
 

โครงการอบรมเทคนิกการฟื0 นฟูพลงัอาํนาจภายในผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง 

สาขาสังคมสงเคราะห์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วทิยาเขตปัตตานี  

ร่วมกบั สมาคมนักศึกษาเก่าสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

 

หลกัการและเหตุผล   

  กลุ่มผูไ้ดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงทั;งระดบัปัจเจกหรือระดบัโครงสร้างของ

สังคมมีทั;งเด็ก สตรี ผูสู้งอายุ หรือผูป่้วยเรื; อรัง ผูพ้ิการ คนจน ผูเ้ร่ร่อนไร้บา้น มกัเป็นกลุ่คนทีIตอ้งเผชิญกบัความ

ยุง่ยากซบัซอ้นของสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงทีIรุมเร้าซึI งตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือและเยยีวยาอยา่งต่อเนืIอง แต่

ระบบการช่วยเหลือบุคคลเหล่านี; ยงัคงมีลกัษณะการช่วยเหลือเฉพาะหนา้ตามสภาพปัญหาทีIปรากฏเท่านั;น การฟื; นฟู

สภาพจิตใจและสงัคม การปฏิบติังานช่วยเหลือผูที้Iตกอยูใ่นภาวะเปราะบางของชีวติควรตอ้งมีเทคนิกหรือทกัษะการ

สร้างเสริมความเข้มแข็งหรืออาํนาจภายใน ( Power with in / Self compassion) ขณะเดียวกันผูป้ฏิบัติงานกับ

กลุ่มเป้าหมายเหล่านี; ควรตอ้งมีความมัIนคงในจิตใจทีIจะสามารถโอบอุม้ความทุกข ์ความเครียด ความวิตกกงัวล ทีI

สะสมอยูใ่นร่างกายและจิตใจของผูเ้ปราะบางได ้พร้อมทั;งสามารถคน้หาศกัยภาพ ความสามารถหรืออาํนาจภายใน

ของผูใ้ชบ้ริการไดเ้พืIอร่วมกนัพฒันาศกัยภาพดงักล่าวใหเ้ป็นเครืIองมือในการป้องกนัหรือเผชิญกบัปัญหาไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพในอนาคต แต่หากกระบวนการช่วยเหลือผูต้กอยู่ในภาวะเปราะบางขาดการเยียวยาและฟื; นฟูพลงั

อาํนาจภายในของผูใ้ชบ้ริการอาจเป็นการลดทอนประสิทธิภาพและคุณภาพของการจดับริการของหน่วยงานซึI ง

ส่วนใหญ่อาจมุ่งเน้นสถานการณ์ฉพาะหน้าหรือการประสานส่งต่อบริการ ดังนั;นผูป้ฏิบติังานควรได้รับการ

เสริมสร้างเทคนิกการฟื; นฟูพลงัอาํนาจภายในและสามารถคน้หาเครืIองมือพื;นฐาน หรือวิธีการป้องกนัหรือเยียวยา

กลุ่มผูเ้ปราะบางใหส้ามารถดูแลและเยยีวยาตนเองได ้

วตัถุประสงค์  

  1. เพืIอให้ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมไดรั้บความรู้และเทคนิกเกีIยวกบัการเสริมพลงัอาํนาจและการฟื; นฟู

อาํนาจภายใน  

  2. เพืIอให้ผูเ้ขา้ร่วมอบรมสามารถประยุกตใ์ชเ้ทคนิกการเสริมสร้างความมัIนคงให้แก่ตนเองและ

ผูใ้ชบ้ริการได ้       

 



 

  

แนวคดิและเนื0อหา  

  การเสริมสร้างเทคนิก /ทักษะ   การเสริมพลังอ ํานาจภายในเพืIอสามารถค้นหาศักยภาพ 

ความสามารถในการป้องกนั แกไ้ขหรือเผชิญปัญหาดว้ยตนเองนี;  ประกอบดว้ยองคค์วามรู้เกีIยวกบัจิตวิทยาเชิงบวก

และวิทยาศาสตร์เกีIยวกบัสมอง (Positive Psychology and Brain Science) อาํนาจภายใน (Power with in/Self  ) การ

เสริมสร้างความมัIนคงภายใน ( Grounding ) และ กระบวนการของศิลปะเพืIอการเยยีวยา อนัเป็นเครืIองมือสาํคญัใน

การและดูแลตนเอง พร้อมทั;งการประยกุตใ์ชท้กัษะการฟังดวัยหวัใจ  การเป็นประจกัษพ์ยานความทุกข ์ ความสุข 

การสะทอ้นอารมณ์ความรู้สึก  และบอกจุดแข็งทีIเป็นอาํนาจภายใน   และคุณค่าในตนเอง ผ่านกระบวนการ

ใคร่ครวญ ทบทวน ต่อยอด สถานการณ์ต่างๆของชีวิตตนเอง ดว้ยศิลปะแห่งการฟื; นฟู การสร้างพื;นทีIปลอดภยั และ

เสริมสร้างความมัIนคงภายในต่อการเรียนรู้ตนเองและผูอื้Iน  

วธีิการและกระบวนการอบรม  

  การอบรมหลกัสูตรเทคนิกเสริมสร้าง และฟื; นฟูพลงัอาํนาจภายใน ของกลุ่มผูต้กอยู่ในภาวะ

เปราะบาง ใชว้ิธีการเรียนรู้ภาคทฤษฎี การฝึกฝนทกัษะ และกลุ่มสุนทรีสนทนา ผ่านประสบการณ์ของผูเ้ขา้ร่วม

อบรม            ซึI งใชก้ระบวนการเรียนรู้ผา่น 4 ฐานการเรียนรู้ทีIสาํคญัไดแ้ก่ 

   (1) การคิดวเิคราะห์ ใคร่ครวญหรือทีIเรียกวา่ฐานปัญญา 

  (2) ฐานอารมณ์ความรู้สึก  

  (3) ฐานทกัษะการฝึกฝน  

  (4) ฐานความมัIนคงของจิตเพืIอนําไปสู่การเปลีIยนแปลงความคิดหรือทัศนคติใหม่ทีIได้จาก

กระบวนการเรียนรู้เสริมสร้างและฟื; นฟูพลงัอาํนาจภายใน  

กลุ่มเป้าหมาย 

  ผูป้ฏิบติังานดา้นสวสัดิการสงัคมและสงัคมสงเคราะห์กบักลุ่มคนทีIไดรั้บผลกระทบจากความ

รุนแรง ผูป่้วยเรื;อรัง ผูพ้ิการ เร่ร่อน  จาํนวนไม่เกิน 20 คนต่อรุ่น  

ระยะเวลาดาํเนินการ : ระยะเวลา 2 วนั   วนัทีI25-26 กรกฏาคม 2561  

สถานทีPจดัโครงการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วทิยาเขตปัตตานี 



ค่าใช้จ่ายการอบรมตลอดหลกัสูตร คนละ 1600 บาท ไม่รวมค่าเดินทางและทีIพกั 

กระบวนกร 

(1) ผศ.โสภา อ่อนโอภาส  เลขาธิการสภาวชิาชีพสงัคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 

(2) อ.วรัญญา เตม็รัตน ์ สาขาสงัคมสงเคราะห์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์          

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วทิยาเขตปัตตานี 

(3) อ.วนภทัร์ แสงแกว้ สาขาสงัคมสงเคราะห์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์          

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วทิยาเขตปัตตานี 

ประโยชน์ทีPคาดว่าจะได้รับ  

  1. ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมไดรั้บความรู้และทกัษะการเสริมพลงัอาํนาจและการฟื; นฟูอาํนาจภายใน    

ของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการทีIประสบความรุนแรงหรือมีภาวะเปราะบาง 

  2. ผูเ้ขา้ร่วมอบรมไดเ้ทคนิก เครืIองมือ กระบวนการฟัง สุนทรียสนทนาและศิลปะทีIเหมาะสมกบั

การปฏิบติังานเสริมพลงัอาํนาจแก่ผูอ้ยูใ่นภาวะเปราะบาง 

เนื0อหาและกาํหนดการ 

โครงการอบรมเทคนิกการเสริมสร้างและฟื; นฟูพลงัอาํนาจภายในของกลุ่มบุคคลทีIไดรั้บผลกระทบจากความรุนแรง

หรือมีภาวะความเปราะบางในชีวติ 

วนัทีP 1  

 

เวลา 

 

เนื0อหาสาระ 

 

วทิยากร/เครืPองมือ/อปุกรณ์ 

8:30 – 9:00 น. ลงทะเบียน   

9:00 – 10:30 น. แนะนาํตวัและรู้จกัเพืIอน  

แนะนาํชุดความรู้ทีIใชเ้ป็นฐานและกระบวนการ

เรียนรู้ผา่นประสบการณ์  

กิจกรรม Self concept และ ความมัIนคง  

การฟังดว้ยหวัใจและฝึกปฏิบติั (คู่)  

โสภา อ่อนโอภาส วรัญญา เตม็รัตน ์

กระดาษID   

สีเทียน สีเมจิก  

ปากกาเคมี  

10:45 - 12:15 น. Positive Psychology 

- Gratitude/ emotion hygiene 

โสภา อ่อนโอภาส  

กระดาษ flip chart  



- Strength and virtue 

กิจกรรมทบทวน Life line ( วยัเดก็ วยัเรียน วยั

ทาํงาน และวยัต่อไป ) 

กระดาษวาดเขียนแผน่ใหญ่ 

Oil pastel 

12:15 - 13:15 น.   พกัรับประทานอาหาร   

13:15 - 15:30 น. พลงัอาํนาจและอาํนาจภายใน  

ฝึกปฏิบติัเสริมพลงัอาํนาจภายใน ( กลุ่ม 6-8 คน 

)  

การสะทอ้นกลบัและบอกจุดแขง็ ( ประสบการณ์   

ทีIไม่สยบยอมต่ออาํนาจเหนือ)   

 

 

โสภา อ่อนโอภาส วรัญญา เตม็รัตน ์

กระดาษวาดเขียน  

สีนํ; า พูก่นั 

Oil pastel 

15:45 - 17:30 น. เสริมสร้างอาํนาจภายในดว้ยศิลปะเชิงบวก ( ภาพ

พลงัอาํนาจภายใน) 

สุนทรีสนทนา: รูปแบบการใชอ้าํนาจทีIเอื;อต่อ

ฟื; นฟูเยยีวยา ( กลุ่มใหญ่)  

กระดาษสา การดาษยน่ กระดาษ

แกว้หลากสี 

กาว กระดาษวาดเขียนหนา 200 

ปอนด ์

บรรยากาศสงบ  

โล่ง ผอ่นคลาย  

 

 

วนัทีP 2  

 

เวลา 

 

เนื0อหาสาระ 

 

เครืPองมือ/อปุกรณ์ 

9:00 - 10:30 น. Positive Psychology ( ต่อ) 

- Meaningful life 

- Care and relationship 

Brain science / Neuroplasticity 

ฝึกฝน grounding  (คู่)  

โสภา อ่อนโอภาส  

Flip chart   

ปากกาเคมี  

10:45 - 12:15 น. กายสงบ ใจผอ่นคลาย สร้างสรรคปั์ญญา: 

Zentangle   

โสภา อ่อนโอภาส 

กระดาษสีIเหลีIยมจตุัรัสขนาด 3 นิ;ว

1/2   



ปากกานํ;าหมึกซึมสีดาํหรือปากกา

เจลสีดาํและดินสอ 2 B คนละชุด  

 

12:15 - 13:15น.  พกัรับประทานอาหาร   

13:15 - 15:30 น. เครืIองมือการเสริมสร้างพลงัและความมัIนคง 

- Mindful 

- Signal breath 

- Art  

สุนทรีสนทนา : ทบทวนเทคนิกและเครืIองมือทีIใช้

เสริมสร้างอาํนาจภายใน ( กลุ่มใหญ่)  

โสภา อ่อนโอภาส วรัญญา เตม็รัตน ์

Flip chart   

ปากกาเคมี  

กระดาษเอ 4 และปากกา  

กระดาษขนาด ID  

สีเมจิ สีเทียน   

 

หมายเหตุ :  การอบรมเทคนิกการเสริมสร้างและฟื; นฟูพลงัอาํนาจภายในของกลุ่มผูมี้ความเปราะบางนี; ใช้

กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ทุกท่านมีความสาํคญัต่อกระบวนการจึงใคร่ขอความร่วมมือผูเ้ขา้

อบรมกรุณาตรงต่อเวลาและเริIมเรียนรู้ดว้ยกนั 
 


