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∫∑π”
ยิ น ดี ต อ นรั บ สูอู โ มจา! คำว าอู โ มจา เปนภาษาสวาฮิลี แอฟริกาตะวันออกแปลวา "การทำงานรวมกัน"
อูโมจาไดชว ยผนู ำ คริสตจักรและสมาชิกของพวกเขาใหทำงานรวมกับชุมชน เพือ่ นำความเปลีย่ นแปลงทีด่ มี าสู
ทัง้ ชุมชน อูโมจาคือกระบวนการทีน่ ำความหวัง ความภาคภูมใิ จในตนเองและการเปลีย่ นแปลงมายังคริสตจักรและ
ชุมชนตาง ๆ และมีพนื้ ฐานมาจากประสบการณการทำงานในภูมภิ าคแอฟริกาและเอเชียมานานกวายีส่ บิ ป
อูโมจาคือการนำพลังงานและความตื่นเตนมาสูคริสตจักรและชุมชน คือการคิดถึงการเปลี่ยนแปลงทางบวก
ที่พวกเขาสามารถจะสรางใหแกตัวเองได เปนการตอยอดทรัพยากรที่พวกเขามีอยู และสงเสริมการคนพบ
ทักษะและความชำนาญใหม ๆ ภายในชุมชน สวนใหญโครงการพัฒนาตาง ๆ นั้นตองอาศัยความชวยเหลือ
จากภายนอก ซึ่งมักทำใหผูคนและชุมชนตาง ๆ แยลงไปกวาเดิม อูโมจาแสวงหาในสิ่งที่ตรงกันขาม นั่นคือ
การสรางแรงบันดาลใจและเตรียมผคู นในทองถิน่ ใหพรอมดวยวิสยั ทัศนทจี่ ะเปนผกู ำหนดอนาคตของพวกเขาเอง
ดวยทรัพยากรที่พวกเขามีอยู
หนังสืออูโมจา คูมือวิทยากรกระบวนการเลมนี้ ไดใหทุกอยางที่ทานตองการทราบ เพื่อชวยเหลือคริสตจักร
และชุมชนใหเกิดแรงบันดาลใจและเริ่มทำงานสรางความเปลี่ยนแปลงในชุมชนนั้น ๆ ทานไมจำเปนตองใช
ความรขู องอูโมจาทีม่ มี ากอนแลว แตทา นอาจพบวาการเขารวมการฝกอบรมอูโมจากอนการใชคมู อื เลมนีจ้ ะเปน
ประโยชนกบั ทานมากทีเดียว หากมีการใหการอบรมนีใ้ นพืน้ ทีข่ องทาน
คูมืออูโมจาสำหรับวิทยากรกระบวนการครอบคลุมเนื้อหาดังตอไปนี้:
z ภาพรวมของ อูโมจา - จุดประสงค ประโยชนตา
 ง ๆ ของอูโมจา และบทบาทหนาที่
ของวิทยากรกระบวนการ
z การสรางวิสย
ั ทัศนใหกบั คริสตจักร - การศึกษาพระคัมภีร และกิจกรรมเพือ่ ชวยคริสตจักรใหมองเห็น
ภาพการเขามามีสวนรวมของชุมชน
z การสรางวิสย
ั ทัศนใหกบั ชุมชน - กิจกรรมและความคิดตาง ๆ เพือ่ ชวยชุมชนในการประเมิน
ความตองการและแหลงทรัพยากรของตนเอง ซึง่ มาพรอมกับการศึกษาพระคัมภีรต ามความเหมาะสม
z การคิดฝนและการวางแผนดำเนินงาน - กิจกรรมและความคิดตาง ๆ เพือ
่ ชวยชุมชนในการพัฒนา
วิสยั ทัศนสำหรับการวางแผนอนาคต พรอมกับการศึกษาพระคัมภีรต ามความเหมาะสม
z การลงมือปฏิบต
ั ิ - กิจกรรมและคำแนะนำเพือ่ ชวยใหชมุ ชนแนใจวาแผนตาง ๆ นัน้ จะถูกทำใหสำเร็จ
และมีการเปลีย่ นแปลงทางบวกเกิดขึ้น
z การประเมินผล - การตรวจสอบวาคริสตจักรและชุมชนทำงานรวมกันเพือ
่ วางแผนและดำเนินโครงการ
เพื่อทำใหชีวิตของผูคนและชุมชนดีขึ้นนั้นเปนไปอยางไรบาง
ทานสามารถที่จะใชระยะการทำงานเหลานี้ไดโดยไมจำเปนที่จะตองเรียงตามลำดับตามนี้ สิ่งสำคัญก็คือ
ทานไดเลือกเนื้อหาในหนังสือนี้อยางเหมาะสมที่สุดกับสถานการณของทาน
หนังสืออีกเลมหนึง่ ทีม่ าพรอมกับหนังสือเลมนีค้ อื คมู อื ผปู ระสานงานของอูโมจา
ซึ่งใหขอมูลทุกอยางที่องคกรหรือคริสตจักรตองการเพื่อเริ่มงานและบริหาร
โครงการอูโมจากับชุมชนตาง ๆ
เราหวังวาทานจะสนุกกับการเดินทางในครั้งนี้
ฟรานซิส, ทูโล, บิล และแจคกี้
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1. ®ÿ¥ª√– ß§è¢ÕßÕŸ‚¡®“§◊ÕÕ–‰√ ?
อูโมจาคือการชวยใหคริสตจักรมีวิสัยทัศน (นิมิต) สำหรับชุมชนของพวกเขาผานการเรียนพระคัมภีร
และการทำกิจกรรมรวมกัน อูโมจาคือการสรางความกระตือรือรนและมอบอำนาจใหกับคริสตจักรเพื่อ
ออกไปยังชุมชนและชวยเหลือคนในชุมชนที่จะระบุความตองการตาง ๆ ของพวกเขาออกมาและจัดการ
กับความตองการเหลานั้นดวยทรัพยากรที่พวกเขามีอยู

"ถาเจาจะเอาออกไปจากทามกลางเจาเสีย ซึง่ แอก
ซึง่ การชีห้ นา และซึง่ การพูดอธรรม
ถาเจาทมุ เทชีวติ ของเจาแกคนหิว
และใหผูถูกขมใจไดอิ่มใจ
แลวความสวางแกโลกจะโผลขนึ้ แกเจาในความมืด
และความมืดคลุมของเจาจะเปนเหมือนเที่ยงวัน
และพระเจาจะนำเจาอยูเปนนิตย
และใหเจาอิ่มดวยของดี
และกระทำใหกระดูกของเจาแข็ง
และเจาจะเปนเหมือนสวนที่มีน้ำรด
เหมือนน้ำพุ ทีน่ ้ำของมันไมขาด
และสิ่งปรักหักพังโบราณของเจาจะไดรับการสรางขึ้นใหม
เจาจะไดซอมเสริมรากฐานของคนหลายชั่วอายุมาแลวขึ้น
เจาจะไดชื่อวาเปนผูซอมกำแพงที่พัง
ผูซอมแซมถนนใหคืนคงเพื่อจะไดอาศัยอยู"
อิสยาห 58:9-12
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2. ÕŸ‚¡®“¡’ª√–‚¬™πèÕ¬ã“ß‰√∫å“ß ?
อูโมจาสรางอยูบนความแข็งแกรงและความหวังของกลุมคนในคริสตจักรที่ตองการสรางความแตกตาง
ในชุมชนของพวกเขา มีประโยชนมากมายสำหรับคริสตจักรและชุมชนทีท่ ำโครงการอูโมจา

ประโยชนสำหรับคริสตจักร
z

z

z
z
z
z

การเติบโตของคริสตจักรในฐานะของอิทธิพล
ทางบวกภายในชุมชน
ชวยคริสตจักรสะทอนพระคัมภีรออกมาใหเห็น
และแสดงบทบาทหนาที่ของคริสตจักรในการ
ตอบสนองความตองการของผูอื่น
ชวยบงชีท้ รัพยากรตาง ๆ ในคริสตจักร
สรางความสัมพันธตา ง ๆ
ความมั่นใจนั้นถูกสรางขึ้นมาจากการทำงานเปนทีม
ชวยคริสตจักรใหกลายเปนชุมชนทีเ่ ติบโต และ
แบงปนประสบการณและความสำเร็จ

ประโยชนสำหรับชุมชน
z
z
z
z
z
z

z

การพึง่ พาตนเอง
การรสู กึ ถึงการมีเปาหมาย
ความภาคภูมิใจในตนเอง
การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
การมีความหวังและความเปนอยทู ดี่ ี
มีความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
ในวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น
ความสัมพันธในชุมชนไดรับการพัฒนา
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3. √–¬–°“√∑”ß“πÀ≈—°¢ÕßÕŸ‚¡®“¡’Õ–‰√∫å“ß ?
√–¬–∑’Ë 1. °“√ √å“ß«‘ ¬— ∑—»πè„Àå°∫— §√‘ μ®—°√·≈–°“√‡μ√’¬¡§√‘ μ®—°√„Àåæ√åÕ¡

อูโมจาคือการทำงานกับผูนำและสมาชิกของคริสตจักรเพื่อชวยใหพวกเขาเขาใจความรับผิดชอบของ
พวกเขาตามหลักพระคัมภีรที่จะรับใชชุมชนของตนเอง ขั้นตอนนี้จะชวยสรางความมั่นใจใหแกสมาชิก
คริสตจักร และชวยใหพวกเขาระบุถึงจุดแข็งและทรัพยากรของพวกเขาได เพื่อที่พวกเขาจะเชื่อวา
การเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถเกิดขึ้นไดจริง

√–¬–∑’Ë 2 °“√ √å“ß«‘ ¬— ∑—»πè„Àå°∫— ™ÿ¡™π
เมื่ อ คริ ส ตจั ก รมี วิ สั ย ทั ศ น แ ล ว คริ ส ตจั ก รจะทำงานเพื่ อ นำชุ ม ชนเข า มาด ว ยกั น เพื่ อ พู ด คุ ย กั น ถึ ง
ความตองการตาง ๆ และทรัพยากรของชุมชน เพือ่ รวบรวมและวิเคราะหขอ มูล และตัดสินใจวามีสงิ่ ใดบาง
ที่จะตองเปลี่ยนแปลง
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√–¬–∑’Ë 3 °“√§‘¥Ωòπ·≈–«“ß·ºπªØ‘∫μ— ß‘ “π

เมื่อทุกคนเห็นพองตองกันแลววามีสิ่งใดบางที่ควรไดรับการเปลี่ยนแปลง คริสตจักรและชุมชนจะทำงาน
รวมกันเพือ่ พัฒนาวิสยั ทัศนสำหรับอนาคต และวางแผนวิธที จี่ ะนำมาซึง่ ความเปลีย่ นแปลงโดยใชทรัพยากร
ที่มีอยู ขั้นตอนนี้เกี่ยวของกับการคิดเรื่องการสรางโครงการขึ้นมาในชุมชน โครงการที่เปนการริเริ่ม
ถูกออกแบบและดำเนินงานโดยชุมชนโดยใชทรัพยากรของชุมชนเอง

√–¬–∑’Ë 4 °“√≈ß¡◊ÕªØ‘∫μ— ß‘ “π
เมื่อชุมชนเริ่มลงมือดำเนินงานแลว จะมีการใหคำแนะนำตาง ๆ เพื่อชวยใหแนใจวาแผนงานตาง ๆ
นั้นจะถูกทำใหสำเร็จและมีการเปลี่ยนแปลงในทางบวกเกิดขึ้น

√–¬–∑’Ë 5 °“√ª√–‡¡‘πº≈
ขั้ น ตอนสุ ด ท า ยนี้ ค วรจะเป น การตรวจดู ทบทวนถึ ง วิ ธี ที่ ค ริ ส ตจั ก รและชุ ม ชนได ทำงานด ว ยกั น
ในการวางแผนและบริ ห ารโครงการเพื่ อ ทำให ชี วิ ต ของผู ค นและชุ ม ชนดี ขึ้ น ในขั้ น นี้ ค วรจะรวมเอา
ความรูอยางเจาะลึกและสิ่งที่ไดเรียนรูเรื่องวิธีการจูงใจและสงเสริมใหคริสตจักรและชุมชนใหทำงาน
รวมกันนัน้ จะถูกนำมาปรับปรุงใหดขี นึ้ ไดอยางไรในอนาคต

.........

.........

...............................................................................................................................
ภายในระยะการทำงานตาง ๆ เหลานีจ้ ะมีสว นตาง ๆ ทีแ่ บงละเอียดออกมาเปนขัน้ ตอน
...............................................................................................................................
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«ß®√·√°¢ÕßÕŸ‚¡®“
หาระยะทีเ่ ดนชัดนีส้ ามารถมองเห็นไดในรูปแบบของวงจรอันหนึง่ ทีเ่ ริม่ ดวยสรางวิสยั ทัศนใหกบั คริสตจักร
และจบลงดวยการประเมินผล
√–¬–∑’Ë 3 °“√§‘¥Ωòπ·≈–
«“ß·ºπ¥”‡π‘πß“π

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

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

√–¬–∑’Ë 4 °“√≈ß¡◊ÕªØ‘∫μ— ß‘ “π

√–¬–∑’Ë 5 °“√ª√–‡¡‘πº≈
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«ß®√∑’‡Ë °‘¥¢÷πÈ ´È” Ê ¢ÕßÕŸ‚¡®“
เมื่อชุมชนมีความมั่นใจแลว และมีโครงสรางที่ลงตัวสำหรับบริหารโครงการตาง ๆ แลว จากนั้นพวกเขา
จะสามารถสรางวงจรของอูโมจาใหเกิดขึ้นซ้ำ ๆ ไดอีกหลายครั้ง จนกระทั่งมันกลายเปนสวนหนึ่งของ
ชีวิตชุมชน
°“√ª√–‡¡‘ π º≈·≈–°“√‡√’ ¬ π√åŸ ® “°
ª√– ∫°“√≥è¢Õß‡√“

™ÿ¡™πªØ‘∫—μ‘ß“π‡æ‘Ë¡¡“°¢÷ÈπÕ’°

°“√ªØ‘∫—μ‘ß“π¢Õß™ÿ¡™π

™ÿ¡™π≈ß¡◊ÕªØ‘∫—μ‘ß“π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ

°“√ √å“ß«‘ —¬∑—»πè
°“√ √å“ß«‘ —¬∑—»πè„Àå°—∫
§√‘ μ®—°√·≈–°“√‡μ√’¬¡
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4. «‘∏‡’ √‘¡Ë ¥”‡π‘πß“π‚§√ß°“√ÕŸ‚¡®“
เมือ่ ทานจะเริม่ ดำเนินโครงการอูโมจา ทานควรจะพิจารณาถึงขัน้ ตอนตาง ๆ เหลานี้
1. เมือ่ ระบุคริสตจักรและชุมชนไดแลว สิง่ สำคัญ คือ การจัดประชุม
กับผนู ำคริสตจักรและผนู ำชุมชน เพือ่ พูดคุยถึงระยะเวลาการทำงาน
5 ระยะนีแ้ ละมีสงิ่ ใดบางทีจ่ ะตองเขามาเกีย่ วของ นีเ่ ปนเรือ่ งสำคัญ
เพื่อที่พวกเขาจะสามารถขับเคลื่อนสมาชิกทั้งหมดใหเขารวมการ
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารตาง ๆ ได ขณะประชุม ทีป่ ระชุมควรจะคิดถึง
หมายกำหนดการสำหรับการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารตาง ๆ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ดวย
เพือ่ ทีง่ านตาง ๆ จะไมชนกันในชวงเวลาทีม่ งี านมากระหวางป และ
เปนกำหนดเวลาที่มีความสะดวกสำหรับทั้งชายและหญิง
อาจใชเวลา 2-3 เดือน สำหรับขัน้ ตอนนี้
2. เปนเรือ่ งดีทจี่ ะเสนอความคิดริเริม่ นีใ้ นชวงการนมัสการของคริสตจักร และใชการใครครวญ
ทางจิตวิญญาณเขามาเปนสวนหนึง่ ของคำเทศนา การทำเชนนีจ้ ะทำใหแนวทางนีเ้ ดนชัดในฐานะ
ของการริเริ่มที่มีรากฐานมาจากคริสตจักร
3. ในกรณีสว นใหญนนั้ พบวาเปนสิง่ ทีด่ ที จี่ ะจัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเดือนละ 1 ครัง้ เพือ่ คริสตจักร
และชุมชนจะสามารถทำงานหนักรวมกันในการคนควา และวางแผนในชวงระหวางการทำการประชุม
เชิงปฏิบตั กิ ารเหลานัน้ และใหขอ มูลตอบกลับไปยังวิทยากรกระบวนการ อยางไรก็ตามสิง่ นีข้ นึ้ อยกู บั
ผเู ขารวมวาสามารถใหเวลาไดมากนอยเพียงใด และควรจะตองมีความยืดหยนุ และสัดสวนของเวลา
ก็อาจจะแตกตางกันออกไป

อูโมจา : คมู อื สำหรับวิทยากรกระบวนการ
4. หลังจากการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารครัง้ แรกแลว ซึง่ ควรใชเปนการ
แนะนำตัว สิง่ สำคัญคือจะตองมีการมอบหมายงานใหคนหนึง่
หรือสองคน ทีส่ ามารถชวยคริสตจักรและชุมชนติดตาม
การดำเนินงานทีพ่ วกเขาไดวางแผนเอาไวแลว และทำงาน
ใกลชดิ กับวิทยากรกระบวนการ คนเหลานีค้ วรจะเปนชาย
หรือหญิงที่สัตยซื่อและไดรบั ความเคารพอยางกวางขวาง
ในชุมชนนัน้ พวกเขาอาจไดรบั มอบหมายใหจดั กลมุ ยอย
ทีเ่ รียกวากลมุ ผปู ระสานงานทองถิน่ ดวยเชนกัน เพือ่ ทีจ่ ะ
ประสานงานในโครงการตาง ๆ
5. หนาทีบ่ างอยางของกลมุ ผปู ระสานงานก็คอื การดูแลตรวจสอบ
โครงการ รับผิดชอบในการจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร และทำใหแนใจ
วามีการลงบันทึกและเผยแพรขอ มูลใหกบั ชุมชน พวกเขาควรจะ
ติดตามผลความกาวหนาของโครงการนีด้ ว ยเชนกัน และทำงาน
รวมกับวิทยากรกระบวนการหากตองมีการเปลีย่ นแปลงใด ๆ
6. เมือ่ โครงการเริม่ ขึน้ แลว เปนสิง่ สำคัญทีจ่ ะตองแจงใหผมู อี ำนาจ
และเจาหนาที่ของชุมชนทราบวากำลังมีอะไรเกิดขึ้นบาง
7. กลมุ ผปู ระสานงานทองถิน่ ควรจะประกอบไปดวย ประธานหรือผปู ระสานงาน เลขานุการ เหรัญญิก
และสมาชิกหลักคนอืน่ ๆ ทีม่ คี วามสามารถดานการจัดระเบียบโครงสรางและสามารถใหความคิดเห็น
อยางเจาะลึกได บางครัง้ ก็เปนประโยชนเชนกันทีผ่ นู ำคริสตจักรจะไมมาเปนประธานหรือผปู ระสานงาน
เพราะจะชวยใหคนสามารถพูดไดอยางเปนอิสระสำหรับรายละเอียดหนาทีข่ องผทู เี่ กีย่ วของกับกระบวนการนี้
โปรดดูทหี่ นา 10-11 ในเลมที่ 2 คมู อื สำหรับวิทยากรกระบวนการ
8. กลมุ ผปู ระสานงานทองถิน่ ควรจะพบกันเปนประจำเพือ่ วางแผนตาง ๆ สำหรับการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
และกิจกรรมตาง ๆ ทีต่ อ งมีการติดตามผลระหวางการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเหลานัน้
9. การเปลีย่ นทัศนคติและความเชือ่ ของคนนัน้ อาจใชเวลา หากมีการเรงทำโครงการนี้ การเปลีย่ นแปลง
ก็จะมีความลึกซึ้งนอยลงไป จะตองใชเวลา 21 วัน กวาที่ลูกเจี๊ยบจะเกิดมา และ 22 เดือนกวาที่
ลูกชางจะเกิดมา จงเตรียมตัวสำหรับโครงการนี้
ที่จะตองใชเวลาระยะหนึ่ง
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5. Àπå“∑’¢Ë Õß©—π„π∞“π–«‘∑¬“°√°√–∫«π°“√
บทบาทหนาทีข่ องวิทยากรกระบวนการคืองานตาง ๆ ตอไปนี้
z
z
z

z
z

พบปะกับผูนำคริสตจักรและคริสตจักรเพื่อคนหาวิธีที่พวกเขาจะดำเนินงานอูโมจา
ดูแลอำนวยความสะดวกใหกบั กิจกรรมตาง ๆ ทีจ่ ะชวยคริสตจักรและชุมชนนำมาซึง่ การเปลีย่ นแปลง
ดูแลอำนวยความสะดวกดานการศึกษาพระคัมภีร และชวยใหผเู รียนไดเรียนรจู ากพระคัมภีร
และประยุกตใชหลักการตาง ๆ กับสถานการณของพวกเขา

ชวยกลมุ ใหทำงานรวมกันเปนอยางดี และชวยพวกเขาแกไขความยากลำบากทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ทบทวนถึงสิง่ ทีใ่ ชไดผลและสิง่ ใดทีค่ วรปรับปรุง
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6. Õ–‰√§◊Õ°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«° ·≈–‡Àμÿ„¥¡—π®÷ß¡’§«“¡ ”§—≠ ?
Õ–‰√§◊Õ°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«° ?
การอำนวยความสะดวกนั้นเกี่ยวของกับ:
z

z
z

z

การใหกำลังใจทุกคนในกลมุ ทีจ่ ะมีสว นรวม แบงปนความคิดและประสบการณตา ง ๆ
ในแบบที่พวกเขารูสึกสบายใจ
การชวยใหกลมุ มีความเขาใจหรือความคิดพืน้ ฐานรวมกัน ทีท่ กุ คนรสู กึ ใหการสนับสนุน
การยอมรับทุก ๆ คนอยางไมจำกัดเชือ้ ชาติ อายุ เพศ วัฒนธรรม อาชีพ การศึกษา ความพิการ
สุขภาพ หรือสถานะทางเศรษฐกิจ
การเปนผนู ำโดยเปนตัวอยางทีด่ ี ผานการแสดงออกและทัศนคติ

‡Àμÿ„¥¡—π®÷ß¡’§«“¡ ”§—≠ ?
การดูแลอำนวยความสะดวกคือวิธกี ารทำงานกับชุมชนทีด่ ที สี่ ดุ ทีจ่ ะชวยพวกเขาใหคน พบศักยภาพของเขา
ดวยตัวของพวกเขาเอง เพือ่ นำการเปลีย่ นแปลงตาง ๆ มาสชู มุ ชน

จากการแบงปนความคิดของพวกเรา เราสรางแรงบันดาลใจใหแกกนั และกัน
แบงปนวิสยั ทัศนและสรางอนาคต เราคนพบสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ คารวมกัน
และสรางการอุทศิ ตน จากการคิดไตรตรองและการวิเคราะหวา จะทำอยางไร
เรากำหนดวิธที เี่ ราจะทำสิง่ ตาง ๆ รวมกัน
รูธ ฮิลด ศิลปะของการอำนวยความสะดวก
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¢åÕ·μ°μã“ß√–À«ã“ß°“√‡∑»π“ °“√ Õπ ·≈–°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°
ผใู หญเรียนรไู ดดที สี่ ดุ เมือ่ เขาไดรบั ความสะดวกและไดรบั อนุญาตใหแสดงความคิดและประสบการณของ
พวกเขาออกมา การอำนวยความสะดวกนั้นมีพื้นฐานอยูบนการทำงานกับพลังและแรงจูงใจของกลุม
งานของวิทยากรกระบวนการนัน้ คือการทำใหกลมุ มีแรงจูงใจและตืน่ เตนไปกับประเด็นทีพ่ วกเขาอยากจะคนหา
การเทศนาและการสอน
z การแบงปนขอมูลในทิศทางเดียว
z การเสนอความคิดตาง ๆ ทีอ
่ อกมาจากหนาหอง
z ความสัมพันธที่เปนทางการกับผูฟง
การอำนวยความสะดวก
z การแบงปนขอมูลจากหลายทิศทาง
z วิทยากรกระบวนการนั่งลงกับกลุมและสงเสริมใหเกิดการสนทนา
z วิทยากรกระบวนการเปนผูนำที่ปราศจากบทบาทผูนำอยางเปนทางการ
ไปหาผูคน
อยกู บั พวกเขา
เรียนรจู ากพวกเขา
รักพวกเขา
เริ่มดวยสิ่งที่เขารู
สรางดวยสิง่ ทีเ่ ขามี
แตดวยผูนำที่ดีที่สุดแลว
เมือ่ งานสำเร็จแลว
คนเหลานั้นจะพูดวา
"เราทำมันดวยตัวของเราเอง"
เลา ซึ ประเทศจีน 700 ปกอ นคริสตศักราช
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¢åÕ·π–π” ”À√—∫°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°„Àå·°ã°≈ãÿ¡
เราจะทำใหกลมุ พูดคุยกันไดอยางไร
z

z
z
z

แบงคนออกเปนกลมุ ละ 2-3 คน เพือ่ ใหพวกเขาไดแสดงความคิดเห็น จากนัน้ จึงสงขอมูล
กลับไปยังกลมุ หลัก สิง่ นีช้ ว ยใหสมาชิกทีข่ อี้ ายไดมสี ว นรวม
แบงกลมุ ตามเพศ อายุ หรือเชือ้ ชาติ และใหพวกเขาแบงปนมุมมองทีแ่ ตกตางกันในหัวขอเดียวกันนัน้
ใหทกุ กลมุ แจงขอมูลกลับมาดวยการใชละคร เพลง หรือละครใบ
ใชกลมุ ประเภทตาง ๆ ทีเ่ หมาะกับการอภิปรายในชุมชน เชน กลมุ ยอย กลมุ ทีม่ คี วามสนใจเหมือนกัน
การระดมสมอง และการแสดงละคร

วิธีเพิ่มพลังใหกับกลุม

z

z
z
z

ใชกจิ กรรมทีเ่ หมาะสมกับวัฒนธรรม ซึง่ อาจเปนการรองเพลง เตนรำ และเกมสำหรับเด็ก เพือ่ ชวยใหคน
ผอนคลายและมีสวนรวม
จัดกลุมใหมเพื่อคนจะไมไดอยูในกลุมเดิมอยูตลอดเวลา
เปลีย่ นสถานทีน่ ดั พบของกลมุ จากขางในเปนขางนอก หรือเปลีย่ นวิธกี ารจัดหอง
คิดถึงวิธอี นื่ ทีท่ ำใหคนสงขอมูลกลับมา หรือแบงปนขอมูล ตัวอยางเชน การวาดรูป ตาราง
หรือใชสื่อที่ชวยในการมองเห็นภาพ
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‡√“®–®—¥°“√°—∫ ∂“π°“√≥è¬“° Ê ‰¥åÕ¬ã“ß‰√
การจัดการกับความขัดแยง
z เตือนใหเห็นถึงเปาหมายและจุดประสงครว
 มกันของการประชุมนัน้ และดูวา ความขัดแยงสามารถจะได
รับการแกไขในเวลาอื่นหรือไม
z ใหเวลานอกกับทัง
้ สองฝายเพือ่ ใหพดู ถึงประเด็นของพวกเขา เพือ่ จะเขาใจสาเหตุของความขัดแยง
z จัดเวลาใหแตละฝายไดพด
ู ถึงกรณีของตนเองและใหอกี ฝายฟงแตไมออกความเห็น ใหแตละฝายสรุป
จุดยืนของอีกฝายหนึง่ โดยไมวพิ ากษวจิ ารณ และใหขอ ชีแ้ นะเพือ่ หนทางทีก่ า วหนาตอไป
วิธกี ารจัดการกับคนทีช่ อบครอบงำผอู นื่
z ตั้งกฎพื้นฐานและเตือนกลุมใหรักษากฎเหลานั้น
z ใหงานแกพวกเขา เชน เขียนกระดาน หรือเปนผรู บ
ั ผิดชอบในการเรียกทุกคนใหกลับมาเขากลมุ หลังชวงพัก
z ใหเมล็ดถัว
่ หรือสิง่ ของบางอยางกับทุกคนจำนวนเทา ๆ กัน และอธิบายวาพวกเขาจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นหรือมีสวนรวมไดบอยครั้งเทากับจำนวนเมล็ดถั่วเทานั้น
z ทางเลือกอีกทางหนึง
่ ก็คอื เตรียมสิง่ ของอันหนึง่ ทีจ่ ะสามารถสงผานตอกันไปได และบอกวาสมาชิก
จะพูดไดก็ตอเมื่อกำลังถือสิ่งของนั้นอยูเทานั้น
วิธจี ดั การกับคำถามยาก ๆ
z ยอมรับวาเราไมทราบคำตอบ แตจะพยายามหาคำตอบจากผร
ู ู
z ถามในหองวามีใครบางที่สามารถตอบคำถามนี้ได
z เขียนรายการคำถามยาก ๆ เหลานัน
้ และอธิบายวา ทานจะหาเวลาเพือ่ ตอบพวกมันอยางละเอียดกวานี้
และจะตอบอยางใชความคิด สิง่ นีจ้ ะชวยใหทา นมีเวลามากขึน้ ในการหาคำตอบ
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√“¬°“√μ√«®‡™Á§ ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘π·≈–°“√æ—≤π“∑—°…–°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°
¢Õß∑ã“π
วิทยากรกระบวนการที่ดีจะไตรตรองวาพวกเขากำลังทำงานอยางไรอยูเสมอ เรียนรูจากประสบการณใน
อดีตและปรับปรุงพัฒนา นีค่ อื รายการตรวจเช็คทีช่ ว ยในกระบวนการไตรตรอง:
z
z

z
z
z
z

z
z
z
z
z

z

z

ฉันไดทำใหสมาชิกรสู กึ ผอนคลายและไดรบั การตอนรับหรือไม ? หากใช ฉันไดทำมันอยางไร ?
กลมุ เอาขอมูลเขาไปใชเชือ่ มโยงอยางไร ? ฉันไดชว ยปรับขอมูลเพือ่ ใหมนั เขาไปเชือ่ มโยงกับกลมุ
อยางไร ?
ฉันไดชว ยสมาชิกทีไ่ มคอ ยพูดในกลมุ ใหมสี ว นรวมอยางไรบาง ?
ฉันจัดการกับความคิดเห็นทีแ่ ตกตางออกไปอยางไร ?
ฉันดูแลคนทีค่ รอบงำการสนทนาของกลมุ อยางไร ?
ฉันตอบสนองตอคำถามตาง ๆ จากสมาชิกของกลมุ อยางไร ? ฉันตอบคำถามเหลานัน้ ไดหรือไม ?
หากไมฉนั จะหาขอมูลเพิม่ เติมไดอยางไรเพือ่ ทีจ่ ะชวยใหสามารถจัดการกับคำถามไดดกี วานี้
ในอนาคต ?
ฉันเริม่ ตนการสนทนาของกลมุ อยางไร ? ฉันจะพัฒนามันใหดกี วาเดิมไดอยางไร ?
ฉันสงเสริมใหกลมุ สนทนาตอออกไปอีกไดอยางไร ?
ฉันจัดการกับหัวขอทีล่ ะเอียดออนอยางไร ?
ฉันไดทำใหการสนทนามาสขู อ สรุปทีน่ า พอใจหรือไม ? ฉันจะทำใหดกี วาเดิมไดอยางไร ?
ฉันไดทำใหแนใจหรือไม วาความคิดของกลมุ การวางแผนของกลมุ จะถูกบันทึกเอาไวเพือ่ ใชตอ ไป
ในอนาคตหรือใชแบงปนกับผอู นื่ ?
สมาชิกของกลมุ ไดตดั สินใจทีจ่ ะนำสิง่ ทีไ่ ดเรียนรมู าใชในการปฏิบตั หิ รือไม หากไม ฉันจะทำอยางไร
เพือ่ สงเสริมพวกเขา ?
ตองมีขอ มูลเพิม่ เติมหรือมีการสนทนาเพิม่ เติมอีกหรือไม เพือ่ ทีจ่ ะกลาวถึงความคิดเห็นหรือมุมมอง
ทีส่ ำคัญแตยงั แอบซอนอยใู นหัวขอทีไ่ ดคยุ กันไปแลว ?
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√–¬–∑’Ë 1:
°“√ √å“ß«‘ —¬∑—»πè„Àå°—∫§√‘ μ®—°√
·≈–°“√‡μ√’¬¡§√‘ μ®—°√„Àåæ√åÕ¡
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¿“æ√«¡¢Õß√–¬–∑’Ë 1: °“√ √å“ß«‘ —¬∑—»πè„Àå°—∫§√‘ μ®—°√·≈–°“√‡μ√’¬¡
§√‘ μ®—°√„Àåæ√åÕ¡
‡ªá“À¡“¬¢Õß¢—ÈπμÕππ’È:
เพือ่ ชวยคริสตจักรพัฒนาวิสยั ทัศนในการทำงานกับชุมชนของคริสตจักร และใชทรัพยากรของพวกเขาเพือ่
ดำเนินงานโครงการขนาดเล็ก

1. °“√ √å“ß«‘ —¬∑—»πè„Àå
°—∫§√‘ μ®—°√„™å°“√»÷°…“
æ√–§—¡¿’√è·≈–°‘®°√√¡‡æ◊ËÕ™ã«¬
§√‘ μ®—°√„Àå¡’«‘ —¬∑—»πè
„π°“√∑”ß“π°—∫™ÿ¡™π

2. °“√„™å∑√—æ¬“°√¢Õß‡√“‡Õß
¡Õß¥Ÿ∑√—æ¬“°√μã“ß Ê
∑’§Ë √‘ μ®—°√¡’ ·≈–¡—π®–∂Ÿ°„™å
‡æ◊ËÕ™ÿ¡™π‰¥åÕ¬ã“ß‰√

3. °“√√‘‡√‘¡Ë ¢Õß§√‘ μ®—°√∑åÕß∂‘πË
°ãÕμ—Èßß“π√‘‡√‘Ë¡
¢π“¥‡≈Á°‚¥¬„™å∑√—æ¬“°√
∑’Ë§√‘ μ®—°√¡’Õ¬ãŸ

4. °“√‡√’¬π√å·Ÿ ≈–°“√‰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

ß‘Ë π’‡È °’¬Ë «¢åÕß°—∫°‘®°√√¡¥—ßμãÕ‰ªπ’È
1. °‘®°√√¡‡æ‘¡Ë æ≈—ßμã“ß Ê
มีกจิ กรรมเพิม่ พลังหลายอยางรวมอยใู นขัน้ ตอนนี้ ซึง่ ถูกออกแบบ
ใหใชกอ นหรือหลังการศึกษาพระคัมภีร กิจกรรมเพิม่ พลังนัน้ เปน
สิง่ สำคัญ ไมเพียงแตทำใหผเู ขารวมไมหลับ แตยงั ชวยใหการเรียนรู
นัน้ เปนเรือ่ งสนุกและผอนคลายกิจกรรมเหลานีย้ งั มีบทบาทสำคัญ
ในการสรางความรสู กึ เปนอันหนึง่ อันเดียวกันอีกดวย เนือ่ งจาก
สมาชิกไดมปี ระสบการณรว มกัน สิง่ สำคัญในการใชกจิ กรรมเหลานี้
ก็คือการทำใหกลุมดึงเอาการเรียนรูตาง ๆ ออกมาและเขาใจ
อยางทะลุปรุโปรง
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2. การศึกษาพระคัมภีร
ระยะที่ 1 มีพนื้ ฐานจากการใชพระคัมภีรศ กึ ษา เพือ่ สรางแรงบันดาลใจใหกบั สมาชิกคริสตจักรใหตนื่ เตน
ไปกับการทำงานในชุมชนของพวกเขา ฉะนัน้ การศึกษาพระคัมภีรจ งึ เปนสิง่ ทีส่ ำคัญอยางยิง่
z
z
z
z

เพื่อคริสตจักรจะคิดใครครวญถึงสิ่งที่พระเจาทรงเรียกพวกเขาใหเปนและใหทำในชุมชนนั้น
เพื่อทาทายผูคนและหนุนใจใหเติบโตในความเชื่อของพวกเขา
เพื่อกลุมยอยจะเรียนรูดวยกันและแบงปนความเขาใจรวมกัน
เพือ่ เสริมสรางคน และใหความมัน่ ใจแกพวกเขา

เมื่อคริสตจักรไดทำการศึกษาพระคัมภีรตอนตาง ๆ แลว พวกเขาควรจะพยายามสรางวิสัยทัศนสำหรับ
งานของคริสตจักรในชุมชนนั้น และเริ่มคิดถึงสิ่งตาง ๆ ที่นำมาปฏิบัติไดจริงคริสตจักรสามารถทำ
รวมกับชุมชนได เมือ่ คริสตจักรมีวสิ ยั ทัศนในการทำงานรวมกับชุมชนแลว คริสตจักรจะตองพิจารณาวา
คริสตจักรจะสามารถตอบสนองความตองการของตัวเองและคนในชุมชนไดอยางไรโดยใชทรัพยากรทีม่ อี ยู
การศึกษาพระคัมภีรต อนตาง ๆ ไดสนับสนุนประเด็นนีแ้ ละเปนเรือ่ งสำคัญทีจ่ ะตองเนนย้ำ นีค่ อื ลักษณะ
อันสำคัญยิง่ ในการทำงานริเริม่ ใด ๆ ใหมคี วามยัง่ ยืนตอไปในระยะยาว
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3. กิจกรรมการฉลอง
กิจกรรมการฉลองถูกรวมอยูในสวนนี้เนื่องจากเปนกิจกรรมที่ชวยใหผูคนมีมุมมองที่เปนบวกและ
มีพลังงานทีด่ ตี อ สถานการณ เราไดพยายามทีจ่ ะเชือ่ มโยงกิจกรรมฉลองแตละอันใหเกีย่ วของกับเรือ่ งราว
ตาง ๆ แตโปรดเลือกกิจกรรมตามความตองการของกลมุ ดวยเชนเดียวกัน
เหตุใดการฉลองจึงมีความสำคัญ ?

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

™ã«¬„Àå‡√“‡ÀÁπ§ÿ≥§ã“¢Õß°—π·≈–°—π

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

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

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

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

™ã«¬‡√“„Àå§‘¥∂÷ß ‘Ëß∑’Ë‡√“
“¡“√∂μãÕ¬Õ¥¢÷Èπ‰ª‰¥åÕ’°
™ã«¬„Àå‡√“§‘¥∂÷ß»—°¬¿“æ¢Õß‡√“‡Õß
„π∞“π–∑’Ë‡ªöπ°≈ãÿ¡∑’Ë∑” ‘Ëß∑’Ë¥’√ã«¡°—π
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«ã π∑’Ë 1: °“√ √å“ß«‘ ¬— ∑—»πè„Àå°∫— §√‘ μ®—°√
‡ªá“À¡“¬¢Õß «ã π∑’Ë 1 :
เพื่อสรางวิสัยทัศนใหกับคริสตจักรในการทำงานกับชุมชน ที่จะตอบสนองความตองการทั้งทางรางกาย
และจิตวิญญาณใหกับพวกเขา สิ่งนี้สามารถสำเร็จไดดวยขั้นตอนหลัก 5 ขั้นตอน ซึ่งจะถูกอธิบาย
โดยละเอียดในหนาตอ ๆ ไป

¢—πÈ μÕπÀ≈—° 5 ¢—πÈ μÕπ
1. พบกับผนู ำคริสตจักร และวางแผนกันวาจะสรางวิสยั ทัศนใหแกคริสตจักรไดอยางไร
2. ใชกจิ กรรมเพิม่ พลังกับคริสตจักรเพือ่ ทำใหคนไดคดิ ถึงความทาทายตาง ๆ ของการทำงานรวมกัน
3. ใชการศึกษาพระคัมภีรห นึง่ บทเรียนหรือมากกวานัน้ และคิดใครครวญวาสิง่ นัน้ หมายความวาอยางไร
สำหรับคริสตจักรของเขาและชุมชนของเขา
4. จัดกิจกรรมฉลองโดยดูจากประวัติศาสตรของคริสตจักรและชุมชน
5. จัดตั้งกลุมประสานงานคริสตจักร
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ขัน้ ตอนที่ 1: การพบปะกับผนู ำคริสตจักร
การสรางความสัมพันธ
กอนการพูดคุยเรือ่ งอูโมจากับผนู ำคริสตจักร เปนเรือ่ งทีส่ ำคัญทีจ่ ะตองใชเวลาเพือ่ ทีจ่ ะรจู กั บรรดาผนู ำและ
คริสตจักรแหงนัน้ กอน เปนเรือ่ งสำคัญทีจ่ ะทำใหแนใจวาผนู ำคริสตจักรตองการจะทำอูโมจาอยางแทจริง
และพวกเขามีระดับของความคาดหวังอยางเหมาะสม สวนใหญแลว ผนู ำคริสตจักรของชุมชนจะยินดีทจี่ ะมี
สวนรวมกับอูโมจา ในขณะทีผ่ นู ำอาวุโสของคริสตจักรหรือศิษยาภิบาลไดใหอนุมตั ขิ นั้ ตอนการทำงานของ
อูโมจาไปเรียบรอยแลว

วิทยากรกระบวนการจะตองระวังวาผูนำคริสตจักร
บางคนอาจมีแผนอืน่ ทีแ่ อบซอนอยู ซึง่ อาจบัน่ ทอน
เปาหมายของอูโมจาได ตัวอยางเชน อาจมีความปรารถนา
ที่จะใชอูโมจาเพื่อใหไดทุนสำหรับกิจกรรมอยางอื่น
หรือใชอโู มจาเพื่อจะไดรับชื่อเสียงหนาตาและ
สรางประวัติงานในชุมชนจากสิ่งเหลานี้
การใชเวลารูจักผูนำคริสตจักรและการสรางความเขาใจ
อันชัดเจนเพือ่ ใหพวกเขาทราบวาอูโมจาสามารถ
บรรลุอะไรไดบางจึงเปนเรื่องที่สำคัญ

™◊ÕË ‡ ¬’ ß Àπå“μ“
Õ”π“® ‡ß‘π∑ÿπ

·ºπ°“√∑’Ë·Õ∫´ãÕπ
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การรับมือกับความกังวลตาง ๆ
ในบางกรณี อาจจะมีการตอตานในตอนแรกเมื่อเริ่มทำโครงการนี้ เนื่องดวยเหตุผลนานาประการ
ฉะนั้นจึงเปนเรื่องสำคัญมากที่จะพูดคุยถึงความกังวลตาง ๆ และเนนย้ำถึงประโยชนของโครงการ
ตั้งแตที่จุดเริ่มตนตัวอยางเชน
z ผน
ู ำคริสตจักรอาจกังวลวาอูโมจาอาจจะเปลีย่ นทิศทางการชวยเหลือของคริสตจักรออกไปจากตัว
คริสตจักรและไปยังชุมชนแทน ฉะนัน้ ชีใ้ หเห็นผลลัพธของอูโมจาอยางหนึง่ คือมันมักจะเปน
การเพิม่ ความชวยเหลือของคริสตจักรอยเู สมอ
z ผน
ู ำคริสตจักรอาจหวงวามันอาจจะหันเหความสนใจของสมาชิกคริสตจักรออกจากการทำงานประกาศ
ฉะนัน้ ชีใ้ หเห็นวาอูโมจาชวยพัฒนาความสัมพันธของคริสตจักรและชุมชน ซึง่ มักสงผลตอการเติบโต
ของคริสตจักร
z ผน
ู ำคริสตจักรอาจกังวลวา พวกเขาและสมาชิกคริสตจักรจะไมมที รัพยากรหรือเวลาทีจ่ ะบริหาร
โครงการของชุมชน ฉะนัน้ ชีใ้ หเห็นวา อูโมจาคือการชวยใหคริสตจักรและชุมชนทำงานรวมกัน ดังนัน้
ภาระนี้จะถูกแบงเบารวมกัน
z ผน
ู ำคริสตจักรอาจกังวลถึงความยาวนานของกระบวนการนี้ ฉะนัน้ จงซือ่ ตรงในเรือ่ งนีแ้ ละอยใู นโลก
ของความเปนจริง แตจงเตือนพวกเขาวาการเปลีย่ นแปลงนัน้ ไมอาจเกิดขึน้ ไดในชัว่ ขามคืน
z ผน
ู ำคริสตจักรบางทานอาจลังเลใจทีจ่ ะทำงานรวมกับคริสตจักรอืน่ ๆ ในชุมชนแหงนัน้ จึงตองชีใ้ หเห็น
วาอูโมจาคือการเปนพยานใหเห็นถึงความเปนน้ำหนึง่ ใจเดียวกันของคริสตจักรตาง ๆ เพือ่ รับใชชมุ ชน
มันอาจกลายเปนสิ่งที่ดีมากสำหรับความสัมพันธระหวางคริสตจักร

อูโมจา : คมู อื สำหรับวิทยากรกระบวนการ
ขัน้ ตอนที่ 2 กิจกรรมเพิม่ พลัง - คิดถึงความทาทายของการทำงานรวมกัน
การลดทอนไม
นี่เปนเกมที่ดีอันหนึ่งที่จะทำใหคนคิดถึงความทาทายของการทำงานรวมกัน
วิธีทำมีดังตอไปนี้:
1. แบงกลมุ เปนสองแถว แถวละไมเกินแปดคน
2. วางไมยาว ๆ หรือไมไผเลมหนึง่ ระหวางสองแถวนัน้ และใหแตละคนประคองไมโดยใชนวิ้ เพียงนิว้ เดียว
เทานั้น
3. ทำใหแนใจวาไมนนั้ ไดระดับขนานกับพืน้ และทุกคนประคองมันอยู จากนัน้ บอกกลมุ ใหลดระดับไม
ดวยกัน และทำใหแนใจวาไมนนั้ ขนานกับพืน้ จนกระทัง่ ไมนนั้ ลดระดับลงทีพ่ นื้
4. สงเสริมใหกลมุ อภิปรายเขาใจถึงสิง่ ทีพ่ วกเขาไดเรียนรจู ากเกมนี้ และวิธที พี่ วกเขาจะทำงานรวมกันได
อยางไรในคริสตจักร
ทานอาจจะรจู กั กิจกรรมเพิม่ พลังอืน่ ๆ ทีด่ พี อ ๆ กัน ทีจ่ ะชวยใหคนไดคดิ ถึงการทำงานรวมกัน ฉะนัน้ อยา
กังวลที่จะใชกิจกรรมเหลานั้นแทนกิจกรรมนี้
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ขัน้ ที่ 3 : การศึกษาพระคัมภีร
พันธกิจของพระเยซู - การสรางวิสยั ทัศนใหกบั คริสตจักรทองถิน่
การศึกษาพระคัมภีรนี้อาจแบงไดเปน 3 สวน และสอนใหกับ 3 กลุมในเวลาเดียวกัน หรือสอนใหกับ
ทีละกลมุ 3 ครัง้

ความเมตตาสงสาร
อานมัทธิว 9:35 - 38
1. การบรรยายงานของพระเยซูในตอนนีค้ ลายคลึงกับขอความในมัทธิว 4:23 - 25 อยางไร ?
มีสงิ่ ใหมใดบางทีเ่ ราเรียนรเู กีย่ วกับพันธกิจของพระเยซู?
2. อะไรคือคำพูดหรือภาพทีท่ า นจะใชบรรยายถึงประชาชนทีถ่ กู รังควานและไรทพี่ งึ่ ดุจฝูงแกะไมมผี เู ลีย้ ง ?
3. คำทีถ่ กู แปลออกมาวา "สงสาร" (ขอ 36) เปนคำทีม่ พี ลัง เปนเรือ่ งอันเจ็บปวดสำหรับพระเยซูอยาง
แทจริง ทีเ่ ห็นผคู นตกอยใู นสภาพเชนนัน้ เราตอบสนองกับผคู นทีม่ ปี ญ
 หาอยางไร ?
4. อะไรคือแรงจูงใจของเราขณะทีเ่ ราพยายามชวยคนทีม่ ปี ญ
 หา ? มันเหมือนหรือแตกตางกับของพระเยซู
อยางไร ?
5. ทำไมความสงสารของพระเยซูที่มีตอผูคนที่กำลังมีปญหาเหลานั้นจึงนำพระองคไปสูการตรัสที่วา
"ขาวทีต่ อ งเกีย่ วนัน้ มีมากนักหนา แตคนงานยังนอยอย"ู ? (ขอ 37)
ประเด็นหลัก: แผนดินของพระเจานั้นใหการตอนรับแกคนที่ถูกรังควานและไรที่พึ่งเหลานั้นอยางอบอุน
แตมคี นงานจำนวนนอยทีม่ คี วามสงสารพวกเขาเหมือนอยางของพระเยซู และตองการใหความชวยเหลือ

°“√√—°…“
อานมัทธิว 4:12-13, 23-25
1. พระเยซูทรงทำอะไร ?
ประเด็นหลัก: พระเยซูเริม่ ตนดวยการออกไปหาผคู นเพือ่ ทำพันธกิจของพระองค
และผลจากการทีพ
่ ระองคทรงออกไปหาคนเหลานัน้ ก็คอื ผคู นไดเริม่ มาหาพระองคในเวลา
ตอมา
2. อะไรทีท่ ำใหผคู นมากมายมาหาและมาฟงพระเยซูตรัส ?
3. พันธกิจการรักษาของพระเยซูบอกอะไรเราบางเกีย่ วกับแผนดินของพระเจา ?
4. คริสตจักรของทานไดแสดงออกหรือไมแสดงออกอยางไรในเรื่องพันธกิจการรักษาของพระเยซู
คริสตจักรควรเปลีย่ นแปลงอยางไรบาง ?

อูโมจา : คมู อื สำหรับวิทยากรกระบวนการ
ประเด็นหลัก: ขอความในตอนนี้แสดงใหเราเห็นวาสวนสำคัญของแผนดินของพระเจาคือการบรรเทา
ความทุกขยาก การตระหนักถึงความเจ็บปวดทัง้ ทางรางกายหรือจิตใจของผอู นื่ และการชวยเหลือพวกเขา

°“√°≈—∫„®
อานมัทธิว 3:1-2 และ 4:17
ทานคิดวาเหตุใดพระเยซูจงึ ตรัสขอความของยอหนผใู หบพั ติศมาซ้ำอีกครัง้ ?
ประเด็นหลัก: พระเยซูทรงใหการเห็นดวยกับขอความทีย่ อหนผใู หบพั ติศมาประกาศไว
1. อะไรคือเนือ้ หาทีย่ อหนผใู หบพั ติศมาประกาศ? (อานลูกา 3:7-14)
2. หากประชาชนเหลานัน้ พรอมสำหรับแผนดินของพระเจาแลว บาปเจาะจงอันใดทีย่ อหนเนนย้ำวาจะตอง
ไดรบั การกลับใจ? โปรดเขียนรายการออกมา
3. หากยอหนไดมาเทศนาในชุมชนของเราในวันนี้ เขาจะบอกใหผคู นไดกลับใจจากบาปอะไรบาง ?
โปรดเขียนรายการออกมา
4. ในปจจุบนั นี้ คริสตจักรแสดงและไมแสดงคุณลักษณะเหลานีอ้ ยางไรบาง ?
คริสตจักรควรจะเปลีย่ นแปลงอยางไร ?
ประเด็นสำคัญ: ขอความนีแ้ สดงใหเราเห็นวา พระเจาไมทรงอดกลัน้ กับการทำรายคนยากจนหรือการได
ความมัง่ คัง่ มาอยางไมชอบธรรม

√ÿª
หลังจากนำคำตอบทุกอันและการอภิปรายทั้งหมดมาจากทั้งสามบทเรียนแลว ขอใหพิจารณาคำถาม
สรุปเหลานี้
1. เราเรียนรอู ะไรบางเกีย่ วกับแผนดินของพระเจา ?
2. ฉันจะเปลีย่ นแปลงอยางไรเพือ่ แสดงออกถึงแผนดินของพระเจาในชีวติ ของฉัน ?
3. เราในฐานะคริสตจักรจะตองเปลีย่ นแปลงอะไรบางเพือ่ ทีจ่ ะแสดงใหเห็นถึงแผนดินของพระเจาในชุมชนนี้
ใหมากกวานี้ ?
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เรือ่ งราวของบารทิเมอัส
บทนำ
นีค่ อื เรือ่ งราวสำคัญสำหรับชวยกลมุ ตาง ๆ ในคริสตจักรใหไดใครครวญถึงบทบาทหนาทีอ่ นั เปนเอกลักษณ
ของคริสตจักรในการทำงานกับคนยากจน และนีค่ อื หนึง่ ในวิธกี ารนมัสการพระเจา
อานมาระโก 10:46-52
อาจเปนเรื่องดีหากกลุมจะแสดงละครเรื่องนี้ดวยกัน
คำถาม:
1. ในเรือ่ งนี้ ทัศนคติของประชาชนทีม่ ตี อ บารทิเมอัสเปลีย่ นแปลงไปอยางไรบาง ?
2. อะไรคือเหตุผลของการเปลีย่ นแปลงทัศนคติเหลานัน้ ?
3. หากประชาชนเหลานัน้ เปนตัวแทนของคริสตจักรในวันนี้ อะไรคือทัศนคติทางลบทีค่ ริสตจักรมีตอ
คนทีอ่ อ นแอและไมไดรบั ความสำคัญเหลานัน้ ?
4. สามารถทำอะไรไดบา งเพือ่ จัดการกับทัศนคติทางลบเหลานัน้ ?

ประเด็นเรียนรหู ลักทีค่ วรจะออกมาจากการอภิปราย
1. ประชาชนในที่นี้ไดแสดงใหเห็นถึงคริสตจักร และพระเยซูทาทายใหคริสตจักรมุงความสนใจไปที่คน
ที่ออนแอและไมไดรับความสำคัญเหลานั้น
2. พระเยซูใหประชาชนนำบารทิเมอัสมาหาพระองคและเพือ่ ใหมาอยใู นศูนยกลางของฝูงชน เชนเดียวกัน
คริสตจักรไดรบั การทรงเรียกใหวางคนทีไ่ มไดรบั ความสำคัญและออนแอเหลานัน้ ทีศ่ นู ยกลางพันธกิจ
ของคริสตจักร
3. พระเยซูทรงตอบสนองตอบารทิเมอัสโดยการคนหาถึงสิง่ ทีเ่ ขาตองการ และทรงตอบสนองไปตามนัน้
พระองคทรงใหผูอื่นเขามามีสวนรวมดวยในการตอบสนองความตองการเหลานั้น

อูโมจา : คมู อื สำหรับวิทยากรกระบวนการ
ขัน้ ตอนที่ 4: กิจกรรมการฉลอง
จุดประสงค
เพื่อที่จะมองยอนกลับไปยังเหตุการณสำคัญที่ได
กอรูปกอรางทั้งคริสตจักรของเราและชุมชนของเราขึ้นมา
และเพื่อดูวาจะสามารถตอยอดอะไรไดบางในอนาคต
วิธีทำตามลำดับ
1. หากระดาษยาว ๆ มาหนึง่ แผนและวางลงบนพืน้ หรือบนโตะทีม่ ที เี่ พียงพอใหคนเดินรอบ ๆ ได
2. ลากเสนจากฝง หนึง่ ของกระดาษไปยังอีกฝง หนึง่ และตัดสินใจวาเสนนีค้ วรจะบงบอกระยะเวลา
นานเทาใด อาจจะเปนหนึง่ ป สิบปหรือมากกวานัน้
3. ทัง้ กลมุ รวมกันตัดสินใจเลือกเหตุการณสำคัญตาง ๆ ตามเวลาทีเ่ กิดขึน้ และทำเครือ่ งหมายเอาไว
บนกระดาษ
4. เขียนสิง่ ทีเ่ ปนไปดวยดีเหนือเสน และสิง่ ทีเ่ ปนไปอยางไมคอ ยดีนกั ใตเสนนัน้
5. อภิปรายถึงสิง่ ทีเ่ ปนไปดวยดี และเหตุใดสิง่ อืน่ ๆ ทีเ่ หลือจึงไมเปนไปดวยดี โดยใชคำถามดานลางนี้
และตัดสินใจวาอะไรคือบทเรียนที่จะนำไปใชในอนาคต

คำถาม
1. อะไรคือชวงเวลาทีด่ ที สี่ ดุ เพราะเหตุใด ?
2. อะไรคืออุปสรรคทีท่ า ทายมากทีส่ ดุ ?
3. อะไรคือสิง่ ทีจ่ ะมาตอยอดไดในอนาคต ?

ขอเสนอแนะ
1. ทานอาจจะวาดรูปประกอบเพื่อเสนนั้นจะแสดงภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. หากเปนกลมุ ใหญ (มีคนมากกวาสิบคน) โปรดทำใหแนใจวาทุกคนสามารถมองเห็นเสนแสดงเวลา
อันนีไ้ ดและมีสว นรวมใหความคิดเห็น ฉะนัน้ แลวใหแบงคนออกเปน 2 -3 กลมุ และเปรียบเทียบ
เสนแสดงเวลานี้ในตอนทายของการประชุม
3. มันเปนสิ่งสำคัญที่วิทยากรกระบวนการจะตองสรางแรงเหวี่ยงใหกิจกรรมนี้ดำเนินตอไปและไมหยุด
ชะงักลงกับเหตุการณใดเหตุการณหนึง่ และเปนสิง่ สำคัญเชนกันทีท่ า นจะรวมกับกลมุ เพือ่ คนหาวา
เหตุใดเหตุการณ นัน้ จึงดีหรือไมดี และไดรบั บทเรียนอะไรบางทีจ่ ะนำไปประยุกตใชในวันขางหนา
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อูโมจา : คมู อื สำหรับวิทยากรกระบวนการ

ขัน้ ตอนที่ : 5 การตัง้ กลมุ ประสานงานของคริสตจักร
กลุมประสานงานของคริสตจักรคือกลุมคนที่มีความตั้งใจจะชวยเหลือวิทยากรกระบวนการในชวง
การประชุมการสรางวิสยั ทัศน และวางแผนโครงการใหแกคริสตจักรและตรวจดูโดยตลอด วิทยากรกระบวน
การจะใหการชวยเหลืออยางแรกกับกลุมนี้ ดวยการทำใหแนใจวาทุกคนทราบเวลาและสถานที่สำหรับ
การประชุม และการติดตามการทำงานบางอยาง
ผูประสานงานมีโอกาสดีที่จะไดรับประสบการณ
ดานการวางแผนและบริหารโครงการ ไดพฒ
ั นาทักษะ
และพวกเขาจะใชความสามารถเหลานีไ้ ดในชุมชน
ทีใ่ หญกวาเดิมในระยะตอไปของอูโมจา
ขัน้ ตอนหลักสำหรับการคัดเลือกและใหการอบรมกลมุ ผปู ระสานงานของคริสตจักร
1. หาเกณฑการคัดเลือกผปู ระสานงานรวมกับสมาชิกคริสตจักร เกณฑอาจมีดงั ตอไปนี้
- พวกเขาไดรบั ความเคารพจากสมาชิกคริสตจักรคนอืน่ ๆ หรือไม ?
- พวกเขาเปนทีร่ จู กั ในเรือ่ งการมีพลังในการทำงานและมีความกระตือรือรนหรือไม ?
- พวกเขามีทักษะที่นำไปใชไดจริงหรือไม?
2. โปรดดูการศึกษาพระคัมภีรห นา 37 และขอใหสมาชิกคริสตจักรพิจารณาวาอะไรคือวิธที ดี่ ที สี่ ดุ ใน
การเลือกผปู ระสานงานกลมุ นี้ ควรจะเชิญพวกเขาใหเขามาเปนสมาชิก หรือควรจะมีการอาสาเขามา
ในกลมุ นี้ ?
3. เมือ่ กลมุ นีถ้ กู เลือกขึน้ มาแลว ใหตกลงบทบาทหนาทีเ่ ฉพาะสำหรับผปู ระสานงานแตละคน
และตกลงเวลาและสถานที่จะพบกันเปนประจำ
4. จัดเวลาสำหรับการประชุมนัดหนึ่งเพื่อใหรายละเอียดแกกลุมผูประสานงานของคริสตจักรเกี่ยวกับ
วิธกี ารทำงานของอูโมจา และบทบาทของกลมุ ผปู ระสานงาน ใหขอ มูลพวกเขาในหนา 8-13 ซึง่ เปน
ภาพรวมของอูโมจา และหนา 17-21 ซึง่ เปนขอแนะนำสำหรับทักษะการอำนวยความสะดวก
5. อธิบายบทบาทของกลุมผูประสานงานคริสตจักรที่จะชวยเหลือคริสตจักรในการบริหารโครงการ
ขนาดเล็กสิ่งนี้จะเปนการเตรียมการที่ดีสำหรับเวลาที่คริสตจักรเริ่มสรางโครงการรวมกับชุมชน
6. สิ่งสำคัญคือกลุมผูประสานงานคริสตจักรจะทำงานรวมกับวิทยากรกระบวนการในการวางแผน
การประชุมตาง ๆ และทบทวนสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ รวมกัน

บทบาทของกลมุ ผปู ระสานงานคริสตจักร
z
z
z

ขอใหพวกเขาประสานงานการประชุมตาง ๆ กับคริสตจักร
ใหพวกเขามีสวนในการอำนวยความสะดวกใหแกกลุมยอย
ขอใหพวกเขาบันทึกสิง่ ทีไ่ ดเรียนรแู ละประเด็นสำคัญตาง ๆ จากการอภิปราย

อูโมจา : คมู อื สำหรับวิทยากรกระบวนการ
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อาน กิจการ 6:1-7
ทานอาจจะพบวาการแสดงเหตุการณนี้ออกมาเปนละครอาจจะชวยใหคนสามารถเห็นภาพไดวากำลัง
มีอะไรเกิดขึ้นบาง

1. มีอะไรเกิดขึน้ บางในเรือ่ งนี้ ?
2. อะไรคือปญหาทีผ่ ดุ ขึน้ มา ? ทานคิดวาปญหาเชนนีส้ ามารถเกิดขึน้ ไดในชุมชนของทานหรือไม ?
ใครคือกลมุ คนทีอ่ าจถูกมองขามบาง ?
3. อัครทูตทัง้ สิบสองไดตดั สินใจทำอะไร ? ทานคิดวามันเปนการตัดสินใจทีด่ หี รือไม ? เพราะเหตุใด ?
4. ใครเปนผเู ลือกคณะ 7 คนนีท้ จี่ ะรับผิดชอบการดูแลแมมา ย ? อัครทูตทัง้ สิบสองใหคำแนะนำในการเลือก
ลักษณะคนทีด่ เี หมาะสมอยางไร ?
5. เรือ่ งนีเ้ กีย่ วของกับอูโมจาและคริสตจักรของทานและชุมชนของทานอยางไร ?
6. มีความจำเปนทีจ่ ะตองเพิม่ คนเพือ่ ชวยกันรับผิดชอบสิง่ ใหม ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากอูโมจาหรือไม ?
หากเปนเชนนั้น
- สิง่ นีค้ วรจะไดรบั การตัดสินใจอยางไร ?
- ใครควรจะเปนผเู ลือกพวกเขาขึน้ มา ?
- พวกเขาควรจะมีคณ
ุ สมบัตอิ ยางไรบาง ?
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อูโมจา : คมู อื สำหรับวิทยากรกระบวนการ
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เปาหมายของสวนที่ 2:
เพื่อชวยสมาชิกคริสตจักรใหตระหนักวาปญหาและความทาทายมากมายเหลานั้น สามารถรับการแกไข
ไดดวยทรัพยากรที่พวกเขามีอยูแลว

ขัน้ ตอนหลัก
1. ใชกจิ กรรมเพิม่ พลังเพือ่ ทำใหคนคิดถึงการทำงานรวมกันโดยใชสงิ่ ทีพ่ วกเขามีอยแู ลว
2. ทำการศึกษาพระคัมภีรแ ละคิดใครครวญถึงสิง่ ทีพ่ วกเขาพูดออกมา เลือกบทเรียนทีเ่ หมาะสมกับ
กลมุ ของทาน
3. จัดการฉลองทีส่ ะทอนใหเห็นวาทรัพยากรใดทีค่ ริสตจักรมีอยแู ลว และใชตารางในตอนทาย
เพือ่ บันทึกขอมูลทัง้ หมดทีถ่ กู รวบรวมขึน้ มา
4. คิดถึงความตองการตาง ๆ และทรัพยากรตาง ๆ ในคริสตจักร โดยใชตารางทีใ่ หไว

อูโมจา : คมู อื สำหรับวิทยากรกระบวนการ
ขัน้ ตอนที่ 1 กิจกรรมเพิม่ พลัง - สรางแถวทีย่ าวทีส่ ดุ
นี่คือกิจกรรมที่ดีเพื่อชวยใหกลุมไดคิดวา พวกเขาสามารถใชทรัพยากรที่พวกเขามีอยูทำอะไรไดบาง
และ เปนกิจกรรมที่สรางความสนุกสนานและเสียงหัวเราะ พรอมทั้งใหบทเรียนที่มีประโยชนดวยเชนกัน
สิง่ สำคัญในการใชกจิ กรรมนีค้ อื โปรดระมัดระวังเรือ่ งของวัฒนธรรมทองถิน่ และขนบประเพณี
1. ใหกลมุ จัดแถวเปนสองแถว โดยมีจำนวนคนเทา ๆ กัน
2. อธิบายใหพวกเขาฟงวา พวกเขาจะตองสรางแถวทีย่ าว
ทีส่ ดุ ใหได โดยใชทกุ อยางทีพ่ วกเขามีอยู เชน
เชือกผูกรองเทา เข็มขัด เสือ้
3. แตละคนจะตองสัมผัสกับคนทีอ่ ยตู ดิ กัน โดยอาจจะ
แตะกับสวนหนึ่งในรางกายของเขาหรือเสื้อผาของเขา
4. ทีมที่ชนะคือทีมที่ตอแถวไดยาวที่สุด

คำถาม
1. ผเู ลนเตรียมตัวเองเพือ่ จะตอแถวใหยาวทีส่ ดุ ไดแคไหน ?
2. อะไรคืออุปสรรคในการแบงปนสิง่ ของทีพ่ วกเขามีอยู ?
3. กิจกรรมนีส้ อนอะไรเราบางเกีย่ วกับการใชทรัพยากรทีเ่ รามีอยู ?

ประเด็นการเรียนรเู พือ่ อภิปรายรวมกับกลมุ
z

z
z
z

z

มันอาจกลับกลายเปนเรือ่ งนาประหลาดใจ เมือ่ เราเห็นวาเราสามารถกาวไปถึงจุดหมายไดโดยการใช
สิ่งที่เรามีอยูแลวเทานั้น
บางครั้งสถานการณที่ทาทายก็สรางผูนำออกมา
เมือ่ คนมีวสิ ยั ทัศนทชี่ ดั เจนแลว สิง่ ทีพ่ วกเขาตองการตอไปคือ การมีแรงจูงใจและมีพลัง
สถานการณทที่ า ทายสามารถผลิตความคิดสรางสรรคออกมาได ตัวอยางเชน ผเู ลนอาจจะตัดสินใจที่
จะนอนลงบนพืน้ เพือ่ ใหแถวยาวออกไปอีก และหาวิธอี ยางสรางสรรคทจี่ ะใชเสือ้ ผาเครือ่ งแตงกายของ
พวกเขา
สำหรับบางคนแลว กิจกรรมนีอ้ าจทำใหเขารสู กึ อึดอัด และบางครัง้ การยอมใหทรัพยากรของเราเพือ่
สวนรวมก็อาจกลายเปนอุปสรรคและความไมสบายใจไดเชนกัน
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อูโมจา : คมู อื สำหรับวิทยากรกระบวนการ
ขัน้ ตอนที่ 2: การศึกษาพระคัมภีร
การเปนขึน้ ของลาซารัส
โปรดอานเรื่องราวทั้งหมด (ยอหน 11:1-44) หรือขอความหลักสำหรับการศึกษาพระคัมภีรตอนนี้
(ยอหน 11:1-3, 17, 32-44) การแสดงเรือ่ งราวนีอ้ อกมาเปนละครอาจชวยใหคนสามารถนึกภาพไดดขี นึ้
วามีอะไรเกิดขึน้ บาง

1. มีอะไรเกิดขึน้ บางในเรือ่ งนี้ ? โปรดเขียนรายชือ่ คนทีเ่ กีย่ วของกับเรือ่ งนี้ และพวกเขาแตละคนทำ
อะไรบาง ?
2. พระเยซูทรงใหคนอืน่ ๆ เขามามีสว นรวมอยางไรบางในการทำการอัศจรรยของพระองค ?
3. พระเยซูทรงสามารถทำการอัศจรรยทกุ อยางนีด้ ว ยพระองคเอง เหตุใดพระองคจงึ ทรงเลือกใหคนอืน่ ๆ
เขามามีสว นรวมดวย ?
4. สิง่ นีบ้ อกอะไรเราเกีย่ วกับพระเยซูและแผนดินสวรรคของพระองค ? มันบอกอะไรบางเกีย่ วกับตัวเรา ?
ประเด็นหลัก: พระเยซูทรงใหประชาชนเขามามีสว นรวมในการฟน ชีพลาซารัส - พวกเขาพาพระองคไปยัง
อุโมงคฝงศพ พวกเขากลิ้งหินออก พวกเขาแกผาพันศพออก พระองคทรงตองการแสดงไมเพียงแต
ฤทธิอ์ ำนาจของพระเจาเหนือความตาย แตทรงแสดงใหเห็นวาคนเหลานัน้ มีทรัพยากรทีพ่ วกเขาสามารถ
ใหและใชไดในงานของพระเจา

อูโมจา : คมู อื สำหรับวิทยากรกระบวนการ
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อาน 2 พงศกษัตริย 4:1-7

จงอภิปรายคำถามตอไปนี้
1. อะไรคือเหตุการณสำคัญในเรือ่ งนี้ ?
2. ใครมีบทบาทอะไร ?
3. อะไรคือทรัพยากรทีห่ ญิงมายและบุตรชายของเธอมีอยแู ลว ?
4. เราเรียนรอู ะไรบางจากบทเรียนนี้ สิง่ ใดทีจ่ ะสามารถเอาไปประยุกตใชกบั ชุมชน ทีจ่ ะใชในสิง่ ทีพ่ วกเขา
มีอยแู ลวเพือ่ เอาชนะปญหาความยากจน ?
5. โปรดดูตารางดานลางนี้ และใหผเู รียนสรางตารางทีค่ ลายคลึงกับตารางนีใ้ นแบบของเขาเอง นีเ่ ปน
วิธที ดี่ ที จี่ ะสรางทักษะในการวางแผนอยางงาย ๆ ซึง่ พวกเขาจะสามารถนำไปใชสำหรับการวางแผน
ใหกบั คริสตจักรหรือโครงการของชุมชน โดยใชทรัพยากรทีพ่ วกเขามีอยู
§«“¡μåÕß°“√¢ÕßÀ≠‘ß¡ã“¬
‰¥å√—∫°“√ª≈¥Àπ’ÈÕ—π‡°‘¥®“°
“¡’¢Õß‡∏Õ
°“√ª°ªáÕß∫ÿμ√™“¬¢Õß‡∏Õ
∑’ËÕ“®∂Ÿ°‡Õ“‰ª¢“¬‡ªöπ∑“
‡æ◊ÕË ™”√–Àπ’È

∑√—æ¬“°√∑’ËÀ≠‘ß¡ã“¬¡’

πÈ”¡—π®”π«ππåÕ¬π‘¥
‰À‡ª≈ã“
μ‘ª≠
ò ≠“¢Õß‡Õ≈’™“
°“√Õ∏‘…∞“π
·√ßß“π¢Õß§√Õ∫§√—«

√“¬‰¥å„πÕπ“§μ

ประเด็นหลัก: ดวยความชวยเหลือของพระเจา และหากเรายินดีทจี่ ะแบงปน ทรัพยากรทีเ่ รามีอยสู ามารถ
สรางความแตกตางในการจัดการกับความยากจนของเราได
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อูโมจา : คมู อื สำหรับวิทยากรกระบวนการ

°“√‡≈’È¬ß§πÀå“æ—π§π
อานมาระโก 6:30-44

โปรดอภิปรายคำถามดานลางและระดมความคิดหาคำตอบและเขียนลงบนกระดานหรือกระดาษแผนใหญ
1. ใครเปนตัวหลักในเรือ่ งนีบ้ า ง ?
2. พวกเขากระทำอะไรอยางเจาะจงบาง ?
3. อะไรคือความตองการในเรือ่ งนี้ ? มีทรัพยากรอะไรอยบู า ง ?
จากนัน้ แบงกลมุ เปนกลมุ ละ 2-3 คนเพือ่ ตอบคำถามเหลานี้
4. พระเยซูทรงมีขนั้ ตอนอะไรบางในการทำการอัศจรรยครัง้ นี้ ?
5. ในเรือ่ งนี้ พระเยซูทรงใหความสนใจกับอะไร? สาวกใหความสนใจกับอะไร ?
6. ทรัพยากรถูกใชไปอยางไรเพือ่ ตอบสนองความตองการทีร่ ะบุไปแลวนัน้ ?
สุดทาย ใหกลับมารวมเปนกลมุ ใหญอกี ครัง้ และอภิปรายรวมกัน
7. ทานคิดวาเหตุใดพระเยซูทรงใชขนั้ ตอนเหลานัน้ ? โปรดเขียนขัน้ ตอนออกมา
8. พระองคอาจทำการอัศจรรยในรูปแบบอืน่ ไดอยางไรบาง ทำไมพระองคจงึ ไมทำเชนนัน้ ?
9. ขอความนี้บอกอะไรเราบางเกี่ยวกับวิธีที่เราจะอำนวยความสะดวกใหแกคริสตจักรและชุมชนเพื่อ
ตอบสนองความตองการของพวกเขา ?
10. การอัศจรรยควรจะเปนอยางไรสำหรับชุมชนของเรา ? ลองคิดถึงทรัพยากรตาง ๆ ทีเ่ ราตองวางไวใน
พระหัตถของพระเจา ?

อูโมจา : คมู อื สำหรับวิทยากรกระบวนการ
ใหผเู รียนไดเติมตารางดานลางนี้ จากการศึกษาพระคัมภีรเ รือ่ งของคนหาพันคนนี้
§«“¡μåÕß°“√¢Õßæ«°‡¢“

∑√—æ¬“°√’Ëæ«°‡¢“¡’

ในตารางควรไดคำตอบในลักษณะคลายกับดานลางนี้
§«“¡μåÕß°“√¢Õßæ«°

∑√—æ¬“°√’Ëæ«°‡¢“¡’

ª√–™“™π°”≈—ßÀ‘«

¢π¡ªòßÀå“°åÕπ°—∫ª≈“ Õßμ—«

ª√–™“™π®–μåÕß∂Ÿ°®—¥‡ªöπ
°≈ãÿ¡Ê

ƒ∑∏‘ÏÕ”π“®¢Õßæ√–‡®å“

Õ“À“√®–μåÕß∂Ÿ°·∫ãß √√
ÕÕ°‰ª
°“√ —Ëß Õπ∑“ß¥å“π®‘μ«‘≠≠“≥

“«°∑’Ë®—¥æ«°‡¢“„Àå‡ªöπ°≈ãÿ¡
μ–°√å“∑’Ë«ã“ß‡ª≈ã“
“«°∑’Ë·®°®ã“¬Õ“À“√
æ√–‡¬´Ÿ

ประเด็นหลัก: พระเจาทรงตองการที่จะใชพวกเราและทรัพยากรของเราเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงพลิกฟน
เขามาในชีวติ ของเราและชีวติ ของชุมชนของเรา

39

40

อูโมจา : คมู อื สำหรับวิทยากรกระบวนการ

ขัน้ ตอนที่ 3: กิจกรรมการฉลอง - ฉลองในสิง่ ทีเ่ รามี
จุดประสงค
เพื่อชวยใหสมาชิกคริสตจักรและสมาชิกในชุมชน
ตระหนักถึงศักยภาพในตัวของพวกเขาและ
นำการเปลีย่ นแปลง และการพลิกฟน มาสชู มุ ชน

วิธีทำตามลำดับ
1. แบงคนออกเปนกลมุ ๆ และอภิปรายกันในเรือ่ งทรัพยากร ของประทาน ความสามารถพิเศษใน
คริสตจักรและชุมชน
2. แตละกลมุ ออกไปรวบรวมวัตถุสงิ่ ของทีเ่ ปนตัวแทนของทรัพยากร ของประทานและความสามารถพิเศษ
ตามทีไ่ ดอภิปรายกันในขอ 1
3. จัดวางสิง่ ของเหลานัน้ บนพืน้ เรียงใหเปนรูปไมกางเขน และอธิบายถึงความหมายของสิง่ ของแตละชิน้
4. เมื่อผูรวมกิจกรรมวางสิ่งของลงแลวใหบันทึกชื่อสิ่งของแตละชิ้นไวในกระดาษแผนใหญ
5. แบงกระดาษออกเปนสามชองในหัวขอทักษะ ความรู ประสบการณ และจัดชือ่ ของสิง่ ของเหลานัน้
ใหอยูภายใตหัวขอเหลานี้
6. รวมทุกคนเปนกลุมใหญและอภิปรายคำถามดังตอไปนี้
ก) เรามีทกั ษะความรอู ะไรบางในคริสตจักรและชุมชนทีจ่ ะสามารถทำใหสงิ่ ตาง ๆ ดีขนึ้ ได ?
ข) เรามีประสบการณอะไรบางในคริสตจักรและชุมชนทีจ่ ะสามารถแบงปนกับผอู นื่ ได ?

ขอเสนอแนะ
ถาสิ่งเหลานี้ไมไดถูกกลาวถึงในการอภิปราย ทานอาจจะเตือนชุมชนใหคิดถึงทรัพยากรของพวกเขา
รวมถึงความรู เวลา และการอธิษฐาน
เมื่อสิ่งของทั้งหมดถูกวางเรียงในรูปของไมกางเขนแลว เปดเพลงหรือรองเพลงหนึ่งเพลง ใหเวลา
เพือ่ คนจะคิดใครครวญถึงทรัพยากร ของประทานและความสามารถพิเศษทีม่ อี ยู

อูโมจา : คมู อื สำหรับวิทยากรกระบวนการ
ขัน้ ตอนที่ 4: การประเมินถึงสิง่ ทีค่ ริสตจักรตองการและสิง่ ทีค่ ริสตจักรมี
1. ระดมความคิดดวยกันเปนกลมุ คิดถึงความตองการทีค่ ริสตจักรกำลังเผชิญอยู และจัดลำดับ
ความสำคัญใหกบั สามสิง่ ทีเ่ ปนความตองการอยางมากทีส่ ดุ
2. ใชรายการดานลางนีเ้ พือ่ คิดถึงทรัพยากรตาง ๆ ทีค่ ริสตจักรของทานมีอยแู ลว และจะถูกเอามาใชได
อยางไรเพือ่ จะจัดการกับความตองการตาง ๆ เปนทีท่ ราบกันอยแู ลวของคริสตจักร

∑√—æ¬“°√∏√√¡™“μ‘
¢ÕßªÜ“ πÈ” ·√ã∏“μÿ

∑√—æ¬“°√∫ÿ§§≈
·√ßß“π ∑—°…– ª√– ∫°“√≥è

∑√—æ¬“°√∑“ß°“√‡ß‘π
‡ß‘π ¥ «—«§«“¬ æ◊™º≈ ¢Õß„™å‡∫Á¥‡μ≈Á¥

∑√—æ¬“°√∑“ß«—μ∂ÿ
Õ“§“√ ∂ππ –æ“π ∫ãÕπÈ”

∑√—æ¬“°√¥å“π®‘μ«‘≠≠“≥
°“√Õ∏‘…∞“π °“√π¡— °“√ °“√Õ¥Õ“À“√ °“√»÷°…“æ√–§—¡¿’√è
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อูโมจา : คมู อื สำหรับวิทยากรกระบวนการ

«ã π∑’Ë 3: °“√√‘‡√‘¡Ë ¢Õß§√‘ μ®—°√∑åÕß∂‘πË
เปา หมายของสวนที่ 3
เพื่อชวยคริสตจักรวางแผนและทำกิจกรรมเพื่อตอบสนองความตองการของคริสตจักรดวยทรัพยากรของ
พวกเขาเอง

ขัน้ ตอนหลัก
1.
2.
3.
4.
5.

ใชกจิ กรรมเพิม่ พลังงาน - ถังใบใหญ
การศึกษาพระคัมภีร
ใชตารางพรอมกับแบบฝกหัดรถเมลเล็กเพือ่ วางแผนโครงการอยางงาย ๆ
ตั้งกลุมอาสาสมัครขนาดเล็กขึ้นมาเพื่อบริหารโครงการ
ทบทวนวางานดำเนินไปอยางไร

อูโมจา : คมู อื สำหรับวิทยากรกระบวนการ
ขัน้ ตอนที่ 1: กิจกรรมเพิม่ พลัง - ถังใบใหญ
จุดประสงค: เพือ่ ชวยผรู ว มกิจกรรมฝกการแกไขปญหาดวยทรัพยากรทีม่ อี ยอู ยางจำกัด และคนหาวิธที ำงาน
รวมกันเปนทีมอยางมีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ตองใช
z เชือกยาวสำหรับลอมพืน
้ ทีส่ เี่ หลีย่ มจตุรสั ขนาด 3 x 3 เมตร
z เชือกยาวสีเ่ มตร สามเสน
z ถังใบใหญทเี่ ติมดวยน้ำประมาณ 3-5 ลิตร
z สิง
่ ของตาง ๆ สำหรับใชเบีย่ งเบนความสนใจของกลมุ ใหออกจากงาน เชน ไมกวาด ถังผง
ขัน้ ตอนทีส่ ำคัญ:
1. ขึงเชือกวางบนพืน้ ใหเปนรูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ขนาด 3 x 3 เมตร วางถังน้ำไวตรงกลาง
2. อธิบายใหกลมุ ฟงวาพวกเขาจะตองเอาถังออกมาจากกรอบสีเ่ หลีย่ มนีโ้ ดยใชเพียงวัสดุทจี่ ดั ไวใหเทานัน้
หามเอือ้ มมือเขาไปในสีเ่ หลีย่ ม ถังจะตองถูกยกขึน้ มาในแนวตัง้ จากนัน้ ยายออกมาจากสีเ่ หลีย่ ม
โดยหามลากหรือดึงมาตามพืน้
3. แบงกลมุ เปน 2 ทีมและใหเวลาแตละกลมุ สองนาทีเพือ่ วางแผนทำงานนีใ้ หสำเร็จ
4. แตละกลมุ ผลัดกันพยายามทำงานใหสำเร็จ อีกกลมุ สามารถใชสงิ่ ของอืน่ ๆ ทีใ่ หไวเพือ่ ดึงความสนใจ
ของฝายตรงขามใหทำงานไมสำเร็จ
เมือ่ พวกเขาทำงานสำเร็จแลว ใหรวบรวมทุกคนเขามาเพือ่ อภิปรายกิจกรรมนี้ และทบทวนในสิง่ ทีพ่ วกเขา
ไดเรียนรู โดยประเด็นหลักคือ
z การมีสวนรวมของทุกคนในการตัดสินใจและแสดงความคิดเห็น
z การชีใ
้ หเห็นทักษะและประสบการณตา ง ๆ
z การจัดระเบียบบทบาทหนาที่และการมีสวนรวม
กิจกรรมนีแ้ ละวิธที คี่ ริสตจักรจะตอบสนองความตองการของตัวเองมีสงิ่ ทีเ่ หมือนกันอยางไรบาง ?

ขอเสนอแนะสำหรับวิทยากรกระบวนการ
ถังน้ำสามารถถูกยกออกมาไดดว ยการโยงชือกสองเสนขนานกันเขาไปแตละขางของถัง จากนัน้ บิดปลาย
เชือกทัง้ สองเสนของแตละฝง ใหเปนเกลียวมากขึน้ ๆ จนรัดถังไดแนน ซึง่ จะใชเวลาไมกนี่ าทีในการบิดเชือก
เปนเกลียวเพือ่ รัดถังใหแนน จากนัน้ ถังก็สามารถจะถูกยกขึน้ มาจากพืน้ ไดโดยงาย
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อูโมจา : คมู อื สำหรับวิทยากรกระบวนการ
ขัน้ ตอนที่ 2 : การศึกษาพระคัมภีร
อานมัทธิว 5: 13-16
ใหคดิ วาทานจะแสดงขอความตอนนีใ้ หเห็นภาพมากขึน้ ไดอยางไร (เชน มีอาหารใหลองชิม อันหนึง่ ใสเกลือ
อีกอันไมใสเกลือ การวางเทียนไขไวใตชาม)
1. ลักษณะตามธรรมชาติของเกลือคืออะไร และมันมีประโยชนอะไรบาง ?
2. ทานคิดวาพระเยซูทรงหมายความวาอยางไร เมือ่ พระองคตรัสวา: "ทานทัง้ หลายเปนเกลือแหงโลก"

ทานและคริสตจักรของทานแสดงตัวออกเปน "เกลือ" ในชุมชนดวยวิธใี ดบาง ?
3. เกิดอะไรขึน้ เมือ่ เกลือนัน้ หมดรสเค็มไปเสียแลว - กับตัวของมันเองและตอสิง่ ทีใ่ ชมนั อยู ? อะไรคือ
ความทาทายสำหรับเราและของคริสตจักรดวย ?
4. อะไรคือประโยชนของแสงสวาง ?

5. พระเยซูทรงหมายความวาอยางไรเมือ่ พระองคตรัสวา "จงสองสวางแกคนทัง้ ปวง" ทานและคริสตจักร
ของทานแสดงตัวออกเปน "แสงสวาง" ในชุมชนดวยวิธใี ดบาง ?
6. งานริเริม่ ของคริสตจักรของทานจะชวยใหทา นเปนเกลือและเปนแสงสวางในชุมชนของทานได
อยางไรบาง ?

อูโมจา : คมู อื สำหรับวิทยากรกระบวนการ
ขัน้ ตอนที่ 3: แบบฝกหัดรถเมลเล็ก

1. ‡√“μåÕß°“√∑”Õ–‰√ ?

3. ‡√“®–∑”¡—π‰¥åÕ¬ã“ß‰√ ?

7. Õ–‰√∑’ÕË “®‡ªöπ
Õÿª √√§‰¥å∫“å ß ?
......................

2. ‡Àμÿ„¥‡√“∂÷ßÕ¬“°
∑” ß‘Ë π—πÈ ?

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

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

6. ¡’Õ–‰√∑’¬Ë ∫— ¬—ßÈ ‡√“‰¥å∫“å ß ?

จุดประสงค
แบบฝกหัดนีช้ ว ยใหคริสตจักรวางแผนโครงการในแบบทีท่ กุ คนสามารถเขาใจและจดจำได หากเปนไปได
ใหใครสักคนวาดรูปรถเมลเล็กคลาย ๆ กับภาพดานบนนี้และวางในที่ ๆ ทุกคนสามารถเห็นได จากนั้น
อภิปรายคำถามทีอ่ ยรู อบ ๆ รถ ในบางพืน้ ที่ ๆ ยังไมมกี ารใชรถยนต อาจใชภาพดานลางนีแ้ ทนได
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μ—«Õ¬ã“ß¢Õß·∫∫ΩÉ°À—¥√∂‡¡≈è‡≈Á°
1. เราตองการทำอะไร ?
ปกปองดูแลน้ำพุของเราเพื่อมันจะใหน้ำสะอาดออกมา
2. เหตุใดเราถึงอยากทำสิง่ นัน้ ?
เรารวู า น้ำสะอาดทำใหเรามีสขุ ภาพทีด่ ี และปลอดจากเชือ้ โรคบางชนิด
3. เราจะทำมันไดอยางไร ?
z จัดประชุมวางแผนในสิ่งที่เราจะทำ
z หาทุนเพื่อซื้อปูนซีเมนต
z รวมรวบวัสดุเพื่อสรางรั้วใหกับน้ำพุ
z สรางรั้วกั้นไมใหสัตวเขามา
4. เรามีทรัพยากรอะไรบาง ?
z หินและทราย
z เงินจำนวนเล็กนอย
z คนที่สามารถทำงานได
5. เราตองการใครบางสำหรับงานนี้ ?
z ผูนำคริสตจักร
z ผูเขารวมคริสตจักร
z ผูนำชุมชน
z เจาของปศุสต
ั ว
6. มีอะไรทีจ่ ะยับยัง้ เราไดบา ง ?
z ทุกคนมีงานยุงและไมสามารถใหเวลาได
z ไมมีคำแนะนำทางเทคนิคอยางเพียงพอ
7. อะไรทีอ่ าจเปนอุปสรรคไดบา ง ?
z ฝนตกหนัก
z ความขัดแยงภายในกลม
ุ
z ปญหาทีแ
่ กไขไมไดกบั ชาวไร เจาของปศุสตั ว

อูโมจา : คมู อื สำหรับวิทยากรกระบวนการ
ขอชีแ้ นะสำหรับการวางแผน
1. กลาวถึงปญหาที่จะแกไขอยางชัดเจน
2. ตรวจสอบกับกลมุ ทีท่ า นกำลังทำงานอยวู า พวกเขามีทกั ษะ ประสบการณ และความรอู ยางเพียงพอ
หรือไมเพือ่ เขาจัดการกับโครงการทีพ่ วกเขาเลือกเองนี้ หากพวกเขาไมมี ใหปรึกษากันวาพวกเขาจะหา
ความชวยเหลือเพิ่มเติมไดจากที่ไหน
3. ขณะทีใ่ ชแบบฝกหัดรถเมลเล็กนี้ เชิญทุกคนใหเขามามีสว นรวมตอบคำถามตาง ๆ
4. หากกลมุ มีขนาดใหญมาก ใหแบงออกเปนกลมุ ทีเ่ ล็กลง 4-5 คน เพือ่ อภิปรายคำถาม หากมีคำตอบ
มากมายสำหรับคำถาม ขอใหกลมุ เรียงลำดับความสำคัญของคำตอบเหลานัน้

แผนการดำเนินงาน
เมื่อทานไดทำแบบฝกหัดรถเมลเล็กเสร็จแลว โปรดใชตารางดานลางนี้เพื่อพัฒนาแผนการดำเนินงาน
ที่สามารถแบงปนใหทั้งคริสตจักรได

แผนงาน
อะไรคือสิง่ ทีเ่ ราตองการทำ ?
เหตุใดเราจึงตองการทำสิง่ นี้ ?
เราจะทำมันไดอยางไร ?
เรามีทรัพยากรอะไรบาง ?
ทรัพยากรอะไรบางที่อยูในความเสี่ยง
หากถูกใชมากเกินไป ?
เราตองการใครบางสำหรับงานนี้ ?
อะไรทีส่ ามารถยับยัง้ เรา ?
(ตัง้ แตเริม่ โครงการ)
อะไรทีอ่ าจเปนอุปสรรคไดบา ง ?
(เมื่อโครงการไดเริ่มขึ้นแลว)
เราจะเริม่ งานเมือ่ ใด ?

รายละเอียด
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อูโมจา : คมู อื สำหรับวิทยากรกระบวนการ

ขัน้ ตอนที่ 4 จัดตัง้ กลมุ ยอยเพือ่ บริหารโครงการ
เลือกคนที่มีเวลาและพลังงานและมีแรงจูงใจที่จะทำงานใหเสร็จ กลุมนี้อาจเปนกลุมผูประสานงาน
ของคริสตจักรก็ได และเพิ่มคนเขาไปอีกเล็กนอยที่มีทักษะพิเศษหรือมีความสนใจในโครงการนี้ ทำให
แนใจวา พวกเขาเขาใจหนาทีต่ า ง ๆ ทีจ่ ะตองทำในงานชิน้ นี้ ใชทกุ โอกาสทีจ่ ะยืนยันและสนับสนุนพวกเขา
สำหรับรายละเอียดเพิม่ เติม โปรดดูเลมที่ 4 (ระยะที่ 4) การลงมือปฏิบตั งิ าน

ขัน้ ตอนที่ 5: การตรวจดูวา โครงการไดดำเนินไปอยางไร
ใหใชคำถามดานลางนี้เพื่อตรวจดูวาโครงการดำเนินไปอยางไรกับกลุมผูประสานงานของคริสตจักรและ
กับคริสตจักรเอง นีค่ อื โอกาสทีด่ สี ำหรับคริสตจักรทีจ่ ะฉลองในสิง่ ทีพ่ วกเขาไดทำไปแลวและสิง่ ทีพ่ วกเขา
ไดเรียนรูจากมัน
‡√“ “¡“√∂„™å∑—°…–
ª√– ∫°“√≥è·≈–‡ß‘π·μ°μã“ß
‰ª®“°π—ÈπÀ√◊Õ‰¡ã
‡√“‰¥å √å“ß§«“¡·μ°μã“ß
À√◊Õ‰¡ã

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

อูโมจา : คมู อื สำหรับวิทยากรกระบวนการ

«ã π∑’Ë 4: °“√‡√’¬π√å·Ÿ ≈–°“√§‘¥‰μ√ãμ√Õß
สวนนี้เปนสวนที่สำคัญ เนื่องจากคริสตจักรควรจะทบทวนและใครครวญยอนกลับไปดูสิ่งที่ทำไดดีและ
สิง่ ทีอ่ าจทำไดดกี วานี้ ในเรือ่ งทีพ่ วกเขาไดเรียนรดู ว ยกันและทำงานดวยกัน

การคิดไตรตรองสวนที่ 1: การสรางวิสยั ทัศนใหกบั คริสตจักร
1. การศึกษาพระคัมภีรแ ละกิจกรรมตาง ๆ ไดชว ยคริสตจักร
ใหมวี สิ ยั ทัศนสำหรับชุมชนของพวกเขาอยางไร ?
2. การศึกษาพระคัมภีรตอนใดและกิจกรรมใดที่มีประโยชนมากที่สุด
เพราะเหตุใด ?
3. สมาชิกคริสตจักรมีความรสู กึ ตอความสัมพันธกบั ชุมชนอยางไรบางในเวลานี้ ?

การคิดไตรตรองสวนที่ 2: การใชทรัพยากรของเราเอง
1. การศึกษาพระคัมภีรแ ละกิจกรรมตาง ๆ ไดชว ยคริสตจักรและ
สมาชิกคริสตจักรใหตระหนักถึงคุณคาของการใชทรัพยากร
ของตัวเองอยางไรบาง ?
2. อะไรคือบทเรียนทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ทีพ่ วกเขาไดเรียนรจู ากสวนนี้ ?

การคิดไตรตรองสวนที่ 3: การริเริม่ ของคริสตจักรทองถิน่
1. สมาชิกคริสตจักรไดเรียนรอู ะไรบางจากการทำงานวางแผนและบริหารโครงการรวมกัน ?
2. คริสตจักรจะทำใหดขี นึ้ ไดอยางไรในครัง้ ตอไป ?
3. ประสบการณการบริหารโครงการของสมาชิกคริสตจักรไดสอนพวกเขาเกีย่ วกับวิธกี ารทำงานกับชุมชน
อยางไรบาง เพือ่ ใชในการพัฒนาโครงการอืน่ ?
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อูโมจา : คมู อื สำหรับวิทยากรกระบวนการ 1

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

2

อูโมจา : คมู อื สำหรับวิทยากรกระบวนการ

¿“æ√«¡¢Õß√–¬–∑’Ë 2: °“√ √å“ß«‘ ¬— ∑—»πè„Àå°∫— ™ÿ¡™π
เปาหมายของขัน้ ตอนนี:้
เพื่อชวยคริสตจักรและชุมชนใหรวมกันเขาใจสถานการณของตัวเองไดดียิ่งขึ้น เพื่อระบุความตองการ
ทัง้ ทางบวกและทางลบ และจัดเรียงความสำคัญใหกบั ความตองการทีม่ ากทีส่ ดุ
ระยะที่ 2 นีถ้ กู แบงออกเปน 5 สวน
1. ‡√“§«√®–∑”ß“π
°—∫™ÿ¡™π¢Õß‡√“
Õ¬ã“ß‰√ ?

2. °“√∫√√¬“¬≈—°…≥–™ÿ¡™π

3. °“√√«∫√«¡¢åÕ¡Ÿ≈

4. °“√«‘‡§√“–Àè¢Õå ¡Ÿ≈

5. °“√§‘¥‰μ√ãμ√Õß
·≈–°“√‡√’¬π√åŸ

มีการศึกษาพระคัมภีรห ลายตอนตลอดระยะนี้ และสามารถเอาไปใชไดกบั :
z คริสตจักรเพือ
่ ชวยใหพวกเขาไดคดิ ถึงและอธิษฐานเผือ่ อูโมจากอนทีจ่ ะทำกิจกรรมอืน่ ๆ
z ใชกบ
ั คริสตจักรและชุมชน อันเปนวิธชี ว ยใหทงั้ ชุมชนอภิปรายถึงประเด็นตาง ๆ การทำสิง่ นีจ้ ะตองทำ
ดวยความระมัดระวัง เคารพความคิดเห็นของผทู อี่ าจมีความเชือ่ ทีแ่ ตกตางออกไป
การใชบทเรียนพระคัมภีรต า ง ๆ นัน้ ขึน้ อยกู บั บริบทของทานและสิง่ ทีท่ า นเห็นวาเหมาะสม

อูโมจา : คมู อื สำหรับวิทยากรกระบวนการ 3

«ã π∑’Ë 1: ‡√“§«√®–∑”ß“π°—∫™ÿ¡™π¢Õß‡√“Õ¬ã“ß‰√ ?
เปาหมายของสวนที่ 1:
เพื่อสรางความตระหนักวา ชุมชนสามารถตอบสนองความตองการของตนเองดวยทรัพยากรตาง ๆ
ที่มีอยูโดยใหทุกคนเขามามีสวนรวมดวย

ขัน้ ตอนหลักตางๆ
1. สรางความสัมพันธกับชุมชนและผูนำชุมชน
2. วางแผนการประชุมครั้งแรกกับชุมชน
3. ณ จุดเริม่ ตนของการประชุม อธิบายจุดประสงคของอูโมจาและประโยชนตา ง ๆ ของอูโมจาตอชุมชน
และหากมีความเหมาะสม ใหทำการศึกษาพระคัมภีรเ รือ่ งชาวสะมาเรียผใู จดี
4. ใชกจิ กรรม "การจุดไฟ" และ "การขามแมน้ำ" เพือ่ คนหาหลักการการทำงานรวมกันในฐานะทีเ่ ปน
ชุมชนเดียวกัน
5. เขียนรายการวาทานอยากจะทำงานดวยกันอยางไรในฐานะชุมชนเดียวกัน
6. คัดเลือกและฝกอบรบกลุมผูประสานงานทองถิ่น

4

อูโมจา : คมู อื สำหรับวิทยากรกระบวนการ
ขัน้ ตอนที่ 1: เราควรทำงานกับชุมชนของเราอยางไร ?
ขณะทีก่ ำลังสรางความสัมพันธกบั ชุมชนนัน้ เปนสิง่ สำคัญทีเ่ ราจะเปนมิตรอยางมากทีส่ ดุ เทาทีเ่ ราจะทำได
และใชเวลากับผูคนอยางเปนประจำ เพื่อพวกเขาจะไดรูจักทานและวางใจในตัวทาน เมื่อมีการพบปะ
ผคู น สิง่ ทีเ่ ราควรปฏิบตั คิ อื
z
z
z
z
z

ไปดวยทัศนคติที่จะเรียนรูจากพวกเขาและใหพวกเขาเปนครู
คนหาสิง่ ทีพ่ วกเขาภาคภูมใิ จ ประวัตขิ องพวกเขา ความสำเร็จของพวกเขาและแรงบันดาลใจของพวกเขา
หากมีความเหมาะสม โปรดเรียนรภู าษาทีใ่ ชทกั ทายกัน วลีหลัก ๆ และสุภาษิต
คนหาวาใครเปนคนสำคัญและใครมีอิทธิพลมากที่สุดในชุมชนนั้น
คนหาวาอะไรเปนสิ่งที่ใหพลังงานกับชุมชนและทำใหพวกเขาตื่นเตนขึ้นมาได

ขัน้ ตอนที่ 2: การวางแผนสำหรับการประชุมครัง้ แรกกับชุมชน
z

z
z

z

z

z

เชิญบรรดาผนู ำชุมชนมาและใหชมโครงการของคริสตจักร และพูดคุยกันถึงหัวขอดานลางนีก้ บั พวกเขา
- โครงการเกิดขึ้นไดอยางไร
- มันประสบความสำเร็จในดานใดบาง
- พวกเขาเรียนรูอะไรบาง
- สิ่งที่สามารถประยุกตใชไดกับชุมชน
วางแผนการประชุมกับผนู ำชุมชนและหาสถานที่ ๆ เหมาะสมสำหรับทุกคน ซึง่ อาจจะไมใชทคี่ ริสตจักร
สมาชิกของคริสตจักรและบรรดาผนู ำชุมชนควรรวมกันเชิญผคู นเพือ่ มาประชุมรวมกัน (โดยเฉพาะคน
ที่ออนแอและไมไดรับความสำคัญ)
ในการประชุมกับชุมชนครัง้ แรกนัน้ เปนสิง่ สำคัญทีจ่ ะสือ่ สารโครงการนีโ้ ดยใชรปู ภาพจำนวนมากและ
หลายเรือ่ งราว
ใชเรือ่ งราวตาง ๆ และกิจกรรมตาง ๆ เนนย้ำความจริงทีว่ า ตัวชุมชนนัน้ มีความรดู ใี นเรือ่ งพัฒนาการ
ของชุมชนและทรัพยากรตาง ๆ ทีส่ ามารถสรางความแตกตางอันเห็นไดชดั (ตัวอยางเชน โดยการ
ใชพระคัมภีรศ กึ ษาตอน "ชาวสะมาเรียผใู จดี" หรือ กิจกรรม "การขามแมน้ำ"
อำนวยความสะดวกแกชุมชนในการตัดสินใจวาจะเขารวมโครงการอูโมจาหรือไม
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z
z

ชวยชุมชนตกลงกันวาพวกเขาตองการทำงานรวมกันในฐานะชุมชนอยางไร (ดูหนา 63)
อธิบายถึงบทบาทหนาทีข่ องกลมุ ผปู ระสานงานทองถิน่ และชวยชุมชนคัดเลือกคนทีจ่ ะมาเปนสมาชิก
ของกลมุ นี้ (ดูหนา 64)

ขัน้ ตอนที่ 3: การศึกษาพระคัมภีร
ชาวสะมาเรียผูใจดี
อานลูกา 10:25-37
การแสดงเหตุการณนอี้ อกมาเปนละครอาจชวยใหคนสามารถมองเห็นภาพไดชดั เจนวาอะไรกำลังเกิดขึน้

1. อะไรกำลังเกิดขึน้ ในเรือ่ งนี้ ? เขียนรายชือ่ ของผทู เี่ กีย่ วของในเรือ่ งนี้ และพวกเขาแตละคนทำอะไร ?
2. ทานคิดวาอะไรเปนสิง่ จูงใจใหแตละคนในเรือ่ งนีแ้ สดงออกมาเชนนัน้ ?
3. ทานคิดวาแตละคนในเรือ่ งนีเ้ ปนสัญลักษณของใครบางในชุมชนของเราในปจจุบนั นี้ ?
และตัวทานเปนเหมือนใคร ?
4. ใครคือเพือ่ นบานของเราในชุมชนนี้ ? พวกเขามีความตองการอะไรบาง ? พระเยซูทรงบอกเราใหรกั
เพือ่ นบานของเราอยางไรบาง ?
5. การเลีย้ งดูในวัยเด็กของเราอาจทำใหการเชือ่ มโยงกับคนบางกลมุ เปนเรือ่ งยากสำหรับเราได เชน
คนทีม่ อี ายุตา งกัน ระดับการศึกษา ชนชัน้ เผา หรือคนทีย่ ากจนมาก เราจะเอาชนะความรสู กึ เหลานี้
ไดอยางไร ? เราจะชวยใหลกู หลานของเราเติบโตขึน้ มาและสามารถเชือ่ มโยงกับคนทุกแบบไดอยางไร ?
6. จากเรือ่ งราวนี้ ทานคิดวาพระเยซูทรงปรารถนาสิง่ ใดจากคริสตจักร ?
ประเด็นหลัก: คริสตจักรไมควรเพิกเฉยกับความตองการตาง ๆ ของผูคนในชุมชน แตควรใชเวลาและ
ทรัพยากรเพือ่ เดินเคียงขางและชวยคนทีม่ คี วามตองการเหลานัน้ แมวา มันจะเปนเรือ่ งยากหรือมีราคาสูง
ก็ตาม

6

อูโมจา : คมู อื สำหรับวิทยากรกระบวนการ

ขัน้ ตอนที่ 4: กิจกรรมตาง ๆ

°“√®ÿ¥‰ø
นีค่ อื กิจกรรมทีท่ า นสามารถใชไดในการเริม่ ตนประชุมกับชุมชน เพือ่ ชวยพวกเขาใหคดิ วาการทำงานรวม
กันเพื่อแกไขปญหานั้นหมายความวาอยางไร (กรุณาทำใหแนใจวากิจกรรมนี้จะถูกจัดขึ้นในสถานที่ ๆ
ปลอดภัยและไฟจะไมลามออกไปและสรางความเสียหาย)
หลังจากกลาวตอนรับทุกคน เกริน่ นำและอธิบายแลว ทานหนึง่ ทีเ่ ปนผนู ำจะถามวา: "เราจะกอไฟทำอาหาร
ทีน่ ใี่ นเวลาสองนาทีไดหรือไม ?"
ในตอนแรก ผคู นจะงงและสงสัยวาผนู ำตองการเชนนัน้ จริง ๆ หรือไม จากนัน้ พวกเขาหลายคนจะวิง่ ออก
ไปหาฟน ไมขดี และหินสำหรับตัง้ ภาชนะ ไฟจะถูกจุดขึน้ มาอยางรวดเร็วและเผาไหมอยไู มกนี่ าที มันจะดับ
ในไมชาหากไมมีใครไปเอาฟนมาเพิ่มอีก
ใหใชตัวอยางที่ใชไดจริงนี้เปดชวงเวลาแหง
การอภิปรายอยางอิสระเพือ่ คนหาวา
เราเรียนรูอะไรบางจากสิ่งนี้

การอภิปราย
1.
2.
3.
4.

ทรัพยากรทีใ่ ชจดุ ไฟมาจากทีใ่ ด ?
มีใครชวยดูแลไฟไมใหดบั หรือไหมขณะทีม่ นั กำลังลุกโชน ?
ใครจะเปนคนทีส่ ามารถรักษา "ไฟแหงการพัฒนา"ในพืน้ ทีข่ องเราเรามีทรัพยากรอะไรอยแู ลวบาง ?
กลมุ อืน่ ๆ และองคกรอืน่ ๆ เชนผนู ำคริสตจักร ผนู ำชุมชน เจาหนาทีข่ องรัฐ จะสามารถมีบทบาทหนาที่
อะไรไดบา ง ในการรักษาไฟใหลกุ ตอไป
5. มีองคกรหรือกลมุ อืน่ ๆ อีกหรือไมทสี่ ามารถใหความเปนผนู ำหรือสนับสนุนกระบวนการนีไ้ ด ?
6. มีสมาชิกบางคนของชุมชนทีไ่ มมาเขารวมการประชุมนีห้ รือไม? ทานคนหาสาเหตุทพี่ วกเขาไมมาได
หรือไม ? ทานจะชวยใหเขามาเขารวมประชุมครัง้ ตอไปไดอยางไร ?
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°“√¢å“¡·¡ãπÈ”
นีค่ อื การแสดงละครใบเพือ่ ชวยใหชมุ ชนคิดวาพวกเขาจะพัฒนาบางอยางเพือ่ ตัวของพวกเขาเองไดอยางไร
และไมตอ งพึง่ พาการชวยเหลือดานสวัสดิการจากภายนอก ขอผเู ขารวมประชุมจำนวนสามคนอานกิจกรรม
นี้จนจบและฝกแสดงละครใบ จากนั้นพวกเขาจะแสดงใหคนอื่น ๆ ดู และใชคำถามในตอนทายเพื่อ
การอภิปราย
ใชชอลกเขียนเสนสองเสนทีค่ อ นขางหางกันลงบนพืน้ สองเสนนีค้ อื ชายฝง แมน้ำ ทานอาจใชเชือกแทนได
หากไมตอ งการเขียนบนพืน้ ใชกระดาษแสดงถึงกอนหินทีใ่ ชเดินขามแมน้ำ
และใชกระดาษแผนใหญหนึ่งแผนวางอยูตรงกลางแมน้ำเพื่อแสดงถึงเกาะ

คนสองคนมาที่แมน้ำและมองหาที่ขาม
กระแสน้ำไหลเชีย่ วมาก และทัง้ สองกลัวทีจ่ ะขามไป

คนที่สามเดินมาและเห็นถึงปญหาของพวกเขา เขานำทั้งสองมายังแมน้ำและชี้ใหเห็นกอนหินบางกอน
สำหรับขามแมน้ำ เขาสงเสริมใหทงั้ สองใชกอ นหินเหลานัน้ แตทงั้ สองกลัว ดังนัน้ เขาจึงตัดสินใจใหคนหนึง่
ขี่หลังของเขาไป
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ถึงตอนนี้แลว เขาไปถึงกลางแมน้ำ น้ำหนักบนหลังของเขาดูหนักมาก และเขาก็เหนื่อยออน ดังนั้น
เขาจึงวางชายคนนั้นลงบนเกาะ
ชายคนนั้นกลับไปพาอีกคนหนึ่งที่อยูบนฝงซึ่ง
อยากจะขีห่ ลังของเขาไปเชนเดียวกัน ชายคนนัน้
ปฏิเสธไมใหขหี่ ลัง แตเขาจูงมือเธอไปแทน
และใหกำลังใจที่เธอจะเดินไปบนกอนหินดวยตัวเอง

เมือ่ ถึงครึง่ ทาง เธอสามารถเดินไดดว ยตัวเอง ทัง้ สองคนขามแมน้ำไปได
เมือ่ พวกเขามาถึงอีกฝง หนึง่ แลว พวกเขาดีใจกับตัวเอง
เปนอยางมาก พวกเขาเดินออกไปดวยกัน ลืมชายคนแรก
ทีอ่ ยบู นเกาะคนเดียวเสียสนิท ชายคนนัน้ พยายามโบกไมโบกมือ
ใหสองคนนัน้ เห็นเขา แตพวกเขาไมสงั เกตเห็นเลยวาชายคนนัน้
กำลังสงสัญญาณอยางบาคลัง่ เพือ่ ขอความชวยเหลือ
คำถามสำหรับอภิปราย
1. มีอะไรเกิดขึน้ บางในละครใบ ?
2. วิธที ใี่ ชชว ยสองคนนัน้ ใหขา มไปนัน้ แตกตางกันอยางไร ?
3. พวกเขาแตละคนไดแสดงถึงใครบางในชีวติ จริง ?
4. แตละฝง ของแมน้ำนัน้ แสดงถึงอะไร ?
5. ทำไมสิง่ นีจ้ งึ เกิดขึน้ ?
6. โครงการของชุมชนอาจจะสรางความรสู กึ ของการพึง่ พาคนอืน่ ไดอยางไร ?
7. เราจะตองทำอะไรเพือ่ ทำใหแนใจวาคนทีเ่ ราทำงานดวยจะพัฒนาความรสู กึ ของการพึง่ พาตัวเองขึน้ มา ?
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ขัน้ ตอนที่ 5: รายการสิง่ ทีเ่ ราตองการทำงานรวมกันในฐานะชุมชน
นีเ่ ปนแบบฝกหัดทีด่ มี ากทีจ่ ะชวยใหชมุ ชนคิดวาพวกเขาจะทำงานรวมกันไดอยางไร สิง่ ทีพ่ วกเขาคิดออกมา
อาจนำเอาไปใชเปนกฎพื้นฐานและสามารถเปนสวนหนึ่งเพื่อใชเปนแนวทางในการติดตามผลโครงการ
ตาง ๆ ของพวกเขา
ขอใหกลุมระดมความคิดหากฎพื้นฐานตาง ๆ และเขียนสิ่งเหลานั้นลงบนกระดาษแผนใหญ จากนั้น
ขอใหผูเขารวมใหคะแนนเสียงกับหาอันหรือสิบอันรวมกัน
ตัวอยางเชน

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“¡“·≈–‡ªöπºåπŸ ”
‚§√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‡√“

ทานอาจถามกลมุ ใหคดิ ถึงกฎพืน้ ฐานเพือ่ ชวยทำใหแนใจวากลมุ คนทีม่ กั จะถูกกันออกไป จะมีโอกาสไดแสดง
ความคิดเห็นของพวกเขาเชนกัน เชน ผพู กิ าร ผตู ดิ เชือ้ HIV ผหู ญิงและเด็ก
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ขัน้ ที่ 6: การคัดเลือกและการใหการฝกอบรมกลมุ ผปู ระสานงานทองถิน่
เปาหมายของกลุมประสานงานทองถิ่น
เปาหมายของกลมุ ประสานงานทองถิน่ คือ เพือ่ ดูแลควบคุมวิธกี ารรวบรวม
ขอมูลทีเ่ กีย่ วกับความตองการตาง ๆ ของชุมชน วิเคราะหขอ มูลเหลานัน้
และวางแผนและบริหารโครงการของชุมชน

ß“π‡©æ“–¢Õß°≈ãÿ¡ºåŸª√– “πß“π∑åÕß∂‘Ëπ
z
z
z
z
z

z
z
z
z
z

สงเสริมใหคนเขารวมการประชุมอยางเปนประจำและตรงตอเวลา
สงเสริมใหคนมีสว นรวมกับโครงการตาง ๆ ของชุมชน
ตกลงเรื่องเวลาและสถานที่สำหรับการประชุมชุมชน
จดบันทึกการประชุมทุกครัง้ ทีม่ กี ารประชุม และติดตามในสิง่ ทีจ่ ะตองทำตอไป
มอบหมายงานสำคัญทัง้ การรวบรวมขอมูล การรวบรวมทรัพยากร และการจัดกลมุ คนตาง ๆ
เพื่อใหมีสวนรวมในการทำงาน
พบปะกันเปนกลมุ อยางเปนประจำเพือ่ ทบทวนความกาวหนาและฉลองความสำเร็จตาง ๆ
นำผนู ำคริสตจักรและผนู ำทองถิน่ เขามามีสว นรวมดวย และรายงานความกาวหนาใหทราบ
หาทุนในทองถิน่ จากธุรกิจตาง ๆ หรืองบภูมภิ าคทีจ่ ดั ทำโดยผมู อี ำนาจ
ติดตามผลในเรื่องของขวัญกำลังใจและแรงจูงใจของสมาชิกในชุมชนที่มีสวนรวมกับโครงการ
ทำความคนุ เคยกับเครือ่ งมือตาง ๆ ในหนังสือคมู อื เลมนี้ และเตรียมตัวใหพรอมสำหรับ
การนำการประชุมตาง ๆ ในการบรรยายลักษณะชุมชน การรวบรวมและวิเคราะหขอ มูล

°“√‡≈◊Õ° ¡“™‘° ”À√—∫°≈ãÿ¡ºåŸª√– “πß“π∑åÕß∂‘Ëπ
ตกลงเรือ่ งเกณฑการคัดเลือกสมาชิกรวมกันกับคริสตจักรและชุมชน เกณฑอาจรวมถึง
z พวกเขาเปนทีเ่ คารพในชุมชนหรือไม ?
z พวกเขาเปนทีร
่ จู กั ในดานการมีพลังงานและความกระตือรือรนหรือไม ?
z พวกเขามีทก
ั ษะทีน่ ำไปใชไดจริงหรือไม ?
เปนสิ่งสำคัญที่จะรวมกลุมนี้ดวยสมาชิกของคริสตจักรและสมาชิกของชุมชนเอาไวดวยกัน และทำให
แนใจวาในกลมุ มีตวั แทนของคนหนมุ สาวและคนทีไ่ มไดรบั ความสำคัญอยใู นกลมุ ดวย เปน เรือ่ งสำคัญทีต่ อ ง
จำไววา กลมุ ประสานงานทองถิน่ นีไ้ มไดเปนของคริสตจักร แตเปนตัวแทนของกลมุ ทีม่ คี วามเชือ่ อันหลากหลาย
และเปนของชุมชน
กลุมผูประสานงานทองถิ่นจะใชเวลาอยางมากกับอูโมจา เวลาซึ่งที่จริงแลวพวกเขาจะตองเอาไปใชในไร
นาของเขาเพือ่ สรางรายได ชุมชนจะตองคิดหาวิธชี ว ยเหลือพวกเขาดวย ตัวอยางเชน พวกเขาอาจจะใหการ
ยกเวนกลมุ นีจ้ ากหนาทีค่ วามรับผิดชอบอืน่ ๆ ทีม่ ตี อ ชุมชน หรือพวกเขาอาจไดรบั ปนสวนอาหารจากคนอืน่
ในชุมชนในแตละสัปดาห
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°“√¡Õ∫À¡“¬∫∑∫“∑Àπå“∑’Ë‡©æ“–„Àå°—∫ ¡“™‘°°≈ãÿ¡ºåŸª√– “πß“π∑åÕß∂‘Ëπ
เปนเรื่องสำคัญที่จะมอบหมายบทบาทหนาที่ใหกับสมาชิกในกลุมผูประสานงานทองถิ่น บทบาทหนาที่
เหลานีอ้ าจถูกทบทวนอีกครัง้ หลังจากเวลาผานไปสักพักหนึง่ แลว เพือ่ ดูวา บรรดาสมาชิกมีความสุขกับสิง่
ที่พวกเขา กำลังทำอยูหรือไม หรือบทบาทหนาที่ควรจะไดรับการเปลี่ยนแปลงบางอยาง ดานลางนี้คือ
รายการบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบหลักที่จะตองทำ

ผนู ำ/ประธาน/ผปู ระสานงาน
z ทำหนาทีเ่ ปนโฆษกหรือผแ
ู ทนอยางเปนทางการของอูโมจาภายในชุมชน และโครงการของชุมชนใด ๆ
ทีเ่ กิดจากอูโมจา
z รับผิดชอบในการนำกลุม
z เปนประธานการประชุมและจัดระเบียบวาระการประชุม
z ติดตามงานตาง ๆ ทำใหแนใจวาพวกมันถูกดำเนินการอยู
z ใหกำลังใจและสนับสนุนคนทีท
่ ำงานในหนาทีต่ า ง ๆ
z ชวยเหลือสมาชิกกลม
ุ ตาง ๆ และชุมชนในการคิดไตรตรองวาอูโมจาดำเนินไปอยางไรและสามารถ
ทำอะไรใหมันดียิ่งขึ้นได
z ชวยเหลือกลม
ุ ในการแกปญ
 หาความทาทายตาง ๆ ระหวางชวงอายุโครงการ
z ชวยเหลือกลม
ุ ทีจ่ ะคิดหาหนทางใหม ๆ ในการฉลองความสำเร็จตาง ๆ
เลขานุการ
z เก็บรวบรวมรายชือ
่ และขอมูลการติดตอของทุกคนในชุมชนทีเ่ กีย่ วของกับโครงการอันเปนผลจากอูโมจา
z เขียนจดหมายตาง ๆ ในนามของกลม
ุ ผปู ระสานงานทองถิน่
z ถายเอกสารการบันทึกและจดหมายโตตอบทุกฉบับ
z ชวยในการเตรียมงานและการนำเสนองานที่สำคัญทุกอยางที่เกี่ยวของกับการบริหารอูโมจา

เหรัญญิก
z
z
z
z
z

z

z

ดูแลเรือ่ งเงินและทรัพยากรอืน่ ๆ
ทำใหแนใจวามีการควบคุมรายไดและรายจายอยางเหมาะสม และมีการบันทึกทุกอยาง
ตั้งกฎและรักษากฎทางการเงินสำหรับอูโมจาและโครงการที่เปนผลมาจากอูโมจา
ทำใหแนใจวาระบบเงินคาใชจายเบ็ดเตล็ดนั้นถูกบริหารอยางมีประสิทธิภาพ
ชวยงานดานงบประมาณ และรับผิดชอบการรายงานตัวเลขคาใชจา ยตาง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงตอกลมุ
เปนรายเดือนหรือไตรมาส
ทำใหแนใจวาบัญชีคา ใชจา ยเบ็ดเตล็ดและบัญชีเงินสดนัน้ ถูกบันทึกใหปจ จุบนั และปรับปรุงอยเู สมอกอน
ทีจ่ ะมีการประชุมกรรมการ
ตรวจสอบและรายงานการใชทุนอยางไมถูกตอง
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§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μã“ß Ê ”À√—∫ ¡“™‘°§πÕ◊πË Ê „π°≈ã¡ÿ ºåªŸ √– “πß“π∑åÕß∂‘πË
z

z
z
z

ยินดีที่จะทำงานหนัก
ตรงตอเวลา
ทำงานรวมกันเปนทีม
เก็บสิง่ ทีพ่ ดู คุยกันในการประชุมเปนความลับ หากจำเปน

°“√ΩÉ°Õ∫√¡ ”À√—∫°≈ãÿ¡ºåŸª√– “πß“π∑åÕß∂‘Ëπ
กลมุ ผปู ระสานงานทองถิน่ ควรไดรบั การอบรมในเรือ่ งตาง ๆ ดังตอไปนี้
z ระยะการทำงานหลัก ๆ ของอูโมจา และสิง
่ ทีต่ อ งทำในแตละระยะ (ดูหนา 4-9)
z ทักษะการอำนวยความสะดวกและการนำกลม
ุ (ดูหนา 13-17)
z การใชเครือ
่ งมือสำคัญตาง ๆ สำหรับชุมชนเพือ่ เก็บขอมูลและวิเคราะหขอ มูล (ดูหนา 15-49)
- จัดทำแผนผังชุมชน
- ตนไมแสดงปญหา
- เสนแสดงเวลา
- การจัดอันดับ
- ปฏิทินตามฤดูกาล
- การใชตารางขอมูล
- การเรียงลำดับความสำคัญของขอมูล และการนำเสนอขอมูล
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมในการบริหารคน การประชุมที่มีประสิทธิภาพ และการสรางทีมงานนั้น โปรดดู
ระยะที่ 4: การลงมือปฏิบตั งิ าน (เลมที่ 4)
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«ã π∑’Ë 2: °“√∫√√¬“¬≈—°…≥–™ÿ¡™π
‡ªá“À¡“¬¢Õß «ã π∑’Ë 2:
เพื่อชวยชุมชนในการบอกเลาเรื่องราวของพวกเขาเองวาพวกเขาคือใคร พวกเขามาจากไหน และสถาน
การณปจจุบันของพวกเขาเปนอยางไร

°“√‡°√‘Ëππ”
กอนที่จะใชเครื่องมือใด ๆ ในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับชุมชน อาจจะเปนประโยชนที่จะมีการพูดคุย
กันกอนวาชุมชนจะใหคำจำกัดความสำหรับชุมชนของพวกเขาอยางไร ทัง้ ในดานภูมศิ าสตรและกลมุ พิเศษ
ตาง ๆ ทีพ่ วกเขาตองการรวมเอาไวดว ย
วิทยากรกระบวนการนัน้ มีบทบาทสำคัญในการชวยชุมชนคิดวาอะไรคือสิง่ ทีป่ ระกอบขึน้ มาเปนชุมชนของ
พวกเขา และจะใหคำจำกัดความอยางไร

¢—ÈπμÕπÀ≈—°
1. สนับสนุนใหคริสตจักรทำการศึกษาพระคัมภีร เพือ่ คนหาเรือ่ งราวของการบรรยายลักษณะชุมชน
2. แนะนำเครือ่ งมือตาง ๆ ใหแกชมุ ชน เพือ่ ชวยใหพวกเขาเขาใจสถานการณปจ จุบนั
3. ชวยอำนวยความสะดวกใหแกชมุ ชนในการคัดเลือกคนทีจ่ ะมาเปนสวนหนึง่ ของทีมเก็บขอมูล
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¢—πÈ ∑’Ë 1: °“√»÷°…“æ√–§—¡¿’√è
‡πÀ–¡’¬èμ√«®¥Ÿ°”·æß
อานเนหะมีย 2:11-18

1. หลังจากการถูกเนรเทศออกจากเยรูซาเล็มนานหลายป เนหะมียก ลับไปยังทีน่ นั่ และพบวาเมืองกลาย
เปนซากปรักหักพัง และทานไดทำอะไรบาง ? (ขอ 11-16)
2. ขณะทีเ่ นหะมียม าถึงเมือง ทานจะตองเห็นกำแพงทีค่ วรจะไดรบั การซอมแซมอยางแนนอน ทานคิดวา
เหตุใดเนหะมียจ งึ จัดทำการประเมินสถานการณอยางถีถ่ ว นเชนนัน้ ?
3. ทานคิดวาเหตุใดเนหะมียจ งึ ไมเริม่ งานซอมแซมกำแพงเมืองเยรูซาเล็มเดีย๋ วนัน้ เลย ? หากทานทำ
เชนนั้น ทานคิดวางานนัน้ จะประสบความสำเร็จเพียงใด ?
4. อะไรคือวิธที เี่ ราสามารถใชประเมินสถานการณในชุมชนของเรากอนทีจ่ ะลงมือทำงาน ?
ประเด็นหลัก: เปนสิ่งสำคัญสำหรับเราที่จะใชเวลาเพื่อประเมินความตองการตาง ๆ ในชุมชนของเรา
แทนที่จะกระโดดเขาใสมันแลวก็ลงมือปฏิบัติทันที การตรวจตรากำแพงเมืองอยางละเอียดลออทำให
เนหะมียเ ขาใจอยางถองแทวา จะตองทำอะไรบาง และดวยเหตุนนั้ เอง ทานสามารถทีจ่ ะประสานงานและ
ดึงคนอืน่ ๆ เขามา เพือ่ ทำใหแนใจวาวากำแพงจะถูกสรางขึน้ มาใหมอยางแนนอน
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¢—πÈ ∑’Ë 2 : ‡§√◊ÕË ß¡◊Õμã“ß Ê ∑’„Ë ™å∫√√¬“¬≈—°…≥–™ÿ¡™π¢Õß∑ã“π
เครือ่ งมือในขัน้ นีส้ ามารถเอาไปใชในการประชุมใหญของชุมชน หรือใชกบั กลมุ สนทนาเจาะลึกขนาดเล็ก
ก็ได ขึ้นอยูกับความเหมาะสม ไมจำเปนตองใชเครื่องมือทั้งหมดทุกชิ้น แตการผสมผสานเครื่องมือ
บางชิ้นเขาดวยกันจะชวยในการมองเห็นภาพรวมวาชุมชนนั้นมีลักษณะเปนอยางไรไดมากขึ้น เครื่องมือ
เหลานีถ้ กู ออกแบบใหคนเขามามีสว นรวมมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะเปนไปได และผใู ชจะตองฝกใชพวกมันและเขา
ใจมันกอนที่จะนำไปใชจริง
ในสวนทีม่ กี ารวาดภาพเขามาเกีย่ วของดวยเชน แผนที่ เสนแสดงเวลา ปฏิทนิ ฤดูตามกาล เปนสิง่ สำคัญ
ที่จะตองเก็บภาพเหลานี้ไวในที่ปลอดภัย เพราะภาพเหลานั้นคือการบันทึกใหเห็นวาชุมชนมองตัวเอง
อยางไรกอนทีจ่ ะเริม่ ทำโครงการ สิง่ เหลานีจ้ ะถูกใชอา งถึงในภายหลังในชวงทีช่ มุ ชนประเมินผลวาโครงการ
ไดสรางความแตกตางอะไรบาง
เครือ่ งมือและกิจกรรมเหลานีถ้ กู อธิบายอยางละเอียดในหนาตอ ๆ ไป
z แผนทีข
่ องชุมชน (หนา 16)
z ประวัตข
ิ องชุมชนของเรา (หนา 17)
z ภาพประวัตศ
ิ าสตรของชุมชน (หนา 18)
z ปฏิทน
ิ ตามฤดูกาล (หนา 19)
z ใครทำอะไรในชุมชนของเรา (หนา 21)
z ละคร (หนา 23)
z การจัดอันดับ (หนา 24)
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·ºπ∑’Ë¢Õß™ÿ¡™π
แผนที่ของชุมชนสามารถนำเอาไปใชไดหลายอยาง วัตถุประสงคของแผนที่คือการชวยใหชุมชนสามารถ
แสดงตัวเองออกมาไดในแบบที่ไมคุกคามและเปดโอกาสใหทุกคนไดมีสวนรวม แผนที่เรียบงายบาง
อันจะแสดงขอบเขต ลักษณะทางกายภาพ เชนแมน้ำสายตาง ๆ และเนินเขา ทรัพยากรทางธรรมชาติ
ตาง ๆ เชน ปาไม และสิง่ อำนวยความสะดวกเชน โรงเรียนและโรงพยาบาล เพือ่ แสดงใหเห็นวิถชี วี ติ ของ
ผคู น
วิธีทำตามลำดับ
1. ติดกระดาษแผนใหญเขาดวยกันบนพื้นหรือผนัง
ซึง่ เปนที่ ๆ ทานจะวาดแผนที่ หรืออาจวาดลงบนพืน้ ดิน
หรือพื้นทรายก็ได
2. วาดสถานทีส่ ำคัญลงบนกระดาษ เชนถนนสายตาง ๆ
แมน้ำ ทะเลสาบ เนินเขา และลำธาร
3. วาดอาคารสำคัญตาง ๆ และสถานทีส่ ำคัญอืน่ ๆ
เชน โรงเรียน คลินกิ คริสตจักร บอน้ำ เกสเฮาส
สหกรณ ตลาด และสนามฟุตบอล
4. รวมอภิปรายถึงพืน้ ทีห่ ลักทีม่ คี วามตองการหรืออยใู นความกังวลของชุมชน นีอ่ าจรวมถึงแหลง
ทรัพยากรหรือกลุมคนที่ถูกคุกคามดวยเชนกัน
5. วาดภาพหรือสิ่งของลงบนแผนที่เพื่อสะทอนใหเห็นประเด็นที่ไดพูดคุยไป
6. ใหกอ นกรวดหรือเมล็ดถัว่ แตละคนจำนวนเทา ๆ กัน ใหพวกเขาวางกอนกรวดลงบนแผนทีเ่ พือ่ แสดง
ใหเห็น วาประเด็นใดทีม่ คี วามสำคัญมากทีส่ ดุ
ขอเสนอแนะ
1. หากผเู ขารวมมีจำนวนมาก ใหแบงเปนกลมุ ทีเ่ ล็กลง และวาดภาพแผนทีข่ องพวกเขา โปรดจำไววา
การสงขอมูลกลับมาจะใชเวลาทีย่ าวนานกวาเดิม
2. ในบางครั้งอาจเปนประโยชนที่จะแบงกลุมตามอายุหรือเพศ
3. จะเปนการดีทสี่ ดุ หากวาดภาพถนนและสถานทีส่ ำคัญตาง ๆ ลงไปกอน เพือ่ ชวยวางสถานทีอ่ นื่ ๆ
ลงในแผนที่ไดงายขึ้น
4. เพือ่ ทำใหกจิ กรรมนีด้ ยี งิ่ ขึน้ ทานอาจสงเสริมใหกลมุ ถายภาพแผนทีช่ มุ ชนของพวกเขาดวย
5. แผนทีน่ อี้ าจกลายเปนแหลงขอมูลสำคัญสำหรับการวางแผนในอนาคต หากเปนไปได โปรดติดแผนที่
ในที่ ๆ ทุกคนสามารถมองเห็นและเพิม่ เติมสิง่ ตาง ๆ เขาไปได
6. หลังจากการพูดคุยเรือ่ งความตองการตาง ๆ แลว ทานอาจจะจุดเทียนและวางบนพืน้ ที่ ๆ มีความตอง
การและอธิษฐานเผือ่ พืน้ ทีต่ า ง ๆ เหลานีท้ ลี ะจุด ๆ
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กิจกรรมนีเ้ กีย่ วของกับการพูดคุยกันถึงเหตุการณสำคัญทีม่ สี ว นสรางชุมชนใหเปนอยางในทุกวันนี้ เหตุการณ
เหลานีอ้ าจเปนเหตุการณทางสังคม การเมือง และเหตุการณทางธรรมชาติ ใหชมุ ชนวิเคราะหการเปลีย่ น
แปลงตาง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในอดีตถึงสิง่ ตาง ๆ ทีส่ รางประโยชนแกชมุ ชน รวมถึงสิง่ ทีเ่ ปนอันตรายตอชุมชน และ
ใครเปนผมู สี ว นทำใหสงิ่ ตาง ๆ เหลานัน้ เกิดขึน้

วิธีทำตามลำดับ
1. ใหกลมุ ตกลงรวมกันวาจะใชเวลาใดในการเปนจุดเริม่ ตนของเหตุการณสำคัญตาง ๆ
2. ใชกระดานดำหรือกระดาษเขียนรายการเหตุการณสำคัญในอดีตที่มีความสำคัญกับชุมชน
3. เมือ่ รายการเหลานีถ้ กู เขียนเรียบรอยแลว ใหอภิปรายถึงประโยชนและอุปสรรคของแตละเหตุการณ
ที่มีตอชุมชน
4. ใหอภิปรายถึงการเปลีย่ นแปลงของชุมชนทีเ่ ปนผลจากเหตุการณเหลานัน้ ทัง้ ดานบวกและดานลบ
5. สรุปประเด็นสำคัญในการอภิปรายเอาไว และอภิปรายถึงจุดแข็งของชุมชนในดานใดทีส่ ามารถตอยอด
ขึน้ ไปไดอกี ในอนาคต เพือ่ ทำใหสงิ่ ตาง ๆ ดีขนึ้

ขอเสนอแนะ
1. หากกลมุ มีขนาดใหญ ควรแบงกลมุ ออกเปนกลมุ ยอย 4-5 คน จากนัน้ ใหตวั แทนกลมุ สงขอมูลกลับ
ไปยังกลุมใหญที่คนในกลุมสามารถถกกันไดวาเหตุการณใดคือเหตุการณที่สำคัญ
2. ทานอาจแบงกลุมโดยแบงตามอายุหรือเพศไดเชนเดียวกัน
3. หากเปนไปได ใหพยายามเก็บเอากระดาษแผนใหญทบี่ นั ทึกขอมูลเอาไว หากไมได ขอใหใครสักคน
ชวยบันทึกขอมูลทัง้ หมดทีอ่ ยบู นกระดานดำลงในสมุดบันทึก เพือ่ จะเก็บเอาไวใชในครัง้ ตอไป
4. หากมีความเหมาะสม ใหฉลองเหตุการณสำคัญทีด่ ตี า ง ๆ นัน้ และขอบคุณในการมีสว นรวมสำหรับ
เหตุการณเหลานัน้ เชน การจัดตัง้ โรงเรียน คลินกิ การสรางสะพาน หรือการชวยชุมชนใหคนื ดีกนั
5. ชวยชุมชนทีจ่ ะระบุปญ
 หาตาง ๆ ทีอ่ าจจะแยลงไปกวานี้ เชน ปญหาสุขภาพ การไมมนี ้ำกินน้ำใช
และการรอยหรอของทรัพยากรธรรมชาติตา ง ๆ
6. หากเปนไปได โปรดทำการศึกษาคนควาลวงหนา เพือ่ ทีท่ า นจะสามารถจัดวางประวัตศิ าสตรในบริบท
ไดวา สิง่ นัน้ เกิดขึน้ ในระดับชุมชนหรือเกิดขึน้ ในระดับชาติ ตัวอยางเชน ปญหา HIV เปนปญหาเล็ก
หรือใหญในประเทศ ? มีสตั วชนิดใดหรือพืชพันธใด ๆ ทีก่ ำลังสูญหายไปตลอดทัง้ ภูมภิ าคนัน้ หรือไม ?
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ใหวาดภาพสถานการณที่เกิดขึ้นในอดีตในพื้นที่นั้น วิทยากรกระบวนการสงเสริมใหชุมชนพูดคุยกัน
ถึงความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนับแตนั้นมา สิ่งนี้จะไดผลดีเมื่อภาพที่กำลังพูดคุยกันถึงอยูนั้น
ถูกวางขาง ๆ ภาพแผนทีข่ องสถานการณในปจจุบนั (ทีถ่ กู วาดเอาไวเปนแผนทีข่ องชุมชนในหนา 70)
วิธีทำตามลำดับ
1. กลมุ ตัดสินใจเลือกจุดหนึง่ ในอดีตทีพ่ วกเขาอยากจะแสดงภาพ อาจจะเปน 10 หรือ 20 ปทแี่ ลวก็ได
2. จากนัน้ กลมุ เลาเรือ่ งราวตาง ๆ เกีย่ วกับเวลานัน้ และสงตัวแทนออกมาใหวาดภาพและเขียนคำหลัก ๆ
ที่สะทอนใหเห็นเรื่องราวเหลานั้น
3. จากนัน้ กลมุ วาดภาพชุมชนในปจจุบนั โดยคิดถึงแงมมุ ทัง้ ทางดานสังคมและเศรษฐกิจ
4. ใหเวลากลมุ ทีจ่ ะมองทัง้ สองภาพอยางเงียบ ๆ จากนัน้ อภิปรายถึงความแตกตางสำคัญทีพ่ วกเขา
มองเห็นจากนั้นอภิปรายคำถามดานลางนี้
ก. อะไรคือการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ทีเ่ กิดขึน้ ระหวางสองภาพนี้ ทีเ่ กีย่ วของกับสุขภาพ รายได
ทีอ่ ยอู าศัย การเกษตร คริสตจักร และความสัมพันธตา ง ๆ
ข. สิง่ ตาง ๆ เปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ขี นึ้ หรือแยลง และเพราะเหตุใด ?
ค. อะไรคือสิง่ ดี ๆ ทีเ่ ราสามารถสรางตอออกไปไดอกี ในอนาคต ?
ขอเสนอแนะ
1. ในการวาดภาพในอดีตนัน้ สิง่ สำคัญก็คอื
การใหเวลามาก ๆ เพือ่ ใหสมาชิกสูงอายุในชุมชน
ไดเลาเรือ่ งราวและความทรงจำของพวกทาน
2. บางครั้งมันเปนประโยชนที่จะแบงกลุมตามอายุ
และเพศเพื่อสรางภาพที่แตกตางออกไปของอดีต
และปจจุบัน
3. พยายามเก็บภาพวาดทุกภาพเอาไวเพือ่ การประชุม
ครัง้ ตอไป อาจทำดวยการเก็บรักษาพวกมันอยาง
ระมัดระวังหรือถายรูปภาพตาง ๆ เอาไว
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ปฏิทินตามฤดูกาลมีประโยชนอยางยิ่งสำหรับการบันทึก
รูปแบบของดินฟาอากาศและฤดูกาลทางการเกษตรเอาไว
ตลอดทัง้ ป นีค่ อื ขอมูลทีม่ ปี ระโยชนในการใชดชู ว งเวลา
สำหรับการปลูกและการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่แรงงานคนเปน
ทีต่ อ งการมากทีส่ ดุ และเอาไวสำหรับดูรปู แบบของโรคภัยตาง ๆ
เชน มาลาเรียเปนตน
วิธีทำตามลำดับ
1. ใชกระดาษแผนใหญ ๆ หรือพืน้ ดินทีใ่ ชเขียนปฏิทนิ ตามฤดูกาลได
2. รวบรวมหินขนาดตาง ๆ กิง่ ไมและใบไมทสี่ ามารถเอามาใชบรรยายแงมมุ ตาง ๆ ของฤดูกาลและ
กิจกรรมทางการเกษตรได จากนัน้ เขียนเดือนทัง้ สิบสองลงตามแนวยาวบนพืน้ หรือบนกระดาษนัน้
3. ใชกอ นหินหรือปากกาทำเครือ่ งหมายเดือนทีม่ ฝี นตก และทำเครือ่ งหมายตามจำนวนฝนทีต่ กลงมา
ตัวอยางเชน วางหินหากอนในเดือนทีฝ่ นตกหนัก และหินหนึง่ กอนสำหรับเดือนทีฝ่ นตกนอย
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4. แบงกลุมเปนกลุมยอยเพื่อพูดคุยกันถึงแตละเดือนที่
ก) คนตองทำงานหนักทีส่ ดุ - มีการแบงงานสิง่ ทีช่ ายและหญิงทำหรือไม?
ข) ผูคนมีแนวโนมที่จะเจ็บปวยมากที่สุด
ค) มีการปลูกพืชผล กำจัดวัชพืชและเก็บเกีย่ ว
ง) ราคาอาหารขึ้นลงแตกตางกันอยางมากที่สุด
และขอใหกลมุ คิดวาสถานการณเหลานีไ้ ดเปลีย่ นแปลงไปอยางไรบางจากเมือ่ 10 หรือ 20 ปทแี่ ลว อะไร
เปนสาเหตุของการเปลีย่ นแปลงนี้ และพวกเขาคิดวาสิง่ ตาง ๆ จะยังคงเปลีย่ นแปลงตอไปหรือไม
ในอนาคต
5. รวบรวมขอมูลทัง้ หมดจากทุกกลมุ เขามาในกระดาษแผนใหญหนึง่ แผนและอภิปรายคำถามดานลางนี้
ก) เดือนใดบางทีค่ รอบครัวตองใชแรงงานมากทีส่ ดุ ?
ข) เดือนใดบางที่เปนเดือนที่มีอุปสรรคดานอาหารสำหรับครอบครัวมากที่สุด
ค) สามารถทำอะไรไดบา งเพือ่ จัดการกับอุปสรรคตาง ๆ เหลานี้ ?
ง) ชุมชนจัดการกับการขาดแคลนอาหารรุนแรงอยางไร ?
จ) คริสตจักรสามารถมีบทบาทอะไรไดบา งในการชวยเหลือใหครอบครัวมีความมัน่ คงทางดานอาหาร ?
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นีค่ อื แบบฝกหัดสัน้ ๆ เพือ่ ระบุวา ในเวลานี้ ใครกำลังทำอะไรอยใู นชุมชนของเรา สิง่ นีช้ ว ยเราได 2 ประการ:
z ชวยเราใหเห็นวามีทรัพยากรเพิม
่ เติมอะไรบางทีเ่ ราตองตอยอดมันขึน้ ไปเพือ่ ทำใหโครงการของเราดีขนึ้
z ชวยหลีกเลีย
่ งการซ้ำซอนกับสิง่ ทีอ่ าจมีอยแู ลวทีน่ นั่ ตัวอยางเชน ในบางประเทศ หลายนิกายไดตงั้ คลินกิ
แบบเดียวกันในหมบู า นเดียวกัน ซึง่ เปนการสิน้ เปลืองทรัพยากรและความพยายามอยางมหาศาล
และเปนเรื่องนาสับสนอยางยิ่งสำหรับคนในชุมชนนั้น
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เขียนรายชือ่ องคกรและกลมุ ตางๆ ทีม่ อี ยใู นชุมชนของทานตามตัวอยางในหนาทีผ่ า นมา เติมรายชือ่ ลงใน
ตารางดานลาง
อภิปรายถึงบริการหรือการสนับสนุนใด ๆ ทีแ่ ตละองคกรหรือกลมุ ไดมใี หกบั ชุมชน
ใหคดิ ถึงโครงการใหมของชุมชน และใหกลมุ อภิปรายวามีองคกรใดทีค่ ริสตจักรและชุมชนควรพิจารณาที่
จะเขารวมทำงานดวย
Õß§è°√·≈–°≈ã¡ÿ μã“ß Ê
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การสรุปทีม่ าจากวิธนี คี้ วรประกอบไปดวย
z
z
z

รายชื่อขององคกรทั้งหมดที่ดำเนินการอยูในชุมชนและบทบาทหนาที่ของพวกเขา
การบรรยายลักษณะความสัมพันธระหวางชุมชนกับแตละองคกร เนนในเรือ่ งจุดแข็งและจุดออนตาง ๆ
ความประทับใจในองคกรตาง ๆ ทีม่ สี ว นในการชวยพัฒนาชุมชน
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ขอใหคนกลมุ หนึง่ ทำละครทีแ่ สดงใหเห็นถึงเหตุการณตา ง ๆ ในชุมชนของพวกเขา
ตัวอยางเชน กลมุ อาจแสดงละครใหเห็นภาพหญิงในหมบู า นทีเ่ จอปญหาขณะทีก่ ำลังขายผักใหแกพอ คา
คนกลางจากตัวเมืองของพืน้ ทีน่ นั้ ซึง่ ไมยอมจายราคาสินคาใหอยางยุตธิ รรม

เมือ่ จบจากละครแลว โปรดถามคำถามดานลางนี้
1. ทานเห็นอะไรและไดยนิ อะไรจากละครบาง ? ละครไดสะทอนความเปนจริงในชุมชนของทานในวันนี้
หรือไม ?
2. อะไรในละครทีท่ ำใหทา นรสู กึ ภาคภูมใิ จในชุมชนของทาน ? เพราะเหตุใด ?
3. อะไรในละครทีท่ ำใหทา นรสู กึ ผิดหวังกับชุมชน ? เพราะเหตุใด ?
4. ใหระบุปญ
 หาทีถ่ กู ยกขึน้ มาในละคร เหตุใดปญหาเหลานีจ้ งึ มีความสำคัญกับทาน ?
5. ขอใหนกั แสดงเลนละครตอไป และแสดงใหเห็นวาพวกเขาจะเปลีย่ นแปลงสิง่ ตาง ๆ อยางไรในอนาคต

ละครแบบเลนคนเดียว
อีกวิธีหนึ่งในการใชละครก็คือ ขอใหคนสมมุติตัวเองวาเปนคนอื่นในชุมชน ขอพวกเขาใหคิดวาอะไรคือ
ปญหาของคนเหลานัน้ - ขอดีและขอเสียในการเปนพวกเขาและความสัมพันธของพวกเขากับผอู นื่ ในชุมชน
พวกเขาสามารถเอาสิง่ ตาง ๆ เหลานีม้ าใสในละครทีเ่ ลนโดยคนเดียว จากนัน้ ผลัดกันเลนละครทีพ่ ดู คนเดียว
นีเ้ ปนรูปแบบหนึง่ ของละครทีค่ น ๆ หนึง่ พูดกับกลมุ โดยแสดงบทบาทเฉพาะ
หลังจากละครเลนคนเดียวนีแ้ ลว ทานสามารถถามคำถามดานบนนีเ้ ชนเดียวกัน
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ความตองการในชุมชนนั้น สวนใหญแลวมีสาเหตุมาจากปจจัยตาง ๆ หลายปจจัย แตละปจจัยมี
ความสำคัญไมเทาเทียมกัน และเปนสิ่งสำคัญที่จะตองคิดวาปจจัยเหลานั้นคืออะไรและอันไหนมี
ความสำคัญมากทีส่ ดุ สิง่ นีจ้ ะชวยทานหลีกเลีย่ งการใชเวลาและพลังงานในการจัดการปจจัยทีม่ ผี ลกระทบ
ตอความตองการเพียงเล็กนอยได

วิธีทำตามลำดับ
1. ระบุประเด็นปญหาทีท่ า นตองการอภิปราย ระดมสมองรวมกับกลมุ คิดถึงปจจัยตาง ๆ ทีเ่ ปนสาเหตุให
ปญหานี้ยังคงอยู
2. เขียนปจจัยตาง ๆ ลงบนกระดาษแตละแผน
3. ขอใหกลมุ จัดกระดาษเหลานัน้ เรียงลำดับตามความสำคัญ ติดพวกมันลงบนกำแพงหรือกระดาษ
แผนใหญ อีกแผนหนึง่ ใหเวลากับกลมุ นานพอทีจ่ ะอภิปรายเหตุผลในการจัดอันดับของพวกเขา
ในรูปแบบนั้น
4. สิง่ นีจ้ ะชวยใหความเขาใจกระจางแจงวากลมุ มองปญหาเหลานีอ้ ยางไร หากทานตองการคนหา
ประเด็นใหลกึ ลงไปกวานี้ ทานอาจถามวา การจัดอันดับแบบนีน้ นั้ เปนอันดับทีถ่ กู ตองสำหรับทุกคน
หรือแคเฉพาะบางกลุมเทานั้น
5. ทานอาจจะทำแบบฝกหัดนีใ้ หไกลออกไปอีกโดยการขอใหกลมุ จัดอันดับของปญหาหรือความตองการ
ทีช่ มุ ชนนัน้ สามารถเขาไปมีอทิ ธิพลในทางบวกได การเปรียบเทียบปญหานีก้ บั ปญหาอืน่ ๆ จะสงเสริม
ใหกลมุ คิดโดยอยใู นโลกแหงความเปนจริง และเปนการเริม่ ผลิตความคิดบางอยางออกมาดวยเชนกัน
ถึงวิธีที่จะตอบสนองความตองการของชุมชน
ประเด็นหลัก: นี่คือแบบฝกหัดที่มีประโยชนอยางยิ่งที่สามารถนำไปใชในระยะอื่น ๆ ของโครงการนี้
ดวยเชนกัน เชน ในตอนทีจ่ ดั อันดับความตองการของชุมชน หรือจัดอับดับความสำคัญของขอสรุปตาง ๆ
ในการประเมินผลในตอนทายของโครงการ
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ขั้นตอนตอไปของกระบวนการนี้ก็คือการเก็บรวบรวมขอมูลจากชุมชน ซึ่งจะชวยทานในการตัดสินใจ
วาอะไรคือความตองการที่สำคัญที่สุดที่จะตองเขามาดูแล ในการทำขั้นตอนนี้ ทานจะตองจัดตั้งกลุม
รวบรวมขอมูล กอนทีท่ า นจะจัดตัง้ กลมุ นี้ โปรดตกลงกันในเรือ่ งเหลานีเ้ สียกอน เหตุใดจึงตองรวบรวบขอมูล
เพิม่ เติม เพือ่ ประโยชนของใครจะมีการรวบรวมขอมูลอยางไร ใครจะเปนผรู วบรวมขอมูล และเมือ่ ขอมูล
ถูกรวบรวมมาแลว จะมีการใชขอ มูลอยางไร จากนัน้ จึงคัดเลือกทีม ทานจะตองจดจำสิง่ ตาง ๆ ดานลางนี้
เอาไวในใจดวย
1. สมาชิกทีมควรจะเปนคนที่ชุมชนไววางใจและเปนคนที่พวกเขาสามารถแสดงความคิดเห็นดวย
ไดอยางสบายใจ
2. ขนาดของกลุมจะขึ้นอยูกับขนาดของพื้นที่
3. พวกเขาควรมีความสามารถในการเขียนและบันทึกขอมูลทีพ่ วกเขารวบรวมมาได
4. ทำใหแนใจวากลมุ นีเ้ ปนตัวแทนของผหู ญิง คนหนมุ สาว และคนทีไ่ มไดรบั ความสำคัญดวยเชนกัน
5. ฝกอบรมกลมุ สำหรับการสัมภาษณและวิธใี นการบันทึกขอมูล มันอาจจะคมุ คาทีจ่ ะใหมกี ารลอง
ปฏิบตั กิ อ นหรือมีการเลนบทบาทสมมุตเิ พือ่ สมาชิกในกลมุ จะมีความเขาใจอยางชัดเจนวาพวกเขากำลัง
จะทำอะไร
6. เตือนกลมุ ถึงขอมูลทีจ่ ะรวบรวมบางอยางนัน้ เปนขอมูลทีค่ อ นขางเปนสวนตัว ฉะนัน้ พวกเขาจึงตองมี
ความระมัดระวังในการตัง้ คำถาม (โปรดดู ทัศนคติทสี่ ำคัญเมือ่ ทำการรวบรวมขอมูล, หนา 82)
เตือนกลมุ วา เปนเรือ่ งสำคัญเปนพิเศษทีจ่ ะตองตัง้ ใจฟงกลมุ คนทีถ่ กู ละเลยตาง ๆ เนือ่ งจากเสียงของ
พวกเขานั้นไมถูกไดยินมากนัก
7. ในการรวบรวมขอมูลนัน้ เปนสิง่ สำคัญทีจ่ ะตองคอยบอกชุมชนวา ขอมูลเหลานีถ้ กู เก็บรวบรวมเพือ่
การใชงานของชุมชนเอง และไมใชสำหรับคนภายนอก นีค่ อื การใหอำนาจพวกเขาเพือ่ ใหพวกเขา
ไดรวมกันตัดสินใจอนาคตของพวกเขาเอง
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เปาหมายของสวนที่ 3:
เพือ่ อำนวยความสะดวกแกชมุ ชนในการรวบรวมขอมูลซึง่ จะชวยพวกเขาใหตดั สินใจในเรือ่ งความตองการ
ตาง ๆ และทรัพยากรของพวกเขาอยางมีขอ มูล
ขัน้ ตอนหลัก ๆ
1. เตรียมผูที่เกี่ยวของในการเก็บรวบรวบขอมูลโดยการศึกษาพระคัมภีรและศึกษาทัศนคติในการเก็บ
รวบรวมขอมูล
2. เลือกวิธเี ก็บขอมูลจากเครือ่ งมือตาง ๆ จากคมู อื ในสวนนี้ และตัดสินใจวาจะนำเสนอขอมูลอยางไร
3. ดูตารางการเก็บรวบรวมขอมูลทีใ่ หไวโดยละเอียด และใชตารางทีเ่ หมาะสมมากทีส่ ดุ กับชุมชนของทาน
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อานพระธรรมยอหน บทที่ 4:1 - 26

1. มีอะไรเกิดขึน้ บางในเรือ่ งนี้ ?
2. อะไรคือความแตกตางระหวางพระเยซูและหญิงนั้นที่อาจกลายเปนอุปสรรคสำหรับพระเยซูที่จะตรัส
และฟงเธอ ?
3. พระเยซูทรงปฏิบตั ติ อ หญิงนัน้ อยางไรในการสนทนากับเธอ ? ทานคิดวาการปฏิบตั ขิ องพระองคจะ
หนุนใจหรือไมหนุนใจใหเธอพูดกับพระองค ?
4. เหลาสาวกมีปฏิกริ ยิ าอยางไรเมือ่ พวกเขาพบวาพระเยซูกำลังสนทนากับหญิงผนู ี้ ?
5. ทานคิดวาเราควรจะประหลาดใจและอับอายหรือไมกบั คนเชนนีท้ พี่ ระเยซูทรงอยดู ว ย ?
6. ทานเคยหลีกเลีย่ งการสนทนากับใครบางคนหรือไมเพือ่ รักษาชือ่ เสียงไมใหเสียหาย ?
พระเยซูทรงปฏิบตั ติ อ คนเหลานัน้ อยางไร ?
7. ขณะทีเ่ รารวบรวมขอมูลเกีย่ วกับชุมชนของเรา อะไรคือสิง่ ทีเ่ ราเรียนรจู ากพระคัมภีรต อนนี้ ในเรือ่ งของ
คนทีเ่ ราควรจะพูดดวยและฟงพวกเขา ?
ประเด็นหลัก: แมวา พระองคกบั เธอจะมีความแตกตางกัน เชน วัฒนธรรม เพศ และศาสนา แตพระเยซู
ทรงใชเวลากับผูหญิงคนนั้นที่บอน้ำเพื่อฟงเธอและตอบคำถามของเธอ
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ในขณะเก็บรวบรวมขอมูล เปนเรื่องที่สำคัญเปนอยางยิ่งที่จะเคารพและเห็นคุณคาของบุคคลคนที่ทาน
กำลังเก็บขอมูลจากเขา เมือ่ เราทำเชนนีแ้ ลว ขอมูลทีเ่ ราเก็บมานัน้ จะมีความเทีย่ งตรงยิง่ ขึน้ ดวยทัศนคติ
ที่ถูกตองแลวขั้นตอนการเก็บขอมูลจะเปนการชวยสรางความสัมพันธ
รายการดานลางนี้คือทัศนคติตาง ๆ ที่เราควรจะมีในขณะที่เก็บรวมรวบขอมูลจากชุมชน เปนสิ่งดีที่
จะอภิปรายถึงทัศนคติแตละอัน และวิธที เี่ ราจะแสดงทัศนคติเหลานัน้ ออกมา
ความถอมสุภาพ - ตระหนักวาคนทีเ่ ราสัมภาษณอยนู นั้ อาจมีความรแู ละประสบการณ
ในเรือ่ งตาง ๆ มากกวาเรา
การฟง - ใชคำถามปลายเปดอยางเหมาะสม ไมแทรกขณะทีค่ นอืน่ พูด ใหเวลาพวกเขาที่
จะพูดในสิง่ ทีพ่ วกเขาอยากจะพูดออกมาจริง ๆ ทบทวนยืนยันในสิง่ ทีพ่ วกเขาพูด และตรวจสอบ
วาทานไดยินและเขาใจในสิ่งที่พวกเขาพูดหรือไม
รวมเอาทุกคนเขามา - เปดกวางทีจ่ ะฟงและเขาใจทุก ๆ คน
โดยไมคำนึงถึงชาติพนั ธุ ความพิการ อายุ หรือเพศ
การรักษาความลับ - เคารพเรือ่ งสวนตัว ไมเลาขอมูลสวนตัว
แกคนทั่วไป
ความคิดสรางสรรค - การรวบรวมขอมูลนัน้ จริง ๆ
แลวก็เปนงานทีค่ อ นขางสนุก ไมไดนา เบือ่ หรือเปนการคุกคาม
แตอยางใด
ตองการสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ สำหรับชุมชน - ไมมแี ผนการแอบซอน
ใด ๆ และไมมคี วามปรารถนาทีจ่ ะปรับเปลีย่ นขอมูลเพือ่ ใหเขา
กับความตองการอยางอืน่
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"หากตองการคำตอบทีด่ กี วานี้ จงถามคำถามทีด่ กี วานี"้ (ไมออกนาม)
สิง่ ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ในการเก็บขอมูลก็คอื ทานจะตองมีความชัดเจนในคำถามทีต่ อ งการจะถาม เปนการดีทจี่ ะใช
เวลากับทีมจัดเก็บขอมูล เพือ่ คิดอยางละเอียดรอบคอบถึงคำถามหลักตาง ๆ ทีจ่ ะใชถาม เมือ่ เราคิดถึง
การเก็บรวบรวมขอมูล เปนสิง่ จำเปนทีจ่ ะใชวธิ ตี า ง ๆ เขามาหลายระดับ และดึงขอมูลจากสามแหลงใหญ
ซึง่ อยใู นภาพดานลางนี้

ตัวแทนของชุมชน
ใชการสนทนาเจาะลึกกับกลุมยอย
แบบสอบถาม การทำแผนที่
และเสนแสดงเวลา

เจาหนาที่ เชน หมอ พยาบาล
สุขภาพเจาหนาทีผ่ มู อี ำนาจ และตำรวจ
การสัมภาษณเพื่อใหไดขอมูล
จากบุคคลเหลานี้

สถิติ ในประเด็นตาง ๆ เชน สถิตดิ า น
การศึกษา ชีวติ ความเปนอยแู ละรายได
ใชสงิ่ นีม้ าจากตารางตาง ๆ จากคมู อื ในสวนนี้
และมาจากเจาหนาที่ในพื้นที่เชนกัน

แหลงขอมูลสามแหลงนีจ้ ะชวยสรางภาพอันมีเหตุมผี ลวาชุมชนนัน้ เปนอยางไรและมีความตองการอะไรบาง
เปนสิง่ สำคัญทีจ่ ะไมใชเครือ่ งมือมากจนเกินไป และใชอนั ทีท่ กุ คนสามารถเขาใจไดงา ย เปนสิง่ สำคัญทีจ่ ะให
เวลากับผูนำการรวบรวบมูลในการฝกใชเครื่องมือเหลานี้
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ทักษะการบันทึกและการนำเสนอ
บทนำ
เปนเรื่องสำคัญที่จะพิจรณาวาขอมูลควรจะถูกบันทึกอยางไร เพื่อที่จะนำขอมูลเหลานั้นมาใชไดอีก
ในการประชุมตาง ๆ ของชุมชนและใชในการวางแผนพัฒนาโครงการดวยเชนกัน ขอมูลเหลานี้เปน
สิง่ สำคัญสำหรับชวงทายของโครงการดวยเชนกัน เพราะชุมชนจะสามารถเห็นไดวา มีการเปลีย่ นแปลงใดบาง
ในชุมชน
สมุดบันทึก
เปนความคิดทีด่ ที จี่ ะบันทึกสิง่ ทีค่ นพูด และขอมูลตาง ๆ ทีม่ คี วามเชือ่ มโยงลง
ในสมุดบันทึก ทำใหแนใจวาผบู นั ทึกไดเขียนอยางชัดเจน เพือ่ ทีค่ นอืน่ จะสามารถอานได
แผนที่
การทีก่ ลมุ เก็บรวบรวมขอมูลจะเก็บขอมูลเอาไวในรูปของแผนทีก่ เ็ ปนวิธที ดี่ มี ากอีกวิธหี นึง่ เพราะคนอืน่ ๆ
สามารถเขาถึงขอมูลนี้ไดและอยูในรูปแบบที่เขาใจไดงาย
โปสเตอร
ทานสามารถนำเสนอขอมูลลงบนกระดาษโปสเตอรไดเชนกัน
โปสเตอรเหลานีอ้ าจมีขอ มูลตาง ๆ เชน การเขาโรงเรียน นักเรียน
ลาออกเมื่ออายุเทาใด อัตราสวนเด็กชายและเด็กหญิงที่มา
โรงเรียน และจำนวนปศุสตั ว
บทบาทสมมุติ เพลงและบทกลอน
การสรุปสิง่ ทีพ่ บเจอตาง ๆ โดยแสดงผานการเลนบทบาทสมมุติ
เพลงหรือบทกลอนนัน้ เปนวิธที สี่ นุกสนานและสรางสรรค ชุมชน
บางแห ง อาจแสดงข อ มู ล ออกมาเป น คำพั ง เพยท อ งถิ่ น หรื อ
สุภาษิตทีเ่ นนย้ำแงมมุ ตาง ๆ ทีไ่ ดจากการรวบรวมขอมูลนัน้
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เพือ่ ชวยผเู ขารวมสนทนาใหเขาใจถึงคุณคาของการรวบรวมขอมูล
จากกลมุ ยอยตาง ๆ และใหเทคนิคงาย ๆ เพือ่ การทำงานนี้
วิธีทำตามลำดับ
1. ตกลงกันลวงหนาถึงคำถามหลักตาง ๆ ทีท่ า นตองการถามเพือ่ เก็บขอมูลในประเด็นเฉพาะทีท่ า นตอง
การทราบ และระบุถงึ กลมุ เปาหมายตาง ๆ ทีท่ า นตองการจะคุยดวย กลมุ เหลานัน้ อาจเปนกลมุ
คุณแม ชมรมชาวนา หรือชมรมฟุตบอล
2. เมื่อเริ่มตนการสนทนาอธิบายถึงวัตถุประสงคและคุณคาของการประชุมครั้งนี้
3. ใชคำถามทีท่ ำใหกลมุ ชวยกันระดมความคิดในประเด็นตาง ๆ โดยแบงเปนกลมุ ยอย 2 - 3 คน
เพื่อที่ทุกคนจะมีสวนรวมตั้งแตจุดเริ่มตนของการประชุม
4. ขอมูลจากการสนทนาสามารถนำไปเรียบเรียงไดในรูปแบบตาง ๆ เชนเขียนบนกระดาน กระดาษ
หรือเขียนแยกในกระดาษหนึ่งแผนตอหนึ่งความคิด
5. ใหกลมุ ชวยกันจัดลำดับความสำคัญใหกบั สิง่ ทีพ่ วกเขาไดพดู คุยกัน โดยอาจจัดรายการตาง ๆ
บนกระดานหรือกระดาษตามลำดับความสำคัญ หรือจัดแบงกระดาษเหลานัน้ ออกเปนประเภท ๆ
6. เมือ่ ความคิดตาง ๆ ถูกจัดตามลำดับความสำคัญแลว ทานสามารถทำใหการสนทนาลงลึกลงไปไดอกี
ดวยการถามคำถามปลายเปดเพิม่ ขึน้ และถามอยางเจาะจง โดยถามวาเหตุใดบางอยางจึงเปนเชนนัน้
และพยายามคนหาสาเหตุและผลกระทบตาง ๆ
คำถามตาง ๆ ดานลางนีเ้ ปนคำถามทีด่ สี ำหรับการเริม่ ตนการสนทนา:
z อะไรคือความทาทายสำคัญในชุมชนแหงนี้ ?
z อะไรคืออุปสรรคในการพัฒนาชุมชนแหงนี้ ?
z อะไรคือโอกาสในการพัฒนาชุมชนแหงนี้ ?
z อะไรคือสิง
่ ทีท่ า นอยากทำมากทีส่ ดุ ในการชวยเหลือชุมชนแหงนี้ ?
z อะไรคือสิง
่ ทีใ่ หพลังแกทา นมากทีส่ ดุ ในการพัฒนาชุมชนแหงนี้ ?
คำถามตอไปนีเ้ ปนคำถามทีด่ สี ำหรับจัดลำดับความสำคัญใหกบั คำตอบตางๆ จากการสนทนา
z อะไรคือประเด็นปญหาสามอยางทีส
่ ำคัญทีส่ ดุ ทีเ่ ราควรเขาไปดูแล ?
z อะไรคือความทาทายหรือปญหาทีเ่ รามีศก
ั ยภาพทีจ่ ะเขาไปดูแลได ?
z อะไรคือเรือ
่ งราวสามอันดับแรกทีเ่ รามีพลังงานและความสนใจมากทีส่ ดุ ?
z ความทาทายใดบางที่สามารถจัดกลุมเปนประเภทได
z ความทาทายใดทีเ่ ปนความทาทายเฉพาะกลม
ุ สำหรับกลมุ คนหนมุ สาว ผสู งู อายุ ผเู ปนพอแม
หรือผูปกครอง
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ชุดตารางตาง ๆ ตอไปนี้ถูกออกแบบมาเพื่อชวยกลุมรวบรวมขอมูลในการเก็บรวบรวมขอมูลในชุมชน
ของพวกเขา ในขณะทีข่ อ มูลสวนใหญนนั้ สามารถรวบรวมไดจากโรงเรียน คลินกิ และผนู ำชุมชน อาจเปน
สิ่งสำคัญดวยเชนกันที่จะหาขอมูลเพิ่มเติมจากศูนยภูมิภาคที่มีสถิติของรัฐบาลในดานของสุขภาพ
ประชากรและการศึกษา เมื่อขอมูลเหลานี้ถูกรวบรวมและวิเคราะหแลว ก็ควรจะถูกบันทึกไวในกระดาษ
แผนใหญและติดเอาไวทดี่ า นหลังของคริสตจักรหรือทีศ่ นู ยชมุ ชน เพือ่ ทีส่ มาชิกในชุมชนทุกคนจะสามารถ
เห็นขอมูลนี้ได วิทยากรกระบวนการควรจะใหเวลากับตัวแทนของชุมชนและกลุมผูประสานงานชุมชน
เพือ่ วิเคราะหขอ มูลเหลานัน้ และระบุคำถามสำคัญตาง ๆ เพือ่ อภิปรายรวมกับชุมชน
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ตารางที่ 1: สถิตปิ ระชากร
อายุ

ชุมชน
ชาย

ยอดรวม
หญิง

0-5
6-15
16-21
22-49
50-65
66 ปขนึ้ ไป
ยอดรวม
ชาย

หญิง

ยอดรวม

พอมาย/แมมาย
ผูปกครองที่เลี้ยงดูบุตร
ตามลำพัง
ผูพิการ
เด็กกำพรา

ตารางที:่ 2 ครัวเรือน
ยอดรวม
ครัวเรือนที่มีชายเปนหัวหนาครอบครัว
ครัวเรือนที่มีหญิงเปนหัวหนาครอบครัว
ยอดรวม

จำนวนคนเฉลีย่ ตอครัวเรือน
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กลมุ เยาวชน
ประเภทของกลุมทางสังคม
กลุมเยาวชน
กลุมผูหญิง
กลุมผูชาย
กลุมผสม
กลุมที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน
ชมรม (เชน ฟุตบอล)
ยอดรวม

กลมุ ผหู ญิง
จำนวนสมาชิก

กลมุ สหกรณ
กิจกรรม

ตารางที่ 4: โรคทัว่ ไป
หากเปนไปได โปรดเยี่ยมเยียนคลินิกในพื้นที่และรวบรวมขอมูลของโรคทั่วไปจากเจาหนาที่ดานสุขภาพ
ของพืน้ ที่ สิง่ นีอ้ าจใชตรวจสอบเปรียบเทียบกับสถิตขิ อ มูลดานสุขภาพจากภูมภิ าคทีม่ ใี หอยแู ลว
โรค

กลมุ ทีไ่ ดรบั ผลกระทบหลัก
- ชาย หญิง เด็ก

จำนวนคนทีไ่ ดรบั ผลกระทบ
ในระยะ 6 เดือนทีผ่ า นมา

ผลกระทบในชุมชน
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ตารางที่ 5: การใหบริการดานสุขภาพ
สถานอำนวยความสะดวก
โรงพยาบาล
ศูนยสุขภาพ
สถานที่จายยา
คลินิกเคลื่อนที่
คลินิกสวนตัว
รานขายยาในหมูบาน
แพทย
พยาบาล
เจาหนาที่คลินิก
เจาหนาที่ดูแลสุขภาพชุมชน
หมอตำแย
- ผานการฝกอบรม
- ไมไดผา นการฝกอบรม
ผูเชี่ยวชาญดานสมุนไพร
- มีทะเบียนตามกฎหมาย
- ไมมที ะเบียนตามกฏหมาย
ผูรักษาตามแผนโบราณ
หมอผี

จำนวน

ที่ตั้ง ระยะทางจากชุมชน ผูเปนเจาของ/ผูควบคุม

ตารางที่ 6: การศึกษา
เด็กชาย
จำนวนของเด็กทั้งหมดที่มีอายุอยูในเกณฑเขาเรียน
จำนวนของเด็กที่มีอายุอยูในเกณฑเขาเรียนและไปโรงเรียน
จำนวนของเด็กทีม่ อี ายุอยใู นเกณฑเขาเรียนแตไมไดไปโรงเรียน
เปอรเซ็นตของเด็กที่ไมไปโรงเรียน
ยอดรวม

เด็กหญิง ยอดรวม
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ตารางที่ 7: สถานศึกษา
ประเภทโรงเรียน

จำนวน

จำนวนเด็กทีเ่ ขาเรียน
ชาย
หญิง
รวม

จำนวนโรงเรียน
รัฐบาล
เอกชน

อนุบาล
ประถมตน
ประถมปลาย
มัธยม

- เด็กเริม่ เขาโรงเรียนในอายุเทาใด
- มีอคติทางเพศหรือไม ? เพราะเหตุใด ?
ตารางที่ 8: สิง่ อำนวยความสะดวกตาง ๆ ในอนุบาลตางๆ
สิ่งอำนวยความสะดวก

อนุบาลแหงที่ 1

อนุบาลแหงที่ 2

อนุบาลแหงที่ 3

ครู
หองเรียน
โตะเรียน
โตะ

ตารางที่ 9: จำนวนเด็กในโรงเรียนแบงตามอายุและเพศ
เพศ

ชั้นเรียน

1

2

3

โรงเรียนประถมตนแหงที่ 1
ชาย
หญิง
ยอดรวม
โรงเรียนประถมตนแหงที่ 2
ชาย
หญิง
ยอดรวม

4

5

6

7

8

ยอดรวม

อูโมจา : คมู อื สำหรับวิทยากรกระบวนการ 37
ตารางที่ 10: สิง่ อำนวยความสะดวกในโรงเรียนประถมตนตาง ๆ
สถานะภาพ
ทรัพยากร

โรงเรียนประถมแหงที่ 1
โรงเรียนประถมแหงที่ 2
ยอดทีม่ ี ยอดทีต่ อ งการ ขาด/เกิน ยอดทีม่ ี ยอดทีต่ อ งการ ขาด/เกิน

โตะเรียน
โตะ
หองเรียน
เกาอี้
หองน้ำชาย
หองน้ำหญิง
ครู (ผชู าย)
ครู (ผหู ญิง)
หองเจาหนาที่
บานพักครู

ตารางที่ 11: ศักยภาพของนักเรียนในโรงเรียนประถม
ชาย

หญิง

ยอดรวม

จำนวนนักเรียนที่จบชั้นประถมตน
จำนวนนักเรียนที่มีคุณสมบัติในการศึกษาตอชั้นมัธยมตน
จำนวนนักเรียนที่เขาเรียนตอชั้นมัธยมตามจริง

มีโรงเรียนมัธยมในชุมชนหรือไม ? มี/ไมมี
หากไมมี เด็กทีส่ ามารถเขาเรียนตอชัน้ มัธยมได พวกเขาเขาศึกษาตอทีไ่ หน ?
- อายุของเด็กทีล่ าออกจากโรงเรียนกลางคันมากทีส่ ดุ
- เหตุผลทีเ่ ด็กลาออกจากโรงเรียนกลางคัน
เด็กชาย:....................................,...............................................,....................................................
เด็กหญิง:....................................,...............................................,....................................................
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ตารางที่ 12: สิง่ อำนวยความสะดวกในโรงเรียนมัธยมตาง ๆ
สถานะภาพ
ทรัพยากร

โรงเรียนประถมแหงที่ 1
โรงเรียนประถมแหงที่ 2
ยอดทีม่ ี ยอดทีต่ อ งการ ขาด/เกิน ยอดทีม่ ี ยอดทีต่ อ งการ ขาด/เกิน

โตะเรียน
หองเรียน
หองทดลองวิทยาศาสตร
หองสมุด
เกาอี้
หองน้ำชาย
หองน้ำหญิง
ครู (ผชู าย)
ครู (ผหู ญิง)
หองเจาหนาที่
บานพักครู

ตารางที่ 13: จำนวนของเด็กจากชุมชนนี้ ทีอ่ ยใู นโรงเรียนมัธยมตามลำดับชัน้ และเพศ
ชัน้ เรียน
เพศ
ชาย
หญิง
ยอดรวม

ร.ร.ที่ 1

ร.ร.ที่ 2

ร.ร.ที่ 3

ร.ร.ที่ 4 ยอดรวม จำนวนเด็กทีค่ วรจะเขาเรียนใน
ชัน้ มัธยมแตไมไดเขาเรียน

เหตุผลทีเ่ ด็ก ๆ ไมไดเขาเรียนชัน้ มัธยม
..........................................,...................................................,......................................................
เหตุผลทีเ่ ด็ก ๆ เลิกเรียนชัน้ มัธยมกลางคัน
ผูชาย ......................................,................................................,....................................................
ผูหญิง .....................................,................................................,....................................................
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ตารางที่ 14: ระดับการศึกษาของคนทีอ่ าศัยอยใู นชุมชน
ชาย

หญิง

ยอดรวม

จบการศึกษาชั้นมัธยม
จบการศึกษาโรงเรียนเทคนิค/อาชีวะ
จบมหาวิทยาลัย
กำลังศึกษาอยูในโรงเรียนเทคนิค/อาชีวะ
กำลังศึกษาอยูในมหาวิทยาลัย

ตารางที่ 15: จำนวนปศุสตั วและการใชงานตาง ๆ
ประเภท

จำนวน

การใชงาน
ขายเปนเงิน

อาหาร คาสินสอด พิธีกรรม

วัวควายพื้นเมือง
ไดรบั การพัฒนาสายพันธุ
แกะพื้นเมือง
แกะพัฒนาสายพันธุ
แพะพื้นเมือง
แพะพัฒนาสายพันธุ
ลา
รังผึ้ง
สัตวปก
อืน่ ๆ

ยา

บรรทุก/
เดินทาง

ตารางที่ 16: สถานบริการดานปศุสตั วและจำนวนแหง
ประเภทบริการ

ยอดรวม

ประเภทบริการ

ที่อาบน้ำ

รานสัตวแพทย-เกษตร

ลูเคลื่อนยายสัตว

บริการดานการผสมเทียม

เจาหนาที่ดานการเกษตร

รานขายเมล็ดพันธ

เจาหนาที่ปศุสัตว

ศูนยวิจัย

ยอดรวม
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ตารางที่ 17: ประเภทของพืชผลทีป่ ลูกและการใชงานของมัน
การใชงาน
ประเภท

อาหาร

พืชเศรษฐกิจ

ประโยชนอนื่ ๆ

ตารางที่ 18: จำนวนพืชผลทีเ่ ก็บเกีย่ วเฉลีย่ ตอครอบครัว
ประเภทพืชผล

จำนวนไรทเี่ พาะปลูกเฉลีย่ ตอหนึง่ ครอบครัว

จำนวนทีเ่ ก็บเกีย่ วตอหนึง่ ฤดูกาล

- เดือนใดทีค่ รอบครัวมีอาหารอยางเหลือเฟอ ?
- มีกเี่ ดือนทีค่ รอบครัวตองหิวโหย ?
- ชุมชนจัดการกับชวงเวลาแหงความหิวโหยอยางไร ?
แงมมุ ตาง ๆ เหลานีส้ ามารถระบุไวในการทำปฏิทนิ ตามฤดูกาล (ดูหนา 73 สำหรับรายละเอียดเพิม่ เติม)
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ตารางที่ 19: เครือ่ งอำนวยความสะดวกดานสุขอนามัย
เครื่องอำนวยความสะดวก

จำนวนครัวเรือน

มี

ยอดรวม

ไมมี

สวมหลุม
ที่คว่ำจาน
คนตมน้ำเดือดหรือไม
หลุมขยะ
ที่พักอาศัยที่พัฒนาขึ้น
ราวตากผา
หองน้ำ
สวนครัว

ตารางที่ 20: รายไดทเี่ ปนเงินสด
จำนวนชัว่ โมงทำงานโดยเฉลีย่ ตอหนึง่ เดือน เพือ่ รายไดทเี่ ปนเงินสด
ชาย

ผูใหญ
เด็ก

หญิง
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ตารางที่ 21: แนวโนมตางๆ และการสรุปผล
ตารางนีช้ ว ยรวบรวมขอมูลเขาไวดว ยกันและสรุปขอมูลทัง้ หมดทีร่ วบรวมจากชุมชนและจากตารางอืน่ ๆ
พื้นที่
ก) ขอมูลทีร่ วบรวมมาจากชุมชน
- แผนทีช่ มุ ชน
- ประวัตศิ าสตรของชุมชน
- ภาพของชุมชนของเรา
- ปฏิทนิ ตามฤดูกาล
- ตนไมแสดงปญหา
ข) ประชากร
- สถิตปิ ระชากร
- ครัวเรือน
- กลมุ ตาง ๆ ทางสังคม
ค) สุขภาพ
- โรคทีพ่ บไดทวั่ ไป
- การใหบริการทางสุขภาพ
ง) การศึกษา
- การอานออกเขียนได
- สถานการศึกษา
- อนุบาล
- โรงเรียนประถม
- โรงเรียนมัธยม
จ) ความมัน่ คงดานอาหาร
- ปศุสตั ว
- การใหบริการดานปศุสตั ว
- การเพาะปลูก
- อนามัย
ฉ) HIV และเอดส
- ภาพแสดงความมัน่ คงทางอาหาร

แนวโนมสำคัญ/ปญหาตาง ๆ
จากขอมูลที่ไดรับ

สรุปผล
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เพือ่ ชวยชุมชนในการวิเคราะหขอ มูลทัง้ หมดทีถ่ กู รวบรวมมา และหาขอสรุปทีม่ เี หตุผลใหกบั ความตองการ
ตาง ๆ และทรัพยากรตาง ๆ ของพวกเขา

∫∑π”
การวิเคราะหขอมูลเปนเรื่องที่สำคัญเปนอยางยิ่งในการชวยชุมชนใหรวมกันระบุปญหาหลักที่ตองไดรับ
การดูแล สิง่ นีเ้ กีย่ วของกับการทำงานกับขอมูลทัง้ หมดทีถ่ กู รวบรวมมาและพยายามระบุแนวทางทัว่ ๆ ไป
ขั้นตอนนี้อาจใชเวลาคอนขางยาวนานและคนที่ทำงานอาจรูสึกเบื่อหรือคับของใจ ดังนั้นจึงเปนเรื่อง
ที่สำคัญที่จะมีการหยุดพักสั้น ๆ บอยครั้งและทำกิจกรรมเพิ่มพลังงานเพื่อทำใหคนรูสึกมีแรงจูงใจใน
การทำงาน และขณะทีท่ า นกำลังทำการวิเคราะหอยนู นั้ เปนเรือ่ งดีทจี่ ะสรุปการคนพบสำคัญ ๆ สำหรับ
กลุมเพื่อทำใหเรามุงความสนใจไปที่นั่น

¢—ÈπμÕπÀ≈—°
1. นำชุมชนเขารวมประชุม และถาหากมีความเหมาะสม โปรดทำการศึกษาพระคัมภีรเ รือ่ งการใหพนื้ ที่
สำหรับผอู นื่ หากไมเหมาะสมสำหรับทัง้ ชุมชน ทานอาจทำการศึกษากับสมาชิกคริสตจักรสัก 2-3 วัน
กอนหนาการประชุมกับชุมชน
2. กลุมผูประสานงานทองถิ่นนำเสนอขอมูลที่กลุมรวบรวมขอมูลไดรวบรวมมา
3. จัดใหมกี ารอภิปรายในประเด็นทีพ่ บเจอ สนับสนุนใหชมุ ชนพูดออกความเห็นวาพวกเขาเห็นวาขอมูล
นัน้ ถูกตองหรือไม จากนัน้ จึงทำการวิเคราะห
4. จัดอันดับความสำคัญโดยใชตารางจัดอันดับความสำคัญ
5. วิเคราะหขอ มูลหนึง่ หรือสองอันดับแรกอยางเจาะลึก โดยใชการถามวา "ทำไม" และ/หรือ ตนไมแสดง
ปญหา
6. สรุปและเขียนขอสรุปโดยใชแมแบบที่ใหไว
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อานลูกา 8:40 - 56
พระเยซูทรงสรางแรงบันดาลใจใหเกิดความเชื่อ แมวาหญิงผูนี้จะถูกแยกออกมาอยางโดดเดี่ยว ไมมี
ความมั่นใจในตนเองและมีความรูสึกภาคภูมิใจในตัวเองต่ำ แตเธอยินดีที่จะเบียดตัวแทรกผานฝูงชน
เพือ่ แตะชายฉลองพระองคของพระเยซู พระเยซูทรงตอบสนองหญิงผนู โี้ ดยการใหเวลากับเธอ

คำถาม
1. พระเยซูทรงสนพระทัยแคความตองการทางดานรางกายหรือแคความตองการทางดานจิตวิญญาณ
ของหญิงนัน้ หรือทัง้ สองอยาง ?
2. เมือ่ เราคิดถึงความตองการตาง ๆ ในชุมชนของเรา คริสตจักรจะเปนเสือ้ คลุมแหงการรักษาและเปน
สันติสขุ ใหแกคนทีม่ คี วามตองการอยางทีส่ ดุ ไดอยางไรบาง ?
การใครครวญ
พระเยซูทรงใหเวลากับหญิงที่เจ็บปวยคนนั้น แมวาพระองคกำลังเดินทางไปรักษาเด็กผูหญิงอีกคนหนึ่ง
ที่กำลังจะตายก็ตาม พระองคเห็นคุณคาของเธอและใหพื้นที่กับเธอที่เธอจะบอกเลาเรื่องราวของตัวเธอ
พระองคตรัสกับเธอวา "ลูกหญิงเอย ทีเ่ จาหายโรคนัน้ ก็เพราะเจาเชือ่ จงไปเปนสุขเถิด" นีเ่ ปนมากกวาการ
รักษา ทีล่ งไปยังความตองการสวนลึกทีส่ ดุ ของเธอ ทัง้ สันติสขุ และการมีสขุ ภาพดี
ประเด็นสำคัญ: ความทาทายตาง ๆ ในชุมชนของเราเปนเรือ่ งทางกายภาพและเปนเรือ่ งทางจิตวิญญาณ
เชนกัน คริสตจักรจะถูกพระเจาใช เพือ่ ทาทายและเอาชนะความบาปและชวยคนเหลานัน้ ทีก่ ำลังเปนทุกข
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กลุมผูประสานงานทองถิ่นดูขอมูลทั้งหมดที่ถูกรวบรวมมาและเรียบเรียงขอมูลลงบนกระดาษแผนใหญ
ในแบบทีส่ ามารถเขาใจไดงา ย เตรียมพรอมในการนำเสนอสิง่ เหลานีใ้ หแกการประชุมของชุมชน
กลุมผูประสานงานทองถิ่นจัดเตรียมการประชุมของชุมชนและนำเสนอขอมูลอยางชัดเจน แสดงใหเห็น
ถึงขอเท็จจริงที่สำคัญทั้งหมด พวกเขาควรจะสลับกันนำเสนอตารางแตละอัน โดยใชคนที่ไมซ้ำหนากัน
อธิบายวาขอมูลถูกรวบรวมมาไดอยางไร ใครมีสวนเกี่ยวของบาง การตอบสนองของผูใหขอมูลเปน
อยางไรและมีความยากลำบากประการใดบาง ?

ขอเสนอแนะสำหรับการนำเสนอขอมูล
z

z

z

z

ขณะเตรียมแผนตารางขอมูลทัง้ หลายสำหรับการประชุมของชุมชน โปรดทำใหขอ มูลชัดเจนมากทีส่ ดุ
เทาที่จะทำได
หากผฟู ง คิดวาตัวเลขตาง ๆ เปนเรือ่ งทีเ่ ขาใจยาก บอกเลาขอมูลอยางเรียบงายทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะเปนไปได
หากเปนไปได ใหพดู คุยถึงการใชตวั เลขเปอรเซ็นต และวิธตี า ง ๆ ทีจ่ ะแสดงถึงสิง่ ทีค่ น พบเปนรูปภาพ
(ทานอาจจะขอคุณครูคณิตศาสตรใหมีสวนชวยในเรื่องนี้)
กอนการประชุมนี้ เลือกคนขึน้ มา 2 คนเพือ่ นำเสนอตารางแตละอัน สงเสริมคนทีไ่ มมคี วามมัน่ ใจ
ในตนเองใหทำงานนี้ดวยเชนกัน
ชุมชนเปนเจาของขอมูลเหลานี้ โปรดลองคิดถึงสถานที่ ๆ สามารถติดตารางเหลานีไ้ ดอยางถาวร
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¢—πÈ μÕπ∑’Ë 3: °“√Õ¿‘ª√“¬
ในตอนทายของการนำเสนอสัน้ ๆ แตละอัน ใหถามผฟู ง วาพวกเขาเห็นดวยกับการคนพบขอมูลเหลานี้
หรือไม หากมีความเหมาะสม ใหแบงคนเปนกลมุ ยอยเพือ่ อภิปรายในกลมุ จากนัน้ ใหเวลาสำหรับคำถาม
และการอภิปรายเพิม่ เติม โปรดลองใชคำถามดานลางนี้
z เราเห็นใครบางในตารางดานลางนี้ ?
z เหตุใดสิง
่ นีจ้ งึ เปนกรณีขนึ้ มา ?
z ขอมูลนีม
้ คี วามหมายตอเราอยางไร ? มันสือ่ ความในทางบวกและทางลบอยางไร ?
z ชุมชนควรทำอยางไรเพือ
่ ดูแลประเด็นตาง ๆ ทีก่ ำลังผุดขึน้ มาเหลานี้ ?

ขอเสนอแนะในการนำการอภิปราย
z เมือ
่ มีการพูดคุยในเรือ่ งของผลลัพธใหคดิ วาใครจะเปนผรู บั ผิดชอบในการถามคำถามสำคัญตาง ๆ
คน ๆ นีจ้ ะตองเปนผทู มี่ คี วามสามารถดานการใหกำลังใจและสามารถจัดการการอภิปรายในกลมุ ใหญ
ได พวกเขาจะตองมีความสามารถในการรวบรวมการพูดคุยตาง ๆ เพือ่ สรางขอสรุปสำหรับแตละ
คำถามดวย
z โปรดทำใหแนใจวาเมือ
่ ถึงชวงทายของการพูดคุย คนในชุมชนจะตระหนักดีถงึ ทรัพยากรและกำลัง
ของพวกเขาทีม่ อี ยู และความทาทายตาง ๆ ทีพ่ วกเขาจะเผชิญหากพวกเขาตองการเปลีย่ นแปลง
สิง่ ตาง ๆ ใหดขี นึ้
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¢—πÈ μÕπ∑’Ë 4: °“√®—¥≈”¥—∫§«“¡ ”§—≠
นีค่ อื สวนหนึง่ ของการอภิปราย ใชคำถามตาง ๆ และตารางดานลางนีเ้ พือ่ พยายามดึงอันดับความสำคัญ
ของความตองการตาง ๆ ขึน้ มาในเบือ้ งตน อาจทำไดบนกระดานดำ หรือบนกระดาษแผนใหญทสี่ ามารถ
สงตอไปรอบหอง โดยเรียงตามลำดับความสำคัญ ทานอาจจะใชวธิ จี ดั อันดับตามทีบ่ รรยายไวในหนา 78
ไดเชนกัน
เราจะทราบไดอยางไรวานีค่ อื ปญหาสำคัญ ?
จะมีอะไรเกิดขึน้ หากเราไมทำอะไรเลยกับปญหานี้ ?
ชาวบานกำลังทำอะไรกับปญหาในขณะนี้ ?
เรามีทรัพยากรอะไรบางทีจ่ ะใชจดั การปญหาทีเ่ ราทราบแลวนี้ ?
ทานตองการจะเปลีย่ นแปลงปญหานีห้ รือไม ?

ลำดับ รายการตามลำดับ
ความสำคัญ

1.
2.
3.
4.
5.

เหตุใดปญหานีจ้ งึ มี
ความสำคัญ ?

อะไรคือ
สิง่ ทีต่ อ งทำ ?

เรามีความสามารถและทรัพยากร
อะไรบางทีจ่ ะทำสิง่ นี้ ?
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¢—πÈ μÕπ∑’Ë 5: °“√«‘‡§√“–Àè≈°÷ ≈ß‰ª
เมือ่ กลมุ ใหอนั ดับความสำคัญกับปญหาใหญอนั หนึง่ ทีพ่ วกเขาคิดวาพวกเขาสามารถจัดการกับมันไดแลว
บางครั้งเปนความคิดที่ดีที่จะมองปญหาใหลึกลงไปกวาเดิม สิ่งนี้จะชวยพวกเขาใหคิดวาชุมชนจะตอบ
สนองความตองการอันนั้นไดอยางไร วิธีหนึ่งที่จะเจาะลึกคือการใชคำถาม "แลวทำไมถึงเปนเชนนั้น"
หรือใชตน ไมแสดงปญหาซึง่ จะชวยใหเห็นภาพผลกระทบและสาเหตุรากเหงาของประเด็นนัน้ ๆ
วิธกี ารใชคำถาม "แลวทำไมถึงเปนเชนนัน้ "
สิง่ ทีเ่ ราตองการในการใชคำถามนีก้ ค็ อื กระดาษหลายแผนและปากกา และวิทยากรกระบวนการทีจ่ ะเปน
ผูถามคำถามนี้กับกลุมตาง ๆ ทานสามารถเริ่มแบบฝกหัดนี้ไดโดยการถามกลุมถึงปญหาที่พวกเขาเจอ
ระหวางการรวบรวมขอมูล จากนัน้ ทานถามพวกเขาวาเหตุใดปญหานีจ้ งึ ดำรงอยู และทุก ๆ คำตอบทีพ่ วก
เขาตอบ ใหทา นถามพวกเขาวา "แลวทำไมถึงเปนเชนนัน้ ?" ทานจะถามคำถามนีต้ อ ไปเรือ่ ย ๆ จนกวาทาน
ไดไปถึงสาเหตุรากเหงาของปญหาทีพ่ วกเขาเลาใหฟง ในตอนตนไดอยางชัดเจน และนีค่ อื ตัวอยาง:
ผูคนเจ็บปวย
แลวทำไมถึงเปนเชนนัน้ ?
น้ำสกปรก
แลวทำไมถึงเปนเชนนัน้ ?
ไมมีการดูแลแหลงน้ำ
แลวทำไมถึงเปนเชนนัน้ ?
ไมมีเงินที่จะจายเพื่อดูแลแหลงน้ำ
แลวทำไมถึงเปนเชนนัน้ ?
ชุมชนนี้ไมเปนระเบียบพอที่จะเก็บรวบรวมเงินสำหรับงานนี้
แลวทำไมถึงเปนเชนนัน้ ?
ไมมีผูนำหรือชุมชนไมมีวิสัยทัศนในเรื่องนี้
แลวทำไมถึงเปนเชนนัน้ ?
ไมมีใครคิดวาสิ่งนี้เปนปญหาใหญ
หากกลุมสามารถทำแบบฝกหัดนี้ใหเสร็จลงดวยความสำเร็จ จากนั้นพวกเขาจะไดพบเครื่องมือชิ้นที่สอง
ตนไมแสดงปญหา ซึง่ ทำไดงา ยมาก และเปนแบบฝกหัดเสริมดวยวิธกี ารทีค่ ลายคลึงกันดวย
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°“√«‘‡§√“–Àèμåπ‰¡å· ¥ßªò≠À“
วิธีที่ละเอียดครอบคลุมมากกวาวิธีการถาม "แลวทำไมถึงเปนเชนนั้น ?" ก็คือตนไมแสดงปญหา ซึ่งถูก
บรรยายไวดานลางนี้
ปญหา
ผลกระทบตาง ๆ

1. ระบุปญ
 หา

สาเหตุรากเหงา

2. บรรยายถึงผลกระทบตาง ๆ
ผลกระทบตาง ๆ

ปญหา
สาเหตุรากเหงา

3. บรรยายถึงสาเหตุรากเหงา

4. ทานไดตน ไมแสดงปญหาออกมาแลว

วิธีการสรางตนไมแสดงปญหา
ตกลงรวมกันเลือกปญหาหลักออกมาหนึง่ อยางและเขียนปญหาลงบนลำตน ขัน้ แรก ระบุผลกระทบตาง ๆ
ของปญหาหลักนัน้ และเขียนพวกมันลงบนกระดาษหรือการดติดบนสวนของใบไมและกิง่ กานสาขาของตนไม
จากนั้น ระบุสาเหตุรากเหงาของปญหานั้น และเขียนลงบนกระดาษหรือการดติดลงบนสวนของราก
สงเสริมใหมกี ารอภิปราย และทำใหแนใจวาผเู ขารวมทราบวาพวกเขาสามารถยายการดเหลานัน้ ไปสวนอืน่
ของตนไมได ลากเสนตรงแนวตั้งหลาย ๆ เสนเพื่อลากแสดงความสัมพันธระหวางสาเหตุรากเหงากับ
ผลกระทบเหลานั้น
วิธีการใชตนไมแสดงปญหา
ตนไมแสดงปญหานั้นดีสำหรับการใชดูวาคริสตจักรหรือชุมชนควรจะดูแลผลกระทบของปญหาหรือ
รากเหงาของปญหานัน้ หรือไม โดยทัว่ ไปแลว การจัดการกับผลกระทบนัน้ สามารถทำไดงา ยกวา แตสว น
ใหญแลวเปนการแกปญหาระยะสั้นเทานั้น การจัดการกับสาเหตุรากเหงานั้นสวนใหญแลวจะเปนเรื่อง
ทีท่ า ทายมากวา แตจะนำมาซึง่ การเปลีย่ นแปลงทีย่ งั่ ยืน
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ตัวอยางที่ 1: ตนไมแสดงปญหาเรือ่ งการขาดแคลนน้ำทีส่ ะอาดปลอดภัย
นีค่ อื ตัวอยางการทำงานของตนไมแสดงปญหา ทานสามารถใชตวั อยางนีเ้ พือ่ คิดวาคริสตจักรของทานควร
จะตอบสนองกับสาเหตุรากเหงาหรือผลกระทบตาง ๆ ไดอยางไร

º≈°√–∑∫

√“¬‰¥å≈¥≈ß

¡’‡ß‘π ”À√—∫
§ã“‡∑Õ¡πåÕ¬≈ß

‡¥Á° Ê À¬ÿ¥‰ª‚√ß‡√’¬π
¡’‡«≈“„π°“√∑”‰√ã
∑”π“ πåÕ¬≈ß

§ã“„™å®ã“¬„π°“√
‡°Á∫°—°πÈ” Ÿß¢÷Èπ

Õ—μ√“°“√μ“¬ Ÿß¢÷Èπ
¡’‚√§¿—¬‰¢å‡®Á∫¡“°¢÷Èπ

¡’‚¿™π“°“√
∑’Ë·¬ã≈ß
μåÕß´◊ÈÕπÈ”

„™å·À≈ãßπÈ”
∑’Ë °ª√°

ªò≠À“
°“√¢“¥·§≈ππÈ” –Õ“¥

«‘∏’°“√∑”ø“√è¡∑’ËμåÕß
„™åπÈ”Õ¬ã“ß¡“°
§«“¡μåÕß°“√„™åπÈ”
„π‰√ãπ“ Ÿß¢÷Èπ

“‡Àμÿ√“°‡Àßå“

∫ãÕπÈ”·Àåß≈ß
ªòù¡πÈ” ”À√—∫∫ãÕπÈ”‡ ’¬
√–¥—∫æ◊Èπº‘«¢ÕßπÈ”„μå¥‘πμË”≈ß

¡’§«“¡μåÕß°“√„™åπÈ”„π
§√—«‡√◊Õπ Ÿß¢÷Èπ
§«“¡°¥¥—π®“°®”π«πª√–™“°√
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ตัวอยางที่ 2: ตนไมแสดงปญหาเรือ่ งการตีตราผทู ตี่ อ งใชชวี ติ กับ HIV
ทานสามารถใชตัวอยางนี้เพื่อคิดวาคริสตจักรควรจะตอบสนองอยางดีที่สุดไดอยางไรตอสาเหตุรากเหงา
หรือผลกระทบตาง ๆ

º≈°√–∑∫
¢“¥°“√¥Ÿ·≈¥å“π ÿ¢¿“æ
§«“¡¬“°®π
§«“¡‡§√’¬¥·≈–
Õ“°“√´÷¡‡»√å“

Õ—μ√“°“√μ“¬ Ÿß¢÷Èπ
√“¬‰¥å≈¥≈ß

Ÿ≠‡ ’¬°“√‡ÀÁπ
§ÿ≥§ã“¢Õßμπ‡Õß

μåÕß´◊ÈÕπÈ”

ªò≠À“
‡√◊ÕË ß°“√μ’μ√“ºå∑Ÿ μ’Ë Õå ß
„™å™«’ μ‘ °—∫ HIV

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

“‡Àμÿ√“°‡Àßå“

§«“¡‡™◊ÕË μã“ß Ê
°“√ Õπ∑’Ë‰¡ã‡À¡“– ¡¢Õß§√‘ μ®—°√
¢“¥ºåŸπ”„π°“√μãÕμå“πÕ§μ‘
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¢—πÈ μÕπ∑’Ë 6: °“√®—¥∑”¢åÕ¡Ÿ≈¢÷πÈ ¡“
เมื่อทานไดดูขอมูลทั้งหมดและหาขอสรุปบางอยางไดแลว
เปนประโยชนอยางยิง่ ทีจ่ ะจัดทำรายงานสัน้ ๆ ขึน้ มา
สวนใหญแลวรายงานนี้มักจะถูกเรียกวารายงานขอมูล
พืน้ ฐาน ซึง่ จะชวยทานในการเปรียบเทียบสถานการณ
ขณะปจจุบันกับสถานการณในอนาคต
หากทานไดรบั ทุนจากผบู ริจาคในอนาคต สิง่ นีค้ อื
ขอมูลสำคัญที่จะนำมาใชในการเขียนรายงานเพื่อ
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 πå æ∫ (∑ã“πÕ“®®–√«¡‡Õ“μ“√“ß∫“ß
Õ—π∑’Ë· ¥ß„Àå‡ÀÁπÀ≈—°∞“πÕ—π™—¥‡®π
¢Õßªò≠À“‡¢å“‰ª¥å«¬)
4. ¢åÕ √ÿª ”§—≠ (Õ“®„™åμπå ‰¡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√å·Ÿ ≈–°“√§‘¥‰μ√ãμ√Õß
นีค่ อื สวนสำคัญทีค่ ริสตจักรและชุมชนควรจะทบทวนและคิดใครครวญถึงสิง่ ทีท่ ำไดดี และสิง่ ใดทีส่ ามารถ
ทำใหดีกวานั้นไดในแบบที่พวกเขาไดเรียนรูและไดทำงานดวยกันไปแลว
การคิดไตรตรองสำหรับสวนที่ 1: เราควรจะทำงานกับชุมชนของเราอยางไร ?
1. เราไดเรียนรอู ะไรบาง เราจะทำงานรวมกับชุมชนอยางดีทสี่ ดุ ไดอยางไร ?
2. เราจะชวยคริสตจักรและชุมชนใหทำงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้ ในอนาคตไดอยางไร ?
3. เราไดรวมเอาคนทีอ่ อ นแอและไมไดรบั ความสำคัญเขามาในการอภิปรายตาง ๆ และการเก็บรวบรวม
ขอมูลหรือไม ?
การคิดไตรตรองสำหรับสวนที่ 2: การบรรยายลักษณะชุมชน
1. เราไดบรรยายลักษณะของชุมชนอยางถูกตองหรือไม และไดระบุจดุ แข็งและความตองการตาง ๆ ของ
ชุมชนหรือไม ?
2. ความเห็นของทุกคนไดถกู แสดงไวในการบรรยายลักษณะของชุมชนหรือไม ?
3. เครือ่ งมือตาง ๆ มีประโยชนหรือไม? เราจะทำอะไรไดบา งเพือ่ พัฒนาใหเครือ่ งมือเหลานัน้ ดียงิ่ ขึน้ ?
การคิดไตรตรองสำหรับสวนที่ 3: การรวบรวมขอมูล
1. เราไดสรางความรสู กึ ของความเปนเจาของหรือไม ขณะทีเ่ ก็บขอมูลจากสมาชิกชุมชน ?
2. เราคิดวาเราไดขอ มูลจากชุมชนอยางเพียงพอหรือไม ? หากไม เราควรหาขอมูลจากแหลงขอมูลอืน่ ๆ
อันใดบาง ?
การคิดไตรตรองสำหรับสวนที่ 4: การวิเคราะหขอ มูล
1. ชุมชนเขาใจขอมูลทัง้ หมดทีถ่ กู นำเสนอใหกบั พวกเขาหรือไม ?
2. มีความเขาใจรวมกันถึงปญหาสำคัญตาง ๆ หรือไม ?
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¿“æ√«¡¢Õß√–¬–∑’Ë 3: °“√§‘¥Ωòπ·≈–«“ß·ºπªØ‘∫μ— ß‘ “π
‡ªá“À¡“¬¢Õß√–¬–π’È:
เพื่อชวยคนใหตระหนักถึงความฝนของพวกเขาขณะที่พัฒนาแผนการปฏิบัติงานที่นำไปใชไดจริงขึ้นมา
ระยะที่ 3 ประกอบไปดวย 4 สวน

1. °“√§‘¥Ωòπ

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

3. °“√«“ß·ºπ°“√
ªØ‘∫—μ‘ß“π

4. °“√‡√’¬π√å·Ÿ ≈–°“√§‘¥‰μ√ãμ√Õß

เชนเดียวกับระยะที่ 2: การสรางวิสัยทัศนใหกับชุมชน ในระยะนี้มีการศึกษาพระคัมภีรตลอดทั้งระยะ
ซึง่ จะนำไปใชกบั คริสตจักร หรือนำไปใชกบั คริสตจักรและชุมชนไดตามความเหมาะสม

อูโมจา : คมู อื สำหรับวิทยากรกระบวนการ 3

«ã π∑’Ë 1: °“√§‘¥Ωòπ
‡ªá“À¡“¬¢Õß «ã π∑’Ë 1:
ใหเวลากับทุกคนเพือ่ ฝนถึงวิธที ดี่ ที สี่ ดุ ทีจ่ ะตอบสนองความตองการตาง ๆ ทีพ่ วกเขาระบุไวแลวในชุมชน
หากทานตองการทำแบบฝกหัดนีค้ วบคไู ปกับการศึกษาพระคัมภีร โปรดใชการศึกษาพระคัมภีรใ นหนา 113

∫∑‡√‘Ë¡μåπ ãŸ°“√ √å“ßΩòπ
สวนนีค้ อื การใหผเู ขารวมไดมโี อกาสคิดฝนถึงหนทางแกไขตาง ๆ
ใหกับบรรดาปญหาที่พวกเขาเขาใจและไดวิเคราะหไปแลวในระยะ
ทีผ่ า นมา มีอนั ตรายอยทู นี่ นั่ เสมอ เมือ่ เราระบุความตองการไดแลว
เรามักจะกระโดดเขาวางแผนแกไขทันที แตในประสบการณของ
พวกเราแลว เปนการดีทจี่ ะใหเวลาสักหนอยเพือ่ คิดฝนรอบ ๆ ปญหา
เพือ่ ใหพนื้ ทีใ่ นการหาวิธแี กไขปญหาอืน่ ๆ ทีท่ า นอาจจะไมทนั
คิดถึงมันและสิ่งนี้อนุญาตใหเราเปดรับการนำของพระเจาและ
ฉับไวตอวิธที มี่ งุ ไปขางหนา เราตองการเวลาเพือ่ ตัดสินใจวาวิธใี ด
มีความเหมาะสมมากทีส่ ดุ ในการจัดการกับปญหาทีเ่ ราระบุเอาไวแลว
ในระยะการทำงานนี้มีเอกสารหลายชิ้นที่จะชวยใหผูเขารวมสามารถมองเห็นภาพความฝนของพวกเขา
ได เพือ่ ทีส่ งิ่ นีจ้ ะไดรบั การบอกเลาและสือ่ สารกับคนอืน่ ๆ กอนทีจ่ ะเขาในรายละเอียดแผนโครงการ
กรณีศึกษา:
ในพืน้ ที่ ๆ หางไกลในเคนยา ผคู นในเผามาไซบางคนไดทำโครงการหนึง่
ทีค่ ลายคลึงกับอูโมจา พวกเขาฝนถึงการมีสายโทรศัพทเปนของตัวเอง
วิทยากรกระบวนการพยายามดึงพวกเขาออกจากการติดตามความฝน
ทีไ่ มอยใู นโลกแหงความเปนจริงอันนี้ อยางไรก็ตาม ภายใน 18 เดือน
พวกเขาไดทำใหการติดตั้งเสาโทรศัพทมือถือเปนความจริงขึ้นมา
ได ผานผใู หบริการทางดานเครือขายรายใหญรายหนึง่ เวลานีพ้ วกเขา
มีเครือขายที่ครอบคลุมพื้นที่อยางนาอัศจรรย และมีสถานที่เพื่อชารจ
โทรศัพทของพวกเขา

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

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

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

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

4

อูโมจา : คมู อื สำหรับวิทยากรกระบวนการ

«‘∏’∑”∑’≈–¢—ÈπμÕπμ“¡≈”¥—∫
1. หาสถานที่ ๆ ผอนคลายและสะดวกสบาย
2. อธิบายใหกลมุ ฟงวาเราจะใชเวลาทัง้ หมดในการประชุมนีค้ ดิ ฝนถึงวิธแี กปญ
 หาทีส่ มบูรณแบบสำหรับ
หนึ่งความตองการหรือมากกวานั้นที่เราไดระบุเอาไวแลวในชุมชนของเรา
3. เชิญใหผเู ขารวมทุกคนหามุมหนึง่ ในหองหรือในสถานที่ ๆ ทานเลือกไว ทีพ่ วกเขาจะรสู กึ สบายใจ
และสงเสริมใหพวกเขาคิดฝน บอกใหพวกเขาทราบวาเขามีเวลาเทาใด
4. หลังจากหนึง่ ชัว่ โมงผานไป หรือนานเทาใดก็ตามทีท่ า นไดกำหนดไว ขอใหทกุ คนเขียนหรือวาดรูป
ความฝนของพวกเขาลงบนกระดาษหรือการด
5. แบงผูเขารวมเปนกลุมยอยและเชิญพวกเขาใหเลนบทบาทสมมุติตามความฝนที่คิดเอาไว
หรือเขียนภาพทีพ่ วกเขาสามารถแบงปนใหคนอืน่ ๆ ดูได
6. ในกลมุ ใหญ อภิปรายถึงแนวทางทัว่ ไปของความฝนเหลานัน้ และคนหาวาความฝนตาง ๆ
ควรจะถูกจัดลำดับความสำคัญอยางไร หรือผนวกรวมกันเปนความฝนรวมกัน
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°“√»÷°…“æ√–§—¡¿’√è
ความหวังในอนาคต
อาน เศคาริยาห 8:3-23
ขอความนี้คือพระสัญญาขององคพระผูเปนเจาที่จะอวยพรเยรูซาเล็ม เศคาริยาหวาดภาพของเยรูซาเล็ม
ที่จะไดรับการอวยพรอยางไรบาง
1. ขอใหผเู ขาเรียนเขียนรายการการอวยพร หรือวาดภาพของเยรูซาเล็มในอนาคต

2. จากนั้นขอใหพวกเขาวาดภาพชุมชนในอนาคตที่พวกเขาอยากเห็น
3. แบงคนเปนกลมุ ละ 2-3 คนเพือ่ เลาภาพของพวกเขาใหแกกนั และกัน จากนัน้ เชิญใหบางคน
ขึน้ มาเลาถึงภาพของพวกเขากับกลมุ ใหญ
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¢åÕ™’È·π–∑’Ë‡ªöπª√–‚¬™πè·≈–§”·π–π”
z «‘∑¬“°√°√–∫«π°“√§«√™ã«¬™ÿ¡™π„π°“√‰μ√ãμ√Õß
∫“ßªò≠À“∑’Ë‰¥å√–∫ÿ‰«å·≈å«·≈–§‘¥Ωòπ∂÷ß∑“ß·°åªò≠À“
∑’Ë¡’§«“¡‡ªöπ‰ª‰¥å
z

™ÿ¡™π∫“ß·Àãß‰¥å‡Õ“¿“æ§«“¡Ωòπ¢Õß™ÿ¡™π¡“∑”„Àå «¬
ß“¡·≈–·¢«π‰«å„π∑’Ë Ê ∑ÿ°§π„π™ÿ¡™π “¡“√∂¡Õß‡ÀÁπ‰¥å
‡ªöπª√–®” ‡æ◊ÕË ®– √å“ß·√ß∫—π¥“≈„®·≈–·√ß®Ÿß„®‡æ◊ÕË
°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

z

«‘∑¬“°√°√–∫«π°“√μåÕß™ã«¬™ÿ¡™π§‘¥Õ¬ã“ß≈–‡Õ’¬¥
∂÷ßÕ—πμ√“¬∑’Ë “¡“√∂‡°‘¥¢÷Èπ‰¥å°—∫‚§√ß°“√
À√◊Õ§«“¡‡ ’Ë¬ß„π‡√◊ËÕß¢Õß ‘Ëß·«¥≈åÕ¡À√◊Õ§«“¡‡ ’Ë¬ß
μãÕ™ÿ¡™πÕ◊πË Ê μ—«Õ¬ã“ß‡™ãπ ‡¢◊ÕË π¢Õß™ÿ¡™πÕ“® “¡“√∂
∑”„ÀåπÈ”„π™ÿ¡™πÕ◊πË Ê „πæ◊πÈ ∑’πË π—È √ãÕ¬À√Õ

z

«‘∑¬“°√°√–∫«π°“√Õ“®μåÕß™ã«¬„Àå™ÿ¡™π„§√ã§√«≠
«ã“§«“¡Ωòπ¢Õßæ«°‡¢“π—Èπ‡À¡“– ¡°—∫√–∫∫§ÿ≥§ã“
¢Õß§√‘ μ®—°√·≈–™ÿ¡™πÕ¬ã“ß‰√
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«ã π∑’Ë 2: √å“ß§«“¡™—¥‡®π„Àå°∫— ß‘Ë ∑’®Ë –∑”μãÕ‰ª
เปาหมายของสวนที่ 2 :
เปาหมายคือการชวยกลุมใหคิดอยางรอบคอบในเรื่องของรายละเอียดที่ลึกลงสำหรับโครงการที่พวกเขา
ตองการทำ เพื่อใหมีความเขาใจอยางชัดเจนวาจะมีสิ่งใดเขามาเกี่ยวของดวย คริสตจักรและชุมชนมี
ความเปนเจาของโครงการนี้
ขั้นตอนหลัก
1. หากมีความเหมาะสม ใหจดั ทำการศึกษาพระคัมภีรใ นอิสยาห 65
2. ใช "สามเหลีย่ มแหงความฝน" เพือ่ ระดมความคิดหาวิธตี า ง ๆ ทีค่ วรทำเพือ่ ทำความฝนใหเปนจริง
3. ใชแบบฝกหัด "กำลังจะไปตลาด" เพือ่ ดูวา ทุกคนเห็นพองตองกันหรือไมและเพือ่ รวบรวมความเขาใจ
เจาะลึกใหม ๆ ทีอ่ าจเปนประโยชนตอ โครงการ
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¢—πÈ ∑’Ë 1: °“√»÷°…“æ√–§—¡¿’√è
นิมติ ของอิสยาห
อานอิสยาห 65:17-25
ในระหวางการกลาวเตือนอิสราเอลอยางเครงเครียดจริงจัง พระเจาทรงตรัสผานอิสยาหเพือ่ ใหคำพยากรณ
ที่สรางแรงบันดาลใจตออนาคต

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อะไรคือการเปลีย่ นแปลงตาง ๆ ทีพ่ ระเจาจะทรงนำมาให ?
สิง่ เลวรายอะไรบางทีจ่ ะหยุดเกิดขึน้ ?
สิง่ ดีอะไรบางทีจ่ ะเริม่ เกิดขึน้ ?
ความหวังอะไรทีท่ า นมีตอ ชุมชนของทาน ?
นิมติ ของอิสยาหสว นใดทีท่ า นอยากใหกลายเปนความจริงขึน้ มาในชุมชนของทานมากทีส่ ดุ ?
ทานมีความหวังอืน่ ๆ หรือความฝนอืน่ ๆ สำหรับชุมชนของทานหรือไม? สิง่ นัน้ คืออะไร ?
ความรทู วี่ า ในวันหนึง่ นัน้ พระเจาจะทรงทำใหพระสัญญาทัง้ หมดของพระองคสำเร็จไดเปลีย่ นสิง่ ทีท่ า น
ทำในตอนนีอ้ ยางไรบาง ?

ประเด็นหลัก: พระเจาทรงสัญญาที่จะนำการเปลี่ยนแปลงอยางไมนาเชื่อมายังประชาชนชาวอิสราเอล
และพระองคทรงสัญญาที่จะทำเชนนั้นในชุมชนของพวกเราเชนกัน
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¢—πÈ ∑’Ë 2: “¡‡À≈’¬Ë ¡·Àãß§«“¡Ωòπ
เมื่อกลุมเห็นดวยกับความฝนในอนาคตแลว ใหพวกเขาระดมสมองหาวิธีในระดับตาง ๆ เพื่อทำใหฝน
เปนจริง จากนัน้ นำวิธตี า ง ๆ นีม้ าจัดกลมุ เขาดวยกันลงใตคำถามในสามเหลีย่ มดานลางนี้ อาจจะเปนการดี
ทีจ่ ะวาดภาพสามเหลีย่ มขนาดใหญทที่ กุ คนสามารถมองเห็นความคิดทีแ่ ตกตางกันนัน้ ได สิง่ นีจ้ ะชวยให
ทัง้ กลมุ ไดจดั ลำดับความสำคัญถึงวิธที พี่ วกเขาสามารถทีจ่ ะทำไดดที สี่ ดุ ดวยตัวของพวกเขาเอง
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.
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เราตองการความชวยเหลือจากภายนอกหรือไม
และมันประกอบไปดวยอะไรบาง ?

ตัวอยางเชน: คำแนะนำจากผมู อี ำนาจในทองถิน่ หรือ
องคกรตาง ๆ ในเรือ่ งของน้ำ สุขอนามัย และเกษตรกรรม

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

เราควรจะทำงานรวมกับชุมชนอืน่ ๆ แหงใดบาง
และพวกเขามีแหลงทรัพยากรอะไรบางที่สามารถแบงปน
รวมกับเราได ?

ตัวอยางเชน: นิกายอืน่ ๆ หรือศาสนาอืน่ ทีส่ ามารถ
แบงปนประสบการณและทรัพยากรเชน อาคาร
และเครื่องมือเครื่องใช

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

อะไรคือสิง่ ทีเ่ ราทำไดดว ยตัวเอง และดวยทรัพยากรอะไร ?

ตัวอยางเชน: การขุดบอน้ำ การทำไรทำนา
การสรางโกดังเก็บของดวยแรงงานและวัสดุของเราเอง

.......................................................................................................................
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¢—πÈ μÕπ∑’Ë 3: °”≈—ß®–‰ªμ≈“¥
จุดประสงค
กิจกรรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคนหาวาคนอุทิศตัวใหกับความคิดริเริ่มหรือกับโครงการอยางไรบาง
โปรดดูการบรรยายดานลางและวาดหรือเขียนบรรยายภาพเหลานีล้ งบนแผนกระดาษและติดไวรอบ ๆ หอง
ใหผูเขารวมคิดถึงตัวโครงการและพวกเขารูสึกอยางไรกับโครงการและตัวของพวกเขากำลังอยู ณ จุดใด
ของแผนกระดาษตาง ๆ เหลานัน้
1. ยังอยทู บี่ า น - ไมสนใจทีจ่ ะไป (ไมสนใจโครงการนี)้
2. กำลังเดินไปทีป่ า ยรถเมล (คิดวาสิง่ นีเ้ ปนความคิดทีด่ ี
แตยังไมอุทิศตนใหกับมัน)
3. กำลังขึน้ รถเมล (อุทศิ ตนแตยงั ตองการขอมูลเพิม่ เติม)
4. อยูบนรถเมลและเพลิดเพลินกับการดูวิวผานหนาตาง
(อุทิศตนใหกับมันและมีแรงจูงใจ)
5. เดินรอบตลาดเพลิดเพลินกับบรรยากาศและผูคน
(อุทิศตนอยางเต็มตัวและพรอมที่จะรับมือกับ
ความทาทาย)

เมื่อทุกคนยืนอยูในที่ตาง ๆ แลว ใหถามพวกเขาบางคนวาเพราะอะไรพวกเขาจึงยืนอยูที่นั่น จากนั้น
ถามพวกเขาวามีสงิ่ ใดบางทีจ่ ะชวยพวกเขาใหเคลือ่ นไปในจุดทีอ่ ทุ ศิ ตนมากกวานี้ ความคิดเจาะลึกเหลานี้
อาจเปนประโยชนในการเปดเผยสิง่ ตาง ๆ ทีก่ ลมุ ไมไดคดิ ถึงมากอนและสามารถเอาไปใชสรางความชัดเจน
ใหกบั แงมุมบางอยางของโครงการนั้นที่คนตองการจะทำ
แบบฝกนีส้ ามารถนำไปใชไดในหลายจุดระหวางโครงการ เพือ่ คนหาวาคนยังคงอุทศิ ตนอยหู รือไมเมือ่ เทียบ
กับตอนตน หรือมีสงิ่ ใดเปลีย่ นแปลงหรือไม
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«ã π∑’Ë 3: °“√«“ß·ºπªØ‘∫μ— ß‘ “π
‡ªá“À¡“¬¢Õß «ã π∑’Ë 3:
เพื่อชวยชุมชนตั้งเปาหมายและพัฒนาแผนการปฏิบัติงานขึ้นมา
ขัน้ ตอนหลัก
1. ทำการศึกษาพระคัมภีรใ นหัวขอ "การเดินบนน้ำ" หากมีความเหมาะสม
2. วางแผนโครงการโดยทำแบบฝกหัดรถเมลเล็ก
3. ใชตารางการวางแผนเพื่อเปลี่ยนแบบฝกหัดรถเมลเล็กใหกลายเปนแผนขึ้นมา
4. ใชกจิ กรรมราวตากผาเพือ่ วางแผนวากิจกรรมใดควรเกิดขึน้ เมือ่ ใด
5. ทดสอบแผนโดยใชเหตุการณตา ง ๆ
6. ตรวจทบทวนตารางการวางแผนตาง ๆ
7. คิดถึงโครงสรางที่ดีที่สุดสำหรับกลุมเพื่อการบริหารโครงการ
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¢—πÈ μÕπ∑’Ë 1: °“√»÷°…“æ√–§—¡¿’√è
การทรงดำเนินบนน้ำ
อูโมจาคือการนำการเปลี่ยนแปลงทางบวกมาสูชุมชนและเปลี่ยนแปลงครอบครัวและบุคคล อูโมจา
เกี่ ย วข อ งกั บ การลองเสี่ ย งและต อ งใช ค วามกล า หาญและความเชื่ อ ที่ บ างครั้ ง อาจมี สิ่ ง ใหม เ กิ ด ขึ้ น
หรืออาจจะพบเจอกับคนที่เราอาจจะไมชอบหรือมีอคติตอพวกเขา
การศึกษาพระคัมภีรต อนนีห้ นุนใจเราใหลองเสีย่ ง ดวยความมัน่ ใจทีว่ า พระเจาทรงสัตยซอื่ และจะทรงนำเรา
และชวยเราผานความยากลำบากทัง้ หลายทีเ่ ราอาจพบเจอ
หากท า นต อ งการ ท า นอาจจะแบ ง การศึ ก ษาพระคั ม ภี ร ต อนนี้ อ อกเป น สามส ว น: การมองเห็ น ลม
การทรงดำเนินบนน้ำ และการเพงมองไปทีพ่ ระเยซู
อานมาระโก 6:45-56
การมองเห็นลม
1. มีแงมุมใดในโครงการนี้ที่ทานรูสึกกลัวอยางที่สุด
หรืออาจทำใหทานรูสึกไมไววางใจในพระเจา
2. สิ่งเหลานี้จะไดรับการจัดการในทางปฏิบัติ
และทางจิตวิญญาณไดอยางไร ?
3. อะไรคืออีกกาวหนึ่งที่ทานสามารถกาวออกมาได
เพือ่ จัดการกับความกลัวเหลานี้ ?
การทรงดำเนินบนน้ำ
4. ทานเคยมีประสบการณอะไรบางที่พระเจา
1. ความทาทายและปญหาในอดีตที่ทานเผชิญ
ทรงชวยใหทา นสามารถกลาลองเสีย่ งได ?
สงผลตอการเติบโตทางจิตวิญญาณ
ของทานอยางไรบาง ?
2. ทานคิดวาทีมของโครงการจะสามารถเติบโต
ผานความทาทายไดโดยวิธใี ดบาง ?
3. เราจะหาเวลาและพื้นที่ในการใครครวญ
ความทาทายตาง ๆ ไดอยางไร
และอธิษฐานเผือ่ สิง่ เหลานัน้ ?
การเพงมองพระเยซู
1. อะไรคือสิง่ ทีช่ ว ยเราใหกา วออกมาและกลาทีจ่ ะเสีย่ ง ?
2. เราจะหนุนใจกันและกันไดอยางไร ?
อธิษฐาน
เราอธิษฐานทีท่ า นจะมีกำลังทีจ่ ะตอสกู บั การเดินทางอันยาวนานนี้ - ไมใชกำลังอันนากลัวของฟนทีข่ บกัน
แนนแตเปนกำลังแหงพระสิรทิ พี่ ระเจาทรงประทานให กำลังทีท่ นทานตอสิง่ ทีไ่ มอาจทนทานไดและเทออก
มาเปนความชืน่ ชมยินดี การขอบพระคุณพระบิดาผทู รงทำใหเราเขมแข็งพอทีจ่ ะเปนสวนหนึง่ ของทุกสิง่ ที่
สดใสและงดงามที่พระองคทรงมีไวสำหรับเรา
(โคโลสี 1:11 จากพระคัมภีรฉ บับ The Message)
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เขียนคำพูดตาง ๆ เหลานี้ลงบนกระดาษและนำไปติดไวรอบ ๆ หอง หรืออีกวิธีหนึ่ง เขียนพวกมันลง
บนกระดานดำ เชิญใหทกุ คนเลือกคำพูดหนึง่ อันทีพ่ วกเขาคิดวามีประโยชนและเลาใหทกุ คนในกลมุ ฟงวา
เหตุใดพวกเขาจึงชอบคำพูดนั้นและมันหมายความกับเขาวาอยางไรในทางปฏิบัติ หากการอานหนังสือ
เปนเรือ่ งยากสำหรับพวกเขา ขอใหคนหนึง่ ชวยอานใหฟง และเชิญใหคนเลือกคำพูดคนละหนึง่ อัน

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

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

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

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

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

∫“ß§√—ßÈ ‡¡◊ÕË §«“¡™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°“√
„π ‘Ëß∑’Ë∑ã“π· ¥ßÕÕ°¡“‡¡◊ËÕ∑ã“π
‡º™‘≠°—∫æ“¬ÿππ—È ‰¥å∑”„Àå∑“ã π§åπ
æ∫«ã “ ¡’ Õ –‰√Õ¬ãŸ „ πμ— « ∑ã “ π ·≈–
μ—¥ π‘ „®«ã“Õ–‰√∑’ÕË ¬ã‡Ÿ ∫◊ÕÈ ßÀπå“∑ã“π

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

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

‡√“¡’∑“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—πÈ À√◊Õ‰¡ã À√◊Õ®–·§ã√ÕÕ¬ã∑Ÿ π’Ë π—Ë
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¢—πÈ ∑’Ë 2: ·∫∫ΩÉ°À—¥√∂‡¡≈è‡≈Á°
แบบฝกหัดนีอ้ าจถูกทำไปกอนหนานีก้ บั คริสตจักร ซึง่ เปนสวนหนึง่ ของการฝกสรางวิสยั ทัศนของพวกเขา
และอาจจะมีประโยชนที่จะทำซ้ำอีกครั้งเพื่อชวยใหชุมชนเริ่มคิดวาอะไรคือขั้นตอนสำคัญในการวางแผน
โครงการ ความจริงทีว่ า คริสตจักรไดทำแบบฝกหัดนีไ้ ปแลวครัง้ หนึง่ จะชวยใหพวกเขามีความมัน่ ใจทีจ่ ะทำ
มันอีกครั้งพรอมกับชุมชน
ตัวอยาง:
1. เราตองการทำอะไร ?
z โครงการสรางรายไดใหกับเยาวชน
2. เหตุใดเราถึงอยากทำสิง่ นัน้ ?
z คนหนุมสาวตองการรายไดและความรูสึกเติมเต็ม
3. เราจะทำสิง่ นีไ้ ดอยางไร ?
z ระบุสง
ิ่ ตาง ๆ ทีค่ นหนมุ สาวสามารถทำไดเพือ่ สรางรายได
z จัดตั้งคณะกรรมการสำหรับกลุมยอย
z ฝกอบรมกรรมการในดานทักษะและความรู
4. เรามีทรัพยากรอะไรบาง ?
z คนหนุมสาว
5. เราตองการใครบาง ?
z คนหนุมสาว
z คนทำงานที่เปนเยาวชน
z ผูนำชุมชนทองถิ่น
z ผูนำคริสตจักรทองถิ่น
6. มีอะไรทีจ่ ะยับยัง้ เราไดบา ง ?
z คนหนุมสาวขาดแรงจูงใจ
z ผูนำคริสตจักรไมมีการสนับสนุนคนหนุมสาว
z ขาดความรวมมือจากผน
ู ำชุมชน
7. อะไรทีอ่ าจเปนอุปสรรคไดบา ง ?
z การเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด
z การขาดการอุทิศตนจากกลุม
z ลมเหลวทีจ
่ ะจัดการกับเรือ่ งตาง ๆ อยางเหมาะสม
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«“ß‚§√ß √å“ß„Àå°—∫·ºπ¢Õß∑ã“π
วิธหี นึง่ ในการวางโครงสรางใหกบั แผนของทานคือการใชหวั ขอตาง ๆ ดานลางนี้
1. อะไรคือสิง่ ทีเ่ รากำลังจะทำ ?
สิง่ เหลานีค้ อื สิง่ ทีเ่ ราสามารถทำไดจริงเพือ่ ทำใหเปาหมายสำเร็จ ตัวอยางเชน อาจเปนการจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการสรางทักษะใหกับผูหญิงและเด็กกำพราเพื่อที่พวกเขาจะเรียนรูวิธีหาเงินผานการขาย
เครือ่ งหัตถกรรม หรือการพัฒนาวิธที างการเกษตรตาง ๆ
2. ทำไมเราถึงตองการทำสิง่ นี้ ?
นี่คือภาพรวมของทิศทางที่โครงการตองการจะทำใหสำเร็จและเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนที่กวางขึ้นไป
อีกดวย เชนเดียวกับรถเมลเล็กทีต่ อ งมีทศิ ทางในการเดินทาง โครงการของเราก็ตอ งการเปาหมาย
เชนเดียวกัน สิง่ นีอ้ าจเปนความตองการเพิม่ รายไดใหกบั ผหู ญิงทีอ่ อ นแอหรือเด็กกำพราในชุมชน
หรือการปรับปรุงน้ำและสุขอนามัยในชุมชน
3. เราจะทำสิง่ นีไ้ ดอยางไร ?
สิง่ เหลานีค้ อื งานตาง ๆ ทีผ่ เู กีย่ วของกับโครงการจะตองทำ เพือ่ ใหแนใจวางานไดเปนไปตาม
วัตถุประสงค ตัวอยางเชน การหาคนทีจ่ ะสอนกลมุ แมมา ยและเด็กกำพราใหมที กั ษะพืน้ ฐาน
ดานการตลาดและจัดหาสถานที่สำหรับการฝกอบรมนี้
4. เรามีทรัพยากรอะไรบาง ?
เปนเรือ่ งสำคัญทีจ่ ะตองคิดถึงทรัพยากรตาง ๆ ทีเ่ รามีอยซู งึ่ จะตองถูกใชในโครงการนี้ อาจประกอบ
ไปดวยแรงงานคน เวลา ประสบการณหรือทักษะ เชนเดียวกับทรัพยากรทางธรรมชาติตา ง ๆ
ความสัมพันธกบั องคกรอืน่ ๆ เงิน และการอธิษฐาน เปนเรือ่ งสำคัญดวยเชนกันทีจ่ ะพิจรณาวาทรัพยากร
ใดทีก่ ำลังตกอยใู นความเสีย่ ง หรือกำลังรอยหรอ และความคิดในการทำโครงการนีจ้ ะทำใหสถานการณ
ดีขึ้นหรือแยลง
5. ใครควรรวมงานนีบ้ า ง ?
นีค่ อื การพิจารณาถึงผทู คี่ วรจะมีสว นรวมในการออกแบบ ดำเนินงาน และประเมินผลโครงการ
และควรจะรวมเอาผทู ไี่ ดรบั ผลประโยชนและเจาหนาทีโ่ ครงการ ผนู ำคริสตจักร สมาชิกคริสตจักร
และเจาหนาที่รัฐของทองถิ่นเอาไวดวย
6. อะไรทีอ่ าจยับยัง้ เราไวไดบา ง ?
นีค่ อื การมองสิง่ ทีอ่ าจจะหยุดไมใหโครงการไดเริม่ ออกตัว สิง่ นีอ้ าจเปนการตอตานจากสมาชิกคนอืน่ ๆ
ในชุมชน การขาดเงินทุน หรือการขาดทักษะและประสบการณ
7. อะไรทีอ่ าจกีดขวางการทำงานของเรา ?
นีค่ อื ทุกสิง่ ทุกอยางทีอ่ าจขัดขวางโครงการของเราหลังจากทีไ่ ดเริม่ ออกตัวไปแลว สิง่ เหลานีอ้ าจเปน
ความขัดแยงในทองถิน่ ภูมอิ ากาศทีผ่ ดิ ฤดูกาล ความเจ็บปวยของเจาหนาทีโ่ ครงการ หรือนโยบาย
ของรัฐบาล
8. งบประมาณ
เมือ่ ทานไดดกู จิ กรรมทัง้ หมดทีโ่ ครงการจะตองทำแลว เปนความคิดทีด่ ที จี่ ะดูวา กิจกรรมเหลานีจ้ ะมี
คาใชจา ยเทาใด
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ชือ่ โครงการ
สิง่ ทีเ่ ราจะทำคืออะไร ?
เหตุใดเราจึงตองการทำสิง่ นี้ ?
เราจะทำสิ่งนี้ไดอยางไร?
1. ใครจะเปนคนทำอะไร ?
2. เราควรจะเริม่ งานนีเ้ มือ่ ใด ?
3. เราจะตองเตรียมอะไรบาง ?
4. เราจะเริม่ เตรียมงานเมือ่ ใด ?
5. มีคา ใชจา ยเทาใด ?
- ตองใชเวลานานเทาใด ?
- ตองใชเงินจำนวนเทาใด ?
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บทนำ
ณ จุดเริม่ ตนของโครงการ เปนเรือ่ งสำคัญทีจ่ ะตองทำใหงานทุกงานมีความชัดเจน และใครจะเปนผทู ำงาน
เหลานัน้ สวนสำคัญในขัน้ ตอนนีค้ อื การจัดลำดับความสำคัญวางานใดจะตองทำใหเสร็จกอน
กิจกรรมการจัดลำดับความสำคัญ
เพือ่ แนะนำใหทราบถึงความสำคัญของการจัดลำดับความสำคัญ
ใหกลมุ อภิปรายปริศนาดานลางนี้ และตอดวยกิจกรรมราวตากผา
"ชายคนหนึ่งมีของสามอยาง: หมาปาไฮยีนา ใบมันฝรั่งจำนวนหนึ่ง และแพะหนึ่งตัว ของทั้งหมดนี้มีคา
ตอเขาเทาเทียมกัน เขาจะตองขามแมน้ำขนาดใหญแหงหนึง่ แตเรือสามารถพาตัวเขาไปไดกบั สิง่ ของเพียง
หนึ่งอยางเทานั้น หากหมาปาไฮยีนาถูกทิ้งไวบนฝงกับแพะ แพะก็จะถูกหมาปากิน หากแพะถูกทิ้งไวกับ
ใบมันฝรัง่ ๆ ก็จะถูกแพะกิน ชายคนนีจ้ ะพาของทัง้ สามสิง่ นีข้ า มแมน้ำอยางปลอดภัยไดอยางไร ?"
ทานอาจใหชุมชนแสดงปริศนาเรื่องนี้และพยายามคนหาคำตอบ

(คำเฉลยคือ: การเดินทางครัง้ ที่ 1. พาแพะขามไปกอน กลับมาเรือเปลา การเดินทางครัง้ ที่ 2: พาไฮยีนา
ไป พาแพะกลับมาดวยการเดินทางครัง้ ที่ 3: พาใบมันฝรัง่ ไปอีกฝง กลับมาเรือเปลา การเดินทางครัง้ ที่ 4:
มารับแพะขามไปอีกฝง
แบบฝ ก หั ด นี้ ส ามารถช ว ยให ชุ ม ชนใคร ค รวญถึ ง ลำดั บ ความสำคั ญ ต า ง ๆ ทรั พ ยากรของชุ ม ชน
อยางเชนเรือ อาจจะมีขนาดเล็กเกินไปที่จะทำอะไรทุกอยางในครั้งเดียว ดังนั้น จึงตองมีการจัดลำดับ
ความสำคัญ งานบางอยางอาจออกมาดีทสี่ ดุ หากทำตามขัน้ ตอนเฉพาะของมัน และการทำสิง่ ใดสิง่ หนึง่
กอนก็อาจสงผลลบทีต่ ามมาตอวิถชี วี ติ ดานตาง ๆ ของชุมชน ตัวอยางเชน การตัดตนไมในบริเวณรอบ ๆ
ออกจนหมดเพื่อปลูกบานหรือทำไรทำนาอาจทำใหอยางหนึ่งดีขึ้น แตสิ่งนี้จะนำไปสูปริมาณน้ำฝน
ที่นอยลงและพืชผลที่คุณภาพไมดีในระยะยาว
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กิจกรรมนีเ้ ปนการพยายามชวยใหผเู ขารวมไดเห็นภาพสิง่ ตาง ๆ ทีพ่ วกเขาจะตองทำเพือ่ ใหโครงการสำเร็จ
ใหกลมุ ไดเห็นภาพกิจกรรมตาง ๆ บนกระดาษ จากนัน้ ใหกลมุ ไดอภิปรายวาควรจัดลำดับสิง่ ตาง ๆ อยางไร
วิธีทำตามลำดับ
1. เขียนรายการเปาหมาย วัตถุประสงคและกิจกรรมตาง ๆ
ที่จะตองทำเพื่อใหโครงการนี้สำเร็จลงบนกระดาษ
และหนีบพวกมันเอาไวบนราวตากผา หรือเชือก
2. เรียงลำดับกิจกรรมบนเชือกใหมตามลำดับที่ควร
จะถูกทำ
3. อภิปรายวากิจกรรมเหลานี้ควรถูกจัดทำอยางไร
และตองมีทักษะและประสบการณใดบาง
เพื่อในการทำงานเหลานี้
4. อภิปรายวาใครคือคนทีเ่ หมาะสมมากทีส่ ดุ ในการทำกิจกรรมแตละอัน และทำเมือ่ ใด
5. ใชสถานการณในหนา 20 เพือ่ ใหไดความเขาใจทีล่ กึ ซึง้ ยิง่ ขึน้ ในเรือ่ งของปจจัยอืน่ ๆ ทีค่ วรจะเอา
เขามาพิจารณาดวยในการวางแผนโครงการ
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การวางแผนกิจกรรมตาง ๆ
เมื่อทานไดตัดสินใจแลววาจะทำอะไรบางและจะทำอยางไร ตารางดานลางนี้เปนเครื่องมือที่ดีสำหรับ
จัดระเบียบวาทานจะทำอะไรและทำเมื่อใด
ตารางการวางแผนงาน
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แบบฝกหัดทีม่ ปี ระโยชนอกี อันหนึง่ ก็คอื การจินตนาการวาโครงการไดดำเนินการไปแลวเปนเวลาหกเดือน
และบุคคลตาง ๆ ดานลางนีค้ อื บทบาทสมมุติ ใหผเู ขารวมสมมุตวิ า พวกเขาเปนคนเหลานัน้ และมองยอน
กลับไปและบอกเลาถึงความรูสึกของพวกเขาวาสิ่งตาง ๆ ไดดำเนินไปอยางไรบาง ใหเวลาคนสิบนาที
เพือ่ คิดถึงบทบาทสมมุตขิ องพวกเขา จากนัน้ เชิญพวกเขากลับเขากลมุ และใหแบงปนความคิดของพวก
เขา ใหกลมุ ไดสงั เกตดวยวาความคิดไตรตรองอันใดบางทีแ่ สดงออกถึงความกลัว ซึง่ ความคิดเหลานัน้ ควร
จะไดรบั การดูแลในแผนงานปจจุบนั ของโครงการ และใหสงั เกตดวยเชนกันวาความรสู กึ ใดเปนสิง่ ทีโ่ ครงการ
จะทำไดสำเร็จ และตรวจสอบวาในแผนของโครงการไดรวมเอาสิง่ เหลานัน้ เขาไปแลวหรือไม
1. สมาชิกชุมชน
ทานมารวมโครงการนีเ้ ปนเวลา 6 เดือนแลว และทานจะบรรยาย
ทุกอยางทีท่ า นคิดวามันดีมาก และสิง่ ทีท่ า นคิดวานาเปนหวง
และเปนเรื่องทาทายเชนกัน
2. ผนู ำคริสตจักร
ทานสนับสนุนโครงการนีม้ าตัง้ แตเริม่ แรก และทานเห็นวากลมุ นี้
ไดทำงานหนักกันอยางไรบางเพื่อที่จะจัดตั้งและบริหารโครงการ
มาตลอดหกเดือน ทานจะพูดถึงสิง่ ทีท่ า นคิดวาโครงการนี้
ไดทำใหกบั คริสตจักร และความสัมพันธของโครงการกับชุมชน
และผลกระทบของโครงการตอกลุมที่ดำเนินการโครงการนี้
3. สมาชิกชุมชนที่เขารวม
เปนเวลา 3 เดือนแลวทีท่ า นไดเขามาชวยโครงการ ทานจะเลาให
กลมุ ฟงวาในระยะสัน้ ๆ ทีท่ า นไดเขารวมโครงการนัน้ เปนอยางไรบาง
โดยเฉพาะอยางยิง่ ทานจะเลาใหฟง วาคนอืน่ ๆ ในโครงการ
ไดตอ นรับทานอยางไรในสามเดือนนี้ และทานไดใช ทักษะ
และประสบการณอะไรไปบาง
4. สมาชิกของกลุมผูประสานงานทองถิ่น
ทานไดมสี ว นรวมในโครงการมาเปนเวลา 12 เดือนแลวระหวาง
การวางแผนและการออกแบบ ในระหวาง 6 เดือนทีผ่ า นมา
ทานไดชว ยในการบริหาร ใหทา นเลาใหกลมุ ฟงถึงความชืน่ ชมยินดี
และความทาทายตาง ๆ ในตลอด 18 เดือนทีผ่ า นมา
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การไดทำสถานการณตาง ๆ ดานบน และใหความคิดเบื้องลึกกับแผนตาง ๆ ซึ่งเปนการตรวจตรา
ครั้งสุดทาย และจะเปนประโยชนที่จะทบทวนแผนงานโครงการทั้งหมดกับกลุมเพื่อทำใหแนใจวาทุก
อยางนัน้ ถูกครอบคลุมดีแลว และทุกคนมีความเขาใจทีช่ ดั เจนวาพวกเขาจะตองทำอะไรบาง
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เมื่อคิดถึงการดำเนินงานโครงการแลว เปนเรื่องสำคัญที่จะคิดวาโครงการจะไดรับการสนับสนุนจาก
กลุมคนไดอยางไร ดานลางนี้คือโครงสรางตาง ๆ ที่อาจมีความเหมาะสม กลุมผูประสานงานทองถิ่น
อาจจะเหมาะกับโครงสรางอันใดอันหนึ่งดานลางนี้ หรืออาจสงกลุมเล็กกลุมหนึ่งเพื่อเปนตัวแทนของ
พวกเขาในการเปนหนึ่งในกลุมดานลางนี้
ก. กลมุ ทำงานโครงการ
นี่คือกลุมที่จะถูกจัดตั้งขึ้นมาสำหรับตลอดระยะเวลาของโครงการ
อาจเปนการเหมาะสมทีจ่ ะมีกลมุ ทำงานโครงการหลายกลมุ เพือ่ ชวยงาน
โครงการตาง ๆ ทัว่ ทัง้ ชุมชน กลมุ ทำงานโครงการตาง ๆ นี้ อาจรายงาน
ตอกลมุ ผปู ระสานงานทองถิน่ อยางนอยทีส่ ดุ จะตองมีผปู ระสานงาน
ทีไ่ ดรบั การเสนอชือ่ คนหนึง่ หรือผนู ำคนหนึง่ ทีจ่ ะทำใหแนใจวากลมุ ทำงาน
ไปไดดว ยดี พวกเขามีหนาทีใ่ นการจัดประชุมตาง ๆ มอบหมายงาน
ตาง ๆ และทบทวนวาโครงการกำลังดำเนินไปอยางไร
ข. คณะกรรมการโครงการ
กลมุ นีม้ คี วามเปนทางการมากกวาและมีหนาทีแ่ ละการทำงานทีเ่ จาะจง
และมีศกั ยภาพในการดูแลโครงการหลาย ๆ โครงการในระยะเวลาทีย่ าวนาน
หนาทีต่ า ง ๆ อาจประกอบไปดวย ผปู ระสานงานหรือประธาน เลขานุการ
เหรัญญิก และกลมุ สมาชิก อาจมีการเลือกตัง้ สมาชิกใหมเขามาดวย
และมีการ จัดตัง้ ระเบียบบัญญัติ ในบางกรณี กรรมการโครงการอาจดูแล
ชุดรองคณะกรรมการผมู หี นาทีร่ บั ผิดชอบโครงการเฉพาะ เชน
รองคณะกรรมการ สำหรับน้ำและสุขอนามัย โรงเรียน ปศุสตั วและสุขภาพ
ค. องคกรชุมชน
นี่คือกลุมที่มีสถานะตามกฎหมายที่ควรมีระเบียบบัญญัติและมีสมาชิก
ทีไ่ ดรบั การเลือกเขามาและมีโครงสรางตำแหนงหนาทีต่ า ง ๆ นีเ่ ปนกลมุ
ทีม่ คี วามเปนทางการมากกวาแตมขี อ ไดเปรียบดานความถูกตอง
ตามกฎหมาย ดังนัน้ องคกรนีจ้ งึ สามารถดำเนินการขอทุนจากองคกร
ตามกฎหมายหรือหนวยงานตางชาติ นี่ อาจจะเปนผลลัพธจากการ
ทำงานของคณะกรรมการอยางประสบความสำเร็จในตลอดหลายป
(ดูเลมที่ 5 หนา 14-18 สำหรับการจัดตัง้ และดำเนินงานองคกรชุมชน)
การคิดไตรตรอง
ทานคิดวาโครงสรางใดทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ กับชุมชนของทานในเวลานี้ ?
ทานจะตองสรางโครงสรางขึน้ มาใหมหรือไม หรือทานสามารถทำงานโดยใชโครงสรางทีท่ า นมีอยแู ลว
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สวนนี้เปนสวนที่สำคัญที่คริสตจักรและชุมชนจะตองทบทวนและคิดใครครวญยอนกลับไปดูสิ่งที่ทำได
ดีและสิง่ ทีน่ า จะทำไดดกี วานี้ ในแบบทีพ่ วกเขาไดเรียนรแู ละทำงานรวมกัน
การคิดไตรตรองสำหรับสวนที่ 1: การคิดฝน
1. เราจัดทำ "การคิดฝน" กับชุมชนไดดแี คไหน ?
2. อะไรทีไ่ ดผลดีทสี่ ดุ และอะไรคือสิง่ ทีเ่ ราควรทำใหดกี วานีใ้ นครัง้ ตอไป ?

การคิดไตรตรองสำหรับสวนที่ 2: สรางความชัดเจนใหกบั สิง่ ทีจ่ ะทำตอไป
1. มีความเขาใจรวมกันหรือไมตอ ปญหาหลักทีช่ มุ ชนกำลังเผชิญอยู ?
2. เราในฐานะของชุมชนจัดลำดับความสำคัญของความตองการทีเ่ ราอยากจะเขาไปดูแลไดดเี พียงใด ?

การคิดไตรตรองสำหรับสวนที่ 3: การวางแผนปฏิบตั กิ าร
1. เราวางแผนรวมกันไดดเี พียงใด ?
2. แผนการตาง ๆ ทีเ่ ราวางเอาไวมคี วามเปนไปไดจริง
และสามารถทำใหสำเร็จไดหรือไม ?
3. เราจะวัดความกาวหนาของสิง่ ตาง ๆ ทีเ่ ราตัดสินใจทำไดอยางไร ?
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เพื่อชวยใหกลุมทำงานโครงการไดคิดถึงแงมุมสำคัญทุกดานของการดำเนินงานโครงการในแตละวัน
เนือ้ หาของระยะที่ 4
ระยะนีป้ ระกอบไปดวยกิจกรรมและเครือ่ งมือมากมายเพือ่ ชวยกลมุ ดำเนินงานและบริหารโครงการชุมชน
กิจกรรมและเครื่องมือตาง ๆ นี้ไมควรทำทั้งหมดในคราวเดียวและควรเลือกใหเหมาะสมกับสถานการณ
ของทาน
ขณะทีท่ า นใชเครือ่ งมือและกิจกรรมเหลานี้ สิง่ สำคัญก็คอื จะตองคิดถึงคำถามในขอที่ 12 เรือ่ งการเรียนรู
และการใครครวญอยูเสมอ
1. พระคัมภีรศึกษาเรื่องเนหะมีย
2. การสรางความชัดเจนใหกบั วัตถุประสงคของโครงการและงานสำคัญตาง ๆ ทีต่ อ งทำเปนอันดับแรก
3. วิธีติดตามผลโครงการของทาน
4. เราควรมอบหมายงานอยางไร ?
5. การจัดการและการใหคณ
ุ คากับผูอื่น
6. เราจะรักษาแรงจูงใจของเราเอาไวไดอยางไร ?
7. การสรางทีมงาน
8. วิธีจัดการประชุมอยางมีประสิทธิภาพ
9. วิธีการแจงใหผูอื่นไดรับทราบขอมูลอยูเสมอ
10.การบันทึกการทำงานของโครงการ
11. การใชคำแนะนำจากผเู ชีย่ วชาญ
12.การเรียนรูและการคิดไตรตรอง
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เนหะมียสรางกำแพง
สวน ก: การทำงานรวมกัน
อานเนหะมีย 2:17 - 3:32
ในการศึกษาพระคัมภีรใ นหนา 68 เราเห็นวิธที เี่ นหะมียป ระเมิน
ความตองการการซอมแซมกำแพงเมืองเยรูซาเล็ม ในขอพระคำตอนนี้
เราเห็นเนหะมียกำลังชวยจัดระเบียบงานการสรางกำแพงขึ้นอยางแทจริง
1. มีอะไรเกิดขึน้ ในขอพระคำตอนนี้ ?
2. คนทีท่ ำงานมีเพียงแคเนหะมียแ ละผรู บั ใชของทานเทานัน้ หรือไม ? มีใครอีกบางทีเ่ ขามามีสว นรวม ?
คนทีเ่ ขามามีสว นรวมคือปุโรหิต 3:1, 22 , 28) ชางทองและชางน้ำหอม (3:8, 32) ผปู กครองแขวง (3:12)
ผหู ญิง (3:12) ผอู ยอู าศัยทีน่ นั่ (3:13, 23, 29) และคนเฝาประตู (3:29)
3. ทานคิดวาจำนวนของคนที่ไดมีสวนรวมในการชวยสรางกำแพงนั้นชวยใหการสรางเปนไปไดเร็วขึ้น
หรือชาลง ?
4. ใครทีไ่ ดมสี ว นรวมในโครงการอูโมจาไปแลวในชุมชนของทาน ? ใชทา นหรือไม ? เราจะสงเสริมใครอีก
บางใหมสี ว นรวมมากขึน้ ?
5. เนหะมียไ ดใหคนหลายระดับเขามามีสว นรวม - คนรวยและคนจน ผชู ายและผหู ญิง ผอู ยอู าศัยในพืน้ ที่
นัน้ และคนทีอ่ าศัยอยหู า งไกล ทานจะชวยทุกคนทีอ่ ยากมีสว นรวมใหเขามาชวยเหลือโครงการนีไ้ ดอยางไร ?
สวน ข: การเอาชนะความยากลำบากตาง ๆ
อานเนหะมีย 4:1-23
1. มีอะไรเกิดขึ้นในขอพระคำสวนนี้?
2. เนหะมียแ ละผชู ว ยสรางกำแพงขึน้ มาใหมกำลังเผชิญความยากลำบากอะไรบาง ?
3. ทานกำลังเผชิญความยากลำบากใด ๆ ในโครงการอูโมจาหรือไม ?
4. เนหะมียม วี ธิ ใี นการตอบสนองตอความยากลำบากอยางไร ?
ทานอธิษฐานขอความชวยเหลือ (ขอ 4) ทานหนุนใจผคู น (ขอ 14) และทานลงมือทำ (ขอ 21-23)
5. ทานจะตอบสนองกับความยากลำบากทีท่ า นกำลังเผชิญดวยวิธใี ด ?
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ขณะที่ทานออกตัวโครงการนี้ เปนความคิดที่ดีที่จะพูดคุยกันในเรื่องของวัตถุประสงค ขณะที่ทานนำ
การสนทนานัน้ ใหรวมเอาประเด็นตาง ๆ ดานลางนีเ้ อาไวดว ย
1. เตือนกลุมถึงวัตถุประสงคของโครงการ
2. ตกลงกันในเรือ่ งวันเวลาสถานทีข่ องการประชุมตาง ๆ
3. กลับมาดูหนาที่และความรับผิดชอบของผูรวมโครงการ
4. พูดคุยกันถึงความหวังและความกลัวตาง ๆ สำหรับโครงการนี้
5. ระบุความทาทายตาง ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ ได และวิธจี ดั การกับพวกมัน อาจเปนความคิดทีด่ ที จี่ ะทำ
แบบฝกหัดรถเมลเล็กในหนา 45 ของเลมที่ 1อีกครัง้ โปรดใหความสนใจในเรือ่ งของสิง่ ทีอ่ าจยับยัง้ เรา
และสิ่งที่อาจกีดขวางการทำงานของเราเปนพิเศษดวยเชนกัน
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สวนสำคัญของการดำเนินงานโครงการคือการสามารถวัดความกาวหนาของงานไดในดานทีโ่ ครงการถูกจัด
ทำไปอยางไรและโครงการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผูคนอยางไร สิ่งนี้เรียกวาการติดตามผล การติดตามผล
คือการเก็บรวมรวมขอมูลทีช่ ว ยใหเราทราบวาโครงการนัน้ ดำเนินไปอยางไร สวนใหญแลวจะเกีย่ วของกับ
การเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนประจำจากบันทึกการเขางาน ขอมูลสะทอนกลับจากสมาชิกชุมชนใน
ดานที่พวกเขาคิดวาโครงการนี้มีประโยชนอยางไรบาง และเปนการทบทวนตรวจสอบงบประมาณและ
คาใชจา ยตางๆ อีกดวย การติดตามผลนัน้ มีประโยชนเปนอยางยิง่ เพราะจะใหขอ มูลมากมายทีเ่ ราสามารถ
ใชดูไดในตอนจบของโครงการเมื่อโครงการถูกประเมินผล
มีคำถามสำคัญสามคำถามทีจ่ ะตองใชถามในขณะทีต่ ดิ ตามผลของโครงการ
เราทำในสิง่ ทีเ่ ราบอกวาเราจะทำหรือไม ?

เราสรางความแตกตางหรือไม ?

เราสามารถใชทักษะและทรัพยากรของเรา
ใหมปี ระสิทธิภาพมากกวานีห้ รือไม ?
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หากทานไมไดถามคำถามเหลานีอ้ ยางเปนประจำ ทานอาจพบวาตัวเองกำลังไปในทิศทางทีท่ า นไมอยากไป

ตัวอยางเชน หากทานตองการติดตามความกาวหนาของการสรางโรงเรียนในชุมชนแลวละก็ คำถามดาน
ลางเหลานี้อาจเปนประโยชนแกทาน
- เรามีทรัพยากรทุกอยางทีเ่ ราตองการเพือ่ จะสรางโรงเรียนหรือไม ?
- โรงเรียนกำลังถูกสรางตามมาตรฐานทีด่ หี รือไม ?
- ทุกคนทำงานรวมกันเปนทีมหรือไม
- ทักษะตาง ๆ ถูกใชไปอยางมีประสิทธิภาพหรือไม ?
- โครงการนีด้ ำเนินตามงบประมาณหรือไม ?
การติดตามตรวจตรางบประมาณ
วิธที ดี่ ที สี่ ดุ ในการติดตามงบประมาณคือการเปรียบเทียบงบประมาณนัน้ กับสิง่ ทีไ่ ดใชจา ยไปแลว (คาใชจา ย
ตาง ๆ) สิง่ นีจ้ ะตองทำอยางเปนประจำเพือ่ สามารถทำการเปลีย่ นแปลงตาง ๆ ได หากมีความจำเปน
รายละเอียด

งบประมาณ

คาใชจา ย

ซื้อซุง
ซื้อซีเมนต
ซื้อทราย
ซื้ออิฐ
คากออิฐ
หลังคาสังกะสี

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

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

ยอดรวม

161,500

149,000
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ตารางติดตามผล
รายการ กิจกรรมถูก
กิจกรรม จัดขึ้นเมื่อใด
ของ
โครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กิจกรรมจัดไดดี ใครควรเปนผูเก็บ
กิจกรรรมนี้ไดกอ
เพียงใด ? อะไรที่ รวบรวมขอมูลเกีย่ วกับ ใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
สามารถปรับปรุง กิจกรรม ?
ทีด่ อี ะไรบาง ?
ใหดขี นึ้ ไดบา ง ?

ตารางนี้มีประโยชนสำหรับการวางแผนวาทานจะติดตามผลของกิจกรรมตาง ๆ ที่ทานกำลังทำอยูได
อยางไร หากเปนไปได ใหลองและเขียนตารางนี้ลงในกระดาษแผนใหญ เพื่อที่จะสามารถมองเห็นและ
ตรวจสอบไดขณะการประชุมกับชุมชน และอาจเปนประโยชนที่จะคิดถึงการใชตารางบางอันจากการ
เก็บรวมรวมขอมูลในเลมที่ 2 หนา 33-42 เพราะขอมูลเหลานัน้ จะแสดงใหทา นเห็นถึงความแตกตางระหวาง
จุดเริม่ ตนโครงการและโครงการในปจจุบนั กำลังอยู ณ จุดใด
ทำใหแนใจวาการบันทึกตาง ๆ นัน้
มีการออกแบบทีด่ ี มีการเก็บรักษาอยางดี
มีประโยชน มีความถูกตอง และสามารถเขาถึงได
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4. ‡√“§«√®–¡Õ∫À¡“¬ß“πÕ¬ã“ß‰√ ?
หนาทีห่ ลักของผปู ระสานงานก็คอื การคิดเรือ่ งการมอบหมายงาน การมอบหมายงานคือการใหหนาทีค่ วาม
รับผิดชอบของงานเฉพาะบางอยางใหกบั คนอืน่ ๆ
การมอบหมายงานเปนสิ่งที่สำคัญเปนอยางยิ่งเพราะจะทำใหเราสามารถ
มีเวลาได และชวยใหงานถูกทำใหสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพและยังชวยให
ทุกคนมีแรงจูงใจ มีความมัน่ ใจและทักษะมากขึน้ อีกทัง้ ยังชวยลดปริมาณ
งานของผปู ระสานงานโครงการลงไปอีกดวย ดานลางนีค้ อื การลงมือปฏิบตั ิ
อยางงายสำหรับการมอบหมายงานอยางประสบความสำเร็จ
การปฏิบตั ขิ นั้ ที่ 1: ตัดสินใจวาจะมอบหมายงานใหแกใคร
การปฏิบตั ขิ นั้ ที่ 2: แสดงใหเห็นถึงประโยชนหรือความสำคัญ
ของงานที่จะมอบหมายให
การปฏิบตั ขิ นั้ ที่ 3: ยอยงานใหเล็กลงและตัดสินใจวางานในแตละดานนั้นตองการความชวยเหลือ
ในระดับใด
การปฏิบตั ขิ นั้ ที่ 4: หาเวลาสำหรับการอบรมผทู ที่ ำงาน หากจำเปน
การปฏิบตั ขิ นั้ ที่ 5: อนุญาตใหมกี ารฝกทำงานในสิง่ แวดลอมทีป่ ลอดภัย และขอใหสง ขอมูลปอนกลับ
การปฏิบตั ขิ นั้ ที่ 6: งานถูกทำภายใตการดูแล หากมีความเหมาะสม

การปฏิบตั ขิ นั้ ที่ 7: มีการพบกันเพื่อใหขอมูลปอนกลับ
การปฏิบตั ขิ นั้ ที่ 8: ฉลองถึงสิ่งที่ทำไดดีและยืนยันรับรองบุคคลนั้น
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ขณะทีด่ ำเนินงานโครงการ ในกรณีสว นใหญแลว เราตองการใหคนเขามามีสว นรวมโดยตรงหรือตรวจสอบงาน
วิธที เี่ ราสนับสนุนและใหกำลังใจผอู นื่ จะเปนตัวกำหนดแรงจูงใจและการอุทศิ ตนของพวกเขาใหกบั โครงการ
วิธสี ำคัญในการทำสิง่ นีก้ ค็ อื การใหคณ
ุ คากับคนและใหขอ มูลตอบกลับทางบวก
นี่คือวิธีบางอยางที่จะแสดงใหผูอื่นทราบวาเขามีคุณคา
1. กลาวตอนรับพวกเขา ณ จุดเริม่ ตนของวัน
2. หาโอกาสทีจ่ ะขอบคุณพวกเขาสำหรับสิง่ ตาง ๆ ทีพ่ วกเขาทำระหวางวันนัน้ อยางไรก็ตาม
ทำการขอบคุณเล็ก ๆ
3. ขอความคิดเห็นจากพวกเขา
4. แสดงความสนใจตอพวกเขาในฐานะที่เปนผูคน
5. ฉลองความสำเร็จในงานรวมกันกับพวกเขา
6. ใหโอกาสพวกเขาไดรับการฝกอบรม
7. สนับสนุนพวกเขาใหแบงปนประสบการณที่คริสตจักรหรือในการประชุมชุมชน
8. มอบเครื่องเขียนหรือหนังสือขอมูลแกพวกเขา
¢Õ∫§ÿ≥

กฎของการใหขอมูลตอบกลับทางบวก
z ควรใหอยางบอยครั้ง
z ควรจะแตกตางกันไป
z ควรจะซื่อสัตยจริงใจ
z ควรจะเหมาะสมกับความสำเร็จนั้น
z ควรจะคงเสนคงวา
z ถูกกาลเทศะ
z มีความเหมาะสมกับคน ๆ นัน
้ ใหมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะเปนไปได ?
งานทีจ่ ะตองทำ
ใหเขียนรายการวิธที ที่ า นใหคณ
ุ คากับผอู นื่ ในปจจุบนั นี้ และทานคิดวาจะสามารถทำอยางไรใหดขี นึ้ กวาเดิม
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ระหวางชวงอายุของโครงการ เปนสิง่ สำคัญทีจ่ ะตองชวยทุก ๆ คนทีเ่ กีย่ วของใหมแี รงบันดาลใจและรักษา
แรงจูงใจของพวกเขาเอาไว มีหลายวิธดี ว ยกันในการทำสิง่ นี้
1. กลับไปทบทวนการศึกษาพระคัมภีรต อนตาง ๆ ทีอ่ ยใู นคมู อื นี้ รวมถึงการศึกษาพระคัมภีรอ นื่ ๆ
ที่ทานเคยใชและทานคิดวามีประโยชน
2. หาโอกาสฉลองประเด็นสำคัญของความสำเร็จในชวงอายุของโครงการ
3. หากเหมาะสม หาโอกาสลงขาวความสำเร็จของโครงการในหนังสือพิมพทอ งถิน่ หรือสถานีวทิ ยุชมุ ชน
4. สำหรับบางโครงการ บางครัง้ เปนเรือ่ งดีทจี่ ะจัดการแสดงสินคาหรือหัตถกรรมของทองถิน่ ทีถ่ กู ผลิต
ขึ้นมาโดยชุมชน
5. หากมีทนุ ทรัพยเพียงพอ อาจเปนเรือ่ งสนุกทีจ่ ะไดมอบเสือ้ ยืดหรือหมวกแกปทีม่ ตี ราของโครงการ
ใหแกเจาหนาที่โครงการ
6. จัดทำ "กิจกรรมจักรยาน"
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ขณะทีด่ ำเนินงานและจัดตัง้ โครงการตาง ๆ ขึน้ มา เปนเรือ่ งสำคัญทีจ่ ะทำงานรวมกันเปนทีมและแบงงาน
และความรับผิดชอบตาง ๆ สวนใหญแลวจะตองมีการรักษาสมดุลระหวางการทำใหงานกาวหนาตอไป
กับการทำใหแนใจวากลุมหรือคณะกรรมการนั้นยังอยูดวยกันและสนับสนุนกันและกัน
วิธหี นึง่ ทีจ่ ะทำสิง่ นีค้ อื การใชกจิ กรรมจักรยาน มีการทำงานหลายอยางทีต่ อ งทำเพือ่ ชวยงานภายใตลอ หลัง
และมีสิ่งที่ตองลงมือทำหลายอยางเพื่อรักษาเอกภาพและจิตวิญญาณที่ดีของกลุมภายใตลอหนา

สิง่ ทีช่ ว ยในเรือ่ งงาน

สิง่ ทีช่ ว ยรักษาจิตวิญญาณทีด่ ขี องกลมุ

1. การริเริม่ ทำใหกลมุ เริม่ ทำงาน เสนอขอชีแ้ นะ
ใหม ๆ หัวขอใหม ๆ เพือ่ อภิปรายหรือวางแผน
รวมกัน
2. การขอขอมูล ดึงทรัพยากรออกมาจากกลมุ
และระบุขอ มูลทีต่ อ งคนหามาจากทีอ่ นื่ ๆ
3. การใหขอ มูลหรือขอเท็จจริงหรือแบงบัน
ประสบการณทเี่ กีย่ วโยง
4. การขอความคิดเห็น การตัดสินใจทีด่ นี นั้
ขึน้ อยกู บั การทราบวาทุกคนคิดและรสู กึ อยางไร
เกีย่ วกับขอเสนอแนะนัน้
5. การขอความคิดเห็น บางคนทำสิง่ นีม้ ากเกินไป
และบางคนก็ทำนอยเกินไป บางทีอาจจะตอง
หาวิธที จี่ ะไดทราบความคิดเห็นทัง้ หมดในเวลา
ทีเ่ ร็วขึน้
6. การอธิบาย ใหตวั อยางทีเ่ ปนไปไดจริง
เพือ่ ทำใหประเด็นชัดเจน
7. การสรางความชัดเจน ถามคำถาม หรือกลาว
ประเด็นซ้ำโดยใชคำพูดทีต่ า งออกไปเพือ่ ทำให
ชัดเจนกับทุกคน
8. การสรุป กลาวถึงประเด็นหลัก ทีไ่ ดพดู ไปแลว
อยางสัน้ ๆ

1. การสนับสนุน เปนมิตร ตอบสนองและ
เสริมสรางขอเสนอแนะของผอู นื่ และแสดง
ความชืน่ ชมผอู นื่ และความคิดของพวกเขา
2. การเปนผดู แู ล ใหโอกาสคนทีไ่ มคอ ยพูดให
รวมการสนทนา
3. การสรางมาตรฐาน ตัวอยางเชน "ใหเราลอง
พยายามติดอยกู บั ประเด็นและหลีกเลีย่ ง
การพูดคุยในเรือ่ งอืน่ ๆ"
4. การวินจิ ฉัยความยากลำบาก ตัวอยาง เชน
"ฉันคิดวาฉันไมสามารถตัดสินใจสิง่ นีไ้ ดจนกวา
เราจะไดขอ มูลมากกวานี"้
5. การแสดงความรสู กึ สวนตัวและความรสู กึ
ของกลมุ ตัวอยางเชน ผมเริม่ จะเบือ่ แลว
นีเ่ ปนประเด็นเล็ก ๆ ทีเ่ ราใชเวลากับมันมา
ครึง่ ชัว่ โมงแลว"
6. ความปรองดอง ชวยผทู ขี่ ดั แยงกันอยใู หเขาใจ
ความเห็นของอีกฝาย
7. การประเมินผล สรางโอกาสใหคนไดแสดง
ความรสู กึ และปฎิกริยาตาง ๆ ตอการทำงาน
ของกลมุ
8. การลดความตึงเครียด วางปญหาไวในบริบท
ทีใ่ หญกวา หรือพูดเรือ่ งตลกอยางเหมาะสม

เวลานี้ใหทานเขียนรายการงานของกลุมและการดูแลความตองการตาง ๆ และทานจะจัดการกับสิ่ง
เหลานีใ้ หดที สี่ ดุ ไดอยางไร ?
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ระหวางชวงอายุเวลาของโครงการ เปนสิง่ สำคัญทีจ่ ะหาโอกาสชวยใหทมี ทำงานรวมกันเปนอยางดี กิจกรรม
ดานลางนีถ้ กู ออกแบบมาเพือ่ ชวยทีมตรวจดูวา พวกเขาเปนทีมแบบไหน สิง่ ใดทีพ่ วกเขาสามารถปรับปรุง
วิธีที่จะทำงานรวมกันไดบาง
ก) เกมวาดภาพ
จุดประสงค
เพื่อใหคิดวาเราเปนทีมแบบไหนและอะไรคือสิ่งที่เราสามารถทำไดเพื่อใหทีมดีขึ้น
วิธีทำตามลำดับ
1. อธิบายใหกลุมฟงวาเราตองคิดถึงคุณลักษณะและบุคลิก
ของกลมุ หรือองคกร หรือคริสตจักร
2. เชิญใหสมาชิกแตละคนวาดภาพสัตวที่แสดงถึงลักษณะ
และบุคลิกของกลุม
3. ติดภาพที่กำแพงและใหแตละคนนำเสนอภาพของตนเอง
และอธิบายวาทำไมเขาจึงวาดภาพนัน้
4. ใชกระดานฟลิปชารจหรือกระดาษแผนใหญเขียนถึงสิง่ ทีอ่ อกมา
ในแนวเดียวกันและสิง่ ทีแ่ ตกตางออกไป
5. อภิปรายวาสิง่ นีห้ มายความวาอะไร เพือ่ ทีก่ ลมุ จะสามารถ
ทำงานรวมกันไดดียิ่งขึ้นในอนาคต
ขอเสนอแนะ
ทำใหแนใจวาภาพตาง ๆ นัน้ ใหญพอทีท่ กุ คนสามารถมองเห็นได
หากผเู ขารวมไมชอบการวาดรูป หรือไมมนั่ ใจ อีกวิธที สี่ ามารถทำไดคอื
ใหภาพสัตวตา ง ๆ แกพวกเขา เพือ่ เลือกและพูดถึงมัน
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ข) แบบฝกหัดกระดานฟลิปชารจ
ลากเสนตรงแบงครึง่ กระดาษฟลิปชารจหรือกระดาษแผนใหญออกเปนสองฝง เขียนบนหัวกระดาษฝง หนึง่
วา "สิง่ ทีเ่ ราควรรักษาเอาไว" และอีกฝง หนึง่ "สิง่ ทีก่ ลมุ ของเราควรเปลีย่ นแปลง"
เชิญสมาชิกเขียนความคิดเห็นลงบนกระดาษแผนเล็ก ๆ และติดลงในดานทีเ่ หมาะสมบนกระดาษฟลิปชารจ
นัน้
ความเห็นตาง ๆ เหลานีอ้ าจถูกจัดเปนกลมุ ไวในประเด็นตาง ๆ และจากนัน้ จึงอภิปราย
‘Ëß∑’Ë‡√“§«√√—°…“‡Õ“‰«å

ß‘Ë ∑’°Ë ≈ã¡ÿ ¢Õß‡√“§«√‡ª≈’¬Ë π·ª≈ß

ค) การทบทวนกระบวนการกลมุ
วิธีหนึ่งในการสรางทีมของทานก็คือ การสงเสริมใหพวกเขาคิดทบทวนถึงการทำงานรวมกันของพวกเขา
นี่เปนแบบฝกหัดที่ดีที่จะทำหลังจากเหตุการณหรือหลังจากงานหนึ่ง ๆ บรรลุเปาหมายแลวหลังจาก
เหตุการณนนั้ ใหถามทีมของทานดวยคำถามดานลางนี้ และจากนัน้ แบงกลมุ อภิปรายถึงคำตอบทีไ่ ดรบั
1. ทีมของทานไดทำอะไรทีช่ ว ยใหงานนัน้ สำเร็จ ?
2. สิง่ ใดบางทีเ่ ปนอุปสรรคไมใหงานสำเร็จ ?
3. ทานควรจะทำอะไรทีแ่ ตกตางไปจากนีบ้ า ง ?
4. ทานไดเรียนรอู ะไรบางเกีย่ วกับประสิทธิภาพของทีม ?
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8. «‘∏°’ “√®—¥°“√ª√–™ÿ¡Õ¬ã“ß¡’ª√– ∑‘ ∏‘¿“æ
บางครั้งการประชุมอาจดูนาเบื่อและยาวนาน สวนที่ 8 นี้จะชวยทานใหคิดถึงคุณภาพของการประชุม
ของทาน และทานสามารถทำอะไรไดบางเพื่อทำใหการประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงวิธีทำให
การตัดสินใจดีขนึ้ และการสังเกตความเคลือ่ นไหวตาง ๆ ของกลมุ

รายการตรวจเช็คในหนาถัดไปและคำแนะนำตาง ๆ นัน้ ถูกออกแบบมาเพือ่ ชวยใหทา นไดงานออกมาอยาง
มากที่สุดจากการประชุม
ก) วาดภาพการประชุมของทานออกมาในรูปของยานพาหนะ
คิดถึงการประชุมของทานในรูปแบบของยานพาหนะ มันควรจะเปนอะไร ?
วาดภาพและแบงปนใหกลุมฟง
อะไรคือแนวคิดทีเ่ หมือน ๆ กัน ?
มีอะไรหรือไมทที่ า นควรจะพูดถึง ?
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ข) รายการตรวจเช็คเพือ่ การประชุมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
กอนการประชุม
z ทุกคนเขาใจชัดเจนหรือไมวา
 เหตุใดเราจึงมาประชุมกัน ?
z ทุกคนมีเวลาไดรต
ู วั เพียงพอหรือไมวา จะมีการประชุมกัน ?
z ผูรวมประชุมตองการวาระการประชุมลวงหนาหรือไม
และตองการเอกสารใดเพิม่ เติมหรือไม ?
z เราตองการอาหารและเครือ
่ งดืม่ หรือไม มีการพักเบรคหรือไม ?
z มีการจัดเตรียมสถานทีป
่ ระชุมไวกอ นทีผ่ เู ขาประชุมมาถึงหรือไม ?
ระหวางการประชุม
z สมาชิกใหมหรือแขกผม
ู าเยือนไดรบั การตอนรับและแนะนำใหรจู กั หรือไม ?
z ผร
ู ว มประชุมฟงอยหู รือไม ?
z การพูดคุยเปนไปในทางสรางสรรคหรือไม ?
z มีการตัดสินใจสิง
่ ตางๆ หรือไม ?
z ทุกคนมีสว
 นรวมหรือไม ?
z ประธานทำใหแนใจหรือไมวาทุกอยางเปนไปตามวาระการประชุม
z การประชุมเปนไปตามกำหนดเวลาหรือไม ?
z ประธานไดสรุปประเด็นสำคัญตาง ๆ กอนทำการตัดสินใจหรือไม ?
z เลขานุการไดบน
ั ทึกการตัดสินใจ และใครจะทำอะไรตอไปหรือไม ?
หลังการประชุม
z สมาชิกหลักของการประชุมไดอานบันทึกการประชุม
กอนทีบ่ นั ทึกนีจ้ ะถูกสงออกไปหรือไม ?
z มีการแจงใหทุกคนทราบหรือไมวาการประชุมครั้งหนา
จะจัดขึน้ ในเวลาใด ?
z บันทึกการประชุมถูกสงออกกอนการประชุมครัง
้ ตอไปหรือไม ?
z มีการจัดสรรเวลาสำหรับการจัดวาระการประชุมในครั้งตอไปหรือไม

16

อูโมจา : คมู อื สำหรับวิทยากรกระบวนการ
ค) ขอชีแ้ นะอยางงายสำหรับการตัดสินใจ
ความทาทายอยางหนึ่งของการดำเนินโครงการขนาดเล็กก็คือ การทำการตัดสินใจที่ดี สวนหนึ่งของการ
ตัดสินใจไดดกี ค็ อื การเตรียมการทีด่ ลี ว งหนาและใหขอ มูลกับคนอยางเต็มที่ ซึง่ ขอมูลเหลานัน้ จะเปนฐาน
ในการตัดสินใจของพวกเขา คำถามตาง ๆ ดานลางนีถ้ กู ออกแบบมาเพือ่ ชวยผปู ระสานงานอำนวยความ
สะดวกใหกับกระบวนการตัดสินใจที่ดี
ก) เรากำลังพยายามตัดสินใจในเรือ่ งอะไร ? ทำใหแนใจวาทุกคนเขาใจเรือ่ งนีอ้ ยางชัดเจน
ข) มีทางเลือกอืน่ ๆ ทีเ่ ปนไปไดหรือไม ? คิดหาทางใหมากทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทำได อาจใชการระดมสมอง
ค) มีกวี่ ธิ ที อี่ าจจะใชไดผล ? พิจารณาถึงดานบวกและดานลบ
ง) เราเลือกขอแนะนำ หรือขอแนะนำทีเ่ อามาผสมผสานกันอันไหน ?
จ) เราตองการอะไรบางเพือ่ ทีจ่ ะทำการตัดสินใจอันนีใ้ หบรรลุเปาหมาย ?
ฉ) ใครจะทำอะไร ทีไ่ หน เมือ่ ไหรและอยางไร ?

"กลุมจะไมมีวันจะกลายเปนชุมชนขึ้นมาได
ถาหากมิไดพัฒนานิสัยการฟงอยางตั้งใจและดวยความเคารพซึ่งกันและกัน"
อีวาน โพบอรฟสกี้
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ง) เราสังเกตเห็นอะไรบางในกลมุ
หนึง่ ในงานของผทู กี่ ำลังอำนวยความสะดวกใหแกกลมุ หรือเปนประธานการประชุมกลมุ ก็คอื การสังเกตวา
มีอะไรกำลังเกิดขึ้นในกลุม เพื่อที่พวกเขาจะสามารถตอบสนองไดอยางเหมาะสมที่สุด เพื่อที่จะเคลื่อน
การสนทนาของกลุมไปยังขอสรุปที่ประสบความสำเร็จ
เราควรจะสังเกตในสามระดับ
ก) เนือ้ หา กลมุ กำลังคุยกันเรือ่ งอะไร ? แตละคนกำลังพูดเรือ่ งอะไร ?
ข) การแสดงออกทีไ่ มใชคำพูด นอกจากสิง่ ทีพ่ วกเขาพูดแลว อะไรชีน้ ำวาพวกเขากำลังรสู กึ อยางไรและ
มีปฏิกริ ยิ าโตตอบอยางไร ตัวอยาง เชน การแสดงทาทาง น้ำเสียง ภาษากาย สีหนาหรือลำดับการพูด
ค) ความรสู กึ ทัศนคติ ความกังวล และแผนการทีแ่ อบซอน ปจจัยเหลานีส้ ง ผลสำคัญตอชีวติ และ
งานของกลมุ และจะตองเอาเขามาพิจารณาดวย ความไวในการสังเกตคำพูดและการแสดงออกทีไ่ มใช
คำพูดนัน้ สามารถชีท้ างไดวา คนกำลังรสู กึ อยางไร แตสงิ่ นีก้ อ็ าจถูกตีความผิดไดอยางงาย ๆ
เชนเดียวกัน ดังนัน้ หากเปนเรือ่ งสำคัญแลวละก็ ควรมีการตรวจสอบกับบุคคลนัน้ ๆ
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9. ∑”Õ¬ã“ß‰√„ÀåºÕåŸ π◊Ë √—∫∑√“∫¢åÕ¡Ÿ≈Õ¬ã‡Ÿ ¡Õ

ขณะที่โครงการพัฒนาขึ้นมา บางครั้งเปนเรื่องที่มีประโยชนที่จะแจงใหกลุมหลักตาง ๆ หรือคนหลัก ๆ
ทราบถึงความกาวหนาของโครงการ ซึง่ อาจประกอบไปดวยบุคคลเหลานี้
z ผูนำชุมชนและผูนำคริสตจักร
z ผูมีอำนาจในพื้นที่
z คริสตจักรอืน
่ ๆ ในพืน้ ที่
z สำนักงานพิเศษตาง ๆ ของรัฐบาล เชน กรมปาไม ชลประทาน กรมอนามัย หรือสำนักงานการเกษตร
z สมาชิกในชุมชนและกลุมคนที่สนใจ
อาจทำไดหลายวิธี:
z การนำเสนออยางเปนทางการโดยใชฟลิปชารจ เนนย้ำประเด็นสำคัญตาง ๆ ทีท
่ า นตองการจะแจง
ใหทราบ
z แจงอยูในวาระการประชุมของสำนักงานรัฐบาลหรือเจาหนาที่รัฐ
z ใหขาวหรือขอมูลกับหนังสือพิมพทองถิ่นหรือวิทยุทองถิ่น
z หากมีความเหมาะสม อาจใชละครหรือเพลงในการประชุมของชุมชน
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10. °“√‡°Á∫√—°…“∫—π∑÷°¢Õß‚§√ß°“√

ขณะทีโ่ ครงการพัฒนาขึน้ มากนัน้ เปนสิง่ สำคัญทีจ่ ะจัดเก็บบันทึกสิง่ ตาง ๆ ของโครงการ ซึง่ ประกอบไปดวย
z การสำรวจขอมูลพืน
้ ฐาน (นีค่ อื เรือ่ งราวของความตองการตาง ๆ ทีช่ มุ ชนไดระบุไว)
z แผนงานโครงการ (นีค
่ อื ประเด็นทุกประเด็นทีไ่ ดมาจากแบบฝกหัดรถเมลเล็ก)
z งบประมาณและคาใชจาย
z รายชือ
่ ใครทำอะไร (หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบตาง ๆ )
z รายงานความกาวหนาตาง ๆ (คือขอมูลทีร
่ วบรวมเอาไวขณะทีต่ ดิ ตามดูแลโครงการ)
z แผนตารางของโครงการ (สวนใหญคอ
ื แผนตารางทีต่ ดิ ไวบนกำแพงเพือ่ แสดงวาจะมีอะไรเกิดขึน้ เมือ่ ใด)
บันทึกของโครงการควรจะถูกเก็บรักษาเอาไวโดยคนที่เกงในดานงานธุรการและสามารถทำใหขอมูลเปน
ปจจุบันอยูเสมอ
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11. °“√√—∫§”·π–π”®“°ºå‡Ÿ ™’¬Ë «™“≠
เป น สิ่ ง สำคั ญ ที่ จ ะต อ งหาคำแนะนำจากผู เ ชี่ ย วชาญในส ว นที่ ชุ ม ชนได บ ง บอกไว แ ล ว ว า ไม มี ทั ก ษะ
หรือประสบการณในดานนัน้ ๆ ในกรณีสว นใหญแลว จะมีหนวยงานรัฐบาลหรือองคกรพิเศษทีส่ ามารถให
ความชวยเหลือได
จัดทำรายชือ่ หนวยงานของรัฐบาลและองคกรอืน่ ๆ ทีส่ ามารถใหคำแนะนำเฉพาะทางได และใครทีส่ ามารถ
ชวยโครงการของทานไดบาง
¢ÿ ¿“æ

°“√ √å“ß√
“¬‰¥å
πÈ”·≈–°“√
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12. °“√‡√’¬π√å·Ÿ ≈–°“√§‘¥‰μ√ãμ√Õß
ขณะทีท่ า นใชเครือ่ งมือและกิจกรรมในระยะที่ 4 เปนสิง่ สำคัญทีจ่ ะตองคอยดูคำถามดานลางเหลานีเ้ พือ่
ที่จะชวยทานใหเรียนรูและพัฒนาชุมชนของทานตอไป
1. ทานไดเรียนรอู ะไรมากทีส่ ดุ จากเครือ่ งมือและกิจกรรมตาง ๆ
ทีท่ า นไดใชไปแลว ?
2. ทานจะใชสงิ่ เหลานีใ้ หดยี งิ่ ขึน้ ไดอยางไร ?
3. ทานจะตองปรับเปลี่ยนเครื่องมือหรือกิจกรรมเหลานี้
หรือไมเพื่อใหเหมาะสมกับคนที่ทานกำลังทำงานดวย
ถาเชนนัน้ ทานทำอยางไรบาง ?
4. มีกจิ กรรมและเครือ่ งมือใดบางทีท่ า นยังไมไดลองใช ?
มีอปุ สรรคใด ๆ หรือไมในการใชพวกมัน ถาเชนนัน้ แลว
ทานจะจัดการกับอุปสรรคเหลานีไ้ ดอยางไร ?
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®ÿ¥ª√– ß§è¢Õß°“√ª√–‡¡‘πº≈
การประเมินผลคือการถามคำถามสำคัญสามคำถาม
เมือ่ โครงการเสร็จสมบูรณแลว หรือไปถึงจุดสำคัญ
ของกระบวนการของอูโมจาไดแลว:
z เราทำใหสง
ิ่ ทีเ่ ราบอกวาเราจะทำหรือไม ?
z เราสรางความแตกตางหรือไม ?
z เราสามารถใชทักษะและทรัพยากรไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากกวานีห้ รือไม ?

°“√μ√«® Õ∫‰¥å
°“√‡√’¬π√åŸ

มีจุดประสงคหลักสองอยางในการประเมินผล
z ความโปรงใสตรวจสอบไดตอสมาชิกในชุมชนผูที่ได
กำลังรับบริการ และตอผสู นับสนุนโครงการทีไ่ ด
ใหทนุ ทรัพยหรือทรัพยากรอืน่ ๆ
z การเรียนรูวาเราจะพัฒนาสิ่งที่เรากำลังทำใหดียิ่งขึ้นไดอยางไร
1. การตรวจสอบได
เปนเรื่องสำคัญที่สมาชิกชุมชนที่โครงการตั้งใจจะชวยเหลือนั้นจะสามารถไววางใจคนที่กำลังบริหาร
โครงการไดเพือ่ ที่ :
z พวกเขาสามารถออกเสียงไดวา
 โครงการควรถูกบริหารอยางไร
z พวกเขาสามารถออกความเห็นไดวา
 โครงการหรือบริการนัน้ ๆ กำลังสรางความแตกตางหรือไม
z พวกเขาไดรับอำนาจและไมไดถูกปฏิบัติเหมือนเปนผูรับความชวยเหลือที่ไมกระตือรือรน
การทีโ่ ครงการนัน้ สามารถตรวจสอบไดโดยผทู สี่ นับสนุนโครงการทีใ่ หทนุ ทรัพย ทรัพยากร ทักษะ และเวลา
นัน้ เปนสิง่ ทีส่ ำคัญเชนเดียวกัน เพือ่ เปนการ :
z แสดงใหเห็นวาเงินถูกใชจายอยางถูกตอง
z แสดงหลักฐานของการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบทางบวก
z ใหเกียรติคูสัญญาระหวางผูสนับสนุนและโครงการ
2. การเรียนรู

ºåŸ‡¢å“√ã«¡‚§√ß°“√

ºåŸ π—∫ πÿπ‚§√ß°“√

เปนสิ่งสำคัญที่จะเรียนรูผานประสบการณตาง ๆ และรวบรวมบทเรียนเอาไวเพื่อที่เราจะเอาไวใชพัฒนา
วิธีทำงานในอนาคตของเราตอไป
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สามคำถามหลักสำหรับการประเมินผล
เมื่อเราประเมินผลโครงการ กอนที่จะไปทำโครงการตอไป เราไดปรับคำถามหลักสามคำถามที่เราไดใช
ขณะทำการติดตามผลของโครงการดังนี้

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

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

2. ‡√“ √å“ß§«“¡·μ°μã“ß
À√◊Õ‰¡ã ?
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ในการตอบคำถามนี้ กลุมผูประสานงานชุมชนจะตองดูแผนงานตัวจริงของโครงการ นอกจากนั้นแลว
พวกเขาควรจะดูขอ มูลทีถ่ กู รวบรวมสำหรับปญหาตาง ๆ ทีโ่ ครงการไดพยายามเขาไปดูแล เปนเรือ่ งสำคัญ
ทีก่ ลมุ ผปู ระสานงานจะตองใชเวลาทำความคนุ เคยกับแผนงานและขอมูลเหลานี้ เพือ่ ทีพ่ วกเขาจะมีขอ มูล
เพียงพอที่จะสามารถเปรียบเทียบและเห็นความแตกตางของการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไปแลว
นับตั้งแตที่มีการระบุปญหาได

เครือ่ งมืออันหนึง่ ทีม่ ปี ระโยชนชว ยตอบคำถามนีค้ อื เสนกำหนดเวลา
บนกระดาษแผนใหญ ขอใหกลมุ ลากเสนตรงตามแนวนอนผานกลางกระดาษ เขียนวันทีโ่ ครงการเริม่ ตน
ณ จุดเริ่มตนของเสน จากนั้น ทำเครื่องหมายชวงเวลาเหตุการณที่ดีของโครงการอยูเหนือเสนและจุดที่
ไมคอยดีอยูใตเสน และลากเสนผานจุดเหลานั้น ใหกลุมดูเสนสวนที่สูงและต่ำบนเสนแบงเวลานั้น และ
อภิปรายคำถามนีร้ ว มกัน "เราไดทำใหสงิ่ ทีเ่ ราบอกวาเราจะทำหรือไม ?" ทานอาจจะคนหาการเปลีย่ นแปลง
สำคัญตาง ๆ ทีถ่ กู ทำในโครงการไดเชนกัน และเหตุใดมันจึงเปนเชนนัน้ เปนสิง่ สำคัญทีจ่ ะเก็บเสนแสดง
เวลาอันนี้เอาไวเพื่อนำเสนอใหกับคณะกรรมการชุมชนตาง ๆ และผูไดรับผลประโยชนไดดูเพื่อแสดงถึง
ความโปรงใส
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2. ‡√“‡§¬ √å“ß§«“¡·μ°μã“ßÀ√◊Õ‰¡ã ?
ในการตอบคำถามนี้ กลุมผูประสานงานชุมชนจะตองคิดถึงเครื่องมือที่จะใชในการรวบรวมหลักฐานที่
จะแสดงใหเห็นถึงความแตกตางที่เกิดขึ้น
ก) เรือ่ งราวการเปลีย่ นแปลงครัง้ สำคัญ
วิธนี ชี้ ว ยใหทกุ คนสามารถมีสว นรวมใหประสบการณจากการทำงานโครงการชุมชน และความเปลีย่ นแปลง
ที่พวกเขาคิดวาโครงการไดทำใหมันเกิดขึ้น แตละคนในกลุมจะไดรับการสงเสริมใหพูดถึงประสบการณ
ของพวกเขาทีม่ ตี อ โครงการ และโครงการนีไ้ ดสรางความแตกตางในชีวติ ของพวกเขาอยางไรบาง การทำ
สิ่งนี้จะตองถูกจัดทำอยางยุติธรรมเพื่อทุกคนที่มีเรื่องราวจะมีเวลาอยางเพียงพอที่จะแบงปนเรื่องราว

หลังจากทีแ่ ตละคนไดแบงปนเรือ่ งราวแลว ขอใหพวกเขาตัง้
ชื่อเรื่องของเขาและใหเหตุผลวาเหตุใดมันจึงมีความสำคัญ
เขียนสิง่ นีบ้ นกระดาษ จากนัน้ ติดบนกำแพงเพือ่ ที่
ทุกคนจะสามารถมองเห็นได
เมือ่ เรือ่ งราวทุกเรือ่ งไดรบั การตัง้ ชือ่ แลว ขอใหกลมุ ชวย
จัดอันดับใหกับสามหรือหาเรื่องที่ดีที่สุดที่สะทอนใหเห็น
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนออกมา เรื่องราวเหลานี้
ควรถูกเขียนใหครบสมบูรณและเอามาใชเปนหลักฐาน
ในรายงาน
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ข) การวาดแผนทีช่ มุ ชน
เมือ่ อยใู นระยะสิน้ สุดโครงการ ขอใหกลมุ ผปู ระสานงานทองถิน่ วาดแผนทีช่ มุ ชนและนำไปเปรียบเทียบกับ
แผนที่ ๆ เคยวาดเอาไวกอนที่โครงการจะเริ่มตนขึ้น แผนที่มีการเปลี่ยนแปลงอันเปนผลสืบเนื่องมา
จากโครงการหรือไม ? (สำหรับรายละเอียดวิธที ำแผนที่ กรุณาดูในเลมที่ 2 หนา 16)

ค) ใชสถิตใิ นทองที่
สวนสำคัญสวนหนึง่ ของการประเมินผลก็คอื การรวบรวมสถิตทิ อ งถิน่ วาสิง่ ตาง ๆ เปลีย่ นแปลงไปอยางไร
โดยปกติแลวมักจะมีใหอยูแลวในการบันทึกอยางเปนทางการในหนวยงานราชการ หรือในคลินิกชุมชน
กลุมผูประสานงานโครงการควรเปรียบเทียบสถิติจากเวลากอนที่โครงการจะไดเริ่มตนขึ้นกับสถิติ
เมือ่ โครงการเสร็จสมบูรณแลว ประเด็นหลักทีจ่ ะดูกค็ อื การเปลีย่ นแปลงทางดานสุขภาพ ผลผลิตทางการ
เกษตรทีเ่ พิม่ ขึน้ การเขาเรียนในโรงเรียนชุมชนทีด่ ขี นึ้
กลมุ ผปู ระสานงานทองถิน่ ควรดูสถิตทิ งั้ หมดนีแ้ ละทำการสรุปออกมาเปนขอความ ชีใ้ หเห็นวาสถิตทิ เี่ ปลีย่ น
แปลงเหลานีไ้ ดแสดงใหเห็นประเด็นใดเปนพิเศษ สิง่ นีค้ วรรวมเอาไวในรายงานและผนวกกับสถิตทิ เี่ กีย่ วของ
เอาไวดว ย
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ก) สามเหลีย่ มทรัพยากร
นี่คือกิจกรรมที่ดีเพื่อดูวามีทรัพยากรอะไรที่ถูกใชไปบางในการจัดตั้งโครงการชุมชน
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เราไดใชความชวยเหลือจากภายนอกหรือไม
และมันประกอบไปดวยอะไรบาง ?
ตัวอยางเชน: คำแนะนำจากเจาหนาทีใ่ นพืน้ ที่
หรือองคกรทองถิน่ ในดานน้ำและสุขอนามัย และเกษตรกรรม

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

เราไดทำงานรวมกับชุมชนใดบาง
และพวกเขาไดแบงปนทรัพยากรใดกับเราบาง ?
ตัวอยาง เชน นิกายอืน่ ๆ หรือศาสนาอืน่ อาจแบงปน
ประสบการณและทรัพยากรเชนอาคารและเครื่องมือ

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

เราไดทำอะไรดวยตัวเองและใชทรัพยากรอะไรไปบาง ?
ตัวอยางเชน: ขุดบอน้ำ ทำไร สรางโกดังเก็บของดวยแรงงานและวัสดุของเราเอง

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

วาดสามเหลี่ยมนี้บนกระดานดำหรือบนกระดาษแผนใหญและเขียนคำถามเหลานี้ลงในแตละสวน
ตามภาพดานบน จากนั้นเชิญใหกลุมระดมสมองหาคำตอบใหกับคำถามแตละอัน คำตอบเหลานั้น
อาจเขียนบนกระดาษแผนใหญ กระดานดำ หรือเขียนลงบนกระดาษแผนเล็กแลวนำไปติดไวที่ภาพ
สามเหลีย่ ม จากนัน้ สรุปคำตอบและเชิญกลมุ ใหคดิ วาเราจะทำอะไรแตกตางจากนีบ้ า งในครัง้ ตอไป
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ข) ชองการวิเคราะห
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กิจกรรมนี้ดีสำหรับการคิดถึงภาพรวมของโครงการชุมชนวามันดำเนินไปอยางไร และอาจใชเพื่อถามวา
ทรัพยากรถูกใชไปอยางมีประสิทธิภาพหรือไม
ขอเสนอแนะสำหรับชองการวิเคราะห
1. แบงกลมุ เปนกลมุ ยอย จะเปนการดีทสี่ ดุ หากทานสามารถแบงกลมุ ไดตามหนาทีต่ า ง ๆ ทีพ่ วกเขาทำ
ในโครงการนี้
2. ขอใหแตละกลุมวาดภาพยานพาหนะที่พวกเขาคิดวาเปนสิ่งที่แสดงออกถึงความเปนไปของโครงการ
ไดอยางดีที่สุด
3. ใหกระดาษสีแตละกลมุ ทีเ่ ขียนวา จุดแข็ง จุดออน โอกาส อุปสรรค ขอใหพวกเขาระดมสมอง
ความคิดและความคิดเห็นตาง ๆ เกีย่ วกับโครงการนี้ เขียนความคิดเห็นของพวกเขาลงในชองกระดาษ
ที่เหมาะสม
4. ขอใหแตละกลุมนำเสนอยานพาหนะของพวกเขาและชองการวิเคราะหกับกลุมใหญ
5. ใหกลมุ ใหญอภิปรายถึงเรือ่ งทีเ่ ปนแนวเดียวกัน และเขียนมันลงบนกระดาษแผนใหญ
6. ใหอภิปรายวาควรจะลงมือทำอะไรในระยะสัน้ เพือ่ พัฒนาโครงการใหดขี นึ้ (6 เดือนขางหนา)
7. ใหอภิปรายวาควรจะลงมือทำอะไรในระยะยาวเพือ่ พัฒนาโครงการใหดขี นึ้ (12-18 เดือนขางหนา)
ฉลองความสำเร็จตาง ๆ ทีไ่ ดรบั การเนนย้ำในแบบฝกหัดนี้
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¥÷ß∫∑‡√’¬πÕÕ°¡“®“°ÕŸ‚¡®“
กอนทีจ่ ะนำเสนอสิง่ ทีค่ น พบกลับไปยังชุมชน เปนสิง่ สำคัญทีก่ ลมุ ผปู ระสานงานชุมชนจะตรวจดูบทเรียน
ตาง ๆ ทีพ่ วกเขาไดเรียนรจู ากระยะตาง ๆ ของโครงการนี้ สิง่ นีส้ ามารถทำไดดว ยการดูบนั ทึกทีถ่ กู เขียนไว
แลวในสวนของการเรียนรแู ละการคิดไตรตรองของแตละระยะ (ระยะที่ 1 - ระยะที่ 4 ) หรือการพูดคุยทัว่ ไป
ในเรือ่ งเสนแสดงเวลา ซึง่ อาจจะงายกวาเพราะเปนรูปภาพ
"จุดประสงคทแี่ ทจริงอันหนึง่ ของการเรียนรกู ค็ อื การปลอยใหคนนัน้ อยใู นสภาพทีถ่ ามคำถามอยางตอเนือ่ ง"
บิชอป เครตัน้
การสงขอมูลปอนกลับไปยังชุมชน
เมือ่ กลมุ ผปู ระสานงานทองถิน่ รวบรวมขอมูลทัง้ หมดแลว ขอมูลนีค้ วรจะถูกบอกเลาใหกบั ชุมชนเพือ่ ตรวจ
สอบความถูกตอง และเพือ่ ใหไดความคิดเจาะลึกหรือการไตรตรองเพิม่ เติมในนาทีสดุ ทายนี้ นีค่ อื สิง่ สำคัญ
ทีค่ วรทำเพราะจะชวยใหชมุ ชนมีความเปนเจาของขอมูลนีแ้ ละชวยพวกเขาใหแบงปนเรือ่ งราวความสำเร็จ
ของโครงการนี้
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โครงสรางของรายงาน
เมื่อมีการรวบรวมขอมูลทั้งหมดจากคำถามหลักสามคำถามแลว และไดรับการตรวจสอบจากชุมชนแลว
เวลานี้ทานสามารถจัดทำรายงานไดแลว ดานลางนี้คือโครงสรางที่สามารถนำมาใชเขียนรายงานได
รายงานควรถูกเก็บไวในฐานะบันทึกของชุมชนตอสิง่ ทีไ่ ดเกิดขึน้ และควรจัดสงใหกบั เจาหนาทีใ่ นพืน้ ทีเ่ ชน
เดียวกันเพื่อแจงใหพวกเขารับทราบ

√“¬ß“π°“√ª√–‡¡‘πº≈
À—«¢åÕ ”§—≠μã“ß Ê:
z ™◊ËÕ¢Õß‚§√ß°“√™ÿ¡™π
z «—μ∂ÿª√– ß§è¢Õß‚§√ß°“√™ÿ¡™π
z «—π‡√‘Ë¡μåπ
z «—π ‘Èπ ÿ¥
z ß∫ª√–¡“≥∑—ß
È À¡¥ √«¡∂÷ß°“√™ã«¬ ¡∑∫®“°™ÿ¡™π
z ª√–‡¥Áπ∑’Ë§åπæ∫
1. ‡√“∑”„π ß‘Ë ∑’‡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’ÀÈ √◊Õ‰¡ã ?
- °“√μ√«®¥Ÿß∫ª√–¡“≥·≈–§ã“„™å®ã“¬
- ¢åÕ¡Ÿ≈ –∑åÕπ°≈—∫®“°™ÿ¡™π °≈ã¡ÿ ºåªŸ √– “πß“π
4. Ë‘ß∑’Ë‰¥å‡√’¬π√åŸ
- Õ¬ã“≈◊¡∑’®Ë –¥÷ß ß‘Ë ∑’‰Ë ¥å‡√’¬π√åÕŸ Õ°¡“®“°√–¬–∑’Ë 1-4
z ¢åÕ √ÿª
z ¢åÕ‡ πÕ·π–
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Õ–‰√§◊Õ ‘Ëß∑’Ë®–∑”μãÕ‰ª
เมื่อทำการประเมินผลเสร็จสมบูรณแลวนั้น เปนสิ่งสำคัญที่จะฉลองใหกับความสำเร็จตาง ๆ และคิดวา
บทเรียนที่ไดเรียนรูไปแลวนั้นจะถูกนำไปประยุกตใชกับการเริ่มโครงการใหมไดอยางไร
μ√«®∑∫∑«π‚§√ß°“√

‡√‘Ë¡μåπ‚§√ß°“√

‘Èπ ÿ¥‚§√ß°“√

เมือ่ เริม่ วงจรของโครงการใหม ควรพิจารณาถึงสิง่ ตาง ๆ ตอไปนี้
1. เรามีรายการสิง่ ทีเ่ ราไดเรียนรจู ากการทำงานรวมกันในโครงการทีผ่ า นมาหรือไม ?
2. เราควรจะดูรายการลำดับความสำคัญอันอืน่ ๆ ทีช่ มุ ชนไดทำระหวางระยะการวิเคราะหหรือไม ?
3. เรายังสามารถใชขอ มูลพืน้ ฐานทีเ่ รารวบรวมในตอนตนของโครงการแรกหรือไม หรือเราควรจะตองทำ
สิง่ นีอ้ กี ครัง้ หนึง่ ?
4. เรายังสามารถใชกลมุ ผปู ระสานงานกลมุ เดิมหรือไม หรือเราตองขอคนอืน่ ๆ ใหตงั้ กลมุ ขึน้ มา ?
5. เราตองการความชวยเหลือเพิม่ เติมหรือการฝกอบรมในการทำโครงการตอไปหรือไม ?
เมือ่ ทุกคนไดอภิปรายคำถามเหลานีไ้ ปแลว ใหหาวิธฉี ลองสิง่ ทีเ่ รา
ไดทำสำเร็จไปแลว ตัวอยางเชน อาจจัดงานเลีย้ งของชุมชน
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¢åÕ§‘¥ ãß∑å“¬
พระวิญญาณแหงพระเจาทรงอยูเหนือขาพเจา
เพราะวาพระเจาไดทรงเจิมขาพเจาไว
เพื่อนำขาวดีมายังผูที่ทุกขใจ
พระองคทรงใชขาพเจามาใหเลาโลมคนที่ชอกช้ำระกำใจ
และรองประกาศอิสรภาพแกบรรดาเชลย
และบอกการเปดเรือนจำออกใหแกผูที่ถูกจำจอง
เพื่อประกาศปแหงความโปรดปรานของพระเจา
และวันแหงการแกแคนของพระเจาของเรา
เพื่อเลาโลมบรรดาผูที่ไวทุกข
เพื่อจัดใหบรรดาผูที่ไวทุกขในศิโยน
เพื่อประทานมาลัยแทนขี้เถาใหเขา
น้ำมันแหงความยินดีแทนการไวทุกข
ผาหมแหงการสรรเสริญแทนจิตใจที่ทอถอย
เพื่อคนจะรียกเขาวาตนกอหลวงแหงความชอบธรรม
ที่ซึ่งพระเจาทรงปลูกไวเพื่อพระองคจะสำแดงพระสิริของพระองค
อิสยาห 61:1-3

°“√Õ∏‘…∞“π
พระคริสตเปนดั่งแสงของเรา
ความรักของพระองคเผาไหมอยูในจิตใจของเรา
และทรงสรางความกระหายหาความยุติธรรมภายในเรา
พระเยซูทรงเปนความสวางของโลก
พระองคสอนเราใหเอื้อมไปหาผูอื่น
เปดหูของเรา
ตอเรื่องราวที่วอนขอใหเราฟง
พระองคทรงเปนแสงและความอบอุน
ขับไลความมืดออกไป
และนำความหวังมาสเู รา
พระเยซูแสงแหงชีวิต
ทรงหอหุมเราทุกคนไวดวยความรักของพระองค
และโนมใจของเรา
สูการนำของพระวิญญาณแหงการรักษาของพระองค
อาเมน
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¿“§ºπ«°
°. √–‡∫’¬∫ªØ‘∫μ— ¢‘ ÕßÕß§è°√™ÿ¡™π
¢. °“√ª°§√Õß∑’¥Ë ’
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°. √–‡∫’¬∫ªØ‘∫μ— ¢‘ ÕßÕß§è°√™ÿ¡™π
หนึ่งในสิ่งแรก ๆ ที่องคกรควรจะตองพัฒนาขึ้นมาเพื่อใหเปนองคการที่จดทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย
ก็คือระเบียบปฏิบัติ ซึ่งเปนเอกสารอยางเปนทางการตามกฎหมายที่กลาววาองคกรของทานจะดำเนิน
งานอยางไร
ตั ด สิ น ใจเลื อ กว า ท า นจะเขี ย นระเบี ย บปฏิ บั ติ ใ ห กั บ องค ก รประเภทใด อภิ ป รายถึ ง เป า หมายและ
วัตถุประสงคขององคกรของทาน โครงสรางใดที่มีอยูแลวหรือควรจะมี และทานปรารถนาใหองคกร
ทำงานอยางไร ในการอภิปรายถึงประเด็นเหลานี้ โปรดใชแนวทางดานลางนี้
1. ชือ่ เขียนชือ่ เต็มและชือ่ ยอขององคกร และเปนองคกรประเภทใด
2. สถานะทางกฎหมาย เติมวลีทบี่ อกโครงรางของสถานนะทางกฎหมายขององคกร
3. ภารกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงค ใหคำจำกัดความภารกิจ เปาหมาย วัตถุประสงคขององคกร
4. สมาชิก
อภิปรายและจดบันทึก:
z ใครจะเขารวมบางและเขารวมอยางไร ? ตัวอยางเชน โดยการกรอกใบสมัครสมาชิก
z หนาทีแ
่ ละสิทธิพเิ ศษตาง ๆ ของสมาชิก
z คาสมัครสมาชิก หากมี
z จะเกิดอะไรขึน
้ หากสมาชิกไมชำระคาสมาชิกเปนระยะเวลาหนึง่ ? พวกเขาจะถูกระงับการเปนสมาชิก
ขององคกรของทานหรือไม ?
5. โครงสรางและการตัดสินใจ
อภิปรายและจดบันทึก
z ควรมีโครงสรางอะไรบาง เชน การประชุมสามัญประจำป การประชุมสามัญ คณะกรรมการบริหาร
รองกรรมการ
z การแจงระยะเวลาใหทราบสำหรับการประชุมบางอยาง
z จะตองมีองคประชุมเทาใดจึงจะถูกตองตามระเบียบปฏิบัติ
z ความรับผิดชอบเฉพาะของโครงสราง/ตำแหนงที่มี
z แตละตำแหนงในโครงสรางมีอำนาจและหนาที่อะไรบาง
6. ขัน้ ตอนการประชุม
อภิปรายและจดบันทึก
z ใครเปนประธานการประชุม
z วาระการประชุมจะถูกดำเนินตามอยางไร
z จะมีการออกเสียงจะเกิดขึ้นอยางไร
z มีการบันทึกการประชุมอยางไร อานและอนุมต
ั ิ
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7. การเลือกตัง้ ผรู บั ภาระสำนักงาน
อภิปรายและจดบันทึก
z ควรมีการเลือกตั้งผูรับภาระสำนักงานเมื่อองคกรอยูในระดับใด
z ผร
ู บั ภาระสำนักงานจะถูกเลือกดวยวิธใี ด ตัวอยางเชน โดยการเสนอชือ่ เปนคำพูด และการยกมือ หรือ
โดยการเสนอชื่อใสในแบบฟอรมและหีบเลือกตั้ง
z ผลของการเลือกตั้งจะถูกประกาศอยางไร
z ตำแหนงที่วางลงจะถูกบรรจุใหมอยางไร
8. เจาหนาที่
เมือ่ องคกรทำการวาจางเจาหนาที่ องคกรจะตองกลาววา
z เจาหนาที่ถูกเลือกมาอยางไร
z ตำแหนงและหนาที่ของเขาคืออะไร
z ใครเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบพวกเขา
9. การลงวินัย
อภิปรายและจดบันทึก
z มีความคาดหวังพฤติกรรมใดบางจากสมาชิก
z พฤติกรรมประเภทใดที่ยอมรับไมได
z การสืบสวนหรือการฟงในการลงวินัยจะถูกจัดทำอยางไร
z สมาชิกจะถูกลงวินัยและใหออกอยางไร
10.การควบคุมการเงิน
อภิปรายและจดบันทึก
z ใครเปนผร
ู บั ผิดชอบในการดูแลการบันทึกดานการเงิน และเขาอยใู นความรับผิดชอบตรวจสอบของใคร
z ใครเปนผูเซ็นเช็ค
z จะตองนำเงินไปฝากธนาคารบอยแคไหน และใครเปนคนทำ
z ใครเปนผูอนุมัติการถอนเงินจากบัญชีขององคกรที่เกินกวาจำนวนที่กำหนดไว
z ใครเปนผูรางงบการเงิน
z ปทางการเงินขององคกรสิ้นสุดเมื่อใด
z การตรวจสอบบัญชีจำเปนหรือไม และเมือ
่ ไหรและใครทีจ่ ะตองสงงานนี้ ตัวอยางเชน ปละหนึง่ ครัง้ ตอ
การประชุมสามัญประจำป
การผูกพัน
จดบันทึก
องคกรนี้เกี่ยวของผูกพันกับใครบาง
มีความรับผิดชอบและหนาที่ใดบางที่จะตองแบกรับ
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¢. °“√ª°§√Õß∑’¥Ë ’
ก) การปกครององคกรชุมชน (CBO)
องค ก รชุ ม ชนทุ ก องค ก รต อ งมี ก ารปกครองอย า งใดอย า งหนึ่ ง ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ องค ก รนั้ น ๆ
ตามกฎหมาย
การปกครองคือวิธที อี่ งคกรกระจายอำนาจอยางเปนทางการ ถูกตองและเชือ่ ถือได
คณะผบู ริหารหรือคณะกรรมการมีความรับผิดชอบตอการนำและปกครององคกรโดยรวม และทำใหแนใจ
วางานขององคกรของทานถูกดำเนินไปตามระเบียบปฏิบัติขององคกรในรูปแบบที่ตรงตอเวลาและใช
จายอยางมีประสิทธิภาพ
แตละองคกรมีความแตกตางกัน บทบาทของคณะปกครองก็เชนเดียวกัน ขอบเขตของคณะผูบริหารที่มี
สวนรวมกับการดำเนินงานในแตละวันขององคกรจะแตกตางกันไปในแตละองคกร คณะผูบริหาร
ตามกฎหมายแลว มีความรับผิดชอบในการทำใหแนใจวากิจกรรมขององคกรนัน้ ถูกจัดทำอยางเหมาะสม
อยางไรก็ตาม สวนใหญแลวพวกเขาจะมอบหมายงานตาง ๆ ทีจ่ ะตองทำใหกบั เจาหนาทีแ่ ละอาสาสมัคร
ตัวอยางเชน คณะผบู ริหารอาจขอใหนกั บัญชีจดั ทำบัญชีและรวบรวมงบการเงิน แตจะตองทำใหแนใจวา
พวกเขาไดทำการตรวจสอบงานเหลานี้ในทุก ๆ การประชุม เจาหนาที่ที่ไดรับเงินเดือน (มีอาสาสมัคร
คอยชวยเหลือ) เปนผใู หบริการและดูแลจัดการดำเนินกิจกรรมในแตละวันขององคกร และคณะผบู ริหาร
นั้นเองที่เปนผูดูแลงานนี้

ข) หนาทีข่ องคณะผบู ริหาร
วางแผนและนโยบาย
ใหความเปนผนู ำ ใหการชีแ้ นะและแนวทางนโยบายตอองคกรเพือ่ ทำใหแนใจวาองคกรจะมงุ ความสนใจ
ไปยังงาน
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กฎหมาย
ทำให แ น ใ จว า มี ก ารทำตามกฎหมายและข อ บั ง คั บ ของทุ ก ชาติ
จังหวัดและทองถิ่นนั้น ตัวอยางเชน สัญญาการใหทุน หรือขอตกลง
กับผสู นับสนุน การลงทะเบียน การทำประกัน ใบอนุญาต สัญญาเชา
ทะเบียน สิทธิบัตร ความผิดฐานหมิ่นประมาท สุขภาพของผูทำงาน
และความปลอดภัย ภาษี และการจายเงินเดือน
การเงิน
ทำใหแนใจวาองคกรสามารถทำตามสัญญาดานการเงินทุกอยางได
และมี ความนาเชือ่ ถือตรวจสอบไดสำหรับเงินทุนทัง้ หมด ตัวอยาง เชน
ระบบบั ญ ชี การรั ก ษาบั ญ ชี ธ นาคาร การตรวจสอบบั ญ ชี และ
การรายงานดานเงินทุนตาง ๆ
ฝายบุคคล
ทำให แ น ใ จว า ทั้ ง เจ า หน า ที่ แ ละอาสาสมั ค รได ทำงานในที่ ทำงาน
ทีป่ ลอดภัย และพวกเขาถูกเห็นคุณคา ไดรบั ความเคารพและการสนับ
สนุนในการทำงานของพวกเขา
ตัวอยางเชน การบรรยายลักษณะงาน สัญญาลูกจาง นโยบายการ
ฝกอบรม การดูแลและสนับสนุนอยางเปนประจำ ขัน้ ตอนการลงวินยั
และการใหออก และสัญญาสำหรับอาสาสมัคร
สิ่งปลูกสรางและเครื่องมือ
ทำให แ น ใ จว า เจ า หน า ที่ แ ละอาสาสมั ค รมี พื้ น ที่ ใ นการทำงาน
อยางเหมาะสมและปลอดภัย และเครื่องมือไดรับการดูแลรักษาและ
ใชงานไดตลอดเวลา
การสงเสริมการตลาดและการตลาด
เพือ่ ทำใหแนใจวาองคกรมีภาพพจนทดี่ ตี อ สาธารณชน และมีสถานะ
ที่ดีในชุมชน
การรายงานและการตรวจสอบได
เพื่อทำใหแนใจวาองคกรนั้นเปนที่เชื่อถือตรวจสอบไดสำหรับลูกคา
อาสาสมัคร สมาชิก เจาหนาที่ ผูใหทุน และผูมีสวนไดสวนเสีย
โดยการทำ ตามกฎข อ บั ง คั บ ที่ ร ายงานไว อ ย า งตรงต อ เวลาและ
ใชจายอยางมีประสิทธิภาพ คณะกรรมมีความรับผิดชอบในการจัด
ทำรายการประจำปในสวนของกิจกรรมขององคกร ที่จะถูกแจกจาย
ในการประชุมสามัญประจำปขององคกร
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ค) ทานควรจะคัดเลือกใครเขามาเปนคณะผบู ริหาร ?
z
z
z
z
z
z
z
z

z

ผูที่ตองการมีสวนรวมและมีการอุทิศตนและมีความสนใจ
ผูที่มาจากกลุมลูกคาของทาน
ชุมชนทองถิน่ ผนู ำเมืองหรือผนู ำศาสนา
นักธุรกิจทองถิ่น
ผูที่มาจากองคกรชุมชนที่คลายคลึงกัน
ผูที่มาจากกลุมสังคมหรือชมรมกีฬา
ผทู มี่ ที กั ษะเฉพาะดานการเงิน กฎหมาย หรือการหาเงินทุน
ผทู มี่ ที กั ษะทีใ่ ชไดจริงและมีความรใู นงานของทาน เชน ศิลปนในชุมชน เจาหนาทีอ่ นามัย
และหมอทองถิ่น
บางองคกรอาจเชิญสมาชิกของผใู หทนุ ของพวกเขา ซึง่ มีทงั้ ขอดีและขอเสีย อาจมีความเหมาะสมกวา
ทีจ่ ะเชิญตัวแทนผใู หทนุ เพราะบุคคลนีจ้ ะใหการเชือ่ มโยงโดยตรงระหวางทานกับผใู หทนุ และอาจมี
ความเขาใจในประเด็นตาง ๆ ของทานมากขึน้ อยางไรก็ตามมันอาจจะสรางความขัดแยงในเรือ่ งของ
ความสนใจขึน้ มา และบัน่ ทอนการปกครองตัวเองและการไมพงึ่ พาขององคกรของทาน โปรดคิด
อยางรอบคอบกอนที่จะทำสิ่งนี้
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