


อาจารย์ ดร.กิตติภูมิ ภิญโย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



๑. เพื่อร่วมกันสรุปบทเรียนการเสริมความเข้มแข็งโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชน
ในทศวรรษ หรือรอบ ๑๐ ปีที่ผ่านมา

๒. เพื่อเสริมศักยภาพผู้น าชุมชนท้องถิ่นในการด าเนินงานโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม
โดยชุมชนทั้งในภาวะทั่วไปและภาวะวิกฤติ

๓. เพื่อขยายผลแนวคิดและแนวทางการด าเนินงานโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมโดย
ชุมชนทั้งภายในและภายนอกเครือข่าย  



๑. การเสริมความเข้มแข็ง คือ วิธีการท างาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง เช่ือมประสาน  หรือรวมพลังทุนทางสังคม
๒. โครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชน คือ ความเชื่อมโยง โยงใย เช่ือมประสาน  หรือรวมพลัง ทุนทาง

สังคมในพื้นทีใ่นการดูแลช่วยเหลือ คนท่ีเดือดร้อน ต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง    
๓. กลุ่มเปราะบาง คือ คนท่ีเดือดร้อน ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เข้าไม่ถึงบริการ หรือไม่ได้รับการช่วยเหลือ เช่น เด็ก

ยากจน คนทุกข์ยาก ผู้สูงอายุป่วยติดบ้านติดเตียง คนพิการ ผู้ป่วยจิตเวช เป็นต้น
๔. ภาวะวิกฤติ เช่น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบมากกว่าปกติ เช่น ภาวะที่มีการระบาดของโรคโควิด19 หรือ

ช่วงภัยพิบัติ น้้าท่วม ไฟไหม้ แล้ง เป็นต้น



โหวต เลือก ๓  อันดับ

อธิบายค าตอบ ทั้ง ๔ ข้อ

๑. อธิบาย
ค าถาม

๒. พูดชี้น า
กลุ่มย่อย

๓. ระดม
ความคิด ๔. แจก

บัตรค า

๕. เขียน
บัตรค า

๖. เก็บ
บัตรค า

๗ . เขียน
ค าตอบลง
ตาราง

เรียนรู้จาก
ค าถาม ๔ ข้อ

หาข้อสรุปภาพรวม

๒

น าเสนอ
สถานการณ์

๓

น าเสนอผล
การวิเคราะห์

Leader 
Talk

ร่วม
ก าหนด
ทิศทาง

ชี้แจง
กระบวนการ

โซน 

๑ ๕๔

• ข้อเสนอบทบาทผู้น าชุมชน
ท้องถิ่นจากเวทีฯ  ๔ ภาค 
และทบทวนบทบาทภาวะ
ผู้น าชุมชนท้องถิ่น 

• ทบทวนระบบการ เสริ ม
ความ เข้ มแข็ ง โครงข่ าย
ความคุ้มครองทางสังคม
โดยชุมชน

• ก า ร ขั บ เ ค ล่ื อ น
เครือข่ายร่วมสร้าง
ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 
ประเด็น เสริมความ
เข้ มแข็ ง โครงข่ าย
ความคุ้มครองทาง
สังคมโดยชุมชน

• ชี้ทิศทางอนาคต การ
เสริมความเข้มแข็ ง
โ ค ร ง ข่ า ย ค ว า ม
คุ้ มครองทาง สังคม
โดยชุมชน



อาจารย์ ดร.นิศาชล บุบผา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



%



“การเสริมความเข้มแข็งโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชน

ก านันผู้ใหญ่บ้าน

คณะกรรมการหมู่บ้าน

สร้างการมีส่วนร่วม

ประสานการท างาน

สนับสนุนช่วยเหลือ

จัดหางบประมาณ

เป็นต้นแบบ

เป็นพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา คิดริเริ่มพัฒนานวัตกรรม สร้างและขยายผู้น าใหม่

ปรับตัวและเตรียมพร้อม
รับสถานการณ์

ควบคุม ก ากับ ติดตาม

วางแผนและก าหนดเป้าหมาย

น าใช้ข้อมูลในการท างาน

นายก ผู้บริหาร พนักงาน อปท.

จิตอาสา
อสม.

ปราชญ์ผู้น าศาสนา

ประธานกลุ่ม/องค์กรชุมชน แกนน าเยาวชน
ครู

เจ้าหน้าที่รพ.สต/รพ.

ผู้น าท้องที่

ผู้น า

กลุ่มเส่ียง

ยากจน

ตกงาน คนกลับถิ่นไร้ท่ีอยู่

รายได้ต่ าไร้ท่ีพ่ึง

มีหน้ีสิน

กลุ่ม
เปราะบาง

ผู้สูงอายุ

เด็กปฐมวัย

ผู้ป่วย
จิตเวชคนพิการ

ผู้ป่วย
เรื้อรัง

ผู้ป่วย
ติดเตียง

ภาวะปกติ กลุ่มเป้าหมาย

การรับมือวิกฤติ
สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ 

การสร้างอาหาร
ปลอดภัย 

จัดระบบค้นหาคัดกรองกักกันตัวกลุ่มเสี่ยง 
ก าหนดกฎ กติกาชุมชน  เช่น การสวมหน้ากาก 
จัดท าแนวปฏิบัติ 
สื่อสารข้อมูลรณรงค์ ให้ความรู้ 
การดูแลท าความสะอาดจุดเสี่ยง

จัดตั้งกองทุนเพื่อการผลิต 
ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ 
พัฒนาการผลิตและจ าหน่าย
ใช้เทคโนโลยีร่วมกับภูมิปัญญา

ปฐมวัยเด็กและเยาวชน 
ผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง 
สร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพ
บูรณาการภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน

จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน 
ระดมทรัพยากรในการช่วยเหลือ 
แต่งตั้งคณะกรรมการให้มีความต่อเน่ือง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
สร้างความเท่าเทียม

จัดท าข้อตกลง กฎ กติกาชุมชนในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
รณรงค์สร้างจิตส านึกประชาชน 
พัฒนากลไกการด าเนินงาน เช่น จัดตั้งศูนย์จัดการภัยพิบัติ

อบรมและพัฒนาศักยภาพ 
สร้างการเรียนรู้
จัดตั้งกลไกสนับสนุน เช่น ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย
อาสาสมัคร

สนับสนุนการรวมกลุ่มผลิตอาหารปลอดภัย 
สร้างการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
รณรงค์ในชุมชน

สื่อสารรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ร่วมก าหนดกฎกติกา
สร้างต้นแบบร่วมด าเนินงาน

ประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลป้องกันโรค
การพัฒนาทักษะอาชีพ
มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพ
มีการช่วยเหลือประชากรที่ครอบคลุมทุกมิติ

การมีส่วนร่วม ( ภายใน – ภายนอก )

เกิดข้อตกลง กฎ กติกา ธรรมนูญชุมชน 
เกิดภาคีเครือข่ายร่วมด าเนินงาน 
เกิดแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

เกิดต้นแบบการด าเนินงานทุกระดับ 
บุคคล                       หมู่บ้าน 
ครอบครัว                  ชุมชน
กลุ่มองค์กร/หน่วยงาน 

ชุมชนมีการจัดการตนเองช่วยเหลือกัน 
คนกลับถิ่นมีงานท าและร่วมพัฒนาพื้นที่ 
ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 

ชุมชนมีการร่วมมือกัน อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
มีการร่วมประชาคมหมู่บ้าน/ต าบลเพื่อ
แก้ปัญหา

การสร้างเครือข่าย
อาสาสมัคร 

ระบบเศรษฐกิจชุมชน การดูแลสุขภาพ 

การลดปัจจัยเสี่ยง 

การสร้างสังคมสวัสดิการ 

การจัดการโรคติดต่อ 

ภาวะวิกฤติ

เศรษฐกิจ

ภัยพิบัติ

โรคติดต่อ

ท้องที่ ท้องถิ่น หน่วยงาน
ภาครัฐ

ภาค
ประชาชน

อบจ.
พมจ. 
หอการค้าจังหวัด 
สนง.แรงงาน 
สนง.พัฒนาชุมชน 
สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา

กรมการท่องเที่ยวและกีฬา 
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเครือข่าย

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การควบคุมโรค 
การจัดการอาหาร

แหล่งเงินทุน(ธนาคาร)     
สโมสรโรตารี่ 
กศน.อ าเภอ 
เกษตรอ าเภอ  
สนง.พัฒนาชุมชน

ต าบล อ าเภอ จังหวัด ประเทศ 



“ ในการด าเนินงานการเสริมความเข้มแข็งโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชน ”

บูรณาการความร่วมมือ ๔ องค์กรหลัก 
พัฒนาศักยภาพคณะท างาน 
จัดระบบบริหารจัดการกลุ่มให้มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้

ประสานความร่วมมือกับองค์กรหลักในชุมชน 
ประสานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือสนับสนุนความรู้ 
ขอรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ

สนับสนุนการรวมกลุ่ม 
:กลุ่มอาชีพ :วิสาหกิจชุมชน :เกษตรอินทรีย์ :กลุ่มเล้ียงสัตว์
การพัฒนาเพ่ิมมูลค่า :การแปรรูป :บรรจุภัณฑ์ :การประชาสัมพันธ์ 
เพ่ิมช่องทางการจ าหน่าย :ตลาดออนไลน์ :แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
:ตลาดภายในประเทศ :ตลาดต่างประเทศ

มีระบบสนับสนุนการท างาน  
มีระบบพ่ีเล้ียง/เครือข่ายการท างาน :เครือข่ายเกษตรอินทรีย์
:เครือข่ายบ้านพักโฮมสเตย์ :เครือข่ายวิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชน 
อปท.จัดพนักงานร่วมด าเนินงานและสนับสนุนการด าเนินงาน
ทุกขั้นตอน

ผู้น าฝึกตนเป็นแบบอย่าง 
สร้างต้นแบบทุกระดับ 
สร้างขวัญก าลังใจ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ

พัฒนาวิธีการท างานแบบใหม่อยู่เสมอ 
พัฒนานวัตกรรมการออกแบบการจัดบริการ

จัดท าแผนงานที่ชัดเจนและติดตามการท างาน
อย่างต่อเน่ือง 
มีการสรุปบทเรียนและจัดการความรู้ผ่านกลไก 
:การประชุมคณะท างาน :การติดตามการท างานในพ้ืนที่

ก าหนดนโยบายในการพัฒนางาน 
วางแผนการด าเนินงานตามเป้าหมาย 
จัดสรรและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

มีข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 
น าใช้ข้อมูลในการจัดท าแผน 
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเพ่ือออกแบบการด าเนินงาน

มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์  
ปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน 
การจัดการด้านข้อมูล

จัดท าแผนงานโครงการ 
ระดมทรัพยากรในชุมชน เช่น ภาคเอกชนในพ้ืนที่ 
ประสานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือสนับสนุนงบประมาณ

สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับชุมชนเป็นเจ้าของชุมชน 
เปิดเวทีให้แต่ละกลุ่มได้แสดงศักยภาพสร้างการยอมรับ 
สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานพัฒนาผู้น าใหม่

1
ฝาก-ออม

นายก
ผู้บริหาร

พนักงาน อปท.

ก านันผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

จิตอาสาอาสาสมัคร
อสม.

ปราชญ์

ผู้น าศาสนา

ประธานกลุ่มองค์กร

แกนน าเยาวชนครู
พนักงานราชการ

กศน.ต าบล ต ารวจ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข



“ข้อสรุปจากการประชุมเวทีสุดยอดผู้น าชุมชนท้องถ่ิน ๔ ภาค”

กลุ่มอาชีพ
• บริการสุขภาพ

• การค้นหาคัดกรอง

• ส่งเสริมคุณภาพชีวิต • จัดสวัสดิการสังคมตามสิทธิ์

• จัดการทรัพยากร

• สร้างกลุ่มอาชีพ • ส่งเสริมการท่องเที่ยว

• จัดสภาพแวดล้อม

• อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

วิสาหกิจชุมชน
กองทุนสถาบัน
การเงินชุมชน

ร้านค้าชุมชน

หมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มองค์กร

อาสาสมัคร จิตอาสา

กลุ่มอสม.

รพ.สต.

โรงพยาบาล

ผู้น าศาสนา

Care giver

กลุ่ม อสม.

กลุ่ม อปพร.
ท้องถิ่น

ท้องท่ี

รพ.สต.

จิตอาสา
คณะกรรมการหมู่บ้าน

กลุ่มแม่บ้าน

กองทุนกลุ่มอาชีพ

กองทุนมัสยิด

กองทุนขยะ

ธนาคารหมู่บ้าน

สถาบันการเงิน
ชุมชน

กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์กองทุนสวัสดิการชุมชน กลุ่มพลังงานทดแทน

อาสาสมัครภัยพิบัติ
แกนน าเยาวชนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

กลุ่มแม่บ้านจิตอาสาเก็บขยะ

เครือข่ายอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

จิตอาสาธนาคารขยะ

อาสาสมัครเด็กและเยาวชน

อาสาสมัครภัยพิบัติ

แกนน าเยาวชนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

กลุ่มเกษตรอินทรีย์

กลุ่มพ่อบ้านเกษตร กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ

กลุ่มแม่ครัวสะอาด

กลุ่มยุวเกษตร
กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายย่ังยืน

กลุ่มแม่บ้านเกษตร

ยากจน รายได้ต่ า

มีหน้ีสินไร้ที่พึ่ง

ตกงาน

ไร้ที่อยู่
คนกลับบ้าน

เด็กปฐมวัย
ผู้สูงอายุ คนพิการ

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ป่วยจิตเวชผู้ป่วยติดเตยีง

• ความช่วยเหลือเกื้อกูล แบ่งปัน
• สนับสนุนแรงงาน ส่ิงของ

• จัดหาที่อยู่อาศัยปรับสภาพ
ให้เหมาะสม

• การช่วยเหลือดูแลสุขภาพ

• การส่งเสริมอาชีพ
• จัดสวัสดิการ เงินส่ิงของ

• จัดตั้งกองทุนระดมทุนช่วยเหลือ

• จัดหาที่ท างาน

• จัดสรรทรัพยากรช่วยเหลือ

• สร้างการเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง
เท่าเทียม ครอบคลุม  



“การเสริมความเข้มแข็งโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชน”



นายบุญเรือน เฒ่าค า

๑ ชี้ทิศทางอนาคต
“การเสริมความเข้มแข็งโครงข่าย
ความคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชน”



นายสง่า ศิลารัตน์

๒ ชี้ทิศทางอนาคต
“การเสริมความเข้มแข็งโครงข่าย
ความคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชน”



นางอ าไพ ชลเจริญ

๓ ชี้ทิศทางอนาคต
“การเสริมความเข้มแข็งโครงข่าย
ความคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชน”



นายอาซือมิง เจ๊ะอุเซ็ง

๔ ชี้ทิศทางอนาคต
“การเสริมความเข้มแข็งโครงข่าย
ความคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชน”



อาจารย์ ดร.กิตติภูมิ ภิญโย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



อธิบายค าตอบ
ทั้ง ๔ ข้อ

โหวต 
เลือก ๓ อันดับ

หาข้อสรุป
ภาพรวม

ข้อ รายการ คะแนน
๑๐๐ ๕๐ ๒๐ รวม

๑ .........
๒ .........
๓ ..........
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ผู้น าท าอย่างไรในการเสริมความ

เข้มแข็งโครงข่ายความคุ้มครอง

ทางสังคมโดยชุมชนจึงจะส าเร็จ

คุณลั ก ษณะ ขอ งผู้ น า ใ น  ๑ ๐ 
ประการ ข้อไหนจ าเป็นที่สุด 
ในการเสริมความเข้มแข็งโครงข่าย
ความคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชน

อยากเห็นเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ิน
น่าอยู่มีการเสริมความเข้มแข็งโครงข่าย
ความคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชนอย่างไร 

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่
จะสานพลัง (พลังพื้นที่ พลังผู้น า พลัง
นวัตกรรม และพลังองค์กร) ในการ
เสริมความเข้มแข็งโครงข่ายความ
คุ้มครองทางสังคมโดยชุมชนอย่างไร

๑

๒ ๔

๓
ค าถาม

๑. อธิบาย
ค าถาม

๒. พูดชี้น า
กลุ่มย่อย

๓. ระดม
ความคิด ๔. แจก

บัตรค า

๕. เขียน
บัตรค า

๖. เก็บ
บัตรค า

๗ . เขียน
ค าตอบลง
ตาราง

เรียนรู้จาก

ค าถาม ๔ ข้อ



๑. วิทยากร: กระตุ้นการเรียนรู้ในกลุ่มย่อย กลุ่มละ ๑ คน

๒. นักวิชาการ ๓ คน

๓. ผู้น าที่เข้าร่วมเรียนรู้ ๓๐-๓๕ คน



“การเสริมความเข้มแข็งโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชน”



นางสาวมูรณี หะมิ



นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล



นายฤทธิเดช ยะแสง



นายอินทร นันทสมบูรณ์



นางปทิตตา สุดดวงแก้ว



นางสุนิตย์ รุทเทวิน



นางสาวชัชฎา พันธ์คง



นายทรงศักด์ิ โชตินิติวัฒน



นายฮารูดิง ลอแม



นางอมรรัตน์ เพชรเกลี้ยง



ค าถามที่ ๑ ผู้น าท าอย่างไรในการร่วมขับเคลื่อนการเสริมความเข้มแข็งโครงข่ายความ
คุ้มครองทางสังคมโดยชุมชนจึงจะส าเร็จ

(๑.๑)  ในภาวะปกติผู้น ามีการด าเนินงาน

อย่างไร ในการเสริมความเข้มแข็งโครงข่าย

ความคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชน เพื่อ

ขับเคลื่อนทุนทางสังคมให้มีการจัดบริการ

สาธารณะและการจัดสวัสดิการสังคมโดย

ชุมชน ในการแก้ปัญหาและตอบสนองความ

ต้องการของกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง 

(๑.๒) ในภาวะวิกฤติผู้น ามีการด าเนินงาน

อย่างไร ในการเสริมความเข้มแข็งโครงข่าย

ความคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชน เพื่อ

ขับเคลื่อนทุนทางสังคมให้มีการจัดบริการ

สาธารณะและการจัดสวัสดิการสังคมโดย

ชุมชน ในการแก้ปัญหาและตอบสนองความ

ต้องการของกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเปราะบาง





คุณลักษณะของผู้น าใน ๑๐ ประการ ข้อไหนจ าเป็นที่สุด 
ในการเสริมความเข้มแข็งโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชน

ค าถามที่ ๒

- ภาวะปกติ
- ภาวะวิกฤติ



ท างานร่วมกับทุกฝ่ายทุกภาคส่วน

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หาทางออกให้ชุมชนท้องถิ่นไม่หยุดนิ่ง

ประพฤติตนให้เป็นที่ยอมรับนับถือจากสังคม

รักษาไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม ไม่ขัดต่อศีลธรรม

ตั้งใจเอาใจใส่รับผิดชอบต่อหน้าที่

ซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใส ตรวจสอบได้

ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน๑
๒

๓
๔
๕

เรียนรู้ และพัฒนางานด้วยข้อมูลและใช้ข้อมูลในการพัฒนางาน

ร่วมสร้างผู้น าชุมชนท้องถิ่นรุ่นใหม่

สร้างและสานเครือข่ายในหลากหลายลักษณะ

๖
๗

๘
๙

๑๐

สุดยอดผู้น า
ผู้น าขับเคลื่อน

ผู้น าทรงคุณค่า





ค าถามที่ ๓
เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่จะมีการสานพลัง ๔ สาน 

(สานพลังพื้นที่ สานพลังผู้น า สานพลังนวัตกรรม สานพลังองค์กร) 
ใน“การเสริมความเข้มแข็งโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชน”อย่างไร

- ภาวะปกติ
- ภาวะวิกฤติ





อยากเห็นเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถ่ินน่าอยู่มีการเสริมความ
เข้มแข็งโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคมโดยชุมชนอย่างไร 

ค าถามที่ ๔

- ภาวะปกติ
- ภาวะวิกฤติ







ข้อ รายการ ๑๐๐ ๕๐ ๒๐ รวมคะแนน

๑.

๒.

๓.

๔.

สีส้ม สีเขียวสีชมพู


