
1อโูมจา : คมูอืสำหรบัผปูระสานงาน



2 อโูมจา : คมูอืสำหรบัผปูระสานงาน



3อโูมจา : คมูอืสำหรบัผปูระสานงาน

ถาคณุไมรวูาคณุกำลงัจะไปไหน
คุณอาจจะจบลงทีอ่ื่น

ลอูสิ คารโรล - อลสิในแดนมหัศจรรย



4 อโูมจา : คมูอืสำหรบัผปูระสานงาน

1.  ‘Ëß∑’Ë∑ã“π§«√∑√“∫‡°’Ë¬«°—∫ÕŸ‚¡®“
อะไรคอือูโมจา
เหตุใดอูโมจาจงึเปนวิธีทีด่ ี ?
ภาพรวมของหนาท่ีและความรับผดิชอบตาง ๆ
หลกัสำคญัของอูโมจา
จะตองใชเวลานานเทาใดกับอูโมจา ?
ความทาทายของอูโมจา
คำถามสำหรับใครครวญ

2. «‘∏’‡√‘Ë¡‚§√ß°“√ÕŸ‚¡®“∑”‰¥åÕ¬ã“ß‰√
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วิธีการชวยผูนำอาวุโสของคริสตจักรในการสรางวิสัยทัศนของอูโมจาใหกับผูอื่นทำไดอยางไร
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วิธีการระบุคริสตจักรและชุมชนที่เหมาะสมทำไดอยางไร

3. °“√§—¥‡≈◊Õ°·≈–ΩÉ°Õ∫√¡«‘∑¬“°√°√–∫«π°“√∑”‰¥åÕ¬ã“ß‰√
1. บทบาทหนาท่ีของวิทยากรกระบวนการ
2. การคัดเลือกวิทยากรกระบวนการ
3. องคประกอบหลักของการฝกอบรมวิทยากรกระบวนการ
4. การพัฒนาทัศนคติของการอำนวยความสะดวกผานการฝกอบรม
5. การพัฒนาความรูดานการอำนวยความสะดวกผานการฝกอบรม
6. การพัฒนาทักษะดานการอำนวยความสะดวกผานการฝกอบรม
7. การประเมินความตองการสำหรับการฝกอบรมวิทยากรกระบวนการ
8. โครงสรางสำหรับการฝกอบรมวิทยากรกระบวนการ
9. ประเด็นตาง ๆ ทีเ่ก่ียวของกับการอำนวยความสะดวก

    10. รายการตรวจเช็คสำหรับการประเมินผลและการพัฒนาทักษะการอำนวยความสะดวก
4. °“√∫√‘À“√ÕŸ‚¡®“∑”‰¥åÕ¬ã“ß‰√

1. วิธีติดตามผลและการฝกสอนวิทยากรกระบวนการ
2. การใหความชวยเหลืองานรเิริม่ตาง ๆ ของชมุชน
3. การแกไขปญหา

5. °“√μ‘¥μ“¡º≈·≈–ª√–‡¡‘πº≈ÕŸ‚¡®“∑”‰¥åÕ¬ã“ß‰√
1. บทนำ
2. การติดตามผล
3. การประเมินผล
4. เคร่ืองมอืตาง ๆ สำหรบัการติดตามผลและการประเมินโครงการ

6. °“√¢¬“¬·≈–°“√ª√—∫‚§√ß°“√ÕŸ‚¡®“
1. การชวยผนูำระดบัสงูขององคกรใหมคีวามเปนเจาของและเปนผนูำอูโมจา
2. การปรบัโครงสรางของครสิตจกัรและองคกรเพ่ือชวยใหอูโมจาเติบโตไดอยางดีทีส่ดุ
3. การชวยผนูำครสิตจกัรทองถ่ินใหมองอูโมจาในฐานะสวนสำคญัของพันธกิจ
4. วิธีพัฒนาผใูหการอบรมแกวิทยากรกระบวนการของอูโมจา
5. วิธีอำนวยความสะดวกการเย่ียมเยียนชมุชนตาง ๆ ของอูโมจา
6. การปรับอูโมจาใหเขากับบรบิทเฉพาะ

¢åÕ§‘¥ ãß∑å“¬
¿“§ºπ«°

บทบาทหลักในกระบวนการอูโมจา
เร่ืองราวตาง ๆ ของการเปล่ียนแปลงพลิกฟน

∫√√≥“πÿ°√¡

 “√∫—≠
7
8
9
10
11
12
13
14
17
18
21
22
23
27
28
28
29
30
32
34
40
41
45
47
51
53
55
57
61
62
68
78
83
91
93
94
96
98
99
102
107
108
109
112
117



5อโูมจา : คมูอืสำหรบัผปูระสานงาน

¬‘π¥’μåÕπ√—∫ ãŸ§ãŸ¡◊Õ ”À√—∫ºåŸª√– “πß“π¢ÕßÕŸ‚¡®“

อูโมจาเปนวิธีทีไ่มหยุดนิง่เพ่ือชวยบรรดาครสิตจกัรทองถิน่ใหทำงานรวมกบัชมุชนของพวกเขา  เพ่ือจดัการ
ความตองการตาง ๆ โดยใชทรัพยากรของพวกเขาเอง อูโมจานำการเปล่ียนแปลงพลิกฟนอันโดดเดน
มาสูคริสตจักรและชุมชนมากมายท่ัวโลก

ในการเร่ิมทำโครงการอูโมจากับคริสตจักรหรือองคกรคริสเตียนของทาน ทานตองการผูประสานงาน
โครงการอูโมจา เขาคือผรูบัเอาความรับผดิชอบโดยรวมในการเร่ิมตนและบริหารอูโมจา หนังสอืคมูอืเลม
นีเ้ขียนข้ึน เพ่ือพวกเขาและมีทกุสิง่ทีพ่วกเขาควรทราบ

คมูอืเลมนีใ้หขอแนะนำและเคร่ืองมอืตาง ๆ เพ่ือชวยพวกเขาในการ:
ตดิตอประสานงานกับบรรดาผนูำอาวโุสในคณะนิกายของคริสตจกัรในเร่ืองของอูโมจา (บทท่ี 2)
ทำงานรวมกบัผนูำอาวุโสของครสิตจกัรเพ่ือเลือกครสิตจกัรทองถ่ินและชมุชนตาง ๆ
ทีม่คีวามเหมาะสมและสามารถรับประโยชนจากอูโมจาได (บทที ่ 2)
คดัเลือกและฝกอบรมวทิยากรกระบวนการในทองถ่ินสำหรบัอูโมจา (บทท่ี 3)
บรหิารโครงการ ฝกหัดและชวยเหลือวิทยากรกระบวนการของอูโมจา (บทที ่ 4)
ตดิตามผลและประเมินผลโครงการอูโมจา (บทที ่ 5)
ขยายโครงการไปยังชมุชนอืน่เพ่ิมขึน้ตอไป  (บทที ่6)
ปรบักระบวนการอูโมจาใหเขากับบรบิทและสถานการณเฉพาะของชุมชนเหลาน้ัน  (บทท่ี 6)

หากทานไมไดทำหนาท่ีจัดตั้งโครงการข้ึนมา แตเปนวิทยากรกระบวนการใหกับคริสตจักรและชุมชน
ของคริสตจักรแลวละก็ กรุณาใชคูมืออูโมจาสำหรับวิทยากรกระบวนการ ซึ่งในคูมือนั้นประกอบไปดวย
การศึกษาพระคัมภีร กิจกรรมและคำแนะนำสำหรับชวยเหลือคริสตจักรทองถ่ินและชุมชนใหมีวิสัยทัศน
เพ่ือลงมอืปฏบิตังิาน

เราหวังวาทานจะเพลิดเพลินกับการใชคมูอืเลมนี ้และไดรบัขอมลูตาง ๆ  อยางเพียงพอท่ีจะสามารถดำเนิน
กระบวนการน้ีตามลำดับขั้นตอนได ตลอดจนมีอิสระในการเลือกและพัฒนาวิธีเฉพาะของทานเอง
เพ่ือใหเหมาะสมกับบริบทเฉพาะของทานเชนกัน เราสนับสนุนใหทานปรับและเกลากระบวนการ
อูโมจาเพ่ือใหสามารถใชงานไดในบริบทเฉพาะของทาน
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อูโมจา คือ การชวยคริสตจักรทองถ่ินในการทำงานรวมกับชุมชน มีวิสัยทัศนรวมกันเพ่ือจัดการกับ
ความตองการตาง ๆ ในพ้ืนท่ี โดยใชทรพัยากรของพวกเขาเอง

อูโมจา คือ วิธีการท่ีนำมาซ่ึงการเปล่ียนแปลงพลิกฟนอันโดดเดนสูบรรดาคริสตจักรทองถ่ินและชุมชน
ของคริสตจักรมาแลวท่ัวโลก

อูโมจา แปลวา การมีน้ำหน่ึงใจเดียวกันและรวบรวมจิตวิญญาณของผคูนเพ่ือการทำงานรวมกัน คำน้ีเปน
ภาษาสวาฮิล ีทางตะวันออกของแอฟริกา อูโมจาจะรวบรวมเอาความเปนเอกภาพท่ีจะตองมใีนครสิตจกัร
ขึ้นมากอนท่ีจะสามารถเอาไปใชทำงานกับชุมชนได

5 √–¬–°“√∑”ß“πÀ≈—°¢ÕßÕŸ‚¡®“
1. การสรางวิสัยทัศนใหกับคริสตจักร คือการชวยผูนำคริสตจักรทองถิ่นและตัวคริสตจักรทองถิ่นให
เขาใจวาตลอดพระคัมภีร ทัง้เลมพระเจาทรงเรียกพวกเขาใหรบัใชชมุชนของพวกเขา ระยะน้ีคอืการสราง
ความมัน่ใจใหกับครสิตจกัรทองถิน่ ชวยพวกเขาในการระบุและใชทรพัยากรของพวกเขาเอง เพ่ือทีพ่วกเขา
จะเช่ือวาการเปล่ียนแปลงน้ันสามารถเกิดขึ้นไดจริง

2. การสรางวสิยัทัศนใหกับชมุชน คอืการทำงานกบัครสิตจกัรทองถิน่เพ่ือนำทัง้ชมุชนเขามาเพ่ือหารอื
กันถึงสถานการณของ พวกเขา ความตองการและทรัพยากรตาง ๆ  ของพวกเขา เพ่ือรวบรวมและวเิคราะห
ขอมลู และตัดสนิใจวาพวกเขาในฐานะ ของชุมชน สามารถทำอะไรไดบาง

3. การคิดฝนและการวางแผนปฏิบัติงาน เมื่อทุกคนเห็นรวมกันแลววาส่ิงใดควรจะเปล่ียนแปลง
คริสตจักรและชุมชนจะทำงาน รวมกันเพ่ือพัฒนาวิสัยทัศนสำหรับอนาคตขึ้นมาอันหนึ่งและวางแผนวา
พวกเขาจะสามารถนำมาซ่ึงการเปล่ียนแปลงน้ีโดย ใชทรพัยากรท่ีพวกเขามีอยไูดอยางไร

4. การลงมอืปฏบิตังิาน เมือ่ชมุชนเริม่ลงมอืปฏบิตังิาน จะมกีารใหคำแนะนำในดานตาง ๆ  เพ่ือชวยทำให
แนใจวาแผนงานตาง ๆ นัน้จะมกีารดำเนนิการและจะเกดิการเปลีย่นแปลงทางบวกเกดิขึน้

5. การประเมนิผล ในระยะสุดทายน้ีคอื การทบทวนตรวจสอบ
การทำงาน รวมกนัของครสิตจกัรและชมุชนทีไ่ดวางแผนและ
บรหิารโครงการเพ่ือพัฒนาชีวิตของผูคนและชุมชนวาไดดำเนินไป
อยางไรบาง
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1.  ª√–‚¬™πèμãÕ™ÿ¡™π

การพ่ึงพาตนเอง

ความภาคภูมิใจในตนเอง

การเปล่ียนแปลงท่ีย่ังยืน

การพัฒนาความสัมพันธตาง ๆ ในชมุชน

มกีารเปลีย่นแปลงทางกายภาพ เชน สขุภาพ สขุอนามยั ความมัน่คงทางดานอาหารและรายไดทีด่ขีึน้

"อโูมจาไดทำใหเราเขาใจตวัของเราเอง เราไมไดยากจน แทจรงิแลว เรามทีรพัยากรมากมาย"
หวัหนาพ้ืนท่ีอโนนา เขตหุบเขาเคนยาตะวันออก ประเทศเคนยา

2. ª√–‚¬™πè ”À√—∫§√‘ μ®—°√∑åÕß∂‘Ëπ
อูโมจาชวยคริสตจักรทองถ่ินในการ:

เปนอิทธิพลทางบวกใหกับชีวิตในชุมชน
สรางความสัมพันธตาง ๆ กับผคูนภายนอกคริสตจกัร
ระบุและใชทรัพยากรของพวกเขาอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน
กลายเปนชุมชนที่เติบโตและนาสนใจ
ใหอำนาจกับผูรับใชคริสตจักรโดยการสรางวิสัยทัศนและแรงบันดาลใจใหกับพวกเขา
และเพ่ิมทักษะความรูและความมั่นใจใหกับพวกเขา
เพ่ิมรายได เมือ่สมาชกิคริสตจกัรมฐีานะดีขึน้ พวกเขาใหเงินถวายมากข้ึนเชนกัน

"หลงัจากไดใหการอบรมวธีิการทำงานพัฒนาเร่ืองอืน่ ๆ ไปแลว จากนัน้ เราจงึไปทีเ่ร่ืองการสรางวิสยัทัศน
ใหกับคริสตจักรและชุมชน และศิษยาภิบาลของคริสตจักรไดบอกเราวา: "ทำไมคุณไมเริ่มจากอันน้ี
กอนละครับ นี่คือสิ่งท่ีเราตองการจะทำ การแสดงใหเราเห็นวาเราควรจะทำงานกับทั้งชุมชนอยางไรน้ัน
ก็เทากับคุณแสดงใหเราไดทราบวาเราจะแบงเบาภาระของเราไดอยางไรบาง!"

คธูเบิรท กอนดวี อเีก้ิลส มาลาวี
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ในการสรางโครงการอูโมจาขึ้นมาน้ัน สิ่งสำคัญก็คือจะตองทราบถึงหนาท่ีและความรับผิดชอบของ
กลมุตาง ๆ ทัง้ผทูีม่ ีสวนเก่ียวของโดยตรงและผทูีส่นบัสนุนโครงการดานลางน้ีคอืภาพท่ีแสดงใหเห็นระดับ
ของการมีสวนรวมและ ความรับ ผดิชอบท่ีแตกตางกันของพวกเขา (สำหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมของบทบาท
หนาท่ีและความรบัผดิชอบตาง ๆ โปรดด ูหนา 109-111)

ผนูำครสิตจกัรและผนูำชมุชน
พวกเขาทำงานอยางใกลชิดกับวิทยากรกระบวนการ
เพ่ือสรางวิสยัทัศนใหกับ ครสิตจกัรและชมุชน

กลมุผปูระสานงานชมุชนทองถ่ิน
พวกเขาทำงานรวมกันเพ่ือดแูลตรวจสอบ
วาโครงการอูโมจามกีารดำเนนิการอยางไร

วทิยากรกระบวนการ
วิทยากรกระบวนการ คอื ผทูีท่ำงานกบั
คริสตจักรทองถิ่นและชุมชนในระดับรากหญา
เพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับพวกเขา
ตลอดระยะการทำงานตาง ๆ ของอโูมจา

ผปูระสานงาน
ผูประสานงานโครงการเปนผูดูแลจัดการ
โครงการอูโมจาโดยรวม ซึง่เก่ียวของกับ
วิทยากรกระบวนการ ครสิตจกัรและชุมชนตาง ๆ
และทำงานในนามของคณะนิกาย หรือองคกร
ครสิเตยีนของพวกเขา

ผนูำอาวโุสของครสิตจกัร
พวกเขาสงเสริมและสนับสนุนอูโมจา
ในคณะนิกายของพวกเขาและ
ในองคกรครสิเตยีนตาง ๆ ดวยเชนกัน
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À≈—°°“√ ”§—≠¢ÕßÕŸ‚¡®“

ตอไปนี้คือหลักการสำคัญและคุณคาบางประการท่ีเปนรากฐานวิธีการทำงานของอูโมจา

°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°
วิธีนีไ้มใชวิธีทีใ่หคนภายนอกเขามาและบอกใหชมุชนทำอะไร แตเปนการชวยเหลือชมุชนตาง ๆ  ใหตระหนัก
ถึงจดุแขง็และทรัพยากรตาง ๆ ทีพ่วกเขามีอย ูและลงมอืทำดวยตัวของพวกเขาเอง

¡’æ◊Èπ∞“π®“°æ√–§—¡¿’√è
งานของคริสตจักรควรมีรากฐานอยูในการสอนของพระคัมภีรในเร่ืองพันธกิจแบบองครวม

π”‚¥¬§√‘ μ®—°√
จุดนำเขาสูการทำงานกับชุมชนควรมาจากคริสตจักรทองถิ่น
ถาหากเปนไปได

§«“¡ —¡æ—π∏è
เปนเร่ืองสำคญัท่ีจะใชเวลาเพ่ือสรางความสัมพันธทีด่แีละความไววางใจ

°“√„ÀåÕ”π“®
ครสิตจักรทองถ่ินและชุมชนควรไดรบัทกัษะและความม่ันใจ เพ่ือทีพ่วก
เขาจะสามารถรับเอาความรับผดิชอบตอการพัฒนาของพวกเขาเอง

‡ªÅ¥°«å“ß·≈–‰¡ã°”Àπ¥
สิ่งท่ีคริสตจักรทองถ่ินและชุมชนตัดสินใจที่จะทำน้ันข้ึนอยูกับพวกเขาเองท้ังส้ิน
วิทยากรกระบวนการจะไมมีความตั้งใจไวกอนวาจะใหพวกเขาทำอะไร

ª≈¥ª≈ãÕ¬∑√—æ¬“°√¢Õß§√‘ μ®—°√·≈–™ÿ¡™πÕÕ°¡“
กระบวนการนี้เริ่มดวยการชวยเหลือคริสตจักรและชุมชนใหระบุปญหา
และใชทรพัยากรของตัวเอง จากน้ันชวยคนใหหลุดออกมาจากความคิด
ที่จะพ่ึงพาผูอื่น

μãÕ‡π◊ËÕß·≈–¬—Ëß¬◊π
วิทยากรกระบวนการควรจะมองหาทางอยูเสมอที่จะทำใหกระบวนการน้ี
และโครงการตาง ๆ ดำเนนิยาวนานตอไปอกีหลังจากความชวยเหลือ
ภายนอกไดสิ้นสุดลงแลว
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®–μåÕß„™å‡«≈“π“π‡∑ã“„¥°—∫ÕŸ‚¡®“ ?

อโูมจาไมใชกระบวนการท่ีทำไดอยางรวดเร็ว ตองใชเวลา 21 วันกวาลกูเจ๊ียบจะฟกออกมา และชางต้ังครรภ
22 เดือนกวาลูกชางจะเกิดมา (ยาวนานท่ีสุดในบรรดาสัตวบก) อูโมจากำลังจะใหกำเนิดลูกชาง!
เวลาท่ีจะตองใชนัน้แตกตางกันไป แตไมใชเร่ืองแปลกอะไรหากครสิตจกัรและชมุชนจะใชเวลา 18 เดือน
กวาจะไปถึงระยะการลงมือปฏิบัติงาน อยางท่ีเราทราบกันดี การเปล่ียนแปลงท่ีมีความหมายน้ัน
ตองใชเวลา นอกจากนัน้ ยังมเีรือ่งการเปลีย่นแปลงทศันคตแิละความคดิพ่ึงพาคนอ่ืนเขามาเก่ียวของดวย
การเร่ิมโครงการและการทำใหโครงการท่ีมปีระโยชนเสร็จสมบรูณนัน้ตองใชเวลายาวนานเชนกัน อยางไร
ก็ตาม ในชวงระยะแรก ๆ กอนที่จะไปถึงระยะของการลงมือปฏิบัตินั้น จะเร่ิมมองเห็นการเปล่ียนแปลง
ตาง ๆ ไดชดัเจนข้ึน และงานท่ีไดรเิร่ิมไว ก็จะออกตัว สิง่น้ีจะเปนกำลงัใจทีจ่ะทำใหกระบวนการน้ีดำเนนิ
ตอไป
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อูโมจาสามารถสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพลิกฟนกับคริสตจักรและชุมชนได อยางไรก็ตาม
มสีิง่ท่ีจะตองทมุเทและความทาทายตาง ๆ อยใูนวธีินีเ้ชนเดียวกัน ซึง่ประกอบไปดวย

เวลา

เราไดกลาวไปแลววาตองใชเวลายาวนานกวาลูกชางจะเกิดมา
บอยคร้ังท่ีคริสตจักรและชุมชนไมอดทนรอคอยการเปล่ียนแปลง
และตองการเห็นผลลพัธทีร่วดเร็วกวาน้ัน หรอืไปดวยความเร็วกวา
ทีค่วรจะเปน แตอโูมจาตองใชเวลา เน่ืองจากกระบวนการน้ีเปน
การเปล่ียนแปลงระบบการใหคณุคาและทัศนคติ ซึง่ในท่ีสดุแลว
จะนำไปสูการเปล่ียนแปลงระยะยาวและย่ังยืน

ทาทายอำนาจ

อโูมจาใหอำนาจครสิตจกัรและชมุชน  ชวยใหพวกเขาคิดเพ่ือตวัเอง
ในการตัง้คำถาม และคิดถึงวธีิใหม  ๆ ในการทำงาน สิง่เหลาน้ี
อาจเปนเร่ืองรบกวนใจสำหรับบรรดาผูนำ

สิง่ท่ีเรยีกรองจากวิทยากรกระบวนการ

กระบวนการน้ีเรียกรองสิ่งตาง ๆ จากวิทยากรกระบวนการเปน
อยางมาก ทั้งในเร่ืองของเวลาและพลังงาน พวกเขาจะตองมีทักษะ
หลายดานและจะตองเปนผูฟงที่ดี เพ่ือชวยใหกระบวนการน้ีดำเนิน
อยูในแนวทาง และทำใหแนใจวาทุก ๆ คนกำลังมีสวนรวมใน
กระบวนการน้ี

การเอาชนะการพึง่พาผอ่ืูน และการสญูเสยีความม่ันใจ
บางชุมชนนั้นเคยชินกับการมีองคกรพัฒนาจากภายนอกคอยชวยเหลือ
ทำสิง่ตาง ๆ  ใหกับพวกเขา สิง่นีอ้าจทำใหกระบวนการอูโมจาเปนไปไดยากข้ึน
เน่ืองจากในเบ้ืองตนแลว ชมุชนเหลาน้ันจะไมเต็มใจทำงานใหกับ สิง่ท่ีพวกเขา
เคยไดรบัอยางฟร ีๆ ในอดีต

นอกจากน้ันแลว หลายชมุชนยงัสญูเสียความเช่ือมัน่วาพวกเขาน่ันเอง
ที่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณของพวกเขาได
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§”∂“¡ ”À√—∫„§√ã§√«≠

ตอไปนี้คือคำถามท่ีอาจชวยทานตัดสินใจวาเม่ือใดคือเวลาท่ีเหมาะสมสำหรับคณะนิกายคริสตจักรหรือ
องคกรของทานในการเริ่มทำโครงการอูโมจา

§”∂“¡ ”À√—∫ºåŸπ”Õ“«ÿ‚ 

บรรดาผูนำอาวุโสมีความปรารถนาอยากเห็นคริสตจักร
ทำงานเปนตัวเรงใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีย่ังยืนในชุมชน
ของพวกเขาหรือไม ?

พวกเขาพรอมทีจ่ะสละเวลาบางสวนและทรัพยากร
ขององคกรบางอยางเพ่ือสนบัสนนุและติดตามผล
กระบวนการอูโมจาหรือไม ?

พวกเขายินดีทีจ่ะรับเอากระบวนการเชนน้ีหรอืไม ?
กระบวนการท่ีอาจนำไปสกูารทาทายบางประการ
กับอำนาจแบบบนลงลางรวมถึงวิธีการพัฒนาตาง ๆ

พวกเขายินดอีดทนรอคอยเพือ่วดัผลความสำเรจ็
ของโครงการท่ีตองใชเวลายาวนานหรือไม ?
(ตวัอยางเชน 3 ปแทนทีจ่ะเปน 1 ป

§”∂“¡ ”À√—∫§≥–π‘°“¬À√◊ÕÕß§è°√¢Õß∑ã“π

มีใครในคณะนิกายหรือองคกรของทานหรือไม
ทีม่ศีกัยภาพและมีเวลาท่ีจะเปนวิทยากรกระบวนการได ?

มใีครในคณะนิกายหรือองคกรของทานหรือไมทีส่ามารถให
การอบรมกบัวทิยากรกระบวนการเหลาน้ีในระหวาง
กระบวนการ ?

มใีครในคณะนกิายหรือองคกรของทานหรือไมทีส่ามารถ
ประสานงานโครงการได ?

พวกเขามีทรัพยากรอยางเพียงพอท่ีจะสามารถทำให
กระบวนการน้ีเกิดข้ึนไดจรงิหรือไม ?
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§”∂“¡ ”À√—∫§√‘ μ®—°√·≈–™ÿ¡™π
มศีษิยาภิบาลทองถ่ินท่ีปรารถนาท่ีจะทำงานดวยวิธีใหมกับชมุชนของพวกเขาหรือไม ?
มบีางชมุชนหรือไมทียิ่นดีทำงานรวมกับครสิตจกัร ?
มชีมุชนใดบางท่ียังไมผกูพันกับองคกรดานงานพัฒนามากนัก และพรอมเปดกวาง
ที่จะใช ทรพัยากรเพ่ืองานรเิร่ิมของพวกเขาเอง ?

หากทานสามารถตอบวา "ใช" กับคำถามสวนใหญเหลาน้ีแลว ทานก็พรอมที่จะเริ่มโครงการ
อูโมจา โปรดคดิและวางแผนอยางรอบคอบวาทานจะจัดการกับประเด็นตาง ๆ ทีท่านตอบวา
"ไม" อยางไร

หากทานตอบวา "ไม" กับคำถามสวนใหญ โปรดคิดและวางแผนอยางรอบคอบถึงงานตาง ๆ
ทีท่านควรจดัเตรยีมทำกอน เพ่ือทีท่านจะมคีวามพรอมในการเริม่ตนโครงการอูโมจา
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2. «‘∏’‡√‘Ë¡‚§√ß°“√ÕŸ‚¡®“
   ∑”‰¥åÕ¬ã“ß‰√
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«‘∏’‡√‘Ë¡‚§√ß°“√ÕŸ‚¡®“∑”‰¥åÕ¬ã“ß‰√
ในสวนน้ีจะครอบคลุมหัวขอเหลานี้

1. วิธีการชวยผนูำอาวโุสของครสิตจกัรใหไดมาซึง่วสิยัทัศนทำไดอยางไร
2. วิธีการชวยผนูำอาวุโสของครสิตจกัรในการสรางวิสยัทัศนของอโูมจาใหกับผอูืน่
3. วิธีการชวยผนูำอาวโุสใหเขาใจถงึบทบาทหนาท่ีอนัตอเน่ืองทีพ่วกเขามีตออโูมจา
4. วิธีการระบตุวัครสิตจกัรและชมุชนทีเ่หมาะสมทำไดอยางไร

1. «‘∏’°“√™ã«¬ºåŸπ”Õ“«ÿ‚ ¢Õß§√‘ μ®—°√„Àå‰¥å¡“ ÷́Ëß«‘ —¬∑—»πè∑”‰¥åÕ¬ã“ß‰√
เมือ่ผนูำอาวโุสมสีวนรวมกบักระบวนการอูโมจา และสนบัสนนุสงเสรมิผนูำครสิตจกัรในทองถิน่ใหเขามา
มีสวนรวมแลว สิ่งนี้สามารถเปล่ียนแปลงท้ังคณะนิกายและชุมชนตาง ๆ ใหดีขึ้นได แตหากพวกเขาไม
สนบัสนนุกระบวนการน้ีอยางเต็มที ่การดำเนินการของกระบวนการและการนำกระบวนการไปทำซ้ำในชมุชน
อืน่ ๆ จะกลับกลายเปนเร่ืองยาก

ฉะน้ัน จึงเปนเร่ืองสำคัญอยางย่ิงท่ีจะหาวิธีชวยใหผูนำอาวุโสของคริสตจักร
เขามามีสวนผูกพันกับกระบวนการน้ี ที่พวกเขาจะขัดเกลาและมีอิทธิพล
กับกระบวนการตลอดทุกระยะการทำงานของกระบวนการ

อูโมจาควรจะเปนศูนยกลางของวิสัยทัศนสำหรับคริสตจักร สิ่งน้ีจะเกิดขึ้นได
งายท่ีสดุเม่ือรวมงานกับผนูำอาวโุสของคริสตจกัรท่ีพรอมเปดรบัความคิดใหม ๆ
และมองเห็นความตองการท่ีจะเปล่ียนแปลง

วิทยากรกระบวนการควรระวังวาผูนำคริสตจักรบางคนอาจมีแผนการอ่ืน
ที่แอบซอนอยู ซึ่งอาจบั่นทอนเปาหมายของอูโมจาได ตัวอยางเชน อาจมี
ความปรารถนาท่ีจะใชอูโมจาเพ่ือรับทุนสำหรับกิจกรรมอื่น หรือใชอูโมจาเพ่ือ
ใหไดรับชื่อเสียงหรือเพ่ือสรางเกียรติประวัติงานในชุมชน หรือใชเพ่ิมอิทธิพล
ของพวกเขา เน่ืองดวยเหตุนี้ จึงเปนเร่ืองสำคัญท่ีจะใชเวลาในการรูจักผูนำ
คริสตจักรและใหความชัดเจนกับพวกเขาวาอูโมจาสามารถบรรลุสิ่งใดไดบาง

™◊ËÕ‡ ’¬ß
Àπå“μ“ Õ”π“®
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การทำใหผูนำอาวุโสของคริสตจักรเขามามีสวนรวมอยางตอน่ือง

จดัโปรแกรมการเย่ียมชมอูโมจา 1 วันสำหรบัพวกเขา เพ่ือใหพวกเขามีประสบการณและเขาใจวา
อูโมจา คอื อะไรและทำงานอยางไร
เตรียมการเย่ียมชมตาง  ๆเพ่ือใหพวกเขาไดเห็นโครงการอูโมจาทีก่ำลังดำเนินการอย ู(โปรดดูหนา 92-93)
เตรียมผนูำคริสตจกัรใหนำเสนอรายงานการดำเนินงานของอูโมจาของครสิตจกัรตาง ๆ ในการประชุม
ประจำป
ใหพวกเขามีสวนรวมในการมอบรางวลัและประกาศนยีบตัรแกวิทยากรกระบวนการท่ีทำงานกับอูโมจา
จดัการเย่ียมชมแลกเปล่ียนกับครสิตจกัรนิกายอ่ืน ๆ ทีผ่นูำอาวโุสของคริสตจกัรสามารถเรียนรจูาก
ประสบการณของครสิตจกัรอ่ืน ๆ ได
หาโอกาสใหผนูำอาวโุสของครสิตจกัรไดเห็นและไดใชพระคัมภรีศกึษาตอนตาง ๆ  ในพันธกิจ
ของพวกเขาเอง

ควรตระหนักวาผูนำอาวุโสของคริสตจักรเปนผูที่มีงานยุงและมีความรับผิดชอบมากมายเชนเดียวกัน
อาจเปนเร่ืองดีที่จะแสดงใหพวกเขามองเห็นวิธีการท่ีอูโมจาใชตอบสนองกับความทาทายบางอยาง
ทีพ่วกเขาเผชิญอย ูซึง่จะ

ชวยพัฒนาความเปนผูนำท่ีดีในทองถ่ิน
ชวยคริสตจักรในทองถิ่นใหพ่ึงพาความชวยเหลือภายนอกใหนอยลง
สามารถชวยเพ่ิมจำนวนของผูมานมัสการและการถวายใหกับคริสตจักร
สามารถชวยสงเสริมแนวทางแบบองครวมสำหรับงานพัฒนา ทีแ่ผนงานของคริสตจกัรจะไมถูกบิดเบือน
ดวยเงินทุนจำนวนมหาศาลจากภายนอกสำหรับโครงการท่ีทำเพียงเพ่ือ "ทางรางกายเทาน้ัน"

เปนเรือ่งสำคญัเชนเดียวกันท่ีจะกลาวถึงความทาทายตาง ๆ ของกระบวนการนีใ้หทราบชดัเจนตัง้แรกเริม่
และทำใหแนใจวาผูนำอาวุโสของคริสตจักรเขาใจในเรื่องเหลาน้ัน ตัวอยางเชน การปรับตัวของ
ผูนำคริสตจักรอาจเปนเร่ืองคอนขางใหญและยากท่ีจะปรับตัวมาใชวิธีที่คนในพ้ืนท่ีจะไดรับมอบอำนาจ
ใหตัดสินใจดวยตัวเอง หากผูนำเหลาน้ีคุนเคยกับวิธีการตัดสินใจจากบนลงลางแลวละก็ การปรับตัวน้ี
อาจตองใชเวลา
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การสมัมนาเชิงปฏบิตักิาร 1 วนัสำหรบัผนูำอาวโุสของคริสตจกัร

นี่คือโครงรางสำหรับการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการกับผูนำคริสตจักรเพ่ือใหพวกเขาไดรับทราบเร่ืองของ
อูโมจาและสรางวิสยัทัศนใหกับพวกเขา เปนเร่ืองสำคัญท่ีผจูดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิารน้ีจะตองมคีวามคนุเคย
กับกระบวนการอูโมจาและคมูอืตาง ๆ  ของอูโมจา เพ่ือทีพ่วกเขาจะสามารถตอบขอกังวลและขอซกัถามของ
ผเูขารวมได เปนส่ิงสำคัญท่ีจะทำใหการสัมมนาเชิงปฏิบัติการมีชีวิตชีวาและสนุกสนานเพ่ือจะไดสัมผัส
จติวิญญาณของ อูโมจา และเพ่ือทีส่ิง่น้ีจะสรางแรงบันดาลใจใหพวกเขาสนับสนนุอูโมจา ดงัน้ันโปรดใช
กิจกรรมเพ่ิมความ กระปร้ีกระเปรา และการอภิปรายหลาย ๆ อยาง

ชวงที ่1:
อูโมจาคอือะไร
และเหตุใดจงึมี
ความสำคญั
ตอครสิตจกัร

ชวงที ่2:
กรณีศกึษา
ของอูโมจา

ชวงที ่3:
ภาพรวมของ
ระยะการทำงาน
ของอูโมจาและ
การใหลองสมัผสั
กับกจิกรรม
ทีห่ลากหลาย

ชวงที ่4:
วิธีสรางและ
บรหิารอูโมจา

ชวงปด

สิง่ทีท่านควรทราบเก่ียวกับอูโมจา
(คมูอืสำหรบัผปูระสานงาน หนา 7-15)

โปรดอานเร่ืองราวของการเปล่ียนแปลงใน
ภาคผนวกของคูมือสำหรับผูประสานงาน
(หนา 112-116)

ก) ใชกิจกรรมกลมุเพ่ือเพ่ิมความ
กระปร้ีกระเปรา - ทรพัยากรของเรา

ข) พระคัมภรีศกึษา - เอลีชา
ค)  กิจกรรม-การบรรยายลกัษณะ ชมุชน

ของเรา (แผนท่ี)
ง) พระคัมภีรศกึษา - การเดินบนน้ำ

(ทัง้หมดน้ีอยใูนคมูอืวิทยากรกระบวนการ)

ก)  การชวยผนูำอาวุโสของครสิตจกัรใหเขาใจ
บทบาทหนาท่ีของพวกเขาในอูโมจา
(หนา 22)

ข) การระบุครสิตจกัรและชุมชนทีเ่หมาะสม
ทำไดอยางไร (หนา 23-25)

ค) การปรับโครงสรางของคริสตจกัรเพ่ือชวย
สงเสรมิใหอโูมจาเตบิโตไดดทีีส่ดุ (หนา 94)

การอภปิรายกลมุในหวัขอการนำพาอูโมจา
สกูาวตอไปนัน้ทำไดอยางไร

ควรจดัการนำเสนอส้ัน  ๆ  ขึน้มาชดุหนึง่และ ใหโอกาสใน
การถามคำถามและสรางความชัดเจน ควรมีการเขียน
ประเด็นหลักไวกอนลวงหนาบนกระดานฟลิปชารจและ
นำเสนอตอกลมุผเูขารวมประชุม

แบงกลมุเปนกลมุยอยเพ่ืออภปิรายกรณศีกึษา โดยใชคำถาม
ตอไปน้ี:
1. อะไรคือการเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญ?
2. การเปล่ียนแปลงเหลาน้ีสามารถบรรลผุลไดอยางไร?
3. อะไรท่ีเปนประโยชนตอครสิตจกัร?

วิทยากรกระบวนการควรสาธิตกิจกรรมเพิม่ความ
กระปร้ีกระเปราและกิจกรรมตาง ๆ ใหดจูากน้ันแบงกลมุ
เปนกลมุยอยเพ่ือใหผเูขารวมไดลองทำเอง ควรจะมีหน่ึง
ชวงท่ีจดัไวเพ่ือให ผเูขารวมไดแสดงความคิดเห็น เพ่ือผนูำ
ครสิตจกัรจะไดคดิใครครวญท่ีสิง่ทีพ่วกเขาไดเรียนไปแลว

หวัขอเหลาน้ีมคีวามสำคญัในการชวยผนูำอาวโุสของ
ครสิตจกัรใหมองไปยงัแงมมุตาง ๆ ทีน่ำไปปฏิบตัไิดจรงิ
เพ่ือสรางอูโมจาขึน้มาหัวขอน้ี อาจเปนเร่ืองท่ีไมคอย
มชีวิีตชวีานัก ฉะน้ัน วิทยากรกระบวนการควรคิดหาวิธี
ทีจ่ะเพ่ิมพลังงานใหกับกลมุ

นำแผนปฏบิตักิารเร่ืองการอุทศิตนและสนับสนนุอูโมจา
ทีร่วมเอาไวดวยกัน มาใหกับวิทยากรกระบวนการของ
อูโมจา

™ã«ß ‡π◊ÈÕÀ“ ¢åÕ§‘¥‡ÀÁπ
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«‘∏’°“√™ã«¬ºåŸπ”Õ“«ÿ‚ ¢Õß§√‘ μ®—°√„π°“√ √å“ß«‘ —¬∑—»πè¢ÕßÕŸ‚¡®“„Àå°—∫
ºåŸÕ◊Ëπ∑”‰¥åÕ¬ã“ß‰√
เมื่อผูนำอาวุโสของคริสตจักรเขาใจกระบวนการและพวกเขาไดอุทิศตนใหกับ
อูโมจาแลว เปนสิง่สำคญัท่ีพวกเขาจะตองสรางวิสยัทัศนใหกับผอูืน่
และแสดงใหคนอ่ืน ๆ ในคริสตจกัรไดเห็นวาพวกเขาสนับสนนุกระบวนการน้ี
สิง่นีม้คีวามสำคญัเปนพิเศษสำหรบัอโูมจา เพราะวิธีการของกระบวนการน้ี
แตกตางจากทุกอยางท่ีครสิตจกัรอาจเคยทำมากอน ฉะน้ัน อาจมีคำถามและมปีระเด็นมากมายผุดข้ึนมา

วิธีทีผ่นูำอาวุโสของครสิตจกัรสามารถสรางวิสยัทัศนใหกับผอูืน่และแสดงใหเห็นวาพวกเขาใหการสนบัสนนุ
กระบวนการมีดังตอไปนี้

°≈ã“«∂÷ßÕŸ‚¡®“„π°“√‡∑»π“μã“ß Ê
(°√–∑—Ëß„™åæ√–§—¡¿’√è»÷°…“∫“ßμÕπ„π§ãŸ¡◊Õ)

®—¥°“√ª√–™ÿ¡·≈– —¡¡π“‡™‘ßªØ‘∫—μ‘°“√
 ”À√—∫ºåŸπ”§√‘ μ®—°√„πæ◊Èπ∑’Ë„πÀ—«¢åÕ
ÕŸ‚¡®“ ‡æ◊ËÕ™ã«¬„Àåæ«°‡¢“¡’§«“¡‡¢å“„®ÕŸ‚¡®“

‡¬’Ë¬¡‡¬’¬π§√‘ μ®—°√∑’Ë∑”‚§√ß°“√
ÕŸ‚¡®“·≈–§åπÀ“«ã“°”≈—ß¡’Õ–‰√‡°‘¥¢÷Èπ∫å“ß
·≈–„Àå°“√ π—∫ πÿπæ«°‡¢“

 ãß‡ √‘¡‡®å“Àπå“∑’Ë·≈–ºåŸπ”Õ“«ÿ‚ 
„π§√‘ μ®—°√¢Õßæ«°‡¢“„Àå‰ª‡¬’Ë¬¡‡¬’¬π
§√‘ μ®—°√μã“ß Ê ∑’Ë∑”‚§√ß°“√ÕŸ‚¡®“

√«¡‡Õ“ÕŸ‚¡®“‡¢å“‰ª‡ªöπÀπ÷Ëß„πÀ—«¢åÕ
ª√–®”„π°“√ª√–™ÿ¡ºåŸπ”Õ“«ÿ‚ ¢Õß
§√‘ μ®—°√
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ผูนำอาวุโสของคริสตจักรมีหนาท่ีสำคัญหลายประการตอการพัฒนาท่ีดำเนินตอเนื่องของกระบวนการ
อูโมจา  ดงัน้ี

1. ทำใหแนใจวามีเจาหนาทีแ่ละทรพัยากรอยางเพยีงพอทีจ่ะทำใหกระบวนการ
น้ีเกดิขึน้ไดจริง

ในการชวยเหลือผนูำอาวุโสของคริสตจกัรในเร่ืองน้ี ทานจะตองทำใหแนใจวามี
การส่ือสารท่ีดกัีบพวกเขา และทานเองอยใูนโลกแหงความเปนจริงในเร่ือง
ของจำนวนของทรพัยากรตาง ๆ  (คน เวลา ยานพาหนะ เงิน ฯลฯ) ทีท่านตองใช

2. มีการตดิตามผลโครงการอยางเปนประจำในการประชมุผนูำอาวโุสของคริสตจกัร และทำให
แนใจวามกีารเรยีนรจูากบทเรยีนตาง ๆ และมกีารนำไปประยกุตใชในครสิตจกัรใหม ๆ

ในการชวยเหลือผนูำอาวุโสของครสิตจกัรในเรือ่งนี ้ทานจะตองใหขอมลูดานความกาวหนาของกระบวนการ
ในแตละชุมชนท่ีทานทำงานดวยเปนประจำ และสนับสนุนใหพวกเขาเขามามีสวนรวมในการประเมิน
ผลโครงการในจุดท่ีเหมาะสม โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในบทที ่ 5 ของคมูอืฉบบันี้

3. วางแผนและทำใหโครงการเตบิโตในบรรดาครสิตจกัรตาง ๆ ท่ีพวกเขามคีวามรบัผดิชอบ

ในการชวยเหลือผูนำอาวุโสของคริสตจักรในเร่ืองนี้ ทานจะตองหนุนใจพวกเขาใหคำนึงในเร่ือง
ของงบประมาณ เจาหนาท่ี ความตองการตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน
บทท่ี 4 ของคมูอืฉบบันี้

«‘∏’°“√™ã«¬ºåŸπ”Õ“«ÿ‚ „Àå‡¢å“„®∂÷ß∫∑∫“∑Àπå“∑’ËÕ—πμãÕ‡π◊ËÕß∑’Ëæ«°‡¢“¡’μãÕ
ÕŸ‚¡®“∑”‰¥åÕ¬ã“ß‰√
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4. «‘∏’°“√√–∫ÿ§√‘ μ®—°√·≈–™ÿ¡™π∑’Ë‡À¡“– ¡∑”‰¥åÕ¬ã“ß‰√
เน้ือหาสวนน้ีไดใหขอชี้แนะในการเลือกคริสตจักรและชุมชนที่อูโมจามีโอกาสเกิดความสำเร็จมากที่สุด

การเลือกวาจะทำงานในคริสตจักรและชุมชนแหงใดน้ันเปนการตัดสินใจท่ีสำคัญ ไมใชทุกคริสตจักรและ
ทุกชุมชนจะมีความเหมาะสมกับอูโมจา และการทำงานในท่ีไมเหมาะสมนั้นอาจสรางความเสียหายให
กับกระบวนการน้ีในทีอ่ืน่ ๆ อกีดวย ในทางตรงกันขาม หากคริสตจกัรและชมุชนนัน้มคีวามพรอมสำหรบั
อูโมจา กระบวนการน้ีสามารถนำไปสผูลลพัธทีน่าพอใจอยางย่ิงและสรางแรงบนัดาลใจใหกับคนอืน่ ๆ

ปจจยัท่ีชวยอูโมจาใหมปีระสทิธิภาพ ไดแก

ความเปนผนูำท่ีเขมแขง็ การใหอำนาจกบัผนูำครสิตจกัรทองถิน่จะเปนการสงเสริมทัง้คริสตจกัร
ใหเขามามสีวนรวมกับอูโมจา
มีความม่ันคงดานผนูำภายในคริสตจกัร เม่ือผนูำคริสตจกัรทานน้ันมีแนวโนมทีจ่ะเปนเสาหลักตอไป
อกีสามปขางหนา สิง่นีจ้ะชวยใหกระบวนการสามารถดำเนินไปไดอยางตอเนือ่ง
ครสิตจกัรเหลานัน้รบัรถูงึการทรงเรยีก วาสิง่นีค้อืสิง่ทีถู่กตองทีจ่ะทำ และไมไดแคทำเพราะ
"ถูกบอกใหทำ" หรอืเพราะคิดวาส่ิงน้ีจะนำเงินเขามา



24 อโูมจา : คมูอืสำหรบัผปูระสานงาน

ความสัมพนัธทีด่รีะหวางคริสตจกัรตาง ๆ ในชมุชนน้ัน
จะชวยกระบวนการใหไดรับการสนับสนุนเบ้ืองตนท่ีแผกวางออกไป

การเปดใจรบักระบวนการในหมผูทูีม่อีำนาจตัดสินใจในชมุชนแหงน้ัน ตวัอยางเชน คณะกรรมการพัฒนา
หมบูาน หรอืรฐับาลในพืน้ท่ี

ชมุชนเหลาน้ันไมไดพ่ึงพาทรพัยากรจากภายนอกอยางหนกัหนวง คอืพวกเขาพบวาเปนเรือ่งงายท่ีจะระบุ
และใชทรพัยากรท่ีพวกเขามีอยแูลว หากมีองคกรอืน่ ๆ  ทำงานในชุมชนดวยการแจกจายของแลวละก็
การทำเชนนัน้อาจสงผลใหการทำอูโมจาเปนเรือ่งทีย่ากข้ึน
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ชมุชนมีความม่ันคง คอืคนในชมุชนไมกลัวการผิดท่ีผดิทางและไมกลัวท่ีจะกาวตอไปขางหนา
พวกเขายินดีที่จะลงทุนในการเปลี่ยนแปลงทางบวกระยะยาว

ชมุชนมีคำจำกัดความท่ีชดัเจน ผคูนท่ีนัน่มคีวามเขาใจวาชุมชนคอือะไร ตวัอยางเชน เปนหมบูาน
ในชนบท และพวกเขาพบวามนังายกวาท่ีจะทำงานรวมกัน

ชมุชนคือท่ี ๆ มีความเปนปกแผนท่ีดทีางสงัคม สิง่น้ีอาจเปนเร่ืองยาก กระท่ังเปนไปไมไดทีจ่ะเอา
ชมุชนทัง้หมดเขามาในบรบิท หากชมุชนนัน้มกีารแบงแยกอยางหนกั ตวัอยางเชน มเีรือ่งของเผาหรอื
ศาสนาตาง ๆ  ในบรบิทเชนน้ัน วิทยากรกระบวนการควรจะตองทำงานดวยความระมัดระวังและมี
ความอดทนเปนพิเศษ และมองเร่ืองการสรางความสัมพนัธในฐานะเปนสวนท่ีสำคัญของกระบวนการ

ชุมชนท่ีมีชุมชนอูโมจาอ่ืน ๆ ในละแวกน้ัน สิ่งน้ีใหโอกาสท่ีชุมชนจะเรียนรูจากอีกชุมชนหน่ึง
เปนไปไดยากท่ีครสิตจกัรหรือชมุชนใด ๆ จะมปีจจยัเบ้ืองตนครบทกุประการ อยางไรก็ตาม รายการ
ตาง ๆ     ดานบนน้ีจะใหการช้ีนำแกทานวาจุดใดเปนจดุออนทีอ่าจเกิดขึน้ได และสวนใดท่ีทานอาจจะตอง
คอยดูแลจัดการในระหวางกระบวนการ
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3. °“√§—¥‡≈◊Õ°·≈–ΩÉ°Õ∫√¡
«‘∑¬“°√°√–∫«π°“√
∑”‰¥åÕ¬ã“ß‰√
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°“√§—¥‡≈◊Õ°·≈–ΩÉ°Õ∫√¡«‘∑¬“°√°√–∫«π°“√∑”‰¥åÕ¬ã“ß‰√
เน้ือหาสวนน้ีคอืการพิจารณาวาจะระบุตวัคัดเลือกและฝกอบรมวิทยากรกระบวนการไดอยางไร สิง่ท่ีสำคัญ
ย่ิงในการเลือกวิทยากรกระบวนการคนใหมก็คือ การหาคนท่ีมีทัศนคติที่ถูกตองและมีความกระตือรือรน
ทีจ่ะมีสวนรวมชวยเหลือชมุชนของพวกเขา การฝกอบรมทักษะน้ันเปนเร่ืองท่ีมคีวามสำคญัอยางมากและ
ตองจัดทำผานการปฏิบัติจริง จากท้ังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและในการติดตามวิทยากรกระบวนการ
ผูมีประสบการณในชุมชนแหงน้ันในการทำงาน

1. ∫∑∫“∑Àπå“∑’Ë¢Õß«‘∑¬“°√°√–∫«π°“√

วิทยากรกระบวนการ คอื ผทูีท่ำงานกบัครสิตจกัรทองถิน่
และชุมชนในระดับราก หญา เพ่ืออำนวยความสะดวก
ใหกับพวกเขาในระยะการทำงานตาง ๆ ของอโูมจา

พวกเขาอาจเปนคนท่ีมาจากนอกชุมชน หรือเปนผทูีม่ทีกัษะหรือมคีวามนาเช่ือถือทีม่าจากในชุมชน

2.  °“√§—¥‡≈◊Õ°«‘∑¬“°√°√–∫«π°“√
ดานลางน้ีคือคุณลักษณะท่ีสำคัญและทักษะตาง ๆ ที่ตองคำนึงถึงในขณะท่ีทำการคัดเลือกวิทยากร
กระบวนการ

"ทานเองท่ีจะตองเปนการเปล่ียนแปลง ทีท่านอยากจะเห็นในโลกน้ี"
มหาตะมะ คานธี

¬‘π¥’∑’Ë®–‡√’¬π√åŸ ¡’§«“¡‡ÀÁπÕ°‡ÀÁπ„®

™Õ∫‡¢å“ —ß§¡
∂ãÕ¡„®

¬Õ¡√—∫ ‘Ëßμã“ß Ê

¬◊π¬—π

¡’§«“¡Õ¥∑π

¡’§«“¡¡—Ëπ„®

¡’§«“¡¬◊¥À¬ãÿπ

‡ÀÁπ§ÿ≥§ã“¢ÕßºåŸÕ◊Ëπ

√«¡‡Õ“∑ÿ°§π‡¢å“‰«å¥å«¬°—π

‡ªöπ∑’Ë‡§“√æ¢Õß
§π„π§√‘ μ®—°√

·≈–™ÿ¡™π

≈—°…≥–¢Õß«‘∑¬“°“√
°√–∫«π°“√∑’Ë¥’
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3. Õß§èª√–°Õ∫À≈—°¢Õß°“√ΩÉ°Õ∫√¡«‘∑¬“°√°√–∫«π°“√
ภาพดานลางน้ีไดเนนย้ำสวนสำคัญ 3 สวนท่ีวิทยากรกระบวนการควรจะไดรบัการฝกอบรม ในหนาตอ ๆ  ไป
ทานจะเห็นโครงรางใน 3 สวนน้ีในรายละเอียด และรายละเอียดของเครื่องมือเฉพาะบางอยางและ
พระคัมภีรศึกษาซ่ึงอยูในคูมือสำหรับวิทยาการกระบวนการ

∑—»π§μ‘

∑—»π§μ‘ ”§—≠ ”À√—∫«‘∑¬“°√
°√–∫«π°“√¡’¥—ßμãÕ‰ªπ’È

¡’„®‡ªÅ¥°«å“ß‡√’¬π√åŸ®“°ºåŸÕ◊Ëπ
·≈–≈Õß ‘Ëß„À¡ã Ê
§«“¡‡¡μμ“ ß “√
°“√‡ÀÁπ§ÿ≥§ã“¢ÕßºåŸÕ◊Ëπ

∑—°…–μã“ß Ê

∑—°…–μã“ß Ê ‡À≈ã“π’È§◊Õ ‘Ëß∑’Ë«‘∑¬“°√
°√–∫«π°“√®–‰¥å√—∫°“√ΩÉ°¢÷Èπ¡“

°“√∑”ß“π°≈ãÿ¡
°“√‡ªöπºåŸøòß∑’Ë¥’
°“√∂“¡§”∂“¡ª≈“¬‡ªÅ¥
°“√„Àå§«“¡ –¥«°°—∫°≈ãÿ¡μã“ß Ê
°“√ √å“ß·√ß®Ÿß„®„Àå°—∫°≈ãÿ¡μã“ß Ê

§«“¡√åŸ

§«“¡√åŸ¥å“πμã“ß Ê ¥å“π≈ã“ßπ’È‡ªöπ‡√◊ËÕß ”§—≠∑’Ë«‘∑¬“°√°√–∫«π°“√®–‰¥å√—∫°“√ΩÉ°Ωπ¢÷Èπ¡“

ºåŸ„À≠ã‡√’¬π√åŸ‰¥å¥å«¬«‘∏’„¥
√–¬–°“√∑”ß“πÀ≈—°¢ÕßÕŸ‚¡®“
‡§√◊ËÕß¡◊Õμã“ß Ê  ”À√—∫°“√«“ß·ºπ
‡§√◊ËÕß¡◊Õμã“ß Ê  ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘πº≈·≈–°“√μ√«® Õ∫∑∫∑«π
À≈—°°“√μã“ß Ê  ”À√—∫°“√æ—≤π“™ÿ¡™π´÷Ëß√«¡‰ª∂÷ß HIV ·≈–¿—¬æ‘∫—μ‘

"การทำงานดวยกันเปนกลมุของคนน้ันสามารถทำใหสิง่ตาง ๆ บรรลคุวามสำเรจ็ได ซึง่ผหูน่ึงผใูดท่ีทำงาน
คนเดียวยากท่ีจะหวังจะใหเกิดขึ้นได"
                                                                                                                          แฟรงคลนิ รสูเวลท
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4. °“√æ—≤π“∑—»π§μ‘¢Õß°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°ºã“π°“√ΩÉ°Õ∫√¡
คุณสมบัติสำคัญของวิทยากรกระบวนการ คือ การมีทัศนคติที่ถูกตองซึ่งเปดกวางเพ่ือชวยเหลือชุมชน
ใหคนพบศักยภาพของตัว เอง เพ่ือจดัการกับความตองการตาง ๆ  ของพวกเขาเองดวยทรัพยากรท่ีพวกเขา
มอียสูิง่นีต้องใชความอดทนและการอุทศิตนในการดูงานต้ังแตตนจนจบ และจะตองม ี ความเคารพปจเจก
บคุคล โดยไมคำนงึถึงภูมหิลงัหรอืความเชือ่ของพวกเขาดวยเชนกัน

สิ่งสำคัญในขณะฝกอบรมวิทยากรกระบวนการคนใหม คือ การใหเวลาพวกเขาไดใครครวญถึงทัศนคติ
ตาง ๆ ทีจ่ะตองมเีพ่ือชวย และใหอำนาจกับครสิตจกัรและชุมชน

°“√„™åæ√–§—¡¿’√è§åπÀ“∑—»π§μ‘μã“ß Ê
ขอพระคัมภีรที่อยูในคูมือวิทยากรกระบวนการไดใหขอมูลอันยอดเย่ียมสำหรับชวยวิทยากรกระบวนการ
คนใหมใหมทีศันคตติาง ๆ ทีเ่หมาะสมทีส่ดุ

หลายคนเคยมีแตประสบการณการเรียนการสอนแบบบนลงลางในคริสตจักรเทาน้ัน
ทำใหพวกเขาจะทึกทักเอาวาส่ิงน้ีจะตองเปนรูปแบบตามพระคัมภีร  ฉะน้ันแลว
การคนหาวิธีการของพระเยซูในแบบฉบับของพระองคเองจึงมีประโยชนอยางย่ิง
ขอพระคัมภีรหน่ึงท่ีเปนตัวอยางแสดงใหเราเห็นถึงวิธีการของพระเยซู นั่น คือ
การพบกับหญิงคนน้ันท่ีบอน้ำ (ยอหน 4:1-26) ซึ่งทานจะพบอยูใน คูมือสำหรับ
วิทยาการกระบวนการ อีกทางเลือกหน่ึงก็ คือ ทานอาจใชการศึกษาพระคัมภีร
ดานลางน้ี

æ√–§—¡¿’√è»÷°…“: æ√–‡¬ Ÿ́∑√ß≈å“ß‡∑å“¢Õß “«°
อานยอหน 13:1-15
1. ในขณะท่ีทำงานรวมกนั มสีถานการณอะไรบางท่ีทานอาจเผชญิ ทำใหเราตองแสดงความถอมใจ

เหมือนกับทีพ่ระเยซูทรงแสดงออกมาในขณะท่ีกำลังลางเทาใหกับสาวกของพระองค ?
2. งานอะไรบางท่ีทานควรเตรียมทำ ?
3. ในการชวยพัฒนาคนอ่ืนข้ึนมา เราจะตองถอมตนอยางไรบาง ?
4. เราจะใหกำลงัใจกบัคนทีข่าดความมัน่ใจในการเลาถึงความรสูกึนึกคิดของตนเองไดอยางไรบาง ?
5. เราจะนำบทเรยีนท่ีไดเรียนรจูากพระคัมภรีในตอนนีไ้ปประยุกตใชไดอยางไร ทัง้ในเร่ืองของการฟง

และเห็นคุณคาของผอูืน่ ?

การใครครวญ
กลมุ ๆ หน่ึงไมอาจเปนชมุชนไดจนกวาพวกเขาจะพัฒนานิสยั
ที่เคารพการฟงผูอื่นอยางลึกซึ้งขึ้นมาได
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°‘®°√√¡ ”À√—∫°“√ √å“ß∑—»π§μ‘ ·≈–°“√„Àå§«“¡√ã«¡¡◊Õ

สรางในสิ่งท่ีทานมีอยูแลว

นี่คือแบบฝกหัดเพ่ือชวยใหกลุมมองหาทัศนคติในการรวมมือและการส่ือสาร กิจกรรมน้ีสามารถสราง
ความสนุกสนานไดอยางย่ิง

วธิกีาร
1. กอนการใชกิจกรรมนี ้ทานอาจตองสะสมกลองเปลา และเอาส่ิงของตาง ๆ ใสลงในกลอง เชน ผาเกา ๆ

กระดาษ ทอน้ำ เครือ่งมอื ก่ิงไม กอนหนิ ขวด ฯลฯ แตละกลองควรมีของขางในอยางนอย 15 อยาง
หรอืมากกวาน้ัน และแตละกลองควรมขีองแตกตางจากกลองอ่ืน ๆ แจก 1 กลองตอ 1 กลมุทีม่สีมาชกิ
ประมาณ 5-6 คน

2. ในตอนตนของกิจกรรมนีโ้ปรดอธบิายใหผเูขารวมฟงวาเร่ืองยากประการหน่ึงสำหรบังานพัฒนาก็คอื
การนำเอาความรวมมอืมาใชในการปฏิบตัจิรงิ อธิบายวาแทนท่ีจะใหมกีารอภิปรายเก่ียวกับการรวมมือ
กิจกรรมน้ีจะเปนตัวสงเสริมใหคนรวมมอืกัน

3. ใหผเูขารวมแบงกลมุ กลมุละ 4-5 คน และยืนลอมกลอง 1 ใบ
4. ใหวิธีทำกิจกรรมดังตอไปนี้

ก) แตละกลมุไดรบักลอง 1 กลองท่ีมขีองอยขูางใน งานของแตละกลมุคอื การสรางสิง่ของบางอยาง
ทีม่คีวามหมาย - อาจเปนสญัลักษณหรอืเปนของจรงิ

ข) กลมุจะตองทำงานโดยปราศจากเสียงและไมอนญุาตใหเขียนโตตอบลงบนกระดาษ พวกเขาจะตอง
หาวิธีอืน่ในการสือ่สารกนั

ค) พวกเขาไดรบัอนญุาตใหใชของ 3 สิง่ทีอ่ยนูอกกลองเพ่ือเพ่ิมเตมิลงในงานของพวกเขา
ง) กลมุทีส่รางของท่ีมคีวามคิดสรางสรรคและทำใหเกิดความเขาใจไดมากท่ีสดุจะไดรบัรางวัล
จ) พวกเขามีเวลา 15 นาทีในการทำงาน

5. หลงัจากใหวิธีทำกิจกรรมและตอบคำถามตาง ๆ แลว สงสัญญาณใหเร่ิมตน
6. หลงัจาก 15 นาทีผานไป โปรดหยุดการทำงาน
7. ขอใหทกุคนเดินไปรอบ ๆ  เพ่ือดงูานของแตละกลมุ และดูวาพวกเขาสามารถบอกไดหรอืไมวามันคืออะไร
8. จากน้ันใหคะแนนดวยการปรบมือ กลมุทีไ่ดรบัเสยีงปรบมอืดงัท่ีสดุจะไดรบัรางวัล (กลมุไมสามารถปรบมอืให

กับงานของตัวเองได)
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คำถามสำหรบัอภิปราย

1. อะไรท่ีชวยใหกลมุของทานมีความรวมมือกัน ?
2. อะไรท่ีขดัขวางการรวมมอืกันในกลมุของทาน ?

-  มชีวงเวลาท่ีทานรสูกึคับของใจหรอืไม ?
-  เหตุใดทานจึงรสูกึเชนน้ัน ?
-  กลมุสามารถทำอะไรไดบางเพ่ือชวยใหทานทำงานกบักลมุไดดขีึน้ ?

3. ทานไดเรียนรอูะไรบางเก่ียวกับการรวมมอืกัน ?
4. สิง่นีไ้ดเกิดขึน้จรงิ ๆ ในชวิีตของทานดวยหรือไม? และเกิดขึน้อยางไร ?
5. มวิีธีใดบางท่ีจะเอาชนะความยากลำบากเหลาน้ัน ?

5. °“√æ—≤π“§«“¡√åŸ¥å“π°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°ºã“π°“√ΩÉ°Õ∫√¡
«ß®√°“√‡√’¬π√åŸ¢ÕßºåŸ„À≠ã

วิทยากรกระบวนการควรจะตระหนักวากระบวนการอูโมจา คือการทำงานบางอยางรวมกับชุมชน
ไมใชการทำงานบางอยางใหพวกเขา กอนที่จะทำงานกับคริสตจักรและชุมชน วิทยากรกระบวนการ
ควรจะเขาใจวาผูใหญเรียนรูผานอะไรไดบาง

1. ª√– ∫°“√≥è
§π‡√’¬π√åŸ‰¥å¥’∑’Ë ÿ¥ºã“πª√– ∫°“√≥è
∑’Ëæ«°‡¢“ “¡“√∂‡Õ“‰ª§‘¥„§√ã§√«≠‰¥å

2. °“√≈ß¡◊ÕªØ‘∫—μ‘
π’Ë§◊Õ¢—ÈπμÕπ∑’Ëπ”‰ªªØ‘∫—μ‘®√‘ß„π
°“√∑”∫“ßÕ¬ã“ß∑’Ëμã“ßÕÕ°‰ª

3. °“√„§√ã§√«≠
°“√μ‘¥μ“¡ª√– ∫°“√≥è∑’Ë‡¢“§‘¥
„§√ã§√«≠ ‡¢“√åŸ ÷°Õ¬ã“ß‰√°—∫¡—π
·≈–¡—πÕ“®¡’§«“¡À¡“¬Õ–‰√„π

Õπ“§μ

4. °“√«‘‡§√“–Àè
π’Ë§◊Õ°“√¡Õß∑“ß‡≈◊Õ°∑’Ë‡ªöπ‰ª‰¥å
·≈–¡ÕßÀ“∑“ß·°å‰¢ ‘Ëßμã“ß Ê
Õ¬ã“ß·μ°μã“ß ÕÕ°‰ª„π§√—ÈßÀπå“
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วงจรการเรยีนรขูองผใูหญนัน้เปนเครือ่งมอืทีม่ปีระโยชนในการชวยชุมชนตาง ๆ  ใหใครครวญประสบการณ
ของพวกเขาและ สามารถนำไปประยุกตใชไดกับหลายประเด็น ตวัอยางเชน ใครคนหน่ึงอาจจะขอใหชมุชน
คิดใครครวญถึงประสบการณของพวก เขาหลังจากน้ำทวม และอะไรคือขั้นตอนท่ีนำไปปฏิบัติได
จริงท่ีพวกเขาสามารถนำเอาไปปฏิบัติไดในครั้งหนาโดยแตกตางจากคร้ังน้ี

√–¬–°“√∑”ß“π¢ÕßÕŸ‚¡®“·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õμã“ß Ê „π°“√∑”ß“π°≈ãÿ¡
โปรดใชคูมือวิทยากรกระบวนการเพ่ือฝกอบรมผูที่จะเปนวิทยากรกระบวนการในหัวขอระยะการทำงาน
หลักของอูโมจารวมถึง เคร่ืองมือตาง ๆ ที่จะตองทำในแตละระยะวิธีที่ดีที่สุดในการทำส่ิงน้ีคือ การให
ภาพรวมของกระบวนการท้ังหมดกอน จากน้ันจึงแบงยอยออกเปนสวนท่ีเล็กลง สิ่งที่สำคัญก็คือไมควร
แคพูดถึงเครื่องมือตาง ๆ เทาน้ัน แตใหวิทยากรกระบวนการแตละคนไดฝกใชเคร่ืองมือเหลาน้ันและ
แสดงใหกันและกันดู มีโครงการการฝกอบรมอยูในหนา 42-43 ที่อาจชวยทานวางโครงสรางใหกับ
การฝกอบรมตาง ๆ ได

°“√«“ß·ºπ·≈–°“√μ‘¥μ“¡º≈
การวางแผนและติดตามผลมักเปนแนวคิดท่ียากจะเขาใจ ฉะน้ันจึงเปนเร่ืองที่สำคัญมากท่ีจะใชเวลา
เพ่ือทำใหแนใจวาวิทยากรกระบวนการจะสามารถประยุกตใชความรูนี้กับสถานการณของพวกเขา
โปรดใชคูมือสำหรับวิทยากรกระบวนการเพ่ือฝกผูที่จะเปนวิทยากรกระบวนการในหัวขอนี้

‡√“ √å“ß§«“¡·μ°μã“ßÀ√◊Õ‰¡ã ?

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

‡√“‰¥å„™å‡«≈“·≈–∑√—æ¬“°√¢Õß‡√“

Õ¬ã“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æÀ√◊Õ‰¡ã ?
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6. °“√æ—≤π“∑—°…–°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°ºã“π°“√ΩÉ°Õ∫√¡

ทักษะหลักของการอำนวยความสะดวกไดระบุไวดานลางน้ีและเปนส่ิงสำคัญท่ีจะใชเวลาชวยเหลือ
วิทยากรกระบวนการหนาใหมใหมคีวามม่ันใจในหัวขอเหลาน้ี ในขณะท่ีสอนทักษะตาง ๆ เหลาน้ีโปรดจำ
ไววาคนจะมีความม่ันใจในทักษะหลังจากท่ีไดพยายามฝกฝนส่ิงน้ัน 5-6 คร้ัง หากวิทยากรกระบวนการ
หนาใหมสามารถใชเวลากับวิทยากรกระบวนการท่ีมีประสบการณก็จะเปนประโยชนกับตัวของเขามาก
ทเีดียวเพ่ือทีพ่วกเขาจะไดเห็นทักษะสำคัญท่ีแสดงออกมาใหเห็น  หากไมอาจเปนไปได การทำตามข้ันตอน
ดานลางน้ี  ก็มปีระโยชนเชนเดียวกันสำหรับการสอนทกัษะตาง ๆ

1. Õ∏‘∫“¬®ÿ¥ª√– ß§è
   ·≈–§ÿ≥§ã“¢Õß∑—°…–

 2. · ¥ß°“√ “∏‘μ„Àå¥Ÿ
6. ∑∫∑«π·≈–· ¥ßÕÕ°§«“¡§‘¥‡ÀÁπ

3 Õπÿ≠“μ„Àå‡¢å“√ã«¡‰¥å≈Õß∑”

4. ∑∫∑«π·≈–· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ

5. Õπÿ≠“μ„ÀåºåŸ‡¢å“√ã«¡
   ‰¥å¡’‚Õ°“ ∑’Ë®–∑¥≈Õß
   ΩÉ°∑—°…–μãÕ‰ªÕ’°À≈“¬ Ê §√—Èß

เพ่ือใหเรียนรูไดมากท่ีสุดจากอูโมจา จึงเปนสิ่งสำคัญท่ีจะตองพัฒนาทักษะท้ังในดานการฟง การถาม
คำถามปลายเปด และตองทำใหแนใจวาผเูขารวมมสีวนรวมอยางดี เชนเดียวกับการลงมอืปฏบิตัจิรงิ



35อโูมจา : คมูอืสำหรบัผปูระสานงาน

∑—°…–„π°“√øòß

สวนสำคัญของอูโมจา คือ การทำใหคนมั่นใจและเชื่อวาประสบการณและความคิดของพวกเขาน้ัน
มคีณุคาและควรคาแกการฟง ฉะน้ัน การเปนผฟูงทีด่จีงึเปนส่ิงทีส่ำคญัมากในบทบาทของทาน

นิสยัการฟงท่ีไมดี
โปรดใหกลมุระดมความคิด หาตัวอยางของนิสยัการฟงท่ีไมด ีจากน้ันพิจารณาตัวอยางตาง ๆ ดานลางน้ี
และใหอภิปรายกันวาควรจัดการอยางไรกับนิสัยการฟงที่ไมดี

1. ฟงบางไมฟงบาง
คนสวนใหญคดิเรว็เปน  4  เทาขณะท่ีพูด ดงันัน้ ขณะท่ีฟงจงึมเีวลา
ทีจ่ะคิด หมายความวา คนจะเร่ิมคดิถึงเร่ืองทีไ่มเก่ียวของและพลาด
ที่จะฟงสิ่งท่ีกำลังพูดอยู

2. ฟงดวยใจท่ีเรารอน
คำบางคำหรือบางวลีอาจจดุชนวนตอปฏกิิรยิาทางอารมณในตวัเรา
อยางทันทีทนัใด คำ ๆ นัน้กระโดดออกมาจากบริบทและหยุดการรับฟง
ของเรา

3. ฟงอยางปดใจ
เราอาจกระโดดเขาสรปุเก่ียวกับสิง่ท่ีกำลังพูดอย ู "ฉนัเคยไดยินเร่ืองนี้
แลว...มนันาเบ่ือแนนอน...ฉนัรมูากกวาเขาเสียอีก" และปดใจตอสิง่ท่ี
กำลังกลาวอยู

4. ฟงอยางไมเขาใจ
เมือ่หวัขอนัน้เปนเร่ืองซบัซอนหรอืสบัสน คนฟงจะยอมแพและเลิกฟง
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นี่คือขอคิดบางอยางเพ่ือชวยทานใหพัฒนาทักษะการเปนผูฟงท่ีดี

กิจกรรมตอไปนี้จะชวยพัฒนาทักษะการถามคำถามปลายเปดและทักษะการฟงแบบพูดและแบบไมพูด
เชนกัน

ทักษะการฟงโดยปราศจากการพูด
นัง่เอนไปทางดานหน่ึง (เปนทางการนอยลง)
แยกเทาออก (สงเสริมใหผพููดเปดใจ)
เอนไปดานหนา (แสดงความสนใจ)
สบตา (หากทานไมทำเชนน้ัน ผพููดอาจคดิวาทานเลิกสนใจแลว)
ผอนคลาย (ผฟูงท่ีตงึเครียดจะทำใหผพููดรสูกึกังวล)

ทักษะการฟงโดยการพดูตอบสนอง
สงเสรมิสนบัสนนุ (ผมเขาใจ...นัน่เปนประเด็นท่ีด)ี
คดิเห็นเหมือนกัน (ฉนัจนิตนาการวาส่ิงน้ันตองเปนเร่ืองยากสำหรับคณุแน)
สรางความชัดเจน (พูดอกีคร้ังไดไหมครบั...ผมไมแนใจวาเขาใจทัง้หมดครบั)
สะทอนกลับใหเห็น (ผมเขาใจวาส่ิงท่ีคณุพูดคอื...)

การถามคำถามปลายเปด
การถามคำถามปลายเปดจะชวยใหทานไดขอมลูมากกวาคำถามปลายปดทีต่อบเพียงแคใชหรือไมใชเทาน้ัน
สิง่น้ีเปนเร่ืองจรงิเม่ือคุณตองการทราบวาคน ๆ นัน้คิดถึงบางเร่ืองอยางไร

วิธีการใชมือ
วิธีที่ดีในการเตือนตัวเองใหถามคำถามปลายเปดก็คือ การคิดวาแตละน้ิวท่ีมือนั้นคือคำถามปลายเปด
ตาง ๆ

Õ¬ã“ß‰√ ?
„§√ ?

∑’Ë‰Àπ ?

∑”‰¡ ?

Õ–‰√ ?
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กิจกรรมคู
ใหจบัคแูละขอใหแตละคนเขียน 1 คำถามหนึง่ท่ีจะชวยใหพวกเขาพูดถึงสัปดาหทีผ่านมา คนท่ี 1 จะถาม
คนท่ี 2 และใหคนท่ีสองพูดเปนเวลา 2 นาทีจากน้ันคนท่ี 2 จะใหขอมูลปอนกลับวารูสึกอยางไรกับ
คำถามนั้นและคำถามนั้นไดชวยเปดการสนทนาหรือปดการสนทนา จากนั้นคนที่ 1 จะสรุปวาคนที่ 2
ไดพูดอะไรบาง และใหทำตามข้ันตอนเหลาน้ีซ้ำอีกคร้ัง โดยสลับหนาท่ีกัน จากน้ันใหทั้งคูแบงปนกับ
กลุมใหญถึงสิ่งที่ไดเรียนรู

จับคแูละตัง้คำถามกับชมุชน
กิจกรรมนี้ชวยฝกทักษะการถามปลายเปด ขอใหจับคูและคิดคำถามท่ีพวกเขาจะใชถามกับคนหนึ่ง
ในกลุมใหญ คำถามเหลาน้ันจะตองชวยพวกเขาใหคนหาวาคน ๆ นั้นมีความเห็นอยางไรกับชุมชน
ของพวกเขา ตวัอยางของคำถามปลายเปดมดีงันี้

คณุคิดวาใครเปนคนท่ีเปราะบางท่ีสดุในชมุชนของเรา ?
คณุคิดวามคีวามเครยีดหลกัอะไรบางจากการอาศยัอยใูนชมุชนนี ้ ?
คนสวนใหญไปพักผอนกันท่ีไหน ?
คนยินดจีะชวยเหลือกนัจรงิ ๆ ตอนไหน ?
คณุรบัมอืกบัการอยคูนเดียวอยางไร ?
ทำไมหลายคนจึงเลิกเรียนกลางคัน ?

ตวัอยางของคำถามปลายปดมดีงัน้ี
มเีด็กก่ีคนอาศยัอยบูนถนนสายน้ี ?
คณุเคยรสูกึเหมอืนกบัยอมแพหรอืไม ?
คณุไมคดิหรอืวาความเห็นแบบนัน้ขาดความรับผดิชอบ ?

คำถามแตละแบบอาจใชไดดใีนเวลาทีแ่ตกตางกัน ในบางครัง้คำถามปลายปดนัน้มคีวามเหมาะสม เชน
ในขณะท่ีทานพยายาม ทำใหบางอยางมีความชัดเจน อยางไรก็ตามในระยะแรกของการสนทนากัน
คำถามปลายเปดจะมคีวามสำคญัเมือ่หากทานตองการเขาใจความคดิเห็นของคนนัน้จรงิ ๆ

ขอใหคหูนึง่จบักลมุกบัอกีคหูนึง่ คนหนึง่จากกลมุ ก ควรเปนผถูามคำถามตาง ๆ ทีพ่วกเขาไดเตรียมไว
แลวกับคนหน่ึงในกลมุ ข อกีสองคนท่ีเหลือควรสังเกตประสิทธิภาพของคำถามเหลาน้ัน และรูปแบบการ
ฟงของผถูาม

หลังจาก 4-5 นาทีผานไป กลุมควรหยุดและอภิปรายรวมกันถึงความเหมาะสมและประสิทธิภาพของ
คำถามเหลาน้ัน และควรใหความคดิเห็นในเร่ืองวธีิการรับฟงของผตูัง้คำถามเชนกัน จากน้ันทำข้ันตอนเหลาน้ี
ซ้ำอกีครัง้ โดยใหคนหนึง่ในกลมุ ข เปนผถูามคำถามของพวกเขากบัคนหน่ึงในกลมุ ก

จากน้ันกลุมตาง ๆ จึงใหขอมูลกับกลุมใหญถึงส่ิงท่ีพวกเขาไดเรียนรู และสุดทาย วิทยากรกระบวนการ
จึงรวบรวมรายการคำถามที่ดีออกมาจากขอมูลที่ไดรับจากแตละกลุม
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การอภิปรายกลมุทีม่กีารนำทีด่จีะสามารถเจาะประเด็นตาง ๆ
ไดลึกลงไปกวาการพูดคุยกันของคนหน่ึงกับคนอีกกลุมหนึ่ง

โปรดทำใหแนใจวาทุก ๆ ชมุชนจะมโีอกาสไดเขารวมฝกทักษะ
ที่เปนทักษะอยางแทจริงและสำคัญมากอันนี้

กิจกรรมสองอยางดานลางน้ีจะชวยพัฒนาทักษะการอำนวยความสะดวกตาง ๆ
1. กิจกรรมการเฝาดอูยางเงยีบ ๆ
ใหเร่ิมกจิกรรมนีโ้ดยใชการระดมสมองวา "อะไรคือสิง่ท่ีสรางวิทยากรกระบวนการท่ีดอีอกมา ?" โปรดเขียน
ทกุ ๆ ความคิดออกมาเพ่ือทีท่กุคนจะสามารถมองเห็นไดและแจงใหกลมุทราบวาพวกเขาจะไดฝกฝนทักษะ
เหลาน้ี  ในกิจกรรมตอไปน้ี อธิบายตอวาแตละคนจะผลัดกันอำนวยความสะดวกการอภิปรายในหัวขอที่
กลมุไดเลือกข้ึนมา

แบงกลุมเปน 2 กลุม กลุมหนึ่งเล็กกวาอีกกลุมหนึ่ง และขอใหกลุมเล็กน่ังลอมเปนวงกลมอยูภายใน
กลมุใหญ  เลือกคนหน่ึงใหเปนวิทยากรกระบวนการและอำนวยความสะดวก 10-15 นาที และขอใหพวก
เขานำการสนทนา  คนท่ีนัง่อยใูนวงนอกจะใหขอมลูถึงส่ิงท่ีพวกเขาคิดวาทำไดดแีละสิง่ใดทีส่ามารถพัฒนา
ใหดีกวาน้ีได จากน้ันขอใหคนถัดไปอำนวยความสะดวกในหัวขอเดียวกันน้ันหรือหัวขอใหม หากมีเวลา
พอใหจัดกลุมเล็กใหมที่มาจากกลุมใหญ

2.  กิจกรรมการอำนวยความสะดวกในภาวะยงุยาก
แบงกลุมออกเปนกลุมเล็ก 5-6 คน ขอใหแตละกลุมสลับกันแสดงบทบาทภาวะยุงยากดานลางน้ี
กลมุทีเ่หลอืควรอภปิรายวาพวกเขาจะรับมอืกบัสถานการณนัน้ ๆ ไดอยางไร

เราจะปองกันไมใหคนบางคนเขามาครอบงำการอภิปรายไดอยางไร ?
เราจะสงเสริมใหคนท่ีไมคอยพูดใหมสีวนรวมไดอยางไร ?
เราจะชวยใหเสยีงของผหูญิงเปนทีร่บัรแูละจรงิจงักับความเหน็ของพวกเธอไดอยางไรหากอยใูนบรบิท
ทีค่วามเหน็ของผชูายเปนใหญ ?
เราจะชวยใหเสยีงของเดก็ ๆ เปนทีร่บัรแูละจรงิจงักับความเหน็ของพวกเขาไดอยางไร ?
เราจะรักษาใหการสนทนาอยใูนประเด็นและไมออกนอกเร่ืองไดอยางไร ?
เราจะสรปุอยางดีทีส่ดุไดอยางไรใหไปถงึจดุทีก่ารอภิปรายจะตองไปใหถึง ?
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ขอชีแ้นะท่ีมีประโยชนเพือ่ทำใหแนใจวามกีารมสีวนรวมท่ีดี

ใชกลมุประเภทตาง ๆ ในการทำการอภปิรายชุมชน ตวัอยางเชน กลมุยอย
กลมุตามความสนใจ การระดมสมอง การแสดงละคร

แบงกลมุตามลกัษณะท่ีเหมือนกนั (อายุ เพศ ฯลฯ) ถามคำถามเดยีวกัน
จากน้ันนำกลุมเขามารวมกัน

ใชเทคนิคทีแ่ตกตางกันเพ่ือควบคมุบางคนทีม่แีนวโนมทีจ่ะพูดมากจนเกนิไป
ตวัอยางเชน ใครคนหน่ึงจะพูดไดก็ตอเม่ือกำลงัถือส่ิงของอยางหน่ึงอยู

ทำใหแนใจวาเม่ือชมุชนทำการรวบรวมขอมลู กลมุคนท่ีไมไดถูกให
ความสำคัญ  เชน  ผหูญิง จะมสีวนเก่ียวของท้ังในการรวมรวมขอมลู
และใหขอมูล

ทำใหแนใจวาความคิดเห็นของเด็ก ๆ และคนหนมุสาวน้ันถูกรับฟงโดยมี
การจดักลมุสนทนาพิเศษสำหรบัพวกเขาโดยการไปยังโรงเรยีนตาง ๆ
และไปชมรมฟุตบอล เปนตน ฯลฯ

ขอใหกลมุนำเสนอและบอกเลาขอมลูโดยใชการวาดรูป การแสดงภาพ
หรือสิ่งที่ชวยในการมองเห็นภาพ

แบงกลมุออกเปนกลมุยอย และสงเสริมใหสมาชกิท่ีขีอ้ายไดมสีวนรวม

ใชการอภิปรายกลมุและกิจกรรมตาง ๆ ทีช่วยใหคนมสีวนรวมอยางเต็มทีใ่น
กระบวนการเรียนรูนั้น

ขอใหกลมุหาขอตกลงเก่ียวกับกฎพ้ืนฐานท่ีแตละคนจะรสูกึวา ตนสามารถ
แสดงความคดิเห็นไดอยางสบายใจ

ใหงานเจาะจงบางอยางกับคนท่ีชอบมอีทิธิพลเหนือคนอืน่ เพ่ือใหพ้ืนท่ีกับ
คนอืน่ ๆ ไดมสีวนรวม

ทักษะเพ่ิมเติม

มทีกัษะอ่ืน ๆ  อกีมากมายท่ีไมไดอยใูนรายการดานบนน้ีแตมกีารเนนย้ำอยใูนคมูอืสำหรบัวทิยากรกระบวน
การซ่ึงมีความเก่ียวของกับการวางแผน การติดตามผล และการประสานงาน เปนเร่ืองสำคัญท่ี
วิทยากรกระบวนการจะตองฝกฝนทักษะตาง ๆ เหลาน้ีกอนท่ีพวกเขาจะเขาไปทำงานในชุมชน และ
เปนสิ่งสำคัญเชนเดียวกันท่ีพวกเขาจะมีเวลาใครครวญทบทวนทักษะตาง ๆ เหลาน้ีและคิดวาพวกเขา
สามารถทำใหดีขึ้นไดอยางไร

สำหรับขอมูลเพ่ิมเติมในเร่ืองของการอำนวยความสะดวก โปรดดูหนังสือแบบฝกหัดทักษะการอำนวย
ความสะดวกใน www.tearfund.org/tilz
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ฉนัยินดีทีจ่ะเรียนรสูิง่ใหม ๆ
ฉันยืดหยุนและเปดรับการเปล่ียนแปลง
ฉันมีเมตตากับผูที่ไมไดรับความสำคัญและออนแอ
ฉนัพยายามรวมเอาทุกคนเขามาโดยไมคำนึงถึงเชือ้ชาต ิ เพศ และอายุ
ฉนัพยายามใหการรับรองในสิง่ทีผ่คูนทำและการเปนตวัตนของพวกเขา
ฉันเปนผูที่มีความอดทนและใหกำลังใจผูอื่น
ฉันใหคุณคากับการมีสวนรวมของผูอื่น

                           §«“¡√åŸ                                ‰¡ã¥’     πã“æÕ„®       ¥’     ¥’¡“°

ความเขาใจของฉันในเรื่องวงจรการเรียนรูของผูใหญนั้น
ความเขาใจของฉนัในเรือ่งระยะการทำงานหลัก  ๆ ของอูโมจานัน้
ความเขาใจของฉนัในเร่ืองวธีิใชกิจกรรมเพิม่ความกระปรีก้ระเปราน้ัน
ความเขาใจของฉนัในเร่ืองวธีิการใชเคร่ืองมอืตาง   ๆ สำหรบัการวางแผนน้ัน
ความเขาใจของฉนัในเรือ่งวิธีการใชเครือ่งมอืตาง  ๆ
สำหรับการประเมินผลและการใครครวญน้ัน
ความเขาใจของฉันในเร่ืองวิธีการจัดการประชุมนั้น

                            ∑—°…–                                ‰¡ã¥’      πã“æÕ„®      ¥’      ¥’¡“°

ความสามารถของฉันในการวางแผนโครงการน้ัน
ความสามารถของฉันในการทำใหแนใจวากลุมมีสวนรวมน้ัน
ความสามารถของฉันในการถามคำถามปลายเปดน้ัน
ความสามารถของฉันในการฟงนั้น
ความสามารถของฉันในการนำการสอนพระคัมภีรนั้น
ความสามารถของฉันในการมอบหมายงานนั้น
ความสามารถของฉันในการนำการประชุมนั้น
ความสามารถของฉันในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลน้ัน
ความสามารถของฉันในการสรุปความคิดของคนอ่ืนน้ัน
ทักษะในการสื่อสารของฉันนั้น
ทักษะในการนำเสนอของฉันน้ัน

7. °“√ª√–‡¡‘π§«“¡μåÕß°“√ ”À√—∫°“√ΩÉ°Õ∫√¡«‘∑¬“°√°√–∫«π°“√
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8. ‚§√ß √å“ß ”À√—∫°“√ΩÉ°Õ∫√¡«‘∑¬“°√°√–∫«π°“√
หนึ่งในวิธีการฝกอบรมวิทยากรกระบวนการของอูโมจาที่มีประสิทธิภาพอยางย่ิงมีดังตอไปนี้

ผูฝกทำการฝกหน่ึงระยะการทำงานของอูโมจาใหแกวิทยากรกระบวนการ

จากน้ันผฝูกอำนวยความสะดวกกระบวนการอูโมจาใน "หนึง่หรอืสองชมุชนทีก่ำลงัฝกอย"ู
และใหวิทยากรกระบวนการเขามามีสวนรวม

วิทยากรกระบวนการหนาใหมทำงานดวยตัวเองหรอืทำงานดวยกันเปนคใูนชมุชนอืน่ ๆ
โดยใชสิ่งท่ีเขาเรียนรูไปแลว

หลังจากไมก่ีสปัดาหผานไป วิทยากรกระบวนการกลับมารวมกันพรอมกับผฝูกเพ่ือใครครวญทบทวนวา
สิง่ตาง ๆ ดำเนนิไปอยางไร พวกเขาเรียนรอูะไรบาง สิง่ใดดำเนนิไปไดดวยดีและส่ิงใดนาจะดีกวาน้ี
และตกลงกันวาจะปรับวิธีการไดอยางไร

จากน้ันผฝูกทำการฝกระยะการทำงานอันตอไปของอูโมจาแกวิทยากรกระบวนการ และทำวงจรน้ี
ซ้ำ ๆ จนกวาจะครบทุกระยะการทำงาน

วิธีการน้ีใชเวลาและมีแนวโนมทีจ่ะมคีาใชจายสูงเน่ืองจากมสีมัมนาเชงิปฏบิตักิารหลายอันและมีคาใชจาย
ในการเดินทาง อยางไรก็ตาม ขอดก็ีคอืวิทยากรกระบวนการไดเรียนรขูณะท่ีทำวงจรเหลาน้ีและมีความมัน่ใจ
มากข้ึนเม่ือเห็นวากระบวนการถูกสรางข้ึนมาอยางไรในตอนแรกและตอมาลงมือทำดวยตัวของพวกเขาเอง
และเปนการชวยพวกเขาใหคดิใครครวญถึงประสบการณของตัวเอง สิง่น้ีหมายความดวยวาผฝูกจะเห็นและ
ชื่นชมความสามารถอันแตกตางกันไปของบรรดาวิทยากรกระบวนการและสามารถใหความชวยเหลือ
เพ่ิมเติมในสิง่ท่ีพวกเขาตองการ
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‚§√ß√ã“ß ”À√—∫°“√ΩÉ°Õ∫√¡«‘∑¬“°√°√–∫«π°“√„πæ◊Èπ∑’Ë

ดานลางน้ีคอืโครงรางการสัมมนาเชงิปฏบิตักิาร 4 อยาง ตามหลกัการแลวการสัมมนาเหลาน้ีควรถูกจดัทำ
หางกัน 2 -3 เดือน เพ่ือทีวิ่ทยากรกระบวนการจะมีโอกาสท่ีจะนำส่ิงทีเ่รียนรไูปแลวมาปฏิบตั ิสิง่นีอ้าจทำได
โดยการใหพวกเขาไดตดิตามวิทยากรกระบวนการท่ีมปีระสบการณแลว หนาอางอิงตาง ๆ อางถึงเลขหนา
ในคมูอืวทิยากรกระบวนการ ยกเวนเลขหนามีเคร่ืองหมาย * ซึง่อางถึงเลขหนาในคมูอืสำหรบัผปูระสานงาน

วันท่ี 1
ภาพรวมของอูโมจา
การอำนวยความสะดวกคืออะไรและเหตใุดจงึมคีวามสำคญั ?
การศึกษาพระคัมภีรในหัวขอการสรางวิสัยทัศนใหกับคริสตจักร
ทักษะการอำนวยความสะดวก

วันท่ี 2
การศึกษาพระคัมภีรในหัวขอการใชทรัพยากรของเราเอง
ทำงานกลุมในหัวขอการประยุกตใชการศึกษาพระคัมภีรที่ผานมา
ทักษะการอำนวยความสะดวก

วันท่ี 3
การวางแผนงานริเร่ิมของคริสตจักร
กิจกรรมเพิ่มความกระปรี้กระเปรางานและการศึกษาพระคัมภีรเร่ืองเกลือและแสงสวาง
แบบฝกหัดรถเมลเล็ก
ทักษะการอำนวยความสะดวก
การเรียนรูและการใครครวญ

การสัมมนาเชิงปฏบิตักิารท่ี 2 “การสรางวสิยัทัศนใหกับชมุชน”

วันท่ี 1
ทบทวนส่ิงทีท่ำไปแลวต้ังแตการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารครัง้ที ่ 1
กิจกรรมเพิม่ความกระปรีก้ระเปรา - “การจดุไฟ” และ “การขามแมน้ำ”
เราควรจะทำงานในชุมชนของเราอยางไร ?
การศึกษาพระคัมภีรเร่ืองราวสะมาเรียผูใจดี

วันท่ี 2
เคร่ืองมอืการบรรยายลักษณะชุมชน
การศึกษาพระคัมภีร
เครือ่งมือการเก็บรวบรวมขอมลู
ทักษะการบันทึกและการนำเสนอ

วันท่ี 3
วิธีการวิเคราะหตางๆ และการจัดลำดบัความสำคญั
การศึกษาพระคัมภีร
การทบทวน ใครทำอะไรในโครงการอูโมจา
แผนการปฏิบัติงาน

     เลขหนา
เลม 1 หนา 3-9
เลม 1 หนา 13-17
เลม 1 หนา 28-30

34-39*

เลม 1 หนา 36-39

34-39*

เลม 1 หนา 42
เลม 1 หนา 43-44
เลม 1 หนา 45

34-37*
เลม 1 หนา 49

เลม 2 หนา 6-8
เลม 2 หนา 9
เลม 2 หนา 5

เลม 2 หนา 15-24
เลม 2 หนา 14
เลม 2 หนา 42
เลม 2 หนา 30

เลม 2 หนา 43
เลม 2 หนา 44

การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารที ่ 1: "การสรางวสิยัทัศนใหกับครสิตจกัรและการเตรยีมคริสตจกัรใหพรอม
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วันท่ี 1
การศึกษาพระคัมภีร
ตรวจดูความกาวหนานับจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งท่ีผานมา
การคิดฝน

วันท่ี 2
การศึกษาพระคัมภีร
การวางแผนสำหรับเคร่ืองมือปฏิบัติการ
ทบทวนทักษะการอำนวยความสะดวก

วันท่ี 3
การศึกษาพระคัมภีร
วิธีการติดตามผลและการประเมินผล
การทำงานกลุมและแผนการปฏิบัติงาน

การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารท่ี 4 “การลงมอืปฏบิตังิาน”

วันท่ี 1
การศึกษาพระคัมภีร
ตรวจดูความกาวหนานับจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งท่ีผานมา
ตรวจดแูละเลือกรปูแบบของ “การปฏิบตังิาน”
การทำงานกลุมสำหรับรูปแบบท่ีไดเลือกไว

วันท่ี 2
การศกึษาพระคัมภรี : ทางเลือกของผปูระสานงาน
การทำงานกลมุกับรูปแบบที่ไดเลือกไว
การใครครวญและการเรียนรู
การทบทวนทักษะการอำนวยความสะดวก

วันท่ี 3
การศกึษาพระคัมภรี : ทางเลือกของผปูระสานงาน
การทำงานกลุมกับรูปแบบที่ไดเลือกไว
การติดตามผลและการประเมินผล
ทักษะการเขียนรายงาน
แผนการปฏิบัติงาน

   เลขหนา
เลม 3 หนา 5
เลม 3 หนา 2
เลม 3 หนา 3

เลม 3 หนา 12
เลม 3 หนา 14-18

34-39*

เลม 4 หนา 3
เลม 4 หนา 5-7, 61-89*

เลม 4 หนา 3

เลม 4 (ทัง้เลม)

เลม 4 หนา 21
34-39*

เลม 4 (ทัง้เลม)
เลม 5 หนา 2-3,  61-89*
เลม 5 หนา 10

การสัมมนาเชิงปฏบิตักิารท่ี 3: "การวางแผนการปฏิบตักิารและการจัดโครงสรางใหกับตัวเราเอง
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·ºπ°“√ΩÉ°Õ∫√¡«‘∑¬“°√°√–∫«π°“√
ตารางน้ีมปีระโยชนสำหรับผปูระสานงานเพ่ือใชวางแผนโครงสรางการฝกอบรมและเพ่ือใหขอมลูปอนกลับ
ไปยังผูนำอาวุโสของคริสตจักร

‡¥◊Õπ
°‘®°√√¡ 171615141312119876543 101 2

การสรรหาวิทยากรกระบวนการ

สมัมนาเชิงปฏิบตักิารเร่ืองการสราง
วิสยัทัศนใหกับครสิตจกัร

สมัมนาเชิงปฏิบตักิารเร่ือง
การสรางวิสยัทัศนใหกับชมุชน

การวางแผนปฏิบตักิารและ
สมัมนาเชงิปฏบิตักิารเร่ืองการ
จดัโครงสราง ใหกับตวัเราเอง

การสัมมนาเชงิปฏิบตักิาร
เรือ่งการปฏบิตังิาน

การเย่ียมเยียนติดตามผล

การฝกสอนและการติดตามผล

การรายงานตอผนูำครสิตจกัร
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9. ª√–‡¥Áπμã“ß Ê ∑’Ë‡°’Ë¬«¢åÕß°—∫°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°

ผนูำครสิตจกัรทองถ่ินสามารถเปนวิทยากรกระบวนการไดหรอืไม ?

มีทั้งขอดีและขอเสียหากผูนำคริสตจักรทองถิ่นจะมาเปนวิทยากร
กระบวนการเองและเปนเร่ืองดีที่จะพิจารณาส่ิงเหลาน้ีกอนที่จะ
ตัดสินใจวาพวกเขาควรจะมีสวนรวมโดยวิธีนี้หรือไม

แมผนูำครสิตจกัรไมไดเปนวิทยากรกระบวนการ แตการนำพวกเขามามีสวนรวมในดานอ่ืนยังคงเปนเร่ือง
ทีส่ำคญัอยางย่ิง โดยเฉพาะในระยะการทำงานชวงแรกทีจ่ะตองระดมกำลงัของครสิตจกัรทองถิน่

¢åÕ¥’
æ«°‡¢“Õ“»—¬·≈–∑”ß“π„π™ÿ¡™π
·≈–¡’§«“¡ —¡æ—π∏è∑’Ë‰¥å√—∫
§«“¡‰«å«“ß„®‡√’¬∫√åÕ¬·≈å«

ºåŸπ”§√‘ μ®—°√∑’Ë¡’§«“¡ ◊́ËÕμ√ß
®–‰¥å√—∫§«“¡‡§“√æ·≈–®–™ã«¬∑”„Àå
°√–∫«π°“√π’È‰¥å√—∫°“√¬Õ¡√—∫

æ«°‡¢“®–™ã«¬∑”„Àå·πã„®«ã“
§√‘ μ®—°√¬—ß§ßºŸ°æ—π
Õ¬ãŸ°—∫°√–∫«π°“√
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·≈–™ÿ¡™π

æ«°‡¢“Õ“®‡ªöπÀπ÷Ëß
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‡¢’¬π‰¥å¡“°°«ã“§πÕ◊Ëπ Ê
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√ã«¡À“°°√–∫«π°“√π’È‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫
ºåŸπ”§√‘ μ®—°√∫“ß§π¡“°‡°‘π‰ª
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§ã“μÕ∫·∑π ”À√—∫«‘∑¬“°√°√–∫«π°“√

อาจเปนเร่ืองยากในการตัดสินใจวาควรจะจายคาตอบแทนใหกับวิทยากรกระบวนการหรือคาดหวังให
พวกเขาสละเวลาใหดวยความสมัครใจ ในแตละสถานการณจะแตกตางกันไปบางเล็กนอย ตัวอยาง
ดานลางน้ี คอื สิง่ทีอ่งคกรและคริสตจกัรอืน่ ๆ ไดทำ

ชมุชนไดรบัการสงเสริมใหคดิหาวิธีทีพ่วกเขาจะชวยเหลือวิทยากรกระบวนการของพวกเขาทางการเงิน
ตลอดระยะเวลาท่ีพวกเขาทำงานใหกับกระบวนการ ซึง่อาจเปนของขวัญ เชน ขาวโพด 1 กระสอบ

องคกรไดใหจกัรยานคันหน่ึงแกวิทยากรกระบวนการ เพ่ือทีพ่วกเขาจะสามารถเดินทางไปยังชุมชน
ดวยความสะดวก และใชเวลาในการเดินทางนอยลง

องคกรไดชำระคาเดินทางและคาท่ีพักทุกอยางและใหรางวัลเล็กนอยแกการทำงานวิชาชีพเพ่ือแสดง
ความขอบคุณสำหรับเวลาท่ีวิทยากรกระบวนการไดใหกับกระบวนการ

องคกรไมไดจายคาตอบแทนใหกับการฝกอบรมท่ีกำลังดำเนินอยู
หรือการทำงานในชุมชนของพวกเขาเองแตใหคาตอบแทนกับ
วิทยากรกระบวนการท่ีกำลังใหการฝกอบรมคนอ่ืน ๆ อยหูรือ
ทำงานในชมุชนอืน่ ๆ
(นีค่อืการใหรางวัลแกวิทยากรกระบวนการท่ียังคงทำงานกบัอูโมจาตอไป และสงเสริมการทำซ้ำ)

องคกรแสดงความขอบคุณวิทยากรกระบวนการตอการทำงานของเขาเปนอยางมาก องคกรแตงต้ัง
พวกเขาในการนมัสการพิเศษของคริสตจักรใหรางวัลประกาศนียบัตรแกพวกเขาเม่ือพวกเขาจบ
จากการฝกอบรมและมชีือ่ของพวกเขามีการสัมภาษณพวกเขาในจดหมายขาวและรายงานตาง ๆ

องคกรอนญุาตใหเจาหนาท่ีขององคกรมาเปนวิทยากรกระบวนการ และพวกเขายังคงรบัเงนิเดือนปกติ
ตอไป

ไมวาวิทยากรกระบวนการจะไดรับคาตอบแทนโดยวิธีใดก็ตาม สิ่งสำคัญก็คือพวกเขาควรจะไดรับ
ความสำคญัและพวกเขาไดทราบวางานของพวกเขาไดรบัการชืน่ชม วิทยากรกระบวนการเปนฟนเฟอง
หลกัของอูโมจา   และการมีวิทยากรกระบวนการท่ีมแีรงจงูใจสงูและมีความกระตือรอืรนสูงท่ีรสูกึวา
ตนเองมีคุณคาและไดรับการสนับสนุนจะสามารถสรางความแตกตางใหกับทั้งโครงการไดอยางมาก
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10. √“¬°“√μ√«®‡™Á§ ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘πº≈·≈–°“√æ—≤π“∑—°…–°“√
Õ”π«¬§«“¡ –¥«°

นีค่อืรายการตรวจเช็คท่ีสามารถทำไดดวยตัวเองเพ่ือชวยสะทอนใหเห็นกระบวนการ ซึง่อยใูนคมูอืสำหรบั
วิทยากรกระบวนการ และเปนสิง่ดทีีจ่ะสงเสรมิใหวิทยากรกระบวนการใชรายการตรวจสอบนีอ้ยเูปนประจำ
เพ่ือชวยพวกเขาใหใครครวญวาการทำงานของพวกเขากำลังดำเนินไปอยางไร และเรียนรูจากอดีต
และพัฒนาตอไป

ฉนัไดทำใหสมาชกิรสูกึผอนคลายและไดรบัการตอนรบัหรอืไม ? หากใช ฉนัไดทำมนัอยางไร ?

กลมุเอาขอมลูเขาไปใชเชือ่มโยงอยางไร ? ฉนัไดชวยปรับขอมลูเพ่ือใหมนัเขาไปเช่ือมโยงกับกลมุ
อยางไร ?

ฉนัไดชวยสมาชกิท่ีไมคอยพูดในกลมุใหมสีวนรวมอยางไรบาง ?

ฉนัจดัการกับความคดิเห็นทีแ่ตกตางออกไปอยางไร ?

ฉนัดูแลคนท่ีครอบงำการสนทนาของกลมุอยางไร ?

ฉนัตอบสนองตอคำถามตาง ๆ จากสมาชิกของกลมุอยางไร ? ฉนัตอบคำถามเหลาน้ันไดหรือไม ?
หากไมฉนัจะหาขอมลูเพ่ิมเติมไดอยางไรเพ่ือทีจ่ะชวยใหสามารถจดัการกับคำถามไดดกีวาน้ี
ในอนาคต ?

ฉนัเร่ิมตนการสนทนาของกลมุอยางไร ? ฉนัจะพัฒนามันใหดกีวาเดิมไดอยางไร ?

ฉนัสงเสริมใหกลมุสนทนาตอออกไปอีกไดอยางไร ?

ฉนัจดัการกับหวัขอทีล่ะเอียดออนอยางไร ?

ฉนัไดทำใหการสนทนามาสขูอสรปุทีน่าพอใจหรือไม ? ฉนัจะทำใหดกีวาเดิมไดอยางไร ?

ฉนัไดทำใหแนใจหรอืไมวาความคิดของกลมุการวางแผนของกลมุจะถกูบันทึกเอาไวเพ่ือใชตอไป
ในอนาคตหรอืใชแบงปนกับผอูืน่ ?

สมาชกิของกลมุไดตดัสนิใจทีจ่ะนำส่ิงทีไ่ดเรียนรมูาใชในการปฏบิตัหิรือไม หากไมฉนัจะทำอยางไร
เพ่ือสงเสริมพวกเขา ?

ตองมขีอมลูเพ่ิมเตมิหรอืมกีารสนทนาเพ่ิมเตมิอกีหรือไมเพ่ือทีจ่ะกลาวถึงความคดิเห็นหรือมมุมอง
ทีส่ำคญัแตยังแอบซอนอยใูนหวัขอทีไ่ดคยุกันไปแลว ?
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¢åÕ§‘¥ ãß∑å“¬ ”À√—∫°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°
การอำนวยความสะดวกคอื:

ทำใหแนใจวาทุกคนไดออกความเห็น
ชวยใหแตละคนคนพบศักยภาพของพวกเขาเอง
ทำใหแนใจวาแตละคนรูสึกวาการมีสวนรวมของเขาน้ันมีคุณคา
ชวยใหทุกคนทำงานรวมกันเพ่ือจัดการกับปญหาท่ัวไปรวมกัน

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

เลา ซ ึประเทศจนี 700 ปกอนครสิตศกัราช
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2. °“√∫√‘À“√ÕŸ‚¡®“
   ∑”Õ¬ã“ß‰√
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°“√∫√‘À“√ÕŸ‚¡®“∑”‰¥åÕ¬ã“ß‰√
∫∑π”

ในฐานะผูประสานงานของโครงการทานอาจทุมเทความพยายามและพลังงานอยางเต็มที่ในการเร่ิมตน
และในการออกตัวของ อูโมจา เลือกคริสตจักรและชุมชนตาง ๆ คัดเลือกและใหการอบรมแก
วิทยากรกระบวนการและเม่ือวิทยากรกระบวนการเร่ิมทำงานแลวมันเปนเรื่องลอใจที่จะนั่งพักและหยุด
พักสกัหนอย ประสบการณทีผ่านมาไดแสดงใหเห็นถึงสิง่ทีก่ลาวน้ี อยางไรก็ตามระดบัการมสีวนรวมของ
ผปูระสานงานยังคงดำเนินตอไปทัง้ในดานการชวยเหลือสนับสนุนและการติดตามดูวิทยากรกระบวนการ
และชุมชนตาง ๆ ซึง่มคีวามสำคญัตอความสำเรจ็ของโครงการเปนอยางย่ิง

ภาพดานลางแสดงใหเห็นถึงเรื่องตาง ๆ ที่ผูประสานงานจะตองมีความระมัดระวังเพ่ือบริหารอูโมจา
อยางมีประสิทธิภาพ

°“√®—¥∑”‡Õ° “√
√«∫√«¡√“¬ß“π°“√μ‘¥μ“¡º≈¢Õß
·μã≈–™ÿ¡™π‡ªöπª√–®”
®—¥∑”√“¬ß“π‡©æ“–°“≈·≈–°“√ß“π
 √ÿª ÿ¥∑å“¬ ”À√—∫ºåŸ„Àå∑ÿπÀ“°¡’°“√¢Õ„Àå∑”

«‘∑¬“°√°√–∫«π°“√
μ‘¥μ“¡¥Ÿ§ÿ≥¿“æ¢Õß
°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°
„Àå°“√ Õπ·≈–μ‘¥μ“¡º≈
„Àå°“√™ã«¬‡À≈◊Õ
∑“ß¥å“π‡∑§π‘§

™ÿ¡™π·≈–°≈ãÿ¡ºåŸª√– “πß“π∑åÕß∂‘Ëπ
μ‘¥μ“¡º≈§«“¡°å“«Àπå“
¥å“π§«“¡‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
μ‘¥μ“¡¥Ÿ§ÿ≥¿“æ¢Õß§«“¡ —¡æ—π∏è
√–À«ã“ß§√‘ μ®—°√·≈–™ÿ¡™π
μ‘¥μ“¡¥Ÿ§ÿ≥¿“æ¢Õß√“¬ß“π·≈–
‡Õ° “√∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫§«“¡μåÕß°“√μã“ß Ê
¢Õß™ÿ¡™π·≈–·ºπß“πμã“ß Ê

°√–∫«π°“√ÕŸ‚¡®“
μ‘¥μ“¡§«“¡‡°’Ë¬«‡π◊ËÕß¢Õß‡π◊ÈÕÀ“
¡ÕßÀ“ ã«π∑’ËμåÕß‡¢å“‰ª¥Ÿ·≈Õ’°§√—Èß
Àπ÷ËßÀ√◊Õ ã«π∑’ËμåÕß∑”„Àå¡—Ëπ§ß¡“°¢÷Èπ
æ‘®“√≥“«ã“ÕŸ‚¡®“®–∂Ÿ°∑” È́”·≈–
∂Ÿ°∑”¢÷Èπ¡“Õ’°§√—Èß‰¥åÕ¬ã“ß‰√„π™ÿ¡™πÕ◊Ëπ Ê

§√‘ μ®—°√
∑”„Àå·πã„®«ã“ºåŸπ”¡’§«“¡‡ªöπ‡®å“¢ÕßÕŸ‚¡®“
∑”„Àå·πã„®«ã“§√‘ μ®—°√μã“ß Ê ‰¥å √å“ß
§«“¡ —¡æ—π∏è∑’Ë¥’°—∫™ÿ¡™π¢Õßæ«°‡¢“
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1. «‘∏’μ‘¥μ“¡º≈·≈–°“√ΩÉ° Õπ«‘∑¬“°√°√–∫«π°“√
วิทยากรกระบวนการตองการความชวยเหลือและการติดตามผลอยางสม่ำเสมออาจเปนเร่ืองงาย
ที่วิทยากรกระบวนการจะกลับไปติดนิสัยท่ีไมถูกตองบางอยาง เชน ทำการสอนแบบบนลงลางแทน
ทีจ่ะอำนวยความสะดวกแกกลมุ พวกเขาอาจไมทนัระวัง ขอบกพรองทีอ่าจเกิดข้ึนไดระหวางการอำนวย
ความสะดวกของพวกเขา เชน การไมไดใหผหูญิงเขามามสีวนรวมในการอภปิราย บอยครัง้พวกเขาตอง
ใหคนอื่นชวยใหขอมูลเพ่ือใหพวกเขามองเห็นในเร่ืองเหลาน้ี

การชวยเหลือเชนน้ีอาจจัดทำโดยเพ่ือนวิทยากรกระบวนการดวยกันและโดยผูประสานงานอูโมจา

การชวยเหลือจากเพื่อนวิทยากรกระบวนการดวยกัน

อาจมปีระโยชนอยางย่ิงท่ีจะเช่ือมเอาวิทยากรกระบวนการเขาไวดวยกันเปนกลมุเลก็ ๆ 3-4 คน ในพ้ืนท่ี
หน่ึงวิทยากรกระบวนการในกลุมเหลาน้ีควรจะไดรับการสงเสริมใหไปเย่ียมเยียนชุมชนของกันและกัน
เปนประจำและสังเกตการอำนวยความสะดวกใหกับอูโมจาของอีกฝายหน่ึง ในการทำเชนน้ี
วิทยากรกระบวนการแตละคนจะไดรบัขอมลูอนัมคีาจากเพ่ือน ๆ ของเขา และยังใหโอกาสพวกเขาสังเกต
และเรียนรจูากการอำนวยความสะดวกของเพ่ือน ๆ อกีดวย

อาจมกีารปรบัแบบฟอรมการประเมนิผลตวัเองในคมูอืสำหรบัวทิยากรกระบวนการและใหวิทยากรกระบวน
การนำมาใชเปนเคร่ืองมือในการสังเกตกันและกันและชวยแสดงความคิดเห็น
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การชวยเหลือท่ีมาจากผูประสานงาน

นอกเหนือจากความเห็นของเพ่ือนแลวเปนส่ิงสำคัญท่ีตัวของทานเองในฐานะของผูประสานงาน
อูโมจาจะไดเห็นการทำงานของวิทยากรกระบวนการในชุมชนของพวกเขา ซึ่งเปนเวลาเดียวเทาน้ันท่ี
ทานจะสามารถตรวจสอบไดวาพวกเขากำลังนำเอาการฝกอบรมไปใชไดดีมากนอยเพียงใด จากนั้น
คอยพบพวกเขาหลังจบการนมัสการหรือหลังการประชุม ชุมชนที่ทานไดสังเกตพวกเขา เพ่ือใหขอมูล
ในสิง่ทีท่านไดสงัเกต ทานอาจใหคำแนะนำวาพวกเขาจะปรับปรงุทกัษะการอำนวยความสะดวกใหดขีึน้ได
อยางไร พูดคยุถึงสิง่ทีเ่ปนไปดวยดีและสิง่ทีไ่มเปนไปดวยดี และวางแผนวาทานจะสามารถทำงานรวมกนั
เพ่ือพัฒนาพวกเขาตอไปไดอยางไร

นอกจากจะเฝาดูวิทยากรกระบวนการในการทำงานแลว ยังเปนเรื่องสำคัญท่ีจะรับขอมูลปอนกลับใน
แบบอืน่ ๆ  เชนเดียวกัน หลงัจากจบระยะการทำงานหน่ึง ๆ  ของอโูมจาแลว ขอใหวิทยากรกระบวนการกรอก
ขอความลงในแบบฟอรมการรายงานท่ีทำอยเูปนประจำ สิง่น้ีจะชวยทานในการประเมินวาวิทยากรกระบวน
การทำงานอยางไร ความคิดท่ีดีอีกอยางหน่ึงคือ การท่ีทานจะพูดคุยกับผูนำคริสตจักรทองถ่ินและ
ผนูำชุมชนโดยตรงเปนประจำ เพ่ือฟงความคิดเห็นจากพวกเขา

หากมีปญหาท่ีเร่ิมจะกอตัวข้ึนมา  เชน การส่ือสารท่ีแยลงระหวางวิทยากรกระบวนการกับผนูำคริสตจกัรทอง
ถ่ิน เปนเร่ืองสำคัญท่ีทานจะตองไดทราบเร่ืองน้ีและเขาไปดูแลใหเร็วท่ีสดุเทาท่ีจะเปนไปได ปญหาตาง ๆ  เหลา
นีม้กัจะถูกแกไขไดงายกวาในระยะเร่ิมตน แทนท่ีจะปลอยใหคนเร่ิมคบัของใจและไมอยากท่ีจะเปลีย่นแปลง
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เมือ่ชมุชนระบปุญหาตาง ๆ ทีพ่วกเขาตองการเขาไปดแูลแลว หรอืระบุ
ถึงงานริเร่ิมที่พวกเขาตองการจะทำแลว โปรดชวยพวกเขาใหเขาถึง
ความรเูฉพาะทางท่ีมปีระโยชน ตวัอยางเชน คำแนะนำจากผเูชีย่วชาญ
เฉพาะดานเร่ืองการสรางบอน้ำ เมือ่สิง่นีร้วมกบัภมูปิญญาทองถิน่และ
บวกกับความเปนเจาของแลวจะชวยทำใหมั่นใจวางานริเริ่มจะสำเร็จได
และไมเกิดความผิดพลาดซ้ำซากในชุมชนอืน่ ๆ

คำแนะนำจากผเูชีย่วชาญเฉพาะดานอาจหาไดจากเจาหนาท่ีของรัฐบาล องคกรอ่ืน ๆ และสมาชิกชมุชน
ทีม่ทีกัษะ และยังมงีานเขียนมากมายเชนกันท่ีสามารถใหคำแนะนำได (โปรดดหูนา 117 สำหรับแหลงขอมลู
ทีเ่ปนประโยชน)

และส่ิงสำคัญก็คือคำแนะนำจากผูเชี่ยวชาญไมควรพรากเอาการพ่ึงพาตัวเองของชุมชนออกไป หรือมา
พรอมกับคำสัญญาท่ีจะใหทรัพยากรมากมายซ่ึงบ่ันทอนทัศนคติของการพ่ึงตัวเองท่ีอโูมจากำลังชวยพัฒนา
ขึน้มา กอนท่ีจะแนะนำองคกรท่ีมคีวามรเูฉพาะทางใหกับชมุชน อาจจะคมุคาท่ีจะพิจารณาถึงผลกระทบ
โดยรวมจากองคกรเสียกอนท่ีจะใหเขามาในชุมชน

2. °“√„Àå§«“¡™ã«¬‡À≈◊Õß“π√‘‡√‘Ë¡μã“ß Ê ¢Õß™ÿ¡™π
ประสบการณอยางหน่ึงของผูประสานงานอูโมจาก็คือ พวกเขาจะทุมเทอยางเต็มที่เพ่ือทำใหแนใจวา
ระยะการทำงานข้ันตนของอโูมจานัน้ดำเนินไปไดดวยดีและพวกเขามีแนวโนมทีจ่ะหมดแรงเมือ่มาถงึสวนท่ี
ตองสนับสนุนใหชุมชนนำเอาโครงการไปปฏิบัติ อยางไรก็ตาม นี่คือดานท่ีสำคัญของงานน้ี  และชุมชน
ตาง ๆ  ยังคงตองการการฝกอบรม คำแนะนำ ความชวยเหลืออีกหลายอยาง รวมถึงการดูแลในระยะน้ี
ดวยเชนเดียวกัน

ตอไปนี ้คอื 3 วิธีทีผ่ปูระสานงานสามารถใหความชวยเหลือกบัชมุชนไดในระยะการนำเอาไปปฏิบตัิ

°“√„Àå§”·π–π”®“°ºåŸ‡™’Ë¬«™“≠‡©æ“–¥å“π

°“√ ãß‡ √‘¡°“√‡¬’Ë¬¡‡¬’¬π‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√åŸ

แหลงขอมลูและคำแนะนำท่ีมคีาอีกอยางหน่ึงก็คอื การสงเสรมิสมาชกิชมุชนบางคนใหไปเยีย่มอกีชมุชน
หน่ึงที่ตองดูแลปญหาท่ีคลายคลึงกัน การเห็นวาอีกชุมชนทำงานอยางไรในทางปฏิบัติอาจชวยสรางแรง
บนัดาลใจและแจงใหทราบถึงการตอบสนองของชุมชนนัน้ ๆ
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°“√„Àå∑ÿπ‡√‘Ë¡μåπ
การใหทุนจากภายนอกกับชุมชนที่ทำโครงการอูโมจานั้นเปนเรื่องที่ถกเถียงกันเปนอยางมาก และ
แตละองคกรก็ตางมขีอสรปุของตวัเอง สำหรบับางชมุชน เพียงแคการบอกเปนนัยวาจะใหทนุเร่ิมตนจาก
ภายนอกกับงานริเร่ิมของชุมชนก็เปนการบ่ันทอนการเคล่ือนตัวไปสูการพ่ึงพาตัวเองของชุมชนไดแลว
(อาจเปนเงินจำนวนเล็กนอยสำหรับการเร่ิมตนงานริเร่ิมของชุมชน) และทำใหชมุชนหลุดออกจากความคิด
ทีจ่ะพ่ึงพาตนเอง  แตสำหรบับางชมุชน เงินทุนเร่ิมตนอาจเปนตวัสงทีช่วยใหงานริเร่ิมของชมุชนเกดิขึน้ได
รวดเรว็กวาเดิมและประสบความสำเรจ็มากกวาเดิม

ตอไปนีค้อืหลกัการตาง ๆ ทีอ่าจมปีระโยชนทีจ่ะคำนงึถึงเมือ่คิดถึงประเด็นน้ี

ชุมชนควรมีประวัติที่ดีดานการใชทรัพยากรของตัวเองในการทำงาน
ริเร่ิมกอนการไดรับการเสนอการชวยเหลือจากภายนอก

ชมุชนควรจะรกัษาความเปนเจาของความคดิริเริม่นัน้เอาไวเสมอ
หากจำนวนเงินทุนท่ีเสนอใหนัน้เปนอตัราสวนท่ีสงูแลวละก็
งานริเร่ิมก็จะกลายเปน "โครงการของผใูหทนุ" ซึง่อาจไมเหมาะสม

ความคดิเรือ่งงานรเิริม่นัน้ แมจะไมใชเพ่ือเรือ่งเงนิทนุทัง้หมด
แตก็ควรจะออกมาจากชุมชนเอง หากผใูหทนุเสนอท่ีจะจาย
ใหกับบางอยางท่ีชุมชนไมไดวางแผนข้ึนมาดวยตัวเอง
สิง่น้ีอาจกอใหเกิดคำถามเร่ืองความเปนเจาของในระยะยาว

หากเปนไปได การใหเงินลงทนุเร่ิมตนควรถูกใหในรปูแบบของการกยืูม เปนวงเงินท่ีจำกดัทีช่มุชน
สามารถจายคืนได และชมุชนยงัสามารถรกัษาความเปนเจาของและงานริเร่ิมของ โครงการกยั็คงอยู
ในมือของชุมชนอยางแนนอน

การใหเงินทุนเร่ิมตนน้ันควรใหกับชมุชนทีม่กีารวางแผนท่ีดแีละแสดงออกถึงทักษะการบริหารโครงการ
ที่ดี และมโีครงสรางท่ีตรวจสอบไดอยางแนนอนเทาน้ัน

สงเสริมชมุชนใหคดิวา พวกเขาตองการเงินทุนจากภายนอกหรือไม  ชวยพวกเขาช่ังน้ำหนักระหวาง
ขอดแีละขอเสียของการรับเงินทุนจากภายนอก เพ่ือทำการตัดสนิใจอยางมขีอมลูทีด่แีละมีการปรึกษา
หารืออยางถ่ีถวน แมแตในสถานการณฉกุเฉิน ยังคงเปนเร่ืองสำคัญท่ีจะไมทกึทักเอาวาชมุชนเหลาน้ัน
ตองการเงินทุนจากภายนอก ควรจะพูดคยุกับพวกเขากอนเปนอนัดบัแรก

แทนทีจ่ะใชเงินทนุเริม่ตนกับโครงการ การชวยเหลือทางการเงนิวิธีอืน่อาจมคีวามเหมาะสมมากกวา
ตวัอยางเชน การชวยใหสมาชกิชมุชนไดไปเย่ียมเยียนชมุชนอืน่ ๆ  เพ่ือเรยีนรใูนสิง่ทีพ่วกเขากำลังทำอยู
หรือใหการฝกอบรมเฉพาะทาง
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จุดประสงคของสวนน้ีคือการใหคำแนะนำอยางงาย ๆ วาควรทำอะไรเม่ือมีปญหาเกิดขึ้นระหวาง
กระบวนการอูโมจา คำแนะนำบางอยางอาจเก่ียวของกบัทานในฐานะผปูระสานงาน สวนคำแนะนำอืน่
ๆ ทานอาจจะสงตอใหกับวทิยากรกระบวนการของทานเม่ือพวกเขาเผชิญกับปญหาเหลาน้ี
§ÿ≥®–∑”Õ–‰√‰¥å∫å“ß‡¡◊ËÕ...

...ผบูรจิาคไมพอใจกับการเปลีย่นแปลงอันเช่ืองชา ?
เตือนใหพวกเขาระลึกถึงกระบวนการในฐานะของ "ลกูชาง"ไมใช "ลกูไก"และการบรรลุถึงการเปล่ียนแปลง
ระยะยาวท่ีเปนจรงิขึน้มาไดนัน้จะตองใชเวลา

บอกเลาเร่ืองราวการเปลีย่นแปลงทีก่ำลังเกิดข้ึนในชมุชนใหพวกเขาฟงชวยพวกเขาใหเห็นวาการเปล่ียนแปลง
เหลาน้ีไมใชสิง่ท่ีเกิดข้ึนคร้ังเดียว แตเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเปล่ียนแปลง หากเปนไปได
ใหตวัอยางชมุชนอืน่ ๆ ของอูโมจาทีแ่สดงใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงพลกิฟนท่ีกำลังเกิดขึน้
เพ่ือสรางความมั่นใจในกระบวนการใหกับผูบริจาค

ขอใหพวกเขามาเย่ียมเยียนชุมชนเพ่ือพบปะกับผูคนเพ่ือจะเห็นและไดยินดวยตัวเองวากระบวนการ
กำลังสรางความแตกตางหรอืไม

...ผนูำอาวโุสของครสิตจกัรรสูกึถูกคุกคามโดยสมาชิกคริสตจักรท่ีไดรบัการเสรมิสราง ?
ใชเวลากับผูนำอาวุโสของคริสตจักรเหลาน้ันเพ่ืออธิบายถึงสาเหตุที่ผูมานมัสการแสดงออกเชนน้ัน
ชวยพวกเขามองแงมมุดานบวก

แสดงใหผนูำอาวุโสของคริสตจกัรไดเห็นวาคริสตจักรและชุมชนตาง ๆ  ไดมกีารเปล่ียนแปลงอยางไรบาง
และหนุนใจใหพวกเขามาเย่ียมและเห็นดวยตัวของพวกเขาเอง

ทำงานกับผมูานมัสการเพ่ือชวยใหพวกเขาตระหนักวาเม่ือพวกเขาไดรบัการเสริมสรางแลวผนูำอาวโุส
ของคริสตจกัรมองพฤติกรรมของพวกเขาอยางไร ชวยพวกเขาใหคดิหาวิธีทีพ่วกเขาจะสามารถ
สื่อสารกันไดดวยวิธีที่สรางสรรค
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...วทิยากรกระบวนการไมไดทำหนาทีอ่ยางด ี ?

ระบุใหวิทยากรกระบวนการไดทราบวาพวกเขาสามารถปรับปรุงไดอยางไรบาง และทำงานอยางใกลชดิ
กับพวกเขา ทานอาจจะอำนวยความสะดวกในระยะการทำงานตอ ๆ  ไปของกระบวนการรวมกับพวกเขา
ขอวิทยากรกระบวนการท่ีมปีระสบการณและความสามารถใหทำงานเคียงคกัูนไปกับพวกเขาเพ่ือ
เปนตวัอยางในกระบวนการและทักษะท่ีจำเปน
อยาปลอยใหสถานการณเชนน้ีดำเนินไปนานนัก แทจรงิแลว ชมุชนนัน่เองท่ีไดรบัผลจากการอำนวย
ความสะดวกท่ีไมด ีหากทานคิดวาวิทยากรกระบวนการคนน้ีจะไมสามารถทำงานไดดพีอแลวละก็ควร
จะหาใครบางคนทีม่ปีระสบการณ มากกวามาแทนทีเ่ขาใหเรว็ท่ีสดุเทาท่ีจะเปนไปไดกอนทีก่ระบวนการ
จะสญูเสียความนาเชือ่ถอื

...ความขดัแยงท่ีเกดิขึน้ในชมุชน?

ประเมนิสถานการณวาอูโมจาจะสามารถชวยแกไขขอขัดแยงไดหรือไมนำคนเขามาดวยกันเพ่ือรวมกัน
วิเคราะหสาเหตุของความขดัแยงและผลทีอ่าจจะเกิดข้ึนไดหากปญหาไมไดรบัการแกไข
รกัษาความเปนกลางใหมากท่ีสดุเทาท่ีจะเปนไปได ในฐานะคนนอกทานอาจจะถามคำถามท่ี "ไรเดียงสา"
เก่ียวกับสถานการณนีไ้ด เพ่ือทาทายใหคนคิดถึงประเดน็นี้
นำคริสตจกัรหรือชมุชนท่ีมคีวามเช่ือเขามามีสวนรวมในกระบวนการและดูวาพวกเขาสามารถกระทำการ
เปนตวัเรงการสรางสนัตภิาพไดหรอืไม

...สมาชกิกลมุผปูระสานงานทองถ่ินเร่ิมลดระดับการมีสวนรวมของพวกเขา ?

คนหาคำตอบจากพวกเขาวาเหตุใดพวกเขาจึงไมเขามามีสวนรวมมากนัก กระบวนการน้ีเรียกรอง
จากพวกเขามากเกินไปหรอืไม ? พวกเขามีความเขาใจอยางถูกตองกบักระบวนการหรอืไม?
พวกเขาไมไดรบัความชวยเหลือทีเ่พียงพอหรือไม ?
มองหาวธีิตาง ๆ ทีท่านและวิทยากรกระบวนการอาจสามารถจดัการกับปญหาเหลาน้ี
พิจารณาถงึวิธีทีท่านสามารถแสดงความชืน่ชมกบัการทำงานของพวกเขาในท่ีสาธารณะตัวอยางเชน
การใหรางวัลพิเศษการกลาวถึงในจดหมายขาว ขอใหพวกเขารับรองผเูย่ียมชมจากภายนอกหรือ
ชวยใหพวกเขาไดเย่ียมชมชมุชนอืน่ ๆ คดิถึงเร่ืองคาตอบแทนวามคีวามเหมาะสมหรอืไม
หากปญหาคือความกดดันดานเวลา  ลองหาวิธีทีท่านสามารถนำสมาชิกชุมชนใหเขามามีสวนรวม
ในงานของพวกเขาใหมากข้ึนและสงเสริมใหชุมชนหาวิธีที่จะชวยใหสมาชิกกลุมผูประสานงานไดมี
เวลาในการทำงานอูโมจามากขึน้โดยการชวยทำงานอืน่ ๆ ใหกับพวกเขา ตวัอยางเชน การดูแลสตัว
ของพวกเขา
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…ชมุชนบนเรือ่งกระบวนทีเ่รยีกรองเวลาอยางมาก ?

ชวยครสิตจกัรและชมุชนใหสรางกรอบระยะเวลาท่ีชดัเจนและอยใูนโลกแหงความเปนจรงิ
สราง "ชวงเวลาพักผอน" ขึน้มาในกระบวนการ โดยเฉพาะในเวลาท่ีจะตองมีการใชแรงงานเปนอยางมาก
เชนเวลาเก็บเก่ียว
สงเสริมใหชมุชนฉลองเม่ือบรรลผุลสำเร็จในตัวช้ีวัดสำคัญ (หรือไมลสโตน) หรือเม่ือมคีวามสำเร็จเกิดข้ึน
สิง่น้ีจะชวยใหคนไดตระหนักวามคีวามกาวหนาเกิดข้ึนและกระบวนการน้ีมคีณุคา

…ปญหาสำคญัในชมุชน เชน HIV หรอืความไมเสมอภาคทางเพศไมไดรบัความสนใจ
จากชุมชนหรือวิทยากรกระบวนการ ?

ทำงานรวมกับวิทยากรกระบวนการเพ่ือใหความรแูกพวกเขา และชวยใหพวกเขาตระหนักถึงเร่ืองน้ี
ใหทกัษะและเคร่ืองมอืตาง ๆ แกพวกเขาเพ่ือชวยพวกเขาใหอำนวยความสะดวกแกการอภิปรายใน
ครสิตจกัรและชมุชนในหวัขอเหลาน้ี
หากมีความเหมาะสม ใหรวมการอภิปรายตาง ๆ รวมกับวทิยากรกระบวนการ เพ่ือใหความชวยเหลือ
และใหประสบการณแกวิทยากรกระบวนการในเร่ืองการจัดการประเด็นท่ีละเอียดออน
โปรดดคูมูอืการชวยเหลือสนบัสนนุในเรือ่งของ HIV และประเดน็อ่ืน ๆ เพ่ือชวยในการจดัการกับ
ประเด็นน้ี
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1. ∫∑π”
เน้ือหาสวนน้ีครอบคลมุวธีิการติดตามผลและประเมนิผลอโูมจา และครอบคลมุเครือ่งมอืตาง ๆ  ทีจ่ะนำไป
ใชกับชมุชนเพ่ือเก็บรวมรวมขอมลูวาอูโมจากำลงัดำเนนิไปอยางไรบาง ผปูระสานงานถูกคาดหวังใหเปน
ผทูีม่บีทบาทสำคัญในสวนน้ี เราหวังเชนเดียวกันวาวิทยากรกระบวนการและกลมุผปูระสานงานจะสามารถ
ใชวิธีการตาง ๆ ดานลางน้ีไดดวย หลังจากท่ีพวกเขามีความเขาใจและไดฝกฝนเคร่ืองมอืตาง ๆ แลว

หนาท่ีของผปูระสานงานในการติดตามผลและการประเมินผลอูโมจา คอืการ:
ตดิตามความกาวหนาของอูโมจา
ประสานและดำเนินการประเมินผลครัง้สุดทาย
ทำบันทึกส่ิงท่ีคนพบตาง ๆ และการประเมินผลสดุทาย
นำการเรียนรจูากการประเมินผลไปปฏิบตัิ
ทำใหแนใจวาส่ิงท่ีเรียนรูจากการประเมินผลจะถูกถายทอดใหกับชุมชนและคนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ
กับกระบวนการ
ใหการฝกอบรมวทิยากรกระบวนการและกลมุผปูระสานงานในเร่ืองวิธีการติดตามผล
และการประเมินผลตาง ๆ

ประโยชนของการติดตามผลและการประเมินผลคืออะไร ?

เปนการบันทึกบทเรียนตาง ๆ สำหรบัอนาคต
เปนการมองดูวาในการชวยชุมชนใหมชีวิีตความเปนอยทูีด่ขีึน้น้ันมคีวามกาวหนาอยางแทจรงิหรอืไม ?
เปนการหนนุใจและสนบัสนนุทมีวทิยากรกระบวนการและผปูระสานงาน และระบกุารฝกอบรมทีค่วรจะ
ไดรับตอไปในอนาคต
เปนการประเมนิวิธีการของอูโมจา วาควรจะไดรบัการปรบัเปลีย่นหรือเปลีย่นแปลงเพ่ือใหเหมาะสม
กับบรบิทของชมุชนและครสิตจกัรหรือไม ?
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§”®”°—¥§«“¡¢Õß°“√μ‘¥μ“¡º≈

การติดตามผล คอื การรวบรวมขอมลูทีช่วยเราใหทราบวาอูโมจาและโครงการท่ีเปนผลมาจากอูโมจานัน้
ดำเนินไปอยางไร สวนใหญแลวคือการเก็บรวมรวมขอมูลเปนประจำจากบันทึกของผูเขารวม และ
ขอมูลปอนกลับจากชุมชนในดานประโยชนของโครงการตาง ๆ และยังเปนการตรวจสอบทบทวน
งบประมาณ และคาใชจายตาง ๆ   อกีดวย การตดิตามผลนัน้มปีระโยชนเปนอยางย่ิง เน่ืองจากมนัใหขอมลู
อยางมากและขอมูลเหลาน้ีจะถูกนำมาใชเมื่อสิ้นสุดกระบวนการในตอนท่ีถูกประเมินผล

ตัวอยางเชน หากทานตองการติดตามผลโครงการสตรีที่ไดชวยผูหญิงท่ีติดเช้ือ HIV และไดรับทักษะ
ทางธุรกิจ ทานอาจจะตองตดิตามผลหวัขอตาง ๆ ดานลางน้ี
- พวกเธอเขารวมการฝกอบรมเชงิปฏบิตักิารบอยแคไหน ?
- มก่ีีคนท่ีนำทักษะไปประยุกตใชในธรุกิจใหมของพวกเธอ ?
- รายไดของพวกเธอเพ่ิมขึน้หรือไม อนัเปนผลจากโครงการน้ี ?
- คณุภาพชีวิตของพวกเธอดีขึน้หรอืไม อนัเปนผลจากโครงการน้ี ?
- โครงการน้ีมกีารใชจายตามงบประมาณหรือไม ?

การติดตามผลจะตองเกิดขึ้นเปนประจำตลอดอายุกระบวนการอูโมจา ภาพในหนา 65 แสดงใหเห็นถึง
การตดิตามผลในระยะการทำงานหลกัตาง ๆ  และส่ิงนีส้อดคลองกบัการประเมนิผลครัง้สดุทายอยางไร



64 อโูมจา : คมูอืสำหรบัผปูระสานงาน

§”®”°—¥§«“¡¢Õß°“√ª√–‡¡‘πº≈

การประเมินผลจะเกิดข้ึนเม่ือโครงการเสร็จสมบูรณแลว  หรืออยูในจุดก่ึงกลางของกระบวนการและ
เปนการถามคำถามหลัก 3 คำถามดานลางน้ี  การประเมินผลอาจมีประโยชนอยางย่ิงในการชวยชุมชน
ใหเรียนรูจากส่ิงท่ีเกิดขึ้นและวางแผน ทิศทางของกระบวนการในอนาคตตอไป  การประเมินผลน้ันคือ
การดูวาบางอยางถูกทำใหสำเร็จไดอยางไรและมีความแตกตางอะไรบางท่ีเกิดข้ึน สวนสำคัญในการเตรียม
การประเมินผลคือการรวบรวมรายงานการติดตามผลท้ังหมดเขามาดวยกันและมองดูการเปล่ียนแปลง
ตาง ๆ ที่ไดเกิดขึ้นในเวลาท่ีผานมา สวนใหญแลวการประเมินผลจะรวมการสัมภาษณและการสนทนา
กลมุยอยกับชมุชนดวย ซึง่อาจจดัทำโดยกลมุคนขนาดเล็กในชุมชนทีม่ปีระสบการณในการทำการประเมิน
ผลมากอนแลว

‡√“ √å“ß§«“¡·μ°μã“ßÀ√◊Õ‰¡ã ?

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

‡√“ “¡“√∂„™å∑—°…–·≈–∑√—æ¬“°√

‰¥åÕ¬ã“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ¡“°°«ã“π’ÈÀ√◊Õ‰¡ã ?
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°“√«—¥¢åÕ¡Ÿ≈‡™‘ß§ÿ≥¿“æ·≈–‡™‘ßª√‘¡“≥
ขณะทำการติดตามผลขอมูล ทานควรทราบวาทานจะตองเก็บขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ดานลางน้ีคอืคำจำกดัความและตัวอยางของการเก็บขอมลูทัง้สองชนิด

ขอมูลเชงิปรมิาณ

ในการติดตามผลความกาวหนาของโครงการอยางมีประสิทธิภาพ ทานจะตองดูที่ขอมูลเชิงปริมาณ
ดังเชน รายไดและจำนวนคนที่เขารวม ตัวอยางเชน สำหรับโครงการเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับผูหญิงแลว
ควรจะตองมีขอมูลของระดับรายไดที่เพ่ิมข้ึนจากธุรกิจขนาดเล็ก จำนวนของผูหญิงท่ีเขารวมในโครงการ
และจำนวนของผูหญิงท่ีเขารวมการฝกอบรม

ขอมลูเชิงปรมิาณสามารถเอามาจากตารางขอมลูท่ีกรอกเรียบรอยแลวจากคมูอืสำหรับวิทยากรกระบวนการ
สิง่เหลาน้ีสามารถนำเอาไปใชอางถึงไดอกีในชวงการติดตามผลในระยะอ่ืน ๆ

 ‘Ëß∑’Ë®–μåÕßμ‘¥μ“¡º≈

√“¬‰¥å¢Õß§√Õ∫§√—«∑’Ë‡æ‘Ë¡¢÷Èπ

®”π«π¢ÕßºåŸÀ≠‘ß∑’Ë‡¢å“√ã«¡

°“√ΩÉ°Õ∫√¡‡ªöπª√–®”

®”π«π¢Õß∏ÿ√°‘®„À¡ã

∑’Ë‡√‘Ë¡¢÷Èπ„π√–¬–À°‡¥◊Õπ

∑’Ëºã“π¡“
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ขอมูลเชงิคุณภาพ

อีกขอมูลที่ทานจะตองเก็บรวมรวมก็คือ ขอมูลเชิงคุณภาพ เชน พวกผูหญิงรูสึกอยางไรในเร่ืองของ
การชวยเหลือซึ่งกันและกัน และการใหกำลังใจจากการอยูในกลุม การมีชีวิตท่ีดีขึ้น ซึ่งอาจรวมไปถึงวา
พวกเธอรสูกึอยางไร  กับตัวเอง ความมัน่ใจในการพูดถึงความทาทายท่ีพวกเธอเผชิญอย ูและการเปดใจกวาง
มากข้ึนท่ีจะแบงปนกับสมาชกิคนอ่ืน ๆ ในชมุชน การรวมรวมขอมลูเชิงคุณภาพคือ การรวบรวม  เร่ืองราว
ประสบการณชีวิตของผูคน และการใหพวกเขาจัดลำดับความสำคัญวาเร่ืองใดเปนเร่ืองทีด่ทีีส่ดุ ทีส่ะทอน
ใหเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีพวกเขาประสบ

เครือ่งมอืตาง ๆ ในตอนทายของสวนน้ีเปนเคร่ืองมอืทีด่มีากสำหรบัเก็บรวบรวมเรือ่งราวและแหลงขอมลู
เชงิคณุภาพอ่ืน ๆ

©—π‚μå·¬åß
°—∫ “¡’¢Õß©—π ©—π√åŸ ÷°¡—Ëπ„®

∑’Ë®–æŸ¥∂÷ß
°“√μ‘¥‡™◊ÈÕ HIV

º¡∑å“∑“¬
°“√¡’Õ§μ‘μãÕ
ºåŸμ‘¥ ‡™◊ÈÕ HIV

©—π√åŸ ÷°‡¢å¡·¢Áß
°«ã“‡¥‘¡‡«≈“∑’Ë©—π
∑”ß“πÕ¬ãŸ„π°≈ãÿ¡©—π‰¥å‡√’¬π√åŸ

·≈å««ã“®–ªáÕß°—π
§√Õ∫§√—«¢Õß©—π

®“°‚√§∑—Ë«‰ª
Õ¬ã“ß‰√

©—π√åŸ ÷°¡—Ëπ„®
∑’Ë®–æŸ¥§ÿ¬∂÷ß
§«“¡μåÕß°“√
¢Õß™ÿ¡™π¢Õß
‡√“°—∫‡®å“Àπå“∑’Ë
∑åÕß∂‘Ëπ¢Õß√—∞
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2. °“√μ‘¥μ“¡º≈
แผนการตดิตามผล
เปนสิง่สำคัญท่ีจะตองมกีารวางแผนกับวทิยากรกระบวนการในพ้ืนท่ีวาการติดตามผลควรจะเกิดข้ึนเม่ือใด
และจะทำการติดตามผลอยางไร ภาพดานลางเปนขอชีแ้นะใหเห็นข้ันตอนสำคญัท่ีจะตองทำขณะท่ีทำการ
ติดตามผลกระบวนการอูโมจาและผลกระทบของอูโมจา การแสดงภาพน้ีใหวิทยากรกระบวนการ
และกลุมผูประสานงานไดเห็นจะเปนประโยชนอยางย่ิง เพื่อที่พวกเขาจะเขาใจวาจะรวมเหตุการณ
การตดิตามผลตาง ๆ เอาไวดวยกันไดอยางไร

1. «“ß·ºπ ‘Ëß¢Õß∑’ËμåÕß∑”/‡μ√’¬¡/ª√– “πß“π (‚≈®‘ μ‘°)
°“√μ‘¥μ“¡º≈®–‡°‘¥¢÷Èπ‡¡◊ËÕ„¥ ?
°“√μ‘¥μ“¡º≈®–‡°‘¥¢÷Èπ∑’Ë‰Àπ ?
¡’„§√‡¢å“¡“‡°’Ë¬«¢åÕß∫å“ß ?
‡√“μåÕß°“√¥Ÿ¢åÕ¡Ÿ≈ª√–‡¿∑„¥ ?

6.  π”‡Õ“°“√‡√’¬π√åŸ¡“ªØ‘∫—μ‘
„§√®–‡ªöπºåŸπ”‡Õ“ ‘Ëß∑’Ë‰¥å‡√’¬π√åŸ
·≈–¢åÕ‡ πÕ·π–‰ªªØ‘∫—μ‘ ?
·≈–®–∑”‡¡◊ËÕ„¥ ?

2.  «‘∏’°“√
§”∂“¡À≈—°∑’Ë‡√“μåÕß°“√
∂“¡§◊ÕÕ–‰√ ?
‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√‡°Á∫√«¡√«¡
Õ—π‰Àπ∑’Ë‡√“§«√®–„™å ?
«‘∏’°“√„¥∑’Ë‡√“§«√®–‰¥å√—∫
°“√ΩÉ°Ωπ ?
°≈ãÿ¡„¥∫å“ß∑’Ë§«√‡¢å“¡“
¡’ ã«π√ã«¡ ‡™ãπ °≈ãÿ¡ºåŸÀ≠‘ß
ºåŸ ŸßÕ“¬ÿ ºåŸæ‘°“√·≈–
§πÀπãÿ¡ “« ?

3.  ¢—ÈπμÕπ„π°“√μ‘¥μ“¡º≈
√«¡√«¡¢åÕ¡Ÿ≈∑—Èß‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–‡™‘ß§ÿ≥¿“æ
«‘‡§√“–Àè‚¥¬„™åμ—«™’È«—¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
„πÀπå“ 71-76  ‡æ◊ËÕ √å“ß§–·ππ¢÷Èπ¡“
∑¥ Õ∫¢åÕ √ÿª°—∫™ÿ¡™π
®—¥∑”¢åÕ √ÿª„Àå‡ √Á® ¡∫Ÿ√≥è

4.  ¢åÕ‡ πÕ·π–
‡æ◊ËÕª√—∫ª√ÿß
«‘∏’¥”‡π‘πß“π
¢Õß ÕŸ‚¡®“
‡æ◊ËÕª√—∫ª√ÿß
º≈°√–∑∫μãÕ™ÿ¡™π

5.  ·∫ãßªòπ ‘Ëß∑’Ë‡√’¬π√åŸ
°—∫§π„πæ◊Èπ∑’Ë
°—∫°≈ãÿ¡ºåŸª√– “πß“π
°—∫™ÿ¡™π
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°“√μ‘¥μ“¡º≈°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π√–¥—∫μã“ß Ê ∑’Ë‡ªöπº≈¡“®“°ÕŸ‚¡®“

ภาพดานบนน้ีแสดงใหเห็นถึงระดับตาง ๆ  ทีต่องมกีารติดตามผลตลอดกระบวนการอูโมจา ขณะท่ีประเมิน
ผลโครงการ ขอมลูทกุอยางทีถู่กเก็บรวบรวมระหวางการติดตามผลจะถกูนำมาใชตรวจสอบวากระบวนการ
ดำเนนิไปอยางไร และเพ่ือตรวจดผูลกระทบของโครงการเชนเดียวกัน

°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√“¬∫ÿ§§≈

°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß™ÿ¡™π

°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß°≈ãÿ¡ºåŸª√– “πß“π

°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß§√‘ μ®—°√
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«‘∏’°“√„™åμ“√“ß™’È«—¥„πÀπå“∂—¥‰ª
1. ตัดสินใจวาทานจะทำงานกับระดับใดเปนอันแรก
2. ตรวจสอบและดูวาคำถามตาง ๆ  มคีวามเหมาะสมกับกลมุของทานหรือไม และทานจะตองเพ่ิมเตมิ

คำถามใหม ๆ เขาไปหรือไม
3. เลือกเคร่ืองมือที่เหมาะสมท่ีสุดท่ีจะใชกับคำถามเหลาน้ัน
4. เมือ่ทานไดเก็บรวมรวมขอมลูทัง้หมดมาแลว ตรวจสอบทบทวนและใชตารางช้ีวัดเพ่ือใหคะแนนระดับ

การเปล่ียนแปลง
5. ใหตวัอยางหลักฐานเพ่ือสนบัสนนุคะแนนเหลาน้ัน ทานอาจจะตองรวมเอาขอมลูอืน่ ๆ จากโรงเรียน

ศนูยสขุภาพ หรือสถิตขิองรัฐบาลท่ีแสดงใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงเขามาดวย
6. เสนอสิง่ทีท่านคนพบใหกับชมุชนเพ่ือดวูาพวกเขาเห็นดวยกับมนัหรอืไม หรอืมคีวามเห็นเจาะลึกอยางอ่ืน
7. เขียนสิง่ทีท่านคนพบขึน้มาโดยใชรปูแบบในหนา 71

μ—«™’È«—¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π√“¬∫ÿ§§≈
ตอไปนี้คือคำถามหลักเพ่ือใชรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของแตละคน:
1. ทานไดเรียนรอูะไรบางจากการศึกษาพระคัมภรี ?
2. การศึกษาพระคัมภีรเหลาน้ันไดทำใหทานมองคริสตจกัรและชุมชนแตกตางออกไปอยางไรบาง ?
3. ทานไดรบัความเขาใจเบือ้งลกึอะไรบางจากการทำงานรวมกบัชมุชน ?
4. ทานไดเรียนรทูกัษะอะไรบางจากการมีสวนรวมกับชมุชนของทาน ?
5. จากผลของประสบการณนี ้ทานจะทำส่ิงตาง ๆ แตกตางออกไปอยางไรบาง ?

ตอไปนีค้อืเครือ่งมอืทีแ่นะนำใหใชกับคำถามดานบนน้ี (โปรดดหูนา 83-89)
การสนทนากลุมเจาะลึก
เสนแสดงเวลาท่ีทำโดยแตละคนเพ่ือดูวาพวกเขาไดเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง
การบอกเลาเร่ืองราวจากผคูน

วธิใีชตารางตวัชีว้ดั
ตารางน้ีไมควรจะถูกกรอกขอมูลเปนรายบุคคล แตใหกรอกขอมูลหลังจากท่ีรวบรวมขอมูลมาจาก
กลุมของบุคคลตาง ๆ แลว ตารางน้ีจะใหภาพรวมวาแตละคนไดรับผลกระทบอยางไรบางจากอูโมจา
ทานสามารถใชตารางในหนา 71 เพ่ือวเิคราะหขอมลูและใหคะแนนสำหรับภาพรวมของการเปลีย่นแปลง
รายบุคคล
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ตวัชีว้ดัการเปลีย่นแปลงรายบคุคล

¥’¡“°¥’·¬ã¡“° ·¬ã

การเปดใจลองสิง่ใหม ๆ เชน เทคนิคการปลกูพืชแบบใหม วิธีการหา
รายไดแบบใหม หรอืการทำงานกับกลมุคนท่ีตางออกไป
การเปดใจแบงปนประสบการณ ความคิดและทักษะตาง ๆ เพ่ือทีช่มุชนจะได
รับประโยชน
การเปดใจคนหาประเด็นเร่ืองความเช่ือ
กรุณาแสดงหลักฐานเพ่ือสนับสนุนคะแนนตาง ๆ ดานบนน้ี

∑—»π§μ‘

¥’¡“°¥’·¬ã¡“° ·¬ã

จากการทำงานรวมกัน แตละคนไดเรียนรจูากประสบการณของพวกเขา และ
สามารถท่ีจะนำความรมูาประยุกตใชกับงานริเร่ิมใหม ๆ
ไดรบัความเขาใจใหม ๆ ถึงวิธีการทำงานดวยกันอยางมปีระสทิธิภาพ
ไดรับความรูวาอูโมจาทำงานอยางไร มีอะไรเขามาเก่ียวของบาง และจะใช
เครือ่งมอืตาง ๆ อยางไร
กรณุาแสดงหลักฐานเพ่ือสนับสนุนคะแนนตาง ๆ ดานบนน้ี

§«“¡√åŸ

¥’¡“°¥’·¬ã¡“° ·¬ã

สามารถทำงานในกลุมและตัดสินใจและวางแผนรวมกัน
สามารถมีสวนชวยในการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล
สามารถรับงานและดำเนินงานตอไป และเขาใจงานโดยตลอด
สามารถเรียนรทูกัษะเทคนิคใหม ๆ และสามารถถายทอดใหกับชมุชนได
กรุณาแสดงหลักฐานเพ่ือสนับสนุนคะแนนตาง ๆ ดานบนน้ี

∑—°…–μã“ß Ê
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μ—«™’È«—¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß§√‘ μ®—°√

คำถามหลักสำหรับใชรวบรวมขอมูลดานการเปล่ียนแปลงของคริสตจักร:
1. ผนูำไดใหการสนับสนนุและสงเสริมอูโมจาอยางไรบาง ?
2. อูโมจามอีทิธิพลกับผนูำของครสิตจกัรอยางไรบาง ?
3. การศึกษาพระคัมภรีตอนตาง ๆ มอีทิธิพลตอทีผ่มูานมัสการอยางไรบาง ?
4. ผมูานมสัการไดทำอะไรแตกตางออกไปบางอันเปนผลมาจากอูโมจา ?
5. อะไรคือสิง่ท่ีสมาชกิคริสตจกัรกำลังทำและนำไปใชไดผลจรงิในการพัฒนาชีวิตความเปนอยขูองชมุชน ?
6. อะไรคือสิง่ท่ีประสบความสำเร็จอยางสูงสุด ?

ตอไปนีค้อืเครือ่งมอืทีแ่นะนำใหใชกับคำถามดานบนน้ี (โปรดดหูนา 83-89)
การสนทนากลุมเจาะลึก
เสนแสดงเวลาท่ีทำโดยแตละคนวาพวกเขาไดเปล่ียนแปลงอยางไรบาง
การบอกเลาเร่ืองราวจากผคูน
แผนท่ี
การจดัลำดบั

เม่ือทานไดรวบรวมขอมลูจากคำถามดานบนแลว ทานสามารถใชตารางดานลางน้ีในการวิเคราะหขอมลู
และใหคะแนนกับระดับการเปลี่ยนแปลง

¥’¡“°¥’·¬ã¡“° ·¬ã

สนบัสนนุและอทุศิตนใหกับอูโมจา
ความสามารถทีจ่ะรบัเอาวธีิแบบองครวมเขามาในการสอนพระคมัภรี
ความสามารถในการนำและสรางแรงจูงใจใหกับคริสตจกัร
กรุณาแสดงหลักฐานเพ่ือสนบัสนนุคะแนนตาง ๆ ดานบนน้ี

§«“¡‡ªöπºåŸπ”

¥’¡“°¥’·¬ã¡“° ·¬ã

การเปดใจมองสิง่ตาง ๆ แตกตางออกจากเดิม อนัเปนผลมาจากการศึกษา
พระคัมภรี เชน ชวิีตในครสิตจกัร หนาท่ีของคริสตจกัรและความสัมพนัธในชมุชน
ระดับการมีสวนรวมในการศึกษาพระคัมภรี
ความต่ืนเตนกับวิธีการเรียนรเูชงิสือ่สารโตตอบ
กรุณาแสดงหลักฐานเพ่ือสนบัสนนุคะแนนตาง ๆ ดานบนน้ี

ºåŸ¡“π¡— °“√
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¥’¡“°¥’·¬ã¡“° ·¬ã

การเปดใจของผนูำและคริสตจกัรในการทำงานกับครสิตจกัรอ่ืน ๆ
ขณะทำอโูมจา
การเปดใจของผนูำและคริสตจกัรในการทำงานกับผอูืน่นอกเหนือจากครสิตจกัร
กรุณาแสดงหลักฐานเพ่ือสนบัสนนุคะแนนตาง ๆ ดานบนน้ี

§«“¡ —¡æ—π∏èμã“ß Ê

¥’¡“°¥’·¬ã¡“° ·¬ã

มกีารสงเสรมิการศกึษาพระคัมภรีเชงิสือ่สารโตตอบอยเูปนประจำ
การเทศนาและการส่ังสอนไดทำใหทีป่ระชมุออกคนหาคำตอบกับคำถาม
และความคดิเห็นตาง ๆ เพ่ือตวัของพวกเขาเอง
ครสิตจกัรในฐานะทีเ่ปนผลจากกระบวนการนีไ้ดอทุศิตนใหกับโครงการปฏบิตัิ
งานทางสังคมหลายอยาง
ครสิตจกัรตระหนักวาตนเองสามารถตอบสนองความตองการ
ของตนเองดวยทรัพยากรของตนเอง
กรุณาแสดงหลักฐานเพ่ือสนบัสนนุคะแนนตาง ๆ ดานบนน้ี

°“√ªØ‘∫—μ‘∑’Ëπ”‰ª„™å‰¥å®√‘ß
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¥’¡“°¥’·¬ã¡“° ·¬ã

ความสามารถในการทำงานรวมกัน เก็บรวบรวมขอมลู วางแผนและตัดสนิใจ
ความสามารถในการถายทอดทักษะ ความรเูจาะลึก และประสบการณ
ความสามารถในการตรวจสอบทบทวนและเรียนรบูทเรียนตาง ๆ
จากประสบการณ
ความสามารถในการสรางวิสยัทัศน สรางแรงบนัดาลใจและใหกำลังใจชมุชน
ความสามารถในการแกปญหา บรรเทาความตึงเครียด
และจัดการกับความขัดแยงในชมุชน
ความสามารถในการสือ่สารและตดิตอเชือ่มโยงกบัองคกรตามกฎหมาย
และองคกรรฐับาล
กรุณาแสดงหลักฐานเพ่ือสนบัสนนุคะแนนตาง ๆ ดานบนน้ี

§«“¡ “¡“√∂¢Õß°≈ãÿ¡ºåŸª√– “πß“π

μ—«™’È«—¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß°≈ãÿ¡ºåŸª√– “πß“π

คำถามหลักสำหรบัใชในการรวบรวมขอมูลดานการเปลีย่นแปลงของกลมุผปูระสานงาน:

1. กลมุผปูระสานงานไดเรียนรอูะไรบางจากการทำงานรวมกัน ?
2. อะไรคอืความทาทายท่ีใหญทีส่ดุทีก่ลมุผปูระสานงานไดเผชญิ ?
3. กลมุผปูระสานงานเอาชนะความทาทายน้ีไดอยางไร ?
4. อะไรคือสิง่ทีก่ลมุผปูระสานงานใหคณุคาความสำคญัมากท่ีสดุในเรือ่งของการทำงานรวมกัน ?

ตอไปนีค้อืเครือ่งมอืทีแ่นะนำใหใชกับคำถามดานบนน้ี (โปรดดหูนา 83-89)
การสนทนากลุมเจาะลึก
เสนแสดงเวลาท่ีทำโดยแตละคนวาพวกเขาไดเปล่ียนแปลงอยางไรบาง
การบอกเลาเร่ืองราวจากผคูน

เม่ือทานไดรวบรวมขอมลูจากคำถามดานบนแลว ทานสามารถใชตารางดานลางน้ีในการวิเคราะหขอมลู
และใหคะแนนกับระดับการเปลี่ยนแปลง
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¥’¡“°¥’·¬ã¡“° ·¬ã

ความสามารถในการทำงานรวมกันโดยมีวิสยัทัศนสำหรบัอนาคตเพ่ือชมุชนทีด่ขีึน้
ความสามารถในการทำการตัดสนิใจรวมกัน
ความสามารถในการระบุความตองการตาง ๆ ของชมุชน
ความสามารถในการดูแลผทูีอ่อนแอทีส่ดุและผทูีไ่มไดรบัความสำคัญ
ความสามารถในการวางแผนรวมกนั
ความสามารถในการติดตอเชือ่มโยงกับองคกรอืน่ ๆ และเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ี
ความสามารถในการมอบหมายงาน
ความสามารถในการแบงปนและตรวจทบทวนขอมลู
ความสามารถในการบริหารและแกปญหาความขัดแยงในชมุชน
กรุณาแสดงหลักฐานเพ่ือสนบัสนนุคะแนนตาง ๆ ดานบนน้ี

°“√∑”ß“π√ã«¡°—π¢Õß™ÿ¡™π

μ—«™’È«—¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢Õß™ÿ¡™π

เน้ือหาสวนน้ีประกอบไปดวยตารางชี้วัดสี่ตารางท่ีครอบคลุมหัวขอการทำงานรวมกันของชุมชน
ชวิีตความเปนอย ูสขุภาพและการศึกษา เปนท่ีทราบกันวาขณะท่ีกำลังกอรางงานริเร่ิม ตวัช้ีวัดบางอนัจะยัง
ไมมีความสัมพันธกันจนกวาโครงการจะเร่ิมไปแลว อยางไรก็ตาม ตารางอันแรกเรื่องการทำงานรวมกัน
ของชุมชนอาจนำเอามาใชไดตั้งแตระยะการสรางวิสัยทัศนใหกับชุมชนจนถึงระยะการปฏิบัติงาน

คำถามหลักสำหรับใชในการรวบรวมขอมูลดานการเปล่ียนแปลงของชุมชน

กรุณาเลือกคำถามท่ีเหมาะสมกับโครงการชุมชนที่กำลังทำอยู
1. ชวิีตความเปนอยใูนชมุชนมกีารเปล่ียนแปลงหรือไม หากมี มกีารเปล่ียนแปลงในทางใด ?
2. สขุภาพของคนในชุมชนดขีึน้หรือไม ? หากดีขึน้ ดขีึน้อยางไร ?
3. การศึกษาของเด็ก ๆ ดขีึน้หรือไม ? หากดีขึน้ ดขีึน้อยางไร ?
4. ชมุชนมคีวามเปนหน่ึงเดียวกันอยางไรบาง ? โปรดใหตวัอยาง ?
5. ชมุชนมกีารเตรียมพรอมสำหรบัวิกฤตหรือภัยพิบตัติาง ๆ หรือไม โปรดใหตวัอยาง ?

ตอไปนีค้อืเครือ่งมอืทีแ่นะนำใหใชกับคำถามดานบนน้ี (โปรดดหูนา 83-89)
การสนทนากลุมเจาะลึก
เสนแสดงเวลาท่ีทำโดยแตละคนวาพวกเขาไดเปล่ียนแปลงอยางไรบาง
การบอกเลาเร่ืองราวจากผคูน
แผนท่ี
การจดัลำดบั

เม่ือทานไดรวบรวมขอมลูจากคำถามดานบนแลว ทานสามารถใชตารางดานลางน้ีในการวิเคราะหขอมลู
และใหคะแนนกับระดับการเปลี่ยนแปลง
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¥’¡“°¥’·¬ã¡“° ·¬ã

การเขาถึงแหลงอาหารอันสมบูรณอยางตอเน่ือง
ความสามารถในการจัดการกับการขาดแคลนอาหาร
การเขาถึงแหลงน้ำด่ืมสะอาด
การมรีายไดครอบครวัท่ีดขีึน้
การมีทกัษะการสรางรายไดทีด่ขีึน้
การมีทีอ่ยอูาศัยท่ีดขีึน้
การมสีขุอนามยัและน้ำใชทีด่ขีึน้
ความสามารถในการเตรยีมพรอมทีจ่ะตอบสนองภยัพิบตัิ
กรุณาแสดงหลักฐานเพ่ือสนบัสนนุคะแนนตาง ๆ ดานบนน้ี

™’«‘μ§«“¡‡ªöπÕ¬ãŸ

¥’¡“°¥’·¬ã¡“° ·¬ã

มกีารเขาถึงการดูแลสขุภาพพ้ืนฐานท่ีดขีึน้
การลดลงของโรคท่ีมากับน้ำ
อตัราการเสียชวิีตของเด็กแรกเกิดท่ีลดลง
การตระหนักรเูร่ือง HIV และวิธีปองกันสงูข้ึน
อนามัยสวนตัวและสุขภาพสวนตัวดีขึน้
ไดรบัสารอาหารทีด่ขีึน้
กรุณาแสดงหลักฐานเพ่ือสนบัสนนุคะแนนตาง ๆ ดานบนน้ี

 ÿ¢¿“æ

¥’¡“°¥’·¬ã¡“° ·¬ã

มจีำนวนการเขาเรียนในโรงเรียนสูงข้ึน
มจีำนวนเด็กผหูญิงเขาเรียนในโรงเรียนสูงข้ึน
มจีำนวนเด็กหญิงท่ีจบการศึกษาสูงข้ึน
มกีารเขาถึงการฝกอบรมอาชีพสำหรับชายและหญิงสงูข้ึน
มอีตัราสวนระหวางครตูอจำนวนนักเรียนท่ีดขีึน้
กรุณาแสดงหลักฐานเพ่ือสนบัสนนุคะแนนตาง ๆ ดานบนน้ี

°“√»÷°…“
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·¡ã·∫∫ ”À√—∫√“¬ß“π°“√μ‘¥μ“¡º≈
แมแบบน้ีเปนเพียงการช้ีนำ แตครอบคลุมแงมมุสำคญัตาง ๆ  ทกุอยางท่ีจะตองมใีนรายงานการติดตามผล
รายงานเหลาน้ีควรจดัเก็บเอาไวในแฟมและเก็บรกัษาเอาไวสำหรับการใชงานในการประเมินผลครัง้สดุทาย
ของโครงการ

√“¬ß“π°“√μ‘¥μ“¡º≈

«—π∑’Ëμ‘¥μ“¡º≈

√“¬™◊ËÕºåŸ‡°’Ë¬«¢åÕß

√“¬™◊ËÕ°≈ãÿ¡μã“ß Ê ∑’Ë¡’°“√μ‘¥μãÕ¢Õ¢åÕ¡Ÿ≈ªáÕπ°≈—∫

«‘∏’°“√μ‘¥μ“¡º≈∑’Ë‰¥åπ”¡“„™å

√“¬°“√μ“√“ß·≈–§–·ππμã“ß Ê

√“¬°“√À≈—°∞“π ”À√—∫§–·ππμã“ß Ê

¢åÕ √ÿª∑—Ë«‰ª - ÕŸ‚¡®“¡’°“√¥”‡π‘πß“πÕ¬ã“ß‰√
¡’Õ–‰√∑’Ë “¡“√∂ª√—∫ª√ÿß‰¥å ·≈–¡’ ‘Ëß„¥∑’Ë®–μåÕß∑”
„π3-6 ‡¥◊Õπ¢å“ßÀπå“
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3. °“√ª√–‡¡‘πº≈
¢—ÈπμÕπ°“√∑”°“√ª√–‡¡‘πº≈

ภาพดานลางน้ีแสดงใหเห็นถึงข้ันตอนหลักสำหรับการวางแผนและการทำการประเมินผล สิ่งท่ีสำคัญ
อยางย่ิงก็คอืจะตองมกีารวางแผนกอนลวงหนากอนเพ่ือทกุคนในชมุชนจะมเีวลาเตรียมตวัและมีสวนรวมใน
การประเมินผล  สวนหน่ึงของการเตรียมงานการประเมินผลก็คอืการจัดสัมมนาเชงิปฏบิตักิารขนาดเล็กให
กบัชมุชนในหัวขอ การประเมินผลคืออะไร  เหตุใดจงึมีความสำคัญ  และพวกเขาจะมีสวนรวมไดอยางไร

1.  ‘Ëß¢Õß∑’ËμåÕß∑”/‡μ√’¬¡/ª√– “πß“π
æ∫°—∫«‘∑¬“°√°√–∫«π°“√„πæ◊Èπ∑’Ë
·≈–∑’¡ºåŸª√– “πß“π‡æ◊ËÕ«“ß·ºπ°“√ª√–‡¡‘πº≈
μ°≈ß‡√◊ËÕß¢Õß«—π‡«≈“  ∂“π∑’Ë œ≈œ
μ—¥ ‘π„®«ã“§«√¡’„§√‡¢å“¡“‡°’Ë¬«¢åÕß∫å“ß

6.  π”‡Õ“°“√‡√’¬π√åŸ¡“ªØ‘∫—μ‘
„§√®–‡ªöπºåŸπ”‡Õ“ ‘Ëß∑’Ë‰¥å‡√’¬π√åŸ
·≈–¢åÕ‡ πÕ·π–‰ªªØ‘∫—μ‘ ?
·≈–®–∑”‡¡◊ËÕ„¥ ?

2.  «‘∏’°“√
μ—¥ ‘π„®«ã“§”∂“¡À≈—°
∑’Ë®–„™å∂“¡§◊ÕÕ–‰√
μ—¥ ‘π„®«ã“‡§√◊ËÕß¡◊Õ„¥§◊Õ
‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥
ΩÉ°«‘∑¬“°√°√–∫«π°“√
·≈–∑’¡ºåŸª√– “πß“π
„π°“√„™å§”∂“¡·≈–
‡§√◊ËÕß¡◊Õ‡À≈ã“π—Èπ
√«∫√«¡√“¬ß“π°“√μ‘¥μ“¡
º≈∑ÿ°Õ—π‡æ◊ËÕ∑’Ë®–π”¡“
μ√«®∑∫∑«π

3.  ¢—ÈπμÕπ„π°“√μ‘¥μ“¡º≈
√«∫√«¡·≈–∫—π∑÷°¢åÕ¡Ÿ≈∑—ÈßÀ¡¥®“°™ÿ¡™π
«‘‡§√“–Àè·≈–μ√«®¥Ÿ¢åÕ¡Ÿ≈∑—ÈßÀ¡¥
∑’ËÕ¬ãŸ„πμ“√“ßμ—«™’È«—¥ (Àπå“ 71-76)
„Àå¢åÕ¡Ÿ≈§«“¡§‘¥‡ÀÁπ°—∫™ÿ¡™π √—∫øòß§«“¡§‘¥‡®“–≈÷°
À√◊Õ°“√·°å‰¢μã“ß Ê
¥÷ß¢åÕ √ÿª∫“ßÕ¬ã“ßÕÕ°¡“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫§”∂“¡ 3 ¢åÕ
 ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘πº≈
1. ‡√“‰¥å∑”„π ‘Ëß∑’Ë‡√“∫Õ°«ã“‡√“®–∑”À√◊Õ‰¡ã ?
2. ‡√“‰¥å∑”‡√“ √å“ß§«“¡·μ°μã“ßÀ√◊Õ‰¡ã ?
3. ‡√“‰¥å„™å‡«≈“·≈–∑√—æ¬“°√¢Õß‡√“Õ¬ã“ß¡’
ª√– ‘∑∏‘¿“æÀ√◊Õ‰¡ã ?

4.  ¢åÕ‡ πÕ·π–
‡æ◊ËÕª√—∫ª√ÿß«‘∏’¥”‡π‘πß“π
¢ÕßÕŸ‚¡®“∑’Ë ®–¡’º≈°√–∑∫
™ÿ¡™π¡“°¢÷Èπ°«ã“‡¥‘¡
‡¢’¬π√“¬°“√ ‘Ëß∑’Ë‰¥å‡√’¬π√åŸ
∑’Ë “¡“√∂π”¡“ª√–¬ÿ°μè
„™å‰¥å„πÕπ“§μ

5.  ·∫ãßªòπ ‘Ëß∑’Ë‡√’¬π√åŸ
°—∫°≈ãÿ¡ºåŸª√– “πß“π
°—∫™ÿ¡™π
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·À≈ãß¢åÕ¡Ÿ≈ ”À√—∫°“√ª√–‡¡‘πº≈

ควรจะมีการเก็บขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดานลางน้ีเพ่ือใหเห็นภาพรวมวาอูโมจาดำเนินงานไปอยางไร
และไดบรรลุสิ่งใดบาง

¢åÕ¡Ÿ≈®“°™ÿ¡™π

¢åÕ¡Ÿ≈®“°»Ÿπ¬è ÿ¢¿“æ‚√ß‡√’¬π
·≈–‡®å“Àπå“∑’Ë¢Õß√—∞

¢åÕ¡Ÿ≈®“°√“¬ß“π°“μ‘¥μ“¡º≈

เมื่อมีการเก็บรวบรวมขอมูลแลว อาจเปนประโยชนที่จะวิเคราะหขอมูลเหลาน้ีโดยใชตารางตัวชี้วัด
(หนา 71-76) ซึง่จะชวยใหเห็นการช้ีวัดอยางชัดเจนวาโครงการไดดำเนนิไปอยางไรและบรรลุความสำเรจ็
ดานใดบาง  โดยเฉพาะอยางย่ิงเม่ือนำเอาส่ิงท่ีคนพบจากการประเมินผลมาเปรียบเทียบกับรายงาน
การติดตามผล

วิธีทีด่อีกีวิธีหน่ึงในการวิเคราะหขอมลูก็คอืการใชตารางการวิเคราะหทีบ่รรยายไวในหนา 86
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º≈≈—æ∏è®“°°“√ª√–‡¡‘πº≈

เมื่อทานจัดทำการประเมินผลเปนสิ่งสำคัญท่ีจะเขียนรายการผลลัพธตาง ๆ ทั้งทางตรงและทางออม
ที่เปนผลมาจากโครงการของทาน รายการตาง ๆ พรอมภาพดานลางน้ีคือตัวอยางผลลัพธบางอยางท่ี
ทานคาดหวังจะไดเห็นซึ่งสงผลออกมาจากโครงการชวยเหลือผูคนท่ีติดเช้ือ HIV การบันทึกผลลัพธ
ตาง ๆ เหลาน้ีพรอมกบัรปูถาย และเร่ืองราวตาง ๆ นัน้เปนเร่ืองท่ีด ีเพ่ือแสดงใหเห็นวาผคูนไดรบัประโยชน
จากโครงการอยางไร พรอมกบัตวัเลขท่ีแสดงใหเห็นวาพวกเขามีสขุภาพท่ีดขีึน้และมีความรสูกึถึงความเปน
อยทูีดี่ขึน้เชนเดียวกัน

‡ß‘π ”À√—∫§ã“√—°…“æ¬“∫“≈

‡ß‘π ”À√—∫§ã“Õ“À“√

‡ß‘π ”À√—∫§ã“‡∑Õ¡

§«“¡¡—Ëπ„®∑’Ë®–‡√‘Ë¡
∑”‚§√ß°“√„À¡ã

°“√‡√’¬π√åŸ®“°°“√
∑”ß“π√ã«¡°—π

§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„®„πμπ‡Õß
·≈–°“√¡’™’«‘μ∑“ß∫«°  “¡“√∂æŸ¥§ÿ¬°—∫ºåŸÕ◊Ëπ‡°’Ë¬«°—∫ HIV
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°“√‡¢’¬π√“¬ß“π°“√ª√–‡¡‘πº≈™ÿ¡™π∑”‰¥åÕ¬ã“ß‰√
เมื่อแตละชุมชนไดรวบรวมขอมูลจากการประเมินผลแลว การเรียบเรียงข้ึนมาเปนรายงานจึงเปน
สิ่งท่ีมีประโยชน ซึ่งควรถูกเขียนโดยวิทยากรกระบวนการ จากน้ันจึงนำเสนอชุมชนและผูนำของชุมชน
เมือ่ผปูระสานงานไดรบัรายงานตาง ๆ จากชมุชนทัง้หมดทีม่สีวนในโครงการแลว เขาหรือเธอจะสามารถ
รวบรวมทำรายงานโครงการข้ึนมาได

ดานลางนี้คือการแนะนำหัวขอบางอยางท่ีวิทยากรกระบวนจะใชสำหรับเขียนรายงานการประเมินผล

1. Õ–‰√§◊Õªò≠À“∑’Ë‚§√ß°“√æ¬“¬“¡‡¢å“‰ª·°å‰¢ ?

2. ®ÿ¥ª√– ß§è¢Õß‚§√ß°“√§◊ÕÕ–‰√ ?

3. ‚§√ß°“√‰¥å √å“ß§«“¡·μ°μã“ßÕ–‰√∫å“ß ?
(‚ª√¥„ÀåÀ≈—°∞“π‡™‘ß§ÿ≥¿“æ ‡™ãπ ‡√◊ËÕß√“«μã“ß Ê
§”æŸ¥μ—«Õ¬ã“ß œ≈œ ·≈–À≈—°∞“π‡™‘ßª√‘¡“≥‡™ãπ°—π
‡™ãπ  ∂‘μ‘ ‡ªÕ√è‡ Á́πμè œ≈œ)

4. ®“°À≈—°∞“π∑—ÈßÀ¡¥∑’Ë∑ã“π‰¥å√«∫√«¡¡“
Õ–‰√§◊Õ¢åÕ √ÿª∑’Ë∑ã“π √ÿªÕÕ°¡“‰¥å ?

5. Õ–‰√§◊Õ¢åÕ‡ πÕ·π– ”À√—∫Õπ“§μ¢Õß∑ã“π ?
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ºåŸ∫√‘®“§°”≈—ß¡ÕßÀ“Õ–‰√ ?

เน้ือหาในสวนน้ีเปนการพิจารณาวาผูบริจาคตองการ
ขอมูลอะไรจากการประเมินผลของโครงการอูโมจาทีอ่าจจะ
ครอบคลมุหลายชมุชนเปนความรับผิดชอบของผูประสานงาน
ในการจัดทำรายงานท่ีเสนอท้ังสิ่งท่ีกำลังเกิดขึ้นในระดับ
ชมุชน และการดำเนินงานของอูโมจาในหลายชุมชน
ในขณะน้ีดำเนินไปอยางไรบาง

เน้ือหาสวนท่ีดานลางน้ีควรจะอยูในรายงานสำหรับผูบริจาค

ภมิูหลงัของการประเมินผล

การสรุปภูมิหลังและจุดประสงคของโครงการ
ภาพรวมของชมุชนตาง ๆ ทีม่สีวนเก่ียวของกบัอูโมจา ควรจะเขียนแสดงความเขาใจปญหาอยางชดัเจน
และบรรยายปญหาท่ี ชุมชนกำลังพยายามแกไข สิ่งน้ีควรมีขอมูลสนับสนุนดวยตัวเลขสถิติพ้ืนฐานและ
หลักฐานบางอยาง การสรุปแผนโครงการของแตละชุมชน ซึ่งบรรยายวาเหตุใดพวกเขาจึงทำในสิ่งที่
พวกเขากำลงัทำอย ูพวกเขาจะทำงานน้ันอยางไร และจะการจัดระบบใหกับงานอยางไร

การประเมินผล

โครงรางกรอบการประเมินผลโครงการและคำถามหลักตาง ๆ ที่มีการถามในการประเมินผล ภาพรวม
ของวิธีการท่ีใชในการประเมินผลในทั่วทุกชุมชน การคนพบเจาะจงท่ีเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในชมุชนอนัเปนผลมาจากอูโมจาพรอมหลกัฐานท่ีมองเห็นไดและตัวอยางตาง ๆ  ขอสรปุและขอเสนอแนะ
ตาง ๆ  ถึงสิง่ทีค่วรทำใหมัน่คงย่ิงขึน้และสิง่ทีค่วรปรบัปรงุ

ขอเสนอแนะ

1. ความผิดพลาดท่ัวไปท่ีพบไดในรายงานการประเมินผล
คอื การเขียนรายการกิจกรรมทกุอยางท่ีถูกทำไป
แตไมไดเขียนการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ทีเ่กิดข้ึน
จากกิจกรรมเหลาน้ัน

2. อยาเขียนรายงานยาวเกินกวา 25 หนา เน่ืองจากผบูรจิาค
จะหมดความสนใจหากรายงานน้ันยาวเกินไป

3. ทำใหแนใจวาขอสรุปสำหรับผูบริหารท่ีอยูในสวนแรกน้ันได
สรปุใหภาพผลลพัธของการประเมนิผลอยางส้ัน ๆ
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4.  ‡§√◊ËÕß¡◊Õμã“ß Ê  ”À√—∫°“√μ‘¥μ“¡º≈·≈–°“√ª√–‡¡‘πº≈‚§√ß°“√
เคร่ืองมือตาง ๆ ดังตอไปนี้มีประโยชนอยางย่ิงในการประเมินการเปล่ียนแปลงท้ังรายบุคคล คริสตจักร
กลมุผปูระสานงาน และชมุชนวาการเปล่ียนแปลงกำลังเกิดขึน้หรือไม ไมจำเปนท่ีจะตองใชเคร่ืองมอืทัง้หมด
ทกุชิน้แตการใชเคร่ืองมอืบางอยางรวมกันจะใหภาพท่ีชดัเจนวามอีะไรเกิดขึน้บางในโครงการ ขณะเขียน
รายงานการประเมินผลน้ัน เปนส่ิงท่ีดหีากจะอธิบายวาทานใชเคร่ืองมอืชิน้ใดบาง และทำใหคนพบอะไรบาง

°)  °“√ π∑π“°≈ãÿ¡·∫∫‡®“–≈÷°

แบงชุมชนออกเปนกลุมสนทนาแบบเจาะลึกตามเพศอายุหรือเชื้อชาติ ตกลงกันถึงชุดคำถามท่ีจะนำมา
ใชอำนวยความสะดวกใหกับการสนทนา (สำหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดดูกลุมสนทนาแบบเจาะลึก
ในคมูอืสำหรบัวทิยากรกระบวนการ เลมที ่2 หนา 31)

¢)  °“√‡≈ã“‡√◊ËÕß√“«°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß∑’Ë ”§—≠

นี่เปนวิธีงาย ๆ ที่ตองทำกับกลุมเพ่ือใหพวกเขาบอกเลาเร่ืองราวการเปล่ียนแปลงท่ีพวกเขาไดพบเห็น
ในชุมชนอันเปนผลมาจากโครงการน้ี
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วิธีทีด่ใีนการแนะนำเคร่ืองมอืนีก็้คอื การใชการเปรียบเทียบ
กับเร่ืองราวในหนังสอืพิมพ ใหพวกเขาดูเร่ืองราวตาง ๆ
ทีแ่สดงใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
จากน้ัน อธิบายใหกลมุยอยฟงวาวิธีนี้
ทำงานอยางไร จากน้ันใหพวกเขาทดลองทำดู
จากน้ันพวกเขาจะสามารถเปนวิทยากร
กระบวนการในการประชุมกลมุใหญของชมุชนได

ถามคำถามดานลางกับกลมุและพยายามใหพวกเขา
คิดถึงเร่ืองราวท่ีแสดงการเปล่ียนแปลงคร้ังสำคัญ

Õ–‰√§◊Õ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß§√—Èß ”§—≠
∑’Ë∑ã“π‰¥å‡ÀÁπÕ—π‡ªöπº≈¡“®“°
‚§√ß°“√π’È

หากเปนไปได ขอใหใครคนหนึง่บนัทึกเร่ืองราวแตละเร่ืองตามทีถู่กเลา เมือ่คนหนึง่เลาจบแลว ขอใหทัง้กลมุ
รวมกันตัดสินใจหาชื่อใหกับเรื่องนั้นและตกลงกันถึงประเด็นหลักบางอยางที่เปนเหตุผลใหเร่ืองนั้น
มคีวามสำคญั บนัทึกประเด็นเหลานีด้วยเชนกัน
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เรือ่งราวตาง ๆ  อาจถกูรวบรวมจากทัง้การสมัภาษณบคุคลตาง ๆ
หรอืการสมัภาษณกลมุ ขอดีอยางหน่ึงในการสมัภาษณกลมุกค็อื
เร่ืองหน่ึงสามารถจุดประกายใหกับอีกหลายเร่ืองราว

เมือ่ทกุเร่ืองถกูเลาและบนัทึกลงในกระดาษแลว สนบัสนนุใหกลมุเลอืกเรือ่งทีด่ทีีส่ดุ
ออกมา 3-5 เรือ่งทีพ่วกเขาคิดวาไดสะทอนใหเห็นการเปล่ียนแปลงอยางมากท่ีสดุ
ในบางกรณี อาจจะคมุคาท่ีจะทำแบบฝกหัดน้ีกับโครงการชุมชนแตละโครงการ
และอาจเปนประโยชนทีจ่ะมกีารรวบรวมเร่ืองราวความทาทายและแงมมุดานลบตาง ๆ
ของโครงการชุมชนดวยเชนกัน

§) ¿“æμã“ß Ê
กิจกรรมน้ีคลายกับกิจกรรมการฉลองกับชุมชนดวยภาพตาง ๆ ที่อยูในคูมือสำหรับวิทยากรกระบวนการ
แตในกิจกรรมนี้ทานจะมุงเนนไปที่อายุของโครงการและส่ิงท่ีโครงการไดทำโดยใชการวาดภาพ จากน้ัน
นำภาพมาเปรียบเทียบกันและพูดคุยกันเพ่ือดูวาอะไรคือหัวขอทั่วไปทั้งดานบวกและดานลบ
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ß) ™ãÕß°“√«‘‡§√“–Àè
จดุประสงคของเครือ่งมอืนีค้อืการทบทวนวากิจกรรมบางอยางหรอืโครงการไดดำเนนิไปอยางไร และ
ตองใหขอคิดอะไรบางเพ่ือทำใหดีขึ้นในอนาคต

ขัน้ตอนสำคญั

1. แบงกลมุเปนกลมุยอยจะดทีีส่ดุหากทานสามารถแบงกลมุไดตามหนาท่ีตาง ๆ ทีพ่วกเขาทำในโครงการนี้
2. ขอใหแตละกลมุวาดภาพยานพาหนะท่ีพวกเขาคิดวาเปนส่ิงท่ีแสดงออกถึงความเปนไปของโครงการได

อยางดทีีส่ดุ
3. ใหกระดาษสแีตละกลมุทีเ่ขียนวา จดุแข็ง จดุออน โอกาส อปุสรรค ขอใหพวกเขาระดมสมอง ความคิด

และความคิดเห็นตาง ๆ เก่ียวกับโครงการน้ี เขียนความคิดเห็นของพวกเขาลงในชองกระดาษท่ีเหมาะสม
4. ขอใหแตละกลมุนำเสนอยานพาหนะของพวกเขาและชองการวเิคราะหกับกลมุใหญ
5. ใหกลมุใหญอภิปรายถึงเร่ืองท่ีเปนแนวเดียวกัน และเขียนลงบนกระดาษแผนใหญ
6. ใหอภปิรายวาควรจะลงมือทำอะไรในระยะส้ันเพ่ือพัฒนาโครงการใหดขีึน้ (6 เดือน ขางหนา)
7. ใหอภิปรายวาควรจะลงมือทำอะไรในระยะยาวเพ่ือพัฒนาโครงการใหดขีึน้ (12-18 เดือนขางหนา)
8. ฉลองความสำเร็จตาง ๆ ทีไ่ดรบัการเนนย้ำในแบบฝกหัดน้ี

®ÿ¥·¢Áß ®ÿ¥ÕãÕπ

‚Õ°“  Õÿª √√§
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ตวัอยางขององคกรชุมชนขนาดเล็ก (กลมุคุณแม) ท่ีใชชองการวิเคราะห

®ÿ¥·¢Áß
ทำงานดวยกันเปนทีมที่ดี
มคีวามเขาใจถงึความตองการของชมุชน
พรอมที่จะตอบสนองตอวิกฤตอยูเสมอ
มีอารมณขัน
ตั้งใจใชเวลากับการเรียนพระคัมภีร
ตอบสนองความตองการของกันและกัน
เปนกลุมที่รองเพลงไดอยางยอดเย่ียม

‚Õ°“ 
การไดรวมเปนองคกรพันธมิตรกับคริสตจักร
แคทอลิกในโครงการเด็กกำพรา
การไดรองเพลงท่ีงานรองเพลงของคณะนิกาย
นานาชาติ
การไดริเร่ิมโครงการการอยูรวมกันดวยดีกับ
ผตูดิเชือ้ HIV กับสมาชกิทุกคนในหมบูาน

Õÿª √√§
ความขัดแยงของพลเมอืงระหวางชนเผา
การเก็บเก่ียวท่ีไมดี
สุขภาพท่ีไมดี
ความตองการหลายอยางท่ีแขงขันกัน
ภายในคริสตจักร

®ÿ¥ÕãÕπ
ทักษะการจัดระเบียบโครงสราง
ระบบการเงิน
การจัดเก็บเอกสาร
พูดเยอะเกินไป
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®) °“√ª√–‡¡‘πº≈‚¥¬„™å‡ åπ· ¥ß‡«≈“
จุดประสงคของเครื่องมือนี้คือการทบทวนตรวจสอบโครงการนับจากจุดเร่ิมตนและการบันทึกท้ังจุดสูง
และต่ำและความสำเร็จ ซึง่อาจจะใชเวลาประมาณหน่ึงชัว่โมงในการทำงาน

ทานจะตองใชกระดาษแผนใหญหลายแผนติดกันใหเปนแผนเดียว และปากกาหัวใหญ

ขัน้ตอนสำคญั:

1. คลีก่ระดาษลงบนโตะหรือบนพ้ืน และอธิบายวาปลายดานหน่ึงของกระดาษคือจดุเร่ิมตนของโครงการ
2. ใหกลมุลากเสนหน่ึงจากจุดเร่ิมตนยาวไปจนถึงจดุท่ีแสดงถึงปจจบุนั กอนลากเสนพวกเขาควรจะตอง

ทำเคร่ืองหมายเหตุการณสำคัญตาง ๆ ทีด่แีละไมดตีามเวลาท่ีเกิดข้ึน และลากเสนผานจุดเหลาน้ัน
3. ขอใหกลมุวาดภาพหรือแปะภาพท่ีเปนสัญลักษณของประสบการณทีด่หีรือไมดเีหลาน้ันลงบนกระดาษ
4. เมือ่ลากเสนเรยีบรอยแลว สงเสรมิใหกลมุอภปิรายถงึสิง่ทีม่สีวนตอประสบการณทีด่แีละไมดเีหลาน้ัน

ขอใหพวกเขาคนหาวาพวกเขาไดเรียนรูอะไรไปบางและพวกเขาจะทำโครงการตอไปแตกตางออกไป
อยางไรบาง

อาจทำเสนแสดงเวลาของคริสตจกัรอันหน่ึงและของชุมชนอนัหน่ึง หรอือาจทำรวมกัน เมือ่จบการอภิปราย
แลว อาจเปนโอกาสทีด่ทีีจ่ะขอใหมกีารอธษิฐานและใครครวญถึงสิง่ทีจ่ะพระเจาทรงกำลงัทำงานอยใูนขณะนี้
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©) °“√ª√–‡¡‘πº≈‚¥¬„™å·ºπ∑’Ë
จดุประสงคของเครือ่งมอืนีค้อืการคนหาวาสิง่ใดคอืการเปลีย่นแปลงครัง้สำคญัท่ีสดุในชมุชน อาจใชเวลา
30 นาที ใชการทำงานนี้

ทานจะตองใชกระดาษแผนใหญและปากกาหัวใหญ

ขัน้ตอนสำคญั

1. แบงกลมุเปนกลมุละ 7 - 8 คน
2. ใหกระดาษแผนใหญกับแตละกลมุและขอใหพวกเขาวาดแผนท่ีของพืน้ท่ีนัน้ วาดถนนตาง ๆ

และส่ิงท่ีสำคญัและบริเวณท่ีดตีาง ๆ ของชุมชน
3. ขอใหกลุมระดมสมองวาอะไรคือการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญท่ีสุดในพื้นท่ีนั้นนับตั้งแตการเร่ิมตนของ

กระบวนการน้ี และวาดลงไปบนแผนท่ี ใหอภิปรายวาการเปล่ียนแปลงอันใดท่ีเปนผลมาจากกระบวนการน้ี
4. จากน้ันแตละกลมุจะมกีารใหคะแนนเสียง 4 ครัง้ เพ่ือกระจายคะแนนเหลาน้ีไปยงัสิง่ทีพ่วกเขาคิดวาเปน

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญท่ีสุด
5. ขอใหแตละกลมุใหขอมลูปอนกลับและบันทึกผลตาง ๆ จากแผนท่ีของพวกเขา
6. หากเปนไปได สงเสริมใหกลมุใหญทัง้หมดชวยกันวาดแผนท่ีขึน้มาอกีอันหน่ึงท่ีสรปุใหเห็นขอมลู

จากแผนท่ีอนัอืน่ ๆ



90 อโูมจา : คมูอืสำหรบัผปูระสานงาน



91อโูมจา : คมูอืสำหรบัผปูระสานงาน
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∫∑π”

อูโมจาสามารถสงผลกระทบอันนาต่ืนเตนใหกับชีวิตของผูคน คริสตจักรและชุมชนได เมื่อคณะนิกาย
คริสเตียนหรือองคกรท่ีอำนวยความสะดวกใหกับอูโมจาใหการสนับสนุนท่ีดี อุทิศตนและใหความสนใจ
อูโมจาจะสามารถเติบโตและมีผลกระทบอันนาต่ืนเตนกับทั้งพ้ืนท่ี ทั้งเขต หรือกระท่ังทั้งประเทศ
เพราะคริสตจกัรนับรอยและชุมชนของพวกเขามีสวนผูกพันกับกระบวนการ กุญแจสำคัญก็คอื การสราง
อูโมจาไวทีศ่นูยกลางของวสิยัทัศน โครงสรางและความคดิขององคกร

เพ่ือทำใหสิง่นีเ้กิดขึน้ องคกรทีอ่ำนวยความสะดวกใหกับอูโมจา (ไมวาจะเปนครสิตจกัรหรอื
องคกรคริสเตียนก็ตาม) ควรจะตองศกึษาส่ิงตาง ๆ เหลาน้ี:

1. การชวยใหผนูำอาวุโสในองคกรใหมคีวามเปนเจาของและนำอูโมจาอยางเต็มที่
2. การปรับคริสตจักรและโครงสรางขององคกรเพ่ือชวยใหอูโมจาเติบโต
3. การชวยผนูำคริสตจกัรใหมองการผูกพันกับอูโมจาในฐานะสวนประกอบสำคญัของพนัธกิจของพวกเขา
4. การพัฒนาคนท่ีมีความสามารถข้ึนมาเพ่ือใหการฝกอบรมวิทยากรกระบวนการ
5. การอำนวยความสะดวกกับการเย่ียมเยียนชุมชน
6. การปรับอูโมจาใหเขากับบริบทเฉพาะบางอยาง
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ในตอนตนของหนังสือเลมนี้ เราคนหาวิธีชวยผูนำอาวุโสในการจับวิสัยทัศนของอูโมจา และจากนั้น
สรางวิสยัทัศนใหกับผอูืน่ ในการจะเพ่ิมจำนวนชมุชนของอูโมจาขึน้เปนจำนวนมากนัน้ ผนูำอาวโุสจะตอง
เคล่ือนตัวจากการสรางวิสัยทัศนและมาเปนเจาของและผูนำของอูโมจาภายในองคกรของพวกเขา

นี่คือวิธีบางประการท่ีทานสามารถชวยพวกเขาใหทำส่ิงนี้ได

1. นำพวกเขาเขามามสีวนรวมในการประเมนิผลอโูมจาครัง้แรกของครสิตจกัรและชมุชนตาง ๆ
สิ่งนี้จะเปนวิธีที่ดีที่จะชวยใหเขาใหเวลาอยางเจาะจงเพ่ือการประเมินผลและการวิเคราะหผลกระทบ
ของอูโมจา และอาจเปนการชวยใหพวกเขาคิดถึงทศิทางของโครงการและองคกรในอนาคตตอไป

2. พาพวกเขาไปดูสิ่งท่ีกำลังเกิดขึ้นในชุมชนเพื่อสรางวิสัยทัศนใหแกพวกเขาอีกคร้ังหน่ึง
หากเปนการยากท่ีจะนำผนูำอาวโุสเขามาเก่ียวของในข้ันตอนการประเมินผล อาจจะเปนการงายกวา
ทีจ่ะเชญิพวกเขามาเย่ียมชมครสิตจกัรและชมุชนของอูโมจา การไดเห็นส่ิงท่ีกำลังเกิดข้ึนและการไดยิน
เรือ่งราวของการเปลีย่นแปลงจากสมาชกิในชมุชนเองนัน้สามารถสรางความแตกตางไดอยางมากตอ
ความปรารถนาทีจ่ะสนบัสนนุและยกระดับการอทุศิตนของครสิตจกัรหรือองคกรของพวกเขาตออูโมจา

3. สนบัสนนุใหพวกเขาประเมนิผลวสิยัทัศนและภารกจิของครสิตจกัรหรือองคกรอีกครัง้หน่ึง
รวมถงึแผนกตาง ๆ ดวยเชนกันในฐานะท่ีไดเรยีนรจูากอูโมจาแลว

อูโมจาอาจแสดงใหเห็นถึงวิธีการทำงานพัฒนาท่ีแตกตางกับของคริสตจักรและกระท่ังตางกับ
การทำงานของศิษยาภิบาลอยางสิน้เชงิ  การทำการประเมินผลอกีคร้ังหน่ึงกับภารกิจของคณะนิกาย
หรือองคกรหลังการเรียนรหูลกัการของอูโมจา เชน เร่ืองการเขามามสีวนรวมการใหสรางเสรมิ
ความสามารถการริเร่ิมที่มาจากคริสตจักรและความย่ังยืนจะสามารถนำไปสูการเปล่ียนแปลง
อันนาต่ืนเตนบางอยางได

4. สนับสนุนใหพวกเขารวมเอาอูโมจาเขามาเปนสวนหลักของการวางแผนกลยุทธ
และการแบงใชทรัพยากรของคริสตจกัร

บอยครัง้ทีโ่ครงการอูโมจาสามารถเร่ิมตนดวยการเปนโครงการเล็กๆ ทีฝ่งตดิกับดานหน่ึงของ
แผนกพัฒนาขององคกรซ่ึงไดรับทุนจากผูบริจาค อยางไรก็ตามในการทำใหอูโมจากลายเปน
สวนหน่ึงของเสนเลือดหลอเลี้ยงขององคกร  สิ่งสำคัญก็คือการชวยผูนำอาวุโสใหคิดพิจารณา
อยางถวนถ่ีวาจะรวมเอาอูโมจาเขามาเปนกลยุทธหลักของคริสตจักรหรือองคกรไดอยางไรและ
เริ่มที่จะจัดลำดับความสำคัญของการเร่ิมใชทรัพยากรของคริสตจักรท่ีมีใหใชในโครงการอูโมจา
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เม่ือผูนำอาวุโสมีความเปนเจาของและนำอูโมจาอยางเต็มที่แลวเปนส่ิงสำคัญท่ีจะประเมินโครงสราง
ปจจบุนัขององคกร (ไมวาจะเปนคณะนิกายของคริสเตยีนหรอืองคกรครสิเตยีนก็ตาม) เพ่ือดวูาโครงสราง
เหลาน้ีเหมาะสมที่จะชวยใหโครงการอูโมจาเติบโตไดอยางดีที่สุดหรือไม

ในคณะนิกายคริสเตียนหลายคณะ มีแผนกพัฒนาและแผนกพันธกิจดานพัฒนาท่ีแยกออกมา ในกรณี
ดงักลาว ควรมกีารคิดพิจารณาอยางรอบคอบวาใครควรเปนผมูคีวามรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการอูโมจา

มี 2 วิธีการในขยายอูโมจาภายในคณะนิกายคริสเตียน คือการรักษาอูโมจาภายในแผนกพัฒนาของ
ครสิตจกัร หรอืรกัษาอูโมจาไวในแผนกพันธกิจของครสิตจกัร

ตารางดานลางน้ีเปนขอดีและขอดอยของการทำงานผานแผนกเหลาน้ี

«‘∏’°“√       ¢åÕ¥’                   ¢åÕ¥åÕ¬                       §«“¡§‘¥‡ÀÁπ

อูโมจา
ในแผนก
การพัฒนา

อูโมจา
ในแผนก
พันธกิจ

คณะนิกายคริสเตียนบางคณะเลือก
ทีจ่ะขยายโครงการอูโมจาออกเปน
จำนวนมากและไดตดัสนิใจแลววา
นี่คือเรื่องสำคัญท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด
สำหรบังานพัฒนาของพวกเขา
และไดเริม่ลดขนาดกิจกรรมการพัฒนา
บางอยางท่ีแบงออกเปนสวน ๆ ลดลง

ชวยใหแผนกพัฒนา
มกีารเช่ือมโยงท่ีดขีึน้
กับครสิตจกัรตาง ๆ
ในพ้ืนท่ี อูโมจาสามารถ
ใชความชวยเหลือทาง
ดานเทคนิคในระดบัตาง ๆ
จากแผนกพัฒนาได
(เชน สขุภาพ น้ำ และ
สขุอนามยั การเกษตร
และการสรางรายได)

ทำให อูโมจาเปนศนูย
กลางของชีวิตและพันธกิจ
ของคริสตจกัรทองถ่ินมี
แนวโนมทีจ่ะไดการสนับสนนุ
จากคริสตจกัรและผนูำ
ครสิตจกัรมากข้ึน

อยางไรก็ตามยังถูกมองวา
เปนแหลงทรพัยากรอีก
แหลงหน่ึงท่ีมเีงินทุน
จำนวนมากจากผบูรจิาค
ผรูบัใชบางคนอาจมองวา
ไมใกลชดิกับครสิตจกัร
ทองถ่ิน

การเขาถึงความชวยเหลือ
ทางดานเทคนิคอาจทำ
ไดยากข้ึน การเขาถึงทุน
เร่ิมตนอาจทำไดยากข้ึน
เน่ืองจากขาดความสมัพนัธ
ระหวางผบูรจิาคกบัแผนก
พันธกิจ

ในบริบทของบางคณะนิกายอูโมจา
เร่ิมงานในฐานะท่ีเปนโครงการภายใต
แผนกพัฒนา แตเมือ่ผนูำอาวุโสไดตดัสนิใจ
ทีจ่ะขยายโครงการออกไปท่ัวทุกคริสตจกัร
แลวพวกเขานำอูโมจาเขามาในแผนกพนัธกิจ
ของคริสตจักรแผนกหน่ึง
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ในบริบทของชาวเอเชีย บางกรณี อูโมจาสามารถดำเนนิงานผานเพียงทางองคกรชมุชนทองถ่ินเทาน้ัน
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เม่ือโครงการอูโมจาขยายออกไป การมีผูประสานงานคนเดียวท่ีใหการฝกอบรมและดูแลจัดการ
วิทยากรกระบวนการทุกคนคงเปนเร่ืองท่ีเปนไปไมไดฉะน้ันจึงเปนเร่ืองจำเปนท่ีจะตองมีผูประสานงาน
ระดบัภมูภิาคหรอืระดบัทองทีซ่ึง่เปนผมูคีวามรบัผดิชอบในการทำงานรวมกบับรรดาวทิยากรกระบวนการใน
พ้ืนท่ีหน่ึง ๆ

โครงสรางสำหรับการบริหารจัดการผูประสานงานระดับทองที่อาจ
ใชไดผลอนัหน่ึงไดถูกสรางข้ึนมาแลว โดยคณะนิกายคริสเตียนหน่ึง
ในประเทศอูกันดา  ผปูระสานงานโครงการระดับทองท่ีมสีายบังคบับญัชา
ขึ้นตรงกับผูประสานงานโครงการอูโมจาระดับประเทศแตพวกเขายังคง
ประจำอยูในสำนักงานคริสตจักรในพ้ืนท่ีของพวกเขาและมีการติดตอกับ
เจาหนาท่ีครสิตจกัรในพ้ืนท่ีเปนประจำทกุวัน นัน่หมายความวา   พวกเขา
มีสวนรวมในการประชุมในพ้ืนท่ีซึ่งพวกเขาจะสงเสริมอูโมจาและสามารถ
พบกับผูนำในพ้ืนท่ีไดเปนประจำในเวลาเดียวกันยังคงมีใครคนหนึ่งท่ีมี
ความรคูวามเช่ียวชาญพิเศษในงานของพวกเขาและยังคงเปนผดูแูลจดัการพวกเขาอยตูอไป

การเตบิโตและการรกัษาเจาหนาทีค่นสำคัญ
อูโมจาไดเสริมสรางความสามารถใหกับผูคนและใหทักษะใหม ๆ และความม่ันใจแกพวกเขา ฉะน้ัน
จงึไมนาแปลกใจทีผ่ปูระสานงานโครงการอูโมจาจะถูกมองวาเปนคนสำคัญในครสิตจกัรหรือในคณะนิกาย
ของพวกเขาและไดรบัการแตงต้ังใหไปทำงานอ่ืน การจากไปของพวกเขาอาจเปนเร่ืองทาทายสำหรับโครงการ
อโูมจา

ในระยะเร่ิมแรกคณะนิกายหรือองคกรควรจะตองพิจารณาวาพวกเขาจะเสริมสรางผนูำคนใหมทีจ่ะมาแทน
ทีค่นท่ีกำลังจะไปใหเติบโตไดอยางไร  พวกเขายังตองคิดถึงวาพวกเขามองโครงอูโมจาในฐานะของกลยุทธ
อยางไรเชนกัน หากผูนำคริสตจักรมองวา สิ่งนี้เปนเร่ืองสำคัญแลวละก็พวกเขาจะตองคิดอยางละเอียด
รอบคอบกอนที่จะปลอยเจาหนาท่ีใหออกจากอูโมจาเพ่ือไปรับตำแหนงใหม
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สำหรับการขยายอูโมจาออกไปทั่วพ้ืนท่ีทางภูมิภาคหรือทั่วทุกคณะนิกายจะเปนการดีอยางย่ิงหาก
ผูนำคริสตจักรทองถ่ินมองอูโมจาในฐานะวิธีการหลักท่ีจะชวยพวกเขาใหดำเนินพันธกิจของพวกเขาได
หากผนูำคริสตจักรทองถ่ินมองอูโมจาแคเปนเพียง งานริเร่ิมของแผนกพัฒนาหรือจากองคกรคริสเตียน
เทาน้ันท่ีพวกเขาอยากเขาไปมสีวนรวมดวย  การขยายของอูโมจาก็จะถูกจำกดัอยเูสมอ

อยางไรก็ตาม ในที่ ๆ  ผูนำคริสตจักรมองอูโมจาวาเปนการนำความเปล่ียนแปลงพลิกฟนสูคริสตจักร
ของพวกเขาและชุมชน และสิ่งนี้จะชวยเพ่ิมเงินถวายและการอุทิศตนใหกับคริสตจักรชวยใหสมาชิกของ
ครสิตจกัรมคีวามพรอมและมแีรงจงูใจทีจ่ะรับใชอยางเขมแข็งในครสิตจกัรและชวยใหครสิตจกัรมบีทบาท
ที่ชัดเจนและสำคัญในชีวิตของชุมชนเชนกันจะมีผูนำคริสตจักรท่ีตองการเร่ิมงานอูโมจาอยูเสมอ

ตอไปน้ีคือวิธีบางประการเพ่ือชวยผูนำคริสตจักรใหจับวิสัยทัศนนี้:

1.  จัดใหผนูำครสิตจักรทองถ่ินไดไปเย่ียมเยียนคริสตจกัรและชุมชนท่ีกำลงัทำโครงการอูโมจา

เราไดกลาวถึงเร่ืองน้ีไปแลววาการเย่ียมเยียนอันมปีระสิทธิภาพน้ันสามารถสรางแรงบันดาลใจใหกับผคูนได
อยางไร (ดหูนา 19) หากผเูย่ียมเยียนไดไปการสัมมนาเชิงปฏิบตักิารดวยแลวซึง่จะชวยใหผนูำครสิตจกัร
ไดใครครวญส่ิงท่ีพวกเขาไดเห็นไดยินและเรียนรูและคิดวาพวกเขาควรจะตอบสนองอยางไรดวยแลว
สิ่งน้ีจะชวยหนุนใจใหอีกหลายคริสตจักรเร่ิมทำโครงการอูโมจาในชุมชนของพวกเขา
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2. สนับสนนุใหผนูำครสิตจกัรทองถ่ินมีสวนรวมกบัอโูมจาเพือ่แบงปนเรือ่งราวของพวกเขาใน
การชมุนุมของครสิตจกัร

เม่ือผนูำคริสตจกัรไดยินวาอะไรกำลังเกิดข้ึนในคริสตจกัรแหงอืน่ผานอูโมจาสิง่น้ีอาจสรางแรงบันดาลใจให
พวกเขาเขามามสีวนรวมเอง

3. สนบัสนนุใหครสิตจกัรและชมุชนของอโูมจา "ถายทอด" อูโมจาใหกับชมุชนเพือ่นบาน
เม่ือครสิตจกัรและชมุชนเริม่โครงการอูโมจา ชมุชนเพ่ือนบานจะเร่ิมเห็นผลกระทบดานบวกท่ีเกิดขึน้และ
ตองการทีจ่ะทำโครงการเชนกัน การชวยใหครสิตจกัรและชมุชนอโูมจาไดถายทอดความรแูละประสบการณ
นัน้เปนวิธีอยางงาย ๆ และรวดเร็วในการเพ่ิมจำนวนของชมุชนอูโมจา

4. ระบตุวั "แชมปผชูนะ" เพือ่สงเสรมิอูโมจา
ในบางบริบทการมีผูนำคริสเตียนท่ีมีอิทธิพลและชวยสนับสนุนอูโมจา
อยางเต็มที่นั้นจะชวยไดเปนอยางมากทีเดียวไมวาจะเปนการสนับสนุน
ในการประชุมทีพ่วกเขาเขารวมหรอืการนมัสการท่ีพวกเขาตองพูดก็ตาม
การพาพวกเขาไปเย่ียมชมชุมชนที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงพลิกฟนโดย
อูโมจาและการใหขอมูลลาสุดกับพวกเขาเปนประจำจะเปนการชวย
พวกเขาใหพูดในแบบที่เปนการแจงขาวสาร

เชนเดียวกันการสนับสนุนผูนำคริสตจักรระดับทองถ่ินท่ีมี
ความรบัผดิชอบตอผนูำครสิตจกัรทองถิน่อืน่ ๆ ใหสนบัสนนุ
และสงเสรมิอูโมจาก็เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพเชนเดียวกัน

5.  การใชสือ่ตาง ๆ กลาวถงึอโูมจา
การใชสื่อตาง ๆ เพ่ือเลาเร่ืองราวท่ีกำลังเกิดขึ้นในชุมชน อูโมจาจะชวยใหเรื่องราวเขาถึงผูชม

อยางเปนวงกวางและเปนการสรางความนาเชือ่ถอืใหกับโครงการอกีดวย สือ่เหลาน้ีอาจเริม่ตัง้แตจดหมาย
ขาวของคริสตจักรจนไปถึงหนังสือพิมพระดับประเทศและรายการวิทยุ การออกขาวเชนนี้จะเปนการ
ใหกำลังใจแกตวัชมุชนเองเปนอยางมากดวยเชนกันและชวยใหพวกเขาตระหนักถึงส่ิงท่ีพวกเขากำลังบรรลุ

อยางไรก็ตาม เห็นไดชดัวา ในบรบิททีม่คีวามละเอยีดออนดานการเมือง ชาตพัินธ ุหรอืศาสนา ควรมกีาร
พิจารณาถึงขอดขีอเสยีของการออกขาวน้ีกอน โดยเทียบกับภัยอันตรายตาง ๆ ทีอ่าจเกิดตามมาไดเชนกัน
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6.  สนบัสนนุใหวทิยาลัยพระคริสตธรรมสอนเร่ืองของอูโมจาในฐานะท่ีเปนสวนหน่ึงของ
การฝกอบรมผนูำครสิตจกัร

บางคณะนิกายมีการสอนเรื่องอูโมจารวมอยูในหลักสูตรของวิทยาลัยพระคริสตธรรมของพวกเขา
พวกเขาสอนนักเรียนทุกคนเร่ืองพ้ืนฐานทางพระคัมภรี ทฤษฎี และการปฏิบตัิอูโมจา สิง่น้ีหมายความวา
ผนูำคริสตจกัรท่ีจบใหมทกุคนมีความพรอมทีจ่ะอำนวยความสะดวกใหกับอูโมจาในครสิตจกัรของพวกเขา
สำหรบัในที ่ๆ  มกีารใหการฝกอบรมแกผทูีเ่ปนผนูำครสิตจกัรอยแูลว หากพวกเขาจะสามารถนำการฝก
อบรมของเขามาประยุกตใชอยางทันทีก็จะมีประโยชนมาก

4.  «‘∏’æ—≤π“ºåŸ„Àå°“√Õ∫√¡·°ã«‘∑¬“°√°√–∫«π°“√¢ÕßÕŸ‚¡®“

เน่ืองจากมคีรสิตจกัรและชุมชนสนใจในอูโมจาเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ ฉะน้ัน จงึมคีวามตองการวิทยากรกระบวนการ
เพ่ิมขึ้นเชนกัน เปนไปไมไดที่คนเพียงคนเดียวจะตองทำท้ังการฝกอบรม การเตรียมงาน และการดูแล
แนะนำวิทยากรกระบวนการคนอ่ืน ๆ เพ่ือตอบสนองกบัความตองการน้ีจงึจำเปนตองมคีนท่ีจะไดรบัการฝก
ขึน้มาอกีเพ่ือใหการฝกอบรมใหกับวทิยากรกระบวนการคนใหม ๆ

"ผูฝกอบรมวิทยากรกระบวนการ"เหลาน้ี สวนใหญแลวมาจากผูเปนวิทยากรกระบวนการกลุมแรก และ
เปนผทูีแ่สดงออกถงึความรคูวามเขาใจทีด่ขีองกระบวนการและมีความสามารถทีจ่ะอำนวยความสะดวกให
แกผอูืน่

การเริม่ตนทีด่ก็ีคอื การใหคมูอืสำหรบัวทิยากรกระบวนการแกพวกเขา (หากพวกเขายังไมม)ี และใหสวน
ที่ 3  (การคัดเลือกและฝกอบรมวิทยากรกระบวนการทำไดอยางไร) และสวนท่ี 5 (การติดตามผลและ
ประเมนิผลอโูมจาทำไดอยางไร) จากคมูอืเลมนี้
นอกจากน้ันแลว ทานอาจจะพิจารณาใหความชวยเหลือดานลางน้ีแกพวกเขา:

การเปนพ่ีเล้ียง (ตวัอยางเชน เม่ือดำเนนิการฝกอบรม ใหนำพวกเขาเขามามีสวนรวมในฐานะผชูวย
ฝกอบรมและใหขอมูลปอนกลับแกพวกเขาวาการฝกอบรมของพวกเขาดำเนินไปอยางไร)
การติดตามไปดวยกัน (ตวัอยางเชน เขารวมการฝกอบรมสมัมนาเชิงปฏิบตักิารของพวกเขา
และใหความคิดเห็นตอการอบรมน้ัน)
ใหการฝกอบรมดานทักษะการอำนวยความสะดวกเพ่ิมเตมิใหแกพวกเขา (ตวัอยางเชน ทานอาจใช
แบบฝกหัดทกัษะการอำนวยความสะดวกของ PILLARS - โปรดดหูนา 117 สำหรบัรายละเอยีดเพ่ิมเตมิ)
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5.  «‘∏’Õ”π«¬§«“¡ –¥«°°“√‡¬’Ë¬¡™¡™ÿ¡™πμã“ß Ê ¢ÕßÕŸ‚¡®“

การจดัใหมกีารเย่ียมชมชมุชนตาง ๆ เพ่ือเห็นอูโมจาในทางปฏิบตัอิาจเปนวิธีทีม่ปีระสทิธิภาพมากวิธีหน่ึง
ที่จะสรางแรงบันดาลใจใหกับผูคนและสงเสริมพวกเขาใหเขารวมอูโมจาดวยตัวของเขาเอง

ตอไปนี้คือขอแนะนำท่ีมีประโยชนบางอยาง:

1.  ‡≈◊Õ°™ÿ¡™π∑’Ë®–‡¢å“‡¬’Ë¬¡™¡

เขาเย่ียมชุมชนเพ่ือประเมินความเหมาะสมของชุมชนนั้น และดูวาบทเรียนของพวกเขาน้ันเหมาะสม
กับผเูขาเย่ียมหรอืไม ควรถามคำถามสำคญัเหลาน้ีขณะประเมินความเหมาะสมของชมุชน

ชมุชนนีใ้หตวัอยางท่ีสรางแรงบนัดาลใจของอูโมจาหรอืไม ?
มสีมาชกิของครสิตจกัรหรอืของชมุชนทียิ่นดีจะเลาถึงประสบการณของพวกเขาหรือไม ?
มผีทูีส่ามารถอธิบายวิธีการของอูโมจาและตอบคำถามไดหรือไม? (เชน วิทยากรกระบวนการ
ผนูำครสิตจกัรทองถ่ิน หรอืกลมุผปูระสานงานทองถ่ิน)
มชีมุชนอูโมจาอืน่ ๆ อยใูนละแวกน้ันหรือไม ? หากมี ผเูย่ียมสามารถเย่ียมชมุชนเหลาน้ันไดหรอืไม
เพ่ือดวูาวิธีการน้ีทำงานไดอยางไรในบรบิททีต่างกัน ?
สิง่ทีไ่ดเรียนรจูากชมุชนอูโมจามคีวามเก่ียวโยงกับบรบิทของผมูาเย่ียมชมหรอืไม ?
มเีหตุผลใดหรอืไม ทีก่ารเย่ียมชมนัน้อาจจะไมเปนประโยชนกับชมุชน ? หากมี เหตุผลดังกลาวจะไดรบั
การดูแลกอนทีจ่ะมกีารเย่ียมชมไดหรอืไม หรอืควรเลือกชมุชนอืน่ ?
ทานมแีผนทีจ่ะสนบัสนนุผเูขาชมแลวหรอืไม หากการเย่ียมชมครัง้นีส้รางแรงบนัดาลใจให
พวกเขาอยากเขามามสีวนรวมกบัอูโมจาในชมุชนของพวกเขา ?
ทานจะจัดเตรียมการเดินทางและผคูนในการเย่ียมชมนีอ้ยางไร ? โปรดพิจารณาถึงเร่ืองการเดินทาง
อาหาร และท่ีพัก
นอกจากการชำระคาจายท่ีเกิดขึน้ใหกับชมุชนเจาภาพแลว มคีาธรรมเนียมทางวิชาชพีหรือคาธรรมเนียมใด ๆ  บาง
ทีจ่ะตองชำระหรอืมคีวามเหมาะสม ?
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2.  °“√®—¥°“√‡¬’Ë¬¡™¡°“√ —¡¡π“‡™‘ßªØ‘∫—μ‘°“√≈ã«ßÀπå“

อาจเปนเร่ืองท่ีดหีากจะจัดการเย่ียมชมการสัมมนาเชิงปฏิบตักิารลวงหนาสำหรับผทูีจ่ะเขาเย่ียมชมอูโมจา
เพ่ือคนหาหลกัการของอูโมจาและเปนการใหความเขาใจพ้ืนฐานของวิธีการอูโมจา

ระหวางสัมมนาเชิงปฏิบัติการโปรดชวยผูเขารวมใหรวมกันเขียนรายการคำถามเพ่ือชวยใหพวกเขาได
ใครครวญท้ังระหวางการเยีย่มชมและหลังการเย่ียมชม คำถามเหลาน้ีไดแก

- ∑ã“πª√–∑—∫„®Õ–‰√∫å“ß ?

- ∑ã“π√åŸ ÷°ª√–À≈“¥„®°—∫ ‘Ëß„¥∫å“ß ?

- ¡’ ‘Ëß„¥∑’Ë∑ã“π‰¡ã™Õ∫À√◊Õ‰¡ã ?

- ¡’ ‘Ëß„¥∑’Ë∑ã“π‰¡ã‡¢å“„®À√◊Õ‰¡ã ?

- ÕŸ‚¡®“‡√‘Ë¡μåπ¢÷Èπ‰¥åÕ¬ã“ß‰√ ?

- Õ–‰√§◊Õ∫∑∫“∑Àπå“∑’Ë¢ÕßÕß§è°√ ÕŸ‚¡®“ ?

- Õ–‰√§◊Õ∫∑∫“∑Àπå“∑’Ë¢Õß™ÿ¡™π ?

- Õ–‰√§◊Õ√–¬–°“√∑”ß“πÀ≈—°¢Õß
°√–∫«π°“√ ?

- Õ–‰√§◊Õ∑—°…–¢ÕßºåŸ∑’Ë∑”ß“π√ã«¡°—∫™ÿ¡™π ?
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3.  √–À«ã“ß°“√‡¬’Ë¬¡™¡

ระหวางการเย่ียมชม พยายามทำใหแนใจวาผูเขาเย่ียมไดพบกับผูคนหลากหลายจากท้ังคริสตจักร
และชุมชน ตวัอยางเชน จะดีมากหากผเูขาเย่ียมจะไดรบัฟงความคิดจากผนูำชุมชน ศษิยาภิบาล สมาชิก
ครสิตจกัร ผหูญิงและเด็ก ฯลฯ บางคร้ังเด็ก ๆ  อาจรสึูกวาไมสามารถแสดงความคิดเห็นไดดนีกัหากมีผใูหญ
อยรูอบขาง ดงันัน้จงึเปนเรือ่งสำคญัท่ีจะหาวิธีทีจ่ะชวยใหพวกเขาไดพูดดวยความรสูกึท่ีปลอดภยั

4. À≈—ß°“√‡¬’Ë¬¡™¡

ทันทีหลังจากการเย่ียมชม (วันตอมาหากเปนไปได) ใหจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการอีกอันหน่ึงเพ่ือชวย
ผูเขาเย่ียมใหใครครวญถึงสิ่งที่พวกเขาไดเห็นและไดเรียนรูและเพ่ือชวยใหพวกเขาคิดวาดวยเหตุนี้แลว
พวกเขาควรจะทำอะไรตอไป อาจเขียนส่ิงเหลานี้ขึ้นมาเปนแผนการปฏิบัติงานและเลาใหคนอ่ืนฟงควร
จะใหเวลามากพอในการทำกิจกรรมนี ้กระบวนการคิดใครครวญน้ีไมควรจะถูกเรงทำ

การติดตามผลหลังจากการเย่ียมชมเปนสิ่งที่สำคัญเชนเดียวกันหากประโยชนจากการเย่ียมชมยังไม
สญูหายไป ทานอาจจะติดตอผเูย่ียมชมเก่ียวกับแผนการปฏิบตังิานของพวกเขาภายในสองเดือนหลังจาก
ที่ไดเขาเย่ียมชมแลว และหากเปนไปได ทานอาจเสนอใหความชวยเหลือและใหคำแนะนำเพ่ือชวยให
พวกเขานำแผนการของพวกเขาไปลงมือปฏิบัติ
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6.  °“√ª√—∫ÕŸ‚¡®“„Àå‡¢å“°—∫∫√‘∫∑‡©æ“–

∫∑π”

เปนสิ่งสำคัญท่ีจะตองคิดถึงบริบทท่ีทานจะนำอูโมจาไปใช และที่จะปรับเนื้อหาใหเหมาะสมกับบริบท
คมูอืสำหรบัวทิยากรกระบวนการไมไดถูกเขียนข้ึนมาเพ่ือเปนพิมพเขียวท่ีทกุคนจะตองทำตามอยางตายตัว
แตมีความหวังวาแตละกลุมที่ใชอูโมจาจะนำเอาเน้ือหาในคูมือผนวกเขากับประสบการณเฉพาะของ
พวกเขาเองเพ่ือที่จะพัฒนากระบวนการใหมขึ้นมาท่ีสามารถใชงานไดจริงในบริบทของพวกเขา

ตวัอยางเชน วิธีการของอูโมจาทีร่างอยใูนคมูอืสำหรับวิทยากรกระบวนการอาจนำไปใชไดจรงิ ตามท่ีเขียน
ไวไดอยางดใีนหมบูานชนบทซึง่ครสิตจกัรเปนท่ีรจูกัและเปนท่ีเคารพในชมุชนนัน้ อยางไรกต็าม ในชมุชน
ในเมอืง หรอืในที ่ๆ ครสิตจกัรเองไมไดรบัความสำคญัหรือถกูขมเหง กระบวนการอาจตองถูกปรับเปลีย่น
เพ่ือใหทำงานไดผล

ในสวนน้ี แทนท่ีจะพยายามใหเรือ่งราวอนัถ่ีถวนวาจะปรบัอโูมจาเพ่ือใหเขากับทกุบริบทไดอยางไร เราจะ
มุงเนนไปท่ีประสบการณของผูปฏิบัติงานในสองสวน

บริบทที่คริสตจักรทองถิ่นไมไดรับความสำคัญและมีกฎหมายใหจำกัดกิจกรรมของคริสตจักร
บรบิทของเมอืงที ่ "ชมุชน" นัน้แตกยอยออกไป

สวนน้ีอาจใหความคิดบางอยางแกทานวาอโูมจาจะถูกปรบัใหเขากับบรบิทอืน่ ๆ ไดอยางไร
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°) ®–„™åÕŸ‚¡®“‰¥åÕ¬ã“ß‰√„π∑’Ë Ê §√‘ μ®—°√‡º™‘≠°—∫¢åÕ®”°—¥∑“ß°ÆÀ¡“¬

ในหลายสวนของโลก ครสิตจกัรทองถ่ินเผชิญกับขอจำกัดตาง ๆ  เก่ียวกับสิง่ท่ีพวกเขาสามารถทำไดในชุมชน
ตวัอยางเชน อาจเปนเร่ืองผดิกฎหมาย หากคริสเตียนเลาเร่ืองราวความเช่ือของพวกเขา หรือผทูีม่คีวามเช่ือ
อืน่เปล่ียนมาเปนคริสเตียน ในบางกรณีคริสตจกัรทองถ่ินไมไดรบัอนญุาตใหเขามาทำงานดานสังคม

ในบรบิทเชนน้ัน ขอแนะนำวิธีการเหลาน้ี

2. ®“°π—Èπ«‘∑¬“°√°√–∫«π°“√
®÷ß™ã«¬§√‘ μ®—°√∑åÕß∂‘Ëπ
°ãÕμ—Èß·≈–∫√‘À“√Õß§è°√∑’Ë·¬°
ÕÕ°¡“Õ’°Õ—πÀπ÷Ëß (NGO)
‡æ◊ËÕ∑”ß“π√—∫„™å™ÿ¡™π 4. §√‘ μ®—°√¡’∫∑∫“∑

‡ªöπ§≥–°√√¡°“√¢Õß
NGO ·≈– ãß‡®å“Àπå“∑’Ë
·≈–Õ“ “ ¡—§√‡¢å“‰ª
∑”ß“π„π NGO ·Àãßπ’È

3. «‘∑¬“°√°√–∫«π°“√∑”ß“π√ã«¡°—∫ NGO
‡æ◊ËÕ™ã«¬ √å“ß«‘ —¬∑—»πè„Àå°—∫™ÿ¡™π
«“ß·ºπªØ‘∫—μ‘ß“π·≈–‡§≈◊ËÕπ ãŸ°“√
≈ß¡◊ÕªØ‘∫—μ‘ß“πμãÕ‰ª

1. «‘∑¬“°√°√–∫«π°“√‡√‘Ë¡°“√∑”ß“π°—∫
§√‘ μ®—°√ √å“ß«‘ —¬∑—»πè„Àå°—∫æ«°‡¢“
·≈– √å“ß·√ß®Ÿß„®„Àåæ«°‡¢“‡ÀÁπ«ã“‡ªöπ∫—≠≠—μ‘¢Õß
§√‘ ‡μ’¬π§◊Õ°“√√—∫„™å™ÿ¡™π¢Õßæ«°‡¢“‡Õß
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การตัง้ NGO (องคกรเอกชน)

NGO ควรไดรบัทนุและทรัพยากรจากคริสตจกัรทองถ่ิน
หรือครสิตจกัรตาง ๆ ตัง้แตเร่ิมตนและไมควรจะพ่ึงพา
เงินทุนจากภายนอกและควรมีความโปรงใส
ตรวจสอบไดกับครสิตจกัรทองถ่ิน บางคร้ังมกีารต้ัง
NGO ขึน้มาและตอมามกีารแยกตัวเปนอสิระ
ออกจากคริสตจกัรทำงานของตัวเองและสูญเสีย
การเช่ือมโยงกับคริสตจักรท่ีกอตั้งพวกเขาข้ึนมา

ในวิธีการของอูโมจา เปนสิง่สำคญัท่ี NGO
จะตรวจสอบไดและไดรับการสนับสนุนจาก
ครสิตจกัรทองถิน่เพราะ NGO คอืพาหนะ
ของคริสตจักรทองถ่ินในการรับใชชุมชน
ของคริสตจักร

 ¡“™‘°§√‘ μ®—°√∑’Ë∂Ÿ°‡≈◊Õ°¢÷Èπ¡“‡æ◊ËÕ™ã«¬ª√– “π
°‘®°√√¡¢Õß NGO §«√‰¥å√—∫°“√ΩÉ°Õ∫√¡„π¥å“π

ระยะการทำงานสวนท่ีเหลือของอูโมจาสามารถเกิดขึ้นไดโดยไมตองปรับเปลี่ยนมากน้ัน แตการมี NGO
ใหมขึ้นมาจะเปนตัวเรงการขับเคลื่อนของชุมชน บทบาทหนาท่ีหลักของ NGO จะเปนการทำใหแนใจวา
คริสตจักรไดรับขอมูลเปนประจำ และมีสวนรวมกับกระบวนการในคูมือสำหรับวิทยากรกระบวนการมี
การศึกษาพระคัมภีรที่สามารถนำเอามาใชกับคริสตจักรในแตละระยะการทำงานได และใหเครื่องมือ
สำหรบัการใครครวญท่ีสำคัญกับสมาชิกของ NGO

∑”°“√«‘‡§√“–Àè
ºåŸ¡’ ã«π‰¥å
 ã«π‡ ’¬

μ—Èß«‘ —¬∑—»πè·≈–
°“√„Àå§ÿ≥§ã“μã“ß Ê

√–∫ÿ·≈–ª√–‡¡‘π·À≈ãß‡ß‘π∑ÿπ
·≈–∑√—æ¬“°√¡πÿ…¬è
¿“¬„π™ÿ¡™π

æ—≤π“‚§√ß √å“ß
∑’Ë‡À¡“– ¡¢÷Èπ¡“

§‘¥∂÷ßª√–‡¥Áπ¢Õ∫¢ã“¬
·≈–°≈¬ÿ∑∏è¢Õß NGO

∑”„Àå·πã„®«ã“¡’
°“√ª°§√Õß∑’Ë¥’
·≈–¡’ºåŸ∑’Ë‡ªöπμ—«·∑π
®“° ¡“™‘°§√‘ μ®—°√

°“√∫√‘À“√«ß®√¢Õß‚§√ß°“√

°“√«“ß·ºπ°ÿ≈¬ÿ∑∏è

∑—°…–°“√ √å“ß‡§√◊Õ¢ã“¬

∑—°…–°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°·≈–ÕŸ‚¡®“

°“√√“¬ß“π·≈–°“√∫—π∑÷°

∑—°…–°“√ΩÉ°Õ∫√¡·≈–°“√ΩÉ°Ωπ

∑—°…–°“√§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈
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¢) °“√ª√—∫ÕŸ‚¡®“„Àå‡¢å“°—∫∫√‘∫∑„π‡¡◊Õß

ª√–‚¬™πè¢Õß°“√∑”ÕŸ‚¡®“„π‡¡◊Õß

°“√ª√– “πß“π√–À«ã“ß‡§√◊Õ¢ã“¬
∑’Ë‰¡ã‡ªöπ∑“ß°“√°—∫°≈ãÿ¡μã“ß Ê

°“√‡¢å“∂÷ßμ≈“¥
¢π“¥„À≠ã·≈–
¡’§«“¡À≈“°À≈“¬

°“√‡¢å“∂÷ß«— ¥ÿ·≈–∑√—æ¬“°√
‡æ◊ËÕ°“√ √å“ß√“¬‰¥å

™ÿ¡™πæ÷Ëßæ“‡»√…∞°‘®°“√‡ß‘π®“°°“√¢“¬
 ‘π§å“À√◊Õ·√ßß“π

°≈ãÿ¡§π∑’ËÕãÕπ·Õ·≈–‰¡ã‰¥å√—∫
§«“¡ ”§—≠∫“ß°≈ãÿ¡®–‰¡ã§ãÕ¬
‚¥¥‡¥ãπÕÕ°¡“

∫“ß™ÿ¡™π‰¡ã¡’
§«“¡™—¥‡®π
„π¥å“πæ◊Èπ∑’Ë
∑“ß¿Ÿ¡‘»“ μ√è

¡’°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«¢Õßª√–™“°√
·≈–ª√–™“°√∑’ËÕ“»—¬Õ¬ãŸ™—Ë«§√“«

°“√‡√’¬°√åÕß¡“°¡“¬
®“°«‘∂’™’«‘μ„π‡¡◊Õß

§«“¡∑å“∑“¬ ”À√—∫°“√∑”ÕŸ‚¡®“„π‡¡◊Õß
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สิ่งสำคัญในการออกแบบโครงการอูโมจาในเมืองคือการตระหนักถึงประโยชนตาง ๆ (ในหนาท่ีผานมา)
เพ่ือดูวาสิ่งเหลาน้ีจะไดรับการตอยอดและใชใหเกิดผลดีไดอยางไร นอกจากนั้น สิ่งสำคัญอีกอยางคือ
การตระหนักถึงความทาทายตาง ๆ  ซึง่อาจจำกดัขนาดและขอบขายของอูโมจาไดเชนกัน เม่ือเปรียบเทียบ
กับการใชอูโมจาในพ้ืนท่ีชนบท

ขอแนะนำสำหรบัการทำงานในเมอืง
1. เน่ืองจากชมุชนเหลาน้ันมคีวามชดัเจนนอยกวา ดงันัน้ อาจมคีวามเหมาะสมมากกวาท่ีจะทำงานกบั

กลมุทีม่คีวามโดดเดน เชน กลมุสตรทีีต่องการชวยเหลือตนเอง ผคูาขายริมถนน กลมุหนมุสาว
หรือกลุมเฉพาะท่ีเปนแรงงานรายไดนอย

2. อาจมีความเหมาะสมท่ีจะต้ังกลุมประสานงานขนาดเล็กสำหรับแตละกลุม
3. โครงการควรจะหาหนทางท่ีจะตอยอดโอกาสท่ีมีอยูแลวในเมืองเพ่ือสรางรายไดใหกับกลุมยอยและ

บคุคลท่ีออนแอ กิจกรรมอาจประกอบไปดวย:
การต้ังชมรมออมทรพัยสำหรบักลมุตาง ๆ
กลุมการชวยเหลือตัวเองและสหกรณ
การอบรมธุรกิจรายยอย
การอบรมดานอาชีพ

4. ในเมอืงทีม่ชีมุชนทีเ่ห็นไดชดัเจนน้ัน อาจมโีอกาสในการพัฒนาและใหการจัดเตรียมดานสาธารณูปโภค
กิจกรรมอาจประกอบไปดวย

การว่ิงเตนใหมีบริการท่ีดีขึ้นกับผูมีอำนาจในทองถิ่น
การพัฒนาการเขาถึงน้ำและไฟฟา
การปรับปรุงท่ีอยูอาศัย
การใหความมั่นใจกับสิทธิในการครองบานและท่ีดิน
การปรับปรุงน้ำและสุขอนามัย
การพัฒนาการเขาถึงการศึกษาของเด็ก ๆ
การปรับปรุงการเขาถึงบริการทางสุขภาพและคลินิก

5. HIV และเอดส และวัณโรคมแีนวโนมทีจ่ะแพรออกไปในเมอืงมากกวา และในพ้ืนท่ี ๆ มปีญหาเร่ืองนี้
ควรศึกษางานริเร่ิมดานลางน้ี:

การต้ังกลุมอาสาสมัครใหคำปรึกษาและการต้ังศูนยตรวจสอบโรค
กิจกรรมสรางการตระหนักรเูรือ่ง HIV และเอดส
กิจกรรมสรางรายไดทางเลือกสำหรับผูคาประเวณี
การชวยเหลือและกิจกรรมการสรางรายไดสำหรบัผตูดิเชือ้ HIV และเอดส
การดแูลหญงิมายและเด็กกำพราในเรือ่งของทีอ่ยอูาศยั การศกึษาและการสรางรายได

กระบวนการใชอูโมจาในเมืองคอนขางจะคลายกับกระบวนการท่ีถูกใชกับชนบทส่ิงท่ีแตกตางกันมากก็
คอื การใหคำจำกัดความกบักลมุตาง ๆ ทีเ่ขาไปทำงานดวยในที ่ๆ มชีมุชนทีเ่ห็นไดชดัเจนนัน้ เร่ืองสำคญั
ก็คอื การคนหาวาพวกเขามีความเปนหน่ึงเดียวกันในฐานะของกลมุมากเพียงใด เพ่ือทีจ่ะสามารถทำงาน
บางอยางใหบรรลุผลได
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¢åÕ§‘¥ ãß∑å“¬
มนษุยเอย พระองคทรงสำแดงแกเจาแลววาอะไรดี
และพระเจาทรงมีพระประสงคอะไรจากเจา
นอกจากใหกระทำความยุติธรรมและรักสัจกรุณา
และดำเนนิชวิีตดวยความถอมใจไปกบัพระเจาของเจา

มคีาห 6:8

เราอธษิฐานทีท่านจะมกีำลงัตอสกัูบการเดินทางอันยาวนานน้ี - ไมใชกำลังอนันากลัวของฟนท่ีขบกนัแนน
แตเปนกำลังแหงพระสิริที่พระเจาทรงประทานให กำลังท่ีทนทานตอสิ่งท่ีไมอาจทนทานไดและเทออกมา
เปนความช่ืนชมยินดี การขอบพระคุณพระบิดาผูทรงทำใหเราเขมแข็งพอท่ีจะเปนสวนหน่ึงของทุกส่ิง
ที่สดใสและงดงามท่ีพระองคทรงมีไวสำหรับเรา

โคโลส ี1:11 จากพระคัมภรีฉบบั The Message
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°. ∫∑∫“∑À≈—°„π°√–∫«π°“√ÕŸ‚¡®“

มผีคูนมากมายท่ีมสีวนรวมในอูโมจา การเขียนออกมาวาแตละบทบาททำหนาท่ีอะไรบางในกระบวนการน้ี
จงึมปีระโยชนมาก และเปนสิง่สำคญัท่ีทัง้ผหูญิงและผชูายจะมสีวนรวมในบทบาทเหลาน้ี

i) ºåŸª√– “πß“π‚§√ß°“√

ผูประสานงานโครงการดูแลจัดการภาพรวมของโครงการอูโมจาในฐานะตัวแทนของคณะนิกายหรือ
องคกรคริสเตียนของพวกเขา

บทบาทหนาทีคื่อ:
ประสานงานกับผนูำอาวุโสของคณะนิกายเก่ียวกับขัน้ตอน
การทำงาน
ทำงานกับผนูำอาวุโสของครสิตจกัรในการระบุคริสตจกัร
และชุมชนทีม่คีวามเหมาะสมท่ีจะเขาไปทำงานดวย
คัดเลือกวิทยากรกระบวนการในพ้ืนท่ี
ทำใหแนใจวามีการสนับสนุนการฝกอบรมวิทยากรกระบวนการ
ในพื้นที่เปนอยางดีและกระบวนการนี้ถูกปรับใหเขากับ
บริบทของทองถ่ินน้ัน
ติดตามผลและประเมินผลโครงการ
สือ่สารกบัผนูำอาวุโสของครสิตจกัรและคริสตจกัรอยเูปนประจำ เพ่ือความสนใจในกระบวนการจะ
เติบโตข้ึน และมีการอุทศิตนใหกับกระบวนการมากข้ึน และเพ่ือคนหาวาทุนใดมคีวามจำเปน
กับโครงการ

ii) ºåŸ„Àå°“√Õ∫√¡

ผใูหการอบรมเปนผทูีม่ปีระสบการณกับอูโมจา (พวกเขาอาจเปนผปูระสานงานโครงการก็ได)
บทบาทหนาท่ีของเขาคือ

การฝกอบรมและชวยเหลือวิทยากร
กระบวนการจำนวนหนึ่ง

iii) «‘∑¬“°√°√–∫«π°“√∑åÕß∂‘Ëπ
ทำงานกับคริสตจักรทองถ่ินและ
ชุมชนในระดับรากหญาเพ่ือ
อำนวยความสะดวกใหกับพวกเขา
ตลอดระยะการทำงานตาง ๆ ของอูโมจา
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iv) ºåŸπ”§√‘ μ®—°√∑åÕß∂‘Ëπ
บทบาทหนาท่ีของพวกเขาคือ:

การทำงานเคียงคูไปกับวิทยากรกระบวนการในการสรางวิสัยทัศนใหกับคริสตจักรเพ่ือปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวโยงกับโครงสรางของชุมชน

ขอสังเกต - ในบางสถานการณ หากผูนำคริสตจักรมีทักษะการอำนวยความสะดวก (ไมใชแคทักษะ
การเทศนา) พวกเขาอาจมคีวามเหมาะสมทีจ่ะเปนวิทยากรกระบวนการ

v) §√‘ μ®—°√∑åÕß∂‘Ëπ
บทบาทหนาท่ีของพวกเขาคือ:

ตดิสนิทกับอูโมจาอยางเต็มตวัผานการศึกษาพระคัมภรีและกิจกรรมตาง ๆ
ริเร่ิมและใหทรัพยากรกับโครงการทองถ่ินเพ่ือแสดงใหชุมชนไดเห็นวามีสิ่งใดบางท่ีเปนไปได
สนับสนุนสมาชิกท้ังชุมชนใหเขามามีสวนรวมกับอูโมจา
เปนสมาชิกชุมชนที่กระตือรือรนในการชวยปฏิบัติงานของชุมชน

vi) ™ÿ¡™π
บทบาทหนาท่ีที่ถูกนำโดยวิทยากรกระบวนการคือ

ระบุและวิเคราะหความตองการและทรัพยากรตาง ๆ
ในชุมชนของพวกเขา
ตัดสินใจรวมกัน
มีสวนรวมในการนำการตัดสินใจเหลาน้ันไปปฏิบัติ

vii) ºåŸπ”™ÿ¡™π
บทบาทหนาท่ีคือ:

สงเสริมชุมชนใหมีสวนรวมในอูโมจาในระดับที่สูงข้ึน
เปนสวนหน่ึงของข้ันตอนการตัดสินใจ
ชวยเหลือการปฏิบัติการของโครงการ
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vii) °≈ãÿ¡ºåŸª√– “πß“π∑åÕß∂‘Ëπ
นี่คือกลุมที่ถูกเลือกข้ึนมาโดยชุมชนเพ่ือใหการชวยเหลือวิทยากรกระบวนการ

บทบาทหนาท่ีคือ:
ชวยจัดเตรียมการประชุมตาง ๆ ของชมุชน
ประสานงานการเก็บรวบรวมขอมูล
ทำใหแนใจวาชุมชนมีการใครครวญกระบวนการทำงานอยูเปนประจำ

ix) ºåŸπ”Õ“«ÿ‚ ¢Õß§√‘ μ®—°√

บทบาทหนาท่ีของผนูำอาวุโสของคริสตจกัรของคณะนิกายหรือเครอืขายของคริสตจกัรทองถ่ินท่ีทำงานผาน
อูโมจาคอื:

สงเสริมอูโมจาภายในคณะนิกายหรือองคกรของพวกเขาโดยใชการเทศนา การประชุม ฯลฯ
ทำใหแนใจวามีเจาหนาท่ีและทรัพยากรอยางเพียงพอท่ีจะชวยทำใหกระบวนการน้ีเกิดข้ึนไดจริง
ติดตามผลโครงการอยูเปนประจำในการประชุมคณะกรรมการระดับอาวุโส
เย่ียมเยียนคริสตจกัรและชุมชนอูโมจาตาง ๆ
วางแผนของโครงการและชวยใหโครงการเติบโตผานคริสตจักรท่ีพวกเขามีความรับผิดชอบอยู
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¢) ‡√◊ËÕß√“«μã“ß Ê ¢Õß°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßæ≈‘°øÑúπ

นีค่อืสองเรือ่งราวท่ีแสดงใหเห็นผลกระทบของโครงการอูโมจา เร่ืองหน่ึงมาจากแอฟริกาและอีกเร่ืองหน่ึง
มาจากเอเชยี
°√≥’»÷°…“: ‚Õ·§√‘ ™ÿ¡™π∑’ËÕ“∫πÈ”ª»ÿ —μ«è π“√Õ§ ‡§π¬ã“

โอแคริคือหนึ่งในหลายชุมชนในนารอคที่ผานกระบวนการอูโมจา กระบวนการน้ีเร่ิมขึ้นในป ค.ศ. 2000
และผลลพัธอนัโดดเดนท่ีไดรบัการประเมินในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2006

ในเบ้ืองตน รัฐบาลเปนผูใหที่อาบน้ำสำหรับปศุสัตวกับโอแคริ หลังจากน้ันไมนาน มันก็พังลงอยูใน
สภาพทรุดโทรม ระหวางกระบวนการอูโมจา ชมุชนระบุวาส่ิงน้ีคอืหน่ึงในแผนการปฏิบตังิานอันดับตน ๆ
ของพวกเขา

สวนสำคญัของกระบวนการคือการสงเสริมใหชมุชนวิเคราะหวาเหตุใดทีอ่าบน้ำปศุสตัวจงึตกอยใูนสภาพ
ชำรดุทรุดโทรม และพวกเขาจะปฏิบตัแิตกตางออกไปอยางไรเพ่ือจะหยุดไมใหสิง่น้ีเกิดข้ึนซ้ำอีกคร้ัง

ผปูกครองของเดก็ในโรงเรียนตัดสนิใจเปนผรูบัผดิชอบทำการซอมแซมและตัง้ทีอ่าบน้ำปศสุตัวขึน้มาใหม
เน่ืองจากพวกเขาท้ังหมดเปนเจาของปศุสตัวและเห็นความสำคญัท่ี ๆ อาบน้ำปศุสตัวจะใชงานไดอกีคร้ัง
หน่ึงพวกเขาตัดสนิใจทีจ่ะบรหิารท่ีอาบน้ำปศสุตัวใหมคีวามโปรงใสตอชมุชน พวกเขาต้ังกฎและระเบียบ
ตาง ๆ สำหรับการใชที่อาบน้ำปศุสัตวและตกลงเร่ืองคาธรรมเนียมในการใชงาน พวกเขาสัมภาษณ
เลอืกผดูแูลใหมขึน้มาคนหน่ึงซึง่จะไดรบัเงนิเดือนทีม่าจากรายไดทีเ่กิดจากท่ีอาบน้ำปศสุตัวนี ้และผดูแูล
จะตองรายงานใหชุมชนทราบวาใครไมทำตามกฎระเบียบตาง ๆ พวกเขาต้ังระบบคาปรับสำหรับ
ผูที่ไมทำตามกฎซ่ึงนำไปปฏิบัติอยางประสบความสำเร็จ
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ผลกระทบ

ที่อาบน้ำปศุสัตวสงผลตอผลลัพธเหลาน้ีโดยตรง

มกีารลดลงของโรคในปศุสตัวอยางเห็นไดชดัในสามปทีผ่านมา และส่ิงน้ีสงผลใหกับการเพ่ิมจำนวน
ในฝูงและเพ่ิมรายไดใหกับครัวเรือน
ที่อาบน้ำปศุสัตวสรางรายไดเพียงพอท่ีจะจายเงินเดือนใหกับผูดูแลและการบำรุงรักษาที่อาบน้ำ
รายไดนัน้เพียงพอท่ีจะชวยปรับปรงุหองเรียนและส่ิงตาง ๆ ในโรงเรียน
ผปูกครองไดรบัทกัษะมากมายจากกระบวนการน้ี รวมถงึการวางแผนการต้ังงบประมาณ การสัมภาษณ
และการคัดเลือก และการจัดระบบท่ีมคีวามโปรงใสขึน้มา

ยังมีผลลัพธที่ไกลออกไปอีกเชนกันอันเปนผลจากกระบวนการอูโมจา

การกอสรางอาคารคริสตจกัรหลังเกาท่ีโอแคริเสร็จสมบรูณและอาคารคริสตจกัรหลังใหมสำหรับสมาชกิ
60 คนกำลงัเร่ิมขึน้
ทีโ่อแคริ มหีองเรียนถาวรสามหองทีถู่กสรางข้ึนและอยใูนการใชงาน
สมาชกิชมุชนหลายคนกำลงัเริม่ปรบัปรงุปศสุตัวของพวกเขา โดยเฉพาะผานทางการปรับปรงุพันธุ
ในป ค.ศ. 2000 ทีน่ัน่ยังไมมกีลมุชวยเหลือตวัเอง เวลาน้ีมแีปดกลมุทีถู่กต้ังข้ึนและกำลงัดำเนนิธุรกจิ
ขนาดเล็กสรางรายไดเพ่ือตอบสนองความตองการในครอบครัว
ชุมชนไดแตตั้งคณะกรรมการงานพัฒนาท่ีพบกับทุกเดือนและประกอบไปดวยชายและหญิง
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°√≥’»÷°…“ : Õß§è°√æ—≤π“·∫∫Õß§è√«¡ Wholistic Development Organization (WDO)
ª√–‡∑»°—¡æŸ™“
ภมิูหลงั
ในประเทศกัมพชูา ป ค.ศ. 1970 รฐับาลเขมรแดงบัน่ทอนความสามารถของประชาชนในการดูแลครอบครวั
ของตวัเอง บัน่ทอน ความสามารถทีจ่ะตดัสินใจในชมุชนและทีจ่ะมสีวนรวมในกจิกรรมชมุชนดวยผลดงักลาว
การตอบสนองความตองการของชมุชนจากครสิตจกัรมกัจะเนนไปทีก่ารบรรเทาทุกข ซึง่กอใหเกิดการพ่ึงพา
ผอูืน่

องคกรพัฒนาแบบองครวม (WDO) ซึ่งเปนองคกรคริสเตียนท่ีตองการคัดคานการพ่ึงพาผูอื่นและ
ชวยอำนวย ความสะดวกใหกับ ครสิตจกัรทองถ่ินเพ่ือใหอำนาจกับชมุชนทีจ่ะลงมอืทำงาน  พวกเขาฝกอบรม
วิทยากรกระบวนการท่ีเปนคริสเตียนข้ึนมา คนเหลาน้ีเปนผสูรางวิสยัทัศนใหกับคริสตจกัรทองถ่ินคริสตจกัร
ทองถิ่นเลือก สมาชิก 6 คนขึ้นมาเปนกลมุแกนนำ ซึง่ทำงานกบัชมุชน ในการระบุปญหาและทางแกไขที่
เปนไปได วิทยากรกระบวนการและกลมุแกนนำคริสเตียนน้ีใหการชวยเหลือชมุชนตาง ๆ ในขณะท่ีพวกเขา
จัดการกับปญหาของตัวเองดวยเชนกัน

จุดประสงคการทำงานของ WDO
เพ่ือกอตัง้กลมุครสิเตียนแกนนำเพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับงานริเร่ิมของชมุชนทีช่วยสงเสริมความมัน่คง
ทางอาหาร พัฒนารายไดและสุขภาพ

ขัน้ตอนกระบวนการ
1. คัดเลือกและฝกอบรมวิทยากรกระบวนการ
2. คดัเลือกชมุชนเปาหมาย  WDO เปนผเูลือกชมุชนโดยมีพ้ืนฐานอยบูนความตองการและความเติบโต
เปนผูใหญของคริสตจักรทองถิ่นและความเปนผูนำในคริสตจักร

3. การสรางกลุมแกนนำคริสเตียนของชุมชน
4. ชุมชนตองวิเคราะหและวางแผนการปฏิบัติงาน
5. ลงมอืปฏบิตังิาน ชมุชนจะตองลงมอืจดัการกับปญหา วิทยากรกระบวนการท่ีทำงานพฒันาชุมชนและ
กลุมแกนนำคริสเตียนเปนผูอำนวยความสะดวกใหกับกระบวนการ

6. พัฒนาศักยภาพของกลมุแกนนำครสิเตยีน โดยวิทยากรกระบวนการท่ีทำงาน
พัฒนาชุมชนจะลงทุนใหเวลาเพ่ือพัฒนาสมาชิกของกลุมแกนนำคริสเตียนข้ึนมา
โดยทำผานจากกระบวนการท้ังหมด เพ่ือในทีส่ดุแลวพวกเขาจะสามารถบรหิาร
งานริเริ่มของชุมชนไดโดยมีการชวยเหลือเพียงเล็กนอยเทาน้ัน

ทราเพง กะ
ทราเพง กะ คอื ชมุชนยากจนท่ีมพ้ืีนดินอนัแหงผาก มกีารอพยพออกจากพ้ืนท่ีสขุภาพ
อนัย่ำแย และหน้ีสนิ มคีวามเช่ือใจกนัและการรวมมอืกนัอันนอยนิดระหวาง
สมาชกิชมุชน ครสิตจกัร ประกอบไปดวยสมาชกิ 4 คน และพวกเขาถูกขมเหง
และท้ังชมุชนไมใหความสำคัญแกพวกเขา หลังจากกระบวนการขับเคล่ือนชุมชน
สมาชกิในชมุชนเริม่ทำงานดวยกันเพ่ือจดัการกับปญหาของพวกเขา
เชน การขุดพัฒนาบอน้ำ และการจัดต้ังระบบชลประทานข้ึนมา
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ผลกระทบ
1.  ทศันคติและความสัมพันธของสมาชกิในชุมชนเปล่ียนไปในแบบตาง ๆ ดงัน้ี

มีความแตกแยกทางสังคมนอยลงเน่ืองจากพวกผูชายไมจำเปนตองอพยพออกอีกตอไป
การสนทนาในชุมชนสงเสริมใหผูชายฟงผูหญิง
ดังนั้นผูชายจึงมีความเคารพผูหญิงมากข้ึน
มคีวามรุนแรงในครอบครัวนอยลงและผชูายชวยแบงเบางานของผหูญิงมากข้ึน เชน การทำสวน
การตักน้ำและการทำอาหาร
มกีารทะเลาะวิวาทและการตอสนูอยลงในหมบูาน และมผีตูดิเหลานอยลง
การตัดสินใจยุติธรรมมากข้ึนและรวมเอาทุกคนเขามาในการตัดสินใจ

2.  ทศันคตติอครสิตจกัรมกีารเปล่ียนแปลงเชนเดียวกัน

คริสเตียนมีความมั่นใจมากขึ้นท่ีจะดูแลเพ่ือนบานและบอกเลาเร่ืองราวความเช่ือของพวกเขา
มีการขมเหงนอยลงและมีความเคารพคริสเตียนมากข้ึน
ครสิตจกัรมกีารเติบโต เวลาน้ีทกุครอบครัวมาคริสตจักรยกเวนแตสองครอบครัวเทาน้ัน
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1. ผท่ีูเคยประสบกับความยากจนมากอนมีแนวโนมท่ีจะเปน
วทิยากรกระบวนการท่ีดท่ีีสดุ
วิทยากรกระบวนการไมจำเปนตองมีคุณสมบัติหรือประสบการณ
งานพัฒนาใด ๆ มากอน ทีจ่รงิแลวผทูีม่คีณุสมบตัดิานน้ีมกัจะไม
ยินดนีกัท่ีจะอยใูนชมุชน หรือ เดินทางไปยังทีห่างไกล และไมอยู
กับ WDO นานนัก

วิทยากรกระบวนการท่ียินดีทีจ่ะใชเวลาในชุมชน รวมถึงการคางคืน
(ซึง่เจาหนาท่ีดานงานพัฒนาหลายคนไมยินดีทีจ่ะทำ) จะนำไปสกูาร
สรางความสัมพันธอนัลกึซึง้ทีส่งเสริมความสำเร็จใหกับกระบวนการ
ขับเคล่ือนชุมชน
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2.  การสรางความสมัพนัธเปนการชวยเอาชนะการพึง่พาผอ่ืูนของชมุชน

ในจุดเร่ิมตนของกระบวนการ ชุมชนตาง ๆ มักจะตอตานวิธีการแบบมีสวนรวม ตอตานการเนนย้ำ
เรื่องความสำคัญของการมีสวนรวมของชุมชนและความรับผิดชอบของชุมชน แต WDO เอาชนะ
ความทาทายน้ี   โดยการใหเวลากับแตละชมุชน สรางความสัมพนัธและแบงปนวิสยัทัศนในการทำงาน

3.  โครงสรางอำนาจทียั่งคงอยอูาจรสูกึวากระบวนการน้ีเปนการคุกคามอำนาจ

โครงสรางอำนาจของทองถ่ิน เชน คณะกรรมการพัฒนาหมบูาน อาจรสูกึวาถูกคุกคามในบางคร้ัง อนัเน่ืองมา
จากตัวกระบวนการท่ีใหอำนาจกับคนยากจนและใหเสียงแกพวกเขา ภายในเวลาไมก่ีเดือน กระบวนการน้ี
มกับรรลผุลในชมุชนไดไกลกวา เทียบกับทีค่ณะกรรมการจะบรรลผุลในหลายป

4.  กระบวนการนีท้ำงานไดดกีวาเมือ่ทำงานกบัคริสตจกัรทองถ่ินท่ีมีความม่ันคงแลว

หากคริสตจักรยังพ่ึงเริ่มตนและยังไมเติบโตเปนผูใหญ พวกเขาจะไมสามารถรับเอาความรับผิดชอบใน
การเปนตวัเรงในกระบวนการขับเคลือ่นชมุชน พวกเขาจะมองกระบวนการในแบบท่ีเปนโอกาสท่ีจะทำให
ครสิตจกัรเติบโตโดยใชการใหความชวยเหลือมาเปนสิง่ลอใจใหคนมาเปนครสิเตียน แทนท่ีจะเปนโอกาส
สำหรบัครสิตจกัร ในการแสดงใหเห็นวาครสิตจกัรหวงใยชมุชน
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