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ผู้รับผิดชอบประจ ำห้อง: ศูนย์สนับสนุนวิชำกำรเพื่อกำรจัดกำร

เครือข่ำยพื้นที่ภำคเหนือตอนบน (ล้ำนนำ)

๓. Leader Talk
ชี้ทิศทำงอนำคต

๔. เปิดวงคุย “กำรจ” (๑๐ นำที) 

กิจกรรมกำร
เรียนรู้ 

(๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.)

น ำเสนอข้อมูลโดยใช้ข้อมูล TCNAP และทบทวน
แนวโน้มที่เกี่ยวข้อง

ชี้แจงกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม (๕ นำที)

ผู้ชี้น ำสร้ำงควำมเข้ำใจโดยทบทวนโจทย์ส ำคัญในกำรก ำหนดทิศทำงในอนำคต

ผู้ชี้น ำกลุ่มย่อย แนะน ำ Case กระตุ้น 

Case กระตุ้น น ำเสนอข้อมูลเพ่ือกระตุ้นผู้มำ
แลกเปลี่ยนในกลุ่ม (ไม่เกิน ๗ นำที)

• สถำนกำรณ์กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม
• ประมวลงำนส ำคัญ
• โจทย์ส ำคัญ ก ำหนดทิศทำงในอนำคต

๑. กิจกรรมสร้ำงสุข โดยทีมสร้ำงสุข
จัดกลุ่มคนลงกลุ่มย่อย 
๑๐ กลุ่ม กลุ่มละ ๓๐ คน (๕ นำที)

กลุ่มย่อยที่ ๑ - ๓ กำรจัดกำรขยะ

กลุ่มย่อยที่ ๔ - ๖ กำรจัดกำรน้ ำ

กลุ่มย่อยที่ ๗ - ๘ กำรจัดกำรป่ำ

กลุ่มย่อยที่ ๙ - ๑๐ กำรแก้ปัญหำ
หมอกควันและ PM 2.5

๒. กิจกรรมน ำเสนอข้อมูลชี้น ำ กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม

รอบที่ ๑ เวลำ ๐๙.๑๕ - ๐๙.๓๐ น. (๑.จอ.สุภำกร ภำรสวัสดิ์ / ๒.นำยสุทัศน์ บำนเย็น)
รอบที่ ๒ เวลำ ๑๑.๐๐ - ๑๑.๑๕ น. (๑.นำยสมยศ ฤทธิ์ธรรมนำถ / ๒.ร.ต.เชิญ เกษสุริยงค์)

• บทบำท/งำนส ำคัญของผู้น ำที่ต้องท ำ-ควรท ำ
• คุณลักษณะของผู้น ำที่ส ำคัญและจ ำเป็นที่สุด
• ทิศทำงเครือข่ำยร่วมสร้ำงฯด้ำนกำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม



(๑) ทบทวนสรุปประเด็นจำกเวที ๔ ภำค

(๓) สรุปประมวลผล โดยผู้ชี้น ำกลุ่มอธิบำยสรุป
ประเด็น และให้ผู้เข้ำร่วมแลกเปลี่ยนแสดงควำม
คิดเห็น

(๕) Vote ประเด็นส ำคัญ โดยให้สมำชิกกลุ่ม
ย่อยโหวตเลือก ๓ อันดับ

กำรจัดกำรขยะ(๒) ชวนพูด ชวนคุย ระดมควำมคิดเห็น กำรจัดกำรป่ำ กำรจัดกำรน้ ำ

โจทย์ค ำถำม

(๑) ผู้น ำต้องท ำอย่ำงไร? เรื่องกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมจึงจะส ำเร็จ

(๒) คุณลักษณะของผู้น ำใน ๑๐ ประกำรข้อไหนจ ำเป็นที่สุดในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม

(๓) เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่ จะสำนพลังเครือข่ำย ในเรื่องกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ได้อย่ำงไร ?

(๔) ใน ๑๐ ปี ข้ำงหน้ำอยำกให้กำรขับเคลื่อนเรือ่งกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมเป็นไปในทิศทำงใด?

กำรแก้ปัญหำหมอกควัน / PM2.5
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ผู้รับผิดชอบประจ ำห้อง: ศูนย์สนับสนุนวิชำกำรเพื่อกำรจัดกำร

เครือข่ำยพื้นที่ภำคเหนือตอนบน (ล้ำนนำ)

๓. Leader Talk
ชี้ทิศทำงอนำคต

๔. เปิดวงคุย “ยำสูบ-แอลกอฮอล”์ (๑๐ นำที) 

กิจกรรมกำร
เรียนรู้ 

(๑๓.๓๐-๑๗.๐๐ น.)

น ำเสนอข้อมูลโดยใช้ข้อมูล TCNAP และทบทวน
แนวโน้มที่เกี่ยวข้อง

ชี้แจงกระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม (๕ นำที)

ผู้ชี้น ำสร้ำงควำมเข้ำใจโดยทบทวนโจทย์ส ำคัญในกำรก ำหนดทิศทำงในอนำคต

ผู้ชี้น ำกลุ่มย่อย แนะน ำ Case กระตุ้น 

Case กระตุ้น น ำเสนอข้อมูลเพ่ือกระตุ้นผู้มำ
แลกเปลี่ยนในกลุ่ม (ไม่เกิน ๗ นำที)

• สถำนกำรณ์กำรบริโภคยำสูบและแอลกอฮอล์
• ประมวลงำนส ำคัญ
• โจทย์ส ำคัญ ก ำหนดทิศทำงในอนำคต

๑. กิจกรรมสร้ำงสุข โดยทีมสร้ำงสุข
จัดกลุ่มคนลงกลุ่มย่อย 
๑๐ กลุ่ม กลุ่มละ ๓๐ คน (๕ นำที)

๒. กิจกรรมน ำเสนอข้อมูลชี้น ำ กำรจัดกำรกำรควบคุม
และลดกำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

รอบที่ ๑ เวลำ ๑๔.๑๐ - ๑๖.๐๐ น. (๑.นำยวรวรรธน์ ค ำภักดี /๒.นำยซัมซูดิน รอเซะ)
(๓.นำงสำวนภัสวรรณ จ ำปำทอง)

• บทบำท/งำนส ำคัญของผู้น ำที่ต้องท ำ-ควรท ำ
• คุณลักษณะของผู้น ำที่ส ำคัญและจ ำเป็นที่สุด
• ทิศทำงเครือข่ำยร่วมสร้ำงฯด้ำนกำรควบคุม
และลดกำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์



(๑) ทบทวนสรุปประเด็นจำกเวที ๔ ภำค

(๓) สรุปประมวลผล โดยผู้ชี้น ำกลุ่มอธิบำยสรุป
ประเด็น และให้ผู้เข้ำร่วมแลกเปลี่ยนแสดงควำม
คิดเห็น

(๕) Vote ประเด็นส ำคัญ โดยให้สมำชิกกลุ่ม
ย่อยโหวตเลือก ๓ อันดับ

กำรดูแลสุขภำพ
ตนเอง

(๒) ชวนพูด ชวนคุย ระดมควำมคิดเห็น
กำรลด

อุบัติเหตุจรำจร
กำรดูแล

สุขภำพตนเอง

โจทย์ค ำถำม

(๑) ผู้น ำต้องท ำอย่ำงไร? เรื่องกำรควบคุมและลดกำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงจะส ำเร็จ

(๒) คุณลักษณะของผู้น ำใน ๑๐ ประกำรข้อไหนจ ำเป็นที่สุดในกำรควบคุมและลดกำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

(๓) เครือข่ำยร่วมสร้ำงชุมชนท้องถิ่นน่ำอยู่ จะสำนพลังเครือข่ำย ในเรื่องควบคุมและลดกำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ได้อย่ำงไร ?

(๔) ใน ๑๐ ปี ข้ำงหน้ำอยำกให้กำรขับเคลื่อนเรือ่งกำรควบคุมและลดกำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เป็นไปในทิศทำงใด?

กำรลดผลกระทบ
จำกควันบุหรี่มือสอง

กำรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กำรควบคุมยำสูบ












