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คํานํา 
 

เอกสาร รวมแผนที่ความคิด สาํหรับวทิยากรกระบวนการ โครงการ อย.นอย Mind Map 
for Facilitator ฉบับนี้ไดถูกเรียบเรียงข้ึนจากประสบการณของการทาํงานเคลือ่นไหวทางสังคม
กับเวทีผูบริโภคของภาค NGOs ของผูเรียบเรยีง ซึ่งไดมีโอกาสเขาไปเรียนรู กระบวนการทาํงาน 
ในรูปแบบตางๆ โดยมุงหวงัวา จะเปนเอกสารทีช่วยเสริมสรางทักษะ ความสามารถของวทิยากร
กระบวนการ (Facilitator) โครงการ อย.นอย ของสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข และ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสขุภาพ (สสส.) เนื้อหาของ
เอกสารไดนาํเทคนคิการเขียนแผนที่ความคิดดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใช เพ่ือใหเอกสารมี
ขนาดไมหนามาก โดยการใชงานเอกสารฉบับนีผู้อานควรจะทาํความเขาใจรายละเอยีดฉบับเตม็ที่
แนะนาํไวในเอกสารอางองิประกอบดวย เพ่ือใหเขาใจทั้งหลักการและเทคนิควิธีการ  คุณความดีของ
เอกสารฉบบันี้ ผูเรียบเรียงยกใหกับวิทยากรกระบวนการทกุทานทีช่วยกันเปลีย่นแปลงประเทศชาติ 
และหากมขีอผดิพลาดประการใด ผูเขียนยินดีนอมรับคําแนะนาํ หากผูอานตองการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นกับผูเรียบเรยีง ขอเชิญที่เว็บไซต www.prachasan.com หรือ www.glocalization.org 

 
 
     เภสชักรประชาสรรณ แสนภักดี 
            หัวหนางานประสานรัฐและทองถิ่น 
          สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน  

http://www.prachasan.com
http://www.glocalization.org


ช่ือ นายประชาสรรณ  นามสกลุ แสนภักด ีช่ือเลน โหนง 
ภูมิลําเนา ตําบลบานเปด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 
ตําแหนงงานปจจุบัน หัวหนางานประสานรัฐและทองถิน่ 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน (สสจ.ขอนแกน) 
อาชีพอสิระ ผูจัดการ  ศูนยฝกอบรมภมูิปญญาสูสากล (ขอนแกน) 
การศึกษา 
• ปริญญาตรี เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2535 
• ปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัเชยีงใหม พ.ศ. 2540 
• กําลงัศึกษาระดับปริญญาเอก พัฒนศาสตร ม.ขอนแกน พ.ศ. 2543- ถึงปจจุบนั 
ประวัติการทาํงาน 
 2535-2537 โรงพยาบาลอบุลรัตน จังหวัดขอนแกน 
 2537-ปจจุบนั สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน 
กิจกรรมทางสังคม 
 2541-ปจจุบนั ผูประสานงานเครือขายองคกรผูบรโิภค จังหวัดขอนแกน (NGO) 
 2546- ปจจบุัน เลขาธกิารสมาพนัธชมรมออกกาํลงักายเพื่อสุขภาพจงัหวัดขอนแกน 
 2545- ปจจบุนั ผูดําเนินรายการวทิยสุือ่สารสรางสุข (สวท. 99.5 mHz) ทุกวันอาทิตย  
งานวิทยากร 

• วิทยากรรับเชิญจากหนวยงานตางๆ ประมาณปละ กวา 40 ครั้ง 
• อาจารยพิเศษ ประจาํคณะสาธารณสุขศาสตร ม.สารคาม,คณะเภสัชฯ ม.ขอนแกน  

 

ประวัติวิทยากร 
www.prachasan.com 

โทร. 0-1661-8579 

http://www.prachasan.com
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บทความพิเศษดานกิจกรรมการสรางความเขมแข็งผูบริโภค 
ตอน ตอยอดโครงการ อย.นอย (Small Smart Student (3S)) 

 
เรียบเรียงโดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี M.P.H. Chiang Mai U. 
อดีตหัวหนางานประสานรัฐและทองถิ่น กลุมงานคุมครองผูบริโภค สสจ.ขอนแกน 
 จากการที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข ไดมีโครงการ อย.นอย เพื่อเปด
โอกาสใหนักเรียนในระดับมัธยม ไดแสดงออกทางดานกิจกรรมการคุมครองผูบริโภค โดยเนนใหเยาวชน ทํา
กิจกรรมที่สรางสรรค โดยการรวมกลุมกันเปน ชมรม อย.นอย (บางแหงเรียกช่ืออยางอื่น) ทํากิจกรรมเฝาระวัง
ปญหาการบริโภค ภายในโรงเรียน  โดยในปงบประมาณ ที่ผานๆ มา 2545-2546 มีการจัดประกวดในระดับ
เขต ระดับภาค ระดับประเทศ  
 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ไดดําเนินการหลายอยางเพื่อเปนการวางโครงสรางพื้นฐานไว
รองรับ เชน การออก วารสาร อย.นอย to be no.1 ซึ่งออกมาแลวจํานวน 3 ฉบบั (ถึงเดือน พฤศจิกายน 2546) 
ในการดําเนินงานการประกวด อย.ใชวิธีการจางเอกชน ใหดําเนินการดวยการเปดประมูล ซึ่งก็เปนวิธีการที่ดี ใน
การมอบภาระงานใหกับมืออาชีพ เปนผูดําเนินการ 
 ปญหามีอยูวา ความตอเนื่องของโครงการในระดับพื้นที่จะเปนอยางไร เพราะในระดับพื้นที่ ระดับ
จังหวัดนั้น เงินไมมากพอที่จะไปวาจางใหภาคเอกชนรับไปดําเนินการ ดังนั้นเพื่อใหโครงการที่ดีดี อยาง อย.นอย
คงอยูเราจะตองคิดใหญ ครับ อยาคิดเล็ก ตามชื่อโครงการ อย.นอย ตองเปน อย.นอย คิดใหญ เพื่อจะไดเปน
โครงการ จิ๋วแตแจว (Small is beautiful project) การคิดใหญของผูเขียนหมายถึงการมองไปขางหนา ถึง
อนาคต ของชาติ โดยการปลูกฝงเรื่องของความตระหนักเรื่องสิทธิ หนาที่ของผูบริโภค (Consumer right 
and Consumer roles) 
 อย.นอยจะตองดําเนินการตอไป ใหยาวนานพอ อยางนอยก็จะตอง 5-10 ป จึงจะเพียงพอ แตก็จะตอง
ดําเนินการในรูปแบบใหม อาศัยโอกาสแหงการเปลี่ยนแปลงของสังคม เปนเครื่องชวย ตัวอยางเชน สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา จะตองพัฒนาเว็บไซต ศูนยกลางของโครงการ อย.นอย เพื่อใหอาสาสมัคร ตัวเล็ก 
ตามโรงเรียนตางๆ เขามาใชบริการมีขอมูลใหมๆ สําหรับวัยรุน เอาแบบจาบๆ ไปเลย สรางเว็บใหถูกใจวัยรุน มี
ภาพกิจกรรม มีอาสาสมัครสื่อขาว อย.นอยประจําจังหวัดออกบัตรประจําตัวให เรียกวาเปนการฝกใหเด็กนักเรียน 
ไดเรียนรูทั้งเรื่องของสื่อ และเรื่องของสาร เพื่อใหเขารูเทาทันสื่อ  
 กิจกรรมที่ควรจะดําเนินการตอในระดับจังหวัดก็คือ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ตางๆ จะตอง
ประสานงานพันธมิตร ที่มีอยู ทั้งภาคการศึกษา ภาค NGOs ประชุมวางแผนการทํางานรวมกัน เพื่อใหกิจกรรม 
อย.นอยเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาคนรุนใหม 
 
กิจกรรมที่ควรจะดําเนินการ 
 กิจกรรมที่ควรจะดําเนินการใหครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกโรงเรียน ไมเฉพาะโรงเรียนที่เขารวมโครงการ 
หรือไดรับการคัดเลือกเพื่อการประกวด คือ การพัฒนาศักยภาพของพวกเขา ในดานตางๆ ดังนี้ 

1. ควรจะมีกิจกรรมโครงการการพัฒนาการเปนนักจัดรายการวิทยุ หรือสื่อโทรทัศน รวมทั้งการทํา
หนาที่เปนนักขาว อย.นอย โดยกิจกรรมจะเนนใหเขาฝกทักษะ ในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
(effective communication) เนื่องเพราะเขาจะตองไปทําหนาที่ในการเปลี่ยนแปลงสังคม 

www.glocalization.org   1 
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จะตองสามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ และปจจุบันจังหวัดตางๆ มีสถานีวิทยุชุมชน 
(Community Radio) เยาวชน อย.นอยก็สามารถเขาไปรวมกิจกรรมไดเลย  

2. กิจกรรมคายเยาวชน อย.นอย การเขาคายของเยาวชน จะเปนโอกาสของการเรียนรูรวมกันของ
นักเรียนจากตางสถาบัน รุนพี่ รุนนอง เพื่อเปนการพัฒนาเครือขาย เยาวชน อย.นอยใหมีความ
เขมแข็ง ขยายอุดมการณออกไปในวงกวาง การจัดคายก็ควรจะใหมีการเขารวมกิจกรรมของทั้ง
นักเรียน ครู เจาหนาที่สาธารณสุข และภาค NGOS เพื่อสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู 
(learning society)  

3. กิจกรรมอีกอยางหนึ่งที่นาสนใจ คือ การจัดกิจกรรมการพูด หรืออาจจะเรียกวา Talk of Teen 
หรือจะหาชื่ออื่นๆ เชน เสียงจากเยาวชน เพื่อใหเขาไดแสดงออกในทางที่ถูกตองกลาที่จะวิพากษ 
กลาที่จะนําเสนอเรื่องราวตางๆ ในใจของเขาสูสาธารณะ กิจกรรมการประกวดการพูด เรื่องสุขภาพ 
เรื่องความฝน เรื่องคุณภาพชีวิต จะเปนกิจกรรมที่หลายฝายเขามามีสวนรวมได Talk ot The 
Teen จะเปนโครงการสรางนักพูด โดยจะเนนวาเปนนักพูดเพื่อการเปลี่ยนแปลง อาจจะประกวด
ในหัวขอ “เมื่อผมเลิกดื่มน้ําอัดลม” ในโอกาสของการประกวด ก็ถือโอกาสประกวดโตวาทีไป 
ดวยเลย อยางนี้ ผมวา สนุกสนาน ทั้งคนจัด และผูเขารวมกิจกรรมแนนอน 

นี่คือ ตัวอยางโครงการ หรือกิจกรรมที่นาสนใจในระดับพื้นที่สามารถนําไปดําเนินการได จังหวัดตางๆ โดย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเปนเจาภาพในการเชิญหนวยงานตางๆ  เขามามีสวนรวมเชื่อวา หนวยงานตางๆ จะ
เขารวมจํานวนมาก สวนผูใหญของสวนราชการตางๆ ก็เชิญรวมเปนกรรมการ หรืออาจจะขอความอนุเคราะหถวย
รางวัล หรือเงินรางวัลใหกับเยาวชนเพื่อเปนทุนการศึกษา 
 
การพัฒนาในขั้นตอไป 
 การโครงการใหเกิดความตอเนื่อง การจัดกิจกรรมที่กลาวมาเปนเพียงทางเดิน หรือเครื่องมือไปสู
เปาหมายเทานั้น แต Goals ของโครงการไมควรจะหยุดพักเหนื่อยๆ เปนปๆ แบบปจจุบัน พอเริ่มตน
ปงบประมาณ งานก็หยุดเดิน  
 โครงการ อย.นอย จะตองมีการพัฒนาในระดับจังหวัดใหมีชมรม เยาวชน อย.นอย หรืออาจจะเรียกช่ือ
อื่นๆ เชน เครือขายเยาวชน อย.นอย (จังหวัดขอนแกน ใช เครือขายเยาวชนพิทักษสิทธิ์) เมื่อเยาชนในระดับจังหวัด
มีกิจกรรม เชน การเดินตลาด การรณรงคเรื่องฉลาก เรื่องอาหารเสริม ก็จะทําให อย.นอยเปนที่รูจักของสังคม ผู
ปกครอบก็จะรวมสนับสนุนใหบุตรหลานทํางานเพื่อสังคม  
 ในระดับภาคก็จะตองมีการพัฒนาสูการเปนเครือขาย เยาวชนพิทักษสิทธิ์ อย.นอย ภาค... (เหนือ กลาง 
อีสาน ใต ตะวันออก) เพื่อประสานงานกิจกรรมหรือขอมูลระหวางกัน  
 ในระดับประเทศก็จะตองพัฒนาใหมีชมรมอย.นอยในระดับประเทศ เปนเครือขายเยาวชนพิทักษสิทธิ 
ระดับประเทศ อาจจะเรียกวา อย.นอย Network (S-FDA-Network)  
 ที่นําเสนอนี้เปนจริงไดไมใชความฝน โดยที่ผูเขียนคิดบนฐานขอบการพัฒนาในอนาคต ที่คนไทย
สามารถสื่อสารกันผาน Internet เครือขายระดับประเทศ อาจจะมี เพียงเว็บไซต เทานั้นในการสื่อสารระหวาง
กันและกัน มีกระดานขาวในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่สําคัญจะเกิดสิ่งเหลานี้ที่กลาวมาแลว ไดหรือไมก็ยอมขึ้นอยู
กับคําถามที่วา แลวเราจะทํางานนี้ไปทําไม หากคําตอบเปนอยางอื่นๆ ที่ไมใช “เพื่อชาติ” ก็เลิกเลยนะครับ อยาไป
ทําตอ อยาไปดันมันตอ แตหาก ยืนยันวา ที่ทําโครงการ อย.นอยก็เพื่อชาติ เราก็มาชวยกัน ผลักดันโครงการใหเปน 
อย.นอยที่ยิ่งใหญ สมกับเปน โครงการ Small is Beautiful  



 
 
 
 

องคความรูเบ้ืองตนสําหรับวิทยากรกระบวนการ 
Knowledge for Facilitator 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เรียบเรยีงโดย เภสชักรประชาสรรณ แสนภกัดี 

หัวหนางานประสานรฐัและทองถิ่น สสจ.ขอนแกน 
ผูจัดการศูนยฝกอบรมภูมปิญญาสูสากล 

เว็บไซต : www.prachasan.com 

http://www.prachasan.com
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แผนภูมิความคิด เรื่อง วิทยากรกระบวนการ
งานคุมครองผูบริโภค โดย ภก.ประชาสรรณ

วิทยากรกระบวนการ
งานคุมครองผูบริโภค

ความรู (K)

ทักษะ (S)

ทัศนคต ิ(A)

ขอมูล (I)

ความเขาใจ (U)

MILK

Management

Information

Leadership

Knowledge

4M
MIS

การสื่อสาร

วิเคราะห

คบส.
พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค

เชิงบวก
มองโลกแงดี

ทํางานเพ่ือสังคม

การใชเครื่องมือ
Mind Map
การเขียน Mind Map

ปญหา
สถานการณ

การพูดสาธารณะ
การประชุม
การกระตุน

สถานการณ
นโยบาย

การตัดสินใจ
การนําทีม

ความคิด

การวางตัว
การทํางาน

การรวบรวม
การจัดเก็บ
การนํามาใช
การเผยแพร

สุขภาพ

สิทธิ

การทํางานกับมวลชน

ปลุกระดม

ถอดบทเรียน
สรุปผลงาน

ถอดบทเรียนกลุม
การเผยแพรขาวสาร

ชุมชน
สังคม

ระบบสุขภาพ

เพ่ือรวมงาน
กลุมภาคี

ผูปวย

คบ.

รัฐธรรมนูญ

การจัดการความรู
Knowledge

Management เครือขาย

การ update ขอมูล
การรวบรวมขอมูล



KUSANA
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Knowledge
( )

Understand
( )

Skill
( )

Attitude
( )

Network
( )

Active
( )

KUSANA Mapping .
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คิดแบบสืบสาวเหตุปจจัย

คิดแบบวิภัชชวาท

คิดแบบรูคุณคาแท 
-คุณคาเทียม

คิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ

คิดแบบอริยสัจจ
คิดแบบสามัญลักษณ

คิดแบบเห็นคุณโทษ และทางออก

คิดแบบเราคุณธรรม

คิดแบบอยูกับปจจุบัน

คิดแบบแยกแยะ สวนประกอบ

โยนิโสมนสิการ
การคิดของคนรุนใหม

25/4/2547 - v15

อิทัปปจจยตา

ปจจัยสัมพันธ

สอบสวน

ตั้งคําถาม

การคิดกอนพูด

พูดความจริง

พิจารณาการใชสอย

คุณคาแท

คุณคาพอกเสริม (ตัณหา)

คิดตามหลักการ

หลักการ - ความมุงหมาย

ขาดโยนิโสมนสิการ ไขวเขว

สาวผลไปหาเหตุ

ตรงจุด ตรงเร่ือง

ทุกข - สภาพปญหา

สมุทัย - เหตุเกิดแหงทุกข

นิโรธ - ความดับทุกข

มรรค - ทางดับทุกข

รูเทาทันธรรมดา

รูเทาทันสิ่งทั้งหลาย

ยอมรับความจริงที่เปนอยู

แกไขไปตามเหตุปจจัย

อัสสาทะ- สวนดี สวนอรอย

อาที่นวะ-สวนสี ขอเสีย

ชองเสีย

ขอพกพรอง

ขอบกพรอง

นิสสรณ - ทางออก ทางรอด

เรากุศล

เราคุณธรรม

กุศลภาวนา

Here and Now

มองอดีต-คิดปจจุบัน เพื่อฝนอนาคต

กระจายเนื้อหา

สวนประกอบยอย

การเช่ือมโยงกัน

ไมมีตัวตน

âÂ¹ÔâÊÁ¹ÊÔ¡ÒÃ (2).mmp - Prachasan Saenpakdee
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มีความคิดแบบเสรี

การคบกันมีเพศสัมพันธงาย

เสพยาแลวทําใหมีเรี่ยวแรงมากข้ึน

ไมมีความเชื่อม่ันในตนเอง

รอคอยความสุขไมเปน

เกิดจากการชักชวนของเพื่อน

อาชีพงาย สะดวก

เปนเด็กข้ีเหงา

ขาดเรียนบอย

รายไดด ีมีความสุข

ไมมีใครสามารถเลือกปฏิเสธไดครอบครัวมีภูมิหลังแยกทางกัน

ไมอดทนตอความทุ กขยาก

ในกลุมท่ีเสพยาไมมีงานทํา

ไมมีรากของวัฒนธรรมไทย

บรรลุทางเพศเร็วกวาวัยท่ีควรจะเปน

ไมมีใครรักและเขาใจ

มีความทะเยอทะยาน

ใชยาบาทําใหกลามีเพศสมัพนัธ 

รสนิยมสูงตองตามแฟชั่น

ไมเคยพูดเร่ืองศาสนา

ขาดการเช่ือมโยงกับสังคม

มีความสับสน

เด็กไทยพันธุใหมที่ตาง
จากเด็กไทยในอดีต

(เด็กเสพยา/บาเซ็กส)
27/6/2547 - v19

ปลอยเนื้อปลอยตัว
รางกายเปนของตนเอง
ทุกเพศเสมอภาคกันหมด
กิน/ขี้/บ้ี/โทร

รวดเร็ว
เปราะบาง
อยูกอนแตง
ลองกอนเลิก

โลงใจ
สบายใจ
คึกคะนอง
ลืมความทุกข

ออนแอทางใจ
สรางการยอมรับ
พ่ึงเพื่อนตลอด
รักเพื่อนมาก

ตองการความรวดเร็ว
ไมยับย้ังชั่งใจ
ตัดสินใจบนฐานความสุข
ยาและเพศเปนเคร่ืองมือกิจกรรม

นึกสนุก
อยากลอง
อยากรู
อยากเห็น

ไมตองใชความสามารถ
ใชกาย และใจ
รายไดดีงาย
ไดทุกอยางที่ตองการ

อยูกับตัวเองไมได
ชอบโทรศัพทมือถือนานๆ
ไปหางสรรพสินคา
ตองออกนอกบาน

เรียนไมเกง
ถูกตําหนิ
ปฏิเสธการสั่งสอนจากครู
ถูกทิ้งใหเผชิญปญหา

กินเหลา
เสพยา
เที่ยวเพศ
เพื่อนมาก เลี้ยงเพื่อน

เลิกถอนตัวไมได
เลยตามเลย
เลิกอาจถึงชีวิต
ไม มีอํานาจตอรอง

ขาดความอบอุน
ขาดความรักจากพอแม

ลูกพึ่งพอแมไมได
เช่ือเพื่อนมากกวาพอแม

ทํางานหนักไมเปน
ชอบสบาย

ไมชอบเรียนหนังสือ
ชอบม่ัวสุมรวมกลุม

ไมมีทางเลือก
ตองการรายได
ทั้งคาทั้งเสพ

ลืมกําพืดตนเอง
ขาดความสัมพันธในครอบครัว

ขาดวิถีไทย
นิยมตะวันตก/ญ่ีปุน

ชอบเลียนแบบทางเพศ
อยากรูอยากเห็น

ฝกการมีเพศสัมพันธ
วิดิโอ หนังสือโป

มีปญหาทางใจ
ขาดการยอมรับตนเอง

ขาดสัมผัสรักจากคนรอบขาง
ตองการกําลังใจ

ชอบเลียนแบบ
มีความเฟอฝนฟุงเฟอ

รักความเปนอิสระ
อยากมีอะไรที่ดีใหกับตนเอง

เสี่ยงตอเอดส
มีคนเลี้ยงดู

มีทองกอนวันอันควร
เพศแลกยา

มีความสุขกับของแพง
ซื้อของแพง

บริโภคสัญญะ
มากกวาเนนนัยยะ

ไมเชื่อเรองบาปบุญ
ไมใสใจทําบุญ
หางเหินวิถีเดิมๆ

ไมมองสังคม
ไมเก่ียวการเมือง

ไมเขาใจเศรษฐกิจ
ไมใสใจวัฒนธรรม

เขาขางตนเอง
ขาดจริยธรรม

เคารพตนเองนอยลง
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Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do

Think Win-Win

Synergize
ประสานพลัง

Inside Out
Outside In

Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do

(Whole) (Parts) (Whole)

+ =

Begin with The End in MindBegin with The End in Mind
มองภาพสุดทายกอนเริ่มตนมองภาพสุดทายกอนเริ่มตน

F i  r  s  t T h  i  n  g F i  r  s  t --- by Mind Map

Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do

สิ่งสําคัญ งาน และ ชีวิต

First Thing FirstFirst Thing First

Your Dream ------------ Glocalization Training Center ------------ We Do

ใชหัว(คิด)ในการทํางาน
Mind MapMind Map
เครื่องทุนแรงที่เครื่องทุนแรงที่
ทรงประสิทธิภาพทรงประสิทธิภาพ



People
P

Environment
E

Methods
M

Place

P
Equipment

EMedia

M

การประช ุม

Effective
Meeting

Brainstorming
* No Criticism
* Freewheel
* Quantity
* Record all ideas
* Incubate

Everyone Should Get involved
จากหน ังส ือ Problem Solving in Groups โดย Mike Robson



ต องค มุเป าหมายได 

ต องช ัดเจนในเป าหมาย
ประการท ี  1 เป าหมายในการประช มุ

สร างบรรยากาศให ค ึกค กั

ไม ตร งึเตร ยีด

ไม เร งร บีจนเก นิไป

ประการท ี  2 บรรยายกาศในการประช มุ

ต องไม ครอบงำท ปร ุชม

ระว งัสมาช ิกบางคนครอบงำ

ประการท ี  3 ความค ิดของท ี ประช ุม

ควบค มุให ตามกฎ

ช ดัเจนในกฎ กต กิา

มารยาทของการร ับฟ ัง

ประการท  ี 4 กฎ กต กิา มารยาท
ในการประช มุ 

ต องวางต วัเป น็กลาง

ให โอกาสท กุคน

หาร ืออย างเท าเท ียม

ประการท ี  5 ความย ตุ ิธรรม

ช วยให ตรงประเด ็น

ท นัเวลาท  ีกำหนด

สมาช กิไม ห นัไปค ยุก นัเอง

ประการท ี  6 การควบค มุประเด น็

คอยเสร ิมพล งัท ี ประช ุม

ให กำล งัใจท กุคน

ส งเสร ิมการเร ยีนร ู 
ร วมก นัของสมาช กิ

ประการท  ี 7 กำล งัใจ

ทำหน าท ี สร ุปประเด น็

เช  ือมโยงความค ดิของสมาช กิ

ต ดิตามความก าวหน าการประช มุ

ประการท ี  8 การสร ปุประเด น็

ต ั งคำถามกระต  ุนความค ิด

ให ข อส งัเกตในม มุแตกต าง

ท าทายความค ิดใหม ๆ 
และสร างสรรค 

ประการท  ี 9 การต  ังคำถาม
และให ข อส ังเกต

รอใช กลว ธิ คีล ี คลายป ญัหา

ย ำให สมาช ิกเคารพกฎ
okok ประการท  ี 10 การคล ี คลายข อข ดัแย ง

บ ัญญ ัต ิ 10 ประการ
สำหร ับผ ู ดำเน ินการ

ประช ุม



AIC

AIC

Appreciation

Influence

Control

AIC

Control

C2.2
( )

C2.1
( )

C1
( )

Influence

I2

( )

I1
( )

Appreciation

A2.2
( )

A2.1
/

( )

A1.2

( )

A1.1
/

( )

A0
( )

AIC staff

 (Modulator)

 (Facilitator)

AIC
AIC  

Mind Map

AIC

Mind Map

Vision

Mission

Strategic Map

Road Map

AIC
.

Mapping .
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แนวคิด

วัตถุประสงค

ผลท่ีไดรับจาก F.S.C.

ลักษณะการประชุม

บทบาทของผูเขารวมประชุม
บทบาทวิทยากร
กระบวนการ

ขอตกลงเบื้องตน

การจัดกลุม

กระบวนการ
(F.S.C Process)

PROCESS F.S.C
Step by Step

หลักการ F.S.C
Future Search 

Conference
11/11/2004 - v10

นําประสบการณมา share การทํางาน
ปญหา

สรางวิสัยทัศนร วม
เพ่ืออนาคตท่ีดี

พันธสัญญารวมกัน
จุดมุงหมายเดียวกัน

ผูแทนจากกลุมตางๆ

รวมทําความเขาใจ
สถานการณอดีต
สถานการณปจจุบัน
กระทบอนาคต

นําเสนอภาพรวมปจจุบัน
เพ่ือเสนอวิสัยทัศนรวม

พันธสัญญารวม

แผนปฏิบัติการ
รวบรวมขอมูลพ้ืนฐาน
ความเขาใจ
กรอบแนวคิด

เขาในเหตุการณที่สัมพันธ
จากอดีต
สูปจจุบัน
เชื่อมโยงอนาคต

มองภาพรวมกัน
เกิดวิสัยทัศนรวม
เกิดความหวังรวม
มีพันธสัญญา รวม

เกิดความตระหนัก
พัฒนาเครือขาย
เรียนรูรวมกัน
แบงปนความคิด

ประเภทกลุม

กลุมเฉพาะ มีความเหมือน
มีความใกลเคียง

กลุมผสม แตกตาง
หลากหลาย

เวลา 2-3 วัน
เพ่ือใหเต็มท่ีในการเรียนรู

จํานวนคน
50-60 คน
แบงกลุม 10 คน
หากนอยไปจะไมหลากหลาย

นําเสนอขอมูล
ใหขอมูล
วิเคราะหขอมูล
นําเสนอประสบการณ

ชวยกันทํางานกลุม งานมอบหมาย
ในเวลากําหนด

ชวยกันสรางภาพอนาคต
ท่ีพึงปรารถนา

คนหาความคิดรวมของกลุม
นําความคิดไปสูการปฏิบัติ

ทําแผนปฏิบัติ

ทํางานกลุมยอย

ผูนํากลุม
ผูจดบันทึก
ผูนําเสนอ
ผูควบคุมเวลา

มอบหมายงานใหผูเขารวม
กระตุนการเรียนรูแลกเปลี่ยน

เปนคนกลางชวยสรุป
ผูชวยวิทยากรเขาใจกระบวนการ

ทุกความเห็นมีประโยชน
ไมมีการตัดสินความคิด

ทุกความเห็นเขียนออกมาเปนคําส้ันๆ
เขาใจงายๆ

สมาชิกชวยกันบริหารเวลาตามท่ีกําหนด

สมาชิกทํางานในประเด็นรวม
ประเดนดอยทําภายหลัง

ไมทํางานนอกประเด็นมอบหมาย
สมาชิกตองเขารวมกิจกรรมตอเนื่อง

กลุมเฉพาะ (Stake holder)
กลุมผสม (Mixed Group)

กลุมสนใจ (Self-Selected Group)

วิเคราะหเหตุการณในอดีต
เชื่อมโยงกับสภาพปจจุบัน

วิเคราะห/สังเคราะหสภาพปจจุบันเขาใจทิศทาง
อิทธิพลหลัก

สรางจินตนาการภาพอนาคต
สรางแผนปฏิบัติการรวม

ขั้นท่ี 1 เสนแบงเวลา (Timeline)
ขั้นท่ี 2 
การศึกษาเพ่ือใหเขาใจอนาคต
ขั้นท่ี 3 การเสนอความคิดเห็น

ขั้นที่ 4 จัดทําแผนท่ีความคิด (Mind 
Map)

ขั้นท่ี 5 
กลุมสนใจเลือกประเดน็ต างๆ 
เพ่ือวิเคราะหใหลึกซึ้ง

ขั้นท่ี 6 
ทบทวนกิจกรรมท่ีเคยทําในอดีต 
ความสําเร็จและความลมเหลว

ขั้นท่ี 7 การสังเคราห
ขั้นท่ี 8 
การนําเสนอเหตุการณในอนาคต 
ดวยละคร

ขั้นท่ี 9 ความคิดเห็นรวม
ขั้นท่ี 10 
แผนการปฏิบัติการสวนบุคคล

ขั้นท่ี 11 
รวมกลุมประชุมทําแผนปฏิบัติการ

ขั้นท่ี 12 
กลุมเฉพาะเลือกแผนปฏิบัติการท่ีกลุมสนใจไปปฏิบัติ

เครื่องมือทํางานของวิทยากร เพ่ือชวยการ 
คนหาอนาคต สําหรับโครงการ อย.นอย 
สรุปจากหนังสือ 
กระบวนการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ประชาคม 
ประชาสังคม  ธีระพงษ แกวหาวงศ Mapping โดย 
เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี

glocalization@thailand.com

mailto:glocalization@thailand.com
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Session Design
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ParticipationLearningProcess.mmap    11/11/2004   .
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(Factual)

(Problem Solving)

(Generate New Ideas)

(Obstacles)

(Problem Solving)

(Negative Motion)

(Problem Solving)

(Bird Eye view)

 6  :  360  : .

sixhat2.mmap    9/12/2004   .



2. หมวกสีแดง6. หมวกสีฟา

1. หมวกสีขาว

3. หมวกสีดํา

4. หมวกสีเหลือง

การคิดแบบ
หมวก 6 ใบ

5. หมวกสีเขียว

แสดงถึงความโกรธ อารมณ จึง 
หมายถึงการมองทางดานอารมณ 

และความรูสึกของผูคิดในเร่ืองความประทับใจ 
ความโกรธ ความสนุก ความอบอุน 
และความพอใจท่ีเกิดขึ้นในขณะนั้น

การคิดแกปญหา

แสดงถึงความเปนกลาง จึง
หมายถึงตัวเลขและขอเท็จจริงตางๆ

การคิดเปรียบเทียบ การคิดวิเคราะห

แสดงถึงความเยือกเย็น ทองฟาซึ่ง
อยูเหนือทุกส่ิงทุกอยาง จึง
หมายถึงการควบคุม

การคิดเชิงมโนทัศน

การคิดสังเคราะห

แสดงถึงความเจริญเติบโต 
ความสมบูรณ จึงหมายถึงความคิดสราง
สรรคและความคิดใหมๆ มุมมองใหม

การคิดสรางสรรค การคิดประยุกต
แสดงถึงความสวางไสวและดานบวก จึง

หมายถึง เหตุผลทางบวก 
ความมั่นใจเหตุผลในการยอมรับและประโยชน

การคิดอนาคต การคิดบูรณาการ การคิดเชิงกลยุทธ

แสดงถึงความมืดคร้ึม จึง
หมายถึงการคิดดานลบ 
การปฏิเสธและการคิดคน 

ปองกันไมใหคิดหรือตัดสินใจท่ีเส่ียง 
ชวยทําใหหาขอบกพรองหรือจุดออนได 

รวมท้ังชวยตรวจสอบความเปนเหตุเปนผล

การคิดอยาง
มีวิจารณญาณ

การคิดวิพากษ

การคิดแบบหมวก 6 ใบ
(Six Thinking Hats)



Where

How

Why

When

What

Who

?
The Six Words

จากหน ังส ือ Problem Solving in Groups โดย Mike Robson



concept of Mind Map (R)

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

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การประยุกตใชแผนท่ีความคิดในการบริหารจัดการ
(Mind Map for Management)  โดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี M.P.H. CMU

ศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล - Glocalization Training Center, Khon Kaen

Subject
of MIND MAP

การใชรายละเอียด

จดบันทึก

วางแผน & การจัดการ

การเรียน

กระตุนความคิดสรางสรรค

การระดมสมอง

การใชสี

ใชคํา หรือพยางค

ความคิด(Ideas)

ภาพ(Images)

ความคิด

ขอเสนอแนะ

ชวยจํา

จับความคิด

รวบรวมความคิด

การพูด
การประชุม
การนําเสนอ

งาน
การพักผอน
การเงิน

ชวยจด

มองอดีต
คิดปจจุบัน
ฝนอนาคตdraw

picture
photo

จัดกลุม

ขอความเช่ือมโยง

Link

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


อาจารย ใหญ  
Mind Map (R)

เน นคำ

จ ัดกล ุ ม

การใช ส ี

ใช คำ & ใช พยางค 

ความค ิด

ข อเสนอแนะ

ความค ดิ(Ideas)

วาดภาพ

ภาพถ าย

Clipart

ภาพ (Images)

รายละเอ ียด

การพ ดู

การประช มุ

การนำเสนอ
จดบ นัท กึ

งาน

การพ กัผ อน

การเง นิ
วางแผน & การจ ดัการ

ช วยจด

ช วยจำ
การเร ยีน

มองอด ีต

ค ิดป ัจจ ุบ ัน

วาดฝ ันอนาคต
กระต  ุนความค ิดสร างสรรค 

จ บัความค ดิ

รวบรวมความค ดิ
การระดมสมอง

การประย กุต ใช 

กระดาษวางแนวนอน

กระดาษไม ม ี เส น

สามส ี
ใช ส ีท ี แตกต าง

เส นหนาไปหาบาง
จากกลางไปขอบ1 2 จ ัดลำด ับก อนหล ัง

สำค ัญมากนอก

BOI - Basic
Ordering Ideas

ประเด ็นร วม

ลากเส นเช ื อม

กฎพ  ืนฐาน

เว ็บไซต  Tony Buzan

www.mind-map.com

คร ูไทย สอน
Mind Mapwww.tanyaPH.com

www.mindmapper.com

www.mindjet.com
เว ็บไซต ไทย ห ัวใจสากล

ท ุกเร ื องเก ี ยวก ับ Mind Map

www.prachasan.com

www.mindgenius.com

Website

น  ักเร ี ยน

ข าราชการ

คร ู/อาจารย 

ผ ู บร ิหาร

ว ิทยากร

พ ิธ ีกร

น ักว ิชาการ

ประชาชน

NGOs

ใครใช   Mind Map

Project 2003

MS Office

PDF file

Webpage

D-Mind Map

Subject of
 Mind Map

WAIS

ส ัมพ ัน
ธ 

สร ุปความค ิดรวบยอด
เร ื อง แผนท ี ความค ิด
โดย ภก.ประชาสรรณ 

http://www.mind-map.com
http://www.tanyaPH.com
http://www.mindmapper.com
http://www.mindjet.com
http://www.prachasan.com
http://www.mindgenius.com


ศ.ดร.เกร ียงศ ักด ิ  เจร ิญวงศ ศ ักด ิ 

ผ ู ชนะ 10 ค ดิEdward de Bono

การค ดิด วยหมวก 6 ใบ

การค ดิแนวข าง
(Lateral Thinking)

โยน โิสมนส กิาร
การค ดิเช งิพ ทุธ

การค ดิเช งิระบบ
(System Thinking)

เร ื องราวของความค ิด

การเข ยีนแผนท  ีความค ดิ
(Mind Mapping)

เข ยีนแผนท  ีมโนท ศัน 
(Concept Mapping)

วาดภาพความค ดิ
(MindScape)

สร างภาพความค ดิ
(Visualize Thinking)

เคร  ืองม อืจ ดัการความค ดิ

X5

2002
MindManager Series

3.5

4.0

MindMapper series

MindGnius

CU Map

Free Mind

Mind Mapping

Inspiration 7.0b

CMap
Concept Mapping

MS Visio 2003

Axon2005
Visualize Thinking

ซอพท แวร 
(Softwares)

จ ดัทำแผนท ี ความร  ู

การแสวงหาความร ู 

การแลกเปล  ียนความร  ู

การเผยแพร ความร  ู

การจ ดัการความร  ู

ห องสม ุดส วนต ัว

ฐานข อม ลูความร  ู
คล ังความร ู 

เร  ืองการค ดิ

บ รูณาการความร  ู

ร กัการอ าน
การเร ยีนร  ู

การพ ฒันาต อเน  ือง

การค ดิเช งิกว าง-การค ดิเช งิล กึ

ใหญ 

โยง

แยก

ย อย

การค ดิแบบ 4 ยอ

Begin with the End in Mind

Radiant Thinking

Whole part Whole

Think Big

Main Ideas

การจ ัดการความค ิด
Ideas Management

Concept

การจ ัดการความค ิด Ideas Management
โดย ภก.ประชาสรรณ  แสนภ ักด ี
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การบ รูณาการภายในว ชิา
เด ยีวก นั ม กีารเร ยีงลำด บั
ห ัวข อ เน  ือหาสาระตาม
ความเหมาะสม

ร ปูแบบ

Cellular or Fragmented

เน ื อหาสาระ 2 ห ัวข อ
สามารถสอนเช  ือมโยง
ส มัพ นัธ ความค ดิถ ึงก นั

ร ปูแบบ

Connected

ในการสอนแต ละห วัข อ
สามารถนำท กัษะต างๆ 
บ รูณาการร วมก นั

ร ปูแบบ

Nested

เน  ือหาสาระหร อืความค ิด
รวบยอดของ 2 กล ุ มสาระ
การเร ยีนร  ูท  ีส มัพ นัธ ก นันำมา
จ ดัสอนในเวลาเด ยีวก นั

ร ปูแบบ

Sequenced

เน ื อหาสาระหร อืความค ดิ
รวบยอดของ 2 กล ุ มสาระ
การเร ยีนร  ูท  ีม บีางส วน
คาบเก  ียวก นั

ร ปูแบบ

Shared

เป น็การบ รูณาการระหว าง
กล  ุมสาระการเร ยีนร  ูหลายกล  ุม
ม ีการกำหนดห ัวข อเร  ืองแล ว
เช  ือมโยงไปส ู เน ื อหาสาระของ
กล  ุมสาระการเร ยีนร  ูต างๆ 
ท  ีส มัพ นัธ ก ัน

ร ปูแบบ

Webbed

เป น็การบ รูณาการโดย
ม  ุงฝ กึท ักษะใดท กัษะหน  ึง
ในหลายกล  ุมสาระการเร ยีน

ร ปูแบบ

Threaded

เน  ือหาสาระหร อืความค ิด
รวบยอดของกล  ุมสาระการ
เร ียนร  ูต างๆ ท  ีคาบเก  ียวก นั

ร ปูแบบIntegrated

เป น็การนำความร  ูท  ีได 
เร ยีนร  ูจากกล  ุมสาระ 
การเร ยีนร  ูต างๆ มาใช ร วมก นั

ร ปูแบบ

Immersed

เป น็การนำความร  ูท  ังท  ี
เร ยีนร  ูและได มาจากแหล ง
เร ยีนร  ูต าง เๆช  ือมโยงก นั

ร ปูแบบ

Networked

ร ูปแบบการ
บ ูรณาการ
องค ความร ู 

ร ปูแบบการบ รูณาการหล กัส ตูร Fogarty (2002)
จากหน ังส อื การจ ดัการเร ยีนการสอน แบบบ รูณาการ

ผศ.ดร.ส ิร ิพ ัชร   เจษฎาว โิรจน 
mapping โดย เภส ชักรประชาสรรณ  แสนภ กัด ี



เร  ิมต นจากภาพรวม

มองอนาคตให ออก

สวมหมวกส ฟี าในการมอง

ฝ กึการมองแบบ Bird eye view

.ใช ความค ดิในเช งิกว าง

ใหญ 

มององค ประกอบท ั งหมด

แยกประเด น็เป น็หมวดหม  ู

ใช ความค ิดเช ิงว เิคราะห 

แยกข อม ลูท  ีหลากหลาย

แยกตามหล กัว ชิาการ

แยก

นำประเด น็ท  ีแยกมาย อย

ลงไปในรายละเอ ยีด

เจาะล กึข อม ลูอย างแยบคาย

ใช การค ดิเช งิมโนท ศัน 

การค ดิด วยหมวกส เีหล อืง

ย อย

บ รูณาการความค ดิ

เช  ือมโยงความส มัพ นัธ 

เปร ยีบเท ยีบความแตกต าง

สร างสรรค ส ิ งใหม 

ค ดิในแบบส งัเคราะห  โยง หล ักการค ิด
ด วยม ิต ิ 4 ยอ
(ภก.ประชาสรรณ )

หล ักการจ ัดการความค ิดด วย 4 ยอ
โดย เภส ชักรประชาสรรณ  แสนภ ักด ี
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Purposes
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Person
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Process
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Progress
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Project
( )

Paper
( )

Presentation
( )

Promotion
( )

Participation
( )

People
( )

Place
( )
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12PforWork.mmap    11/11/2004   .



การแสวงหาความค ดิร วมก นั
ระหว างสมาช กิ

เป น็แนวทางไปส ู การแก ป ัญหา

เป น็การค ดิแบบไร แบบแผน
(Free-Form Thinking)

การระดมสมองค อือะไร

เป ดิโอกาสให ท กุคนได แสดง
ความค ิดเห น็ได อย างอ ิสระ

ฟ งัความค ิดเห ็นผ  ูอ ื น

ปร ิมาณความค ิดย  ิงมากย ิ งด ี
ไม จำเป น็ต องด เูหต ุผล

ออกนอกล  ูนอกทางได 

ห ามว ิจารณ ระหว างแสดง
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การระดมสมอง (Brainstorming) 
 การระดมสมองเปนเคร่ืองมอืพัฒนาคุณภาพที่นาสนใจเพ่ือใหเกิดความเขาใจเร่ืองของการ
ประยุกตแผนภมูคิวามคิดกับการระดมสมอง เรามาทาํความรูจัก การระดมสมองกันกอน 
Brainstorming คืออะไร  
 เปนกระบวนการที่มีแบบแผนที่ใชเพื่อรวบรวมความคิดเหน็ ปญหา หรือขอเสนอแนะ
จํานวนมากในเวลาที่รวดเร็ว เปนวิธีการที่ดีในการกระตุนความคิดสรางสรรค และเกิดการมสีวนรวม
ของกลุมมากที่สุด การระดมสมองมุงเนนทีจํ่านวนความคิด ไมใชคุณภาพ 
ทําไม 
 กอนที่จะตัดสนิใจในเร่ืองใดเรือ่งหนึ่ง สมาชกิของทีมควร
ตรวจสอบทางเลือกตางๆ ที่เปนไปไดมากทีสุ่ด วิธีการระดม
สมองเปนวิธีทีง่ายทีสุ่ดและสนุกทีสุ่ดในการที่จะสรางบัญชี
ความคดิตางๆ การระดมสมองที่ดีจะเปดโอกาสใหสมาชกิใช
ความคดิสรางสรรคไดมากที่สุด และไมมีการจํากัดความคิดดวย
วิธีการใดๆ รูปแบบที่เปนอสิระนีท้ําใหเกิดความตื่นเตน เกิดการมสีวนรวมอยางเทาเทยีมกนั และได
ทางออกใหมๆ  ในการแกปญหา 
ใชเม่ือไร 
 ใชในทุกข้ันตอนทีต่องการความคิดที่หลากหลาย และความคิดสรางสรรค ไดแก ข้ันการ
กําหนดปญหาหรอืหาโอกาสการพัฒนา ข้ันคนหาสาเหต ุข้ันการคนหาทางเลือกเพ่ือแกไข ข้ันการ
กําหนดขอมลูที่ตองการเก็บ ขั้นการวางแผนและข้ันตอนของโครงการ 
อยางไร 
 1. เตรียมการ 
  1.1 กําหนดประเด็น  
  กําหนดประเด็นในการระดมสมอง ทาํความเขาใจใหชัดเจน เขียนหวัขอบน 
Flipchart ควรกําหนดประเด็นดวยการตั้งคําถาม “ทาํไม”  “อยางไร”  หรือ “อะไร”  
  1.2 กําหนดเวลาและวิธีการ 
  ควรกําหนดเวลาทีจ่ะใหสมาชกิแตละคนคิดโดยอสิระ เชน 2-5 นาท ีและเวลาที่จะ
ใชนําเสนอความคิด เชน 15-20 นาท ี
  วิธีระดมสมองอาจจะใชวิธีฟรีรอบวง (freewheeling) คือ สมาชิกสามารถ
เสนอเมื่อไรกไ็ดเมือ่ตองการ หรอืเรียงตามคิว (round robin) คือ ใหเสนอความเหน็ทีละคน
เรียงลําดับ ถาไมมคีวามเหน็กส็ามารถเคาะผานได 
  1.3 กําหนดผูรับผดิชอบ 



  กําหนดผูทาํหนาที่ facilitator /ผูบันทึก (note taker) ทําหนาที่บันทึก
ความคิดทั้งหมดลงบน flip chart หรือแผนใส เพ่ือใหทุกคนสามารถมองเห็นได และกระตุนให
สมาชกิมสีวนรวมในการแสดงความคิดเห็นภายใตกฎกตกิาทีว่างไว ในกรณีที่ใหสมาชิกเขียน
ความคดิลงในบัตรความคดิดวยตนเอง facilitator จะทําหนาทีห่ลักในการกระตุนสมาชิกและ
ควบคุมใหเปนไปตามกฎกติกา มารยาท 
  1.4 ทบทวนกฎกติการมารยาท ในการระดมสมอง 

• เสนอไดครัง้ละ 1 ความเห็น 
• เขียนลงบัตรความคิด บัตรละ 1 ความเห็น 
• ไมมกีารวิพากษวิจารณความเหน็ของผูอื่นๆ(ทั้งดานวาจาและ

ทาทาง) 
• ไมมีการอภิปรายความเห็น 
• เสนอความเห็นใหสั้น กระชับ ซึ่งผูบันทึกสามารถบันทึกไดใน 1 

บรรทัด หรือใหผูเสนอเขียนลงบัตรความคิดดวยตนเองดวยขนาด
ที่สมาชิกสามารถมองเห็นไดจากระยะ 1-2 เมตร  

• ไมมกีารแกไขถอยคําในการบันทึก ใหใชถอยคาํของผูเสนอ 
• สามารถพัฒนาความคิด หรอืตอยอดจากสิ่งที่ผูอื่นเสนอมาได 
• เนนใหไดจาํนวนมากทีสุ่ด โดยไมตองกังวล

เร่ืองคุณภาพของความคิด 
• ใชความคิดสรางสรรค และอารมณขัน 

1.4 เตรียมอุปกรณ 
อุปกรณที่จําเปนไดแก flip chart หากจะใหสมาชกิเขยีนความคดิลงบัตรดวย
ตนเองควรเตรียมกระดาษ (ที่หางาย คือ นํากระดาษ A4 ที่ใชเเลว 1 ดานมาตัด
ตามขวางเปน 3 หรือ 4 แผน) ปากกาเมจิกชนิดปากใหญ เทปใส/ดินน้ํามัน/เข็ม
หมดุ เพ่ือตดิบัตรความคิดกับกระดานหรือฝาผนงั 

2. ระดมความคิด 
 2.1 สรางความคิด 
 ใหสมาชกิแตละคนสรางความคิดของตัวเองอยางเงียบๆ ตามประเด็นที่กําหนดไว และ
บันทึกลงในกระดาษ 
 2.2 เสนอความคดิเห็น 



 ใหสมาชกิเสนอความคิดเห็นของตนตามวธีิที่กําหนดไว (ฟรีรอบวงหรอืเรียงตามคิว) ให
บันทึกความคิดลงบน flipchart หรือผูเสนอเปนผูเขียนลงบนบัตรและตดิใหทุกคนเหน็ทั่วกัน 
 ผูนาํกลุมหรือ facilitator จะตองเนนกฎการระดมสมองอยางเครงครัด เชน ใชคําพูดวา 
“ไมมกีารอภิปราย ความคิดตอไป...”  
 ผูนาํกลุมหรือ facilitator จะตองกระตุนใหสมาชกิฟงความคิดเห็นของผูอื่น และ
พยายามดัดแปลง หรือ ตอยอด (hitchhike, piggyback) เพ่ือใหไดความคิดเหน็ที่แหลม
คมข้ึน ทําจนกระทั่งหมดเวลาที่กําหนดไว หรือไดความคดิมากพอ หรือไมมสีมาชิกตองการเสนอ
ความคิดเพ่ิมเติมอีก 
3. ทาํความกระจาง 
 ใหสมาชกิพิจารณาบัตรความคิดไปพรอมๆ กันวาเขาใจความคิดที่เขียนไวหรือไม หากไม
เขาใจ ควรขอใหเจาของความคิดอธิบายสั้นๆ และปรับปรุงขอความใหชัดเจนมากข้ึน ชวงนี้ไมใช
เวลาที่จะอภิปรายหรือวจิารณความคิดเหน็ 
4. ประเมิน 
 ตรวจสอบความซ้ําซอน หรือความเหน็ทีไ่มตรงกับความคิดเห็นที่กําหนดไว อาจใชเกณฑ
กรอง (filter) เพ่ือตัดความเห็นทีไ่มตรงประเด็นหรือไมสามารถนาํไปปฎิบัตไิดออกไป ตวัอยาง
ของเกณฑกรองไดแก : 

• คาใชจายเหมาะสม 
• สามารถทาํไดในเวลาที่กําหนด 
• มทีรัพยากรพรอม 
• สอดคลองกับปรัชญา/วิธีการทํางาน 
• มผีลเชงิบวกตอลกูคา 
• เปนไปไดทางปฏิบัต ิ

สิ่งทีท่ีมตองดําเนินการตอหลังการระดมสมองอาจจะเปนการจัดหมวดหมูความคิดดวย
แผนภมูคิวามคดิหรืออภปิรายเพ่ือหาความคดิเห็นเอกฉันท หรือจัดลําดับความสาํคัญโดยเทคนคิ
ของเกณฑการจัดลําดับ(criteria rating technique) 
ขอควรจาํ 
 1) การระดมสมองที่ไดผลตองเนนใหไดปริมาณมากทีส่ดุ ใหสมาชกิมอีิสระทีจ่ะเสนอ
ความคดิโดยไมตองกลัววาจะถูกวจิารณวาเปนความคิดที่ไมเขาทา 
 2) การปรับปรงุหรอืตอยอดความคิดของผูอื่นใหแหลมคมยิ่งข้ึน เปนคุณคาสําคัญทีไ่ดจาก
การระดมสมอง 



 3) การบันทกึความคิดใหสมาชกิทกุคนเห็นซึ่งจะ
เปนการกระตุนใหเกิดการตอยอดความคิด 
ใชใหเกดิประโยชนสูงสุด 
 วิธีการตางๆ อาจจะปรับใชใหเหมาะสมกับประเด็น
และองคประกอบของทมี ตวัอยางที่เปนไปไดคือการระดม
สมองเปนข้ันๆ โดยข้ันแรกใหสมาชกิคิดถงึวิธีงายๆ ซึ่ง
อาจจะแกปญหาไดเพยีงบางอยาง ตอจากนั้นใหสมาชกิคิด

อยางสุดโตง วิธีทีไ่มนาจะเปนไปได หรือวธีิที่แพงที่สุด แลวพยายามประสานแนวคิดทัง้ 2 ขั้วเขา
ดวยกัน 
Map) ที่นําเสนอ ก็สามารถพิมพออกทางกระดาษไดดวยความสะดวก แจกใหกับสมาชกิผูเขารวม
ประชุมตอไป ทําใหไมตองเสยีเวลาในการนาํกลับไปสรุปอีกคร้ัง เพราะหากสรุปหลายรอบอาจจะทาํ
ใหเกิดความคาดเคล่ือนของเนือ้หาได 
 
 
 

 



เป น็แผนผ งัท  ีใช แสดงความส มัพ นัธ 

อย างเป ็นระบบระหว างหลายๆ สาเหต ุ

ท  ีเป ็นไปได ท ี ส งผลกระทบให เก ดิ
ป ัญหาหน ึ งป ญัหา

ผ ังสาเหต ุและผลค ืออะไร

เม ื อต องค นหาสาเหต ุแห งป ัญหา

เม  ือต องการเร ยีนร ู ป ญัหาร วม
ของแผนกหร ือฝ ายท  ีแตกต าง

ต องการนำไปส  ูการระดมสมอง
ให สมาช กิเห ็นภาพรวม

เม ื อไรจ งึจะใช ผ งัก างปลา

กำหนดประโยคป ญัหา
ท ี ห ัวปลา

กำหนดกล ุ มป จัจ ยัท ี จะทำ
ให เก ดิป ญัหาน ั น ๆ

ระดมสมองเพ ื อหาสาเหต ุ
ในแต ละป จัจ ยั

หาสาเหต ุหล ักของป ญัหา

จ ัดลำด บัความสำค ัญของสาเหต ุ

ใช แนวทางการปร ับปร งุท  ีจำเป น็

ว ิธ ีการสร างผ ังก างปลา

ผ ังก างปลา
Fish Bone Diagram

แผนผ งัอ ชิ กิาว า
Ishikawa Diagram

แผนผ ังสาเหต ุและผล
Cause and Effect
Diagram

okok ช  ือท  ีใช เร ียก

ส วนป ญัหา หร อืผลล ัพธ  (Problem or Effect)
จะแสดงอย ู ท ี ส วนของห ัวปลา

Man คนงาน

Machine เคร  ืองจ ักร

Material ว ัตถ ุด ิบ

Method กระบวนการ

Enviroment ส ิ งแวดล อม

MIS สารสนเทศ

ป ัจจ ัยท ี ส งผลกระทบต อป ัญา
น ยิม 5M 1E

สาเหต ุหล ัก

สาเหต ยุ อย

ส วนสาเหต ุ (Cause)

ส วนประกอบของ
ผ งัก างปลา

ต ัวอย างผ ังก างปลา

    ผ ังก างปลา
 Fish Bone
   Diagram

แผนผ งัสาเหต แุละผล-Fish Bone Diagram จากหน ังส อื 17 เคร  ืองม ือน กัค ดิ
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นําขอมูลมาพิจารณา

3E
เพ่ือลดและขจัด

ขอมูลยอนกลับ
นํามาปรับปรุงแผน

ส่ิงท่ีคาดหวัง สภาพท่ีเปนอยู- กลวิธีท่ีจะมาแกไข
ผูบริโภค

ปญหา ผูประกอบการ
ผลิตภัณฑ

=

FOOD  SAFETY

การจัดลําดับความสําคัญของปญหา (Priority Setting)

//ปญหา 3

//ปญหา 2

//ปญหา 1

Facilities
(ความสะดวก)

Feasibility 
(เปนไปได)

Coverage
(ความกวาง)

Severity
(รุนแรง)

Problems
(ปญหา)

ผานเวทีการประชุม ระดมความคิดเห็น โดยอาศัยหลักฐานทางวิชาการ (evidence-base)



 
 
 
 

ปญหาผูบริโภคและโครงการอาหารปลอดภัย 
Consumer Problems and School Food Safety 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เรียบเรยีงโดย เภสชักรประชาสรรณ แสนภกัดี 

หัวหนางานประสานรฐัและทองถิ่น สสจ.ขอนแกน 
ผูจัดการศูนยฝกอบรมภูมปิญญาสูสากล 

เว็บไซต : www.prachasan.com 

http://www.prachasan.com


การละเมิดสิทธิ

ขาดความรู

ขาดการรวมกลุม

กฎหมายลาหลัง

 ไมแสดงหนาที่

ทางออก

ขอมูลขาวสาร

Enter Main Topic

ปญหาผูบริโภค
ไทย ในปจจุบัน

26/5/2547 - v18

ขอมูลขาวสาร

อิสระในการเลือก

ความปลอดภัยในการบริโภค

การชดเชยความเสียหาย

สัญญาท่ีเปนธรรม

 เรื่องสิทธิ

 เรื่องผลิตภัณฑ

การตลาด
กลไกราคา

จําหนายตรง

 ไมรู

รูเทา

รูทัน

รูกัน

รูแก

รูเขา

รูเรา

หนาท่ี
อยางไร

เมื่อใด

 แยกกันตอสู

องคกรไมชัดเจน

 ไมมีองคกรท่ีจดทะเบียน

ตางคนตางอยู

 ไมทันเหตุการณ

กฎหมายหลายฉบับ

บทลงโทษไมรุนแรง

หนาท่ีประเมินผลิตภัณฑ

กอนซื้อ

ระหวางใช

หลังใชงาน

หนาท่ีรวมตัวกัน
ชมรม

สมาคม

หนาท่ีเฝาระวังปญหา
ฉลากสินคา

ยฆษณาสินคา

การรองทุกข

ไมเปน

ไมชัดเจน

ไมทันเวลา

 เรงดําเนินการมาตรา 57

รัฐสงเสริมการรวมกลุม

จัดใหมีศูนยขอมูลเพ่ือผูบริโภค

ส่ือแสดงบทบาท
สะทอนปญหา

ติดตามประเดน

มีมากเกินจําเปน

คุณภาพขอมูล
ไมครบถวน

บิดเบือน
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Consumer Protection in Thailand
by Mr.Prachasan Saenpakdee
Glocalization Training Center

Date : Feb 5,2003
Place : Management Science,KKU
e-mail : glocalization@thailand.com

การคุมครองผูบริโภค
ในยุคขอมูลขาวสาร

สิทธิผูบริโภค

กฎหมาย
รัฐธรรมนูญ
มาตรา 57

หนวยงาน
ภาครัฐ

ภาคเอกชน

ภาคประชาชน

ขอมูลขาวสาร
อิสระในการเลือก
ความปลอดภัย
สัญญาเปนธรรม
ชดเชยความเสียหาย

สคบ.

อย.

พาณิชย
มพบ.
เครือขายองคกรผูบริโภค

หนาที่ของผูบริโภค

ประเมินสินคา/บริการ
รวมตัว
รองทุกข รองเรียน
มีจิตสํานึก

ปญหาปจจุบัน

การโฆษณา

คุณภาพ
สินคา
บริการ

จริยธรรม
GMOs

สถานประกอบการ

ทางออก

แกไขกฎหมาย
ผูบริโภครวมตัวกัน

องคกรเอกชนเขามีสวนรวม

กฎหมาย

ภาคธุรกิจตองคืนสูสังคม

ส่ือนาสนใจ

ส่ิงพิมพ

เว็บไซต

หนังสือฉลาดซื้อ
Outlook

www.thaiconsumer.net
www.consumerthai.org

siam.to/kbs

พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร

ปรัชญา

ปจจุบัน
ปลอดภัย
เปนธรรม
ประหยัด

อดีต
สงมอบสิ่งท่ีดีใหเพื่อนบาน

นึกถึงคนอ่ืน

สายดวน

อย.1556
พาณิชย 1569
สคบ. 1166

รายการ TV/Radio
ชอง 11 วันศุกร

สวท. 99.5 mHz วันศุกร

สุขภาพ 1669

Right 
Protection

Organic Law

Media Literacy

Place
Person

?

education

Surveillance

Legal Action

support

support

consumer

related

Attitude

mailto:glocalization@thailand.com
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ผูบริโภครุนใหมตองใสใจเรื่องสิทธิตามกฎหมาย
แผนภูมิความคิดโดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี

สิทธิผูบริโภค
ตามกฎหมาย

ไดรับขอมูลขาวสาร
ครบถวน

อิสระในการเลือก
ซื้อสินคา/บริการ

ไดรับความปลอดภัย
จากสินคา/บริการ

ไดรับการชดเชย
ความเสียหาย

ไดรับความเปนธรรม
จากสัญญา

ขอมูลทั้งดานประโยชน
ขอมูลทั้งดานผลเสีย

สิทธิที่จะเลือกดวยตนเอง
เลือกซ้ือตามอิสระ
ตองไมถูกบังคับจิตใจ

ใชแบบสัญญามาตรฐาน
ขอความในสัญญาเปนธรรม

เปนไปตามกฎหมาย

ผูเสียหายไดรับการชดเชย
ตองพิสูจนไดวาใครทําผิด

ตอรางกาย
ตอสุขภาพ
จิตใจ

มีหนวยงานรัฐประสานการชดเชย

แตตองไมเกิดจากผูบริโภค

ขอมูลจากรัฐ
ขอมูลจากผูประกอบการ

มีหนวยรับเร่ืองแกปญหา

ประเด็นชดเชยตองชัดเจน

สรางทางเลือกใหกับผูบริโภค



Consumer Roles Mind Map by
Mr.Prachasan Saenpakdee

หนาที่ของ
ผูบริโภค

บริโภคแบบใชปญญา

เฝาระวังปญหา

การรวมกลุม

การติดตามขอมูลขาวสาร

รองทุกข รองเรียน

การประเมินสินคา
หรือบริการ

เขารวมกิจกรรม

ตามจําเปน

ส่ิงแวดลอม
แกนสารชีวิต
นิยมไทย
ภูมิปญญา
ทองถิ่น

ระแวกบาน
ท่ีทํางาน
ชุมชน
ชมรม
สังคม
จังหวัด

เวทีวิชาการ
รณรงค

เขาช่ือ 50,000
เดินขบวน

หูฟงโฆษณา

ตาอานฉลาก

ปากรองเรียนราคา
ฉลาก

โฆษณา
บรรจุภัณฑ

ผูจําหนาย
ผูผลิต

สื่อมวลชน
ราชการ

NGO

หนวยงานรัฐ

NGO

เอกชน
ผูประกอบการ

สคบ
อย.

พาณิชย

มพบ.
CONKK

องคการอิสระ ม.57

ตอเน่ือง

รัฐธรรมนูญ

เปรียบเทียบ

ทีวี
วิทยุ

Envi



ประชาสัมพันธ
ขาวสารการสํารวจตลาด

ศูนยรับเรื่องรองทุกข
การประชุม

การรณรงค

รวมกิจกรรมเครือขาย

กิจกรรมกลุม
คุมครองผูบริโภค

ประชาสรรณ - v9

เสียง
เสียงตามสาย

รายการวิทยุ

แผนพับ

บอรดประชาสัมพันธ

ขาวมหาวิทยาลัย

เว็บไซต

มหาวิทยาลัย

คณะเภสัช

สโมสร

แผนข้ันหนังสือ

แผนผา/ปาย cutout

สํารวจฉลากผลิตภัณฑ

สํารวจปายโฆษณา

สํารวจเฝาระวังส่ือ
แผนปลิว

นิตยสาร

เก็บตัวอยางผลิตภัณฑ

อาหารสด

อาหารแปรรูป

เคร่ืองสําอาง

ยา

อื่นๆ

การบริการสุขภาพ

จัดทําปายศูนย

มีแบบฟอรมรองทุกข
กระจายไปยังท่ีตางๆ

กลองรับเรื่องรองทุกข

ประสานงานเครือขาย

สสจ.

มหาวิทยาลัย

พาณิชยจังหวัด

จัดทํา sticker ศูนยรองทุกข
ติดมอเตอรไซด

หองนํ้า

รถยนต

ประชุมกรรมการ
วางแผนการทํางาน

แกไขปญหา

ประชุมสมาชิก

เปดประเด็น

เสริมความรู

แลกเปลี่ยนประสบการณ

ประชุมผูบริโภค
เวทีผูบริโภค

ผูผลิตพบผูบริโภค

จัดสัปดาหรณรงค

อาหารปลอดภัย

บริโภคสํานึก

จิตสาธารณะ

สงครามนํ้าอัดลม

การสรางจิตสํานึก
การใชนํ้า

ลดปริมาณขยะ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เครือขายองคกรผูบริโภค

โรงเรียน อย.นอย

มหาวิทยาลัยขอนแกน
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รูปแบบของส่ือประเด็นวิเคราะหส่ือ

แบบฟอรมบันทึก

กรณีศึกษา

ความหมายของคํา

ระบบการรายงาน

หลักการ

หลักการเฝาระวัง
สื่อเพื่อสุขภาพ

17/6/2547 - v6

เสียง
โทรทัศน

วิทยุ

ภาพ สิ่งพิมพ

หนังสือ ขอความโฆษณา

อินเตอรเน็ต

สาระของส่ือ
ดานอ่ืนๆ

ดานสุขภาพ

ขอความส่ือ
กฎหมายกําหนด

เกินกฎหมาย

ภาพของส่ือ

บันทึกขอมูลทั่วไป

ขอมูลสื่อ

ขอมูลภาพ

ขอมูลเสียง

ขอมูลบุคคล

บันทึกประเด็นสงสัย

บันทึกเพื่อรองทุกข

โฆษณาโทรทัศน
ผลิตภัณฑ

บริการ

โฆษณาวิทยุ
พูดสด

สปอตโฆษณา

โฆษณาสิ่งพิมพ

หนังสือพิมพ

นิตยสาร
พระ

กีฬา

วารสาร

แผนปลิว

เก่ียวกับสื่อ

เก่ียวกับสุขภาพ

เก่ียวกับการโฆษณา
ผลิตภัณฑ

บริการ

อาหาร/ยา

อาหาร

ยา

เครื่องสําอาง

สถานพยาบาล

รายงานใหกลุมจากสมาชิกกลุม

รายงานให สสจ.รวบรวมในจังหวัด

รายงานใหภาครวบรวมจากจังหวัด

ตาอานฉลากฉลากที่ถูกตอง

หูฟงโฆษณาโฆษณาที่ดี

ปากใชสิทธิ์

Mind Map by Mr.Prachasan Saenpakdee
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ตองการเรียกเงินคืน

เปลี่ยนใหม

ซอมใหชดเชย

อยากใหสังคมรับรู

คําคมตองจํา

หลักการรอเรือ
เพื่อรองทุกข

หลักการ ททท

อะไรคือสิ่งที่ตองการ
จากการรองทุกข

24/6/2547 - v21

ภายในระยะสัญญา

เม่ือเกิดปญหาตองรีบ

มักจะโดนบายเบ่ียง
ไมตองจายเงินเพิ่ม

สรางความม่ันใจในสินคา

วิธีที่นิยมมากที่สุด

ไมคิดคาใชจาย

อยูในระยะประกัน

อะไหลคุณภาพ

ผลเสียจากสินคา
ตอชีวิต

ตอทรัพยสิน

แตตองม่ันใจวาเราใชของเปน

สิทธิตามกฎหมาย 

ไมเกิดปญหาซํ้า

บริโภครับทราบ

เกิดกระแส

ผูบริโภคตื่นตัว

สรางพลังของเครือขาย

รองทุกขหน่ึงครั้ง

เปนกรณีตัวอยาง

กระตุนระบบ

กระเทือนสังคม

ดีกวาบนพันคร้ังบนไมนําไปสูการแกไข

รวบรวม
ประเด็นปญหา

หลักฐานเอกสาร

เร่ืองราว เขียนขั้นตอน

เรียบเรียง จัดลําดับ

เรียบรอย พรอมสงหนวยงาน

รีบเรง อยารอชา

ราบร่ืน
นิ่งๆ 

ใจเย็นๆ

ทําทันที

ทําทุกทาง

ทําทนทาน

ทําทั้งทีม

ทําทุกที่

ตอบตัวเองใหไดตองการอะไร
ยึดหลักการ ททท และ รร
แผนที่ความคิดโดย ภก.ประชาสรรณ

Prachasan Saenpakdee - glocalization@thailand.com

mailto:glocalization@thailand.com


ใชยาใหถูกโรคใชยาใหถูกคน

ใชยาใหถูกเวลา

ใชยาใหถูกขนาด

ใชยาใหถูกวิธี

การใชยาที่ถูกตอง
อย.1556 - v8

สรรพคุณยา

สาเหตุ

อาการ

ติดเชื้อ

วัย

เด็ก

ผูใหญ

คนแก

ตั้งครรภ

เพศ
ชาย

หญิง

กอนอาหาร

กอนนอน

หลังอาหาร

เวลามีอาการ
มาก

นอย

ยากิน

ยาภายนอก

ยาฉีด

ยาเหน็บ
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กิจกรรม

ส่ิงสนับสนุน

สภาพปญหา

บุคลากร

โครงการ อย.นอย

Food Safety
 in School

26/5/2547 - v14

การจัดทําทะเบียน
ผูจําหนายอาหาร

อบรมการใชชุดทดสอบ
เบื้องตนใหกับนักเรียน

กิจกรรมใหความรู

ผานเสียงตามสาย

บอรดประชาสัมพันธ

แผนพับ

กระตุนเรื่องสิทธิ
ผูบริโภค

สิทธิ 5 ขอ

หนาท่ี

ชุดทดสอบเบื้องตน

ส่ือความรู

แผนพับ

โปสเตอร

เทป ความรู

การอบรมความรู

การคุมครองผูบริโภค

การใชชุดทดสอบ

การใหความรูนักเรียน

สายดวน
อย. 1556

สคบ. 1166

อาหารไมปลอดภัย

สารฟอกขาว

นํ้ายาดองศพ

สี

สารเคมีในผัก

แผงลอยหนาโรงเรียน
จําหนายอาหารขยะ

อาหารกอมะเร็ง

อาหารขยะ

นํ้าหวานใสสี

อาจารย
ที่ปรึกษานักเรียน

ประสานสาธารณสุข

นักเรียน
ตรวจรานอาหาร

เผยแพรความรู

จนท.สาธารณสุขรวมกิจกรรมกับ
โรงเรียน

องคกรทองถิ่นสนับสนุนงบประมาณ

ส่ือมวลชน
เผยแพรผลงาน

นําเสนอปญหา

ศูนยวิทยฯ
ชุดทดสอบ

วิเคราะหคุณภาพ

นักเรียนพิทักษสิทธิ

เปนสวนหน่ึงของ
วิชาเรียน

สรางเสริมประสบการณ

โครงการอาหารปลอดภัย
ในสถานศึกษา จ.ขอนแกน

ดําเนินงานตามสภาพ

ดําเนินการ

สนับสนุนวิทยากร

ท่ีปรึกษา

26/5/2547 - Prachasan Saenpakdee - glocalization@thailand.com
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กรอบแนวคิดการดําเนินงาน
อาหารปลอดภัยในสถานศึกษา

Mind Map โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี
หัวหนางานประสานรัฐและทองถ่ิน สสจ.ขก. 

อาหารปลอดภัย
ในสถานศึกษา

กรรการ

เก็บตัวอยาง

ประกวด

รณรงค

อย.นอย

อย.นอยสัญจร

อาหารปลอดภัย

อําเภอตามโซน

ทีมงาน
ภาครัฐ
สสจ.

NGOs

ประชาสัมพันธ

ตั้งกรรมการ

จัดประกวด
นิทรรศการ
การนําเสนอ

สัปดาหอาหารปลอดภัย

ปาย ปชส.
ปายผา
คัตเอาท

คําขวัญ
สุนทรพจน 1

โรงเรียน

ผูรับผิดชอบ

รพช.

สสอ.
โรงเรียน
สสจ.

มัธยม
ประถม
อาชีวะ

ประกวดคําขวัญ
ประกวดนิทรรศการ
ประกวดการนําเสนอ
ประกวดรองเพลง

รองเพลง

วิทยุ
วารสาร

ควาถ่ี
รายงานทุกเดือน
เก็บตัวอยางทุกเดือน

ระดับ
ประถม

มัธยม
ตน

ปลาย

สสจ.

โรงเรียน
NGOs

โรงเรียนมัธย
หางสรรพสินคา

น้ําพอง
บานไผ
ชุแพ

ระบบรายงาน
แบบฟอรม

ชองทางการรายงาน
ศูนยรวรายงาน



กรอบแนวคิดเรื่องการประกาศสงครามกับนํ้าอัดลม
โดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักด ีM.P.H.

จะทําอันอยางไร
จึงจะไดผลสัมฤทธิ์

สงครามตาน
นํ้าอัดลม

กลุมเปาหมาย

วิธีการ

แนวรวม

จัดรายการวิทยุ

ประกวดคําขวัญ

เรียงความ
สุนทรพจน

เยาวชน

ประชาชน

โรงเรียน

นอกระบบ

NGOs

แผนไทย
สมาพันธชมรมออกกําลังกาย

งบประมาณ

แหลง

การใชจาย

สสส.
อย.

ผลิตสื่อ

การประชุม

รณรงค

การประกวด

ปริญญาโท

อ.จันทรา
กอลฟ
เครือวัลย
ชุแพ
RTC

วิทยุ

สิ่งพิมพ

ปายผา

ปายไม

ปลอดนํ้าอัดลม

อย.นอย

สถานที่ทองเที่ยว

ชุมชน

ประชาสัมพันธ
ปายผา
คัตเอาท

ปญหา

ปริมาณบริโภคมาก

ทางเลือกอ่ืน

ขาดแกนนํา
วิทยากรกระบวนการ

แกนนําเยาวชน

น้ําเปลา
สมุนไพร

พระ
ชุมชน

คนรุนใหมหางไกลน้ําอัดลม
บริโภคแบบใชปญญา

ขาดความตอเนื่อง

แหลงขอมูล

ฉลาดซ้ือ
วารสารอย.

เว็บไซต
อย.
อื่นๆ

ชีวจิต



ช่ือประเภท

ชื่อเครื่องหมายการคา

สถานที่ตั้ง
แสดงปริมาณ

แสดงวิธีใช

ขอแนะนํา/ขอหาม

คําเตือน

วันเดือนป
ราคา

เครื่องหมายพิเศษ

หลักการ
พิจารณาฉลาก
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แสดงวาเปนอะไร

นําสั่งมาจากไหน

สั่งนําเขาระบุประเทศ

ทะเบียนในประเทศ

มาตรฐาน

อย.

จีเอ็มพี

มอก.

ท่ีอยูเลขท่ี

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

โทรศัพทติดตอ

ผูติดตอ ถามี

ปริมาตรมิลลิลิตร

ขนาด

นํ้าหนักกรัม

จํานวนชิ้นตอหอ

ประโยชนใชสอย

ใชใหถูกวิธี

ไมเกิดอันตรายขึ้น

อันตราย
รางกาย

ทรัพยสิน

ควรปฏิบัติ
เมื่อเกิดปญหา

เพื่อลดความรุนแรง

ระบุเฉพาะ

หามเด็ก

หามสตรี

หามผูเปนโรค
ถามี

เพื่อการปฏิบัติถูกตอง

วันผลิต
วันเดือนป

ระบบของไทย

วันหมดอายุ120647

ควรบริโภคกอน

หนวยเปนบาท

ระบุสกุลเงินอื่นประกอบ

ราคาตอหนวย

ฮาลาล

บารโคด

OTOP

หลักการพิจารณาฉลากผลิตภัณฑ
แผนที่ความคิดโดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี

หนาที่หลักของ
ผูบริโภคยุคใหม
คือการประเมิน
ผลิตภัณฑกอน
การบริโภคเสมอ

Prachasan Saenpakdee



& Movement

สภาพปญญา

& ขอมูลที่ได

& เปาหมาย

วิธีการ

ปญหานํ้าอัดลม ขนมเด็กใน รร.
25/4/2547 - v16 &

อาจารยเอาจริง

การสํารวจฟนเด็ก

การทดแทนดวยอาหารอื่น

ขอเสนอ

ประกวดโรงเรียนปลอดนํ้าอัดลม

ประกวด คําขวัญ

ประกาศสงคราม

รณรงค ละคร

ปญหาฟนผุ

เด็กอวน

การตลาด
การผูกขาด

เอาเงินมาใชกอน

โรงเรียนตองการเงิน ทุนการศึกษา

นักเรียนไมมีทางเลือกอื่น

ปญหาขยะ แกว

ผูบริหารใหความสําคัญ กับเรื่องอื่น
นโยบายขยะ

ส่ิงแวดลอม

นํ้าอัดลม
ถาจะไมใหขายทําได

เด็กก็ซื้อขางนอกเหมือนเดิม

การตลาด
การลงซุมใหโรงเรียน

บริษัทมุงวัยรุนเปนหลัก ปลูกฝง

& นักเรียน
ขนมถุง

นํ้าอัดลม

เด็กรูขอมูลวาไมดี

พื้นท่ีเทศบาล

โรงเรียนประถม

จํานวนสํารวจ 16 แหง

ผลการคัดเลือก

ศรีฐาน

สนามบิน

สวนสนุก

โนนหนองวัด

มหาไถหญิง

เกณฑคัดเลือก

บุคคล

& ผูบริหาร

ครูประจําช้ัน

& ครูอนามัย

แมคา

เด็กนักเรียน

ผูปกครอง

เก็บขอมูล
ขอมูลพ้ืนฐาน

ขอมูลปญหา

การสัมภาษณ
ตัวตอตัว

สนทนากลุม

สังเคราะห

ผลการวิจัย

นําเสนอขอเสนอ

ประกาศ

ประกวด

ประชาสัพันธ

ประเมิน

& สรุป Best Practice

เวทีความคิดเร่ือง นํ้าอัดลม บานเขียว 
27 ก.ย. 46 นักศึกษาทันตแพทย

สงครามน้ําอัดลม

 เชื่อม อย.นอย

ผูบริหาร
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แนวคิดเรื่องการจัดตั้งชมรมคุมครองผูบริโภค 
Generation X Consumer Protection Club 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เรียบเรยีงโดย เภสชักรประชาสรรณ แสนภกัดี 

หัวหนางานประสานรฐัและทองถิ่น สสจ.ขอนแกน 
ผูจัดการศูนยฝกอบรมภูมปิญญาสูสากล 

เว็บไซต : www.prachasan.com 

http://www.prachasan.com


แนวคิดเร่ืองวงจรชีวิตกลุมแนวคิดเร่ืองวงจรชีวิตกลุม

คน
คน
คน

อยูเฉยๆ 
ตางคนตางอยู

เกิดกลุม

โต แก

ตาย

ขยายผล

ขยาย
อุดมการณ

เตรียมการ
กอนเกิด

วิเคราะห  กระตุน

เง่ือนไขการเกิด

เรียนรู
ทํากิจกรรม

เจ็บ

เจ็บ
พ่ึงตนเองได

(บํารุงรักษา)



รูปแบบโครงการการจัดกิจกรรม 
โครงการการจัดกิจกรรม 

โรงเรียน............................................. 
ปการศึกษา............................. 

1. หลักการและเหตุผล (ความจําเปนในการจัด) 
 
 
2. วัตถุประสงค (กําหนดความตองการ ในการจัดกิจกรรมตามระเบยีบฯ ของ

โรงเรยีน) 
 
 

3. เปาหมาย (ผลที่คาดวาจะไดรบัเมือ่สิ้นสุดโครงการในเชิงปรมิาณและคุณภาพ) 
 
 

4. วิธีดําเนินการ (ขั้นตอนการปฏบิัตงิาน) 
 
 

5. ระยะเวลา (ชวงเวลาของการจัดกจิกรรม) 
 

 
6. ผูรับผิดชอบ (หัวหนาหมวดกิจกรรม) 

 
 

7. งบประมาณ (โดยประมาณการ) 
 

 
8. ผลที่คาดวาจะไดรบั (เมื่อสิ้นสุดโครงการ คาดวานกัเรียนจะมีประสบการณและ

พฤติกรรมเปล่ียนแปลงอยางไร) 



แนวคิดการกอต้ังชมรมคุมครองผูบริโภค 
 ชมรมคุมครองผูบริโภค แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

1. ประเภทชมรมคุมครองผูบริโภคหรือสโมสรหรือเยาวชนผูบริโภค (ในสถานศึกษา) 
2. ประเภทชมรมคุมครองผูบริโภคในระดับทองถิน่ (ชุมชน หมูบาน) 

ขั้นตอนสําหรับการกอต้ังชมรมประเภทที ่1 ประเภทชมรมหรือสมโมสร เยาวชนผูบริโภค (ใน
สถาานศึกษา) 

1. แสวงหาความสนบัสนุนของอาจารยใหญหรือผูอาํนวยการของสถานศกึษาเสยีกอน 
แลวกําหนดตัวอาจารยที่ปรึกษาของชมรมไวพรอม (อาจารยที่พรอมจะเรียนรูรวมกับเยาวชน) 

2. อาจารยที่ปรึกษา และนักเรยีน นักศึกษา ประชมุหารอืกันคนควาหาขอมลูทีจํ่าเปน 
โดยการอานเอกสาร การอภิปราย วิเคราะห ขอมลูทีจํ่าเปนโดยการอานเอกสาร อภิปราย วเิคราะห
ขอมลูเก่ียวกับการเผยแพรใหความรูแกสมาชิก ผูกอตั้งจะตองมคีวามรูเร่ืองเหลานี้ดีพอ เพ่ือ
เรียกรองความสนใจของผูอื่นใหมาชวยเหลือในการกอตัง้( อาจติดตอขอความชวยเหลือจาก
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) 

3. เมื่อเตรียมความพรอมแลว ก็กําหนดประชมุอุนเครือ่ง นดัประชุม นักเรียน 
นักศกึษา ที่สนใจในเร่ืองนี้ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่เหมาะสม เลอืกตัง้กรรมการ และแยกแยะ
ปญหาตางๆ ที่จะตองพิจารณา การประชุมคร้ังแรกนี้ควรโหมโรงดวยการประชาสมัพันธเปนอยางดี 
(เนนการประชาสัมพันธใหมากๆ ) เชน ปดโปสเตอร และประกาศตางๆ ใหครึกโครมหนอย แจง
เวลา สถานที่ และวัตถุประสงคของการประชุมใหแจมแจง จัดทําวาระการประชุมไวใหพรอม 

4. ประธานชั่วคราวเรียกประชุมกรรมการของชมรม เพ่ือปรึกษาหารอืกันวางกฎ
ขอบังคับสาํหรับการทาํกิจกรรมของชมรม ตลอดจนการกําหนดการประชมุปนประจํา เพ่ือหาทางให
สมาชกิทกุคนใหความรวมมือ (participation) ในการประชุมเหลานี้ ควรแบงกลุมเพ่ือให
สมาชกิทัง้หมด ไดรวมอภิปรายกัน เรื่องนี้เปนสิ่งสําคัญมาก (sharing the ideas) ควรมีการ
เลือกตั้งกรรมการบริหารตอนนี ้เพ่ือวางแผนงานของชมรม 

5. รางโครงการเผยแพรใหความรูแกผูบริโภค (Consumer Protection 
Programme) อยางงายๆ ข้ึนไว โดยคํานงึถงึปฏิทนิกําหนดการตางๆ ของสถานศึกษา และใน
ขณะเดียวกัน ก็ควรพยายามใชเวลาที่มอียูสาํหรับกิจกรรมตลอดทั้งป 

6. เดินเคร่ืองไดเลย 
หมายเหตุ : พึงสังเกตวา ชมรมประเภทนี้มไิดกลาวถึง การเงินเลย แตทิ้งไวใหเปนหนาที่
ของคณะกรรมการพิจารณาเอง ซึ่งโดยสวนใหญกิจกรรมจะไมไดใชเงิน 

 
 



ตวัอยางกฎขอบังคับของชมรมคุมครองผูบรโิภค 
1. ชื่อของชมรม “ชมรมคุมครองผูบริโภค” โรงเรียน..................................................... 
(ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา “ชมรม”) 
2. วัตถุประสงค ของชมรมก็เพ่ือเรงเราใหเกิดความตื่นตัวในการใชและรักษาสทิธิของเยาวชน

ผูบริโภค และเพ่ือสงเสริมกิจกรรมเยาวชนในทางสรางสรรคดานการคุมครองผูบริโภค 
3. หนาที่ของชมรม 

• ทําการศึกษาเรือ่งสินคาและบริการ ที่อาจเปนอันตรายตอผูบริโภค เพ่ือนําออก
เผยแพรใหสมาชกิของชมรมและผูสนใจไดทราบและจัดรณรงคตอตานผูประกอบธุรกิจที่
รับผิดชอบตอสนิคาและบริการดังกลาว 

• วางแผนจัดและดําเนินรายการเผยแพรใหความรู (Consumer Education 
Programme) ข้ึนในสถานศึกษา ยกตวัอยางเชน จัดการอภิปรายและสัมมนา 
นิทรรศการ กิจกรรมเหลานี้ควารจัดเปนประจํา และเตรยีมไวสาํหรับระยะเวลานานดวย 

• จัดทําโครงการตางๆ และทาํการสอบสวนเร่ืองใดๆ ที่กระทบกระเทือนตอประโยชน
ของผูบริโภคในทองถิ่น และทัว่ไป และเสนอใหทราบทั่วกัน 

• เปนผูจัดใหมกีารประชุมหารือ และติดตอประสานระหวางชมรมเยาวชนผูบริโภค 
กับหนวยงานอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

• ใหความรวมมอืกับสมาคมหรือชมรมคุมครองผูบริโภค และเขารวมกิจกรรม
คุมครองผูบริโภคและรายการเผยแพรหใหความรูในระดับตางๆ  

• ทํากิจกรรมตางๆ ที่จะชวยใหชมรมประสบผลสาํเรจ็ตามวตัถปุระสงคของชมรม 
4. สมาชิกภาพ 

• นักเรียน นักศึกษา ของสถานศึกษานั้นๆ ยอมเปนสมาชกิของชมรมได ถาหาก
ปฏิบัติตามกฎขอบังคับของชมรม และเขารวมในกิจกรรมตางๆ ของชมรม 

• เงื่อนไขของการเขาเปนสมาชิก และคาบํารุงสมาชิก และกําหนดวาระของ
กรรมการบริหารของชมรมและกิจกรรมของชมรมนั้นใหตกลงกันในที่ประชมุใหญ 

5. การประชุมใหญประจาํป 
• ใหมกีารประชุมใหญประจาํป ปละคร้ัง ณ เวลาและสถานที่ที่เหมาะสมสําหรับ

สมาชิกทัง้หมด ใหแจงใหสมาชกิทราบลวงหนาในเวลาอนัสมควร 
• ในระเบียบวาระการประชุมใหมกีารเสนอรายงานประจําป รายงานการเงิน และการ

เลือกตั้งกรรมการ และเร่ืองอืน่ๆ ถาม ี



• ในการประชุมใหญประจําป ใหมีการเลอืกตัง้ประธานชมรม เลขานุการ เหรัญญิก 
และกรรมการทําหนาที่กรรมการบริหารของชมรม การเลือกตัง้นั้นจะใชวธิีการ
ลงคะแนนเสยีง หรือโดยการยกมอืก็ได 

• ผลของการเลือกตัง้ และรายงานประจําปของชมรม ควรสงไปใหสาํนักงาน
สาธารณสขุจงัหวัด เพ่ือจะไดสามารถประสานใหคําแนะนําติดตามพัฒนาการของ
ชมรม และใหความสนับสนุนทางดานวตัถอุื่นๆ  

• การเรียกประชุมใหญวสิามญั จะกระทาํไดโดยคณะกรรมการบรหิารเมือ่มคีวาม
จําเปน หรือโดยคณะกรรมการจาํนวนหนึง่ครบองคประชมุก็ได ซึ่งที่ประชุมใหญจะ
เปนผูกําหนดข้ึน 

6. คณะกรรมการบริหาร 
• มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินงานทั้งปวงของชมรม 
• คณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษา ควรประชุมกันเม่ือเห็นวา จําเปน เพื่อหารือเร่ืองผลงาน 

รายงานโครงการและปญหาตางๆ ของชมรม แตคณะกรรมการบริหารตองไมบงการชมรมในเร่ืองการวางแผน 
การตัดสินใจ และการดําเนินกิจกรรม การเขามีสวนรวมของสมาชิกทุกคนในกิจการเหลานี้ยอมเปนส่ิงสําคัญ 
คณะกรรมการบริหารจักตองแสวงหาความเห็น ขอคิดเห็นของสมาชิกทั้งหมด และสงเสริมใหมีการอภิปราย
กันเสียกอนที่จะมีการตกลงดวยเร่ืองใดๆ  

• คณะกรรมการบริหารควรจะใหชมรมและสมาชิกไดมีการประสานงานอยางใกลชิดกับสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (กลุมงานคุมครองผูบริโภค) 

7. หนาที่ของกรรมการชมรม 
ประธานชมรม  

- เปนประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และการประชุมใหญ 
- ดูแลใหคณะกรรมการบริหาร และสมาชิกเขารวมในกิจกรรมตางๆ ของชมรม 

เลขานุการ 
- จดรายงานการประชุม และรักษาทะเบียนสมาชิก 
- ประสานงานกิจกรรมตางๆ  
- จัดทํารายงานของชมรม 
- ทําหนาที่ประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการดําเนินกิจกรรมหรือ

รายงานตางๆ ของชมรม 
เหรัญญิก 

- รับผิดชอบเรื่องการเงนิของชมรม และเสนอรายงานการเงินตอที่ประชุม 
ที่ปรึกษา 
  - รับผิดชอบในการใหคําปรึกษา และการใหความรูแกสมาชิกของชมรม 



ตัวอยาง 
การจดัทาํโครงการหรอืกิจกรรมตางๆ ของชมรมคุมครองผูบรโิภค 

 
1. โครงการเผยแพรความรู เรื่องการคุมครองผูบริโภค 

a. จัดบอรดขาวสาร 
b. จัดนทิรรศการ 
c. จัดการแสดงบนเวท ี
d. จัดบรรยายและอภิปรายในเรื่องตางๆ ที่นาสนใจ 
e. ฯลฯ 

2. โครงการสาธิตการตรวจสอบ คุณภาพ และวิธีเลือกซื้อใชสินคาอยางงายๆ  
a. ตรวจสอบการปลอมปน เชน ผงชูรส บอแรกซ น้ํามันเช้ือเพลิง ฯลฯ 
b. วิธีเลือกซือ้ เลือกใชสินคา เชน น้ําสมสายชู น้ําปลา น้ําดื่ม สีผสมอาหาร 

ภาชนะพลาสติก ฯลฯ 
c. วิธีกําจัดสารพิษตกคางในผัก ผลไม 

3. โครงการ สอดสองดูแลสนิคา อาหารและยา ซึ่งไมไดคุณภาพ ปลอมปน หรืออาจ
กอใหเกิดอนัตรายแกผูบริโภคได ตามประกาศหนวยงานราชการทีร่ับผิดชอบ 

4. โครงการรณรงคตอตานสนิคาที่ไมไดคุณภาพหรืออาจกอใหเกิดอันตราย(และผู
ประกอบธรุกิจที่ประพฤตมิิชอบ เอารัดเอาเปรียบ) 

5. อื่นๆ  



สะระภัญญะซอนกลาง 
เนื้อรอง เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักด ี
ทํานอง สะระภัญญะ 

 *** มาลาดวงดอกไม มาต้ังไวเพื่อบูชา 
มาลาดวงดอกไม  ขอใหคนไทยปลอดภัยโรคา 

ขอใหคนไทยสุขใจกายา 
 

ซอนกลางน่ีสาํคัญตองขยันใชตักกนิ 
ฝกฝนใหเคยชนิยามสกินิใหใชซอนกลาง 

 
ใชแลวก็ใหวางไวตรงกลางใหหมูตักตอ 

หากแมนมันบอพอ จั้งตักตอดวยซอนกลางๆ 
 

โรคภยักะอยูไกลหาง เพราะใชซอนกลางเราจัง่ปลอดภัย 
ซอยใหเรามั่นใจ วาปลอดภัย เพราะใชซอนกลางๆ 

ซ้ํา *** 
 

 
 
 



นําเสนอโดย ภก.ประชาสรรณ แสนภักดี                      www.prachasan.com 

เอกสารลิขสิทธิ ์ศนูยฝกอบรมภูมปิญญาสูสากล 

สะระภัญญะ 5 อ 
***มาลาดวงดอกไม มาต้ังไว เพ่ือบูชา  
มาลาดวงดอกไม  ขอให คนไทยปลอดภัยโรคาๆ  
ห าออ ขอบอกกล าวเป นเรื่องราวสุขภาพดี  
ขอให พี่นองสุขขีสดช่ืนชีวีกันทุกคนๆ  
ออ ท่ีหน่ึง คือ อาหาร  
รับประทานให ครบ 5 หมู   
ซุ มไก  ซุมเน้ือ ซุมหมู  
กินได อยูแต ให นอยลงๆ  
ออ ท่ีสอง ต องใสใจ อานามัยต องรักษา  
ชดช่ืนระรื่นชีวา เลิกงานมาพากันเต นใส เพลงๆ  
ออ ที่สาม ตามกันมา ใชวาจาให เหมาะสม  
ฝ กฝนควบคุมอารมณ  ใหเหมาะสมทุกๆท่ี 
ออ ที่ส่ี น้ีสําคัญตองขยันการขับถาย 
ฝกฝนการระบายตองขับถายอยาใหขาด 
ออ สุดท าย คืออากาศ ตองสะอาดบริสุทธ์ิ  
มาลาบูชาพระพุทธ ขอส้ินสุดเพียงเท าน่ีๆ  

http://www.prachasan.com
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ศูนยฝกอบรมภมิูปญญาสูสากล 
Www.glocalization.org 

Glocalization 
Training 
Center™ 

องคกรฝกอบรม เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ ของ

บุคลากรในองคกรทุกระดับ ท่ีดําเนินงานในระดับ

ทองถ่ินท่ีทานเขาถึงไดโดยไมตองเดนิทางไกลไป

ถึงกรุงเทพฯ  ภายใตการบริหารงานของทีมงานมือ

อาชีพ โดยการนําของผูจัดการศูนยฝกอบรม 

เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี  

ทานฝน เราฝก 
Glocalization@thailand.com 

ท่ีต้ัง เลขท่ี 11 หมู 8 บานหนองโจด ตําบล

บานเปด อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 

โทรศัพท./โทรสาร 0-4332-4071 

มือถือ 0-1661-8579  (24 hrs) 

ดวยหลักสูตรฝกอบรมท่ีตอบสนองทุกความตองการ (courses) 
• ศิลปะการพูดในท่ีชุมชน (Public speaking) 
• การนําเสนอผลงานอยางมืออาชีพ (Presentation) 
• การพัฒนาเว็บไซตองคกร (Web site design) 
• การถายภาพระดับมืออาชีพ (Photography) 
• การเขียนแผนท่ีความคิดดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (Mind 

Map® by computer software) 
• การพัฒนาระบบฐานขอมูลขัน้สูงดวย MS Access 
• การบริหารโครงการดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (Project 

Management by computer software) 
• ท่ีปรึกษาระบบการพัฒนาสถานท่ีผลิตอาหาร (GMP) 
• ใหคําปรกึษาและบรกิารวิเคราะหขอมูลดวย SPSS/FW 
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D-Mind Map® 
 www.prachasan.com 

http://www.glocalization.org
mailto:Glocalization@thailand.com
http://www.prachasan.com
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