
แหล่งเรียนรู้ : ชมรมตะกร้อเทิง (ทุนระดับเครือข่าย) 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ 
๑.๑ ที่มาและความส าคัญ 
 แหล่งเรียนรู้ชมรมตะกร้อเทิง มีประธานชมรมตะกร้อเทิง น าโดย จ.ส.ต.วงศกร   ปรัชญาอนันต์ เป็นเจ้าภาพหลัก
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการท างาน คือ สมาชิกลุ่ม จ านวน 37 คน และประชาชนทั่วไปที่
สนใจ 

ชมรมตะกร้อเทิงเกิดจากการรวมตัวของพนักงาน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที่ โดยใช้เวลาว่างหลังจากการท างานมาออกก าลังกาย เพื่อท าให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง มีกิจกรรมสันทนาการ 
ประกอบกับนายอ าเภอสมัยนั้นเห็นว่ามีประชาชนเห็นความส าคัญของการออกก าลังกาย และเล่นตะกร้อเป็นจ านวน
มาก จึงสนับสนุนให้มีการตั้งชมรมตะกร้อเทิงขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และมีการด าเนินงานมาจนถึงปัจจุบัน 
 
1.2 เส้นทางการพัฒนา 

 
 

ชมรมตะกร้อเทิงเกิดจากการรวมตัวของพนักงาน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า เยาวชน และประชาชนใน
พื้นที่ โดยใช้เวลาว่างหลังจากการท างานมาออกก าลังกาย เพื่อท าให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง ประกอบกับนายอ าเภอ
สมัยนั้นเห็นว่ามีประชาชนเห็นความส าคัญของการออกก าลังกาย และเล่นตะกร้อเป็นจ านวนมาก จึงสนับสนุนให้มี
การตั้งชมรมตะกร้อเทงิขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ในเร่ิมแรกนั้นมีการใช้พื้นที่ของโรงเรียนเทิงวิทยาคม แต่นักเรียนมีการใช้
สนามในการฝึกซ้อมกีฬาท าให้ย้ายสถานที่มาบริเวณหน้าที่ว่าการอ าเภอเทิง เนื่องจากเป็นสถานที่ราชการที่มี
ประชาชนเข้ามาติดต่อราชการตลอดทั้งวัน ท าให้ทางชมรมต้องย้ายสถานที่มาจัดกิจกรรมที่ศูนย์จราจร แต่มีสถานที่
คับแคบจึงท าการย้ายมาที่สถานีขนส่งอ าเภอเทิงแต่มีรถเดินทางเข้าออกตลอดเวลา ประกอบกับในตอนนั้นทาง



เทศบาลได้มีการจัดท าลานสวนเฉลิมพระเกียรติ์ ๘๐ พรรษา ทางชมรมจึงย้ายมาท ากิจกรรม ณ ลานสวนเฉลิมพระ
เกียรติ์ ๘๐ พรรษา เทศบาลต าบลเวียงเทิงให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ความรู้ สนับสนุนอุปกรณ์การเล่น  
และการแข่งขันในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ท าให้ชมรมตะกร้อมีการด าเนินกิจกรรมจนมาถึงปัจจุบัน 
 
1.3 กระบวนการด าเนินงาน 

๑) มีการเล่นกีฬาตะกร้อที่ลานหน้าที่ว่าการอ าเภอเทิง และมีผู้สนใจที่จะเข้าร่วมเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ โดยได้รับการ
สนับสนุนจากนายอ าเภอในสมัยนั้น ก่อตั้งเป็นชมรมตะกร้อเทิง และมีการจัดตั้งคณะกรรมการชมรม 

2) เกิดการรวมกลุ่มของพนักงาน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า เยาวชน ประชาชนทั่วไป ฯลฯ เพื่อเข้าร่วม
การออกก าลังในทุกวัน 

3) เสริมสร้างกลุ่มเยาวชนของพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย ลดการมั่วสุ่มและสร้างนักกีฬาในระดับ
อ าเภอ และระดับจังหวัด 

4) จัดการแข่งขันตะกร้อในกิจกรรมสาธารณะของชุมชน 
5) จัดการแข่งขันของเครือข่ายชมรมตะกร้อเทิงภายในเขตพื้นที่ 3 คร้ังต่อปี 
๖) เกิดความเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้อื่นที่ได้รับประโยชน์ร่วมกัน คือ แหล่งเรียนรู้กองทุนหลักประกัน

สุขภาพฯ 
 
1.4 ผลที่เกิดขึ้น 
  ๑) กระตุ้นให้ประชาชนหันมาสนใจและให้ความส าคัญกับการออก าลังกาย และมีทางเลือกในการออกกก าลัง
กายตามความเหมาะสมของตนเอง 
  ๒) ท าให้มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ ลดปัญหาด้านโรคภัยไข้เจ็บ ประชาชนมีความสุข 
 ๓) เป็นก าลังส าคัญและตัวแทนของเทศบาลฯ ในการเผยแพร่ทุนและศักยภาพการรวมกลุ่มทางสังคม  
และสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพให้กับท้องถ่ินอื่นๆ 
 ๔) สมาชิกกลุ่มเกิดความสามัคคี เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน จากการรวมตัวนานถึง ๒๐ ปี 
 ๕) มีจ านวนสมาชิกเพิ่มขึ้นจากเดิม ๑๐ คน ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น ๓๗ คน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนให้
ความสนใจในการดูแลสุขภาพเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 
 
1.5 การขยายผลการด าเนินงาน 
 1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจ านวนเพิ่มขึ้น และหลากหลายช่วงอายุ มีการถ่ายทอดทักษะการเล่นกีฬาตะกร้อที่
ถูกต้องสู่เยาวชนรุ่นหลัง 
 2) มีการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ในเรื่องตะกร้อสู่กลุ่มเยาวชนในโรงเรียนประถมในพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑.๖ Typology 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

แหล่งเรียนรู้  “ชมรมตะกร้อเทิง” 

เป้าหมาย การเรียนรู้และพัฒนา 

ส่งเสริมให้คนในชุมชนหันมาใส่การออกก าลังกาย 

ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีสขุภาพร่างดายท่ีแข็งแรง 

ส่งเสริมให้เยาวชนณุจักห่างไกลยาเสพติด 

ส่งเสริมให้คนในชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพการรวมกลุ่มของสังคม 

กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มวัยท างาน 

เยาวชน 

ประชาชน 

ข้อมูล 
แหล่งข้อมูล แกนน าและสมาชิกในกลุ่ม 

การน าใช้ข้อมูล เสนอโครงการเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 

ระดมทุนในกลุ่ม 

อ าเภอเทิง 

เทศบาลต าบลเวียงเทิง 

จักกิจกรรมแข่งขันตะกร้อ 

การน าใช้งบประมาณ 
จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา 

จัดซ้ือชุดทีมเพ่ือใช้ในการแข่งขันตะกร้อ 

กฎระเบียบ กลุ่ม/ชุมชน ข้อตกลงร่วมกัน 



ส่วนที่ ๒ กระบวนการเรียนรู้ 
2.1 ชื่อวิทยากรแหล่งเรียนรู้ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ 
1. จ.ส.ต. วงศกร ปรัชญาอนันต์ ประธานชมรมฯ  ๐๘๘-๔๓๕๗๑๗๑ 
2. นายมนตรี สุเดชมารค รองประธานชมรมฯ  - 
3. นายสมบัติ ราชเมืองมูล รองประธานชมรมฯ/เหรัญญิก  - 
4. นายกิตติพงษ์ อักษรดิษฐ ์ รองประธานชมรมฯ - 
5. ร.ต. วัลลพ ธรรมด ารงวิทย ์ ประธานที่ปรึกษา  - 
6. พ.ต.ท. ณรงค์ สงบ ประธานที่ปรึกษา  - 
7. นายกิตติพงษ์ วงศ์ษา ประธานที่ปรึกษา - 
8. นายธันวา มีความรัก เลขานุการ ๐๘๑-๙๕๑๙๓๔๒ 
9. นายคมกริช พลหาญ รองเลขานุการ - 
10. นายเมธี ศรีวิชัย กรรมการ  - 
11. นายนิภพ วงศส์วรรค์ กรรมการ - 
12. นายอัตรศาสตร์ ผาชไชย กรรมการ  - 
13. นายเอกพงษ์ ขันทะ กรรมการ  - 
14. นายสัญชาติ เที่ยงธรรม กรรมการ - 
15. นายนนทวัฒน์ ชยัราช กรรมการ  - 
16. นายสุรชัย แก้วกระจา่ง กรรมการ - 
๑๗. นายสุริยา เสนาด ี กรรมการ  
17. นายภัทรนันท์ กอดีรี นวก.ประจ าแหล่ง ๐๘๒-๔๔๑๙๖๔๔ 
 
2.2 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ๑) เพื่อเรียนรู้การสร้างพื้นที่ส าหรับการออกก าลังกายในชุมชน โดยประชาชนในชุมชน 
 ๒) เพื่อเรียนรู้การด าเนินงานทีท่ าให้กิจกรรมสามารถด ารงอยู่ในชุมชนได้ยาวนาน 
 ๓) เพื่อเรียนรู้การถ่ายทอดทักษะการเล่นตะกร้อที่ถูกต้องให้กับผู้อื่น 
 
2.3 กิจกรรมการเรียนรู้ (เวลาที่ใช้ ๓๐ นาที) 
  การเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ ชมรมตะกร้อเทิง ดังนี้ 
 
   
   

   
 
 

 
 
 
 

วิทยากรกล่าวต้อนรบัและแนะน าแหล่งเรียนรู้ (5 นาที) 

บรรยายแนวคิดการจัดตั้งชมรมตะกร้อเทิง 
และสาธิตการด้วยทา่พื้นฐาน (10 นาที) 

ร่วมเล่นกีฬาตะกร้อร่วมกับผู้เรียน ด้วยทา่พื้นฐานง่ายๆ (10 นาที) 



 
2.4 สื่อหรืออุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ 

1) แผ่นพับแสดงประวัติความเป็นมา/คณะกรรมการ/รูปภาพกิจกรรม  
๒) รางวัลจากการแข่งขัน 
3) ไมโครโฟน/เคร่ืองขยายเสียง 

 
2.5 กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสร้างการเรียนรู้  (ผู้เรียนจ านวน ๖๐ คน) 

1) ผู้น าชุมชน เชน่ ผู้ใหญ่บ้าน, แกนน ากลุ่ม 
 2) ผู้สนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 3) เครือข่ายเทศบาลต าบลเวียงเทิง 
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (5 นาที) 


