
โครงการอบรมศลิปะนิทานภาพ
ชวิีตและความตาย

หลักสูตรในโครงการชุมขนกรุณาเพื่อการอยูแ่ละตายดี 
กลุ่ม Peaceful Death

หลักสูตรในโครงการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี

กลุ่ม Peaceful Death





คำานำา

               โครงการอบรมศิลปะนิทานภาพชีวิตและความตาย เป็นกิจกรรมภายใต้ 
แนวคิดชุมชนกรุณา โดยมีโจทย์ว่าเราจะมีแนวทางการสร้างสรรค์กิจกรรมใดบ้าง 
ให้ครอบครวัได้สื่อสารกัน เพื่อเขา้ใจทัศนคติต่อชีวิตและความตาย ได้ใช้เวลาคณุภาพ 
ร่วมกัน มีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ซึ่งเป็นเหตุปัจจัยไปสู่การดูแลซึ่งกันและกันได้ 
เป็นอย่างดีในช่วงท้าย การแต่งนิทาน วาดภาพสีน้ำา การพูดคุยเรื่ องราวชีวิตและ 
ความตายผา่นตัวละครในนิทาน เป็นกิจกรรมหน่ึง ซึง่เป็นทางเลือกในการสรา้งสรรค์
ชว่งเวลาคุณภาพและโอกาสแห่งการบม่เพาะความรูส้กึและความเขา้ใจ ซ่ึงกันและกัน 
ทีมงาน Peaceful Death ขอบพระคุณครอบครัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่ อทดลอง
หลักสูตรศิลปะนิทานภาพชีวิตและความตาย ร้าน Present Moment ท่ีเอ้ือเฟ้ือ 
สถานท่ี รวมท้ังเพื่อนกระบวนกรชุมชนท่ีมารว่มกันทำาหลักสตูรให้สมบูรณ ์เราหวังว่า 
ความรู้จากหลักสูตรน้ีจะเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์กิจกรรมดีและเป็นฐาน
ในการสร้างชุมชนกรุณาในพื้นท่ีต่างๆ ท่ัวประเทศ

ทีมงาน Peaceful Death





โครงการอบรมศลิปะนิทานภาพ
ชวิีตและความตาย

หลักการและเหตผุล

              ชุมชนกรุณา (Compassionate Communities) คือ การสรา้งเสริมศักยภาพ
เครอืขา่ยชุมชนให้เขม้แขง็ มีหัวใจกรุณา จนสามารถให้ความชว่ยเหลือดแูลความทกุข ์
จากความสญูเสยีของผู้ป่วยระยะท้าย และครอบครวัการสรา้งปฏิบติัการชุมชนกรุณา
ทำาได้ในหลายระดับ ต้ังแต่ระดับปัจเจกบุคคล ระดับกลุม่ไมเ่ป็นทางการ ระดับหนว่ยงาน 
ไปจนถึงนโยบายระดับชาติ ปฏิบัติการดังกล่าวสามารถทำาได้ท้ังระยะหลังจากท่ี
ความทกุขไ์ด้เกิดขึน้แล้ว และในระยะการป้องกันแต่เน่ิน ซึง่หมายถึงการสร้างเหตุปัจจัย 
หรอืสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการดแูลผู้ป่วยระยะท้าย จนกระท่ังผู้ป่วยและครอบครวั
สามารถมีคณุภาพชวิีตท่ีดีแม้เวลาจะเหลือน้อย หรอืแม้เผชิญกับความสูญเสยีก็ตาม
 
               การสรา้งโอกาสให้ครอบครวัได้สนทนาเรื่องความตาย การสรา้งสัมพนัธภาพ
ท่ีดีระหว่างผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย กับผู้ดูแลในครอบครัวผ่านการใช้เวลาร่วมกันท่ี
มีคุณภาพ การสนทนาสำารวจทัศนคติเก่ียวกับชีวิตและความตาย รวมถึงวาระวิกฤต 
คือการสง่เสรมิสขุภาพรูปแบบหน่ึงในเชงิป้องกันก่อนวิกฤต จากการเผชิญโรคท่ีรกัษา
ไมห่ายและการสูญเสีย โอกาสท้ังสองประการ สามารถทำาได้ผา่นกิจกรรมศิลปะนิทาน
ภาพ ซึง่ชว่ยสรา้งบรรยากาศท่ีผอ่นคลาย เรยีนรูบุ้คลิกของกันและกันในมุมท่ีอาจไมเ่คย
เห็นมาก่อน เอ้ือให้ครอบครวัได้ใชเ้วลารว่มกันเป็นระยะเวลานาน ท้ังยงัสรา้งโอกาส
ในการพดูคยุและยอมรบัความพลัดพรากสญูเสยี

             นอกจากกระบวนการศิลปะท่ีเอ้ือต่อการสนทนาเรื่องชวิีตและความตายและ
สรา้งสมัพนัธภาพท่ีดีในครอบครวัแล้ว ผลผลิตจากการทำานิทาน ยงัชว่ยสรา้งเน้ือหา
ท่ีเอ้ือต่อทัศนคติท่ีดีต่อความตายและการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายอีกด้วย

               โครงการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี จึงได้จัดหลักสูตรอบรมศิลปะ
นิทานภาพชวิีตและความตาย โดยใชร้ะยะเวลาในการอบรม 3 วัน (ไป-กลับ) ระยะเวลา 
2 สัปดาห์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังน้ี



วัตถุประสงค์ ทำานิทานภาพ ท่ีมีเน้ือหาตระหนักเรื่ องการตายดี
สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างคนรุ่น
ผู้สูงอายุ และรุ่นผู้ให้การดูแล
สร้างความตระหนัก เรื่ องวิถีสู่การตายอย่างสงบ
สร้างชุมชนกรุณา

1.
2.

3.
4.



*
*

องค์ประกอบ หลักสูตร 3 วัน 19 ชั่วโมง แบ่งเป็น 

กิจกรรมศิลปะ 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

14 ชั่วโมง  
5 ชั่วโมง





เน้ือหา ทักษะศิลปะ 3 ชั่วโมง พื้ นฐานการวาดเส้น 
และการใช้อุปกรณ์และวิธีการใช้สีน้ำ า 
การทำานิทาน
การสร้างตัวละคร 4 ตัว 3 ช่ัวโมง
การทำาฉากพื้นหลัง 1 ชั่วโมง 
การวาดฉากต่างๆ ในนิทาน 7 ชั่วโมง
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
ในครอบครัว 1.5 ชั่วโมง 
สร้างความตระหนักเรื่ องการตายดี
แต่งนิทาน 1.5 ชั่วโมง
เล่านิทาน  30 นาที
คุยเรื่ องชีวิตและความตาย 1 ชั่วโมง
ถอดบทเรียน 30 นาที

รูปแบบ
การจัดอบรม

อบรมทักษะศิลปะเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
การบ้าน
ฝึกแต่งและเล่านิทาน

เง่ือนไขในการรบั
ผูเ้ข้ารว่มอบรม

ผู้เข้าร่วมอบรมต้องมาเป็นคู่  คู่หน่ึงประกอบด้วย
ผู้ดูแล อายุ 20-55 ปี และ ผู้สูงวัย อายุ 56-65 ปี
ท้ังสองคนต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน
มาร่วมอบรมได้ครบท้ัง 3 วัน 19 ชั่วโมง
สามารถเคล่ือนไหว และสื่ อสารได้สะดวก
มีความสนใจสร้างสรรค์ศิลปะ
โอนค่ามัดจำา จำานวน 3,000 บาท โดยจะได้รับคืน เม่ือเข้า 
อบรมและส่งการบ้านครบตามเง่ือนไขของการอบรม 
ไม่จำาเป็นต้องมีพื้ นฐานทางศิลปะ

*

*
-
-
-
*

*
-
-
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*

*
-

*
*
*
*

*

1.
2.
3.
4.





จำานวนผูเ้ข้าอบรม 
             จำานวนผู้เข้าร่วมอบรมขึ้นอยู่ กับความสามารถในการรองรับของพื้ นท่ี 
และจำานวนวิทยากรศิลปะ

อุปกรณ์ ขาต้ัง 2 จุด
กระดานสอน มีขนาดท่ีเหมาะสมกับขนาดของห้อง
กระดาษสาธิต 
มีพื้ นท่ีเติมน้ำา
ปากกาไวท์บอร์ด 
โต๊ะสำาหรับวาดรูป ขนาดไม่ต่ ำากว่า 90x60 ซม. ต่อคู่  
มีน้ำาหนักเบา พับได้ 
พื้ นห้องไม่ควรเป็นพื้ นพรม สามารถทำาความสะอาดสีท่ี 

อาจเปรอะเป้ือนได้ง่าย
สถานท่ีมีพื้ นท่ีในการทานอาหารร่วมกัน 

· 
·
·
·
·
·

·

·  

แนวทางการสอน
สำาหรบัครูศลิปะ

ผู้สอนควรสร้างความม่ันใจในการผลิตงาน การวาดเส้น 
contour, 
สนับสนุนให้ผู้เขา้รว่มกิจกรรมชืน่ชมและยอมรบัผลงานของตน
ให้อิสระกับผู้เรียน
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้เวลคุณภาพกับครอบครัว
ให้คำาแนะนำารายบุคคล
จำากัดสีในนิทาน ไม่เกิน 5 สี
เลือกเทคนิคท่ีง่าย ไม่ซับซ้อน
ควรสอนเป็นขั้นตอนจากง่ายไปยาก

· 

·
·
·
·
·
·
·  

จำานวนคู่

5

10

100

150

1

2

1

1

พื้นที ่(ตรม.) จำานวนวิทยากรศลิปะ วิทยากรกลุม่สมัพนัธ์



· วิทยากรอาจสาธติตัวอยา่งภาพท่ีไมส่วยงามสมบูรณ ์ เพื่อลด 
   ความกดดันในการผลิตงานให้สวยงามตามต้นฉบับ

เตรียมไว้ครึ่งเรื่ อง (9 ฉาก จาก 18 ฉาก) โดยเขียนเป็น Storyboard  ให้อธิบาย 
เน้ือเรื่ องได้เข้าใจง่าย
เตรียมตัวละครท่ีวาดง่ายไม่เกิน 4 ตัว ตัวละครอาจเป็นสัตว์ หรือรูปทรงง่ายๆ
ตอนก่ึงกลางเรื่อง ออกแบบเน้ือเรื่องท่ีเป็นปมสำาคัญเก่ียวกับชีวิตและความตาย 
และชวนให้เกิดบทสนทนาระหว่างผู้เข้าร่วมในครอบครัว โดยมีเน้ือหาเช่น 
ความเจ็บป่วย, ความสูญเสยี, การพลัดพราก, ความแก่, การดแูล, ความสัมพันธ,์ 
มีความเป็นชุมชน, ความไมป่ระมาท, lving will, advance care plan, ความกรุณา, 
การตายดี
วาด storyboard ให้ชัดเจน พร้อมข้อความ แต่ไม่ละเอียดเกินไป ให้ผู้เข้าร่วม 
อบรมมีจินตนการ จากน้ันถ่ายเอกสารนิทานให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคู่
ในช่วงของการแต่งนิทานครึ่งหลัง วิทยากรควรจับประเด็นของแต่ละคู่     มาใส่ 
เน้ือเรื่องให้มีเรื่องราวของทกุครอบครวั หากจำานวนผู้เข้าอบรมเยอะอาจแบง่กลุม่ 
แต่งนิทานท่ีมีครอบครวัหลายครอบครวัอยูก่ลุม่เดียวกันเพื่อลดความหลากหลาย 
และการกระจัดกระจายของเส้นเร่ือง
ออกแบบสดัสว่นหนังสอืให้เรยีบรอ้ย ขนาดท่ีวาดจรงิ 30x18 ซม. หน้าคู ่  หนังสอืจรงิ 
37.5x22.5 ซม.

แนวทางการเตรยีมนิทาน
*   

*   
*   

*   

*   

*   

*

ตัวอยา่งนิทาน นกฮูกไม่ยอมให้คำาปรึกษา
             ในป่าแหง่หน่ึงมีสตัว์ต่างๆ มากมาย มีนกฮูกเฒา่เจ้าปัญญาอาศัยอยู ่มันคอย
ชว่ยเหลือให้คำาปรึกษาแก่สรรพสัตว์ ครั้ งหน่ึงมันแนะนำาให้กวางพบแห่งอาหาร
ท่ีอุดมสมบูรณ์ มันแนะนำาให้นกเงือกทำารังในโพรง พวกมันจึงพ้นภัยจากนายพราน 
มันแนะนำากระทิงท่ีกำาลังทะเลาะฟ้ืนคืนความสัมพันธ์จนมีลูกหลานมากมาย
              วันหน่ึง นกฮูกเฒ่าเรียกประชุมสัตว์ท้ังหลาย มันบอกว่าต่อไปน้ีจะไม่ให้
คำาปรกึษาอีกต่อไปแล้ว เพราะมันไปหาหมอและพบว่ามันป่วยเป็นมะเรง็ระยะสุดท้าย
และมันเหลือเวลาอีกไม่ก่ี วัน (ท้ิงปมให้แต่งเรื่ องต่อ). 



ที มงาน 
และคุณสมบัต ิ

·   ครูศิลปะ
o  สอนทักษะการใช้อุปกรณ์
o  สอนทักษะการลงสี
o  ทักษะการวาดการ์ตูน
o  ทักษะการเขียน storyboard 
o  ให้ความม่ันใจแก่ผู้เรียน 
o  สามารถให้คำาแนะนำาในการเขียนภาพสีน้ำารายบุคคล
o  มีความยืดหยุ่นสูง
·   กระบวนกรกิจกรรม
o  มีทักษะการนำากิจกรรมกลุ่ม
o  สามารถเชื่ อมโยงประเด็นชีวิตและความตายในกิจกรรม
o  สามารถทำากิจกรรม สรุป และ ถอดบทเรียน
·   ผู้ช่วยจัดกิจกรรม
o  รู้จักอุปกรณ์ศิลปะ เพ่ือจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
    ได้ทันท่วงที
o  รู้ วิธีการล้างและจัดเก็บ
o  มีทักษะการวาดภาพ ลงสีน้ำาชั้นพื้ นฐาน
o  สามารถให้คำาแนะนำาการเขียนภาพสีน้ำารายบุคคล

กระดาษสีน้ำา ก่ึงหยาบ ความหนา 300 แกรม 
จำานวน 40 แผน่
สน้ีำาเกรดศลิปิน 5 ส ีขนาด 20ml จำานวนสลีะ 2 หลอด
สมุดสเก็ตช์ ครอบครัวละ 2 เล่ม
พูกั่นเบอร์ 4, 8, 16 ครอบครัวละ 2 ชุด
จานสีแบบ 12-16 หลุม ครอบครัวละ 2 ชุด
ดินสอ HB ครอบครัวละ 2 แท่ง
ยางลบ ครอบครัวละ 2 ก้อน
ปากกาสีดำา 0.5 กันน้ำา ครอบครัวละ 2 ด้าม
บอร์ดรองวาด ขนาด 30x40 ซม. ครอบครวัละ 2 แผน่

อุปกรณ์ · 

·
·
·
·
·
·
·
·



ถ้วยใสน้่ำาครอบครัวละ 1-2 ถ้วย
ผ้าเช็ดพูกั่นครอบครัวละ 2 ผืน
เทปครอบครัวละ 1 ม้วน

· 
·
·



ขาต้ัง 2 อัน
ไวท์บอรด์ขนาด 60x80 ซม.
กระดาษสาธติ 60x80 ซม. 10 แผน่
พูกั่นเบอร ์16 ขึน้ไป 
ปากกามารค์เกอรห์วัใหญ่

อุปกรณ์วิทยากร · 
·
·
·
·



ตัวอย่างหลักสูตร 3 วัน (ตาราง) 
 3 วันเรยีน 2 สปัดาห์ ควรจะตรงกับวันธรรมดา 1 วันท่ีเป็นวันหยุดนักขตัฤกษ์ 
และวันอ่ืนอ่ืน ๆ เป็นวันเสาร์ อาทิตย์ 

วันที ่2

9.00 - 9.30

9.30 - 10.30

10.30 - 10.40

11.00 - 12.00

12.00 - 13.00   พักกลางวัน

เชือกวิเศษ

สอนวาดวิว และ background

แบง่งานว่าบ้านไหนจะวาดรูปอะไร

วิทยากรเลือกรูปให้ครอบครัวละรูป ท่ีมีฉากใกล้เคียงกัน
 ให้วาดภาพเดียวกัน

ชื่นชมผู้อ่ืน

ทำานิทานภาพ

ชื่นชมผลงาน และสรุปบทเรียน

13.00 - 14.00

14.00 - 15.00

วันที ่1

9.00 - 9.30

9.30 - 10.00

10.00 - 11.00

11.00 - 12.00

12.00 - 13.00   พักกลางวัน

แนะนำาตัว และโครงการ

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ ์ชื่อกิจกรรม ล้ินชักความสุข

กิจกรรม contour & water color painting

วาด character ของตัวละคร

วาด character ของตัวละคร

เล่านิทานครึ่งเรื่อง และรว่มกันแต่งนิทานจนจบเรื่อง

ชื่นชมผลงาน และสรุปบทเรียน

การบา้น : วาด character ใสอ่ารมณ์ความรู้สึก

13.00 - 14.00

14.00 - 15.00

15.00 - 16.00

15.00 - 16.00



วาดภาพท่ีเหลือท้ังหมด เว้นครอบครัละ 2 ภาพ              และเตรียม 
เล่านิทานไมเ่กิน 10 นาที โดยให้ท้ังคูมี่บทบาทในการเล่า โดย 
กำาหนดให้เล่าจากภาพท่ีวาด

การบา้น : ทำากิจกรรมรว่มกัน วาดรูป และสง่มาทางไลน์

วันที ่3

9.00 - 9.30

9.30 - 12.00

12.00 - 13.00   พักกลางวัน

กิจกรรมฝึกสติ นับเลข น้ิววิเศษ

ทำานิทานภาพ

เล่านิทาน

ถอดบทเรียน (ครูเตรียม layout)

ขอบคุณ + ขออภัยคู่ของตน

แนะนำาการไปต่อกับงานศิลปะ 

ทีมงานขอบคุณ และ ถ่ายรูปหมู่

ต้ังกลุ่มงาน

13.00 - 13.30

ทำา layout นิทาน ถอดบทเรยีน กาย ใจ ความสมัพนัธป์ระเด็น 
ความตาย และข้อแนะนำา

การบา้น :

การบา้นครู :

13.30 - 16.00



ข้อแนะนำา
เพิ่มเติม

ผู้จัดควรอธิบายเก่ียวกับคอร์สให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจก่อนว่า 
ในกระบวนการอบรม มีการสนทนาเรื่องชวิีตและความตาย
เน้ือหานิทานเชน่เดียวกับหลักสูตรมาตรฐาน
เสนอให้วาดด้วยวิธ ีSemi-contour และให้ลงส ีโดยจำากัด 2 สี
เล่านิทานแบบคนเล่าเล่าเอง ไม่มีเน้ือหาให้
แต่มีรูปเป็นไกด์ให้ 4 รูป เน้ือเรื่องเก่ียวกับสัตว์ แต่งเรื่อง
โดยมีฉาก 4 อันน้ีอยูใ่นเรื่อง โดยจะทำาภาพเพิม่ก็ได้ 
ภาพ เชน่  รถพยาบาล หลุมศพ เขาเชียงดาว เตียง

*

*
*

*

*

ตัวอย่างหลักสูตร 1 วัน (ตาราง) ชื่ อกิจกรรม นิทานตอนจบ

9.00 - 9.30

9.30 - 11.00

11.00 - 11.30

11.30 - 14.00

แนะนำาตัว

semi contour + สอนวาด 4 ภาพ ลงสี 2 สี

ให้โจทย์ในการแต่งเรื่องราว และกรอบการวาดภาพนิทาน

ผู้เข้ารว่มวาดนิทานภาพอยา่งอิสระ

เล่านิทาน บ้านละไม่เกิน 7 นาที ไม่เกิน 6 ครอบครัว

ถอดบทเรียน

14.00 - 15.00

15.00 - 15.30



ภาคผนวก



ภาคผนวก

 แนวทางกิจกรรมกลุ่ มสัมพันธ์

1.   กิจกรรมฝึกสติ 
            ให้ผู้ เข้าร่วมอบรมจับคู่ กัน แล้วผลัดกันนับเลข 1-2-3 จากน้ันเปล่ียน
การนับเป็นอิริยาบทต่างๆ  

แทนท่ีการนับ 1 ด้วยการ ตบมือ
แทนท่ีการนับ 2 ด้วยการ ดีดน้ิว
แทนท่ีการนับ 3 ด้วยการ ตบขา

2.   กิจกรรม “ล้ิ นชักความสุข”
             ให้แนะนำาตัว  ยืนวงในและวงนอก ตามสัญญาระฆัง  เดินไปหาคนท่ีไม่รู้จัก 
บอกเล่าหน่ึงประโยคเก่ียวกับตัวเอง

ฉันชื่ อ ..... ทำาอะไร....กับใคร...... แล้วมีความรู้ สึกสุข
             เม่ือครบรอบ สุ่มถาม ให้บอกเรื่ องราวของเพื่ อนท่ีเราจำาได้ 1 ประโยคน้ัน 
คนท่ีเพื่อนกล่าวถึง เลือกกล่าวถึงเพื่อนคนถัดไปโดยเลือกจากคนท่ีเหลือไม่ให้ซ้ำา 
จนครบทุกคนในวง



วันแรก 
3.   นิทานครึ่ งเรื่ องตอนจบ    
               แต่ละบา้นคิดตอนจบ  นำามาแลกเปล่ียนกันฟัง  แล้วหาตอนจบรว่มกันท้ังกลุม่  

คำาถาม : 
ตอนจบตรงหรือใกล้เคียงกับท่ีคิดไว้ไหม 

ถ้าตรงหรือใกล้เคียง รู้สึกอย่างไร 
ถ้าไม่ตรงหรือไม่ใกล้เคียงรู้สึกอย่างไร  

แบ่งปันความรู้สึกท่ีมีให้กลุ่มฟัง

คำาถาม : 
ชีวิตเราล่ะ ถ้าตอนจบตรงหรือไม่ตรงกับท่ีคิดไว้ จะรู้สึกอย่างไร?  

วันที่ สอง
กิจกรรมฝึกสติ  ปลาดุก - ปลาช่อน

             ให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่  ตกลงกันว่าใครจะเป็นปลาดุกและปลาช่อน
เม่ื อได้ยินคำาว่า ปลาดุก ให้คนท่ี เป็นปลาดุก ตบมือปลาช่อน ปลาช่อนให้หนี
เม่ื อได้ยินคำาว่า ปลาช่อน ให้คนท่ี เป็นปลาช่อน ตบมือปลาดุก ปลาดุกให้หนี
เล่านิทานเรื่ องปลาดุก ปลาช่อน โดย

“เชือกวิเศษ”
            ให้เชือกเส้นหน่ึงแก่ผู้เข้าร่วมท่ีกำาลังยืนล้อมวงอยู่ ให้โจทย์ว่าเชือกเส้นน้ี 

เป็นอะไรได้บ้าง แล้วให้ทำาท่าทางประกอบ

แลกเปล่ียนบทเรียนท่ีได้จากเกม

วันที่ สาม
กิจกรรมฝึกสติ  ให้ร้องเพลงว่า

ตัก ตัก มือ/ ตัก ตัก มือ/  ตัก ตัก มือ มือ ตัก ตัก มือ 
                      เพิ่มศอก                                           ศอก ศอก
                      เพิ่ม ไหล่                                           ไหล่ ไหล่



กิจกรรม “น้ิววิเศษ” 
            ให้ผู้เข้าร่วมอบรมจับคู่ คนหน่ึงเป็นน้ิววิเศษ อีกคนตามน้ิว สลับบทบาท
ผู้นำาและผู้ตาม แล้วเปิดเพลง

สอบถามความรู้สึก





ทมีงานพัฒนาหลักสูตร

กลุ่ม Peaceful Death
เอกภพ สิทธิวรรณธนะ

ฐนิดา อภิชนะกุลชัย
วรรณวิภา มาลัยนวล
ชนาพร เหลืองระฆัง

สนับสนุนหลักสูตรโดย 
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

มีนาคม 2562






