง้ชมุชนอภปิรายถึงประเดน็ตาง ๆ  การทำสิง่นีจ้ะตองทำ
ดวยความระมดัระวงั เคารพความคดิเห็นของผทูีอ่าจมคีวามเชือ่ทีแ่ตกตางออกไป

การใชบทเรียนพระคัมภีรตาง ๆ นัน้ข้ึนอยกัูบบรบิทของทานและสิง่ท่ีทานเห็นวาเหมาะสม

1. ‡√“§«√®–∑”ß“π
°—∫™ÿ¡™π¢Õß‡√“
Õ¬ã“ß‰√ ?

3. °“√√«∫√«¡¢åÕ¡Ÿ≈

2. °“√∫√√¬“¬≈—°…≥–™ÿ¡™π 4. °“√«‘‡§√“–Àè¢åÕ¡Ÿ≈
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เปาหมายของสวนท่ี 1:
เพ่ือสรางความตระหนักวา ชุมชนสามารถตอบสนองความตองการของตนเองดวยทรัพยากรตาง ๆ
ที่มีอยูโดยใหทุกคนเขามามีสวนรวมดวย

ขัน้ตอนหลักตางๆ
1. สรางความสัมพันธกับชุมชนและผูนำชุมชน
2. วางแผนการประชุมครั้งแรกกับชุมชน
3. ณ จดุเร่ิมตนของการประชุม อธิบายจุดประสงคของอูโมจาและประโยชนตาง ๆ ของอูโมจาตอชมุชน

และหากมีความเหมาะสม ใหทำการศึกษาพระคัมภรีเร่ืองชาวสะมาเรียผใูจดี
4. ใชกิจกรรม "การจุดไฟ" และ "การขามแมน้ำ" เพ่ือคนหาหลักการการทำงานรวมกันในฐานะท่ีเปน

ชมุชนเดยีวกัน
5. เขียนรายการวาทานอยากจะทำงานดวยกันอยางไรในฐานะชุมชนเดียวกัน
6. คัดเลือกและฝกอบรบกลุมผูประสานงานทองถ่ิน
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ขัน้ตอนท่ี 1: เราควรทำงานกบัชมุชนของเราอยางไร ?

ขณะท่ีกำลังสรางความสมัพนัธกับชมุชนนัน้ เปนสิง่สำคญัท่ีเราจะเปนมติรอยางมากท่ีสดุเทาท่ีเราจะทำได
และใชเวลากับผูคนอยางเปนประจำ เพ่ือพวกเขาจะไดรูจักทานและวางใจในตัวทาน เม่ือมีการพบปะ
ผคูน สิง่ท่ีเราควรปฏิบตัคิอื

ไปดวยทัศนคติที่จะเรียนรูจากพวกเขาและใหพวกเขาเปนครู
คนหาส่ิงทีพ่วกเขาภาคภูมใิจ ประวัตขิองพวกเขา ความสำเร็จของพวกเขาและแรงบันดาลใจของพวกเขา
หากมคีวามเหมาะสม โปรดเรยีนรภูาษาทีใ่ชทกัทายกัน วลหีลกั ๆ และสภุาษติ
คนหาวาใครเปนคนสำคัญและใครมีอิทธิพลมากท่ีสุดในชุมชนนั้น
คนหาวาอะไรเปนสิ่งที่ใหพลังงานกับชุมชนและทำใหพวกเขาต่ืนเตนข้ึนมาได

ขัน้ตอนท่ี 2: การวางแผนสำหรบัการประชมุคร้ังแรกกับชมุชน
เชญิบรรดาผนูำชุมชนมาและใหชมโครงการของคริสตจกัร และพูดคุยกันถึงหัวขอดานลางน้ีกับพวกเขา

- โครงการเกิดขึ้นไดอยางไร
- มันประสบความสำเร็จในดานใดบาง
- พวกเขาเรียนรูอะไรบาง
- สิ่งที่สามารถประยุกตใชไดกับชุมชน

วางแผนการประชมุกบัผนูำชมุชนและหาสถานที ่ๆ  เหมาะสมสำหรบัทกุคน ซึง่อาจจะไมใชทีค่ริสตจกัร
สมาชกิของคริสตจกัรและบรรดาผนูำชุมชนควรรวมกันเชิญผคูนเพ่ือมาประชมุรวมกัน (โดยเฉพาะคน
ที่ออนแอและไมไดรับความสำคัญ)
ในการประชุมกบัชมุชนครัง้แรกน้ัน เปนส่ิงสำคญัท่ีจะสือ่สารโครงการน้ีโดยใชรปูภาพจำนวนมากและ
หลายเร่ืองราว
ใชเร่ืองราวตาง ๆ และกิจกรรมตาง ๆ เนนย้ำความจริงท่ีวา ตวัชุมชนนัน้มคีวามรดูใีนเร่ืองพัฒนาการ
ของชมุชนและทรัพยากรตาง ๆ ทีส่ามารถสรางความแตกตางอันเห็นไดชดั (ตวัอยางเชน โดยการ
ใชพระคัมภีรศกึษาตอน "ชาวสะมาเรียผใูจด"ี หรือ กิจกรรม "การขามแมน้ำ"
อำนวยความสะดวกแกชุมชนในการตัดสินใจวาจะเขารวมโครงการอูโมจาหรือไม
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ชวยชุมชนตกลงกนัวาพวกเขาตองการทำงานรวมกนัในฐานะชมุชนอยางไร (ดหูนา 63)
อธิบายถึงบทบาทหนาท่ีของกลมุผปูระสานงานทองถิน่ และชวยชุมชนคดัเลือกคนท่ีจะมาเปนสมาชกิ
ของกลมุนี ้(ดหูนา 64)

ขัน้ตอนท่ี 3: การศกึษาพระคมัภีร
ชาวสะมาเรียผูใจดี
อานลูกา 10:25-37
การแสดงเหตกุารณนีอ้อกมาเปนละครอาจชวยใหคนสามารถมองเหน็ภาพไดชดัเจนวาอะไรกำลังเกิดข้ึน

1. อะไรกำลงัเกิดข้ึนในเร่ืองน้ี ? เขียนรายช่ือของผทูีเ่ก่ียวของในเร่ืองน้ี และพวกเขาแตละคนทำอะไร ?
2. ทานคิดวาอะไรเปนสิง่จงูใจใหแตละคนในเรือ่งนีแ้สดงออกมาเชนน้ัน ?
3. ทานคิดวาแตละคนในเร่ืองนีเ้ปนสญัลักษณของใครบางในชมุชนของเราในปจจบุนัน้ี ?

และตวัทานเปนเหมอืนใคร ?
4. ใครคอืเพ่ือนบานของเราในชมุชนนี ้ ? พวกเขามีความตองการอะไรบาง ? พระเยซูทรงบอกเราใหรกั

เพ่ือนบานของเราอยางไรบาง ?
5. การเล้ียงดูในวยัเด็กของเราอาจทำใหการเช่ือมโยงกับคนบางกลมุเปนเร่ืองยากสำหรบัเราได เชน

คนทีม่อีายุตางกัน ระดบัการศกึษา ชนชัน้ เผา หรอืคนทีย่ากจนมาก เราจะเอาชนะความรสูกึเหลาน้ี
ไดอยางไร ?  เราจะชวยใหลกูหลานของเราเติบโตข้ึนมาและสามารถเชือ่มโยงกบัคนทุกแบบไดอยางไร ?

6. จากเรือ่งราวนี ้ทานคดิวาพระเยซูทรงปรารถนาสิง่ใดจากครสิตจกัร ?

ประเด็นหลัก: คริสตจักรไมควรเพิกเฉยกับความตองการตาง ๆ ของผูคนในชุมชน แตควรใชเวลาและ
ทรพัยากรเพ่ือเดินเคียงขางและชวยคนท่ีมคีวามตองการเหลาน้ัน แมวามนัจะเปนเร่ืองยากหรือมรีาคาสูง
ก็ตาม
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ขัน้ตอนท่ี 4: กิจกรรมตาง ๆ

°“√®ÿ¥‰ø

นีค่อืกิจกรรมทีท่านสามารถใชไดในการเร่ิมตนประชุมกบัชมุชน เพ่ือชวยพวกเขาใหคดิวาการทำงานรวม
กันเพ่ือแกไขปญหาน้ันหมายความวาอยางไร (กรุณาทำใหแนใจวากิจกรรมนี้จะถูกจัดขึ้นในสถานท่ี ๆ
ปลอดภัยและไฟจะไมลามออกไปและสรางความเสียหาย)

หลงัจากกลาวตอนรบัทกุคน เกร่ินนำและอธิบายแลว ทานหน่ึงท่ีเปนผนูำจะถามวา: "เราจะกอไฟทำอาหาร
ทีน่ีใ่นเวลาสองนาทไีดหรอืไม ?"

ในตอนแรก ผคูนจะงงและสงสัยวาผนูำตองการเชนน้ันจรงิ ๆ หรอืไม จากน้ัน พวกเขาหลายคนจะว่ิงออก
ไปหาฟน ไมขดี และหนิสำหรบัตัง้ภาชนะ ไฟจะถูกจดุขึน้มาอยางรวดเรว็และเผาไหมอยไูมก่ีนาที มนัจะดบั
ในไมชาหากไมมีใครไปเอาฟนมาเพ่ิมอีก

ใหใชตัวอยางท่ีใชไดจริงน้ีเปดชวงเวลาแหง

การอภิปรายอยางอิสระเพ่ือคนหาวา

เราเรียนรูอะไรบางจากส่ิงน้ี

การอภิปราย
1. ทรพัยากรท่ีใชจดุไฟมาจากท่ีใด ?
2. มใีครชวยดูแลไฟไมใหดบัหรอืไหมขณะท่ีมนักำลงัลุกโชน ?
3. ใครจะเปนคนท่ีสามารถรกัษา "ไฟแหงการพัฒนา"ในพ้ืนท่ีของเราเรามีทรัพยากรอะไรอยแูลวบาง ?
4. กลมุอืน่ ๆ  และองคกรอืน่ ๆ  เชนผนูำครสิตจกัร ผนูำชุมชน เจาหนาท่ีของรฐั จะสามารถมีบทบาทหนาท่ี

อะไรไดบาง ในการรักษาไฟใหลกุตอไป
5. มอีงคกรหรอืกลมุอืน่ ๆ อกีหรอืไมทีส่ามารถใหความเปนผนูำหรอืสนบัสนนุกระบวนการนีไ้ด ?
6. มสีมาชกิบางคนของชุมชนทีไ่มมาเขารวมการประชุมนีห้รือไม? ทานคนหาสาเหตุทีพ่วกเขาไมมาได

หรอืไม ? ทานจะชวยใหเขามาเขารวมประชมุครัง้ตอไปไดอยางไร ?
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°“√¢å“¡·¡ãπÈ”

นีค่อืการแสดงละครใบเพ่ือชวยใหชมุชนคิดวาพวกเขาจะพัฒนาบางอยางเพ่ือตวัของพวกเขาเองไดอยางไร
และไมตองพ่ึงพาการชวยเหลือดานสวัสดกิารจากภายนอก ขอผเูขารวมประชุมจำนวนสามคนอานกิจกรรม
นี้จนจบและฝกแสดงละครใบ จากนั้นพวกเขาจะแสดงใหคนอื่น ๆ  ดู และใชคำถามในตอนทายเพ่ือ
การอภิปราย

ใชชอลกเขียนเสนสองเสนทีค่อนขางหางกันลงบนพืน้ สองเสนน้ีคอืชายฝงแมน้ำ ทานอาจใชเชอืกแทนได
หากไมตองการเขียนบนพ้ืน ใชกระดาษแสดงถึงกอนหินท่ีใชเดินขามแมน้ำ
และใชกระดาษแผนใหญหน่ึงแผนวางอยูตรงกลางแมน้ำเพ่ือแสดงถึงเกาะ

คนสองคนมาท่ีแมน้ำและมองหาท่ีขาม
กระแสน้ำไหลเช่ียวมาก และท้ังสองกลัวท่ีจะขามไป

คนท่ีสามเดินมาและเห็นถึงปญหาของพวกเขา เขานำท้ังสองมายังแมน้ำและช้ีใหเห็นกอนหินบางกอน
สำหรบัขามแมน้ำ เขาสงเสริมใหทัง้สองใชกอนหินเหลาน้ัน แตทัง้สองกลัว ดงัน้ันเขาจึงตัดสินใจใหคนหน่ึง
ขี่หลังของเขาไป



8 อโูมจา : คมูอืสำหรบัวิทยากรกระบวนการ

ถึงตอนนี้แลว เขาไปถึงกลางแมน้ำ น้ำหนักบนหลังของเขาดูหนักมาก และเขาก็เหน่ือยออน ดังนั้น
เขาจึงวางชายคนน้ันลงบนเกาะ

ชายคนน้ันกลับไปพาอีกคนหน่ึงที่อยูบนฝงซึ่ง
อยากจะข่ีหลงัของเขาไปเชนเดียวกัน ชายคนน้ัน
ปฏเิสธไมใหขีห่ลงั แตเขาจูงมอืเธอไปแทน
และใหกำลังใจที่เธอจะเดินไปบนกอนหินดวยตัวเอง

เม่ือถึงครึง่ทาง เธอสามารถเดินไดดวยตัวเอง ทัง้สองคนขามแมน้ำไปได

เม่ือพวกเขามาถึงอกีฝงหน่ึงแลว พวกเขาดีใจกบัตวัเอง
เปนอยางมาก พวกเขาเดินออกไปดวยกัน ลมืชายคนแรก
ทีอ่ยบูนเกาะคนเดียวเสียสนิท ชายคนน้ันพยายามโบกไมโบกมือ
ใหสองคนนัน้เหน็เขา แตพวกเขาไมสงัเกตเห็นเลยวาชายคนนัน้
กำลังสงสญัญาณอยางบาคลัง่เพ่ือขอความชวยเหลือ

คำถามสำหรับอภิปราย
1. มอีะไรเกิดขึน้บางในละครใบ ?
2. วิธีทีใ่ชชวยสองคนน้ันใหขามไปน้ันแตกตางกันอยางไร ?
3. พวกเขาแตละคนไดแสดงถึงใครบางในชีวิตจรงิ ?
4. แตละฝงของแมน้ำน้ันแสดงถึงอะไร ?
5. ทำไมสิง่น้ีจงึเกิดข้ึน ?
6. โครงการของชุมชนอาจจะสรางความรสูกึของการพ่ึงพาคนอ่ืนไดอยางไร ?
7. เราจะตองทำอะไรเพ่ือทำใหแนใจวาคนท่ีเราทำงานดวยจะพัฒนาความรสูกึของการพ่ึงพาตัวเองข้ึนมา ?
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ขัน้ตอนท่ี 5: รายการสิง่ท่ีเราตองการทำงานรวมกันในฐานะชุมชน

นีเ่ปนแบบฝกหัดท่ีดมีากท่ีจะชวยใหชมุชนคดิวาพวกเขาจะทำงานรวมกันไดอยางไร สิง่ท่ีพวกเขาคิดออกมา
อาจนำเอาไปใชเปนกฎพ้ืนฐานและสามารถเปนสวนหน่ึงเพ่ือใชเปนแนวทางในการติดตามผลโครงการ
ตาง ๆ ของพวกเขา

ขอใหกลุมระดมความคิดหากฎพ้ืนฐานตาง ๆ และเขียนสิ่งเหลาน้ันลงบนกระดาษแผนใหญ จากนั้น
ขอใหผูเขารวมใหคะแนนเสียงกับหาอันหรือสิบอันรวมกัน

ตวัอยางเชน

1. ‡√“Õ¬“°„Àå‚Õ°“ ·°ã∑ÿ°§π„π°“√
· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ

2. ‡√“Õ¬“°„™å∑—°…–·≈–ª√– ∫°“√≥è
¢Õß ¡“™‘°„π™ÿ¡™π

3. ‡√“Õ¬“°„Àå‚Õ°“ °—∫§πÀπãÿ¡ “«
„π°“√‡ªöπºåŸπ”„π°“√π”«‘∏’°“√
∑”ß“π„À¡ã Ê ‡¢å“¡“·≈–‡ªöπºåŸπ”
‚§√ß°“√

4. ‡√“μåÕß°“√©≈Õß§«“¡ ”‡√Á®
μã“ß Ê ¢Õß‡√“°—∫™ÿ¡™π¥å«¬
Õ“À“√·≈–‡°¡

5. ‡√“Õ¬“°®–·∫ãßªòπ§«“¡ ”‡√Á®
¢Õß‡√“°—∫ ◊ËÕ∑åÕß∂‘Ëπ·≈–ºåŸ¡’Õ”π“®
„π∑åÕß∂‘Ëπ¢Õß‡√“

ทานอาจถามกลมุใหคดิถึงกฎพ้ืนฐานเพ่ือชวยทำใหแนใจวากลมุคนทีม่กัจะถูกกันออกไป จะมโีอกาสไดแสดง
ความคดิเห็นของพวกเขาเชนกัน เชน ผพิูการ ผตูดิเชือ้ HIV ผหูญิงและเดก็
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ขัน้ท่ี 6: การคดัเลอืกและการใหการฝกอบรมกลมุผปูระสานงานทองถ่ิน
เปาหมายของกลุมประสานงานทองถ่ิน
เปาหมายของกลมุประสานงานทองถ่ินคือ เพ่ือดแูลควบคมุวธีิการรวบรวม

ขอมลูทีเ่ก่ียวกับความตองการตาง ๆ ของชมุชน วิเคราะหขอมลูเหลาน้ัน
และวางแผนและบริหารโครงการของชุมชน

ß“π‡©æ“–¢Õß°≈ãÿ¡ºåŸª√– “πß“π∑åÕß∂‘Ëπ
สงเสริมใหคนเขารวมการประชุมอยางเปนประจำและตรงตอเวลา
สงเสริมใหคนมสีวนรวมกบัโครงการตาง ๆ ของชมุชน
ตกลงเร่ืองเวลาและสถานท่ีสำหรับการประชุมชุมชน
จดบนัทึกการประชุมทกุครัง้ทีม่กีารประชมุ และติดตามในสิง่ทีจ่ะตองทำตอไป
มอบหมายงานสำคญัท้ังการรวบรวมขอมลู การรวบรวมทรัพยากร และการจัดกลมุคนตาง ๆ
เพ่ือใหมีสวนรวมในการทำงาน
พบปะกันเปนกลมุอยางเปนประจำเพ่ือทบทวนความกาวหนาและฉลองความสำเร็จตาง ๆ
นำผนูำครสิตจกัรและผนูำทองถ่ินเขามามีสวนรวมดวย และรายงานความกาวหนาใหทราบ
หาทุนในทองถิน่จากธุรกจิตาง ๆ หรอืงบภมูภิาคท่ีจดัทำโดยผมูอีำนาจ
ติดตามผลในเรื่องของขวัญกำลังใจและแรงจูงใจของสมาชิกในชุมชนที่มีสวนรวมกับโครงการ
ทำความคนุเคยกับเครือ่งมอืตาง ๆ ในหนงัสือคมูอืเลมนี ้และเตรยีมตวัใหพรอมสำหรบั
การนำการประชมุตาง ๆ ในการบรรยายลกัษณะชุมชน  การรวบรวมและวิเคราะหขอมลู

°“√‡≈◊Õ° ¡“™‘° ”À√—∫°≈ãÿ¡ºåŸª√– “πß“π∑åÕß∂‘Ëπ
ตกลงเร่ืองเกณฑการคัดเลือกสมาชิกรวมกันกับคริสตจกัรและชุมชน เกณฑอาจรวมถึง

พวกเขาเปนท่ีเคารพในชมุชนหรอืไม ?
พวกเขาเปนท่ีรจูกัในดานการมพีลังงานและความกระตือรอืรนหรอืไม ?
พวกเขามีทกัษะท่ีนำไปใชไดจรงิหรือไม ?

เปนสิ่งสำคัญท่ีจะรวมกลุมนี้ดวยสมาชิกของคริสตจักรและสมาชิกของชุมชนเอาไวดวยกัน และทำให
แนใจวาในกลมุมตีวัแทนของคนหนมุสาวและคนทีไ่มไดรบัความสำคญัอยใูนกลมุดวย เปน เร่ืองสำคญัท่ีตอง
จำไววากลมุประสานงานทองถ่ินน้ีไมไดเปนของคริสตจกัร แตเปนตัวแทนของกลมุทีม่คีวามเช่ืออนัหลากหลาย
และเปนของชมุชน

กลุมผูประสานงานทองถิ่นจะใชเวลาอยางมากกับอูโมจา เวลาซ่ึงที่จริงแลวพวกเขาจะตองเอาไปใชในไร
นาของเขาเพ่ือสรางรายได ชมุชนจะตองคดิหาวิธีชวยเหลือพวกเขาดวย ตวัอยางเชน พวกเขาอาจจะใหการ
ยกเวนกลมุนีจ้ากหนาท่ีความรับผดิชอบอืน่ ๆ  ทีม่ตีอชมุชน หรอืพวกเขาอาจไดรบัปนสวนอาหารจากคนอืน่
ในชุมชนในแตละสัปดาห
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°“√¡Õ∫À¡“¬∫∑∫“∑Àπå“∑’Ë‡©æ“–„Àå°—∫ ¡“™‘°°≈ãÿ¡ºåŸª√– “πß“π∑åÕß∂‘Ëπ

เปนเร่ืองสำคัญท่ีจะมอบหมายบทบาทหนาท่ีใหกับสมาชิกในกลุมผูประสานงานทองถ่ิน  บทบาทหนาท่ี
เหลาน้ีอาจถูกทบทวนอีกคร้ังหลังจากเวลาผานไปสักพักหน่ึงแลว เพ่ือดวูาบรรดาสมาชิกมีความสุขกับส่ิง
ที่พวกเขา  กำลังทำอยูหรือไม หรือบทบาทหนาท่ีควรจะไดรับการเปล่ียนแปลงบางอยาง ดานลางน้ีคือ
รายการบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบหลักท่ีจะตองทำ

ผนูำ/ประธาน/ผปูระสานงาน
ทำหนาท่ีเปนโฆษกหรือผแูทนอยางเปนทางการของอูโมจาภายในชมุชน และโครงการของชุมชนใด ๆ
ทีเ่กิดจากอูโมจา
รับผิดชอบในการนำกลุม
เปนประธานการประชุมและจัดระเบียบวาระการประชุม
ตดิตามงานตาง ๆ ทำใหแนใจวาพวกมันถูกดำเนินการอยู
ใหกำลงัใจและสนบัสนนุคนท่ีทำงานในหนาท่ีตาง ๆ
ชวยเหลือสมาชกิกลมุตาง ๆ และชุมชนในการคิดไตรตรองวาอูโมจาดำเนนิไปอยางไรและสามารถ
ทำอะไรใหมันดีย่ิงขึ้นได
ชวยเหลือกลมุในการแกปญหาความทาทายตาง ๆ ระหวางชวงอายโุครงการ
ชวยเหลือกลมุทีจ่ะคิดหาหนทางใหม ๆ ในการฉลองความสำเร็จตาง ๆ

เลขานุการ
เก็บรวบรวมรายชือ่และขอมลูการติดตอของทกุคนในชมุชนทีเ่ก่ียวของกับโครงการอันเปนผลจากอโูมจา
เขียนจดหมายตาง ๆ ในนามของกลมุผปูระสานงานทองถ่ิน
ถายเอกสารการบันทึกและจดหมายโตตอบทุกฉบับ
ชวยในการเตรียมงานและการนำเสนองานท่ีสำคัญทุกอยางท่ีเก่ียวของกับการบริหารอูโมจา

เหรญัญกิ
ดแูลเร่ืองเงินและทรัพยากรอ่ืน ๆ
ทำใหแนใจวามกีารควบคุมรายไดและรายจายอยางเหมาะสม และมีการบนัทึกทุกอยาง
ตั้งกฎและรักษากฎทางการเงินสำหรับอูโมจาและโครงการท่ีเปนผลมาจากอูโมจา
ทำใหแนใจวาระบบเงินคาใชจายเบ็ดเตล็ดน้ันถูกบริหารอยางมีประสิทธิภาพ
ชวยงานดานงบประมาณ และรับผดิชอบการรายงานตัวเลขคาใชจายตาง ๆ ทีเ่กิดขึน้จรงิตอกลมุ
เปนรายเดือนหรือไตรมาส
ทำใหแนใจวาบัญชคีาใชจายเบ็ดเตล็ดและบัญชีเงินสดน้ันถูกบันทึกใหปจจบุนัและปรับปรงุอยเูสมอกอน
ทีจ่ะมีการประชุมกรรมการ
ตรวจสอบและรายงานการใชทุนอยางไมถูกตอง



12 อโูมจา : คมูอืสำหรบัวิทยากรกระบวนการ

§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μã“ß Ê  ”À√—∫ ¡“™‘°§πÕ◊Ëπ Ê „π°≈ãÿ¡ºåŸª√– “πß“π∑åÕß∂‘Ëπ
ยินดีที่จะทำงานหนัก
ตรงตอเวลา
ทำงานรวมกันเปนทีม
เก็บสิง่ท่ีพูดคุยกันในการประชุมเปนความลับ หากจำเปน

°“√ΩÉ°Õ∫√¡ ”À√—∫°≈ãÿ¡ºåŸª√– “πß“π∑åÕß∂‘Ëπ
กลมุผปูระสานงานทองถิน่ควรไดรบัการอบรมในเรือ่งตาง ๆ ดงัตอไปนี้

ระยะการทำงานหลัก ๆ ของอูโมจา และส่ิงท่ีตองทำในแตละระยะ (ดหูนา 4-9)
ทกัษะการอำนวยความสะดวกและการนำกลมุ (ดหูนา 13-17)
การใชเคร่ืองมอืสำคญัตาง ๆ สำหรบัชมุชนเพ่ือเก็บขอมลูและวเิคราะหขอมลู (ดหูนา 15-49)
- จัดทำแผนผังชุมชน
- ตนไมแสดงปญหา
- เสนแสดงเวลา
- การจัดอันดับ
- ปฏิทินตามฤดูกาล
- การใชตารางขอมลู
- การเรียงลำดบัความสำคญัของขอมลู และการนำเสนอขอมลู

สำหรับขอมูลเพ่ิมเติมในการบริหารคน การประชุมที่มีประสิทธิภาพ และการสรางทีมงานนั้น โปรดดู
ระยะท่ี 4: การลงมอืปฏบิตังิาน (เลมที ่4)
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‡ªá“À¡“¬¢Õß ã«π∑’Ë 2:

เพ่ือชวยชุมชนในการบอกเลาเร่ืองราวของพวกเขาเองวาพวกเขาคือใคร พวกเขามาจากไหน และสถาน
การณปจจุบันของพวกเขาเปนอยางไร

°“√‡°√‘Ëππ”
กอนที่จะใชเครื่องมือใด ๆ ในการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับชุมชน อาจจะเปนประโยชนที่จะมีการพูดคุย
กันกอนวาชมุชนจะใหคำจำกัดความสำหรับชมุชนของพวกเขาอยางไร ทัง้ในดานภูมศิาสตรและกลมุพเิศษ
ตาง ๆ ทีพ่วกเขาตองการรวมเอาไวดวย

วิทยากรกระบวนการน้ันมบีทบาทสำคญัในการชวยชุมชนคดิวาอะไรคือสิง่ท่ีประกอบข้ึนมาเปนชุมชนของ
พวกเขา และจะใหคำจำกัดความอยางไร

¢—ÈπμÕπÀ≈—°
1. สนบัสนนุใหครสิตจกัรทำการศึกษาพระคัมภรี เพ่ือคนหาเร่ืองราวของการบรรยายลกัษณะชมุชน
2. แนะนำเคร่ืองมอืตาง ๆ ใหแกชมุชน เพ่ือชวยใหพวกเขาเขาใจสถานการณปจจบุนั
3. ชวยอำนวยความสะดวกใหแกชมุชนในการคัดเลือกคนท่ีจะมาเปนสวนหน่ึงของทีมเก็บขอมลู
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¢—Èπ∑’Ë 1: °“√»÷°…“æ√–§—¡¿’√è

‡πÀ–¡’¬èμ√«®¥Ÿ°”·æß
อานเนหะมีย 2:11-18

1. หลงัจากการถูกเนรเทศออกจากเยรูซาเล็มนานหลายป เนหะมียกลับไปยังท่ีนัน่และพบวาเมืองกลาย
เปนซากปรักหักพัง และทานไดทำอะไรบาง ? (ขอ 11-16)

2. ขณะท่ีเนหะมยีมาถงึเมอืง ทานจะตองเห็นกำแพงท่ีควรจะไดรบัการซอมแซมอยางแนนอน ทานคดิวา
เหตุใดเนหะมียจงึจดัทำการประเมินสถานการณอยางถ่ีถวนเชนน้ัน ?

3. ทานคิดวาเหตุใดเนหะมียจงึไมเร่ิมงานซอมแซมกำแพงเมอืงเยรูซาเล็มเดีย๋วน้ันเลย ? หากทานทำ
เชนน้ัน  ทานคิดวางานน้ันจะประสบความสำเร็จเพียงใด ?

4. อะไรคือวิธีทีเ่ราสามารถใชประเมินสถานการณในชมุชนของเรากอนท่ีจะลงมือทำงาน ?

ประเด็นหลัก: เปนสิ่งสำคัญสำหรับเราท่ีจะใชเวลาเพ่ือประเมินความตองการตาง ๆ ในชุมชนของเรา
แทนท่ีจะกระโดดเขาใสมันแลวก็ลงมือปฏิบัติทันที การตรวจตรากำแพงเมืองอยางละเอียดลออทำให
เนหะมียเขาใจอยางถองแทวาจะตองทำอะไรบาง และดวยเหตุนัน้เอง ทานสามารถท่ีจะประสานงานและ
ดงึคนอืน่ ๆ  เขามา เพ่ือทำใหแนใจวาวากำแพงจะถกูสรางข้ึนมาใหมอยางแนนอน
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เคร่ืองมอืในขัน้น้ีสามารถเอาไปใชในการประชุมใหญของชมุชน หรอืใชกับกลมุสนทนาเจาะลึกขนาดเล็ก
ก็ได ขึ้นอยูกับความเหมาะสม ไมจำเปนตองใชเคร่ืองมือทั้งหมดทุกช้ิน แตการผสมผสานเคร่ืองมือ
บางชิ้นเขาดวยกันจะชวยในการมองเห็นภาพรวมวาชุมชนนั้นมีลักษณะเปนอยางไรไดมากข้ึน เคร่ืองมือ
เหลาน้ีถูกออกแบบใหคนเขามามสีวนรวมมากทีส่ดุเทาท่ีจะเปนไปได และผใูชจะตองฝกใชพวกมันและเขา
ใจมันกอนท่ีจะนำไปใชจริง

ในสวนท่ีมกีารวาดภาพเขามาเก่ียวของดวยเชน แผนที ่ เสนแสดงเวลา ปฏทินิฤดูตามกาล เปนสิง่สำคญั
ที่จะตองเก็บภาพเหลาน้ีไวในที่ปลอดภัย เพราะภาพเหลาน้ันคือการบันทึกใหเห็นวาชุมชนมองตัวเอง
อยางไรกอนท่ีจะเร่ิมทำโครงการ สิง่เหลาน้ีจะถูกใชอางถึงในภายหลังในชวงท่ีชมุชนประเมนิผลวาโครงการ
ไดสรางความแตกตางอะไรบาง

เคร่ืองมอืและกิจกรรมเหลาน้ีถูกอธิบายอยางละเอียดในหนาตอ ๆ ไป
แผนท่ีของชมุชน (หนา 16)
ประวัตขิองชมุชนของเรา (หนา 17)
ภาพประวัตศิาสตรของชมุชน (หนา 18)
ปฏทินิตามฤดูกาล (หนา 19)
ใครทำอะไรในชมุชนของเรา (หนา 21)
ละคร (หนา 23)
การจดัอนัดบั (หนา 24)
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แผนท่ีของชุมชนสามารถนำเอาไปใชไดหลายอยาง วัตถุประสงคของแผนท่ีคือการชวยใหชุมชนสามารถ
แสดงตัวเองออกมาไดในแบบที่ไมคุกคามและเปดโอกาสใหทุกคนไดมีสวนรวม แผนที่เรียบงายบาง
อันจะแสดงขอบเขต ลักษณะทางกายภาพ เชนแมน้ำสายตาง ๆ และเนินเขา ทรัพยากรทางธรรมชาติ
ตาง ๆ เชน ปาไม และสิง่อำนวยความสะดวกเชน โรงเรียนและโรงพยาบาล เพ่ือแสดงใหเห็นวิถีชวิีตของ
ผคูน

วิธีทำตามลำดับ
1. ติดกระดาษแผนใหญเขาดวยกันบนพ้ืนหรือผนัง

ซึง่เปนท่ี ๆ ทานจะวาดแผนท่ี หรอือาจวาดลงบนพ้ืนดนิ
หรือพ้ืนทรายก็ได

2. วาดสถานท่ีสำคญัลงบนกระดาษ เชนถนนสายตาง ๆ
แมน้ำ ทะเลสาบ เนินเขา และลำธาร

3. วาดอาคารสำคัญตาง ๆ และสถานท่ีสำคญัอ่ืน ๆ
เชน โรงเรียน คลนิกิ ครสิตจกัร บอน้ำ เกสเฮาส
สหกรณ ตลาด และสนามฟุตบอล

4. รวมอภปิรายถึงพ้ืนท่ีหลกัท่ีมคีวามตองการหรอือยใูนความกงัวลของชมุชน นีอ่าจรวมถงึแหลง
ทรัพยากรหรือกลุมคนที่ถูกคุกคามดวยเชนกัน

5. วาดภาพหรือสิ่งของลงบนแผนที่เพ่ือสะทอนใหเห็นประเด็นท่ีไดพูดคุยไป
6. ใหกอนกรวดหรอืเมลด็ถ่ัวแตละคนจำนวนเทา ๆ กัน ใหพวกเขาวางกอนกรวดลงบนแผนทีเ่พ่ือแสดง

ใหเห็นวาประเด็นใดท่ีมคีวามสำคัญมากท่ีสดุ

ขอเสนอแนะ
1. หากผเูขารวมมจีำนวนมาก ใหแบงเปนกลมุทีเ่ล็กลง และวาดภาพแผนท่ีของพวกเขา โปรดจำไววา

การสงขอมลูกลบัมาจะใชเวลาท่ียาวนานกวาเดิม
2. ในบางครั้งอาจเปนประโยชนที่จะแบงกลุมตามอายุหรือเพศ
3. จะเปนการดีทีส่ดุ หากวาดภาพถนนและสถานท่ีสำคญัตาง ๆ ลงไปกอน เพ่ือชวยวางสถานท่ีอืน่ ๆ

ลงในแผนที่ไดงายข้ึน
4. เพ่ือทำใหกิจกรรมน้ีดย่ิีงข้ึน ทานอาจสงเสริมใหกลมุถายภาพแผนท่ีชมุชนของพวกเขาดวย
5. แผนทีน่ีอ้าจกลายเปนแหลงขอมลูสำคญัสำหรับการวางแผนในอนาคต หากเปนไปได โปรดตดิแผนที่

ในท่ี ๆ  ทกุคนสามารถมองเห็นและเพ่ิมเติมสิง่ตาง ๆ เขาไปได
6. หลงัจากการพูดคยุเร่ืองความตองการตาง ๆ แลว ทานอาจจะจุดเทียนและวางบนพ้ืนท่ี ๆ มคีวามตอง

การและอธิษฐานเผ่ือพ้ืนท่ีตาง ๆ เหลาน้ีทลีะจุด ๆ
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กิจกรรมนีเ้ก่ียวของกบัการพูดคยุกันถึงเหตุการณสำคญัท่ีมสีวนสรางชุมชนใหเปนอยางในทุกวันน้ี เหตุการณ
เหลาน้ีอาจเปนเหตุการณทางสังคม การเมือง และเหตุการณทางธรรมชาติ ใหชมุชนวเิคราะหการเปล่ียน
แปลงตาง ๆ ทีเ่กิดขึน้ในอดตีถึงสิง่ตาง ๆ ทีส่รางประโยชนแกชมุชน รวมถึงส่ิงท่ีเปนอนัตรายตอชมุชน และ
ใครเปนผมูสีวนทำใหสิง่ตาง  ๆ  เหลาน้ันเกิดข้ึน

วิธีทำตามลำดับ
1. ใหกลมุตกลงรวมกนัวาจะใชเวลาใดในการเปนจดุเร่ิมตนของเหตุการณสำคญัตาง ๆ
2. ใชกระดานดำหรือกระดาษเขียนรายการเหตุการณสำคัญในอดีตที่มีความสำคัญกับชุมชน
3. เม่ือรายการเหลาน้ีถูกเขียนเรียบรอยแลว ใหอภิปรายถึงประโยชนและอุปสรรคของแตละเหตุการณ

ที่มีตอชุมชน
4. ใหอภปิรายถึงการเปลีย่นแปลงของชมุชนทีเ่ปนผลจากเหตกุารณเหลาน้ัน ทัง้ดานบวกและดานลบ
5. สรปุประเด็นสำคัญในการอภิปรายเอาไว และอภิปรายถึงจดุแขง็ของชมุชนในดานใดท่ีสามารถตอยอด

ขึน้ไปไดอกีในอนาคต เพ่ือทำใหสิง่ตาง ๆ ดขีึน้

ขอเสนอแนะ
1. หากกลมุมขีนาดใหญ ควรแบงกลมุออกเปนกลมุยอย 4-5 คน จากน้ันใหตวัแทนกลมุสงขอมลูกลับ

ไปยังกลุมใหญที่คนในกลุมสามารถถกกันไดวาเหตุการณใดคือเหตุการณที่สำคัญ
2. ทานอาจแบงกลุมโดยแบงตามอายุหรือเพศไดเชนเดียวกัน
3. หากเปนไปได ใหพยายามเก็บเอากระดาษแผนใหญทีบ่นัทึกขอมลูเอาไว หากไมได ขอใหใครสกัคน

ชวยบันทึกขอมลูทัง้หมดท่ีอยบูนกระดานดำลงในสมดุบนัทึก เพ่ือจะเก็บเอาไวใชในคร้ังตอไป
4. หากมีความเหมาะสม ใหฉลองเหตุการณสำคัญท่ีดตีาง ๆ นัน้และขอบคุณในการมีสวนรวมสำหรบั

เหตุการณเหลาน้ัน เชน การจดัตัง้โรงเรยีน คลนิกิ การสรางสะพาน หรือการชวยชมุชนใหคนืดกัีน
5. ชวยชุมชนทีจ่ะระบปุญหาตาง ๆ ทีอ่าจจะแยลงไปกวาน้ี เชน ปญหาสุขภาพ การไมมนี้ำกินน้ำใช

และการรอยหรอของทรพัยากรธรรมชาติตาง ๆ
6. หากเปนไปได โปรดทำการศกึษาคนควาลวงหนา เพ่ือทีท่านจะสามารถจดัวางประวตัศิาสตรในบรบิท

ไดวาส่ิงน้ันเกิดขึน้ในระดับชมุชนหรอืเกิดขึน้ในระดับชาต ิตวัอยางเชน ปญหา HIV เปนปญหาเล็ก
หรอืใหญในประเทศ ? มสีตัวชนดิใดหรอืพชืพนัธใด ๆ ทีก่ำลังสญูหายไปตลอดทัง้ภมูภิาคน้ันหรือไม ?
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ใหวาดภาพสถานการณที่เกิดขึ้นในอดีตในพ้ืนท่ีนั้น วิทยากรกระบวนการสงเสริมใหชุมชนพูดคุยกัน
ถึงความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนับแตนั้นมา สิ่งนี้จะไดผลดีเม่ือภาพท่ีกำลังพูดคุยกันถึงอยูนั้น
ถูกวางขาง ๆ   ภาพแผนท่ีของสถานการณในปจจบุนั (ทีถู่กวาดเอาไวเปนแผนท่ีของชุมชนในหนา 70)

วิธีทำตามลำดับ
1. กลมุตดัสนิใจเลอืกจดุหน่ึงในอดตีทีพ่วกเขาอยากจะแสดงภาพ อาจจะเปน 10 หรอื 20 ปทีแ่ลวก็ได
2. จากน้ันกลมุเลาเร่ืองราวตาง ๆ เก่ียวกับเวลาน้ันและสงตัวแทนออกมาใหวาดภาพและเขียนคำหลกั ๆ

ที่สะทอนใหเห็นเร่ืองราวเหลาน้ัน
3. จากน้ันกลมุวาดภาพชุมชนในปจจบุนั โดยคิดถึงแงมมุทัง้ทางดานสังคมและเศรษฐกจิ
4. ใหเวลากลมุทีจ่ะมองทัง้สองภาพอยางเงียบ ๆ จากน้ันอภิปรายถึงความแตกตางสำคญัท่ีพวกเขา

มองเห็นจากน้ันอภิปรายคำถามดานลางน้ี
ก. อะไรคอืการเปลีย่นแปลงทีส่ำคญัทีส่ดุทีเ่กิดขึน้ระหวางสองภาพนี ้ทีเ่ก่ียวของกบัสขุภาพ รายได
ทีอ่ยอูาศยั การเกษตร ครสิตจกัร และความสัมพนัธตาง ๆ

ข. สิง่ตาง ๆ  เปลีย่นแปลงไปในทางทีด่ขีึน้หรอืแยลง และเพราะเหตุใด ?
ค. อะไรคือสิง่ด ีๆ ทีเ่ราสามารถสรางตอออกไปไดอกีในอนาคต ?

ขอเสนอแนะ
1. ในการวาดภาพในอดตีนัน้ สิง่สำคญัก็คอื

การใหเวลามาก ๆ เพ่ือใหสมาชกิสูงอายุในชมุชน
ไดเลาเร่ืองราวและความทรงจำของพวกทาน

2. บางคร้ังมันเปนประโยชนที่จะแบงกลุมตามอายุ
และเพศเพ่ือสรางภาพท่ีแตกตางออกไปของอดีต
และปจจุบัน

3. พยายามเก็บภาพวาดทุกภาพเอาไวเพ่ือการประชุม
ครัง้ตอไป อาจทำดวยการเก็บรกัษาพวกมันอยาง
ระมัดระวังหรือถายรูปภาพตาง ๆ เอาไว
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ปฏิทินตามฤดูกาลมีประโยชนอยางย่ิงสำหรับการบันทึก
รปูแบบของดนิฟาอากาศและฤดูกาลทางการเกษตรเอาไว
ตลอดท้ังป นีค่อืขอมลูท่ีมปีระโยชนในการใชดชูวงเวลา
สำหรับการปลูกและการเก็บเก่ียวผลผลิตที่แรงงานคนเปน
ทีต่องการมากท่ีสดุ และเอาไวสำหรับดรูปูแบบของโรคภัยตาง ๆ
เชน มาลาเรียเปนตน

วิธีทำตามลำดับ
1. ใชกระดาษแผนใหญ ๆ หรือพ้ืนดินท่ีใชเขียนปฏิทนิตามฤดูกาลได
2. รวบรวมหินขนาดตาง ๆ ก่ิงไมและใบไมทีส่ามารถเอามาใชบรรยายแงมมุตาง ๆ ของฤดูกาลและ

กิจกรรมทางการเกษตรได จากนัน้เขียนเดือนทัง้สบิสองลงตามแนวยาวบนพืน้หรอืบนกระดาษนัน้
3. ใชกอนหินหรือปากกาทำเคร่ืองหมายเดือนท่ีมฝีนตก และทำเคร่ืองหมายตามจำนวนฝนทีต่กลงมา

ตวัอยางเชน วางหินหากอนในเดือนทีฝ่นตกหนัก และหินหน่ึงกอนสำหรบัเดอืนทีฝ่นตกนอย
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4. แบงกลุมเปนกลุมยอยเพ่ือพูดคุยกันถึงแตละเดือนที่
ก) คนตองทำงานหนกัท่ีสดุ - มกีารแบงงานส่ิงท่ีชายและหญิงทำหรอืไม?
ข) ผูคนมีแนวโนมที่จะเจ็บปวยมากท่ีสุด
ค) มกีารปลูกพืชผล กำจัดวัชพืชและเก็บเก่ียว
ง) ราคาอาหารข้ึนลงแตกตางกันอยางมากท่ีสุด

และขอใหกลมุคดิวาสถานการณเหลาน้ีไดเปล่ียนแปลงไปอยางไรบางจากเม่ือ 10 หรือ 20 ปทีแ่ลว อะไร
เปนสาเหตขุองการเปลีย่นแปลงนี ้และพวกเขาคิดวาส่ิงตาง ๆ จะยงัคงเปลีย่นแปลงตอไปหรอืไม
ในอนาคต

5. รวบรวมขอมลูทัง้หมดจากทุกกลมุเขามาในกระดาษแผนใหญหน่ึงแผนและอภิปรายคำถามดานลางน้ี
ก) เดือนใดบางท่ีครอบครวัตองใชแรงงานมากทีส่ดุ ?
ข) เดือนใดบางท่ีเปนเดือนที่มีอุปสรรคดานอาหารสำหรับครอบครัวมากท่ีสุด
ค) สามารถทำอะไรไดบางเพ่ือจดัการกับอปุสรรคตาง ๆ เหลาน้ี ?
ง) ชมุชนจดัการกับการขาดแคลนอาหารรนุแรงอยางไร ?
จ) ครสิตจกัรสามารถมบีทบาทอะไรไดบางในการชวยเหลือใหครอบครวัมคีวามมัน่คงทางดานอาหาร ?
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นีค่อืแบบฝกหัดสัน้ ๆ  เพ่ือระบุวา ในเวลาน้ี ใครกำลงัทำอะไรอยใูนชมุชนของเรา สิง่น้ีชวยเราได 2 ประการ:
ชวยเราใหเห็นวามทีรัพยากรเพ่ิมเติมอะไรบางท่ีเราตองตอยอดมันข้ึนไปเพ่ือทำใหโครงการของเราดีขึน้
ชวยหลีกเล่ียงการซ้ำซอนกับสิง่ท่ีอาจมอียแูลวท่ีนัน่ ตวัอยางเชน ในบางประเทศ หลายนิกายไดตัง้คลนิกิ
แบบเดยีวกันในหมบูานเดียวกัน ซึง่เปนการส้ินเปลอืงทรพัยากรและความพยายามอยางมหาศาล
และเปนเรื่องนาสับสนอยางย่ิงสำหรับคนในชุมชนนั้น
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เขียนรายช่ือองคกรและกลมุตางๆ  ทีม่อียใูนชมุชนของทานตามตัวอยางในหนาท่ีผานมา เติมรายช่ือลงใน
ตารางดานลาง

อภปิรายถงึบรกิารหรอืการสนบัสนนุใด ๆ ทีแ่ตละองคกรหรือกลมุไดมใีหกับชมุชน

ใหคดิถึงโครงการใหมของชมุชน และใหกลมุอภปิรายวามอีงคกรใดท่ีครสิตจกัรและชุมชนควรพิจารณาท่ี
จะเขารวมทำงานดวย

   Õß§è°√·≈–°≈ãÿ¡μã“ß Ê      æ«°‡¢“∑”Õ–‰√ ?     ‡√“®–∑”ß“π°—∫æ«°‡¢“‰¥åÕ¬ã“ß‰√ ?

การสรปุทีม่าจากวธิน้ีีควรประกอบไปดวย
รายชื่อขององคกรท้ังหมดที่ดำเนินการอยูในชุมชนและบทบาทหนาท่ีของพวกเขา
การบรรยายลกัษณะความสมัพันธระหวางชมุชนกบัแตละองคกร เนนในเรือ่งจดุแข็งและจดุออนตาง ๆ
ความประทับใจในองคกรตาง ๆ ทีม่สีวนในการชวยพัฒนาชมุชน
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ขอใหคนกลมุหนึง่ทำละครท่ีแสดงใหเห็นถึงเหตุการณตาง ๆ ในชมุชนของพวกเขา
ตวัอยางเชน กลมุอาจแสดงละครใหเห็นภาพหญิงในหมบูานท่ีเจอปญหาขณะท่ีกำลังขายผักใหแกพอคา
คนกลางจากตัวเมอืงของพืน้ท่ีนัน้ ซึง่ไมยอมจายราคาสินคาใหอยางยุตธิรรม

เมือ่จบจากละครแลว โปรดถามคำถามดานลางน้ี
1. ทานเห็นอะไรและไดยินอะไรจากละครบาง ? ละครไดสะทอนความเปนจรงิในชมุชนของทานในวันน้ี

หรอืไม ?
2. อะไรในละครท่ีทำใหทานรสูกึภาคภูมใิจในชมุชนของทาน ? เพราะเหตุใด ?
3. อะไรในละครท่ีทำใหทานรสูกึผิดหวังกับชมุชน ? เพราะเหตุใด ?
4. ใหระบปุญหาท่ีถูกยกข้ึนมาในละคร เหตุใดปญหาเหลาน้ีจงึมคีวามสำคญักับทาน ?
5. ขอใหนกัแสดงเลนละครตอไป และแสดงใหเห็นวาพวกเขาจะเปล่ียนแปลงส่ิงตาง ๆ อยางไรในอนาคต

ละครแบบเลนคนเดียว

อีกวิธีหน่ึงในการใชละครก็คือ ขอใหคนสมมุติตัวเองวาเปนคนอ่ืนในชุมชน ขอพวกเขาใหคิดวาอะไรคือ
ปญหาของคนเหลาน้ัน - ขอดีและขอเสยีในการเปนพวกเขาและความสัมพนัธของพวกเขากับผอูืน่ในชมุชน
พวกเขาสามารถเอาส่ิงตาง ๆ  เหลาน้ีมาใสในละครท่ีเลนโดยคนเดียว จากน้ันผลดักันเลนละครท่ีพูดคนเดียว
นีเ้ปนรปูแบบหนึง่ของละครทีค่น ๆ หน่ึงพูดกับกลมุโดยแสดงบทบาทเฉพาะ
หลงัจากละครเลนคนเดยีวน้ีแลว ทานสามารถถามคำถามดานบนนีเ้ชนเดียวกัน
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ความตองการในชุมชนนั้น สวนใหญแลวมีสาเหตุมาจากปจจัยตาง ๆ หลายปจจัย แตละปจจัยมี
ความสำคัญไมเทาเทียมกัน และเปนส่ิงสำคัญท่ีจะตองคิดวาปจจัยเหลาน้ันคืออะไรและอันไหนมี
ความสำคัญมากท่ีสดุ สิง่นีจ้ะชวยทานหลีกเลีย่งการใชเวลาและพลังงานในการจดัการปจจยัท่ีมผีลกระทบ
ตอความตองการเพียงเล็กนอยได

วิธีทำตามลำดับ
1. ระบปุระเด็นปญหาท่ีทานตองการอภปิราย ระดมสมองรวมกับกลมุคดิถึงปจจยัตาง ๆ ทีเ่ปนสาเหตุให

ปญหาน้ียังคงอยู
2. เขียนปจจยัตาง ๆ ลงบนกระดาษแตละแผน
3. ขอใหกลมุจดักระดาษเหลาน้ันเรียงลำดับตามความสำคัญ ตดิพวกมันลงบนกำแพงหรือกระดาษ

แผนใหญ อกีแผนหน่ึง ใหเวลากับกลมุนานพอท่ีจะอภิปรายเหตุผลในการจัดอนัดับของพวกเขา
ในรูปแบบนั้น

4. สิง่น้ีจะชวยใหความเขาใจกระจางแจงวากลมุมองปญหาเหลาน้ีอยางไร หากทานตองการคนหา
ประเด็นใหลกึลงไปกวาน้ี ทานอาจถามวา การจัดอนัดับแบบนีน้ั้นเปนอนัดับทีถู่กตองสำหรบัทกุคน
หรือแคเฉพาะบางกลุมเทาน้ัน

5. ทานอาจจะทำแบบฝกหัดน้ีใหไกลออกไปอีกโดยการขอใหกลมุจดัอนัดับของปญหาหรือความตองการ
ทีช่มุชนนัน้สามารถเขาไปมอีทิธิพลในทางบวกได การเปรยีบเทียบปญหาน้ีกับปญหาอ่ืน ๆ จะสงเสรมิ
ใหกลมุคดิโดยอยใูนโลกแหงความเปนจรงิ และเปนการเร่ิมผลติความคดิบางอยางออกมาดวยเชนกัน
ถึงวิธีที่จะตอบสนองความตองการของชุมชน

ประเด็นหลัก: นี่คือแบบฝกหัดท่ีมีประโยชนอยางย่ิงท่ีสามารถนำไปใชในระยะอ่ืน ๆ ของโครงการน้ี
ดวยเชนกัน เชน ในตอนท่ีจดัอนัดับความตองการของชุมชน หรือจดัอบัดับความสำคญัของขอสรปุตาง ๆ
ในการประเมินผลในตอนทายของโครงการ
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ขั้นตอนตอไปของกระบวนการน้ีก็คือการเก็บรวบรวมขอมูลจากชุมชน ซึ่งจะชวยทานในการตัดสินใจ
วาอะไรคือความตองการที่สำคัญท่ีสุดที่จะตองเขามาดูแล ในการทำขั้นตอนนี้ ทานจะตองจัดต้ังกลุม
รวบรวมขอมลู กอนท่ีทานจะจัดต้ังกลมุนี ้โปรดตกลงกันในเร่ืองเหลาน้ีเสยีกอน เหตุใดจงึตองรวบรวบขอมลู
เพ่ิมเตมิ เพ่ือประโยชนของใครจะมกีารรวบรวมขอมลูอยางไร ใครจะเปนผรูวบรวมขอมลู และเม่ือขอมลู
ถูกรวบรวมมาแลว จะมกีารใชขอมลูอยางไร จากน้ันจงึคดัเลือกทมี ทานจะตองจดจำสิง่ตาง ๆ ดานลางน้ี
เอาไวในใจดวย
1. สมาชิกทีมควรจะเปนคนท่ีชุมชนไววางใจและเปนคนท่ีพวกเขาสามารถแสดงความคิดเห็นดวย

ไดอยางสบายใจ
2. ขนาดของกลุมจะข้ึนอยูกับขนาดของพ้ืนท่ี
3. พวกเขาควรมีความสามารถในการเขียนและบันทึกขอมลูทีพ่วกเขารวบรวมมาได
4. ทำใหแนใจวากลมุนีเ้ปนตัวแทนของผหูญิง คนหนมุสาว และคนท่ีไมไดรบัความสำคญัดวยเชนกัน
5. ฝกอบรมกลมุสำหรบัการสัมภาษณและวิธีในการบันทึกขอมลู มนัอาจจะคมุคาท่ีจะใหมกีารลอง

ปฏบิตักิอนหรอืมกีารเลนบทบาทสมมตุเิพ่ือสมาชกิในกลมุจะมคีวามเขาใจอยางชัดเจนวาพวกเขากำลัง
จะทำอะไร

6. เตือนกลมุถงึขอมลูทีจ่ะรวบรวมบางอยางน้ันเปนขอมลูทีค่อนขางเปนสวนตัว ฉะน้ัน พวกเขาจึงตองมี
ความระมัดระวังในการต้ังคำถาม (โปรดดู ทศันคติทีส่ำคัญเม่ือทำการรวบรวมขอมลู, หนา 82)
เตือนกลมุวา เปนเร่ืองสำคญัเปนพิเศษทีจ่ะตองตัง้ใจฟงกลมุคนทีถู่กละเลยตาง ๆ เน่ืองจากเสียงของ
พวกเขาน้ันไมถูกไดยินมากนัก

7. ในการรวบรวมขอมลูนัน้ เปนสิง่สำคญัท่ีจะตองคอยบอกชมุชนวา ขอมลูเหลาน้ีถูกเก็บรวบรวมเพือ่
การใชงานของชุมชนเอง และไมใชสำหรบัคนภายนอก นีค่อืการใหอำนาจพวกเขาเพ่ือใหพวกเขา
ไดรวมกันตัดสินใจอนาคตของพวกเขาเอง

¢—ÈπμÕπ∑’Ë 3: ®—¥μ—Èß°≈ãÿ¡√«¡√«¡¢åÕ¡Ÿ≈
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เปาหมายของสวนท่ี 3:
เพ่ืออำนวยความสะดวกแกชมุชนในการรวบรวมขอมลูซึง่จะชวยพวกเขาใหตดัสนิใจในเรือ่งความตองการ
ตาง ๆ และทรัพยากรของพวกเขาอยางมขีอมลู

ขัน้ตอนหลัก ๆ
1. เตรียมผูที่เก่ียวของในการเก็บรวบรวบขอมูลโดยการศึกษาพระคัมภีรและศึกษาทัศนคติในการเก็บ

รวบรวมขอมลู
2. เลือกวิธเีก็บขอมลูจากเคร่ืองมอืตาง ๆ จากคมูอืในสวนน้ี และตัดสนิใจวาจะนำเสนอขอมลูอยางไร
3. ดตูารางการเก็บรวบรวมขอมลูทีใ่หไวโดยละเอียด และใชตารางทีเ่หมาะสมมากทีส่ดุกับชมุชนของทาน

 ã«π∑’Ë 3: °“√‡°Á∫√«∫√«¡¢åÕ¡Ÿ≈
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อานพระธรรมยอหน บทท่ี  4:1 - 26

1. มอีะไรเกิดขึน้บางในเร่ืองนี ้ ?
2. อะไรคือความแตกตางระหวางพระเยซูและหญิงนั้นท่ีอาจกลายเปนอุปสรรคสำหรับพระเยซูที่จะตรัส

และฟงเธอ ?
3. พระเยซูทรงปฏบิตัติอหญิงน้ันอยางไรในการสนทนากับเธอ ?  ทานคิดวาการปฏิบัตขิองพระองคจะ

หนนุใจหรอืไมหนุนใจใหเธอพูดกับพระองค ?
4. เหลาสาวกมปีฏกิิรยิาอยางไรเมือ่พวกเขาพบวาพระเยซูกำลังสนทนากับหญงิผนูี ้ ?
5. ทานคิดวาเราควรจะประหลาดใจและอับอายหรือไมกับคนเชนน้ีทีพ่ระเยซูทรงอยดูวย ?
6. ทานเคยหลีกเล่ียงการสนทนากับใครบางคนหรอืไมเพ่ือรกัษาชือ่เสยีงไมใหเสียหาย ?

พระเยซูทรงปฏบิตัติอคนเหลาน้ันอยางไร ?
7. ขณะท่ีเรารวบรวมขอมลูเก่ียวกับชมุชนของเรา อะไรคือสิง่ทีเ่ราเรียนรจูากพระคัมภีรตอนนี ้ในเร่ืองของ

คนท่ีเราควรจะพูดดวยและฟงพวกเขา ?

ประเดน็หลัก: แมวาพระองคกับเธอจะมคีวามแตกตางกัน เชน วัฒนธรรม เพศ และศาสนา แตพระเยซู
ทรงใชเวลากับผูหญิงคนน้ันท่ีบอน้ำเพ่ือฟงเธอและตอบคำถามของเธอ
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ในขณะเก็บรวบรวมขอมูล เปนเร่ืองท่ีสำคัญเปนอยางย่ิงท่ีจะเคารพและเห็นคุณคาของบุคคลคนท่ีทาน
กำลังเก็บขอมลูจากเขา เม่ือเราทำเชนน้ีแลว ขอมลูท่ีเราเก็บมาน้ันจะมีความเท่ียงตรงย่ิงข้ึน ดวยทัศนคติ
ที่ถูกตองแลวข้ันตอนการเก็บขอมูลจะเปนการชวยสรางความสัมพันธ

รายการดานลางน้ีคือทัศนคติตาง ๆ ที่เราควรจะมีในขณะท่ีเก็บรวมรวบขอมูลจากชุมชน เปนส่ิงดีที่
จะอภิปรายถึงทัศนคติแตละอัน และวิธีทีเ่ราจะแสดงทัศนคติเหลาน้ันออกมา

ความถอมสุภาพ - ตระหนักวาคนท่ีเราสัมภาษณอยน้ัูนอาจมีความรแูละประสบการณ
ในเร่ืองตาง ๆ มากกวาเรา

การฟง - ใชคำถามปลายเปดอยางเหมาะสม ไมแทรกขณะท่ีคนอืน่พูด ใหเวลาพวกเขาท่ี
จะพูดในสิง่ท่ีพวกเขาอยากจะพูดออกมาจริง ๆ ทบทวนยืนยันในส่ิงท่ีพวกเขาพูด และตรวจสอบ
วาทานไดยินและเขาใจในสิ่งท่ีพวกเขาพูดหรือไม

รวมเอาทุกคนเขามา - เปดกวางท่ีจะฟงและเขาใจทกุ ๆ คน
โดยไมคำนึงถึงชาติพันธ ุความพิการ อายุ   หรอืเพศ

การรกัษาความลบั - เคารพเร่ืองสวนตัว ไมเลาขอมลูสวนตัว
แกคนท่ัวไป

ความคดิสรางสรรค - การรวบรวมขอมลูนัน้ จรงิ ๆ
แลวก็เปนงานท่ีคอนขางสนุก ไมไดนาเบ่ือหรือเปนการคุกคาม
แตอยางใด

ตองการส่ิงท่ีดท่ีีสดุสำหรบัชมุชน - ไมมแีผนการแอบซอน
ใด ๆ  และไมมคีวามปรารถนาท่ีจะปรบัเปลีย่นขอมลูเพ่ือใหเขา
กับความตองการอยางอ่ืน
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"หากตองการคำตอบท่ีดกีวาน้ี จงถามคำถามท่ีดกีวาน้ี" (ไมออกนาม)

สิง่ท่ีสำคัญท่ีสดุในการเก็บขอมลูก็คอื ทานจะตองมคีวามชัดเจนในคำถามท่ีตองการจะถาม เปนการดีทีจ่ะใช
เวลากับทมีจดัเก็บขอมลู เพ่ือคิดอยางละเอียดรอบคอบถึงคำถามหลักตาง ๆ  ทีจ่ะใชถาม เมือ่เราคิดถึง
การเก็บรวบรวมขอมลู เปนสิง่จำเปนทีจ่ะใชวิธีตาง ๆ เขามาหลายระดบั และดงึขอมลูจากสามแหลงใหญ
ซึง่อยใูนภาพดานลางน้ี

¢—ÈπμÕπ∑’Ë 2: «‘∏’°“√‡°Á∫¢åÕ¡Ÿ≈

ตวัแทนของชุมชน
ใชการสนทนาเจาะลึกกับกลุมยอย
แบบสอบถาม การทำแผนที่
และเสนแสดงเวลา

เจาหนาท่ี เชน หมอ พยาบาล สถติ ิในประเด็นตาง ๆ เชน สถิตดิาน
สขุภาพเจาหนาท่ีผมูอีำนาจ และตำรวจ การศกึษา ชวิีตความเปนอยแูละรายได
การสัมภาษณเพ่ือใหไดขอมูล ใชสิง่นีม้าจากตารางตาง ๆ จากคมูอืในสวนน้ี
จากบุคคลเหลาน้ี และมาจากเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีเชนกัน

แหลงขอมลูสามแหลงน้ีจะชวยสรางภาพอันมเีหตุมผีลวาชมุชนน้ันเปนอยางไรและมีความตองการอะไรบาง
เปนสิง่สำคัญท่ีจะไมใชเคร่ืองมอืมากจนเกินไป และใชอนัท่ีทกุคนสามารถเขาใจไดงาย เปนสิง่สำคัญท่ีจะให
เวลากับผูนำการรวบรวบมูลในการฝกใชเคร่ืองมือเหลาน้ี
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ทักษะการบันทึกและการนำเสนอ
บทนำ
เปนเร่ืองสำคัญท่ีจะพิจรณาวาขอมูลควรจะถูกบันทึกอยางไร เพ่ือที่จะนำขอมูลเหลาน้ันมาใชไดอีก
ในการประชุมตาง ๆ ของชุมชนและใชในการวางแผนพัฒนาโครงการดวยเชนกัน ขอมูลเหลาน้ีเปน
สิง่สำคัญสำหรับชวงทายของโครงการดวยเชนกัน เพราะชุมชนจะสามารถเห็นไดวามกีารเปล่ียนแปลงใดบาง
ในชมุชน

สมดุบนัทึก
เปนความคิดท่ีดทีีจ่ะบนัทึกส่ิงท่ีคนพูด และขอมลูตาง ๆ ทีม่คีวามเช่ือมโยงลง
ในสมดุบนัทึก ทำใหแนใจวาผบูนัทึกไดเขียนอยางชดัเจน เพ่ือทีค่นอืน่จะสามารถอานได

แผนท่ี
การท่ีกลมุเกบ็รวบรวมขอมลูจะเกบ็ขอมลูเอาไวในรปูของแผนทีก็่เปนวิธีทีด่มีากอกีวิธีหนึง่ เพราะคนอ่ืน ๆ
สามารถเขาถึงขอมูลนี้ไดและอยูในรูปแบบที่เขาใจไดงาย

โปสเตอร
ทานสามารถนำเสนอขอมูลลงบนกระดาษโปสเตอรไดเชนกัน
โปสเตอรเหลาน้ีอาจมขีอมลูตาง ๆ เชน การเขาโรงเรียน นกัเรียน
ลาออกเมื่ออายุเทาใด อัตราสวนเด็กชายและเด็กหญิงที่มา
โรงเรียน และจำนวนปศุสตัว

บทบาทสมมุต ิ เพลงและบทกลอน
การสรุปส่ิงท่ีพบเจอตาง ๆ โดยแสดงผานการเลนบทบาทสมมุติ
เพลงหรือบทกลอนนัน้ เปนวิธีทีส่นกุสนานและสรางสรรค ชมุชน
บางแหงอาจแสดงขอมูลออกมาเปนคำพังเพยทองถ่ินหรือ
สภุาษิตท่ีเนนย้ำแงมมุตาง ๆ  ทีไ่ดจากการรวบรวมขอมลูนัน้
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เพ่ือชวยผเูขารวมสนทนาใหเขาใจถงึคณุคาของการรวบรวมขอมลู
จากกลมุยอยตาง ๆ และใหเทคนิคงาย ๆ เพ่ือการทำงานน้ี

วิธีทำตามลำดับ
1. ตกลงกันลวงหนาถึงคำถามหลกัตาง ๆ ทีท่านตองการถามเพ่ือเก็บขอมลูในประเด็นเฉพาะท่ีทานตอง

การทราบ และระบุถึงกลมุเปาหมายตาง ๆ ทีท่านตองการจะคุยดวย กลมุเหลาน้ันอาจเปนกลมุ
คณุแม ชมรมชาวนา หรอืชมรมฟตุบอล

2. เม่ือเร่ิมตนการสนทนาอธิบายถึงวัตถุประสงคและคุณคาของการประชุมครั้งน้ี
3. ใชคำถามทีท่ำใหกลมุชวยกันระดมความคดิในประเดน็ตาง ๆ โดยแบงเปนกลมุยอย 2 - 3 คน

เพ่ือที่ทุกคนจะมีสวนรวมต้ังแตจุดเร่ิมตนของการประชุม
4. ขอมลูจากการสนทนาสามารถนำไปเรียบเรียงไดในรปูแบบตาง ๆ เชนเขียนบนกระดาน  กระดาษ

หรือเขียนแยกในกระดาษหน่ึงแผนตอหน่ึงความคิด
5. ใหกลมุชวยกันจดัลำดบัความสำคญัใหกับสิง่ทีพ่วกเขาไดพูดคยุกัน โดยอาจจดัรายการตาง ๆ

บนกระดานหรือกระดาษตามลำดบัความสำคญั หรอืจดัแบงกระดาษเหลาน้ันออกเปนประเภท ๆ
6. เม่ือความคดิตาง ๆ ถูกจดัตามลำดบัความสำคญัแลว ทานสามารถทำใหการสนทนาลงลกึลงไปไดอกี

ดวยการถามคำถามปลายเปดเพ่ิมขึน้และถามอยางเจาะจง โดยถามวาเหตุใดบางอยางจึงเปนเชนน้ัน
และพยายามคนหาสาเหตุและผลกระทบตาง ๆ

คำถามตาง ๆ ดานลางนีเ้ปนคำถามทีด่สีำหรบัการเริม่ตนการสนทนา:
อะไรคือความทาทายสำคัญในชุมชนแหงน้ี ?
อะไรคืออปุสรรคในการพัฒนาชุมชนแหงน้ี ?
อะไรคอืโอกาสในการพฒันาชมุชนแหงนี ้ ?
อะไรคือสิง่ท่ีทานอยากทำมากท่ีสดุในการชวยเหลือชมุชนแหงน้ี ?
อะไรคอืสิง่ทีใ่หพลังแกทานมากท่ีสดุในการพัฒนาชุมชนแหงนี ้ ?

คำถามตอไปนีเ้ปนคำถามท่ีดสีำหรบัจดัลำดบัความสำคญัใหกับคำตอบตางๆ จากการสนทนา
อะไรคอืประเด็นปญหาสามอยางท่ีสำคญัท่ีสดุทีเ่ราควรเขาไปดแูล ?
อะไรคือความทาทายหรือปญหาท่ีเรามีศกัยภาพท่ีจะเขาไปดูแลได ?
อะไรคอืเรือ่งราวสามอนัดับแรกทีเ่รามพีลงังานและความสนใจมากทีส่ดุ ?
ความทาทายใดบางท่ีสามารถจัดกลุมเปนประเภทได
ความทาทายใดท่ีเปนความทาทายเฉพาะกลมุสำหรบักลมุคนหนมุสาว ผสูงูอายุ ผเูปนพอแม
หรือผูปกครอง
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ชุดตารางตาง ๆ ตอไปนี้ถูกออกแบบมาเพื่อชวยกลุมรวบรวมขอมูลในการเก็บรวบรวมขอมูลในชุมชน
ของพวกเขา ในขณะท่ีขอมลูสวนใหญนัน้สามารถรวบรวมไดจากโรงเรยีน คลนิกิ และผนูำชมุชน อาจเปน
สิ่งสำคัญดวยเชนกันท่ีจะหาขอมูลเพ่ิมเติมจากศูนยภูมิภาคท่ีมีสถิติของรัฐบาลในดานของสุขภาพ
ประชากรและการศึกษา เมื่อขอมูลเหลาน้ีถูกรวบรวมและวิเคราะหแลว ก็ควรจะถูกบันทึกไวในกระดาษ
แผนใหญและติดเอาไวทีด่านหลังของคริสตจกัรหรือทีศ่นูยชมุชน เพ่ือทีส่มาชกิในชุมชนทกุคนจะสามารถ
เห็นขอมูลนี้ได วิทยากรกระบวนการควรจะใหเวลากับตัวแทนของชุมชนและกลุมผูประสานงานชุมชน
เพ่ือวเิคราะหขอมลูเหลาน้ันและระบคุำถามสำคญัตาง ๆ เพ่ืออภปิรายรวมกับชมุชน
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ตารางที ่1: สถติปิระชากร

อายุ                                         ชมุชน                                   ยอดรวม
            ชาย         หญิง

0-5
6-15
16-21
22-49
50-65
66 ปขึน้ไป
ยอดรวม

          ชาย                หญิง   ยอดรวม

พอมาย/แมมาย
ผูปกครองที่เลี้ยงดูบุตร
ตามลำพัง
ผูพิการ
เด็กกำพรา

ตารางที:่ 2 ครัวเรอืน
ยอดรวม        จำนวนคนเฉลีย่ตอครัวเรอืน

ครัวเรือนที่มีชายเปนหัวหนาครอบครัว
ครัวเรือนท่ีมีหญิงเปนหัวหนาครอบครัว
ยอดรวม
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ประเภทของกลุมทางสังคม            จำนวนสมาชกิ     กิจกรรม
กลุมเยาวชน
กลุมผูหญิง
กลุมผูชาย
กลุมผสม
กลุมที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน
ชมรม (เชน ฟุตบอล)
ยอดรวม

ตารางที ่4: โรคท่ัวไป

หากเปนไปได โปรดเยี่ยมเยียนคลินิกในพ้ืนที่และรวบรวมขอมูลของโรคทั่วไปจากเจาหนาท่ีดานสุขภาพ
ของพ้ืนท่ี สิง่นีอ้าจใชตรวจสอบเปรยีบเทียบกับสถติขิอมลูดานสุขภาพจากภูมภิาคท่ีมใีหอยแูลว

โรค          กลมุท่ีไดรบัผลกระทบหลกั
                      - ชาย หญิง เดก็  ผลกระทบในชมุชน  จำนวนคนท่ีไดรบัผลกระทบ

   ในระยะ 6 เดอืนท่ีผานมา

                กลมุเยาวชน                              กลมุผหูญิง                                    กลมุสหกรณ
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โรงพยาบาล
ศูนยสุขภาพ
สถานท่ีจายยา
คลินิกเคล่ือนที่
คลินิกสวนตัว
รานขายยาในหมูบาน
แพทย
พยาบาล
เจาหนาท่ีคลินิก
เจาหนาท่ีดูแลสุขภาพชุมชน
หมอตำแย
- ผานการฝกอบรม
- ไมไดผานการฝกอบรม
ผูเชี่ยวชาญดานสมุนไพร
- มทีะเบียนตามกฎหมาย
- ไมมทีะเบียนตามกฏหมาย
ผูรักษาตามแผนโบราณ
หมอผี

ตารางท่ี 5: การใหบรกิารดานสขุภาพ

     สถานอำนวยความสะดวก จำนวน ที่ตั้ง ระยะทางจากชุมชน ผูเปนเจาของ/ผูควบคุม

ตารางที ่6: การศกึษา

    เดก็ชาย   เดก็หญิง ยอดรวม

จำนวนของเด็กท้ังหมดท่ีมีอายุอยูในเกณฑเขาเรียน
จำนวนของเด็กท่ีมีอายุอยูในเกณฑเขาเรียนและไปโรงเรียน
จำนวนของเดก็ท่ีมอีายุอยใูนเกณฑเขาเรียนแตไมไดไปโรงเรยีน
เปอรเซ็นตของเด็กท่ีไมไปโรงเรียน
ยอดรวม
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ตารางที ่7: สถานศกึษา

   ประเภทโรงเรยีน          จำนวน         จำนวนเดก็ท่ีเขาเรยีน     จำนวนโรงเรยีน

อนุบาล
ประถมตน
ประถมปลาย
มัธยม

    ชาย หญิง        รวม     รฐับาล   เอกชน

- เด็กเร่ิมเขาโรงเรยีนในอายเุทาใด
- มอีคตทิางเพศหรือไม ? เพราะเหตุใด ?

ตารางที ่8: สิง่อำนวยความสะดวกตาง ๆ ในอนุบาลตางๆ

สิ่งอำนวยความสะดวก       อนุบาลแหงท่ี 1         อนุบาลแหงท่ี 2    อนุบาลแหงท่ี 3
ครู
หองเรียน
โตะเรียน
โตะ

ตารางที ่ 9: จำนวนเดก็ในโรงเรยีนแบงตามอายแุละเพศ

ชั้นเรียน
เพศ 1 2 3 4 5 6 7 8 ยอดรวม

โรงเรียนประถมตนแหงท่ี 1

โรงเรียนประถมตนแหงท่ี 2

ชาย
หญิง
ยอดรวม

ชาย
หญิง
ยอดรวม
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โตะเรียน
โตะ
หองเรียน
เกาอี้
หองน้ำชาย
หองน้ำหญิง
คร ู(ผชูาย)
คร ู(ผหูญิง)
หองเจาหนาท่ี
บานพักครู

ตารางท่ี 10: สิง่อำนวยความสะดวกในโรงเรียนประถมตนตาง ๆ

                สถานะภาพ            โรงเรยีนประถมแหงท่ี 1          โรงเรียนประถมแหงท่ี 2
   ทรพัยากร                         ยอดทีม่ ี   ยอดท่ีตองการ    ขาด/เกิน     ยอดทีม่ ี    ยอดทีต่องการ  ขาด/เกิน

ตารางที ่ 11: ศกัยภาพของนกัเรยีนในโรงเรยีนประถม

จำนวนนักเรียนท่ีจบชั้นประถมตน
จำนวนนักเรียนท่ีมีคุณสมบัติในการศึกษาตอชั้นมัธยมตน
จำนวนนักเรียนท่ีเขาเรียนตอชั้นมัธยมตามจริง

ชาย        หญิง        ยอดรวม

มโีรงเรียนมธัยมในชมุชนหรอืไม ? ม/ีไมมี

หากไมม ี เด็กท่ีสามารถเขาเรียนตอชัน้มธัยมได พวกเขาเขาศึกษาตอทีไ่หน ?

- อายุของเด็กท่ีลาออกจากโรงเรียนกลางคันมากท่ีสดุ
- เหตุผลทีเ่ด็กลาออกจากโรงเรียนกลางคัน

เด็กชาย:....................................,...............................................,....................................................
เด็กหญิง:....................................,...............................................,....................................................
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ตารางที ่12: สิง่อำนวยความสะดวกในโรงเรียนมัธยมตาง ๆ

โตะเรียน
หองเรียน
หองทดลองวิทยาศาสตร
หองสมุด
เกาอี้
หองน้ำชาย
หองน้ำหญิง
คร ู(ผชูาย)
คร ู(ผหูญิง)
หองเจาหนาท่ี
บานพักครู

                สถานะภาพ            โรงเรยีนประถมแหงท่ี 1          โรงเรียนประถมแหงท่ี 2
   ทรพัยากร                         ยอดทีม่ ี   ยอดทีต่องการ    ขาด/เกิน     ยอดทีม่ ี    ยอดทีต่องการ  ขาด/เกิน

ตารางท่ี 13: จำนวนของเดก็จากชุมชนน้ี ท่ีอยใูนโรงเรียนมัธยมตามลำดบัชัน้และเพศ

         ชัน้เรียน        ร.ร.ที ่1   ร.ร.ที ่2          ร.ร.ที ่3       ร.ร.ที ่4     ยอดรวม  จำนวนเดก็ท่ีควรจะเขาเรียนใน
    เพศ                                                                                                             ชัน้มธัยมแตไมไดเขาเรียน
  ชาย
  หญิง
  ยอดรวม

เหตุผลทีเ่ด็ก ๆ ไมไดเขาเรียนช้ันมธัยม
..........................................,...................................................,......................................................

เหตุผลท่ีเด็ก ๆ เลิกเรียนช้ันมธัยมกลางคัน
ผูชาย ......................................,................................................,....................................................
ผูหญิง .....................................,................................................,....................................................
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วัวควายพ้ืนเมือง
ไดรบัการพัฒนาสายพันธุ
แกะพ้ืนเมือง
แกะพัฒนาสายพันธุ
แพะพ้ืนเมือง
แพะพัฒนาสายพันธุ
ลา
รังผึ้ง
สัตวปก
อืน่ ๆ

ตารางที ่14: ระดบัการศกึษาของคนทีอ่าศยัอยใูนชมุชน

จบการศึกษาช้ันมัธยม
จบการศึกษาโรงเรียนเทคนิค/อาชีวะ
จบมหาวิทยาลัย
กำลังศึกษาอยูในโรงเรียนเทคนิค/อาชีวะ
กำลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย

ชาย        หญิง        ยอดรวม

ตารางที ่15: จำนวนปศสุตัวและการใชงานตาง ๆ
  ประเภท                      จำนวน                                               การใชงาน

บรรทุก/
เดินทางยาพิธีกรรมคาสินสอดอาหารขายเปนเงิน

ตารางที ่ 16: สถานบรกิารดานปศสุตัวและจำนวนแหง

   ประเภทบรกิาร                 ยอดรวม           ประเภทบรกิาร                 ยอดรวม
ที่อาบน้ำ รานสัตวแพทย-เกษตร
ลูเคลื่อนยายสัตว บริการดานการผสมเทียม
เจาหนาท่ีดานการเกษตร รานขายเมล็ดพันธ
เจาหนาท่ีปศุสัตว ศูนยวิจัย
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ตารางที ่ 17: ประเภทของพืชผลท่ีปลกูและการใชงานของมัน

การใชงาน       อาหาร         พชืเศรษฐกจิ        ประโยชนอ่ืน ๆ
ประเภท

ตารางที ่ 18: จำนวนพชืผลทีเ่กบ็เกีย่วเฉลีย่ตอครอบครัว

ประเภทพืชผล         จำนวนไรทีเ่พาะปลูกเฉล่ียตอหน่ึงครอบครวั   จำนวนทีเ่ก็บเก่ียวตอหน่ึงฤดูกาล

- เดือนใดทีค่รอบครวัมอีาหารอยางเหลอืเฟอ ?

- มก่ีีเดือนท่ีครอบครวัตองหวิโหย ?

- ชมุชนจดัการกับชวงเวลาแหงความหิวโหยอยางไร ?

แงมมุตาง ๆ เหลาน้ีสามารถระบไุวในการทำปฏทินิตามฤดกูาล (ดหูนา 73 สำหรบัรายละเอยีดเพ่ิมเตมิ)
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ตารางท่ี 19: เครือ่งอำนวยความสะดวกดานสขุอนามัย

เครื่องอำนวยความสะดวก            จำนวนครวัเรอืน           ยอดรวม

    มี            ไมมี
สวมหลุม
ที่คว่ำจาน
คนตมน้ำเดือดหรือไม
หลุมขยะ
ที่พักอาศัยท่ีพัฒนาขึ้น
ราวตากผา
หองน้ำ
สวนครัว

ตารางที ่20: รายไดท่ีเปนเงนิสด

จำนวนชัว่โมงทำงานโดยเฉลีย่ตอหน่ึงเดือน เพ่ือรายไดทีเ่ปนเงินสด

ชาย                                                      หญิง
ผูใหญ
เด็ก
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ตารางท่ี 21: แนวโนมตางๆ และการสรุปผล
ตารางน้ีชวยรวบรวมขอมลูเขาไวดวยกันและสรุปขอมลูท้ังหมดท่ีรวบรวมจากชุมชนและจากตารางอ่ืน ๆ

พื้นท่ี แนวโนมสำคญั/ปญหาตาง ๆ    สรปุผล
จากขอมูลที่ไดรับ

ก)  ขอมลูทีร่วบรวมมาจากชุมชน
- แผนท่ีชมุชน
- ประวตัศิาสตรของชมุชน
- ภาพของชุมชนของเรา
- ปฏทินิตามฤดูกาล
- ตนไมแสดงปญหา
ข)  ประชากร
- สถิตปิระชากร
- ครวัเรือน
- กลมุตาง  ๆ ทางสงัคม
ค) สขุภาพ
- โรคทีพ่บไดทัว่ไป
- การใหบรกิารทางสุขภาพ
ง) การศกึษา
- การอานออกเขียนได
- สถานการศึกษา
- อนบุาล
- โรงเรยีนประถม
- โรงเรียนมัธยม
จ) ความมัน่คงดานอาหาร
- ปศสุตัว
 - การใหบรกิารดานปศุสตัว
- การเพาะปลูก
 - อนามยั
ฉ) HIV และเอดส
- ภาพแสดงความม่ันคงทางอาหาร
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เพ่ือชวยชุมชนในการวิเคราะหขอมลูทัง้หมดท่ีถูกรวบรวมมา และหาขอสรปุทีม่เีหตุผลใหกับความตองการ
ตาง ๆ และทรัพยากรตาง ๆ ของพวกเขา

∫∑π”
การวิเคราะหขอมูลเปนเร่ืองท่ีสำคัญเปนอยางย่ิงในการชวยชุมชนใหรวมกันระบุปญหาหลักท่ีตองไดรับ
การดูแล สิง่น้ีเก่ียวของกับการทำงานกับขอมลูทัง้หมดท่ีถูกรวบรวมมาและพยายามระบุแนวทางท่ัว ๆ ไป
ขั้นตอนน้ีอาจใชเวลาคอนขางยาวนานและคนท่ีทำงานอาจรูสึกเบ่ือหรือคับของใจ ดังน้ันจึงเปนเร่ือง
ที่สำคัญท่ีจะมีการหยุดพักส้ัน ๆ บอยคร้ังและทำกิจกรรมเพ่ิมพลังงานเพ่ือทำใหคนรูสึกมีแรงจูงใจใน
การทำงาน และขณะท่ีทานกำลงัทำการวเิคราะหอยนูัน้ เปนเร่ืองดทีีจ่ะสรปุการคนพบสำคญั ๆ  สำหรบั
กลุมเพ่ือทำใหเรามุงความสนใจไปท่ีนั่น

¢—ÈπμÕπÀ≈—°
1. นำชมุชนเขารวมประชมุ และถาหากมีความเหมาะสม โปรดทำการศกึษาพระคัมภรีเรือ่งการใหพ้ืนท่ี

สำหรบัผอูืน่ หากไมเหมาะสมสำหรบัทัง้ชมุชน ทานอาจทำการศกึษากับสมาชกิครสิตจกัรสัก 2-3 วัน
กอนหนาการประชุมกับชุมชน

2. กลุมผูประสานงานทองถ่ินนำเสนอขอมูลท่ีกลุมรวบรวมขอมูลไดรวบรวมมา
3. จดัใหมกีารอภิปรายในประเด็นท่ีพบเจอ สนบัสนนุใหชมุชนพดูออกความเห็นวาพวกเขาเห็นวาขอมลู

นัน้ถูกตองหรอืไม จากน้ันจงึทำการวเิคราะห
4. จดัอนัดับความสำคัญโดยใชตารางจัดอนัดับความสำคัญ
5. วิเคราะหขอมลูหน่ึงหรือสองอนัดับแรกอยางเจาะลึก โดยใชการถามวา "ทำไม" และ/หรอื ตนไมแสดง

ปญหา
6. สรุปและเขียนขอสรุปโดยใชแมแบบท่ีใหไว
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อานลูกา 8:40 - 56
พระเยซูทรงสรางแรงบันดาลใจใหเกิดความเชื่อ แมวาหญิงผูนี้จะถูกแยกออกมาอยางโดดเด่ียว ไมมี
ความม่ันใจในตนเองและมีความรูสึกภาคภูมิใจในตัวเองต่ำ แตเธอยินดีที่จะเบียดตัวแทรกผานฝูงชน
เพ่ือแตะชายฉลองพระองคของพระเยซ ูพระเยซูทรงตอบสนองหญงิผนูีโ้ดยการใหเวลากับเธอ

คำถาม
1. พระเยซูทรงสนพระทัยแคความตองการทางดานรางกายหรือแคความตองการทางดานจิตวิญญาณ

ของหญงินัน้ หรอืทัง้สองอยาง ?
2. เมือ่เราคดิถึงความตองการตาง ๆ ในชมุชนของเรา ครสิตจกัรจะเปนเส้ือคลมุแหงการรักษาและเปน

สนัติสขุใหแกคนท่ีมคีวามตองการอยางท่ีสดุไดอยางไรบาง ?

การใครครวญ
พระเยซูทรงใหเวลากับหญิงท่ีเจ็บปวยคนน้ัน แมวาพระองคกำลังเดินทางไปรักษาเด็กผูหญิงอีกคนหน่ึง
ที่กำลังจะตายก็ตาม พระองคเห็นคุณคาของเธอและใหพ้ืนท่ีกับเธอท่ีเธอจะบอกเลาเร่ืองราวของตัวเธอ
พระองคตรสักับเธอวา "ลกูหญิงเอย ทีเ่จาหายโรคน้ันก็เพราะเจาเช่ือ จงไปเปนสขุเถิด" นีเ่ปนมากกวาการ
รกัษา ทีล่งไปยังความตองการสวนลึกท่ีสดุของเธอ ทัง้สันติสขุและการมีสขุภาพดี

ประเด็นสำคญั: ความทาทายตาง ๆ ในชมุชนของเราเปนเร่ืองทางกายภาพและเปนเร่ืองทางจิตวิญญาณ
เชนกัน ครสิตจกัรจะถูกพระเจาใช เพ่ือทาทายและเอาชนะความบาปและชวยคนเหลาน้ันท่ีกำลังเปนทุกข
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กลุมผูประสานงานทองถ่ินดูขอมูลทั้งหมดที่ถูกรวบรวมมาและเรียบเรียงขอมูลลงบนกระดาษแผนใหญ
ในแบบทีส่ามารถเขาใจไดงาย เตรียมพรอมในการนำเสนอสิง่เหลาน้ีใหแกการประชุมของชมุชน

กลุมผูประสานงานทองถิ่นจัดเตรียมการประชุมของชุมชนและนำเสนอขอมูลอยางชัดเจน แสดงใหเห็น
ถึงขอเท็จจริงที่สำคัญท้ังหมด พวกเขาควรจะสลับกันนำเสนอตารางแตละอัน โดยใชคนท่ีไมซ้ำหนากัน
อธิบายวาขอมูลถูกรวบรวมมาไดอยางไร ใครมีสวนเก่ียวของบาง การตอบสนองของผูใหขอมูลเปน
อยางไรและมีความยากลำบากประการใดบาง ?

ขอเสนอแนะสำหรับการนำเสนอขอมูล

ขณะเตรียมแผนตารางขอมลูทัง้หลายสำหรบัการประชุมของชมุชน โปรดทำใหขอมลูชดัเจนมากท่ีสดุ
เทาท่ีจะทำได
หากผฟูงคิดวาตัวเลขตาง ๆ  เปนเร่ืองทีเ่ขาใจยาก บอกเลาขอมลูอยางเรียบงายท่ีสดุเทาท่ีจะเปนไปได
หากเปนไปได ใหพูดคยุถึงการใชตวัเลขเปอรเซน็ต และวิธีตาง ๆ ทีจ่ะแสดงถึงส่ิงท่ีคนพบเปนรปูภาพ
(ทานอาจจะขอคุณครูคณิตศาสตรใหมีสวนชวยในเร่ืองนี้)
กอนการประชุมนี ้ เลือกคนข้ึนมา 2 คนเพ่ือนำเสนอตารางแตละอนั สงเสริมคนทีไ่มมคีวามมัน่ใจ
ในตนเองใหทำงานน้ีดวยเชนกัน
ชมุชนเปนเจาของขอมลูเหลาน้ี โปรดลองคิดถึงสถานท่ี ๆ สามารถติดตารางเหลาน้ีไดอยางถาวร
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ในตอนทายของการนำเสนอส้ัน ๆ   แตละอัน ใหถามผฟูงวาพวกเขาเห็นดวยกับการคนพบขอมลูเหลาน้ี
หรอืไม หากมีความเหมาะสม ใหแบงคนเปนกลมุยอยเพ่ืออภิปรายในกลมุ จากน้ันใหเวลาสำหรบัคำถาม
และการอภิปรายเพ่ิมเตมิ โปรดลองใชคำถามดานลางน้ี

เราเห็นใครบางในตารางดานลางน้ี ?
เหตุใดสิง่น้ีจงึเปนกรณีขึน้มา ?
ขอมลูนีม้คีวามหมายตอเราอยางไร ? มนัสือ่ความในทางบวกและทางลบอยางไร ?
ชมุชนควรทำอยางไรเพ่ือดแูลประเด็นตาง ๆ ทีก่ำลังผดุขึน้มาเหลาน้ี ?

ขอเสนอแนะในการนำการอภปิราย
เมือ่มกีารพูดคยุในเร่ืองของผลลพัธใหคดิวาใครจะเปนผรูบัผดิชอบในการถามคำถามสำคญัตาง ๆ
คน ๆ  นีจ้ะตองเปนผทูีม่คีวามสามารถดานการใหกำลังใจและสามารถจดัการการอภิปรายในกลมุใหญ
ได พวกเขาจะตองมคีวามสามารถในการรวบรวมการพูดคยุตาง ๆ เพ่ือสรางขอสรุปสำหรับแตละ
คำถามดวย
โปรดทำใหแนใจวาเม่ือถึงชวงทายของการพูดคยุ คนในชมุชนจะตระหนักดีถึงทรัพยากรและกำลัง
ของพวกเขาท่ีมอีย ูและความทาทายตาง ๆ  ทีพ่วกเขาจะเผชิญหากพวกเขาตองการเปลีย่นแปลง
สิง่ตาง ๆ  ใหดขีึน้
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นีค่อืสวนหน่ึงของการอภิปราย ใชคำถามตาง ๆ และตารางดานลางน้ีเพ่ือพยายามดึงอนัดับความสำคญั
ของความตองการตาง ๆ ขึน้มาในเบือ้งตน อาจทำไดบนกระดานดำ หรือบนกระดาษแผนใหญทีส่ามารถ
สงตอไปรอบหอง โดยเรียงตามลำดบัความสำคญั ทานอาจจะใชวิธีจดัอนัดบัตามทีบ่รรยายไวในหนา 78
ไดเชนกัน

เราจะทราบไดอยางไรวาน่ีคอืปญหาสำคญั ?
จะมอีะไรเกิดข้ึน หากเราไมทำอะไรเลยกับปญหาน้ี ?
ชาวบานกำลงัทำอะไรกบัปญหาในขณะน้ี ?
เรามทีรพัยากรอะไรบางท่ีจะใชจดัการปญหาท่ีเราทราบแลวน้ี ?
ทานตองการจะเปล่ียนแปลงปญหาน้ีหรอืไม ?

ลำดับ รายการตามลำดับ เหตุใดปญหาน้ีจงึม ี      อะไรคอื                   เรามีความสามารถและทรัพยากร
ความสำคัญ ความสำคัญ ?              สิง่ท่ีตองทำ ?          อะไรบางท่ีจะทำสิง่น้ี ?
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เมือ่กลมุใหอนัดบัความสำคัญกับปญหาใหญอนัหน่ึงทีพ่วกเขาคิดวาพวกเขาสามารถจัดการกับมนัไดแลว
บางครั้งเปนความคิดที่ดีที่จะมองปญหาใหลึกลงไปกวาเดิม สิ่งนี้จะชวยพวกเขาใหคิดวาชุมชนจะตอบ
สนองความตองการอันน้ันไดอยางไร วิธีหน่ึงท่ีจะเจาะลึกคือการใชคำถาม "แลวทำไมถึงเปนเชนน้ัน"
หรือใชตนไมแสดงปญหาซ่ึงจะชวยใหเห็นภาพผลกระทบและสาเหตุรากเหงาของประเด็นน้ัน ๆ

วธิกีารใชคำถาม "แลวทำไมถงึเปนเชนน้ัน"

สิง่ท่ีเราตองการในการใชคำถามนีก็้คอื กระดาษหลายแผนและปากกา และวิทยากรกระบวนการท่ีจะเปน
ผูถามคำถามน้ีกับกลุมตาง ๆ ทานสามารถเร่ิมแบบฝกหัดน้ีไดโดยการถามกลุมถึงปญหาท่ีพวกเขาเจอ
ระหวางการรวบรวมขอมลู จากนัน้ ทานถามพวกเขาวาเหตุใดปญหาน้ีจงึดำรงอย ูและทกุ ๆ  คำตอบทีพ่วก
เขาตอบ ใหทานถามพวกเขาวา "แลวทำไมถงึเปนเชนน้ัน ?" ทานจะถามคำถามนีต้อไปเรือ่ย ๆ  จนกวาทาน
ไดไปถึงสาเหตุรากเหงาของปญหาท่ีพวกเขาเลาใหฟงในตอนตนไดอยางชัดเจน และน่ีคอืตัวอยาง:

ผูคนเจ็บปวย
แลวทำไมถงึเปนเชนน้ัน ?
น้ำสกปรก
แลวทำไมถงึเปนเชนน้ัน ?
ไมมีการดูแลแหลงน้ำ
แลวทำไมถงึเปนเชนน้ัน ?
ไมมีเงินท่ีจะจายเพ่ือดูแลแหลงน้ำ
แลวทำไมถงึเปนเชนน้ัน ?
ชุมชนนี้ไมเปนระเบียบพอท่ีจะเก็บรวบรวมเงินสำหรับงานน้ี
แลวทำไมถงึเปนเชนน้ัน ?
ไมมีผูนำหรือชุมชนไมมีวิสัยทัศนในเร่ืองนี้
แลวทำไมถงึเปนเชนน้ัน ?
ไมมีใครคิดวาสิ่งน้ีเปนปญหาใหญ
หากกลุมสามารถทำแบบฝกหัดนี้ใหเสร็จลงดวยความสำเร็จ จากน้ันพวกเขาจะไดพบเคร่ืองมือชิ้นท่ีสอง
ตนไมแสดงปญหา ซึง่ทำไดงายมาก และเปนแบบฝกหัดเสรมิดวยวิธีการท่ีคลายคลงึกันดวย
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°“√«‘‡§√“–Àèμåπ‰¡å· ¥ßªò≠À“

วิธีที่ละเอียดครอบคลุมมากกวาวิธีการถาม "แลวทำไมถึงเปนเชนนั้น ?" ก็คือตนไมแสดงปญหา ซึ่งถูก
บรรยายไวดานลางน้ี

3.  บรรยายถงึสาเหตุรากเหงา 4.  ทานไดตนไมแสดงปญหาออกมาแลว

ปญหา

1. ระบุปญหา

ผลกระทบตาง ๆ

2. บรรยายถึงผลกระทบตาง ๆ

สาเหตุรากเหงา

ปญหา

ผลกระทบตาง ๆ

สาเหตุรากเหงา

วิธีการสรางตนไมแสดงปญหา
ตกลงรวมกันเลือกปญหาหลักออกมาหน่ึงอยางและเขียนปญหาลงบนลำตน ขัน้แรก ระบุผลกระทบตาง ๆ
ของปญหาหลักน้ันและเขียนพวกมันลงบนกระดาษหรือการดตดิบนสวนของใบไมและก่ิงกานสาขาของตนไม
จากน้ัน ระบุสาเหตุรากเหงาของปญหาน้ัน และเขียนลงบนกระดาษหรือการดติดลงบนสวนของราก
สงเสริมใหมกีารอภิปราย และทำใหแนใจวาผเูขารวมทราบวาพวกเขาสามารถยายการดเหลาน้ันไปสวนอ่ืน
ของตนไมได ลากเสนตรงแนวตั้งหลาย ๆ เสนเพ่ือลากแสดงความสัมพันธระหวางสาเหตุรากเหงากับ
ผลกระทบเหลาน้ัน

วิธีการใชตนไมแสดงปญหา
ตนไมแสดงปญหาน้ันดีสำหรับการใชดูวาคริสตจักรหรือชุมชนควรจะดูแลผลกระทบของปญหาหรือ
รากเหงาของปญหาน้ันหรือไม โดยท่ัวไปแลว การจัดการกับผลกระทบน้ันสามารถทำไดงายกวา แตสวน
ใหญแลวเปนการแกปญหาระยะส้ันเทาน้ัน การจัดการกับสาเหตุรากเหงาน้ันสวนใหญแลวจะเปนเร่ือง
ทีท่าทายมากวา แตจะนำมาซึง่การเปล่ียนแปลงท่ีย่ังยืน
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ตวัอยางที ่ 1: ตนไมแสดงปญหาเรือ่งการขาดแคลนน้ำทีส่ะอาดปลอดภยั

นีค่อืตวัอยางการทำงานของตนไมแสดงปญหา ทานสามารถใชตวัอยางน้ีเพ่ือคดิวาคริสตจักรของทานควร
จะตอบสนองกบัสาเหตุรากเหงาหรือผลกระทบตาง ๆ ไดอยางไร

º≈°√–∑∫
‡¥Á° Ê À¬ÿ¥‰ª‚√ß‡√’¬π ¡’‡ß‘π ”À√—∫

§ã“‡∑Õ¡πåÕ¬≈ß

¡’‡«≈“„π°“√∑”‰√ã
∑”π“ πåÕ¬≈ß

√“¬‰¥å≈¥≈ß

§ã“„™å®ã“¬„π°“√
‡°Á∫°—°πÈ” Ÿß¢÷Èπ

¡’‚¿™π“°“√
∑’Ë·¬ã≈ß

μåÕß´◊ÈÕπÈ”

ªò≠À“
°“√¢“¥·§≈ππÈ” –Õ“¥

„™å·À≈ãßπÈ”
∑’Ë °ª√°

¡’‚√§¿—¬‰¢å‡®Á∫¡“°¢÷Èπ

Õ—μ√“°“√μ“¬ Ÿß¢÷Èπ

«‘∏’°“√∑”ø“√è¡∑’ËμåÕß
„™åπÈ”Õ¬ã“ß¡“°

§«“¡μåÕß°“√„™åπÈ”
„π‰√ãπ“ Ÿß¢÷Èπ

∫ãÕπÈ”·Àåß≈ß

ªòù¡πÈ” ”À√—∫∫ãÕπÈ”‡ ’¬

√–¥—∫æ◊Èπº‘«¢ÕßπÈ”„μå¥‘πμË”≈ß

¡’§«“¡μåÕß°“√„™åπÈ”„π
§√—«‡√◊Õπ Ÿß¢÷Èπ

 “‡Àμÿ√“°‡Àßå“
§«“¡°¥¥—π®“°®”π«πª√–™“°√
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ตวัอยางที ่2: ตนไมแสดงปญหาเร่ืองการตีตราผท่ีูตองใชชวีติกับ HIV

ทานสามารถใชตัวอยางน้ีเพ่ือคิดวาคริสตจักรควรจะตอบสนองอยางดีที่สุดไดอยางไรตอสาเหตุรากเหงา
หรอืผลกระทบตาง ๆ

º≈°√–∑∫

¢“¥°“√¥Ÿ·≈¥å“π ÿ¢¿“æ

§«“¡¬“°®π

√“¬‰¥å≈¥≈ß§«“¡‡§√’¬¥·≈–
Õ“°“√ ÷́¡‡»√å“

 Ÿ≠‡ ’¬°“√‡ÀÁπ
§ÿ≥§ã“¢Õßμπ‡Õß

μåÕß´◊ÈÕπÈ”

ªò≠À“
‡√◊ËÕß°“√μ’μ√“ºåŸ∑’ËμåÕß
„™å™’«‘μ°—∫ HIV

Õ—μ√“°“√μ“¬ Ÿß¢÷Èπ

§«“¡°≈—«

°“√¢“¥§«“¡‡¢å“∂÷ß “‡Àμÿ
·≈–º≈°√–∑∫¢Õß HIV
μãÕºåŸ§πÕ¬ã“ß∂Ÿ°μåÕß

§«“¡‡™◊ËÕμã“ß Ê

°“√ Õπ∑’Ë‰¡ã‡À¡“– ¡¢Õß§√‘ μ®—°√

¢“¥ºåŸπ”„π°“√μãÕμå“πÕ§μ‘

 “‡Àμÿ√“°‡Àßå“
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¢—ÈπμÕπ∑’Ë 6: °“√®—¥∑”¢åÕ¡Ÿ≈¢÷Èπ¡“

เม่ือทานไดดูขอมูลทั้งหมดและหาขอสรุปบางอยางไดแลว
เปนประโยชนอยางย่ิงท่ีจะจัดทำรายงานสัน้ ๆ ขึน้มา

สวนใหญแลวรายงานน้ีมักจะถูกเรียกวารายงานขอมูล
พ้ืนฐาน ซึง่จะชวยทานในการเปรยีบเทียบสถานการณ
ขณะปจจุบันกับสถานการณในอนาคต

หากทานไดรบัทนุจากผบูรจิาคในอนาคต สิง่น้ีคอื
ขอมูลสำคัญท่ีจะนำมาใชในการเขียนรายงานเพ่ือ
แจงใหทราบถึงความกาวหนาของโครงการชุมชนของทาน

‚§√ß √å“ß ”À√—∫√“¬ß“π¢åÕ¡Ÿ≈æ◊Èπ∞“π

1. ™◊ËÕ¢Õß™ÿ¡™π·≈–∑’ËÕ¬ãŸ

2. «—π∑’Ëª√–™ÿ¡·≈–ºåŸ‡¢å“√ã«¡ª√–™ÿ¡

3. °“√∫√√¬“¬ √ÿª∂÷ßª√–‡¥Áπμã“ß Ê

∑’Ë§åπæ∫ (∑ã“πÕ“®®–√«¡‡Õ“μ“√“ß∫“ß

Õ—π∑’Ë· ¥ß„Àå‡ÀÁπÀ≈—°∞“πÕ—π™—¥‡®π

¢Õßªò≠À“‡¢å“‰ª¥å«¬)

4. ¢åÕ √ÿª ”§—≠ (Õ“®„™åμåπ‰¡å· ¥ß

ªò≠À“· ¥ß„Àå‡ÀÁπ∂÷ßª√–‡¥ÁπÀ≈—°

μã“ß Ê )

5. ¢åÕ‡ πÕ·π– ”À√—∫Õπ“§μ
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 ã«π∑’Ë 5: °“√‡√’¬π√åŸ·≈–°“√§‘¥‰μ√ãμ√Õß

นีค่อืสวนสำคญัท่ีครสิตจกัรและชุมชนควรจะทบทวนและคิดใครครวญถึงสิง่ท่ีทำไดด ีและส่ิงใดท่ีสามารถ
ทำใหดีกวาน้ันไดในแบบที่พวกเขาไดเรียนรูและไดทำงานดวยกันไปแลว

การคิดไตรตรองสำหรบัสวนท่ี 1: เราควรจะทำงานกบัชมุชนของเราอยางไร ?
1. เราไดเรียนรอูะไรบาง เราจะทำงานรวมกับชมุชนอยางดีทีส่ดุไดอยางไร ?
2. เราจะชวยครสิตจกัรและชมุชนใหทำงานรวมกนัอยางมปีระสทิธิภาพมากข้ึนในอนาคตไดอยางไร ?
3. เราไดรวมเอาคนท่ีออนแอและไมไดรบัความสำคญัเขามาในการอภิปรายตาง ๆ และการเก็บรวบรวม

ขอมลูหรือไม ?

การคดิไตรตรองสำหรบัสวนท่ี 2: การบรรยายลกัษณะชมุชน
1. เราไดบรรยายลักษณะของชุมชนอยางถูกตองหรอืไม และไดระบุจดุแข็งและความตองการตาง ๆ ของ

ชมุชนหรือไม ?
2. ความเหน็ของทกุคนไดถูกแสดงไวในการบรรยายลกัษณะของชมุชนหรอืไม ?
3. เคร่ืองมอืตาง ๆ มปีระโยชนหรอืไม? เราจะทำอะไรไดบางเพ่ือพัฒนาใหเคร่ืองมอืเหลาน้ันดีย่ิงขึน้ ?

การคดิไตรตรองสำหรบัสวนท่ี 3: การรวบรวมขอมูล
1. เราไดสรางความรสูกึของความเปนเจาของหรือไม ขณะท่ีเก็บขอมลูจากสมาชิกชุมชน ?
2. เราคิดวาเราไดขอมลูจากชมุชนอยางเพียงพอหรือไม ? หากไม เราควรหาขอมลูจากแหลงขอมลูอืน่ ๆ

อนัใดบาง ?

การคิดไตรตรองสำหรบัสวนท่ี 4: การวเิคราะหขอมูล
1. ชมุชนเขาใจขอมลูทัง้หมดท่ีถูกนำเสนอใหกับพวกเขาหรือไม ?
2. มคีวามเขาใจรวมกันถึงปญหาสำคญัตาง ๆ หรอืไม ?
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√–¬–∑’Ë 3 :
°“√§‘¥Ωòπ·≈–«“ß·ºπªØ‘∫—μ‘ß“π
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¿“æ√«¡¢Õß√–¬–∑’Ë 3: °“√§‘¥Ωòπ·≈–«“ß·ºπªØ‘∫—μ‘ß“π
‡ªá“À¡“¬¢Õß√–¬–π’È:
เพ่ือชวยคนใหตระหนักถึงความฝนของพวกเขาขณะท่ีพัฒนาแผนการปฏิบัติงานท่ีนำไปใชไดจริงข้ึนมา

ระยะท่ี 3 ประกอบไปดวย 4 สวน

เชนเดียวกับระยะท่ี 2: การสรางวิสัยทัศนใหกับชุมชน ในระยะน้ีมีการศึกษาพระคัมภีรตลอดท้ังระยะ
ซึง่จะนำไปใชกับครสิตจกัร หรอืนำไปใชกับคริสตจกัรและชุมชนไดตามความเหมาะสม

1. °“√§‘¥Ωòπ 3. °“√«“ß·ºπ°“√

ªØ‘∫—μ‘ß“π

2.  √å“ß§«“¡™—¥‡®π„Àå°—∫

 ‘Ëß∑’Ë®–∑”μãÕ‰ª
4. °“√‡√’¬π√åŸ·≈–°“√§‘¥‰μ√ãμ√Õß
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 ã«π∑’Ë 1: °“√§‘¥Ωòπ
‡ªá“À¡“¬¢Õß ã«π∑’Ë 1:
ใหเวลากับทกุคนเพ่ือฝนถึงวิธีทีด่ทีีส่ดุท่ีจะตอบสนองความตองการตาง ๆ ทีพ่วกเขาระบุไวแลวในชมุชน
หากทานตองการทำแบบฝกหัดนีค้วบคไูปกบัการศกึษาพระคมัภรี โปรดใชการศึกษาพระคมัภรีในหนา 113

∫∑‡√‘Ë¡μåπ ãŸ°“√ √å“ßΩòπ
สวนน้ีคอืการใหผเูขารวมไดมโีอกาสคิดฝนถึงหนทางแกไขตาง ๆ
ใหกับบรรดาปญหาท่ีพวกเขาเขาใจและไดวิเคราะหไปแลวในระยะ
ทีผ่านมา มอีนัตรายอยทูีน่ัน่เสมอ เมือ่เราระบุความตองการไดแลว
เรามกัจะกระโดดเขาวางแผนแกไขทนัที แตในประสบการณของ
พวกเราแลว เปนการดีทีจ่ะใหเวลาสักหนอยเพ่ือคดิฝนรอบ ๆ ปญหา
เพ่ือใหพ้ืนท่ีในการหาวิธีแกไขปญหาอ่ืน ๆ ทีท่านอาจจะไมทนั
คิดถึงมันและส่ิงน้ีอนุญาตใหเราเปดรับการนำของพระเจาและ
ฉบัไวตอวธีิทีม่งุไปขางหนา เราตองการเวลาเพ่ือตดัสินใจวาวิธีใด
มคีวามเหมาะสมมากท่ีสดุในการจัดการกับปญหาท่ีเราระบุเอาไวแลว

ในระยะการทำงานน้ีมีเอกสารหลายช้ินท่ีจะชวยใหผูเขารวมสามารถมองเห็นภาพความฝนของพวกเขา
ได เพ่ือทีส่ิง่น้ีจะไดรบัการบอกเลาและส่ือสารกับคนอ่ืน ๆ กอนท่ีจะเขาในรายละเอียดแผนโครงการ

..........................................................

.....................................................................................................................................................

กรณีศึกษา:
ในพ้ืนท่ี ๆ  หางไกลในเคนยา ผคูนในเผามาไซบางคนไดทำโครงการหน่ึง
ทีค่ลายคลึงกับอโูมจา พวกเขาฝนถึงการมีสายโทรศัพทเปนของตัวเอง
วิทยากรกระบวนการพยายามดึงพวกเขาออกจากการติดตามความฝน
ทีไ่มอยใูนโลกแหงความเปนจรงิอนัน้ี อยางไรก็ตาม ภายใน 18 เดือน
พวกเขาไดทำใหการติดตั้งเสาโทรศัพทมือถือเปนความจริงข้ึนมา
ได ผานผใูหบรกิารทางดานเครอืขายรายใหญรายหนึง่ เวลาน้ีพวกเขา
มีเครือขายท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีอยางนาอัศจรรย และมีสถานท่ีเพ่ือชารจ
โทรศัพทของพวกเขา

...........................................................................................
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«‘∏’∑”∑’≈–¢—ÈπμÕπμ“¡≈”¥—∫

1. หาสถานท่ี ๆ ผอนคลายและสะดวกสบาย

2. อธิบายใหกลมุฟงวาเราจะใชเวลาท้ังหมดในการประชมุนีค้ดิฝนถึงวิธีแกปญหาท่ีสมบรูณแบบสำหรบั
หน่ึงความตองการหรือมากกวาน้ันท่ีเราไดระบุเอาไวแลวในชุมชนของเรา

3. เชญิใหผเูขารวมทุกคนหามุมหนึง่ในหองหรอืในสถานท่ี ๆ ทานเลือกไว ทีพ่วกเขาจะรสูกึสบายใจ
และสงเสรมิใหพวกเขาคิดฝน บอกใหพวกเขาทราบวาเขามีเวลาเทาใด

4. หลงัจากหน่ึงชัว่โมงผานไป หรอืนานเทาใดก็ตามทีท่านไดกำหนดไว ขอใหทกุคนเขียนหรือวาดรูป
ความฝนของพวกเขาลงบนกระดาษหรือการด

5. แบงผูเขารวมเปนกลุมยอยและเชิญพวกเขาใหเลนบทบาทสมมุติตามความฝนท่ีคิดเอาไว
หรอืเขยีนภาพท่ีพวกเขาสามารถแบงปนใหคนอืน่ ๆ ดไูด

6. ในกลมุใหญ อภิปรายถึงแนวทางท่ัวไปของความฝนเหลาน้ัน และคนหาวาความฝนตาง ๆ
ควรจะถกูจดัลำดบัความสำคญัอยางไร หรอืผนวกรวมกนัเปนความฝนรวมกนั
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ความหวงัในอนาคต

อาน เศคาริยาห 8:3-23
ขอความน้ีคือพระสัญญาขององคพระผูเปนเจาท่ีจะอวยพรเยรูซาเล็ม เศคาริยาหวาดภาพของเยรูซาเล็ม
ที่จะไดรับการอวยพรอยางไรบาง
1. ขอใหผเูขาเรียนเขียนรายการการอวยพร หรือวาดภาพของเยรูซาเลม็ในอนาคต

2. จากน้ันขอใหพวกเขาวาดภาพชุมชนในอนาคตที่พวกเขาอยากเห็น
3. แบงคนเปนกลมุละ 2-3 คนเพ่ือเลาภาพของพวกเขาใหแกกันและกัน จากน้ันเชิญใหบางคน

ขึน้มาเลาถึงภาพของพวกเขากับกลมุใหญ
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 ã«π∑’Ë 2:  √å“ß§«“¡™—¥‡®π„Àå°—∫ ‘Ëß∑’Ë®–∑”μãÕ‰ª

เปาหมายของสวนท่ี 2 :
เปาหมายคือการชวยกลุมใหคิดอยางรอบคอบในเรื่องของรายละเอียดท่ีลึกลงสำหรับโครงการที่พวกเขา
ตองการทำ เพ่ือใหมีความเขาใจอยางชัดเจนวาจะมีสิ่งใดเขามาเก่ียวของดวย คริสตจักรและชุมชนมี
ความเปนเจาของโครงการน้ี

ขั้นตอนหลัก
1. หากมีความเหมาะสม ใหจดัทำการศกึษาพระคัมภรีในอสิยาห 65
2. ใช "สามเหล่ียมแหงความฝน" เพ่ือระดมความคิดหาวิธีตาง ๆ ทีค่วรทำเพ่ือทำความฝนใหเปนจริง
3. ใชแบบฝกหัด "กำลังจะไปตลาด" เพ่ือดวูาทุกคนเห็นพองตองกันหรือไมและเพ่ือรวบรวมความเขาใจ

เจาะลึกใหม  ๆ ทีอ่าจเปนประโยชนตอโครงการ
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นิมิตของอสิยาห

อานอิสยาห 65:17-25
ในระหวางการกลาวเตือนอสิราเอลอยางเครงเครียดจริงจัง พระเจาทรงตรัสผานอิสยาหเพ่ือใหคำพยากรณ
ที่สรางแรงบันดาลใจตออนาคต

1. อะไรคือการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ทีพ่ระเจาจะทรงนำมาให ?
2. สิง่เลวรายอะไรบางท่ีจะหยุดเกิดขึน้ ?
3. สิง่ดอีะไรบางท่ีจะเร่ิมเกิดข้ึน ?
4. ความหวังอะไรทีท่านมตีอชมุชนของทาน ?
5. นมิติของอสิยาหสวนใดท่ีทานอยากใหกลายเปนความจริงข้ึนมาในชมุชนของทานมากท่ีสดุ ?
6. ทานมคีวามหวงัอืน่ ๆ หรอืความฝนอืน่ ๆ สำหรบัชมุชนของทานหรือไม? สิง่นัน้คืออะไร ?
7. ความรทูีว่าในวันหน่ึงน้ัน พระเจาจะทรงทำใหพระสัญญาท้ังหมดของพระองคสำเร็จไดเปล่ียนส่ิงท่ีทาน

ทำในตอนนีอ้ยางไรบาง ?

ประเด็นหลัก: พระเจาทรงสัญญาท่ีจะนำการเปล่ียนแปลงอยางไมนาเช่ือมายังประชาชนชาวอิสราเอล
และพระองคทรงสัญญาท่ีจะทำเชนน้ันในชุมชนของพวกเราเชนกัน
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เม่ือกลุมเห็นดวยกับความฝนในอนาคตแลว ใหพวกเขาระดมสมองหาวิธีในระดับตาง ๆ เพ่ือทำใหฝน
เปนจรงิ จากนัน้ นำวิธีตาง ๆ  นีม้าจดักลมุเขาดวยกันลงใตคำถามในสามเหลีย่มดานลางนี ้อาจจะเปนการดี
ทีจ่ะวาดภาพสามเหล่ียมขนาดใหญทีท่กุคนสามารถมองเห็นความคิดท่ีแตกตางกันน้ันได สิง่น้ีจะชวยให
ทัง้กลมุไดจดัลำดบัความสำคัญถึงวิธีทีพ่วกเขาสามารถท่ีจะทำไดดทีีส่ดุดวยตัวของพวกเขาเอง

¢—Èπ∑’Ë 2:  “¡‡À≈’Ë¬¡·Àãß§«“¡Ωòπ

เราตองการความชวยเหลือจากภายนอกหรือไม
และมันประกอบไปดวยอะไรบาง ?

ตวัอยางเชน: คำแนะนำจากผมูอีำนาจในทองถ่ินหรือ
องคกรตาง ๆ ในเร่ืองของน้ำ สขุอนามยั และเกษตรกรรม

เราควรจะทำงานรวมกับชมุชนอ่ืนๆ แหงใดบาง
และพวกเขามีแหลงทรัพยากรอะไรบางที่สามารถแบงปน
รวมกับเราได ?

ตวัอยางเชน: นกิายอ่ืน ๆ หรอืศาสนาอ่ืนท่ีสามารถ
แบงปนประสบการณและทรัพยากรเชน อาคาร
และเครื่องมือเครื่องใช

อะไรคอืสิง่ทีเ่ราทำไดดวยตวัเอง และดวยทรพัยากรอะไร ?

ตวัอยางเชน: การขุดบอน้ำ การทำไรทำนา
การสรางโกดังเก็บของดวยแรงงานและวัสดขุองเราเอง
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¢—ÈπμÕπ∑’Ë 3: °”≈—ß®–‰ªμ≈“¥

จุดประสงค

กิจกรรมน้ีถูกออกแบบมาเพ่ือคนหาวาคนอุทิศตัวใหกับความคิดริเร่ิมหรือกับโครงการอยางไรบาง
โปรดดกูารบรรยายดานลางและวาดหรือเขยีนบรรยายภาพเหลาน้ีลงบนแผนกระดาษและติดไวรอบ ๆ  หอง
ใหผูเขารวมคิดถึงตัวโครงการและพวกเขารูสึกอยางไรกับโครงการและตัวของพวกเขากำลังอยู ณ จดุใด
ของแผนกระดาษตาง ๆ เหลาน้ัน

1. ยังอยทูีบ่าน - ไมสนใจทีจ่ะไป (ไมสนใจโครงการน้ี)
2. กำลังเดินไปทีป่ายรถเมล (คดิวาสิง่นีเ้ปนความคดิทีด่ี

แตยังไมอุทิศตนใหกับมัน)
3. กำลงัขึน้รถเมล (อทุศิตนแตยังตองการขอมลูเพ่ิมเตมิ)
4. อยูบนรถเมลและเพลิดเพลินกับการดูวิวผานหนาตาง

(อุทิศตนใหกับมันและมีแรงจูงใจ)
5. เดินรอบตลาดเพลิดเพลินกับบรรยากาศและผูคน

(อุทิศตนอยางเต็มตัวและพรอมที่จะรับมือกับ
ความทาทาย)

เม่ือทุกคนยืนอยูในท่ีตาง ๆ แลว ใหถามพวกเขาบางคนวาเพราะอะไรพวกเขาจึงยืนอยูที่นั่น จากน้ัน
ถามพวกเขาวามสีิง่ใดบางท่ีจะชวยพวกเขาใหเคล่ือนไปในจดุท่ีอทุศิตนมากกวาน้ี ความคิดเจาะลึกเหลาน้ี
อาจเปนประโยชนในการเปดเผยส่ิงตาง ๆ  ทีก่ลมุไมไดคดิถึงมากอนและสามารถเอาไปใชสรางความชดัเจน
ใหกับแงมุมบางอยางของโครงการน้ันท่ีคนตองการจะทำ

แบบฝกน้ีสามารถนำไปใชไดในหลายจุดระหวางโครงการ เพ่ือคนหาวาคนยังคงอทุศิตนอยหูรือไมเม่ือเทียบ
กับตอนตน หรอืมสีิง่ใดเปลีย่นแปลงหรือไม
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‡ªá“À¡“¬¢Õß ã«π∑’Ë 3:

เพ่ือชวยชุมชนตั้งเปาหมายและพัฒนาแผนการปฏิบัติงานข้ึนมา

ขัน้ตอนหลัก
1. ทำการศกึษาพระคัมภีรในหัวขอ "การเดินบนน้ำ" หากมีความเหมาะสม
2. วางแผนโครงการโดยทำแบบฝกหัดรถเมลเล็ก
3. ใชตารางการวางแผนเพ่ือเปล่ียนแบบฝกหัดรถเมลเล็กใหกลายเปนแผนข้ึนมา
4. ใชกิจกรรมราวตากผาเพ่ือวางแผนวากิจกรรมใดควรเกิดข้ึนเม่ือใด
5. ทดสอบแผนโดยใชเหตุการณตาง ๆ
6. ตรวจทบทวนตารางการวางแผนตาง ๆ
7. คิดถึงโครงสรางท่ีดีที่สุดสำหรับกลุมเพ่ือการบริหารโครงการ

 ã«π∑’Ë 3: °“√«“ß·ºπªØ‘∫—μ‘ß“π
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การทรงดำเนนิบนน้ำ
อูโมจาคือการนำการเปล่ียนแปลงทางบวกมาสูชุมชนและเปล่ียนแปลงครอบครัวและบุคคล อูโมจา
เก่ียวของกับการลองเสี่ยงและตองใชความกลาหาญและความเช่ือที่บางครั้งอาจมีสิ่งใหมเกิดขึ้น
หรืออาจจะพบเจอกับคนท่ีเราอาจจะไมชอบหรือมีอคติตอพวกเขา

การศึกษาพระคัมภรีตอนน้ีหนุนใจเราใหลองเสีย่ง ดวยความมัน่ใจทีว่าพระเจาทรงสตัยซือ่และจะทรงนำเรา
และชวยเราผานความยากลำบากท้ังหลายท่ีเราอาจพบเจอ

หากทานตองการ ทานอาจจะแบงการศึกษาพระคัมภีรตอนน้ีออกเปนสามสวน: การมองเห็นลม
การทรงดำเนินบนน้ำ และการเพงมองไปทีพ่ระเยซู
อานมาระโก 6:45-56

¢—ÈπμÕπ∑’Ë 1: °“√»÷°…“æ√–§—¡¿’√è

การมองเหน็ลม
1. มีแงมุมใดในโครงการนี้ที่ทานรูสึกกลัวอยางท่ีสุด

หรืออาจทำใหทานรูสึกไมไววางใจในพระเจา
2. สิ่งเหลาน้ีจะไดรับการจัดการในทางปฏิบัติ

และทางจิตวิญญาณไดอยางไร ?
3. อะไรคืออีกกาวหน่ึงท่ีทานสามารถกาวออกมาได

เพ่ือจดัการกับความกลวัเหลาน้ี ?
4. ทานเคยมีประสบการณอะไรบางที่พระเจา

ทรงชวยใหทานสามารถกลาลองเสีย่งได ?
การทรงดำเนนิบนน้ำ
1. ความทาทายและปญหาในอดีตที่ทานเผชิญ

สงผลตอการเติบโตทางจิตวิญญาณ
ของทานอยางไรบาง ?

2. ทานคิดวาทีมของโครงการจะสามารถเติบโต
ผานความทาทายไดโดยวิธีใดบาง ?

3. เราจะหาเวลาและพ้ืนท่ีในการใครครวญ
ความทาทายตาง ๆ ไดอยางไร
และอธิษฐานเผ่ือสิง่เหลาน้ัน ?การเพงมองพระเยซู

1. อะไรคือสิง่ท่ีชวยเราใหกาวออกมาและกลาท่ีจะเส่ียง ?
2. เราจะหนนุใจกนัและกันไดอยางไร ?

อธิษฐาน
เราอธิษฐานทีท่านจะมกีำลงัทีจ่ะตอสกัูบการเดนิทางอันยาวนานน้ี - ไมใชกำลังอนันากลัวของฟนทีข่บกนั
แนนแตเปนกำลงัแหงพระสิรทิีพ่ระเจาทรงประทานให กำลังทีท่นทานตอสิง่ทีไ่มอาจทนทานไดและเทออก
มาเปนความชืน่ชมยนิด ีการขอบพระคุณพระบิดาผทูรงทำใหเราเขมแขง็พอทีจ่ะเปนสวนหน่ึงของทกุสิง่ที่
สดใสและงดงามที่พระองคทรงมีไวสำหรับเรา

(โคโลสี 1:11 จากพระคัมภรีฉบบั The Message)
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เขียนคำพูดตาง ๆ เหลาน้ีลงบนกระดาษและนำไปติดไวรอบ ๆ หอง หรืออีกวิธีหน่ึง เขียนพวกมันลง
บนกระดานดำ เชญิใหทกุคนเลือกคำพดูหนึง่อนัท่ีพวกเขาคิดวามปีระโยชนและเลาใหทกุคนในกลมุฟงวา
เหตุใดพวกเขาจึงชอบคำพูดนั้นและมันหมายความกับเขาวาอยางไรในทางปฏิบัติ หากการอานหนังสือ
เปนเรือ่งยากสำหรบัพวกเขา ขอใหคนหนึง่ชวยอานใหฟง และเชิญใหคนเลือกคำพดูคนละหน่ึงอนั

À“°∑ã“πμåÕß°“√‡¥‘π∫ππÈ” ∑ã“π®–μåÕß‡μ√’¬¡μ—«
«ã“Õ¬ã“ß·√°π—Èπ‡∑å“¢Õß∑ã“π®–‡ªÇ¬° ®“°π—Èπ ∑ã“π
®–æ∫«ã“¡—π§åÿ¡§ã“∑’Ë‰¥åÕÕ°°å“«·√°π—Èπ

‡¡◊ËÕ‡√“æãÿß§«“¡ π„®‰ª∑’Ë°”≈—ß¢Õßæ“¬ÿ
¡“°°«ã“°“√ ∂‘μ¢Õßæ√–‡®å“·≈å«≈ã–°Á
‡√“°”≈—ß¡’ªò≠À“

‡¡◊ËÕ∑ã“π√—∫‡Õ“§«“¡∑å“∑“¬ π’È®– √å“ß
§ÿ≥≈—°…≥–„Àå·°ã∑ã“π ·¡å«ã“∑ã“π‰¡ã‰¥å∑”Àπå“∑’Ë
Õ¬ã“ß ¡∫Ÿ√≥è·∫∫°Áμ“¡

™’«‘μ¢Õß‡√“‰¡ã„™ã°“√¥Ÿ·≈μ—«‡Õß·μã‡ªöπ°“√· ¥ß
§«“¡°≈å“À“≠·≈–°“√√—∫„™å

æ√–‡®å“∑√ß√—°∑ã“π‡¡◊ËÕ
∑ã“πÕ¬ãŸ„π‡√◊Õ - ·μãÕ–‰√
ÀπÕ∑’ËÕ“®§Õ¬∑ã“πÕ¬ãŸ
¢å“ßπÕ°‡√◊Õ À“°∑ã“π«“ß
„®æ√–Õß§è¡“°°«ã“π’È ?

‡ª‚μ√∑√“∫¥’∂÷ß§«“¡ªÅμ‘¬‘π¥’
‡¡◊ËÕæ√–‡¬´Ÿ∑√ß™ã«¬‡¢“‡Õ“‰«å„π
¢≥–∑’Ë¡’§«“¡μåÕß°“√Õ¬ã“ß∑’Ë ÿ¥
‡¡◊ËÕ∑ã“π≈å¡≈ß æ√–‡¬´Ÿ®–∑√ßÕ¬ãŸ
∑’Ëπ—Ëπ‡æ◊ËÕæ¬ÿß∑ã“π¢÷Èπ¡“ -
∑ã“π®–‰¡ã≈å¡·μã‡æ’¬ß≈”æ—ß

¡—π§◊Õ§«“¡μ—Èß„®¢Õß‡ª‚μ√
π—Ëπ‡Õß∑’Ë®–‡ ’Ë¬ß∑’Ë®–≈å¡‡À≈«
·≈– ‘Ëßπ—Èπ™ã«¬‡¢“„Àå‡μ‘∫‚μ

∫“ß§√—Èß ‡¡◊ËÕ§«“¡™ã«¬‡À≈◊Õμã“ß Ê „π™’«‘μ¢Õß∑ã“π
∂Ÿ°¥÷ßÕÕ°‰ª‡ ’¬À¡¥ ·≈–∑ã“πæ∫«ã“∑ã“π¡’·§ã‡æ’¬ß
æ√–‡®å“Õß§è‡¥’¬« ∑ã“π®–§åπæ∫«ã“æ√–‡®å“π—Ëπ‡Õß
§◊Õ∑ÿ°Õ¬ã“ß∑’Ë∑ã“πμåÕß°“√

°“√ÕÕ°®“°‡√◊Õ„π¢≥–∑’Ë‰¡ã¡’≈¡·≈–πÈ”°Áπ‘Ëßπ—Èπ
°Á¬“°æÕ·≈å« ·μã„π™’«‘μ®√‘ß¡—π·∑∫®–‰¡ã‡ªöπ
‡™ãππ—Èπ

„π ‘Ëß∑’Ë∑ã“π· ¥ßÕÕ°¡“‡¡◊ËÕ∑ã“π
‡º™‘≠°—∫æ“¬ÿπ—Èπ ‰¥å∑”„Àå∑ã“π§åπ
æ∫«ã“¡’Õ–‰√Õ¬ãŸ „πμ—«∑ã“π ·≈–
μ—¥ ‘π„®«ã“Õ–‰√∑’ËÕ¬ãŸ‡∫◊ÈÕßÀπå“∑ã“π

‡√“¡’∑“ß‡≈◊Õ°∑’Ë®–μÕ∫ πÕßæ“¬ÿ™’«‘μ ∑’Ë®–∑π∑“π¡—π
À√◊Õ∑’Ë®–‚Õ∫°Õ¥¡—π ‡√“®–‡ªÅ¥μ—«μãÕ‚Õ°“ ∑’Ë¡“„πæ“¬ÿ
‡À≈ã“π—ÈπÀ√◊Õ‰¡ã À√◊Õ®–·§ã√ÕÕ¬ãŸ∑’Ëπ—Ëπ
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แบบฝกหัดน้ีอาจถูกทำไปกอนหนาน้ีกับคริสตจักร ซึง่เปนสวนหน่ึงของการฝกสรางวิสยัทัศนของพวกเขา
และอาจจะมีประโยชนที่จะทำซ้ำอีกครั้งเพ่ือชวยใหชุมชนเริ่มคิดวาอะไรคือข้ันตอนสำคัญในการวางแผน
โครงการ ความจริงท่ีวาคริสตจกัรไดทำแบบฝกหัดน้ีไปแลวคร้ังหน่ึงจะชวยใหพวกเขามีความม่ันใจทีจ่ะทำ
มันอีกคร้ังพรอมกับชุมชน

ตวัอยาง:
1. เราตองการทำอะไร ?

โครงการสรางรายไดใหกับเยาวชน

2. เหตใุดเราถงึอยากทำสิง่น้ัน ?
คนหนุมสาวตองการรายไดและความรูสึกเติมเต็ม

3. เราจะทำสิง่น้ีไดอยางไร ?
ระบสุิง่ตาง ๆ ทีค่นหนมุสาวสามารถทำไดเพ่ือสรางรายได
จัดตั้งคณะกรรมการสำหรับกลุมยอย
ฝกอบรมกรรมการในดานทักษะและความรู

4. เรามทีรพัยากรอะไรบาง ?
คนหนุมสาว

5. เราตองการใครบาง ?
คนหนุมสาว
คนทำงานท่ีเปนเยาวชน
ผูนำชุมชนทองถ่ิน
ผูนำคริสตจักรทองถิ่น

6. มีอะไรทีจ่ะยบัยัง้เราไดบาง ?
คนหนุมสาวขาดแรงจูงใจ
ผูนำคริสตจักรไมมีการสนับสนุนคนหนุมสาว
ขาดความรวมมอืจากผนูำชมุชน

7. อะไรทีอ่าจเปนอุปสรรคไดบาง ?
การเปล่ียนแปลงของราคาตลาด
การขาดการอุทิศตนจากกลุม
ลมเหลวทีจ่ะจดัการกับเรือ่งตาง ๆ อยางเหมาะสม

¢—Èπ∑’Ë 2: ·∫∫ΩÉ°À—¥√∂‡¡≈è‡≈Á°
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«“ß‚§√ß √å“ß„Àå°—∫·ºπ¢Õß∑ã“π
วิธีหน่ึงในการวางโครงสรางใหกับแผนของทานคือการใชหวัขอตาง ๆ ดานลางน้ี
1. อะไรคอืสิง่ท่ีเรากำลงัจะทำ ?

สิง่เหลาน้ีคอืสิง่ทีเ่ราสามารถทำไดจรงิเพ่ือทำใหเปาหมายสำเรจ็ ตวัอยางเชน อาจเปนการจดัการประชมุ
เชิงปฏิบัติการสรางทักษะใหกับผูหญิงและเด็กกำพราเพ่ือที่พวกเขาจะเรียนรูวิธีหาเงินผานการขาย
เครือ่งหตัถกรรม หรอืการพัฒนาวธีิทางการเกษตรตาง ๆ

2. ทำไมเราถงึตองการทำสิง่น้ี ?
นี่คือภาพรวมของทิศทางท่ีโครงการตองการจะทำใหสำเร็จและเช่ือมโยงกับวิสัยทัศนที่กวางข้ึนไป
อกีดวย เชนเดียวกับรถเมลเลก็ท่ีตองมทีศิทางในการเดินทาง โครงการของเราก็ตองการเปาหมาย
เชนเดียวกัน สิง่น้ีอาจเปนความตองการเพ่ิมรายไดใหกับผหูญิงท่ีออนแอหรือเด็กกำพราในชมุชน
หรือการปรับปรุงน้ำและสุขอนามัยในชุมชน

3. เราจะทำสิง่น้ีไดอยางไร ?
สิง่เหลาน้ีคอืงานตาง ๆ ทีผ่เูก่ียวของกบัโครงการจะตองทำ เพ่ือใหแนใจวางานไดเปนไปตาม
วัตถุประสงค ตวัอยางเชน การหาคนท่ีจะสอนกลมุแมมายและเด็กกำพราใหมทีกัษะพ้ืนฐาน
ดานการตลาดและจัดหาสถานท่ีสำหรับการฝกอบรมน้ี

4. เรามทีรัพยากรอะไรบาง ?
เปนเร่ืองสำคญัท่ีจะตองคิดถึงทรพัยากรตาง ๆ  ทีเ่รามีอยซูึง่จะตองถูกใชในโครงการน้ี อาจประกอบ
ไปดวยแรงงานคน เวลา ประสบการณหรอืทกัษะ เชนเดียวกับทรพัยากรทางธรรมชาติตาง ๆ
ความสัมพนัธกับองคกรอืน่ ๆ  เงิน และการอธิษฐาน เปนเร่ืองสำคญัดวยเชนกันท่ีจะพิจรณาวาทรัพยากร
ใดทีก่ำลงัตกอยใูนความเสีย่ง หรอืกำลงัรอยหรอ และความคดิในการทำโครงการนีจ้ะทำใหสถานการณ
ดีขึ้นหรือแยลง

5. ใครควรรวมงานนีบ้าง ?
นีค่อืการพิจารณาถึงผทูีค่วรจะมีสวนรวมในการออกแบบ ดำเนนิงาน และประเมินผลโครงการ
และควรจะรวมเอาผทูีไ่ดรบัผลประโยชนและเจาหนาท่ีโครงการ ผนูำครสิตจักร สมาชิกคริสตจักร
และเจาหนาท่ีรัฐของทองถ่ินเอาไวดวย

6. อะไรท่ีอาจยับยัง้เราไวไดบาง ?
นีค่อืการมองสิง่ทีอ่าจจะหยดุไมใหโครงการไดเริม่ออกตวั สิง่นีอ้าจเปนการตอตานจากสมาชกิคนอืน่ ๆ
ในชมุชน การขาดเงินทุน หรอืการขาดทักษะและประสบการณ

7. อะไรท่ีอาจกีดขวางการทำงานของเรา ?
นีค่อืทกุส่ิงทุกอยางท่ีอาจขดัขวางโครงการของเราหลังจากท่ีไดเร่ิมออกตวัไปแลว สิง่เหลาน้ีอาจเปน
ความขัดแยงในทองถ่ิน ภูมอิากาศท่ีผดิฤดูกาล ความเจ็บปวยของเจาหนาท่ีโครงการ หรือนโยบาย
ของรัฐบาล

8. งบประมาณ
เม่ือทานไดดกิูจกรรมทัง้หมดทีโ่ครงการจะตองทำแลว เปนความคดิทีดี่ทีจ่ะดวูากิจกรรมเหลาน้ีจะมี
คาใชจายเทาใด
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¢—ÈπμÕπ∑’Ë 3: μ“√“ß°“√«“ß·ºπ‚§√ß°“√

ชือ่โครงการ
สิง่ทีเ่ราจะทำคอือะไร ?
เหตุใดเราจึงตองการทำสิง่น้ี ?
เราจะทำสิ่งนี้ไดอยางไร?
1. ใครจะเปนคนทำอะไร ?
2. เราควรจะเร่ิมงานนีเ้มือ่ใด ?
3. เราจะตองเตรียมอะไรบาง ?
4. เราจะเริม่เตรยีมงานเมือ่ใด ?
5. มคีาใชจายเทาใด ?

- ตองใชเวลานานเทาใด ?
- ตองใชเงินจำนวนเทาใด ?
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¢—Èπ∑’Ë 4: °“√«“ß·ºπ ”À√—∫∫∑∫“∑Àπå“∑’Ë·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

บทนำ
ณ จดุเริม่ตนของโครงการ เปนเร่ืองสำคญัท่ีจะตองทำใหงานทุกงานมีความชดัเจน และใครจะเปนผทูำงาน
เหลาน้ัน สวนสำคญัในข้ันตอนน้ีคอืการจดัลำดบัความสำคญัวางานใดจะตองทำใหเสรจ็กอน

กิจกรรมการจัดลำดบัความสำคัญ
เพ่ือแนะนำใหทราบถงึความสำคญัของการจดัลำดบัความสำคญั
ใหกลมุอภิปรายปริศนาดานลางน้ี และตอดวยกิจกรรมราวตากผา

"ชายคนหน่ึงมีของสามอยาง: หมาปาไฮยีนา ใบมันฝร่ังจำนวนหน่ึง และแพะหน่ึงตัว ของท้ังหมดน้ีมีคา
ตอเขาเทาเทียมกัน เขาจะตองขามแมน้ำขนาดใหญแหงหน่ึง แตเรือสามารถพาตัวเขาไปไดกับสิง่ของเพียง
หน่ึงอยางเทาน้ัน หากหมาปาไฮยีนาถูกท้ิงไวบนฝงกับแพะ แพะก็จะถูกหมาปากิน หากแพะถูกท้ิงไวกับ
ใบมนัฝร่ัง ๆ ก็จะถูกแพะกิน ชายคนน้ีจะพาของท้ังสามส่ิงน้ีขามแมน้ำอยางปลอดภัยไดอยางไร ?"

ทานอาจใหชุมชนแสดงปริศนาเร่ืองนี้และพยายามคนหาคำตอบ

(คำเฉลยคอื: การเดินทางครัง้ที ่ 1. พาแพะขามไปกอน กลบัมาเรอืเปลา การเดินทางคร้ังที ่ 2: พาไฮยีนา
ไป พาแพะกลับมาดวยการเดินทางคร้ังท่ี 3: พาใบมันฝร่ังไปอกีฝง กลับมาเรือเปลา การเดินทางคร้ังท่ี 4:
มารับแพะขามไปอีกฝง

แบบฝกหัดนี้สามารถชวยใหชุมชนใครครวญถึงลำดับความสำคัญตาง ๆ  ทรัพยากรของชุมชน
อยางเชนเรือ อาจจะมีขนาดเล็กเกินไปท่ีจะทำอะไรทุกอยางในคร้ังเดียว ดังนั้น จึงตองมีการจัดลำดับ
ความสำคญั  งานบางอยางอาจออกมาดีทีส่ดุหากทำตามข้ันตอนเฉพาะของมัน และการทำส่ิงใดส่ิงหน่ึง
กอนกอ็าจสงผลลบทีต่ามมาตอวิถีชวิีตดานตาง ๆ ของชมุชน ตวัอยางเชน การตัดตนไมในบรเิวณรอบ ๆ
ออกจนหมดเพ่ือปลูกบานหรือทำไรทำนาอาจทำใหอยางหน่ึงดีขึ้น แตสิ่งน้ีจะนำไปสูปริมาณน้ำฝน
ที่นอยลงและพืชผลที่คุณภาพไมดีในระยะยาว
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กิจกรรมนีเ้ปนการพยายามชวยใหผเูขารวมไดเห็นภาพส่ิงตาง ๆ ทีพ่วกเขาจะตองทำเพ่ือใหโครงการสำเร็จ
ใหกลมุไดเห็นภาพกิจกรรมตาง ๆ บนกระดาษ จากนัน้ใหกลมุไดอภปิรายวาควรจดัลำดับสิง่ตาง ๆ อยางไร

วิธีทำตามลำดับ
1. เขียนรายการเปาหมาย วัตถปุระสงคและกิจกรรมตาง ๆ

ที่จะตองทำเพ่ือใหโครงการน้ีสำเร็จลงบนกระดาษ
และหนีบพวกมันเอาไวบนราวตากผา หรอืเชอืก

2. เรียงลำดับกิจกรรมบนเชือกใหมตามลำดับที่ควร
จะถูกทำ

3. อภิปรายวากิจกรรมเหลาน้ีควรถูกจัดทำอยางไร
และตองมีทักษะและประสบการณใดบาง
เพ่ือในการทำงานเหลาน้ี

4. อภปิรายวาใครคือคนทีเ่หมาะสมมากท่ีสดุในการทำกิจกรรมแตละอัน และทำเม่ือใด
5. ใชสถานการณในหนา 20 เพ่ือใหไดความเขาใจท่ีลกึซ้ึงย่ิงข้ึนในเร่ืองของปจจยัอ่ืน ๆ ทีค่วรจะเอา

เขามาพิจารณาดวยในการวางแผนโครงการ
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การวางแผนกจิกรรมตาง ๆ

เมื่อทานไดตัดสินใจแลววาจะทำอะไรบางและจะทำอยางไร ตารางดานลางน้ีเปนเคร่ืองมือที่ดีสำหรับ
จัดระเบียบวาทานจะทำอะไรและทำเม่ือใด
ตารางการวางแผนงาน
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แบบฝกหัดทีม่ปีระโยชนอกีอนัหน่ึงก็คอื การจินตนาการวาโครงการไดดำเนนิการไปแลวเปนเวลาหกเดือน
และบคุคลตาง ๆ ดานลางน้ีคอืบทบาทสมมตุ ิ ใหผเูขารวมสมมตุวิาพวกเขาเปนคนเหลาน้ันและมองยอน
กลับไปและบอกเลาถึงความรูสึกของพวกเขาวาสิ่งตาง ๆ ไดดำเนินไปอยางไรบาง ใหเวลาคนสิบนาที
เพ่ือคดิถึงบทบาทสมมตุขิองพวกเขา จากน้ัน เชิญพวกเขากลับเขากลมุและใหแบงปนความคิดของพวก
เขา ใหกลมุไดสงัเกตดวยวาความคิดไตรตรองอนัใดบางท่ีแสดงออกถงึความกลัว ซึง่ความคิดเหลาน้ันควร
จะไดรบัการดูแลในแผนงานปจจบุนัของโครงการ และใหสงัเกตดวยเชนกันวาความรสูกึใดเปนสิง่ท่ีโครงการ
จะทำไดสำเรจ็ และตรวจสอบวาในแผนของโครงการไดรวมเอาสิง่เหลาน้ันเขาไปแลวหรือไม

1. สมาชิกชุมชน
ทานมารวมโครงการนีเ้ปนเวลา  6 เดือนแลว และทานจะบรรยาย
ทกุอยางท่ีทานคิดวามันดีมาก และส่ิงท่ีทานคิดวานาเปนหวง
และเปนเร่ืองทาทายเชนกัน

2. ผนูำครสิตจกัร
ทานสนบัสนนุโครงการน้ีมาตัง้แตเริม่แรก และทานเห็นวากลมุนี้
ไดทำงานหนักกันอยางไรบางเพ่ือที่จะจัดตั้งและบริหารโครงการ
มาตลอดหกเดือน ทานจะพูดถึงสิง่ท่ีทานคิดวาโครงการน้ี
ไดทำใหกับคริสตจกัร และความสัมพนัธของโครงการกับชมุชน
และผลกระทบของโครงการตอกลุมที่ดำเนินการโครงการน้ี

3. สมาชิกชุมชนท่ีเขารวม
เปนเวลา 3 เดือนแลวท่ีทานไดเขามาชวยโครงการ ทานจะเลาให
กลมุฟงวาในระยะสัน้ ๆ ทีท่านไดเขารวมโครงการนัน้เปนอยางไรบาง
โดยเฉพาะอยางย่ิง ทานจะเลาใหฟงวาคนอืน่ ๆ ในโครงการ
ไดตอนรับทานอยางไรในสามเดือนน้ี และทานไดใช ทกัษะ
และประสบการณอะไรไปบาง

4. สมาชิกของกลุมผูประสานงานทองถ่ิน
ทานไดมสีวนรวมในโครงการมาเปนเวลา 12 เดือนแลวระหวาง
การวางแผนและการออกแบบ ในระหวาง 6 เดือนท่ีผานมา
ทานไดชวยในการบริหาร ใหทานเลาใหกลมุฟงถึงความชืน่ชมยนิดี
และความทาทายตาง ๆ ในตลอด 18 เดือนทีผ่านมา
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การไดทำสถานการณตาง ๆ ดานบน และใหความคิดเบ้ืองลึกกับแผนตาง ๆ ซึ่งเปนการตรวจตรา
ครั้งสุดทาย และจะเปนประโยชนที่จะทบทวนแผนงานโครงการท้ังหมดกับกลุมเพ่ือทำใหแนใจวาทุก
อยางน้ันถูกครอบคลมุดแีลว และทุกคนมีความเขาใจทีช่ดัเจนวาพวกเขาจะตองทำอะไรบาง
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เม่ือคิดถึงการดำเนินงานโครงการแลว เปนเร่ืองสำคัญท่ีจะคิดวาโครงการจะไดรับการสนับสนุนจาก
กลุมคนไดอยางไร ดานลางน้ีคือโครงสรางตาง ๆ ที่อาจมีความเหมาะสม กลุมผูประสานงานทองถ่ิน
อาจจะเหมาะกับโครงสรางอันใดอันหน่ึงดานลางน้ี หรืออาจสงกลุมเล็กกลุมหนึ่งเพ่ือเปนตัวแทนของ
พวกเขาในการเปนหน่ึงในกลุมดานลางน้ี

ก. กลมุทำงานโครงการ
นี่คือกลุมที่จะถูกจัดตั้งขึ้นมาสำหรับตลอดระยะเวลาของโครงการ
อาจเปนการเหมาะสมท่ีจะมกีลมุทำงานโครงการหลายกลมุเพ่ือชวยงาน
โครงการตาง ๆ ทัว่ท้ังชมุชน กลมุทำงานโครงการตาง ๆ นี ้อาจรายงาน
ตอกลมุผปูระสานงานทองถ่ินอยางนอยทีส่ดุ จะตองมผีปูระสานงาน
ทีไ่ดรบัการเสนอช่ือคนหน่ึงหรือผนูำคนหน่ึงท่ีจะทำใหแนใจวากลมุทำงาน
ไปไดดวยดี พวกเขามีหนาท่ีในการจดัประชุมตาง ๆ มอบหมายงาน
ตาง ๆ และทบทวนวาโครงการกำลังดำเนนิไปอยางไร

ข. คณะกรรมการโครงการ
กลมุนีม้คีวามเปนทางการมากกวาและมีหนาท่ีและการทำงานท่ีเจาะจง
และมีศกัยภาพในการดูแลโครงการหลาย  ๆโครงการในระยะเวลาท่ียาวนาน
หนาท่ีตาง ๆ อาจประกอบไปดวย ผปูระสานงานหรือประธาน เลขานุการ
เหรัญญิก และกลมุสมาชิก อาจมีการเลือกต้ังสมาชิกใหมเขามาดวย
และมีการ จัดตัง้ระเบียบบัญญัต ิในบางกรณี กรรมการโครงการอาจดูแล
ชดุรองคณะกรรมการผมูหีนาท่ีรบัผดิชอบโครงการเฉพาะ เชน
รองคณะกรรมการ สำหรบัน้ำและสขุอนามยั โรงเรยีน ปศสุตัวและสขุภาพ

ค. องคกรชมุชน
นี่คือกลุมที่มีสถานะตามกฎหมายท่ีควรมีระเบียบบัญญัติและมีสมาชิก
ทีไ่ดรบัการเลือกเขามาและมีโครงสรางตำแหนงหนาท่ีตาง ๆ นีเ่ปนกลมุ
ทีม่คีวามเปนทางการมากกวาแตมขีอไดเปรยีบดานความถูกตอง
ตามกฎหมาย ดงัน้ัน องคกรน้ีจงึสามารถดำเนนิการขอทุนจากองคกร
ตามกฎหมายหรือหนวยงานตางชาติ นี่ อาจจะเปนผลลัพธจากการ
ทำงานของคณะกรรมการอยางประสบความสำเร็จในตลอดหลายป
(ดเูลมที ่5 หนา 14-18 สำหรบัการจดัตัง้และดำเนนิงานองคกรชมุชน)

การคิดไตรตรอง
ทานคดิวาโครงสรางใดทีเ่หมาะสมทีส่ดุกับชมุชนของทานในเวลานี ้ ?
ทานจะตองสรางโครงสรางข้ึนมาใหมหรอืไม หรอืทานสามารถทำงานโดยใชโครงสรางท่ีทานมอียแูลว
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สวนน้ีเปนสวนท่ีสำคัญท่ีคริสตจักรและชุมชนจะตองทบทวนและคิดใครครวญยอนกลับไปดูสิ่งท่ีทำได
ดแีละสิง่ทีน่าจะทำไดดกีวาน้ี ในแบบทีพ่วกเขาไดเรยีนรแูละทำงานรวมกนั

การคิดไตรตรองสำหรบัสวนท่ี 1: การคิดฝน
1. เราจัดทำ "การคิดฝน" กับชมุชนไดดแีคไหน ?
2. อะไรท่ีไดผลดทีีส่ดุ และอะไรคือสิง่ท่ีเราควรทำใหดกีวาน้ีในคร้ังตอไป ?

การคดิไตรตรองสำหรบัสวนท่ี 2: สรางความชดัเจนใหกับสิง่ท่ีจะทำตอไป
1. มคีวามเขาใจรวมกันหรือไมตอปญหาหลักท่ีชมุชนกำลงัเผชญิอย ู ?
2. เราในฐานะของชมุชนจดัลำดบัความสำคญัของความตองการท่ีเราอยากจะเขาไปดแูลไดดเีพียงใด ?

การคดิไตรตรองสำหรบัสวนท่ี 3: การวางแผนปฏบิตักิาร
1. เราวางแผนรวมกนัไดดเีพียงใด ?
2. แผนการตาง ๆ ทีเ่ราวางเอาไวมคีวามเปนไปไดจรงิ

และสามารถทำใหสำเรจ็ไดหรอืไม ?
3. เราจะวัดความกาวหนาของส่ิงตาง ๆ ทีเ่ราตัดสินใจทำไดอยางไร ?
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เพ่ือชวยใหกลุมทำงานโครงการไดคิดถึงแงมุมสำคัญทุกดานของการดำเนินงานโครงการในแตละวัน

เนือ้หาของระยะท่ี 4
ระยะน้ีประกอบไปดวยกิจกรรมและเคร่ืองมอืมากมายเพ่ือชวยกลมุดำเนนิงานและบริหารโครงการชุมชน
กิจกรรมและเครื่องมือตาง ๆ นี้ไมควรทำท้ังหมดในคราวเดียวและควรเลือกใหเหมาะสมกับสถานการณ
ของทาน
ขณะท่ีทานใชเคร่ืองมอืและกิจกรรมเหลาน้ี สิง่สำคญัก็คอืจะตองคิดถึงคำถามในขอที ่ 12 เร่ืองการเรียนรู
และการใครครวญอยูเสมอ

1. พระคัมภีรศึกษาเร่ืองเนหะมีย

2. การสรางความชดัเจนใหกับวัตถุประสงคของโครงการและงานสำคญัตาง ๆ ทีต่องทำเปนอนัดบัแรก

3. วิธีติดตามผลโครงการของทาน

4. เราควรมอบหมายงานอยางไร ?

5. การจัดการและการใหคณุคากับผูอื่น

6. เราจะรักษาแรงจงูใจของเราเอาไวไดอยางไร ?

7. การสรางทีมงาน

8. วิธีจัดการประชุมอยางมีประสิทธิภาพ

9. วิธีการแจงใหผูอื่นไดรับทราบขอมูลอยูเสมอ

10.การบันทึกการทำงานของโครงการ

11.  การใชคำแนะนำจากผเูชีย่วชาญ

12.การเรียนรูและการคิดไตรตรอง
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เนหะมียสรางกำแพง

สวน ก: การทำงานรวมกัน

อานเนหะมีย 2:17 - 3:32
ในการศกึษาพระคมัภรีในหนา 68 เราเห็นวิธีทีเ่นหะมียประเมนิ
ความตองการการซอมแซมกำแพงเมอืงเยรซูาเลม็ ในขอพระคำตอนนี้
เราเห็นเนหะมียกำลังชวยจัดระเบียบงานการสรางกำแพงข้ึนอยางแทจริง
1. มอีะไรเกิดขึน้ในขอพระคำตอนนี ้ ?
2. คนท่ีทำงานมเีพียงแคเนหะมียและผรูบัใชของทานเทาน้ันหรือไม ?  มใีครอกีบางท่ีเขามามีสวนรวม ?

คนท่ีเขามามสีวนรวมคอืปโุรหิต 3:1, 22 , 28) ชางทองและชางน้ำหอม (3:8, 32) ผปูกครองแขวง (3:12)
ผหูญิง (3:12) ผอูยอูาศัยท่ีนัน่ (3:13, 23, 29) และคนเฝาประตู (3:29)

3. ทานคิดวาจำนวนของคนท่ีไดมีสวนรวมในการชวยสรางกำแพงนั้นชวยใหการสรางเปนไปไดเร็วข้ึน
หรอืชาลง ?

4. ใครท่ีไดมสีวนรวมในโครงการอูโมจาไปแลวในชุมชนของทาน ? ใชทานหรือไม ? เราจะสงเสริมใครอกี
บางใหมสีวนรวมมากข้ึน ?

5. เนหะมียไดใหคนหลายระดับเขามามสีวนรวม - คนรวยและคนจน ผชูายและผหูญิง ผอูยอูาศยัในพ้ืนท่ี
นัน้และคนท่ีอาศยัอยหูางไกล ทานจะชวยทุกคนท่ีอยากมีสวนรวมใหเขามาชวยเหลือโครงการน้ีไดอยางไร ?

สวน ข: การเอาชนะความยากลำบากตาง ๆ

อานเนหะมีย 4:1-23
1. มีอะไรเกิดข้ึนในขอพระคำสวนน้ี?
2. เนหะมียและผชูวยสรางกำแพงขึน้มาใหมกำลังเผชญิความยากลำบากอะไรบาง ?
3. ทานกำลงัเผชญิความยากลำบากใด ๆ ในโครงการอูโมจาหรือไม ?
4. เนหะมียมวิีธีในการตอบสนองตอความยากลำบากอยางไร ?

ทานอธิษฐานขอความชวยเหลือ (ขอ 4) ทานหนุนใจผคูน (ขอ 14) และทานลงมือทำ (ขอ 21-23)
5. ทานจะตอบสนองกบัความยากลำบากทีท่านกำลงัเผชญิดวยวิธีใด ?

1.  °“√»÷°…“æ√–§—¡¿’√è - °“√π”‰ªªØ‘∫—μ‘·≈–°“√μ‘¥μ“¡º≈
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 2. °“√ √å“ß§«“¡™—¥‡®π„Àå°—∫«—μ∂ÿª√– ß§è¢Õß‚§√ß°“√·≈–ß“π ”§—≠μã“ß Ê
∑’ËμåÕß∑”‡ªöπÕ—π¥—∫·√°

ขณะท่ีทานออกตัวโครงการน้ี เปนความคิดที่ดีที่จะพูดคุยกันในเรื่องของวัตถุประสงค ขณะท่ีทานนำ
การสนทนาน้ัน ใหรวมเอาประเด็นตาง ๆ ดานลางน้ีเอาไวดวย
1. เตือนกลุมถึงวัตถุประสงคของโครงการ
2. ตกลงกันในเรือ่งวนัเวลาสถานท่ีของการประชมุตาง ๆ
3. กลับมาดูหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูรวมโครงการ
4. พูดคยุกันถึงความหวังและความกลัวตาง ๆ สำหรบัโครงการน้ี
5. ระบุความทาทายตาง ๆ ทีอ่าจเกิดข้ึนได และวิธีจดัการกับพวกมัน อาจเปนความคิดท่ีดทีีจ่ะทำ

แบบฝกหัดรถเมลเลก็ในหนา 45 ของเลมที ่1อกีครัง้ โปรดใหความสนใจในเรือ่งของสิง่ท่ีอาจยับยัง้เรา
และสิ่งที่อาจกีดขวางการทำงานของเราเปนพิเศษดวยเชนกัน
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3. ‡√“®–μ‘¥μ“¡º≈‚§√ß°“√¢Õß‡√“Õ¬ã“ß‰√ ?
สวนสำคัญของการดำเนินงานโครงการคือการสามารถวัดความกาวหนาของงานไดในดานท่ีโครงการถูกจดั
ทำไปอยางไรและโครงการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผูคนอยางไร สิ่งนี้เรียกวาการติดตามผล การติดตามผล
คอืการเก็บรวมรวมขอมลูทีช่วยใหเราทราบวาโครงการน้ันดำเนนิไปอยางไร สวนใหญแลวจะเก่ียวของกับ
การเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนประจำจากบันทึกการเขางาน ขอมูลสะทอนกลับจากสมาชิกชุมชนใน
ดานท่ีพวกเขาคิดวาโครงการน้ีมีประโยชนอยางไรบาง และเปนการทบทวนตรวจสอบงบประมาณและ
คาใชจายตางๆ อกีดวย การติดตามผลน้ันมปีระโยชนเปนอยางย่ิงเพราะจะใหขอมลูมากมายท่ีเราสามารถ
ใชดูไดในตอนจบของโครงการเม่ือโครงการถูกประเมินผล

มคีำถามสำคญัสามคำถามท่ีจะตองใชถามในขณะท่ีตดิตามผลของโครงการ

เราทำในสิง่ท่ีเราบอกวาเราจะทำหรือไม ?

เราสรางความแตกตางหรือไม ?

เราสามารถใชทักษะและทรัพยากรของเรา
ใหมปีระสทิธิภาพมากกวาน้ีหรือไม ?
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หากทานไมไดถามคำถามเหลาน้ีอยางเปนประจำ ทานอาจพบวาตัวเองกำลังไปในทิศทางท่ีทานไมอยากไป

ตวัอยางเชน หากทานตองการติดตามความกาวหนาของการสรางโรงเรียนในชมุชนแลวละก็ คำถามดาน
ลางเหลาน้ีอาจเปนประโยชนแกทาน
- เรามีทรพัยากรทุกอยางท่ีเราตองการเพ่ือจะสรางโรงเรียนหรือไม ?
- โรงเรียนกำลังถูกสรางตามมาตรฐานท่ีดหีรือไม ?
- ทุกคนทำงานรวมกันเปนทีมหรือไม
- ทกัษะตาง ๆ ถูกใชไปอยางมปีระสทิธิภาพหรือไม ?
- โครงการนีด้ำเนนิตามงบประมาณหรอืไม ?

การติดตามตรวจตรางบประมาณ

วิธีทีด่ทีีส่ดุในการตดิตามงบประมาณคอืการเปรยีบเทียบงบประมาณนัน้กับสิง่ทีไ่ดใชจายไปแลว (คาใชจาย
ตาง ๆ) สิง่น้ีจะตองทำอยางเปนประจำเพือ่สามารถทำการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ได หากมีความจำเปน

รายละเอียด               งบประมาณ            คาใชจาย

ซื้อซุง
ซื้อซีเมนต
ซื้อทราย
ซื้ออิฐ
คากออฐิ
หลังคาสังกะสี

ยอดรวม

60,000
20,000
9500
35,000
25,000
12,000

161,500

45,000
22,500
10,000
32,000
30,000
9500

149,000
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ตารางติดตามผล

รายการ
กิจกรรม
ของ
โครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กิจกรรมถูก
จัดขึ้นเม่ือใด

กิจกรรมจัดไดดี
เพยีงใด ? อะไรท่ี
สามารถปรบัปรงุ
ใหดขีึน้ไดบาง ?

ใครควรเปนผูเก็บ
รวบรวมขอมูลเกีย่วกับ
กิจกรรม ?

กิจกรรรมน้ีไดกอ
ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ท่ีดอีะไรบาง ?

ตารางน้ีมีประโยชนสำหรับการวางแผนวาทานจะติดตามผลของกิจกรรมตาง ๆ ที่ทานกำลังทำอยูได
อยางไร หากเปนไปได ใหลองและเขียนตารางน้ีลงในกระดาษแผนใหญ เพ่ือที่จะสามารถมองเห็นและ
ตรวจสอบไดขณะการประชุมกับชุมชน และอาจเปนประโยชนที่จะคิดถึงการใชตารางบางอันจากการ
เก็บรวมรวมขอมลูในเลมที ่2 หนา 33-42 เพราะขอมลูเหลาน้ันจะแสดงใหทานเห็นถึงความแตกตางระหวาง
จดุเริม่ตนโครงการและโครงการในปจจบุนักำลงัอย ูณ จดุใด

ทำใหแนใจวาการบันทกึตาง ๆ นัน้
มกีารออกแบบท่ีด ีมกีารเก็บรกัษาอยางดี
มปีระโยชน มคีวามถูกตอง และสามารถเขาถึงได
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4.  ‡√“§«√®–¡Õ∫À¡“¬ß“πÕ¬ã“ß‰√ ?

หนาท่ีหลกัของผปูระสานงานก็คอืการคิดเร่ืองการมอบหมายงาน การมอบหมายงานคือการใหหนาท่ีความ
รบัผดิชอบของงานเฉพาะบางอยางใหกับคนอืน่ ๆ

การมอบหมายงานเปนสิ่งที่สำคัญเปนอยางย่ิงเพราะจะทำใหเราสามารถ
มเีวลาได และชวยใหงานถูกทำใหสำเรจ็อยางมีประสิทธิภาพและยังชวยให
ทกุคนมีแรงจงูใจ มคีวามมัน่ใจและทักษะมากข้ึน อกีท้ังยังชวยลดปริมาณ
งานของผปูระสานงานโครงการลงไปอีกดวย ดานลางน้ีคอืการลงมือปฏิบตัิ
อยางงายสำหรับการมอบหมายงานอยางประสบความสำเร็จ

การปฏิบตัขิัน้ท่ี 1: ตัดสินใจวาจะมอบหมายงานใหแกใคร
การปฏิบตัขิัน้ท่ี 2: แสดงใหเห็นถึงประโยชนหรือความสำคัญ

ของงานท่ีจะมอบหมายให
การปฏิบตัขิัน้ท่ี 3: ยอยงานใหเล็กลงและตัดสินใจวางานในแตละดานน้ันตองการความชวยเหลือ

ในระดับใด
การปฏิบตัขิัน้ท่ี 4: หาเวลาสำหรับการอบรมผทูีท่ำงาน หากจำเปน
การปฏิบตัขิัน้ท่ี 5: อนญุาตใหมกีารฝกทำงานในส่ิงแวดลอมทีป่ลอดภยั และขอใหสงขอมลูปอนกลับ
การปฏิบตัขิัน้ท่ี 6: งานถูกทำภายใตการดูแล หากมีความเหมาะสม

การปฏิบตัขิัน้ท่ี 7: มีการพบกันเพ่ือใหขอมูลปอนกลับ
การปฏิบตัขิัน้ท่ี 8: ฉลองถึงสิ่งท่ีทำไดดีและยืนยันรับรองบุคคลน้ัน
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5.  °“√®—¥°“√·≈–°“√„Àå§ÿ≥§ã“°—∫ºåŸÕ◊Ëπ

ขณะท่ีดำเนินงานโครงการ ในกรณีสวนใหญแลว เราตองการใหคนเขามามสีวนรวมโดยตรงหรอืตรวจสอบงาน
วิธีทีเ่ราสนับสนุนและใหกำลังใจผอูืน่จะเปนตัวกำหนดแรงจูงใจและการอุทศิตนของพวกเขาใหกับโครงการ
วิธีสำคัญในการทำส่ิงน้ีก็คอืการใหคณุคากับคนและใหขอมลูตอบกลับทางบวก

นี่คือวิธีบางอยางท่ีจะแสดงใหผูอื่นทราบวาเขามีคุณคา
1. กลาวตอนรบัพวกเขา ณ จดุเร่ิมตนของวัน
2. หาโอกาสท่ีจะขอบคณุพวกเขาสำหรับสิง่ตาง ๆ ทีพ่วกเขาทำระหวางวันน้ัน อยางไรก็ตาม

ทำการขอบคุณเล็ก ๆ
3. ขอความคิดเห็นจากพวกเขา
4. แสดงความสนใจตอพวกเขาในฐานะท่ีเปนผูคน
5. ฉลองความสำเร็จในงานรวมกันกับพวกเขา
6. ใหโอกาสพวกเขาไดรับการฝกอบรม
7. สนับสนุนพวกเขาใหแบงปนประสบการณที่คริสตจักรหรือในการประชุมชุมชน
8. มอบเครื่องเขียนหรือหนังสือขอมูลแกพวกเขา

กฎของการใหขอมูลตอบกลับทางบวก
ควรใหอยางบอยครั้ง
ควรจะแตกตางกันไป
ควรจะซ่ือสัตยจริงใจ
ควรจะเหมาะสมกับความสำเร็จนั้น
ควรจะคงเสนคงวา
ถูกกาลเทศะ
มคีวามเหมาะสมกับคน ๆ นัน้ใหมากท่ีสดุเทาท่ีจะเปนไปได ?

งานท่ีจะตองทำ

ใหเขียนรายการวิธีทีท่านใหคณุคากับผอูืน่ในปจจบุนัน้ี และทานคิดวาจะสามารถทำอยางไรใหดขีึน้กวาเดิม

¢Õ∫§ÿ≥
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ระหวางชวงอายุของโครงการ เปนสิง่สำคญัท่ีจะตองชวยทุก ๆ คนทีเ่ก่ียวของใหมแีรงบนัดาลใจและรกัษา
แรงจูงใจของพวกเขาเอาไว มหีลายวิธีดวยกันในการทำส่ิงน้ี

1. กลับไปทบทวนการศึกษาพระคัมภรีตอนตาง ๆ ทีอ่ยใูนคมูอืนี ้รวมถึงการศึกษาพระคัมภีรอืน่ ๆ
ที่ทานเคยใชและทานคิดวามีประโยชน

2. หาโอกาสฉลองประเดน็สำคญัของความสำเรจ็ในชวงอายุของโครงการ
3. หากเหมาะสม หาโอกาสลงขาวความสำเรจ็ของโครงการในหนงัสอืพิมพทองถ่ินหรือสถานวิีทยุชมุชน
4. สำหรบับางโครงการ บางคร้ังเปนเร่ืองดีทีจ่ะจัดการแสดงสินคาหรือหตัถกรรมของทองถ่ินท่ีถูกผลิต

ขึ้นมาโดยชุมชน
5. หากมีทนุทรพัยเพียงพอ อาจเปนเร่ืองสนกุท่ีจะไดมอบเสือ้ยดืหรือหมวกแกปทีม่ตีราของโครงการ

ใหแกเจาหนาท่ีโครงการ
6. จดัทำ "กิจกรรมจกัรยาน"
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ขณะท่ีดำเนนิงานและจดัตัง้โครงการตาง ๆ ขึน้มา เปนเร่ืองสำคญัท่ีจะทำงานรวมกนัเปนทีมและแบงงาน
และความรับผิดชอบตาง ๆ สวนใหญแลวจะตองมีการรักษาสมดุลระหวางการทำใหงานกาวหนาตอไป
กับการทำใหแนใจวากลุมหรือคณะกรรมการน้ันยังอยูดวยกันและสนับสนุนกันและกัน

วิธีหนึง่ทีจ่ะทำสิง่นีค้อืการใชกิจกรรมจกัรยาน มกีารทำงานหลายอยางทีต่องทำเพ่ือชวยงานภายใตลอหลงั
และมีสิ่งที่ตองลงมือทำหลายอยางเพ่ือรักษาเอกภาพและจิตวิญญาณท่ีดีของกลุมภายใตลอหนา

สิง่ท่ีชวยในเร่ืองงาน
1. การริเริม่ ทำใหกลมุเร่ิมทำงาน เสนอขอชีแ้นะ
ใหม ๆ หวัขอใหม ๆ เพ่ืออภปิรายหรอืวางแผน
รวมกัน

2. การขอขอมูล ดงึทรพัยากรออกมาจากกลมุ
และระบุขอมลูทีต่องคนหามาจากท่ีอืน่ ๆ

3. การใหขอมูลหรอืขอเทจ็จริงหรอืแบงบนั
ประสบการณท่ีเก่ียวโยง

4. การขอความคดิเหน็ การตัดสนิใจทีด่นีัน้
ขึน้อยกัูบการทราบวาทุกคนคิดและรสูกึอยางไร
เก่ียวกับขอเสนอแนะน้ัน

5. การขอความคิดเห็น บางคนทำสิง่นีม้ากเกินไป
และบางคนก็ทำนอยเกินไป บางทีอาจจะตอง
หาวิธีทีจ่ะไดทราบความคิดเห็นท้ังหมดในเวลา
ทีเ่ร็วข้ึน

6. การอธิบาย ใหตวัอยางท่ีเปนไปไดจรงิ
เพ่ือทำใหประเด็นชดัเจน

7. การสรางความชัดเจน ถามคำถาม หรอืกลาว
ประเด็นซ้ำโดยใชคำพูดท่ีตางออกไปเพ่ือทำให
ชดัเจนกับทกุคน

8. การสรุป กลาวถึงประเด็นหลัก ทีไ่ดพูดไปแลว
อยางส้ัน ๆ

สิง่ท่ีชวยรักษาจิตวญิญาณท่ีดขีองกลมุ
1. การสนับสนนุ เปนมติร ตอบสนองและ
เสรมิสรางขอเสนอแนะของผอูืน่ และแสดง
ความชืน่ชมผอูืน่และความคดิของพวกเขา

2. การเปนผดูแูล ใหโอกาสคนท่ีไมคอยพูดให
รวมการสนทนา

3. การสรางมาตรฐาน ตวัอยางเชน "ใหเราลอง
พยายามติดอยกัูบประเด็นและหลีกเล่ียง
การพูดคยุในเร่ืองอืน่ ๆ"

4. การวนิิจฉัยความยากลำบาก ตวัอยาง เชน
"ฉนัคดิวาฉันไมสามารถตัดสนิใจสิง่นีไ้ดจนกวา
เราจะไดขอมลูมากกวาน้ี"

5. การแสดงความรสูกึสวนตัวและความรสูกึ
ของกลมุ ตวัอยางเชน ผมเร่ิมจะเบ่ือแลว
นีเ่ปนประเด็นเล็ก ๆ ทีเ่ราใชเวลากับมนัมา
ครึง่ชัว่โมงแลว"

6. ความปรองดอง ชวยผทูีข่ดัแยงกันอยใูหเขาใจ
ความเห็นของอกีฝาย

7. การประเมนิผล สรางโอกาสใหคนไดแสดง
ความรสูกึและปฎกิรยิาตาง ๆ ตอการทำงาน
ของกลมุ

8. การลดความตึงเครียด วางปญหาไวในบรบิท
ทีใ่หญกวา หรือพูดเร่ืองตลกอยางเหมาะสม

เวลาน้ีใหทานเขียนรายการงานของกลุมและการดูแลความตองการตาง ๆ  และทานจะจัดการกับสิ่ง
เหลาน้ีใหดทีีส่ดุไดอยางไร ?
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7. °“√ √å“ß∑’¡ß“π
ระหวางชวงอายุเวลาของโครงการ เปนสิง่สำคญัท่ีจะหาโอกาสชวยใหทมีทำงานรวมกันเปนอยางดี กิจกรรม
ดานลางน้ีถูกออกแบบมาเพ่ือชวยทีมตรวจดูวาพวกเขาเปนทีมแบบไหน สิง่ใดท่ีพวกเขาสามารถปรับปรงุ
วิธีที่จะทำงานรวมกันไดบาง
ก) เกมวาดภาพ
จุดประสงค

เพ่ือใหคิดวาเราเปนทีมแบบไหนและอะไรคือสิ่งท่ีเราสามารถทำไดเพ่ือใหทีมดีขึ้น

วิธีทำตามลำดับ
1. อธิบายใหกลุมฟงวาเราตองคิดถึงคุณลักษณะและบุคลิก

ของกลมุ หรอืองคกร หรอืครสิตจกัร
2. เชิญใหสมาชิกแตละคนวาดภาพสัตวที่แสดงถึงลักษณะ

และบุคลิกของกลุม
3. ติดภาพท่ีกำแพงและใหแตละคนนำเสนอภาพของตนเอง

และอธิบายวาทำไมเขาจึงวาดภาพน้ัน
4. ใชกระดานฟลิปชารจหรอืกระดาษแผนใหญเขียนถึงสิง่ท่ีออกมา

ในแนวเดียวกันและส่ิงท่ีแตกตางออกไป
5. อภปิรายวาสิง่นีห้มายความวาอะไร เพ่ือทีก่ลมุจะสามารถ

ทำงานรวมกันไดดีย่ิงขึ้นในอนาคต

ขอเสนอแนะ
ทำใหแนใจวาภาพตาง ๆ นัน้ใหญพอทีท่กุคนสามารถมองเหน็ได
หากผเูขารวมไมชอบการวาดรูป หรอืไมมัน่ใจ อกีวิธีทีส่ามารถทำไดคอื
ใหภาพสัตวตาง ๆ แกพวกเขา เพ่ือเลอืกและพูดถึงมนั
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ข) แบบฝกหัดกระดานฟลปิชารจ

ลากเสนตรงแบงคร่ึงกระดาษฟลิปชารจหรอืกระดาษแผนใหญออกเปนสองฝง เขียนบนหัวกระดาษฝงหน่ึง
วา "สิง่ท่ีเราควรรักษาเอาไว" และอีกฝงหน่ึง "สิง่ทีก่ลมุของเราควรเปล่ียนแปลง"

เชิญสมาชิกเขียนความคิดเห็นลงบนกระดาษแผนเล็ก ๆ  และติดลงในดานท่ีเหมาะสมบนกระดาษฟลิปชารจ
นัน้

ความเห็นตาง ๆ เหลาน้ีอาจถูกจดัเปนกลมุไวในประเด็นตาง ๆ และจากน้ันจงึอภปิราย

 ‘Ëß∑’Ë‡√“§«√√—°…“‡Õ“‰«å  ‘Ëß∑’Ë°≈ãÿ¡¢Õß‡√“§«√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

ค) การทบทวนกระบวนการกลมุ

วิธีหน่ึงในการสรางทีมของทานก็คือ การสงเสริมใหพวกเขาคิดทบทวนถึงการทำงานรวมกันของพวกเขา
นี่เปนแบบฝกหัดที่ดีที่จะทำหลังจากเหตุการณหรือหลังจากงานหน่ึง ๆ บรรลุเปาหมายแลวหลังจาก
เหตุการณนัน้ ใหถามทีมของทานดวยคำถามดานลางน้ี และจากน้ันแบงกลมุอภปิรายถึงคำตอบทีไ่ดรบั

1. ทมีของทานไดทำอะไรทีช่วยใหงานน้ันสำเรจ็ ?
2. สิง่ใดบางท่ีเปนอปุสรรคไมใหงานสำเรจ็ ?
3. ทานควรจะทำอะไรทีแ่ตกตางไปจากน้ีบาง ?
4. ทานไดเรียนรอูะไรบางเก่ียวกับประสทิธิภาพของทีม ?
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บางครั้งการประชุมอาจดูนาเบ่ือและยาวนาน สวนท่ี 8 นี้จะชวยทานใหคิดถึงคุณภาพของการประชุม
ของทาน และทานสามารถทำอะไรไดบางเพ่ือทำใหการประชุมมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมถึงวิธีทำให
การตัดสนิใจดขีึน้และการสังเกตความเคล่ือนไหวตาง ๆ ของกลมุ

รายการตรวจเชค็ในหนาถัดไปและคำแนะนำตาง ๆ  นัน้ถูกออกแบบมาเพือ่ชวยใหทานไดงานออกมาอยาง
มากท่ีสุดจากการประชุม

ก) วาดภาพการประชมุของทานออกมาในรปูของยานพาหนะ

คดิถึงการประชมุของทานในรปูแบบของยานพาหนะ มนัควรจะเปนอะไร ?
วาดภาพและแบงปนใหกลุมฟง
อะไรคือแนวคิดท่ีเหมือน ๆ กัน ?
มอีะไรหรอืไมทีท่านควรจะพูดถึง ?
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ข) รายการตรวจเชค็เพือ่การประชมุท่ีมีประสทิธิภาพ

กอนการประชมุ
ทกุคนเขาใจชดัเจนหรอืไมวาเหตุใดเราจงึมาประชมุกนั ?
ทกุคนมีเวลาไดรตูวัเพียงพอหรือไมวาจะมีการประชุมกนั ?
ผูรวมประชุมตองการวาระการประชุมลวงหนาหรือไม
และตองการเอกสารใดเพ่ิมเติมหรอืไม ?
เราตองการอาหารและเคร่ืองด่ืมหรอืไม มกีารพักเบรคหรือไม ?
มกีารจัดเตรียมสถานท่ีประชมุไวกอนท่ีผเูขาประชุมมาถึงหรือไม ?

ระหวางการประชมุ
สมาชกิใหมหรอืแขกผมูาเยอืนไดรบัการตอนรบัและแนะนำใหรจูกัหรือไม ?
ผรูวมประชุมฟงอยหูรือไม ?
การพูดคยุเปนไปในทางสรางสรรคหรอืไม ?
มกีารตัดสนิใจสิง่ตางๆ หรอืไม ?
ทกุคนมีสวนรวมหรือไม ?
ประธานทำใหแนใจหรือไมวาทุกอยางเปนไปตามวาระการประชุม
การประชมุเปนไปตามกำหนดเวลาหรือไม ?
ประธานไดสรปุประเด็นสำคญัตาง ๆ กอนทำการตดัสนิใจหรือไม ?
เลขานุการไดบนัทึกการตัดสนิใจ และใครจะทำอะไรตอไปหรอืไม ?

หลงัการประชมุ
สมาชิกหลักของการประชุมไดอานบันทึกการประชุม
กอนทีบ่นัทึกน้ีจะถูกสงออกไปหรอืไม ?
มีการแจงใหทุกคนทราบหรือไมวาการประชุมครั้งหนา
จะจดัข้ึนในเวลาใด ?
บนัทึกการประชมุถกูสงออกกอนการประชมุครัง้ตอไปหรอืไม ?
มีการจัดสรรเวลาสำหรับการจัดวาระการประชุมในครั้งตอไปหรือไม
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ค) ขอชีแ้นะอยางงายสำหรบัการตดัสนิใจ

ความทาทายอยางหน่ึงของการดำเนินโครงการขนาดเล็กก็คือ การทำการตัดสินใจที่ดี สวนหน่ึงของการ
ตดัสนิใจไดดก็ีคอืการเตรียมการท่ีดลีวงหนาและใหขอมลูกับคนอยางเต็มที ่ซึง่ขอมลูเหลาน้ันจะเปนฐาน
ในการตัดสนิใจของพวกเขา คำถามตาง ๆ ดานลางน้ีถูกออกแบบมาเพ่ือชวยผปูระสานงานอำนวยความ
สะดวกใหกับกระบวนการตัดสินใจที่ดี
ก) เรากำลงัพยายามตัดสนิใจในเรือ่งอะไร ? ทำใหแนใจวาทุกคนเขาใจเรือ่งนีอ้ยางชดัเจน
ข) มทีางเลือกอ่ืน ๆ ทีเ่ปนไปไดหรือไม ? คดิหาทางใหมากท่ีสดุเทาท่ีจะทำได อาจใชการระดมสมอง
ค) มก่ีีวิธีทีอ่าจจะใชไดผล ? พิจารณาถึงดานบวกและดานลบ
ง) เราเลือกขอแนะนำ หรือขอแนะนำท่ีเอามาผสมผสานกันอนัไหน ?
จ) เราตองการอะไรบางเพ่ือทีจ่ะทำการตัดสินใจอนัน้ีใหบรรลเุปาหมาย ?
ฉ) ใครจะทำอะไร ทีไ่หน เมือ่ไหรและอยางไร ?

"กลุมจะไมมีวันจะกลายเปนชุมชนขึ้นมาได
ถาหากมิไดพัฒนานิสัยการฟงอยางตั้งใจและดวยความเคารพซึ่งกันและกัน"
อวีาน โพบอรฟสก้ี
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ง) เราสงัเกตเห็นอะไรบางในกลมุ

หน่ึงในงานของผทูีก่ำลังอำนวยความสะดวกใหแกกลมุหรอืเปนประธานการประชุมกลมุกค็อืการสงัเกตวา
มีอะไรกำลังเกิดขึ้นในกลุม เพ่ือที่พวกเขาจะสามารถตอบสนองไดอยางเหมาะสมที่สุด เพ่ือที่จะเคลื่อน
การสนทนาของกลุมไปยังขอสรุปที่ประสบความสำเร็จ

เราควรจะสังเกตในสามระดับ
ก) เนือ้หา กลมุกำลงัคุยกันเรือ่งอะไร ? แตละคนกำลงัพูดเรือ่งอะไร ?
ข) การแสดงออกทีไ่มใชคำพดู นอกจากส่ิงท่ีพวกเขาพูดแลว อะไรช้ีนำวาพวกเขากำลังรสูกึอยางไรและ

มปีฏกิิรยิาโตตอบอยางไร ตวัอยาง เชน การแสดงทาทาง น้ำเสียง ภาษากาย สหีนาหรือลำดับการพูด
ค) ความรสูกึ ทัศนคติ ความกังวล และแผนการทีแ่อบซอน ปจจยัเหลาน้ีสงผลสำคญัตอชวิีตและ

งานของกลมุ และจะตองเอาเขามาพิจารณาดวย ความไวในการสงัเกตคำพูดและการแสดงออกทีไ่มใช
คำพูดน้ันสามารถช้ีทางไดวาคนกำลังรสูกึอยางไร แตสิง่น้ีก็อาจถูกตีความผิดไดอยางงาย ๆ
เชนเดียวกัน ดงัน้ัน หากเปนเร่ืองสำคญัแลวละก็ ควรมีการตรวจสอบกับบคุคลน้ัน ๆ
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 9.  ∑”Õ¬ã“ß‰√„ÀåºåŸÕ◊Ëπ√—∫∑√“∫¢åÕ¡Ÿ≈Õ¬ãŸ‡ ¡Õ

ขณะท่ีโครงการพัฒนาขึ้นมา บางครั้งเปนเร่ืองที่มีประโยชนที่จะแจงใหกลุมหลักตาง ๆ  หรือคนหลัก ๆ
ทราบถึงความกาวหนาของโครงการ ซึง่อาจประกอบไปดวยบุคคลเหลาน้ี

ผูนำชุมชนและผูนำคริสตจักร
ผูมีอำนาจในพ้ืนท่ี
ครสิตจกัรอ่ืน ๆ ในพ้ืนท่ี
สำนกังานพิเศษตาง ๆ ของรฐับาล  เชน กรมปาไม ชลประทาน กรมอนามยั หรือสำนกังานการเกษตร
สมาชิกในชุมชนและกลุมคนท่ีสนใจ

อาจทำไดหลายวิธี:
การนำเสนออยางเปนทางการโดยใชฟลปิชารจ เนนย้ำประเดน็สำคญัตาง ๆ ทีท่านตองการจะแจง
ใหทราบ
แจงอยูในวาระการประชุมของสำนักงานรัฐบาลหรือเจาหนาท่ีรัฐ
ใหขาวหรือขอมูลกับหนังสือพิมพทองถ่ินหรือวิทยุทองถ่ิน
หากมคีวามเหมาะสม อาจใชละครหรอืเพลงในการประชมุของชมุชน
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10. °“√‡°Á∫√—°…“∫—π∑÷°¢Õß‚§√ß°“√

ขณะท่ีโครงการพัฒนาข้ึนมากน้ัน เปนสิง่สำคญัท่ีจะจดัเก็บบนัทึกส่ิงตาง ๆ  ของโครงการ ซึง่ประกอบไปดวย
การสำรวจขอมลูพ้ืนฐาน (นีค่อืเรือ่งราวของความตองการตาง ๆ ทีช่มุชนไดระบไุว)
แผนงานโครงการ (นีค่อืประเด็นทุกประเด็นท่ีไดมาจากแบบฝกหัดรถเมลเล็ก)
งบประมาณและคาใชจาย
รายช่ือใครทำอะไร (หนาท่ีและความรบัผดิชอบตาง ๆ )
รายงานความกาวหนาตาง ๆ (คอืขอมลูทีร่วบรวมเอาไวขณะท่ีตดิตามดแูลโครงการ)
แผนตารางของโครงการ (สวนใหญคอืแผนตารางท่ีตดิไวบนกำแพงเพ่ือแสดงวาจะมอีะไรเกิดขึน้เม่ือใด)

บันทึกของโครงการควรจะถูกเก็บรักษาเอาไวโดยคนท่ีเกงในดานงานธุรการและสามารถทำใหขอมูลเปน
ปจจุบันอยูเสมอ
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11. °“√√—∫§”·π–π”®“°ºåŸ‡™’Ë¬«™“≠

เปนสิ่งสำคัญท่ีจะตองหาคำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญในสวนท่ีชุมชนไดบงบอกไวแลววาไมมีทักษะ
หรอืประสบการณในดานน้ัน ๆ ในกรณีสวนใหญแลว จะมหีนวยงานรัฐบาลหรอืองคกรพิเศษทีส่ามารถให
ความชวยเหลือได

จดัทำรายช่ือหนวยงานของรัฐบาลและองคกรอืน่ๆ ทีส่ามารถใหคำแนะนำเฉพาะทางได และใครท่ีสามารถ
ชวยโครงการของทานไดบาง

 ÿ¢¿“æ

°“√ √å“ß√“¬‰¥å

πÈ”·≈–°“√ ÿ¢“¿‘∫“≈

¢åÕ·π–π”
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ขณะท่ีทานใชเคร่ืองมอืและกิจกรรมในระยะที ่ 4 เปนสิง่สำคญัท่ีจะตองคอยดคูำถามดานลางเหลาน้ีเพ่ือ
ที่จะชวยทานใหเรียนรูและพัฒนาชุมชนของทานตอไป

1. ทานไดเรยีนรอูะไรมากทีส่ดุจากเครือ่งมอืและกิจกรรมตาง ๆ
ทีท่านไดใชไปแลว ?

2. ทานจะใชส่ิงเหลาน้ีใหดย่ิีงข้ึนไดอยางไร ?
3. ทานจะตองปรับเปลี่ยนเครื่องมือหรือกิจกรรมเหลาน้ี

หรือไมเพ่ือใหเหมาะสมกับคนท่ีทานกำลังทำงานดวย
ถาเชนน้ัน ทานทำอยางไรบาง ?

4. มกิีจกรรมและเครือ่งมอืใดบางท่ีทานยังไมไดลองใช ?
มอีปุสรรคใด ๆ หรอืไมในการใชพวกมัน ถาเชนน้ันแลว
ทานจะจดัการกับอปุสรรคเหลาน้ีไดอยางไร ?

12.  °“√‡√’¬π√åŸ·≈–°“√§‘¥‰μ√ãμ√Õß



22 อโูมจา : คมูอืสำหรบัวิทยากรกระบวนการ



อโูมจา : คมูอืสำหรบัวทิยากรกระบวนการ   1

√–¬–∑’Ë 5 :
°“√ª√–‡¡‘πº≈
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การประเมนิผลคอืการถามคำถามสำคญัสามคำถาม
เม่ือโครงการเสร็จสมบรูณแลว หรอืไปถงึจดุสำคญั
ของกระบวนการของอูโมจาไดแลว:

เราทำใหสิง่ท่ีเราบอกวาเราจะทำหรือไม ?
เราสรางความแตกตางหรือไม ?
เราสามารถใชทักษะและทรัพยากรไดอยาง
มปีระสทิธิภาพมากกวาน้ีหรอืไม ?

มีจุดประสงคหลักสองอยางในการประเมินผล
ความโปรงใสตรวจสอบไดตอสมาชิกในชุมชนผูที่ได
กำลงัรบับรกิาร และตอผสูนบัสนนุโครงการท่ีได
ใหทนุทรพัยหรอืทรพัยากรอ่ืน ๆ
การเรียนรูวาเราจะพัฒนาส่ิงท่ีเรากำลังทำใหดีย่ิงข้ึนไดอยางไร

1. การตรวจสอบได
เปนเร่ืองสำคัญท่ีสมาชิกชุมชนที่โครงการต้ังใจจะชวยเหลือนั้นจะสามารถไววางใจคนที่กำลังบริหาร
โครงการไดเพ่ือที ่ :

พวกเขาสามารถออกเสียงไดวาโครงการควรถูกบริหารอยางไร
พวกเขาสามารถออกความเหน็ไดวาโครงการหรอืบรกิารน้ัน ๆ กำลังสรางความแตกตางหรอืไม
พวกเขาไดรับอำนาจและไมไดถูกปฏิบัติเหมือนเปนผูรับความชวยเหลือที่ไมกระตือรือรน

การท่ีโครงการน้ันสามารถตรวจสอบไดโดยผทูีส่นบัสนนุโครงการท่ีใหทนุทรัพย ทรัพยากร ทกัษะ และเวลา
นัน้เปนสิง่ท่ีสำคญัเชนเดียวกัน เพ่ือเปนการ :

แสดงใหเห็นวาเงินถูกใชจายอยางถูกตอง
แสดงหลักฐานของการเปล่ียนแปลงและผลกระทบทางบวก
ใหเกียรติคูสัญญาระหวางผูสนับสนุนและโครงการ

2. การเรยีนรู

เปนสิ่งสำคัญท่ีจะเรียนรูผานประสบการณตาง ๆ และรวบรวมบทเรียนเอาไวเพ่ือที่เราจะเอาไวใชพัฒนา
วิธีทำงานในอนาคตของเราตอไป

®ÿ¥ª√– ß§è¢Õß°“√ª√–‡¡‘πº≈

ºåŸ‡¢å“√ã«¡‚§√ß°“√ ºåŸ π—∫ πÿπ‚§√ß°“√

°“√μ√«® Õ∫‰¥å

°“√‡√’¬π√åŸ
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§”∂“¡·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õμã“ß Ê  ”À√—∫°“√∑”°“√ª√–‡¡‘πº≈

สามคำถามหลักสำหรับการประเมินผล
เมื่อเราประเมินผลโครงการ กอนที่จะไปทำโครงการตอไป เราไดปรับคำถามหลักสามคำถามท่ีเราไดใช
ขณะทำการติดตามผลของโครงการดังน้ี

1. ‡√“∑”„Àå ‘Ëß∑’Ë‡√“∫Õ°«ã“
‡√“®–∑”À√◊Õ‰¡ã ?

2. ‡√“ √å“ß§«“¡·μ°μã“ß
À√◊Õ‰¡ã ?

3. ‡√“ “¡“√∂„™å∑—°…–
·≈–∑√—æ¬“°√‰¥åÕ¬ã“ß
¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æÀ√◊Õ‰¡ã
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1. ‡√“∑”„Àå ‘Ëß∑’Ë‡√“∫Õ°«ã“‡√“®–∑”À√◊Õ‰¡ã ?

ในการตอบคำถามน้ี กลุมผูประสานงานชุมชนจะตองดูแผนงานตัวจริงของโครงการ นอกจากน้ันแลว
พวกเขาควรจะดูขอมลูท่ีถูกรวบรวมสำหรับปญหาตาง ๆ  ทีโ่ครงการไดพยายามเขาไปดูแล เปนเร่ืองสำคญั
ทีก่ลมุผปูระสานงานจะตองใชเวลาทำความคนุเคยกับแผนงานและขอมลูเหลาน้ี เพ่ือทีพ่วกเขาจะมีขอมลู
เพียงพอท่ีจะสามารถเปรียบเทียบและเห็นความแตกตางของการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ที่เกิดข้ึนไปแลว
นับตั้งแตที่มีการระบุปญหาได

เคร่ืองมอือนัหน่ึงท่ีมปีระโยชนชวยตอบคำถามนีค้อื เสนกำหนดเวลา

บนกระดาษแผนใหญ ขอใหกลมุลากเสนตรงตามแนวนอนผานกลางกระดาษ เขียนวันท่ีโครงการเร่ิมตน
ณ จุดเร่ิมตนของเสน จากน้ัน ทำเคร่ืองหมายชวงเวลาเหตุการณที่ดีของโครงการอยูเหนือเสนและจุดท่ี
ไมคอยดีอยูใตเสน และลากเสนผานจุดเหลาน้ัน ใหกลุมดูเสนสวนท่ีสูงและต่ำบนเสนแบงเวลาน้ัน และ
อภปิรายคำถามน้ีรวมกัน "เราไดทำใหสิง่ท่ีเราบอกวาเราจะทำหรือไม ?" ทานอาจจะคนหาการเปล่ียนแปลง
สำคญัตาง ๆ ทีถู่กทำในโครงการไดเชนกัน และเหตุใดมนัจงึเปนเชนน้ัน เปนสิง่สำคญัท่ีจะเก็บเสนแสดง
เวลาอันน้ีเอาไวเพ่ือนำเสนอใหกับคณะกรรมการชุมชนตาง ๆ และผูไดรับผลประโยชนไดดูเพ่ือแสดงถึง
ความโปรงใส
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2. ‡√“‡§¬ √å“ß§«“¡·μ°μã“ßÀ√◊Õ‰¡ã ?

ในการตอบคำถามนี้ กลุมผูประสานงานชุมชนจะตองคิดถึงเครื่องมือที่จะใชในการรวบรวมหลักฐานท่ี
จะแสดงใหเห็นถึงความแตกตางท่ีเกิดขึ้น

ก)  เรือ่งราวการเปลีย่นแปลงคร้ังสำคญั
วิธีนีช้วยใหทกุคนสามารถมีสวนรวมใหประสบการณจากการทำงานโครงการชุมชน และความเปลีย่นแปลง
ที่พวกเขาคิดวาโครงการไดทำใหมันเกิดข้ึน แตละคนในกลุมจะไดรับการสงเสริมใหพูดถึงประสบการณ
ของพวกเขาท่ีมตีอโครงการ และโครงการนีไ้ดสรางความแตกตางในชวิีตของพวกเขาอยางไรบาง การทำ
สิ่งน้ีจะตองถูกจัดทำอยางยุติธรรมเพ่ือทุกคนท่ีมีเร่ืองราวจะมีเวลาอยางเพียงพอท่ีจะแบงปนเร่ืองราว

หลงัจากท่ีแตละคนไดแบงปนเร่ืองราวแลว ขอใหพวกเขาต้ัง
ชื่อเร่ืองของเขาและใหเหตุผลวาเหตุใดมันจึงมีความสำคัญ
เขียนส่ิงนีบ้นกระดาษ จากนัน้ตดิบนกำแพงเพือ่ที่
ทุกคนจะสามารถมองเห็นได

เมือ่เร่ืองราวทกุเร่ืองไดรบัการตัง้ชือ่แลว ขอใหกลมุชวย
จัดอันดับใหกับสามหรือหาเร่ืองที่ดีที่สุดที่สะทอนใหเห็น
ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในชุมชนออกมา เร่ืองราวเหลาน้ี
ควรถูกเขียนใหครบสมบูรณและเอามาใชเปนหลักฐาน
ในรายงาน
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ข) การวาดแผนทีช่มุชน

เม่ืออยใูนระยะส้ินสดุโครงการ ขอใหกลมุผปูระสานงานทองถิน่วาดแผนท่ีชมุชนและนำไปเปรยีบเทียบกับ
แผนที่ ๆ  เคยวาดเอาไวกอนที่โครงการจะเริ่มตนขึ้น แผนที่มีการเปลี่ยนแปลงอันเปนผลสืบเนื่องมา
จากโครงการหรือไม ? (สำหรบัรายละเอียดวิธีทำแผนที ่กรุณาดูในเลมที ่2 หนา 16)

ค) ใชสถติใินทองท่ี

สวนสำคญัสวนหน่ึงของการประเมนิผลก็คอืการรวบรวมสถิตทิองถ่ินวาสิง่ตาง ๆ เปล่ียนแปลงไปอยางไร
โดยปกติแลวมักจะมีใหอยูแลวในการบันทึกอยางเปนทางการในหนวยงานราชการ หรือในคลินิกชุมชน
กลุมผูประสานงานโครงการควรเปรียบเทียบสถิติจากเวลากอนที่โครงการจะไดเร่ิมตนข้ึนกับสถิติ
เมือ่โครงการเสรจ็สมบรูณแลว ประเด็นหลักท่ีจะดก็ูคอื การเปล่ียนแปลงทางดานสขุภาพ ผลผลติทางการ
เกษตรท่ีเพ่ิมขึน้ การเขาเรียนในโรงเรียนชุมชนทีด่ขีึน้

กลมุผปูระสานงานทองถิน่ควรดูสถิตทิัง้หมดนีแ้ละทำการสรุปออกมาเปนขอความ ชีใ้หเห็นวาสถิตทิีเ่ปล่ียน
แปลงเหลาน้ีไดแสดงใหเห็นประเด็นใดเปนพิเศษ สิง่นีค้วรรวมเอาไวในรายงานและผนวกกับสถิตทิีเ่ก่ียวของ
เอาไวดวย
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..................................

.............................................................

3. ‡√“ “¡“√∂„™å∑—°…–·≈–∑√—æ¬“°√‰¥åÕ¬ã“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“°°«ã“π’ÈÀ√◊Õ‰¡ã ?

ก)  สามเหลีย่มทรัพยากร

นี่คือกิจกรรมที่ดีเพ่ือดูวามีทรัพยากรอะไรท่ีถูกใชไปบางในการจัดตั้งโครงการชุมชน

เราไดใชความชวยเหลอืจากภายนอกหรือไม
และมนัประกอบไปดวยอะไรบาง ?

ตวัอยางเชน: คำแนะนำจากเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ี
หรอืองคกรทองถ่ินในดานน้ำและสุขอนามยั และเกษตรกรรม

เราไดทำงานรวมกับชุมชนใดบาง
และพวกเขาไดแบงปนทรัพยากรใดกบัเราบาง ?
ตวัอยาง เชน นกิายอ่ืน ๆ หรือศาสนาอ่ืนอาจแบงปน
ประสบการณและทรัพยากรเชนอาคารและเคร่ืองมือ

เราไดทำอะไรดวยตวัเองและใชทรัพยากรอะไรไปบาง ?
ตวัอยางเชน: ขดุบอน้ำ ทำไร สรางโกดังเก็บของดวยแรงงานและวัสดขุองเราเอง

วาดสามเหลี่ยมนี้บนกระดานดำหรือบนกระดาษแผนใหญและเขียนคำถามเหลาน้ีลงในแตละสวน
ตามภาพดานบน จากน้ันเชิญใหกลุมระดมสมองหาคำตอบใหกับคำถามแตละอัน คำตอบเหลาน้ัน
อาจเขียนบนกระดาษแผนใหญ กระดานดำ หรือเขียนลงบนกระดาษแผนเล็กแลวนำไปติดไวที่ภาพ
สามเหล่ียม จากน้ันสรปุคำตอบและเชิญกลมุใหคดิวาเราจะทำอะไรแตกตางจากน้ีบางในครัง้ตอไป

.....................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
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ข) ชองการวิเคราะห

กิจกรรมนี้ดีสำหรับการคิดถึงภาพรวมของโครงการชุมชนวามันดำเนินไปอยางไร และอาจใชเพ่ือถามวา
ทรัพยากรถูกใชไปอยางมีประสิทธิภาพหรือไม

ขอเสนอแนะสำหรับชองการวิเคราะห
1. แบงกลมุเปนกลมุยอย จะเปนการดีทีส่ดุหากทานสามารถแบงกลมุไดตามหนาท่ีตาง ๆ ทีพ่วกเขาทำ

ในโครงการน้ี
2. ขอใหแตละกลุมวาดภาพยานพาหนะท่ีพวกเขาคิดวาเปนส่ิงท่ีแสดงออกถึงความเปนไปของโครงการ

ไดอยางดีที่สุด
3. ใหกระดาษสแีตละกลมุทีเ่ขียนวา จดุแข็ง จดุออน โอกาส อปุสรรค ขอใหพวกเขาระดมสมอง

ความคิดและความคิดเห็นตาง ๆ เก่ียวกับโครงการน้ี เขียนความคิดเห็นของพวกเขาลงในชองกระดาษ
ที่เหมาะสม

4. ขอใหแตละกลุมนำเสนอยานพาหนะของพวกเขาและชองการวิเคราะหกับกลุมใหญ
5. ใหกลมุใหญอภิปรายถึงเร่ืองท่ีเปนแนวเดียวกัน และเขียนมันลงบนกระดาษแผนใหญ
6. ใหอภปิรายวาควรจะลงมอืทำอะไรในระยะส้ันเพ่ือพัฒนาโครงการใหดขีึน้ (6 เดือนขางหนา)
7. ใหอภปิรายวาควรจะลงมือทำอะไรในระยะยาวเพ่ือพัฒนาโครงการใหดขีึน้ (12-18 เดือนขางหนา)

ฉลองความสำเรจ็ตาง ๆ ทีไ่ดรบัการเนนย้ำในแบบฝกหัดนี้

®ÿ¥·¢Áß ®ÿ¥ÕãÕπ

‚Õ°“  Õÿª √√§
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กอนท่ีจะนำเสนอส่ิงท่ีคนพบกลับไปยังชมุชน เปนส่ิงสำคญัท่ีกลมุผปูระสานงานชุมชนจะตรวจดูบทเรียน
ตาง ๆ ทีพ่วกเขาไดเรยีนรจูากระยะตาง ๆ ของโครงการนี ้สิง่นีส้ามารถทำไดดวยการดูบนัทกึท่ีถูกเขียนไว
แลวในสวนของการเรียนรแูละการคิดไตรตรองของแตละระยะ (ระยะท่ี 1 - ระยะท่ี 4 ) หรอืการพูดคยุท่ัวไป
ในเร่ืองเสนแสดงเวลา ซึง่อาจจะงายกวาเพราะเปนรูปภาพ

"จดุประสงคทีแ่ทจรงิอนัหน่ึงของการเรียนรก็ูคอื การปลอยใหคนนัน้อยใูนสภาพท่ีถามคำถามอยางตอเนือ่ง"
บชิอป เครต้ัน

การสงขอมูลปอนกลับไปยังชุมชน
เม่ือกลมุผปูระสานงานทองถิน่รวบรวมขอมลูทัง้หมดแลว ขอมลูนีค้วรจะถูกบอกเลาใหกับชมุชนเพือ่ตรวจ
สอบความถูกตอง และเพ่ือใหไดความคิดเจาะลึกหรือการไตรตรองเพ่ิมเติมในนาทีสดุทายน้ี นีค่อืส่ิงสำคัญ
ทีค่วรทำเพราะจะชวยใหชมุชนมคีวามเปนเจาของขอมลูนีแ้ละชวยพวกเขาใหแบงปนเร่ืองราวความสำเร็จ
ของโครงการน้ี

¥÷ß∫∑‡√’¬πÕÕ°¡“®“°ÕŸ‚¡®“
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โครงสรางของรายงาน

เมื่อมีการรวบรวมขอมูลทั้งหมดจากคำถามหลักสามคำถามแลว และไดรับการตรวจสอบจากชุมชนแลว
เวลาน้ีทานสามารถจัดทำรายงานไดแลว ดานลางน้ีคือโครงสรางท่ีสามารถนำมาใชเขียนรายงานได
รายงานควรถูกเก็บไวในฐานะบนัทึกของชมุชนตอสิง่ทีไ่ดเกิดขึน้ และควรจดัสงใหกับเจาหนาท่ีในพืน้ทีเ่ชน
เดียวกันเพ่ือแจงใหพวกเขารับทราบ

√“¬ß“π°“√ª√–‡¡‘πº≈
À—«¢åÕ ”§—≠μã“ß Ê:

™◊ËÕ¢Õß‚§√ß°“√™ÿ¡™π
«—μ∂ÿª√– ß§è¢Õß‚§√ß°“√™ÿ¡™π
«—π‡√‘Ë¡μåπ
«—π ‘Èπ ÿ¥
ß∫ª√–¡“≥∑—ÈßÀ¡¥ √«¡∂÷ß°“√™ã«¬ ¡∑∫®“°™ÿ¡™π
ª√–‡¥Áπ∑’Ë§åπæ∫

1. ‡√“∑”„π ‘Ëß∑’Ë‡√“∫Õ°«ã“‡√“®–∑”À√◊Õ‰¡ã ?

2. ‡√“‰¥å √å“ß§«“¡·μ°μã“ßÀ√◊Õ‰¡ã ?
-  ∂‘μ‘
- ‡√◊ËÕß√“«¢Õß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
- ·ºπ∑’Ë°ãÕπ·≈–À≈—ß‚§√ß°“√

3. ‡√“ “¡“√∂„™å∑—°…–·≈–∑√—æ¬“°√‰¥åÕ¬ã“ß¡’
ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“°°«ã“π’ÈÀ√◊Õ‰¡ã ?

- °“√μ√«®¥Ÿß∫ª√–¡“≥·≈–§ã“„™å®ã“¬
- ¢åÕ¡Ÿ≈ –∑åÕπ°≈—∫®“°™ÿ¡™π °≈ãÿ¡ºåŸª√– “πß“π

4.  ‘Ëß∑’Ë‰¥å‡√’¬π√åŸ
- Õ¬ã“≈◊¡∑’Ë®–¥÷ß ‘Ëß∑’Ë‰¥å‡√’¬π√åŸÕÕ°¡“®“°√–¬–∑’Ë 1-4
¢åÕ √ÿª
¢åÕ‡ πÕ·π–
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Õ–‰√§◊Õ ‘Ëß∑’Ë®–∑”μãÕ‰ª
เมื่อทำการประเมินผลเสร็จสมบูรณแลวน้ัน เปนส่ิงสำคัญท่ีจะฉลองใหกับความสำเร็จตาง ๆ และคิดวา
บทเรียนท่ีไดเรียนรูไปแลวน้ันจะถูกนำไปประยุกตใชกับการเริ่มโครงการใหมไดอยางไร

เมือ่เริม่วงจรของโครงการใหม ควรพิจารณาถึงสิง่ตาง ๆ ตอไปนี้
1. เรามีรายการสิง่ท่ีเราไดเรียนรจูากการทำงานรวมกันในโครงการท่ีผานมาหรือไม ?
2. เราควรจะดูรายการลำดบัความสำคญัอันอืน่ ๆ ทีช่มุชนไดทำระหวางระยะการวิเคราะหหรอืไม ?
3. เรายังสามารถใชขอมลูพืน้ฐานทีเ่รารวบรวมในตอนตนของโครงการแรกหรอืไม หรอืเราควรจะตองทำ

สิง่นีอ้กีครัง้หน่ึง ?
4. เรายังสามารถใชกลมุผปูระสานงานกลมุเดมิหรอืไม หรอืเราตองขอคนอืน่ ๆ ใหตัง้กลมุขึน้มา ?
5. เราตองการความชวยเหลือเพ่ิมเตมิหรอืการฝกอบรมในการทำโครงการตอไปหรอืไม ?

เมือ่ทกุคนไดอภปิรายคำถามเหลาน้ีไปแลว ใหหาวิธีฉลองสิง่ทีเ่รา
ไดทำสำเรจ็ไปแลว ตวัอยางเชน อาจจดังานเล้ียงของชุมชน

μ√«®∑∫∑«π‚§√ß°“√ ‡√‘Ë¡μåπ‚§√ß°“√

 ‘Èπ ÿ¥‚§√ß°“√
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¢åÕ§‘¥ ãß∑å“¬
พระวิญญาณแหงพระเจาทรงอยูเหนือขาพเจา
เพราะวาพระเจาไดทรงเจิมขาพเจาไว
เพ่ือนำขาวดีมายังผูที่ทุกขใจ
พระองคทรงใชขาพเจามาใหเลาโลมคนที่ชอกช้ำระกำใจ
และรองประกาศอิสรภาพแกบรรดาเชลย
และบอกการเปดเรือนจำออกใหแกผูที่ถูกจำจอง
เพ่ือประกาศปแหงความโปรดปรานของพระเจา
และวันแหงการแกแคนของพระเจาของเรา
เพ่ือเลาโลมบรรดาผูที่ไวทุกข
เพ่ือจัดใหบรรดาผูที่ไวทุกขในศิโยน
เพ่ือประทานมาลัยแทนข้ีเถาใหเขา
น้ำมันแหงความยินดีแทนการไวทุกข
ผาหมแหงการสรรเสริญแทนจิตใจที่ทอถอย
เพ่ือคนจะรียกเขาวาตนกอหลวงแหงความชอบธรรม
ที่ซึ่งพระเจาทรงปลูกไวเพ่ือพระองคจะสำแดงพระสิริของพระองค
อสิยาห 61:1-3

°“√Õ∏‘…∞“π

พระคริสตเปนด่ังแสงของเรา
ความรักของพระองคเผาไหมอยูในจิตใจของเรา
และทรงสรางความกระหายหาความยุติธรรมภายในเรา

พระเยซูทรงเปนความสวางของโลก
พระองคสอนเราใหเอ้ือมไปหาผูอื่น
เปดหูของเรา
ตอเรื่องราวท่ีวอนขอใหเราฟง

พระองคทรงเปนแสงและความอบอุน
ขับไลความมืดออกไป
และนำความหวังมาสเูรา

พระเยซูแสงแหงชีวิต
ทรงหอหุมเราทุกคนไวดวยความรักของพระองค
และโนมใจของเรา
สูการนำของพระวิญญาณแหงการรักษาของพระองค
อาเมน
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หนึ่งในสิ่งแรก ๆ ที่องคกรควรจะตองพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใหเปนองคการท่ีจดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย
ก็คือระเบียบปฏิบัติ ซึ่งเปนเอกสารอยางเปนทางการตามกฎหมายท่ีกลาววาองคกรของทานจะดำเนิน
งานอยางไร

ตัดสินใจเลือกวาทานจะเขียนระเบียบปฏิบัติใหกับองคกรประเภทใด อภิปรายถึงเปาหมายและ
วัตถุประสงคขององคกรของทาน โครงสรางใดท่ีมีอยูแลวหรือควรจะมี และทานปรารถนาใหองคกร
ทำงานอยางไร ในการอภปิรายถึงประเดน็เหลาน้ี โปรดใชแนวทางดานลางน้ี
1. ชือ่ เขียนช่ือเต็มและช่ือยอขององคกร และเปนองคกรประเภทใด
2. สถานะทางกฎหมาย เติมวลทีีบ่อกโครงรางของสถานนะทางกฎหมายขององคกร
3. ภารกจิ เปาหมาย และวตัถุประสงค ใหคำจำกดัความภารกจิ เปาหมาย วัตถุประสงคขององคกร
4. สมาชิก

อภิปรายและจดบันทึก:
ใครจะเขารวมบางและเขารวมอยางไร ? ตวัอยางเชน โดยการกรอกใบสมคัรสมาชกิ
หนาท่ีและสิทธิพิเศษตาง ๆ ของสมาชิก
คาสมคัรสมาชกิ หากมี
จะเกิดอะไรข้ึน หากสมาชิกไมชำระคาสมาชิกเปนระยะเวลาหน่ึง ? พวกเขาจะถูกระงับการเปนสมาชิก
ขององคกรของทานหรือไม ?

5. โครงสรางและการตดัสนิใจ
อภิปรายและจดบันทึก
ควรมโีครงสรางอะไรบาง เชน การประชุมสามญัประจำป การประชุมสามญั คณะกรรมการบริหาร
รองกรรมการ
การแจงระยะเวลาใหทราบสำหรับการประชุมบางอยาง
จะตองมีองคประชุมเทาใดจึงจะถูกตองตามระเบียบปฏิบัติ
ความรับผิดชอบเฉพาะของโครงสราง/ตำแหนงท่ีมี
แตละตำแหนงในโครงสรางมีอำนาจและหนาท่ีอะไรบาง

6. ขัน้ตอนการประชมุ
อภิปรายและจดบันทึก
ใครเปนประธานการประชุม
วาระการประชุมจะถูกดำเนินตามอยางไร
จะมีการออกเสียงจะเกิดขึ้นอยางไร
มกีารบันทึกการประชุมอยางไร อานและอนุมตัิ
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7. การเลอืกต้ังผรูบัภาระสำนกังาน
อภิปรายและจดบันทึก
ควรมีการเลือกต้ังผูรับภาระสำนักงานเม่ือองคกรอยูในระดับใด
ผรูบัภาระสำนักงานจะถูกเลือกดวยวิธีใด ตวัอยางเชน โดยการเสนอช่ือเปนคำพดู และการยกมือ หรอื
โดยการเสนอช่ือใสในแบบฟอรมและหีบเลือกตั้ง
ผลของการเลือกตั้งจะถูกประกาศอยางไร
ตำแหนงที่วางลงจะถูกบรรจุใหมอยางไร

8. เจาหนาท่ี
เมือ่องคกรทำการวาจางเจาหนาท่ี องคกรจะตองกลาววา

เจาหนาท่ีถูกเลือกมาอยางไร
ตำแหนงและหนาท่ีของเขาคืออะไร
ใครเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบพวกเขา

9. การลงวินัย
อภิปรายและจดบันทึก

มคีวามคาดหวังพฤติกรรมใดบางจากสมาชิก
พฤติกรรมประเภทใดท่ียอมรับไมได
การสืบสวนหรือการฟงในการลงวินัยจะถูกจัดทำอยางไร
สมาชิกจะถูกลงวินัยและใหออกอยางไร

10.การควบคุมการเงิน
อภิปรายและจดบันทึก

ใครเปนผรูบัผดิชอบในการดแูลการบนัทึกดานการเงิน และเขาอยใูนความรบัผดิชอบตรวจสอบของใคร
ใครเปนผูเซ็นเช็ค
จะตองนำเงนิไปฝากธนาคารบอยแคไหน และใครเปนคนทำ
ใครเปนผูอนุมัติการถอนเงินจากบัญชีขององคกรท่ีเกินกวาจำนวนท่ีกำหนดไว
ใครเปนผูรางงบการเงิน
ปทางการเงินขององคกรสิ้นสุดเมื่อใด
การตรวจสอบบัญชจีำเปนหรือไม และเม่ือไหรและใครท่ีจะตองสงงานน้ี ตวัอยางเชน ปละหน่ึงคร้ังตอ

การประชุมสามัญประจำป

การผกูพัน
จดบันทึก
องคกรน้ีเก่ียวของผูกพันกับใครบาง
มีความรับผิดชอบและหนาท่ีใดบางท่ีจะตองแบกรับ



16 อโูมจา : คมูอืสำหรบัวิทยากรกระบวนการ

¢. °“√ª°§√Õß∑’Ë¥’

ก) การปกครององคกรชมุชน (CBO)
องคกรชุมชนทุกองคกรตองมีการปกครองอยางใดอยางหน่ึงท่ีมีความรับผิดชอบตอองคกรน้ัน ๆ
ตามกฎหมาย
การปกครองคอืวธีิทีอ่งคกรกระจายอำนาจอยางเปนทางการ ถูกตองและเชือ่ถอืได
คณะผบูรหิารหรือคณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอการนำและปกครององคกรโดยรวม และทำใหแนใจ
วางานขององคกรของทานถูกดำเนินไปตามระเบียบปฏิบัติขององคกรในรูปแบบที่ตรงตอเวลาและใช
จายอยางมีประสิทธิภาพ

แตละองคกรมีความแตกตางกัน บทบาทของคณะปกครองก็เชนเดียวกัน ขอบเขตของคณะผูบริหารท่ีมี
สวนรวมกับการดำเนินงานในแตละวันขององคกรจะแตกตางกันไปในแตละองคกร คณะผูบริหาร
ตามกฎหมายแลว มคีวามรับผดิชอบในการทำใหแนใจวากิจกรรมขององคกรน้ันถูกจดัทำอยางเหมาะสม
อยางไรก็ตาม สวนใหญแลวพวกเขาจะมอบหมายงานตาง ๆ ทีจ่ะตองทำใหกับเจาหนาท่ีและอาสาสมัคร
ตวัอยางเชน คณะผบูรหิารอาจขอใหนกับัญชจีดัทำบญัชแีละรวบรวมงบการเงิน แตจะตองทำใหแนใจวา
พวกเขาไดทำการตรวจสอบงานเหลาน้ีในทุก ๆ การประชุม เจาหนาท่ีที่ไดรับเงินเดือน (มีอาสาสมัคร
คอยชวยเหลือ) เปนผใูหบรกิารและดูแลจัดการดำเนินกิจกรรมในแตละวันขององคกร และคณะผบูรหิาร
นั้นเองท่ีเปนผูดูแลงานน้ี

ข) หนาทีข่องคณะผบูรหิาร

วางแผนและนโยบาย
ใหความเปนผนูำ ใหการชีแ้นะและแนวทางนโยบายตอองคกรเพ่ือทำใหแนใจวาองคกรจะมงุความสนใจ
ไปยังงาน
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กฎหมาย
ทำใหแนใจวามีการทำตามกฎหมายและขอบังคับของทุกชาติ
จังหวัดและทองถิ่นน้ัน ตัวอยางเชน สัญญาการใหทุน หรือขอตกลง
กับผสูนบัสนนุ การลงทะเบียน การทำประกัน ใบอนญุาต สญัญาเชา
ทะเบียน สิทธิบัตร ความผิดฐานหมิ่นประมาท สุขภาพของผูทำงาน
และความปลอดภยั ภาษ ีและการจายเงินเดือน

การเงนิ
ทำใหแนใจวาองคกรสามารถทำตามสัญญาดานการเงินทุกอยางได
และมี ความนาเช่ือถือตรวจสอบไดสำหรับเงินทุนท้ังหมด ตวัอยาง เชน
ระบบบัญชี การรักษาบัญชีธนาคาร การตรวจสอบบัญชี และ
การรายงานดานเงินทุนตาง ๆ

ฝายบุคคล
ทำใหแนใจวาท้ังเจาหนาท่ีและอาสาสมัครไดทำงานในท่ีทำงาน
ทีป่ลอดภยั และพวกเขาถูกเห็นคณุคา ไดรบัความเคารพและการสนับ
สนุนในการทำงานของพวกเขา
ตัวอยางเชน การบรรยายลักษณะงาน สัญญาลูกจาง นโยบายการ
ฝกอบรม การดูแลและสนับสนนุอยางเปนประจำ ขัน้ตอนการลงวินยั
และการใหออก และสัญญาสำหรับอาสาสมคัร

สิ่งปลูกสรางและเครื่องมือ
ทำใหแนใจวาเจาหนาท่ีและอาสาสมัครมีพ้ืนท่ีในการทำงาน
อยางเหมาะสมและปลอดภัย และเครื่องมือไดรับการดูแลรักษาและ
ใชงานไดตลอดเวลา

การสงเสริมการตลาดและการตลาด
เพ่ือทำใหแนใจวาองคกรมีภาพพจนทีด่ตีอสาธารณชน และมีสถานะ
ที่ดีในชุมชน

การรายงานและการตรวจสอบได
เพ่ือทำใหแนใจวาองคกรน้ันเปนท่ีเช่ือถือตรวจสอบไดสำหรับลูกคา
อาสาสมัคร สมาชิก เจาหนาท่ี ผูใหทุน และผูมีสวนไดสวนเสีย
โดยการทำ ตามกฎขอบังคับที่รายงานไวอยางตรงตอเวลาและ
ใชจายอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมมีความรับผิดชอบในการจัด
ทำรายการประจำปในสวนของกิจกรรมขององคกร ที่จะถูกแจกจาย
ในการประชุมสามัญประจำปขององคกร



18 อโูมจา : คมูอืสำหรบัวิทยากรกระบวนการ

ค) ทานควรจะคัดเลอืกใครเขามาเปนคณะผบูรหิาร ?

ผูที่ตองการมีสวนรวมและมีการอุทิศตนและมีความสนใจ
ผูที่มาจากกลุมลูกคาของทาน
ชมุชนทองถ่ิน ผนูำเมอืงหรอืผนูำศาสนา
นักธุรกิจทองถิ่น
ผูที่มาจากองคกรชุมชนท่ีคลายคลึงกัน
ผูที่มาจากกลุมสังคมหรือชมรมกีฬา
ผทูีม่ทีกัษะเฉพาะดานการเงิน กฎหมาย หรอืการหาเงินทุน
ผทูีม่ทีกัษะท่ีใชไดจรงิและมีความรใูนงานของทาน  เชน  ศลิปนในชมุชน เจาหนาท่ีอนามัย
และหมอทองถิ่น
บางองคกรอาจเชิญสมาชิกของผใูหทนุของพวกเขา ซึง่มทีัง้ขอดแีละขอเสีย อาจมีความเหมาะสมกวา
ทีจ่ะเชิญตัวแทนผใูหทนุ เพราะบุคคลน้ีจะใหการเช่ือมโยงโดยตรงระหวางทานกับผใูหทนุ และอาจมี
ความเขาใจในประเดน็ตาง ๆ ของทานมากข้ึน อยางไรกต็ามมนัอาจจะสรางความขดัแยงในเรือ่งของ
ความสนใจข้ึนมา และบ่ันทอนการปกครองตัวเองและการไมพ่ึงพาขององคกรของทาน โปรดคิด
อยางรอบคอบกอนท่ีจะทำส่ิงน้ี
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