
สรุปผลการเสริมสร้างสุขภาพกับการท างานเป็นทีม เพื่อขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์เขต ๗ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๑. หัวข้อ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    โดย นายจ าลอง วรศรี ผู้อ านวยการส่วนสุขภาพสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต ๗  

ค าขวัญวันครูแห่งชาติที่ผ่านมาว่า “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี” ก็เพ่ือจะ
สะท้อนให้เห็นบทบาท ความส าคัญ ของผู้ที่เป็นครู อาจารย์ ที่มีต่อศิษย์ ต่อประเทศชาติ   โดยที่ก็ต้องมีการ
พัฒนาตนเองให้เข้ากับยุคสมัย และบริบทของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป   การปรับตัวของครูนั้น จะ
เปรียบเสมือนคลื่นลูกแรกๆ ในทะเลที่จะสร้างคลื่นลูกต่อๆ มา ก็คือเราทุกคน ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ที่จะ
เป็นก าลังส าคัญตามหน้าที่ ความรับผิดชอบของตน ที่มีต่อส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ ดังนั้น การปฏิรูป
ในวงการครู และการปฏิรูปด้านการศึกษา จึงถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาอย่างยั่งยื น ในระยะยาว ทั้งนี้
การเป็นครูมิเพียงเป็นแต่กาย แต่นาม  แต่ต้องเป็นครูด้วยจิตวิญญาณ ยกตัวอย่าง “ครูไอซ์” ด าเกิง มุ่งธัญญา 
ซึ่งเป็นผู้พิการทางสายตาทั้ง 2 ข้าง แต่สามารถเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สื่อโซเชียล
ได้น าเรื่องราวดีๆ ของครูไอซ์ มาเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายคน  

“แม่แจ่มโมเดล” และ “แม่แจ่มโมเดลพลัส” ที่เป็นการบูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาหมอกควัน
และไฟปุาอย่างยั่งยืนครบวงจร ตั้งแต่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการที่ดิน การลด
การปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ รวมไปถึงการปูองกันรักษาปุา เป็นต้น 

“แม่แจ่มโมเดล” มีจุดเริ่มต้นจากวิกฤตปัญหาไฟปุา หมอกควันที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยหลาย
ประการ ทั้งการลดลงของพ้ืนที่ปุา แนวทางการจัดการปุา ลักษณะการใช้ที่ดินและรูปแบบของระบบการผลิตที่
สัมพันธ์กับปากท้องของประชาชน จากวิกฤตปัญหาได้น าไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคส่วนต่างๆ และการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุ และเชื่อมโยงกับปัญหาด้านอ่ืนๆ ผ่านกระบวนการส ารวจและจัดท า
ข้อมูลพ้ืนที่ โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศสี และเครื่องส ารวจพิกัด (GPS) รวมทั้งมีการจ าแนกขอบเขต การใช้
ประโยชน์ที่ดินท ากินออกจากที่ปุา การจัดท าประชาคมหมู่บ้านเพ่ือก าหนดกติกาการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
ร่วมกัน โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งแล้วก าหนดเปูาหมายร่วมกัน ใช้กลไกความร่วมมือและฐานข้อมูล ข้อเท็จจริง ที่มี
ระบบฐานข้อมูลการจ าแนกแนวเขตการจัดการที่ดิน และการจัดการทรัพยากร ที่ ได้มาจากการมีส่วนร่วมของ
ทุกฝุาย ท าให้ได้รับการยอมรับจนประสบความส าเร็จในแง่ของการแก้ไขปัญหาไฟปุาและหมอกควัน สามารถ
ลดการเผาปุา และลดค่าความร้อนของพ้ืนที่ลงได้อย่างชัดเจน ท าให้อ าเภอแม่แจ่ม เปลี่ยนจากพ้ืนที่ที่มีค่าจุด
ความร้อนมากท่ีสุดล าดับต้นๆ เกือบทุกปี มาเป็นพื้นที่ที่เกิดจุดความร้อนน้อยที่สุดในช่วง ๖๐ วันอันตราย ของ
จังหวัดเชียงใหม่ ในปี ๒๕๕๙ รวมทั้งสามารถขยายไปสู่การแก้ปัญหาในมิติอ่ืนๆ ด้วย และถือเป็นต้นแบบ
ความส าเร็จของการขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือเชิงพ้ืนที่ในรูปแบบ “ประชารัฐ” ที่จะตอบโจทย์ทั้งการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

ความส าเร็จดังกล่าว น าไปสู่การพัฒนายุทธศาสตร์แม่แจ่มโมเดล พลัส ที่ยกระดับจากการ
แก้ไขปัญหาวิกฤตเฉพาะหน้า ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากปัญหาไฟปุาหมอกควัน ไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ 
ที่ตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง โดยใช้หลักการแก้ปัญหาความ

เอกสารแนบ 3 



ขัดแย้ง แบบบูรณาการ และการให้ทุกฝุายมีส่วนร่วม โดยนอกจากการบริหารจัดการการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 
ในกรณีของแม่แจ่มโมเดลแล้ว ก็ยังมุ่งแก้ไขปัญหาที่ต้นตอ โดยใช้มาตรการด้านกฎหมาย แก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิ 
ผ่านการส ารวจและข้อตกลงร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาระบบจัดการร่วม เพ่ือบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู การปูองกันการบุกรุก ส่งเสริมการปลูกปุาเพ่ิมรายได้ การจัดการ
น้ าแบบมีส่วนร่วม ทั้งการพัฒนาอาชีพ เศรษฐกิจชุมชน ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ด้วยการพักช าระ
หนี้สูงสุดนานถึง ๗ ปี ให้กับประชาชนที่หันมาปลูกพืชแนวทางใหม่ เพ่ือช่วยเหลือในการประกอบอาชีพ และ
เสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งอีกด้วย 

๒. หัวข้อ การดูแลสุขภาพที่ดี ชีวีมีสุข 
    โดย อ.จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์  
          มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  เมื่อเกิดภาวะเจ็บปุวยฉุกเฉินจะท าอย่างไรดี และกินอย่างไร สร้างสมดุลให้ชีวิต เจ็บปุวย
ฉุกเฉินโทร ๑๖๖๙ การประเมินเบื้องต้น มี ๒ ลักษณะ  

๑.การประเมินสถานการณ์สถานที่เกิดเหตุ (วัตถุอันตราย)  
๒.การประเมินอาการผู้ปุวย โรคชักเกร็ง เป็นลม โรคหอบจากอารมณ์ เจ็บหน้าอกโรคหัวใจ 

  การกินอาหารเป็นยาดีกว่ากินยาเป็นอาหาร ผักพ้ืนบ้านที่ดีที่เป็นยา แก้อาการปวดหัว เป็น
หวัด ไอ จามบ่อย โรคภูมิแพ้ โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบบ่อย แพ้ฝุุนละอองไรฝุุน โรคหอบ หืด ไอเรื้อรัง ไข
ข้ออักเสบ ท้องอืด แก๊สมาก ท้องผูก ขับถ่ายอุจจาระล าบาก โรคกระเพาะอาหาร เวียนหัว คลื่นไส้ง่าย วัยทอง 
วูบวาบ อารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย กระดูกพรุน ความจ าไม่ดี มะเร็วเต้านม 
  ผักพ้ืนบ้าน กล้วยน้ าว้า กระเจี๊ยบแดง มะเขือมอญ กระเทียม กระชาย กะเพรา ขมิ้น ข่า ขิง 
ลูกเดือย ใบบัวบก ตะไคร้ มะขาม บวบเหลี่ยม 
  กินอาหารกับธาตุต่างๆ  

ธาตุดิน - ดื่มน้ าผักผลไมท้ี่มีรสฝาด หวาน มัน และเค็ม 
ธาตุน้ า - ดื่มน้ าผักผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว ขม 
ธาตุลม - ดื่มน้ าผักผลไม้ที่มีรสเผ็ดร้อน 
ธาตุไฟ – ดื่มน้ าผักผลไม้ที่มีรสหอมเย็น(สุขุม) จืด 

๓. หัวข้อ การเสริมสร้างสุขภาพกับการท างานเป็นทีม (การบรรยาย) 
     โดย อ.ดร. พีรเทพ รุ่งคุณากร ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์  
          มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

เป็นที่ทราบกันดีว่า ช่วงที่เรามีสุขภาพดี มีความสุขกายสบายใจ ย่อมปฏิบัติงานได้ดีกว่า ช่วงที่
เจ็บปุวย มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจ เพียงแต่พนักงานในองค์กรยิ้มแย้มแจ่มใส บรรยากาศในองค์กร 
ความสัมพันธ์ การประสานงาน การช่วยเหลือกันก็ดีขึ้น การท างานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น คุณภาพของสินค้า 
และบริการตรงตามความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้การประกอบการของบริษัทดีขึ้น สามารถแบ่งปันผลก าไร 
มาตอบแทนพนักงาน ทั้งในรูปของ โบนัส การปรับปรุงสภาพแวดล้อมเครื่องมือ เครื่องจักร และพัฒนาคนใน
องค์กร ให้มีความรู้ความสามารถดีขึ้น ท าให้พนักงานในองค์กรมีขวัญ และก าลังใจจงรักภักดีต่อองค์กร 
ปฏิบัติงานในหน้าที่ ได้ เต็มก าลังความสามารถ ไม่ลาปุวยเป็ นนิจ องค์กรสามารถรักษาคนมีความรู้ 



ความสามารถให้อยู่กับองค์กรได้ ไม่ลาออกไปแสวงหางานใหม่ องค์กรเข้าสู่วงจรแห่งสุขภาวะ ท าให้ความ
เจริญรุ่งเรืองตกแก่เจ้าของกิจการ และพนักงาน ทับถมทวีคูณอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน อยู่ในวัฏจักรแห่งความ
เจริญ ดังรูปที่ ๑ 

 
รูปที่ ๑ วงจรแห่งสุขภาวะ 

ในทางกลับกัน ถ้าองค์กรใดเต็มไปด้วยบุคลากร หรือพนักงานที่มีความทุกข์กายทุกข์ใจ 
ปราศจากความสุข ลาปุวยเป็นนิจ ลากิจเป็นประจ า งบค่ารักษาพยาบาล ค่าบริหารจัดการในการให้ ผู้อ่ืน มา
ท างานแทนก็จะสูงขึ้น บรรยากาศในการท างานในองค์กร และผลิตผลย่อมเป็นไปในทางเสื่อม องค์กรขาด
ความก้าวหน้าเติบโต ผลประกอบการตกต่ า ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่างๆ ย่อมไม่ได้ทัดเทียม กับองค์กรที่มี
คุณภาพ ขาดงบประมาณที่จะมาปรับปรุงองค์กร ขวัญก าลังใจของผู้คนในบริษัทตกต่ า คนที่มีความรู้
ความสามารถ ซึ่งเป็นก าลังผลิตส าคัญหนีออกจากบริษัท ส่งผลต่อเนื่องเป็นลูกโซ่หมุนเวียน เป็นวงจรแห่งทุกข
ภาวะ อยู่ในวัฏจักรแห่งความเสื่อม ดังรูปที่ ๒ 

 
รูปที่ ๒ วงจรแห่งทุกขภาวะ 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น การธ ารงรักษา และสร้างเสริมสุขภาพของคนในสถาน
ประกอบการ จึงมีความส าคัญต่อความส าเร็จ ความเจริญเติบโตก้าวหน้าของทั้งองค์กร รวมถึงคนในองค์กร 
และผลประโยชน์ไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น งบค่ารักษาพยาบาลของกองทุนทดแทน กองทุนประกันสังคม และของ
บริษัทประกันสุขภาพย่อมลดลงด้วยเช่นกัน ประเทศชาติได้ประชากร และองค์กรที่มีคุณภาพ ลดภาวะในการ
พ่ึงพารัฐ อีกท้ังยังสร้างรายได้แก่รัฐ ในรูปภาษีอากรที่มากข้ึน เพ่ือไปใช้ในการบ ารุงประเทศไทยส่วนรวม 

คนในวัยท างานใช้ชีวิตขณะที่ตื่นอยู่ในที่ท างานมากที่สุดในแต่ละวัน เราใช้ชีวิตอยู่ในที่ท างาน
๘-๙ ชั่วโมง ต้องรับประทาอาหารในที่ท างาน หรือบริเวณใกล้เคียงวันละ ๑-๒ มื้อ ใช้ห้องน้ า สิ่งอ านวยความ
สะดวกภายในองค์กร สัมพันธ์กับหัวหน้า เพ่ือนร่วมงาน และลูกน้อง สัมผัสกับสิ่งแวดล้อม เครื่องมือ เครื่องจักร 



วัตถุดิบ สารเคมี เสียง ฝุุน และความร้อน จะเห็นได้ว่า ที่ท างานมีอิทธิพลต่อชีวิต และสุขภาพอย่างมาก 
นอกจากเหตุผลในแง่อิทธิพลของที่ท างานต่อสุขภาพแล้ว ในแง่ของการด าเนินการ ก็มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง 
เพราะคนในองค์กรแบ่งเป็นหมวดหมู่ พนักงานปฏิบัติการ พนักงานขาย พนักงานส านักงาน และฝุายจัดการ 
คนในกลุ่มแต่ละกลุ่มมีความคล้ายคลึงกัน ในด้านพื้นฐานการศึกษา ความคิด วัฒนธรรม และวิถีชีวิต จึงมีปัจจัย
เสี่ยง ปัจจัยเสริมทางด้านสุขภาพ ที่คล้ายคลึงกัน การค้นหาปัญหา สาเหตุและทางแก้ไข จึงสามารถด าเนินการ
ได้ไม่ยาก และเกิดผลดีมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพสูงกว่า การด าเนินงานในชุมชนทั่วไป นอกองค์กรที่มี
ความหลากหลาย ปัญหาสาเหตุบางเรื่องมีความเฉพาะตัวมาก 

ในด้านทรัพยากร และการจัดการ สถานประกอบการขนาดกลาง และขนาดใหญ่ก็มีความ
พร้อมในการ สร้างเสริมสุขภาพ เพราะมีงบประมาณ มีเจ้าหน้าที่ทางด้านความปลอดภัย และสุขภาพอยู่ใน
ระดับหนึ่ง มีคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่มีความรู้ความสามารถ ในการจัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรม
ต่างๆ ดีอยู่แล้ว จึงย่อมไม่เป็นการยากล าบาก ที่จะขยายบทบาทของคณะกรรมการเหล่านั้น เข้าไปในเรื่องของ
การสร้างเสริมสุขภาพ และความจริงแล้ว ในปัจจุบันก็มีกิจกรรมทางด้านสุขภาพ และความปลอดภัยอยู่บ้าง
แล้ว เพียงแต่กลวิธียังไม่ครอบคลุมเบ็ดเสร็จ และการด าเนินการยังขาดการบูรณาการด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน ท า
ให้ขาดพลังที่จะสร้างเสริมซึ่งกันและกัน ผลที่ได้จึงยังไม่ชัดเจน หากทุกฝุายร่ วมมือร่วมใจกัน ช่วยกันแก้ไขจุด
ด้อย น ากลยุทธ์ และวิธีการที่มีคุณภาพมาใช้ ก็ย่อมจะเห็นแรงงานไทยที่มีคุณภาพ มีสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
องค์กรเข้มแข็ง เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างสังคม ให้น่าอยู่ยิ่งข้ึนได้ 
ประโยชน์ของการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กร 
องค์กร : 

๑. ผลผลิตสูงขึ้น คุณภาพสินค้าและบริการดีขึ้น 
๒. ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
๓. ลดการลาปุวย ลดผลกระทบจากการลาปุวย 
๔. ลดค่ารักษาพยาบาล 
๕. ความสัมพันธ์ของคนในองค์กรดีขึ้น 
๖. พนักงานมีความภักดีต่อองค์กรมากขึ้น 

พนักงาน : 
๑. มีความสุขกาย สบายใจ 
๒. มีผลงานดี มีความมั่นคงในอาชีพ 
๓. ได้รับค่าตอบแทน และสวัสดิการที่ดี 
๔. มีความสัมพันธ์ และได้รับการยอมรับจากเพ่ือนร่วมงาน 
๕. มีความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพที่ได้จากที่ท างาน สามารถน าไปเผยแพร่ต่อบุคคล ในครอบครัว 

และชุมชนได้ 
 
 



สังคม ประเทศชาติ : 
๑. ได้องค์กรที่มีคุณภาพ เป็นแบบอย่างได้ 
๒. องค์กรเติบโต สร้างงาน สร้างรายได้ให้รัฐ 
๓. ลดภาระของภาครัฐในการจัดสวัสดิการรักษาโรคเรื้อรัง และโรคที่ปูองกันได้ เช่น โรคจากการสูบ
บุหรี่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเอดส์ การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ เป็นต้น 

๔. หัวข้อ การเสริมสร้างสุขภาพกับการท างานเป็นทีม (ฝึกปฏิบัติ)  
     โดย ผูแ้ทนจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนสร้างความคุ้นเคย และลดช่องว่างระหว่างกัน โดยการจัดบุคคลที่ไม่
รู้จักกันให้มาอยู่ร่วมกันในแต่ละส่วน/ฝุาย ท าให้สามารถเข้าถึงการพัฒนาทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ ใน
กิจกรรมดังกล่าวได้เสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยสอดคล้องกับแนวคิด และทฤษฎี
ความขัดแย้ง ทฤษฎีการคิดเชิงบวก การท างานเป็นทีม  ดังนี้ 

๔.๑ แบ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมออกเป็นกลุ่มๆ ละสี  จ านวน ๔ สีๆ ละ ๑๗ คน 
๔.๒ ให้แต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่ม  
๔.๓ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท ากิจกรรม โดยใช้เวลาแต่ละกิจกรรมประมาณ ๑๕ นาท ี
๔.๔ กรรมการจะอธิบายวิธีการเล่นกิจกรรมให้แกผู่้เข้ารับการฝึกอบรม เมื่ออธิบายเสร็จ ให้ผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมเริ่มท าการแข่งขันกิจกรรม 
๔.๕ เมื่อหมดเวลาการแข่งขันในแต่ละกิจกรรม กรรมการจะประกาศสีที่ชนะ 
๔.๖ ท าการเล่นกิจกรรมจนครบ สีใดทีเ่ล่นกิจกรรมชนะมากท่ีสุด จะได้รับรางวัล 

รายละเอียดการแบ่งสี จ านวน ๔ สี 
สีที่ ๑ สีฟูา   สีที่ ๒ สีส้ม  
สีที่ ๓ สีเขียว    สีที่ ๔ สีชมพู 

รายละเอียดกิจกรรม 
กิจกรรมที่ ๑ ชื่อเกมส์ “วิ่งกระสอบ” 
อุปกรณ์  กระสอบปุาน เสากรวย 
จ านวนผู้เล่น ๑๖ คน สีละ ๔ คน/รอบ  
ประเภท แบ่งชาย-หญิง  
วิธีเล่น   

๑. ผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับกระสอบสีละ ๑ ใบ และใช้เท้าทั้งสองข้างสวมลงในกระสอบ โดยใช้
มือทั้ง สองข้างจับปากกระสอบให้แน่น   

๒. เมื่อผู้เล่นคนแรกในสีวิ่งไปถึงเสากรวยแล้ว จะต้องวิ่งกลับมายังจุดเริ่มต้น เพ่ือส่งกระสอบ
ต่อให้ผู้เล่นคนต่อไปวิ่งต่อจนครบตามจ านวนผู้เล่น  



๓. ถ้ากระสอบหลุดจากมือจะต้องหยุดก่อน แล้วดึงกระสอบขึ้นเพ่ือให้วิ่งต่อ แต่ต้องไม่ให้เท้า
หลุดออกจากกระสอบท าอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ จนครบ โดยไม่ก าหนดเวลาและเมื่อผู้เล่นคนสุดท้ายของสีใดวิ่ง
เข้าถึงเส้นชัยก่อน ถือว่าสีนั้นเป็นฝุายชนะ  

สรุปแนวคิดจากกิจกรรม 
วิ่งกระสอบเป็นกีฬาเสริมสร้างความสนุกสนานรื่นเริง ช่วยฝึกผู้เล่นมีการก้าวเท้าเป็นระยะ

เท่าๆ กัน และยังฝึกให้มีหลักในการทรงตัวที่ดี ท าให้สมาชิกภายในสีได้เรียนรู้ปัญหาและอุปสรรค ความ
รับผิดชอบร่วมกัน รวมถึงฝึกให้รู้จักวางแผน แก้ปัญหาและตัดสินใจร่วมกัน  

กิจกรรมที่ ๒ ชื่อเกมส์ “ตีกอล์ฟมะเขือยาว” 
อุปกรณ์  มะเขือยาว มะนาว เชือก 
จ านวนผู้เล่น ๔ คน สีละ ๑ คน/รอบ 
ประเภท แบ่งชาย-หญิง  
วิธีเล่น  

๑. ผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับอุปกรณส์ีละ ๑ ชุด  
          ๒. น ามะเขือยาวผูกติดไว้กับเชือกผูกเชือกติดกับเอว 
          ๓. ผู้เล่นน ามะเขือยาวที่ผูกติดกับเอว เลี้ยงมะนาวไปยังเส้นชัย สีไหนถึงก่อนเป็นฝุายชนะ 

สรุปแนวคิดจากกิจกรรม 
การเสริมสร้างการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นความส าเร็จของกิจกรรมต่างๆ มีความ

อดทนเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ รวมถึงมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักท างานตามขั้นตอน และสามารถน า
ศักยภาพขอตนเองมาใช้ในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ ๓ ชื่อเกมส์ “วิ่งผลัดลูกโปุง” 
อุปกรณ์  ลูกโปุงใส่น้ า 
จ านวนผู้เล่น ๒๐ คน สีละ ๕ คน/รอบ 
ประเภท รวมชาย-หญิง  
วิธีเล่น  

๑. ผู้เล่นทั้ง ๔ ทีม ต้องยืนเป็นแถวเรียงหนึ่งอยู่ด้านหน้า ผู้เล่นคนแรกอยู่หัวแถวเป็นผู้ชาย
ก่อน ให้ถือลูกโปุงน้ าไว้ 

๒. เมือ่กรรมการให้สัญญาณเริ่มเล่น ผู้เล่นคนแรกของทั้งสองฝุายออกวิ่งอ้อมเสา วิ่งกลับมายัง
จุดเดิมของตนเอง 

๓. พอวิ่งมาถึงสีของตน ก็ส่งลูกโปุงน้ าให้ผู้เล่นคนต่อไป ส่งกันเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะครบ
จ านวนผู้เล่นของสีตนเอง สีไหนครบก่อนสีนั้นเป็นฝุายชนะ 

 



สรุปแนวคิดจากกิจกรรม 
มีความรับผิดชอบและรู้จักท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ กลุ่มจะชนะได้ ต้องอาศัยการท างาน

เป็นทีม ท าให้เป็นคนมีเหตุผล เมื่อสมาชิกทุกคนร่วมมือร่วมใจสานต่อความคิดให้เกิดเป็นรูปธรรม ความส าเร็จ
ก็จะปรากฏให้เห็นด้วยความภูมิใจในผลงาน กระตุ้นให้เกิดความพยายาม และความอดทน ใจเย็นในการท างาน 
ความสามัคคีในทีม ความพร้อมเพรียง และมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

กิจกรรมที่ ๔ ชื่อเกมส์ “กินวิบาก” 
อุปกรณ์  ลูกโปุง แปูง เหรียญ น้ าอัดลม ขนมโก๋ กล้วยหอม กะละมังใส่น้ า ตะเกียบ ลูกปิงปอง ขวด

โหล จาน 
จ านวนผู้เล่น ๑๖ คน สีละ ๔ คน/รอบ 
ประเภท แบ่งชาย-หญิง  
วิธีเล่น  

๑. กรรมการแบ่งการแข่งขันเป็น ๔ ด่าน  
๒. ผู้เล่นจะวิ่งไปตามด่านต่างๆ ซึ่งในแต่ละด่านจะมีอุปสรรคแตกต่างกันไป 

          ๓. ด่านที่ ๑ ให้ผู้เล่นใช้ตะเกียบคีบลูกปิงปองในจานใส่ขวดโหลที่เตรียมไว้  
๔. ด่านที่ ๒ ให้ผู้เล่นน าเหรียญออกจากกะละมังใส่น้ า และไปเปุาแปูงหาเหรียญในจาน  
๕. ด่านที่ ๓ ให้ผู้เล่นกินกล้วยหอม ขนมโก๋ และน้ าอัดลม ให้หมด 
๖. ด่านที่ ๔ ให้ผู้เล่นเปุาลูกโปุงให้แตก 
๗. ผู้เล่นที่เข้าเส้นชัยก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะ 

สรุปแนวคิดจากกิจกรรม 
ฝึกความรวดเร็วและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการเล่น การท างานร่วมกันเป็นทีม ผู้เล่นแต่

ละคนต้องมีความเชื่อม่ันและไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว กระตุ้นให้เกิดความพยายามและ
ความอดทน ใจเย็น เป็นสิ่งที่ทุกส่วน/ฝุายต้องการ เพราะเป็นการปูองกันความผิดพลาดและลดการขัดแย้งอัน
เป็นต้นเหตุของอุปสรรคต่างๆ  

วิทยากรสรุปการเสริมสร้างสุขภาพกับการท างานเป็นทีม (ฝึกปฏิบัติ) 
สุขภาพที่ดีมีผลต่อการท างาน การท างานที่ดีมีผลต่อองค์กร องค์กรที่ประสบความส าเร็จย่อม

มีทีมงานที่ดี การยอมรับกติกาการแข่งขัน เคารพกฎกติกา และให้เกียรติซึ่งกันและกัน  รู้แพ้รู้ชนะ ส่งผลต่อ
การอยู่ร่วมกันในองค์กรไม่ให้เกิดความรู้สึกแบ่งแยก น าปัญหาไปแก้ไขปรับปรุง ฝึกให้เข้าใจตนเอง ผู้อ่ืน อุทิศ
ตน และเสียสละให้ผู้อื่น ฝึกให้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีระเบียบวินัยในการท างาน มีความสามัคคีในการท างาน 
ส่งผลให้องค์กรมีทีมงานที่ดี และรักในองค์กรพร้อมปรับเปลี่ยนการท างานอันจะให้มีความกระตือรือร้นมากขึ้น 
ฝึกให้สร้างเปูาหมายร่วมกันภายในองค์กร ให้มีความรู้ความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และ
มีการวางแผนงานที่ดี  


