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ค ำน ำ 

 

 ระบบสขุภาพชมุชน เป็นรากฐานที่ส าคญัของการสร้างให้ประชาชนมีสขุภาพดี ได้อยา่งเทา่เทียม และทัว่ถึง  แต่

ความเข้าใจในเร่ืองของการพฒันาระบบสขุภาพชมุชนในกลุม่ผู้ เก่ียวข้องยงัมีจ ากดั และมคีวามเข้าใจที่แตกตา่ง 

หลากหลาย  แตก็่พบวา่ประเทศไทยมีประสบการณ์การจดัการ และการพฒันาในเร่ืองชมุชนเข้มแขง็ กระจายไปอยา่ง

มากมาย ทัง้ที่เป็นการพฒันาในด้านการรวมกลุม่พฒันาอาชีพ การพฒันาด้านความเป็นอยู ่สิง่แวดล้อม รวมทัง้การ

พฒันาในด้านกองทนุสวสัดกิารตา่งๆ  ซึง่นา่จะเป็นฐานส าคญัของการพฒันาสุขภาวะของชมุชน  อีกทัง้การพฒันาในเร่ือง

การดแูลสขุภาพ ก็มตีวัอยา่งเพิ่มขึน้เช่นกนั  แตอ่าจจะยงัไมม่ีการพฒันาและขยายฐานการพฒันาชมุชน และพฒันา

สขุภาพของชมุชน ได้อยา่งกว้างขวางเป็นระบบทัว่ทกุพืน้ท่ี อีกทัง้สภาพสงัคมไทยก็มีการเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ท า

ให้ชมุชน หนว่ยงานตา่งๆ จ าเป็นที่จะต้องมีการปรับตวัในเร่ืองกระบวนการจดัการ และการพฒันาของชมุชน เพิ่มขึน้

เช่นกนั   

 หนงัสอืเลม่นี ้จดัท าขึน้ เพื่อรวบรวมข้อมลู ความรู้ ประสบการณ์ จากนกัวชิาการ ผู้น าในชมุชน ทีเ่ก่ียวข้องกบั

การพฒันาสขุภาพชมุชน ทัง้ในด้านเป้าหมาย องค์ประกอบที่ส าคญัในการพฒันา บทเรียนด้านการจดัการ ด้านการพฒันา

สขุภาพชมุชน เพื่อเป็นข้อมลูเบือ้งต้น ส าหรับบคุลากรสาธารณสขุ บคุลากรในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน รวมทัง้แกนน า

ชมุชน นกัวิชาการตา่งๆ ท่ีมีความสนใจในการพฒันาสขุภาพชมุชน ให้มีความเข้าใจในการพฒันาเร่ืองนีอ้ยา่งเป็นระบบมา

ขึน้  เพื่อหวงัให้เป็นบทเรียนทางลดัในการขยายพืน้ท่ีการพฒันาสขุภาพชมุชนในพืน้ท่ีอื่นๆ ได้อยา่งรวดเร็ว ตอ่ไป    

 

สุพัตรำ ศรีวณิชชำกร  

ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำระบบสุขภำพชุมชน  
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บทน า 

 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี ได้กลา่วไว้ว่า ระบบสขุภาพกว้างใหญ่กว่าระบบการแพทย์และ

สาธารณสุขมาก เพราะค าว่าสุขภาพหรือสุขภาวะทั้งกาย จิต สังคม และปัญญา ล้วนถูกบรูณาการอยู่ในการพัฒนามนุษย์และ
สังคมทั้งสิ้น และการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนก็เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องมีเป้าหมายร่วมกัน  

โดยทุกฝ่ายจะต้องเอาเป้าหมายเป็นตัวต้ัง แล้วใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การค้นคว้าวิจัย การสร้างนวัตกรรม และการ
จัดการความรู้ ไปใช้ในการจดัการเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ดังที่หวัง 

การท างานเพื่อสร้าง “สุขภาวะชมุชน” เป็นงานท่ีสรา้งสรรค์และส าคัญ คนท างานในระบบสุขภาพชุมชน จึงต้อง
เข้าใจการท างานสุขภาพชมุชนร่วมกันอย่างเป็นระบบ สขุภาวะของสังคมไทยจึงจะเกิดเปลี่ยนแปลง  
 โดยยุทธศาสตร์ของการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนคือ การท าให้องค์ประกอบของระบบสุขภาพชุมชนทั้งหมดมีความ
เป็นหนึ่งเดียวกัน เสมือนร่างกายที่มีทั้งสมอง ปอด ตับ หัวใจ ฯลฯ ทีเ่ชื่อมโยงกันเป็นหน่ึงชีวิต  

 
และหัวใจทีส่ าคัญของการท าให้ “ระบบสุขภาพชุมชนมีความแข็งแรง” คือการสร้าง “ชุมชนเข้มแขง็”   
การสร้างชุมชนเข้มแข็ง คือการสรา้งฐานท่ีแข็งแรงให้กับประเทศไทย เปรียบประดจุดั่งการสร้างฐานเจดีย์ที่

กว้างขวางแข็งแรง สามารถรองรบัน้ าหนักขององค์เจดีย์ได้ทั้งองค์ ซึ่งชุมชนจะต้องร่วมมือกันในการสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยการ 
ร่วมกันคิด – ร่วมกันท ำ ร่วมกันวำงแผนวิเครำะห์ – วิจัย เพื่อค้นหำปัญหำของตนเอง ก่อนท่ีจะหำทำงแก้ไข โดยกำรท ำแผน
แม่บทชุมชน โดยมีการหยิบยกวิถีชีวิตของชุมชนเป็นตัวตั้ง ก่อนท่ีจะบูรณาการทุกอย่างเข้าด้วยกัน เพือ่สร้างสมดุลให้กับ
เศรษฐกิจ-จิตใจ-ครอบครัว-สังคม-วัฒนธรรม-สิ่งแวดล้อม-และสุขภาพ ให้กับชุมชน  

 
ส่วนโรงพยาบาลชุมชน หน่วยบริการสุขภาพใกล้บ้าน และภาคเีครือข่าย ก็ต้องท าความเข้าใจ และหนนุเสรมิชุมชน

ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง กำรสนับสนุนองค์ควำมรูเ้พื่อน ำไปสูก่ำรจัดกำรชุมชน เพราะ“ชุมชนจะเข้มแข็งได้ ต้องมีการ
จัดการองค์ความรู้ที่เข้มแข็ง และเมื่อชุมชนเข้มแข็ง สุขภาพชุมชนก็จะแข็งแรง” 

หนังสือ ระบบสขุภาพชุมชน โดยชุมชน เพ่ือชุมชน คือสื่อท่ีไดส้กดัและรวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากบทความในสื่อ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ โดยมุ่งหวังให้คนในระบบสุขภาพชุมชนไดเ้รียนรู้และหยิบยกสาระทีส่อดแทรกอยู่ในหนงัสือเล่มนี้ ไปประยุกต์ใช้
ในการท างานเพื่อสร้างความเปลีย่นแปลงให้กับชุมชน ดังที่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี ไดก้ล่าวไว้ว่า 
  “กำรท ำงำนเพื่อสร้ำง “สุขภำวะชุมชน” (Community health) เป็นเรื่องที่ส ำคัญมำก เป็นงำนท่ีสร้ำงสรรค์... 
คนท ำงำนในระบบกำรพัฒนำสุขภำพชุมชน ถ้ำสำมำรถเข้ำใจกำรท ำงำนสุขภำพชุมชนร่วมกันอย่ำงเปน็ระบบได้ สุขภำวะของ
สังคมไทยก็จะมีควำมเปลี่ยนแปลง เรำจะสำมำรถสร้ำงสุขภำพของคนไทยก้ำวหน้ำไปไดไ้กล”   
  โดยเนื้อหาในหนังสือเลม่นี้ จะช่วยกระตุ้นให้คนในระบบสุขภาพชุมชนเกิดการเรียนรู้ทีไ่มม่ีที่สิ้นสุด เพือ่พัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชนร่วมกัน และน าทางชุมชนไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ นั่นก็คือ การสร้างชุมชนเข้มแข็ง - สขุภาพชมุชนแขง็แรง 
อย่างสมดลุและยั่งยืน  
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“กำรท ำงำนเพื่อสร้ำง “สุขภำวะชุมชน” (Community health) 

เป็นเรื่องที่ส ำคัญมำก เป็นงำนที่สร้ำงสรรค์ 
คนท ำงำนในระบบกำรพัฒนำสุขภำพชุมชน 

ถ้ำสำมำรถเข้ำใจกำรท ำงำนสุขภำพชุมชนร่วมกันอย่ำงเป็นระบบได้ 
สุขภำวะของสังคมไทยก็จะมีควำมเปลี่ยนแปลง 

เรำจะสำมำรถสร้ำงสุขภำพของคนไทยก้ำวหน้ำไปได้ไกล” 
 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี 
17 กรกฎาคม 2546 
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ความส าคัญของระบบสุขภาพชุมชน 
 

  
ระบบสุขภาพชุมชน มีความหมายครอบคลมุถึงความพออยู่พอกิน ความอยู่เย็นเป็นสุข และความมั่นคงในชีวิตทุก

ชีวิต การไดม้าซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมต้องการความร่วมมือของทุกฝ่าย  
 ถ้าพิจารณาใหด้ีๆ ระบบสุขภาพชุมชนตามความหมายเบื้องต้น หัวใจจะอยู่ที่ความพออยู่พอกนิ ซึ่งโดยนัยก็คือ 
ความพอเพียง ซึ่งหมายถงึ ควำมพอประมำณ (Moderation) ควำมมีเหตุผล (Reasonable) รวมทั้งควำมจ ำเป็นท่ีจะต้องมี
ระบบกำรคุ้มกันท่ีดี และเท่ำทันตอ่ผลกระทบใดๆ อันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงท้ังภำยนอก และภำยใน (Immunity) 
 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน แม้เป็นของดี แต่การพัฒนาต้องมีหลักไปจับ คือ มีหลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบตัิ 
ปฏิบัติอย่างเดียวโดยไม่รู้ว่ามหีลักคิดอะไร เราก็อาจไมเ่ห็นคณุค่า และไม่ถือศรัทธาในงานท่ีท า หรือบางครั้งมีศรัทธาอยาก
ท างาน ก็ท าเลย แต่ไม่มีหลักหนุนหลังก็เป็นไปไมไ่ด้ อีกกรณีคือ ได้แต่คิด และหาความรู้แตไ่ม่ท างาน ก็ไม่เกิดอรรถใดๆ  

ดงันั้นการพัฒนาท้ังหลายต้องระลกึเสมอว่า คิดเสร็จอย่าเพิ่งรีบท า บางคนพอคิดจะท า ท าเลย โดยไมม่ีความรู้ ขาด
หลักวิชา ฉะนั้นเมื่อจะท าอะไร คดิจะท าอะไร ต้องถามตัวเองว่าเข้าใจลึกซึ้งในสิ่งท่ีจะท าหรือยัง หากยังไม่รู้หรือรู้ครึ่งๆ กลางๆ 
แล้วน าไปปฏิบัติก็จะเกิดความเสียหายได้ จึงต้องศึกษาทั้งในต ารา และนอกต ารา และใคร่ครวญออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่
และสังคม ท่ีส าคญัต้องสามารถท างานบนความขาดแคลนได ้
 การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ยังจ าเป็นที่จะต้องมีความร่วมมือของทุกฝ่าย ท้ังภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ
ภาคเอกชน อย่าปฏิเสธซึ่งกันและกัน ต้องพยายามหาจุดร่วมแบ่งปนักัน มองไปสู่เป้าหมายข้างหน้า 
 เราต้องช่วยกันหา ช่วยกันถามตัวเองว่า ปัจจัยอะไรท าให้ทุกข์ อะไรท าให้สุข ที่เห็นมามีหลายชุมชนท่ีวิเคราะหต์รงนี้
แล้วสามารถเปลี่ยนจากทุกข์เป็นสขุได้ ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกัน  

(ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย, 2552 ใน หนังสือเหลยีวหลังแลหน้ำสถำบันวิจัยและพัฒนำระบบสุขภำพชุมชน พ.ศ.2550-2552,)   
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องค์ประกอบและเป้าหมาย 

ระบบสุขภาพชุมชน 

                           
 

ชุมชนเขม้แข็ง 
  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี ได้เคยให้ความหมายของค าว่า “ชุมชนเขม้แข็ง”เอาไว้ว่า หมายถึงการที่
ชุมชนรวมตัวกัน ร่วมกันคดิ ร่วมกนัท าในสิ่งที่ดตี่อชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง และเมื่อชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนก็จะสามารถ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจ จิตใจ ครอบครัว ชุมชน สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพไปพร้อมๆ กันได้ ดังนั้นชุมชนจึงเป็นผู้
ปฏิบัติวัฒนธรรม และเมื่อชุมชน-วัฒนธรรมเข้มแข็ง ก็จะเกิดภมูิคุ้มกันจากอันตรายที่มาจากท้ังภายในและภายนอกชุมชน  

 
องค์ประกอบระบบสขุภาพ 

ระบบสุขภาพมีองค์ประกอบ 10 ประการ ได้แก ่
1. ศักดิ์ศรีและคณุค่าแห่งความเป็นมนุษย์ 
2. สัมมาชีพเต็มพื้นที ่
3. วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
4. ชุมชนเข้มแข็ง 
5. การศึกษา 
6. ศาสนา 
7. วิทยาศาสตร์เทคโนโลย ี
8. การสื่อสาร 
9. การสาธารณสุข 
10. นโยบายสาธารณะ ทิศทางการพฒันา 

 
ดังรูปที่ 1 ระบบสุขภำพ 

 

 
รูปที่ 1 ระบบสุขภาพ 
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 องค์ประกอบ 10 ประการ ของระบบสุขภาพจะอยู่ในกันและกัน หากจับองค์ประกอบใดก็จะต้องแล่นถึงกันท้ังหมด 
แบบท่ีทางพระใช้ค าว่า “มรรคสมงัดี” คือ ต้องสมังดีของมรรคทั้งหมดเข้าด้วยกัน ไม่ใช่แยกกันเป็นเรือ่งๆ ต่างคนต่างไป 
 ยุทธศาสตร์ของระบบสุขภาพ คือ ท าให้องค์ประกอบในระบบสุขภาพท้ังหมด มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือน
ร่างกายของเราที่สมอง ปอด ตับ หัวใจ ฯลฯ ล้วนเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน ท าให้เกิดปกติภาพ (คัดลอกบำงส่วนจำก หนังสือ
กำรพัฒนำระบบสุขภำพชุมชน สขุภำวะชุมชนเป็นรำกฐำนของสุขภำวะทั้งมวล โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี, ปี 2549) 
 
เป้าหมายการพัฒนาแบบบูรณาการ เพ่ือสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
  (คัดลอกบำงส่วนจำก หนังสือยุทธศำสตร์ชุมชนท้องถิ่น ยุทธศำสตร์ชำติเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดย ศ.นพ.ประเวศ วะส,ี 
ปี 2555) 
 หากเปรียบเทียบกับร่างกายของเรา ถ้าหัวใจไปทาง ปอดไปทาง ตับไปทาง เราก็เป็นคนอยู่อย่างนี้ไม่ได ้ที่เรามีความ
เป็นปกติและสุขภาพดี ก็เพราะทุกองค์ประกอบในร่างกายของเราเชือ่มโยงบูรณาการกัน  

กำรบูรณำกำรท ำใหเ้กิดควำมสมดลุ และควำมสมดลุท ำให้เกิดควำมยั่งยืน 
 เพราะฉะนั้นการพัฒนาอย่างยั่งยนืต้องพัฒนาอย่างบูรณาการ จะพฒันาอย่างแยกส่วนไม่ได ้
 
 เป้าหมายของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ต้องดูว่าอะไรคือ “ตัวร่วม” เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล เช่น 
 (1) การมีสัมมาชีพเต็มพื้นที ่– “สัมมาชีพ” หมายถึงอาชีพท่ีไม่เบียดเบียนตัวเอง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียดเบียน
สิ่งแวดล้อม และมรีายจ่ายน้อยกว่ารายได ้ฉะนั้นค าว่า สัมมาชีพจึงไม่ได้หมายถึงเศรษฐกิจเท่านั้น แต่หมายถึงสังคม 
สิ่งแวดล้อม และศลีธรรมด้วย การมีสัมมาชีพเต็มพื้นท่ีเป็นปจัจัยส าคญัที่สุดของความร่มเย็นเป็นสุข 
 เมื่อการมสีัมมาชีพเต็มพื้นท่ีเป็นเปำ้หมำยร่วม การพัฒนาทุกชนิดก็ตอ้งพุ่งไปสู่การมสีัมมาชีพเต็มพื้นที ่ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องเศรษฐกิจ พลังงานสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และการศึกษา ซึ่งการศกึษาไม่ควรจะลอยตัวออกจากการสร้างสมัมาชีพ การ
เรียนรูจ้ากการท างานและมรีายไดเ้ป็นการเรียนรู้ทีส่ าคัญ 
 (2) การเป็นสังคมที่คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน - ทุกพื้นที่สามารถส ารวจว่าใครอยู่ในข่ายที่จะถูกทอดทิ้งบ้าง เช่น คนแก่ 
เด็กก าพร้า คนพิการและจัดให้มีอาสาสมัครดูแลทุกคน มีการเชื่อมโยงทางวิชาการเข้ามาช่วยให้การดแูลมีคณุภาพขึ้น และมี
กองทุนเข้ามาสนับสนุน การที่คนไทยจะดูแลซึ่งกันและกัน ถ้าทุกพ้ืนท่ีเป็นสังคมที่คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน เราจะเป็นสังคมไทย
หัวใจมนุษย์ที่มีความสุขเหลือหลาย 
 (3) การเชื่อมโยงผู้บริโภคในเมืองกับผู้ผลิตในชนบทให้เกื้อกลูกัน พลังผู้บริโภคคือ พลังเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ที่ใหญ่ที่สุด ถ้าเกษตรกรผลติอาหารแบบอนุรักษ์และเพิ่มพูนสิ่งแวดล้อม ที่เรียกว่าวนเกษตรกด็ ีหรือเกษตรผสมผสานกด็ ีหรือ
เกษตรยั่งยืนก็ด ีถ้าผู้บรโิภคอาหารในเมืองบริโภคอาหารจากการผลติของเกษตรกรที่ท าเกษตรยั่งยืน โดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลง 
นอกจากได้บรโิภคอาหารที่เป็นผลดีต่อสุขภาพแล้วยังมผีลต่อการพฒันาอย่างยั่งยืน ควรจะมีคนส่วนหนึ่งประกอบธุรกิจเพื่อ
สังคมขนาดเล็ก (Small Social Enterprise = SSE) ที่เช่ือมโยงระหว่างผู้บริโภคในเมืองกับผูผ้ลติในชนบทให้เกื้อกูลกัน 
 (4) ระบบสุขภาพชมุชนที่ดีที่สุด ขณะนี้เรามีโครงสร้างครบ ถ้าตั้งเป้าหมายและมีการจัดการที่ด ีเราสามารถมีระบบ
สุขภาพชุมชนที่ดีท่ีสุดที่นอกจากสร้างระบบสุขภาพท่ีดีแล้วยังสร้างสมัมาชีพไดเ้ป็นจ านวนมาก อบต. สามารถร่วมกับคณะ
พยาบาลศาสตร์หรือวิทยาลัยการพยาบาล และโรงพยาบาลชุมชน ผลิตพยาบาลของชุมชน เพื่ออยู่ประจ าในชุมชน เพื่อ
ให้บริการใกล้บ้านใกล้ใจ ผูสู้งอายุมีมากขึ้นเรื่อยๆ และเจ็บป่วยเรื้อรงั ควรจะมีคนดูแลถึงบ้าน ซึ่งอาจเป็นพยาบาลเยี่ยมบ้าน 
อาสาสมัคร และผู้บริบาล ผู้บรบิาลคือเด็กจบ ม.6 ซึ่งได้รบัการฝึกอบรม 6-12 เดือน สามารถช่วยดูแลผูสู้งอายุท่ีบ้าน และช่วย
ผ่อนแรงพยาบาลได ้แต่ละจังหวัดจะต้องการผู้บริบาลจ านวนไม่น้อย เหล่านี้เป็นตัวอย่างของการสร้างอาชีพท่ีมีประโยชน์ต่อ
สังคม ระบบสุขภาพชุมชนต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานวิชาการ เช่น สถานีอนามัย และ
โรงพยาบาลชุมชน 
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 (5) ป้องกันภัยพิบัติ ทุกชุมชนท้องถิ่นต้องสามารถป้องกัน และจดัการภัยพิบัติได ้
 (6) พลังงานชุมชน แต่ละชุมชนตอ้งพยายามผลิตพลังงานใช้เองให้พอเพียง ด้วยวิธีต่างๆ ที่ท้ังท าให้เป็นการสร้าง
อาชีพด้วย และท าให้สิ่งแวดล้อมดดี้วย 
 (7) วิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สร้างพิพิธภัณฑ์ ศูนย์ศิลปะศูนยก์ฬีา ส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน ทุกท้องถิ่นควร
จัดให้มีการวิจยัประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจะช่วยการรวมตัวของคนในท้องถิ่น ควรมพีิพิธภัณฑ์ต าบล รวมทั้ง 
ศูนย์ศิลปะ ศูนย์กีฬา และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 
 (8) มีสถาบันการเงินชุมชนระดับต าบล อบต. กับ ธกส. สามารถรว่มมือกันด าเนินการให้มสีถาบันการเงินของ
ชุมชนระดับต าบล เพื่อเป็นเครื่องมือการออม การลงทุน และการจดัการสวสัดิการ สถาบันการเงินชุมชนระดับต าบลที่ประสบ
ความส าเร็จ อาจมีเงินเพิ่ม ขึ้นถึง 100 กว่าล้านบาท และกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการกระตุ้นการเรยีนรู้ การประกอบ
อาชีพ และกิจการทางสังคม 
 (9) มีต้นไม้เพ่ิมขึ้น...ต้น ต่อต าบล มีการก าหนดเป้าหมายจ านวนตน้ไม้ที่จะให้มเีพิ่มขึ้นต่อต าบล ต่ออ าเภอ ต่อ
จังหวัด ถ้าเป็นไปได้ให้มีปา่ไม้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที ่เพื่อให้ความสมดุลของธรรมชาติกลับคืนมา ป้องกันความแห้งแล้ง
และน้ าท่วม นอกจากนั้น การมีตน้ไม้มากๆ แล้วเลือกตัดไปท าประโยชน์โดยไม่เสียความเป็นป่า จะให้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
มหาศาล เคยมผีู้ค านวณว่า แต่ละอ าเภอจะมรีายได้จากต้นไม้ไม่น้อยกว่าปีละ 500 ล้านบาท 
 (10) ปฏิรูปการศึกษาเพ่ือชุมชนท้องถิ่น ต้องมองการศึกษาใหม่ การศึกษาทุกวันน้ีคับแคบ และแยกส่วนเป็นเรื่อง
ของโรงเรียน ครู และวิชาการเท่านั้น เมื่อแยกส่วนก็บีบคั้น บีบคั้นหมดทุกฝ่าย ท้ังต่อนักเรียนผูป้กครอง ครู ผู้บริหารการศึกษา 
กลายเป็นการศึกษาที่ก่อความทุกข์ยากให้แก่คนทั้งแผ่นดิน การศึกษาควรจะเป็นเครื่องมือแก้ทุกข์ไมใ่ช่ก่อทุกข์ มนุษย์สามารถ
จะเรยีนรู้ได้จากทุกสิ่งทุกอย่าง และทุกหนทุกแห่ง ไม่ใช่จากครูและทีโ่รงเรียนเท่านั้น ต้องปรับเปลี่ยนตวัตั้งของการศึกษา จาก
การเอาวิชาเป็นตัวตั้ง แยกส่วนไปจากชีวิต มาเป็นเอาชีวิตและการอยู่ร่วมกันเป็นตัวตั้ง มีชีวิตที่ไหนมีการเรยีนรู้ที่นั่น ชีวิตต้อง
ท างาน ต้องมีรายได้ ก็ต้องเรียนรูจ้ากการท างานและมีรายได้ ไม่ใช่เรียนแล้วจนท้ังครูและนักเรียน การเรียนรู้ในชุมชนและ
สัมมาอาชีวะศึกษาควรจะเป็นฐานของการศึกษาส าหรับคนท้ังมวล การปฏิรปูการศึกษาเพื่อชุมชนท้องถิ่นนี้ โรงเรียนและ
กระทรวงศึกษาไม่สามารถท าได้ตามล าพัง ผู้น าชุมชนท้องถิ่น และประชาคมจังหวัด ต้องเข้ามาสนใจอย่างจริงจัง เพราะเป็น
เครื่องมือใหญ่ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ทั้ง 10 ประการนี้ คือตัวอย่างของเป้าหมายการพัฒนาแบบบูรณาการในระดับจังหวัด (คัดลอกบำงส่วนจำก 
หนังสือยุทธศำสตร์ชุมชนท้องถิ่น ยุทธศำสตร์ชำติเพื่อกำรพัฒนำอยำ่งยั่งยืน โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี, ปี 2555) 

 

นอกจากน้ีการบูรณาการเพื่อสรา้งความเข้มแข็งให้กับชุมชนนั้น จะตอ้งมุ่งสร้างกระบวนการเรยีนรู้ให้เป็นแบบ 
“แผนน้อยหน่า” เพราะทีผ่่านมา หน่วยงานต่างๆ มีการท าแผนในรปูแบบ “แผนขนมชัน้” คือการรวบรวมแผนท่ีกระจัด
กระจายมาเย็บเป็นรูปเล่มสวยงาม ท าให้ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องเดียวกนั แต่กิจกรรมยังแยกกันอยู่เป็นช้ันๆ ในขณะที่ “แผน
น้อยหน่า” จะเป็นการท าแผน ที่มลีักษณะเหมือนลูกน้อยหน่า คือแต่ละเมลด็จะต้องช้ีหรือยึดโยงเข้าสูแ่กนกลาง เพื่อรับการ
หล่อเลีย้งจากแกนกลางของผล เหมือนแต่ละกจิกรรมของโครงการ ที่จะต้องยึดโยงและตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายร่วมกัน 
(Common goal) คือ กระบวนการเรยีนรู้และปัญญา เพื่อไปเจริญงอกงามในผืนดิน และเพื่อผลิตผลน้อยหน่า ซึ่งก็คือ สุขภาวะ
ของชุมชน  (จำก บทควำม “เครือข่ำยทำงปัญญำเพื่อกำรพัฒนำสขุภำพชุมชน” โดยกอง บ.ก. วำรสำรหมออนำมัย ปีท่ี13, 

ฉบับท่ี 3, ปี2546) 
 
 

เป้าหมาย 6 ประการของระบบสขุภาพชุมชน 

เราต้องเอาเป้าหมายเป็นตัวต้ัง แล้วเอาวิธีการเป็นเคร่ืองมือเพื่อท าให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งเป้าหมายร่วมของ
ระบบสุขภาพชุมชน ประกอบไปดว้ย 
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1. ส ารวจและช่วยเหลือผู้ท่ีถูกทอดทิ้งทุกคนในชุมชน เช่น คนแก่ คนตาบอด ไม่มีลูกหลานเลี้ยงด ูต้องอดมื้อกินมื้อ 
หรือเด็กๆ ที่ถูกทอดทิ้งอยู่ตามล าพัง 

2. รักษาคนที่เป็นหวัดเจ็บคอได้ทุกคน โดยการดูแลตนเอง การดูแลในครอบครัวหรือในชุมชน โดยไม่ต้องไป
โรงพยาบาล ซึ่งสามารถท าไดด้ีกวา่และถูกกว่าการรักษาในโรงพยาบาล ถ้าท าได้จะท าให้โรงพยาบาลลดภาระลงและมีเวลา
ดูแลผูป้่วยอ่ืนๆ ด้วยความประณตีขึ้น 

3. รักษาคนเป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้ทุกคน คนเป็นเบาหวานและความดันโลหติสูงส่วนใหญ่ไมไ่ดร้ับ
การวินิจฉัย และคนท่ีไดร้ับการวินิจฉัยก็ไดร้ับการรักษาทีไ่มด่ี โรงพยาบาลไม่มีทางรักษาโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้
ด ีจะดไีด้ก็ต่อเมื่อได้รับการดูแลเชงิบุคคลอย่างต่อเนื่อง ควรส ารวจชุมชนและวินิจฉัยคนเป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูง
หมดทุกคนเป็น 100 เปอร์เซ็นต ์และจัดการรักษาเชิงบุคคลอย่างต่อเนื่องทุกคน ถ้าคนเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ได้รับการควบคมุอย่างดีหมดทุกพ้ืนท่ี จะตัดความสูญเสยีสุขภาพ สญูเสยีชีวิต และสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมโหฬาร ซึ่งนัก
เศรษฐศาสตรส์าธารณสุขจะประเมินไดโ้ดยไม่ยาก 

4. ดูแลผู้สูงอายุท่ีเป็นโรคเร้ือรังได้ที่บ้าน ผู้สูงอายุท่ีเป็นโรคเรื้อรังตา่งๆ เช่น เป็นอัมพาต ปวดข้อ ถุงลมโป่งพอง 
ฯลฯ ทั้งแก่ จน และป่วยด้วย ต้องไปโรงพยาบาล ล าบากเหลือก าลัง และได้รับการบริการที่ไมด่ีเลย เหมือนตกนรกทั้งเป็น ถ้า
มีพยาบาลเยี่ยมบ้านไปเยี่ยมถึงบ้าน ดูแลและแนะน าจะมีความสุขประดุจขึ้นสวรรค์ทีเดียว 

5. ควบคุมโรคท่ีพบบ่อย เช่น ไข้เลือดออก ชุมชนเข้มแข็งจะสามารถป้องกันไข้เลือดออกได ้และควบคุมโรคอื่นๆ 
อีก เช่น ซารส์ ไข้หวัดนก ติดยาเสพติด ฯลฯ 

6. ชุมชนสร้างเสริมสุขภาพ ชุมชนเข้มแข็งจะสร้างเสริมสุขภาพด้วยประการต่างๆ เช่น ขจัดความยากจน สร้าง
เศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อนุรักษ์วัฒนธรรม และสร้างเสรมิพฤติกรรมสุขภาพ เช่น ออกก าลังกาย ไมสู่บบุหรี ่
ควบคุมการดื่มเหล้า มีโภชนาการที่ดี เป็นต้น 

ทั้ง 6 ประการนีเ้ป็นเป้าหมายพื้นฐาน ซึ่งสามารถตกแต่งเพิ่มเติมไดอ้ีกเป็นล าดับไป (จำก เอกสำรอัดส ำเนำ 
“เป้ำหมำย 6 ประกำรของระบบสขุภำพชุมชน โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี, ปี 2549)  
 
ลักษณะของชมุชนเข้มแข็ง 
 ชุมชนเข้มแข็งควรมีลักษณะ และความสามารถดังนี ้

1. รวมตัว ร่วมคิด ร่วมท าอย่างเข้มแข็ง 
2. วิเคราะห์ วิจยัปัญหาของชุมชน และทางเลือก ท าแผนแม่บทชุมชน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาอย่างบูรณาการ 

และขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนที่ตัวเองท าได ้
3. วิจัยพลังงานชุมชนพอเพียง และเทคโนโลยีอื่น ๆ ทีเ่หมาะสมกับชุมชน 
4. ส่งเสริมการสรา้งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลรักษาตัวเอง การดูแลในครอบครัว การดูแลใน

ชุมชน 
5. มีพยาบาลของชุมชน ประจ าอยู่ในชุมชน 
6. มีการตั้งศูนย์การแพทย์แผนไทยของชุมชนในทุกต าบล 
7. ท าแผนท่ีศักยภาพของคนในชุมชนทุกคน และมีการจัดการความรู ้
8. สร้างระบบการสื่อสารชุมชน 

(ศ.นพ.ประเวศ วะสี, 2549 ใน หนังสือกำรพัฒนำระบบสุขภำพชุมชน สุขภำวะชุมชนเป็นรำกฐำนของสุขภำวะทั้งมวล  ) 
 
 

ตัวชี้วัดสุขภาพชมุชน  
 จากการท าวิจัยเรื่องตัวช้ีวัดสุขภาพชุมชน ใน 12 ชุมชนทั่วประเทศ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสรี พงศ์พิศ สามารถ
สรุปตัวช้ีวัดสุขภาพชุมชนได้ดังนี้ (คัดลอกบำงส่วนจำก หนังสือปำฐกถำ ณัฐ ภมรประวตัิ ครั้งท่ี 24 “กำรจัดกำรสุขภำพโดย
ชุมชน” โดยรองศำสตรำจำรย์ ดร.เสรี พงศ์พิศ, ปี 2554)  
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 1. ผลิตอาหารไว้บริโภคพอเพียงตลอดป ีปลอดภัยจากสารเคมี  
 2. รายจ่ายในครอบครัวลดลงทุกดา้น รายได้เพิ่มขึ้น หนี้สินลดลง  
 3. ใช้สารเคมลีดลง ระดับสารเคมใีนเลือดลดลง ครอบครัวชุมชนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยภมูิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 
 4. ใช้สมุนไพรและธรรมชาติบ าบดัมากขึ้น ชาวบ้านไป รพ.สต. หรือโรงพยาบาลน้อยลง ซื้อยาจากภายนอกน้อยลง 
เบิกค่ารักษาพยาบาลจากกลุ่มออมทรัพย์น้อยลง ตรวจชีวิตแบบชาวบ้านๆ สุขภาพดีแน ่
 5. ครอบครัวชุมชนมีความสามัคคช่ีวยเหลือกันมากขึ้น ความเครียดน้อยลง สมาชิกในชุมชนหันหน้าเขา้มาปรึกษา 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตมากขึน้ โรคภัยไข้เจ็บลดลง  
 6.ปัจจัยที่ท าลายสุขภาพ คือ เหลา้ บุหรี ่ผงชูรส น้ าอัดลม ขนมกรุบกรอบ ไขมันทรานส์  
 ข้อสรุปของสุขภาพชุมชนคือ มีความมั่นคงทางอาหาร มีความมั่งคงทางด้านอาชีพและสวสัดิการ มีความรู้ดูแล
สุขภาพตนเอง  

แผนงานพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนระบุความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งสะท้อนได้ในเชิงกระบวนการคือ  
1. ต้องมีการรวมกลุ่มอาจทั้งทางการและไม่ทางการร่วมกัน  
2. มีกระบวนการเรยีนรู้ที่ยืดหยุ่น ชุมชนที่ไม่มีกระบวนการเรียนรูจ้ะไมม่ีความเข้มแข็งเลย และกระบวนการเรยีนรู้จะ

มี 3 แบบเท่าท่ีเห็น คือ การเรยีนรูภ้ายใน การเรียนรูภ้ายนอก และการน ามาประยุกต ์ 
3. ชุมชนมีกระบวนการคดิเรื่องข้อมูล มีชุดข้อมูลส าคญั การวิเคราะหข์้อมูล ใช้ข้อมูลของชุมชนเพื่อไปสูก่ารจัดการ ชุด

ข้อมูลพื้นฐานท่ีต้องมีประกอบด้วย  
3.1) การสร้างถิ่นฐาน ประวตัิศาสตร์ชาวบ้าน ระบบสังคมเศรษฐกิจชุมชน นิเวศของพื้นที ่วัฒนธรรมที่

แสดงวิธีคิดของคนในชุมชน (ที่มาข้อมูล เส้นทางการใหคุ้ณค่า ความทรงจ า ประสบการณ์ร่วม)  
3.2) โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพท่ีเป็นแหล่งประโยชน ์ทรัพยากร และแหล่งสนับสนุน  
3.3) โครงสร้างอ านาจทางสังคมในชุมชน (ความสมัพันธ์บุคคล ครอบครัว กลุ่มคน เครือข่าย)  
3.4) แกนน า คนด ีคนเด่น นักจัดการ (ศักยภาพและบทบาทที่เป็นรปูธรรมในชุมชน)  
3.5) กลุ่มบุคคล เครือข่าย หน่วยงาน องค์กรรวมทั้งกลไกภายในและนอกชุมชนที่มีอิทธิพลต่อชุมชน  
3.6) ข้อมูลการดูแลกลุ่มผู้ที่มีปัญหา ต้องการความช่วยเหลือและบรกิารสุขภาพและสวัสดิการสังคม  

4) รูปธรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี ที่สะท้อนความเข้มแข็ง การมองความเข้มแข็งของชุมชนต้องอาศัยเวลานาน ต้องดูที่
ผลลัพธ์หรือสิ่งที่เปลี่ยนแปลง มีการจัดการตนเองภายใต้บริบทชุมชนตนเองได้อย่างเหมาะสม สิ่งที่ท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงก็
เป็นกระบวนการระหว่างทางการพัฒนาด้วย          

รศ. ดร.เสรี พงศ์พิศ สรุปว่าชุมชนเข้มแข็งจะต้องเร่ิมต้นจากชีวิตที่จัดการได้สู่ชุมชนที่จัดการตนเองได้ “วันน้ีเรา
ต้องคิดเอาชีวิตเป็นตัวตั้ง คือคิดว่า จะเรียนอยา่งไร จะจัดการอย่างไร ให้ชีวิตดีขึ้น หนี้สินลดลง สุขภาพดีขึ้น มีความสุขมากขึ้น 
ท าอย่างไรจึงจะปลดปล่อยชุมชนใหเ้ขาเป็นตัวของเขาเอง ปลดปล่อยศักยภาพของเขา ให้เขาเติบโตดว้ยตัวของเขาเอง ให้เขา
พึ่งตัวเองได้ ดูแลสุขภาพตัวเองได้ ดูแลการกินการอยู่ของเขาได้  

หน้าท่ีของเราคือ ต้องหาค้อนอันหนึ่งมา แล้วไปช่วยกันทุบกระถางออก ไปปลดปล่อยสิ่งนี้ท่ีครอบง าเขาอยู่ ช่วยกัน
ท าให้กระถางแตก ให้ออกจากกรอบคิดเดิมๆ ต้องปรับวิธีคดิ ปรับกระบวนทรรศน์ท่ีว่านี้ ท าอย่างไรให้เขาไดล้งดิน ได้เป็นตัว
ของตัวเอง เติบโต พึ่งพาตนเองได ้และมีความสุข” 

 
 
 
 
 
 
 



12 
 

การจัดการ 
ระบบสุขภาพชุมชน 

 
 

เป้าหมายการจัดการระบบสุขภาพชุมชน 
การก าหนดประเด็นร่วม ต้องเอาเป้าหมายเป็นตัวต้ัง อาจใช้เทคนิคเสนอทางเลือก ให้ผู้ที่มสี่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน

ก าหนดประเด็น แล้วก าหนดเป้าหมายเพื่อเลือกกิจกรรม เป็นเงื่อนไขการรวมคนที่กระจัดกระจายให้มารวมกัน มารบัรู้การใช้
กิจกรรมเป็นเครื่องมือในการท างานโดยใช้กระบวนการ 5 ร่วม คือ 1) ร่วมคิด 2) ร่วมตัดสินใจ 3) ร่วมลงมือท า 4) ร่วมสรุป
บทเรียน 5) ร่วมรับผิดรับชอบ เมือ่ท าแล้วให้ มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ ในการแลกเปลี่ยนต้องให้ความเคารพความเป็นกันและ
กัน ต้องเสริมให้องค์กรและชุมชนเข้มแข็ง สมาชิกต้องเป็นฐานส าคัญกว้างขวางเหนียวแน่น การบริหารจัดการองค์กรต้อง
ก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจนแต่ละช่วงมีวิธีการที่ดี มีแนวทางแก้ไข มีการจัดแบ่งงานตามความสามารถ ท าตามแผนสรุปบทเรียน
ก่อนท า – ระหว่างท า - หลังท า จะเป็นการเคลื่อนประเด็นร่วมที่เกดิพลัง และเป็นการสร้างทีมท างาน ข้อส าคัญ ต้องชัดว่าพี่
เลี้ยงหรือนักเคลื่อนไหวทางสังคมมีเป้าหมายอะไร เครือข่าย/ชุมชน/แกนน ามีเป้าหมาย อะไร ต้องปักธงหรือเป้าหมายร่วมกัน  
(จำกเอกสำรประกอบกำรประชุมมหกรรมสุขภำพชุมชน ครั้งท่ี 2: จำกควำมรูสู้่ระบบจัดกำรใหม ่จินตนำกำรเป็นจริงไดไ้มรู่้จบ
“เครื่องมือสรำ้งกำรเรียนรูร้่วมกับชุมชน”, ปี 2555) 
 

การจัดการความสัมพันธ ์

 คนท างานต้องพยายามเรียนรูชุ้มชน เพ่ือเข้าถึงชมุชน  
  ชุมชนจะมีการจดัความสัมพันธ์กับบรรดาอ านาจจากภายนอกทั้งหลาย ด้วยการ “ต่อรอง” “ต่อสู้” “ดื้อแพ่ง” 
“ยอมรับช่ัวขณะ” “รับมาท าแต่ท าแบบไม่เชื่อ” ทั้งทางตรงและซ่อนเร้นอยู่ตลอดเวลา คนท ำงำนต้องพยำยำมเรยีนรู้เพื่อ 
“เข้ำถึง” ต้องเรียนรู้ว่า ใครเป็นใคร ใครสัมพันธ์กับใคร จะต้องจัดระยะของความสัมพันธ์อย่างไร ด้วยวิธีใด? ซึ่งคนท างาน 
สามารถเรียนรู้ผา่นการใช้ชีวิตประจ าวันของชาวบ้านบางคนบางกลุ่ม ซึ่งเราเรยีกว่า “การต่อสู้ในชีวิตประจ าวัน” เพื่อท าเข้าใจ 
“ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ” และเห็นถึง “ส านึกและลลีาของชุมชน” (นเรศ สงเครำะห์สุข, ปี 2555 ใน “เครื่องมือสร้ำงกำร
เรียนรูร้่วมกับชุมชน” เอกสำรประกอบกำรประชุมมหกรรมสุขภำพชุมชน ครั้งท่ี 2: จำกควำมรูสู้่ระบบจัดกำรใหม ่จินตนำกำร
เป็นจริงได้ไมรู่้จบ) 

 
 ต้ังโจทย์ให้ชุมชนได้เรียนรู้ร่วมกัน 

  ต้องมีการตั้งประเด็นเป็นการฝึกการตั้งโจทย์ค าถามเพื่อหาค าตอบหรือเป็นตัวเดินเรื่อง แตต่้องไม่ตั้งเชงิลบเพื่อจับผิด
หรือตรวจสอบ และควรเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาร่วมของคนในชุมชน เทคนิคท่ีจะใช้เลือกประเด็นปญัหาร่วม ต้องสรา้งความเป็น
เจ้าของ สร้างส านึกผูกพัน ให้รู้สึกว่าต้องร่วมชะตากัน ต้องพึ่งพาอาศัยกัน การก าหนดประเด็นให้เหมาะกับพื้นที่นั้น ถ้าจะให้
เหมาะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  คิดหาทางออก  ค านึงถึงผลลัพธ์ท่ีได้ทั้งบวกและลบ  วิเคราะห์
ผลลัพธ์ สื่อสาร  เพื่อสร้างความหวัง  หรือเตรียมใจผิดหวังร่วมกัน  

ข้อส าคัญประเด็นที่ตั้ง ต้องรู้ว่าเปา้หมายหรือผลลัพธ์ มีหลายวิธีท่ีจะท าส าเร็จ ส่วนใหญ่จะพบว่าเมื่อตั้งประเด็น 
ก าหนดเป้าหมายหรือผลลัพธ์ การหาทางออกหรือวิธีแก้ จะเป็นแบบแก้ปัญหาไม่ตรงจดุท าเฉพาะหน้า แก้แล้วแย่กว่าเดมิ, 
แบบเติบโตอิ่มตัว, แบบโยกความรบัผิดชอบ โดยใช้เวลาแก้ปัญหาหรอืโยกให้คนอ่ืนรับผดิชอบ, แบบร่วมชะตากรรมจากความ
วิบัติ เช่น ปัญหาขยะ มลภาวะจากสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรป่าไม้ ต้นน้ า แบบเกดิความขดัแย้งเกดิขึ้นโดยไม่คาดคิด 
(สุวรรณำ เมืองพระฝำง, ปี 2555, ใน“เครื่องมือสร้ำงกำรเรียนรู้ร่วมกับชุมชน”เอกสำรประกอบกำรประชุม มหกรรมสุขภำพ
ชุมชน ครั้งท่ี 2: จำกควำมรูสู้่ระบบจัดกำรใหม ่จินตนำกำรเป็นจริงได้ไมรู่้จบ) 
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 บริหารความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา 

  หลักการบริหารโรงพยาบาล  
โดย นพ.ภักดี สืบนุการณ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จังหวัดเลย 
  1. ต้องมีการปรับกับความเปลีย่นแปลงที่มอียู่ตลอดเวลา   

2. ต้องสร้างกิจกรรม กลุ่ม  กระบวนการที่หลากหลาย 
3. มีความเอื้ออาทรเสมอ 

 เทคนิคการบริหารความสัมพันธ์ในการท างานสุขภาพชมุชนคือ การใช้วิธีการท างานแบบเครือข่าย ใช้
ความสัมพันธส์่วนตัว ไม่ใช้อ านาจ (คัดลอกบำงส่วนจำก หนังสือมมุมองใหม่ จัดกำรใหม่ ในระบบสขุภำพ, ปี 2554) 
 
การจัดการความขัดแย้ง 
 การจัดการความขัดแย้งในกลุ่มแกนน า ต้องรู้จักคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเปน็อย่างดีจริงๆ ในทุกๆ ด้าน และตอ้งให้คู่กรณี
ทั้งสองฝ่ายยอมรับในความเป็นคนกลาง หากก าลังเกิดความขัดแย้ง ใหง้ดการเผชิญหน้าหรือการยั่วยุจากคนรอบข้าง นัก
จัดการที่ดีควรแก้สถานการณ์ด้วยการสร้างบรรยากาศที่ลดความตึงเครียด การเงียบทั้งหมดแล้วคอยดมูักไม่ค่อยจะได้ผล ต้อง
หาสาเหตุความขดัแย้งให้เจอ พยายามยุติปญัหาแล้วหาคนกลางไกลเ่กลี่ย ซึ่งการหาคนกลางต้องมีข้อมูลว่าคนท้ังสองฝ่ายมี
ความเชื่อ, เคารพใครบ้างที่เป็นบุคคลคนเดียวกัน ในสังคมเครือญาตขิองคนไทยจะเคารพและเกรงใจผูอ้าวุโส เรื่องที่เกิดความ
ขัดแย้งเป็นประเด็นไหน หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือผลประโยชน์ ควรใช้ข้อมูล หลักฐานมาร่วมกันพิจารณาท าความ
เข้าใจ โดยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเข้า ท าความเข้าใจแบบไม่เป็นทางการที่ละฝ่าย เพื่อท าความเข้าใจแล้วไกล่เกลี่ยประเด็นค้างคา
ใจของแต่ละฝ่าย ทอดระยะให้ท้ัง 2 ฝ่ายไดค้ิดแล้วนดัประชุมหรือพดูคุยแบบเป็นทางการ ไม่ควรนัดเฉพาะคู่กรณีเพราะสังคม
ชนบทเรื่องข้อพพิาทมักจะแพร่กระจายไปรวดเร็วและจะมีการแบ่งฝา่ยตามความคิด หรือญาติพี่น้อง การแก้ปัญหาจึงควรเปิด
เวทีประชุมหรือเวทพีูดคุยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วมีการช้ีแจงประเด็นปัญหาข้อข้องใจ โดยคณะกรรมการต้องช้ีแจงตามเอกสาร 
ข้อมูลชุดเดยีวกันกับท่ีทั้งสองฝ่ายได้รับรู้ และที่ประชุมร่วมกันตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ซึ่งส่วนใหญ่จะพบว่าเป็นเพียงความ
เข้าใจผิดกัน และการบกพร่องของเอกสาร (ในกรณีการเงิน) หากปลอ่ยไว ้จะเป็นปญัหาสร้างความระแวงในกลุ่มการท างาน 
และขาดความเช่ือถือ ไว้เนื้อเชื่อใจ แบ่งพรรคแบ่งพวก ขาดบรรยากาศการท างานท่ีดี  

โดยสรุปการจะจัดการข้อขัดแย้งได้ ต้องรู้จักคน รู้ภูมิหลัง รู้ประเด็นขัดแย้ง รู้กลวิธีท่ีจะจัดการทั้งเชิง
วิทยาศาสตร์ ความเชื่อ วัฒนธรรม การตัดสินไม่ควรหาคนถูกหรือผิด ควรหาปัจจัยท่ีท าให้เกิดความขัดแย้ง เมื่อตัดสินว่า
ปัจจัยผดิก็จะไม่กระทบกับใครคนใดคนหนึ่ง แล้วทุกคนจะร่วมกันหาทางออก ทักษะของนักไกล่เกลี่ยข้อพิพาทท่ีดีต้องไม่ใช่ผู้
ตัดสิน ไม่ขยายประเด็นเพิม่หรือกว้าง เป็นนักฟังและจับประเด็นท่ีด ีสรุปจากสิ่งที่พบ ความขัดแย้งระหว่างบุคคลเกิดจากการ
สื่อสาร ส่วนตัว ผลประโยชน์ ความรู้ที่ควรศึกษา เรื่องของการยอมรบัความต่าง เทคนิคการสื่อสาร เทคนิคการสร้าง
บรรยากาศเพื่อลดความขัดแย้ง เทคนิคสานเสวนาและการเคารพความ เป็นคนและให้คุณคา่แก่ทุกฝา่ย (คัดลอกบำงส่วนจำก 
เอกสำรประกอบกำรประชุม มหกรรมสุขภำพชุมชน ครั้งท่ี 2: จำกควำมรู้สูร่ะบบจดักำรใหม ่จินตนำกำรเป็นจริงไดไ้ม่รูจ้บ 
“เครื่องมือสรำ้งกำรเรียนรูร้่วมกับชุมชน”, ปี 2555) 

 
การจัดการความรู้และภูมิปัญญา 

 การจัดการที่บูรณาการกับวิถีชีวิตชาวนา 
นายบุญกอง ตราชู เป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างของคนท างานอาสาที่สามารถบูรณาการงานพัฒนาชุมชนให้เข้ากับวถีิ

ชีวิตเกษตรกรโดยใช้ยุทธศาสตร์ขา้ว ที่เป็นอาชีพหลักของชุมชน น าไปสู่การจัดการสุขภาพชุมชนที่รวมไปถึงระบบสุขภาพท่ี
เชื่อมโยงท้ังระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งผมคิดว่าเป็นกระบวนการท างานในชุมชนที่เข้ากับวิถีชีวิตชุมชน 
 แม้จะไม่มีต าแหน่งอื่นในชุมชนนอกจากการเป็น อสม. แต่การเป็นผูบ้ริการด้วยใจ ออกเยี่ยมเยียนพี่นอ้ง ให้
ค าแนะน า ท าให้ไดร้ับการยอมรับนับถือจากคนในชุมชน และด้วยความเป็นผูม้ีความคดิริเริ่มสร้างสรรค์ เมื่อเห็นประเด็น
ปัญหาต่างๆ จึงได้ชักชวนเพ่ือน อสม.มาร่วมกันคดิหาทางออก ซึ่งน าไปสู่การท าประชาคมหมู่บา้นเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อม ปัญหาเยาวชนขับรถมอเตอรไ์ซคเ์สียงดัง และงานปลอดเหล้า ซึ่งความส าเร็จเล็กๆ ท่ีเกดิขึ้น
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นี้ มาจากการที่ชุมชนมีส่วนร่วม ท าให้ อสม.บุญกอง เห็นศักยภาพของชุมชนในการจัดการชุมชนด้วยตนเอง และได้ชักชวน อส
ม. คนอ่ืนๆ รวมทั้งผู้น ามาร่วมวเิคราะห์กิจกรรมที่ท าหลายอยา่ง ท าให้พบวา่ที่ผ่านมายังไม่สามารถท าให้ชุมชนมีความสุข อยู่ดี
กินดไีด ้
  การมองกลับเข้ามาในชุมชนของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจท่ีพบว่าชาวบ้านนาเรียงท านา แต่รายได้ขายข้าว
ไม่พอกับค่าใช้จ่าย มีหนีส้ินเฉลี่ยครัวเรือนละ 25,000– 30,000 บาท มีปัญหาข้างเคียงไม่ว่าดืม่สรุา สบูบุหรี่ เล่นหวย ด้าน
สังคมพบว่าบ้านนาเรียง ส่งวัยแรงงานเข้ากรุงเทพฯ ท้ิงให้คนแก่กับเด็กเล็กอยูต่ามล าพัง การช่วยเหลอืเกื้อกูล ในสังคมลดลง 
เด็กรุ่นใหม่ท่ีเป็นอนาคตของชุมชนกลับมีค่านิยมไม่สนใจไม่อยากมอีาชีพท านา ห่างไกลชุมชน ไม่เห็นความส าคญัของ
วัฒนธรรมประเพณีที่จรรโลงชุมชนให้อยู่ร่วมกัน สิ่งแวดล้อมท่ีเคยเกื้อกูลให้ฐานชีวิตถูกละเลย ชาวบ้านไม่ให้ความส าคญักับ
การรักษาป่าไม้ ท าใหอ้าหารธรรมชาติที่เป็นสิ่งดีต่อสุขภาพลดหายไป เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีขยะจ านวนมาก น้ าล าคลองตื้น
เขิน และปัญหาการปนเปื้อนของการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง ท่ีสู่เข้าสู่ธรรมชาติและร่างกายคน ความสัมพันธ์และวิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไปของผู้คน ท าให้เกิดปญัหาเกี่ยวกับความเครียด เกิดโรคความดันโลหิตสูง เบาหวานมากข้ึน ทัศนะในการดูแลตนเอง
ของชาวบ้านกลับถูกยกมาให้เป็นหน้าท่ีของหมอ และ อสม. 
  หลังวิเคราะห์สภาพชุมชน จึงช่วยกันหาทางออกร่วมกัน ซึ่งน ามาสู่การจัดท าโครงการพัฒนาข้าวอย่างเป็นระบบ
เพราะทุกคนในชุมชนล้วนเป็นชาวนา และข้าวคือสิ่งที่หล่อเลีย้งชีวิตมาโดยตลอด ถ้าพัฒนาข้าวไดส้ าเร็จก็เท่ากับชุมชนได้
พัฒนาอาชีพตนเองได้อย่างภาคภมูิใจ และที่ส าคัญคนบ้านนาเรยีงตอ้งการปลูกฝังลูกหลาน ใหเ้ห็นความส าคญัของการท านา 
เพื่อปลูกส านึกให้คนรุ่นใหมไ่ด้เข้าใจศักดิ์ศรีและเกียรติของชาวนา (คัดลอกบำงส่วนจำก“เครื่องมือสรำ้งกำรเรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชน” เอกสำรประกอบกำรประชุมมหกรรมสุขภำพชุมชน ครั้งท่ี 2:จำกควำมรูสู้่ระบบจัดกำรใหม ่จินตนำกำรเป็นจริงได้ไม่รู้
จบ, ปี 2555) 

 
การจัดการทรัพยากร 

 รูปธรรมการจัดการคนและจัดการทุนของสภาผู้น าชุมชนต าบลหนองสาหร่าย 
  กิจกรรมของกลุม่ออมทรัพย์ ท าให้เกิดกลุม่อาชีพต่างๆ ขึ้นในชุมชน แม้ว่าในช่วงแรกจะมีไม่กี่กลุ่ม แตก่ระบวนการ
ประชุมปรึกษาหารือระหว่างชาวชุมชนก็เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ประกอบกับมีพื้นฐานการท างานเรื่องสุขภาพชุมชนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้านท าให้เกดิการสร้างแกนน า สร้างตัวแทนกลุ่มขึน้มาจากกระบวนการดังกล่าว ขณะเดียวกันการเกิดขึ้นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย (อบต.) ก็กลายเป็นกลไกหนุนเสริมที่ส าคัญย่ิงของชมุชน โดย อบต.ชุดแรกท่ีเข้ามา
บริหารจดัการชุมชน ได้วางรากฐานการท างานพัฒนาชุมชนอย่างมีสว่นร่วม เป็นหน่วยสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนทั้งในด้าน
ก าลังคน ก าลังคิด และก าลังทุน เส้นทางการพัฒนาชุมชนหนองสาหร่ายที่ได้สั่งสมมาตลอดหลายปี จงึปรากฏรูปธรรมชัดเจน
ขึ้น มีการประสานความร่วมมือ ท างานเชื่อมโยงจากวงประชุมแกนน า ตัวแทนกลุ่ม พัฒนาจนเกิดสภาผู้น าโดยมีตัวแทนจาก
กลุ่มต่างๆ เช่น ตัวแทนกลุ่มเด็ก เยาวชน ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ตัวแทนกลุ่มสตร ีตัวแทนกองทุน หมู่บ้าน ตัวแทนกลุ่ม
ค้าขาย ตัวแทนกลุ่มออมทรัพย์ ฯลฯ ในแต่ละหมู่บ้านเข้ามาท างาน ในสภาผู้น า หมู่บ้านละประมาณ 8 - 10 คน ตามสัดส่วน
กลุ่มกิจกรรมที่เกดิขึ้นในแต่ละหมูบ่้าน 
  สภาผู้น าหนองสาหร่าย ท าให้ชาวชุมชนมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปรึกษาหารือกันอย่างมีทิศมีทางมากขึ้น 
เอาปัญหาจากแต่ละหมู่บ้านเข้ามาร่วมคุย ร่วมคิด ร่วมแก้ จากการวิเคราะหห์ารือกันระหว่างกลุม่ตัวแทน ท าให้ชุมชนมองเห็น
เป้าหมายเส้นทาง เดินร่วมกันว่า อยากจะพัฒนาชุมชน อยากจะแกไ้ขปัญหาชุมชน สร้างให้ชุมชนอยู่ดีมีสุข ทั้งทางเศรษฐกิจ 
สังคม การศึกษา ภายใต้เป้าหมายที่มุ่งหวังที่จะก้าวเดินไปนั้น ชาวชุมชนหนองสาหร่ายเองไมไ่ด้หยดุนิง่ที่จะเรียนรู้ แต่ได้ไป
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในชุมชนที่ประสบผลส าเร็จตามที่ต่างๆ เช่น ชุมชนไม้เรียง จ.นครศรีธรรมราช ชุมชนบ้านหนองกลางดง กิ่ง
อ าเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น 
  การไดไ้ปแลกเปลีย่นเรยีนรู้ในหลายที่พบว่า เครื่องมือส าคญัที่หลายชุมชนใช้ในการจัดการตนเองนั้น คือแผนแม่บท
ชุมชน ท าให้ชุมชนหนองสาหร่ายได้เกิดความคิด อยากจะท าแผนแมบ่ทชุมชนของตนเองบ้าง ปีแล้วปีเล่าในการพยายามคิดค้น 
สร้างเครื่องมือเครื่องไม้ในการพัฒนาชุมชน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2545 กระบวนการท าแผนแม่บทชุมชน ก็เกิดขึ้น โดยมคีวาม
ร่วมไม้ร่วมมือจากองค์กร หน่วยงานหลายแห่ง ที่อาจเรียกได้ว่าเป็นกัลยาณมิตรของชุมชนหนองสาหรา่ย ท้ังพัฒนาชุมชน 
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏหลายแห่ง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) 
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  “แผนแม่บทชุมชนก็คล้ำยกระจกบำนใหญ่ ที่ส่องให้พ่ีน้องต ำบลหนองสำหร่ำย รู้ว่ำเรำยืนอยู่ตรงไหน จะอุดช่องโหว่
อย่ำงไร ปัญหำบำงอย่ำง เรำมองไม่ออกว่ำเป็นปัญหำ เหมือนเรำยังไม่มีกระจกท่ีจะส่องดูว่ำ หนำ้ตำเรำเป็นอย่ำงไร เมื่อเรำค้น
เจอปัญหำเรำก็จะได้แกไ้ข เหมือนกำรท ำแผนที่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจในชุมชนของเรำ” ศิวโรจน ์จิตนิยม กล่าว 
  กระบวนการท าแผนแม่บทชุมชนเกิดขึ้นจากอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน และนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏ
ร่วมกันเก็บข้อมลูชุมชน โดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมลู เวลาเกือบหน่ึงปีท่ีชุมชนร่วมกัน
ท าแผนแม่บท คล้ายการส่องกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนเรื่องราวต่างๆ ของชุมชนออกมา ชุมชนได้มองเห็นเรื่องราวในอดีต และ
สถานการณ์ปัจจุบันท่ีก าลังเผชิญอยู่ 
  กระจกใหญ่บานนี้ ไดส้ะท้อนให้ชาวชุมชนต าบลหนองสาหร่ายเห็นว่า พวกเขาก าลังประสบกับปัญหาหนี้สินจ านวน
มาก โดยค้นพบข้อมลูร่วมกันว่า ชุมชนต าบลหนองสาหร่ายนั้น มีรายไดร้วมกันต่อปี 76 ล้านบาท มีรายจ่าย 72 ล้านบาท มี
หนี้สิน 86 ล้านบาท และกว่า 10 ลา้นบาท เป็นจ านวนเงินใช้หนี้ท่ีไหลออกไปนอกชุมชน และเมื่อชาวบ้านมีหนี้ จะจดัการหนี้
อย่างไร? นี่คือโจทย์ที่ชาวชุมชนร่วมกันค้นหาทางออก หาทางแก้ไขโดยใช้เวทีสภาผู้น าชุมชน เป็นกลไกในการระดมความคดิ 

กลุ่มกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนเกิดความเข้มข้นในการด าเนินการ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อท่ีจะลดหนีส้ิน สร้างรายได้ให้แก่ชาวชุมชน 
เมื่อมีแผนชัดเจนกลุม่กิจกรรมตา่งๆ จึงเกิดขึ้นจ านวนมาก ชุมชนต าบลหนองสาหร่ายจึงมีกลุ่มกิจกรรมมากมายหลากหลาย ที่
ยืนอยู่บนเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาชุมชน สร้างชุมชนที่มีความสุข ลดรายจ่ายทั้งต าบล มีสุขภาพดีถ้วนหน้า และเพิ่ม
รายได้ของชาวชุมชน  
  สถำบันกำรเงินต ำบลหนองสำหร่ำย คือเครื่องมือท่ีชาวชุมชนน ามาใช้ในการจัดการกับปญัหาที่เผชิญอยู่ โดยฐาน
ใหญ่ๆ ของปัญหานั้นก็คือหนีส้ิน ด้วยเหตุนีส้ถาบันการเงินต าบลหนองสาหร่ายจึงเกดิขึ้น เพื่ออุดช่องโหว่การไหลออกของเงิน
ในชุมชน เพื่อแก้ไขปญัหาเรื่องหนีส้ิน และเพื่อสร้างเสรมิทัศนคติในการออมเงินของชาวชุมชน  

  “จำกกำรท ำแผน เรำเห็นตัวเลข เห็นข้อมูล เรำจึงเห็นปัญหำ และนกึภำพออกว่ำในแต่ละปี เรำได้ขนเงินท่ีเกิดจำก
น้ ำพักน้ ำแรงของเรำออกไปข้ำงนอกเยอะขนำดไหน จึงท ำให้เริ่มคดิว่ำจะจัดกำรอย่ำงไร”  
  จากฐานคิดของปัญหาที่ว่า ชุมชนต าบลหนองสาหร่ายนั้นมีรายได้รวมกันต่อปี 76 ล้านบาท มีรายจ่าย 72 ล้านบาท 
มีหนี้สิน 86 ล้านบาท และในแต่ละปีนั้น มีเงินจ านวนหลายลา้นท่ีไหลออกไปนอกชุมชน เพื่อไปใช้หนี้เป็นดอกเบี้ยที่จ่าย
ออกไปด้วย เหตุนีส้ถาบันการเงินจึงเกิดขึ้น เมื่อวันท่ี 12 สิงหาคม พ.ศ. 2549 โดยมีจุดมุ่งหมายให้เปน็แหล่งทุนของชุมชน
มาตรฐานระดับชาติ ทุกคนร่วมกนัออม พร้อมจัดสวสัดิการ ยึดมั่นหลักคุณธรรมน าการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โอนหนี้จาก
ภายนอก มาเป็นหนี้ในชุมชน สถาบันการเงิน สรา้งการเรยีนรู้ สร้างคนดีมีคณุธรรมให้ชุมชน 
  กระบวนการการด าเนินงานของสถาบันนั้น มีคณะกรรมการดูแลบรหิารจัดการ โดยคณะกรรมการต่างเป็นตัวแทน
จากกลุ่มกิจกรรมของชุมชน 9 หมู่บ้าน กิจกรรมของสถาบันเริ่มจากการรณรงค์ให้ชาวบ้านรู้จักการออมเงิน สถาบันการเงิน
ต าบลหนองสาหร่าย ได้จดัท ากระปุกออมสินจ านวนกว่า 2,000 ใบแจกจ่ายให้ชาวบ้าน ระยะเริม่แรกนั้น ใช้เวลา กว่า 4 – 5 
เดือนที่จะมเีงินเข้ามา แรงจูงใจท่ีสถาบันใช้นั้น คือ “ไม่ต้องเอำเงินออมจำกรำยได้ แต่ให้อดออมจำกรำยจ่ำย” 
  วิธีการอดออมจากรายจ่ายนั้น ชุมชนสร้างกระบวนการเรยีนรูร้่วมกนัด้วยการลดค่าใช้จ่าย โดยการปลกูพืชผักสวน
ครัวรั้วกินได้ อย่างน้อย 3 ชนิดต่อหน่ึงหลังคาเรือน และท าบันทึกรายรับ – รายจ่าย และกลไกส าคัญทีน่อกจากจะเป็นกลไกใน
การควบคุมแล้ว ยังเป็นเครื่องมือเสริมแรงกระตุ้น และสร้างเสรมิคนในชุมชนด้วยก็คือ คนดีและความดี 22 ข้อ ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชุมชนอยู่ดีมสีุขต าบลหนองสาหร่าย 

  ในวันน้ีสถาบันการเงินต าบลหนองสาหร่าย อาจจะยังไมส่ามารถบูรณาการสร้างคนดีได้ดังท่ีตั้งใจ แตก่ลับพบว่า 
กระบวนการหว่านเพาะคณุธรรมความดีนี้ก าลังปฏิบัติการอย่างเข้มข้น ก าลังปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้คนในชุมชนทีละเล็กที
ละน้อย ดังค าบอกเล่าของ “บุบผา วัลลา” ผู้ช่วยเลขานุการสถาบันการเงินหนองสาหร่ายที่บอกว่า “ห้ามไม่ให้เป็นหนี้ ห้ามยาก 

ห้ามไม่ได้ แต่สถาบันจะเป็นผู้ดูแล ควบคุมเพื่อปรับเปลีย่นการใช้เงินของคนในชุมชนเอง” ขณะเดียวกัน กระบวนการของ
สถาบันการเงินกไ็มไ่ด้แยกขาดจากกระบวนการท างานกิจกรรมอื่นๆ ของชุมชน การออมจากรายจ่ายมาพร้อมกับสร้างรายได้
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จากอาชีพ คนหนึ่งคนในชุมชนเป็นสมาชิกกลุ่มกจิกรรมหลายต่อหลายกลุ่ม ในแตล่ะกลุ่มก็จะมีการออมของกลุ่มอีก เช่น กลุ่ม
ปลูกอ้อย ออมเดือนละ 10 บาท กลุ่มเลี้ยงวัว ออมเดือนละ 10 บาท กลุ่มปลูกข้าว เดือนละ 20 บาท เป็นต้น ด้วยเช่ือว่า 
กระบวนการดังกล่าวจะลดรายจ่าย ลดการเป็นหนี ้และท าให้ชาวบ้านอยู่ได้อย่างพอเพียง (คัดลอกบำงส่วนจำก “เครื่องมือ
สร้ำงกำรเรียนรู้ร่วมกับชุมชน” เอกสำรประกอบกำรประชุม มหกรรมสุขภำพชุมชน ครั้งท่ี 2: จำกควำมรู้สูร่ะบบจดักำรใหม ่
จินตนำกำรเป็นจริงได้ไม่รู้จบ, ปี 2555) 

 
 

 รูปธรรมการจัดการทุนด้วยการจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์ โดยพ่อเลี่ยม บุตรจันทา 
พ่อเลี่ยม บุตรจันทา ได้ชวนเพื่อนๆ มาพูดคุยปญัหาของแตล่ะคนแต่ละครอบครัว จนกระทั่งได้ข้อสรปุว่าทุกคนมี

ปัญหาเหมือนกันคือเรื่อง “หนี้สิน”  
และเมื่อทุกคนเห็นปัญหาตรงกันแล้ว จึงได้มีการหาทางออกร่วมกันด้วยการจดัตั้งกลุ่มออมทรัพย ์
“ทุกคนมีรายได้อยู่แล้ว แต่ท าอย่างไรที่จะเจียดมาออมได้ ก็ให้เอาเงนิมาออมกันไดไ้หม เพื่อช่วยคนท่ีเขาเดือดร้อน 

เพราะคนมักจะไม่เดือดร้อนพร้อมกันหมดหรอก สมมติว่าคนนี้จะใช้เงินสัก 2,000 บาท แต่เขาไมม่ ีหากเราหลายๆ คนเอาเงิน
มารวมกันก็สามารถเอาไปแก้ปัญหานั้นได ้นั่นคือกลุ่มออมทรัพย์ ตอนนั้นชวนไม่กี่คน เอาคนท่ีเข้าใจมานั่งคุยเพื่อแก้ปัญหา
รวมตัวกันออมทรัพย ์ออมเสรจ็ใครมีปัญหาก็ให้คนนั้นเอาไปแก้ปัญหา เริ่มแรกม ี32 คน ออมรายเดือน เดือนละครั้ง ครั้งละ 
100 บาท ตอนแรกเรามีเงินก้อนประมาณสามพันกว่าบาทตามจ านวนคน คนท่ีจะเอาไปใช้มันก็น่าจะได้ประโยชน์” 
  เมื่อตกลงท่ีจะออมเงินร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาปากท้อง จึงเริ่มตั้งกฎกตกิาในการยืมและคืนเงินกลุ่ม พร้อมหาวิธีบริหาร
จัดการก าไร จากเงินออมให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิก 
“วิธีจัดการของเราแบบง่ายๆ เราก็มาตกลงกันว่า ตอนเงินอยู่ในกระเป๋า เป็นเงินของเรานะ แต่พอเอาเงินมาลงขันเงินจะ
กลายเป็นเงินกลุ่ม ถ้าใครจะเอาเงินกลุ่มไปใช้ ก็มาคดิกันว่าจะคืนก าไรให้กลุม่ยังไง ก็เกิดการจัดการร่วมกันคือตกลงว่าถ้าใคร 
เอาเงินกลุ่มไปใช้ ต้องเอามาคืนกลุ่มร้อยละ 2 บาทต่อเดือน แต่ว่ารอ้ยละ 2 บาทต่อเดือนนี้ เราเอามาจัดการต่อ พอสิ้นปีท างบ
ดุลก าไรเกดิขึ้นเราก็ใช้วิธีเอา 2 หาร ครึ่งหน่ึงเราเอาไปปันผล อีกครึง่หนึ่งเราเอาไปท าเรื่องสวสัดิการ เราเน้นเรื่องสวัสดิการ
เกิด แก่ เจ็บ ตาย แล้วเน้นเรื่องสขุภาพเป็นหลัก”  

 

 รูปธรรมการจัดการทุนบุคคล พ่อเลี่ยม บุตรจันทา 
แม้วันน้ีระบบสุขภาพชุมชนของบ้านนาอีสานจะยังไปไม่ถึงฝันท่ีปลายทาง แต่ด้วยความเป็นผู้น าตามธรรมชาติที่พ่อ

เลี่ยมสรรคส์ร้างและพัฒนากิจกรรมน าชุมชนให้ตระหนักและลุกข้ึนมาจัดการสุขภาพตนเองได้ นั่นเป็นเพราะลักษณะเฉพาะ
ของพ่อเลี่ยม คือ 

- จัดการภาวะอารมณต์นเองไดไ้มร่ว่มทะเลาะปะทะคารม หรือลงมือลงไม้ท าร้ายผู้อื่น 
- ยอมรับความผิดพลาดของตนเอง 
- เปิดรับโอกาส 
- รับฟังปัญหา 
- ขยันคิด ขยันอ่าน ขยันพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
- สรรค์สร้างกิจกรรม 
- วางทางอนาคต 
- ท าตนเป็นแบบอย่าง 
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พ่อเลี่ยมได้เน้นว่า การเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติต้องรู้จริง โดยเฉพาะรู้ 5 เร่ือง คือ 
1. รู้จักตนเอง 
2. รู้จักปัญหาของตัวเอง 
3. รู้จักตัวเองว่าอยู่บนฐานทรัพยากรอะไรบ้าง 
4. รู้จักการใช้ทรัพยากร  
5. รู้จักว่าตัวเราคือใครอาชีพอะไร 

ถ้ารู้ทั้ง 5 ข้อนี ้ท าอาชีพไหนก็มีความสุข  

 

 รูปธรรมการจัดการคนในระบบสุขภาชมุชนอ าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชดา่นซ่าย จังหวัดเลย มรีะบบบรหิารบุคคล โดยรับพยาบาลที่เป็นคนในเกือบ 100% 

เพราะปญัหาที่นี่เมื่อก่อนคือขาดพยาบาล เมื่อประมาณ 10 ปีท่ีแล้ว นพ.ภักดี สืบนุการณ์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล จึงไดไ้ปขอ
ทุนใหน้ักเรียนช้ัน ม.4-ม.6 เพื่อเรยีนพยาบาลจนจบและให้เข้ามาท างานในพื้นที่ เพราะฉะนั้นท่ีอ าเภอด่านซ้ายจึงไม่ขาด
พยาบาล และการได้คนในพื้นทีม่าท างาน ท าให้ได้งานทีม่ีประสิทธิภาพ เนื่องจากพยาบาลที่เป็นคนในพื้นที่จะรู้วิถีชีวิตของคน
ในชุมชนเป็นอย่างดี  

แต่แม้ว่าจะมีพยาบาลที่เป็นคนในพื้นที่แล้ว โรงพยาบาลกย็ังจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มก าลังคนและเพิม่ขีดความสามารถ
ให้กับบุคลากร โดยในปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซา้ยมีอายุรแพทย์ กุมารแพทย์ สตูนิรีแพทย์ และมจี านวน
เตียงท้ังสิ้น 60 เตียง มีพยาบาลประมาณ 50 คน  

“เรำต้องคิดว่ำพยำบำลไม่ใช่เครื่องจักร เขำต้องพัก ต้องมีครอบครัว หมอรับพยำบำลจำกโรงพยำบำลเอกชนท่ีเป็น
คนด่ำนซ้ำยมำ 4-5 คน พยำบำล 1 ใน 3 ของที่น่ี เป็นลูกจ้ำงช่ัวครำว จ ำนวนหนึ่งไม่ได้จบจำกกระทรวงสำธำรณสุข คือใคร
เป็นคนพ้ืนท่ีเอำหมด หมอประชุมก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ถำมว่ำถ้ำลูกคณุเป็นพยำบำล ให้กลับมำท ำงำนที่น่ี มีต ำแหน่งให้ เรำมี
ต ำแหน่งลูกจ้ำงช่ัวครำวให้ มีค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมให้ ต ำแหน่งข้ำรำชกำรไม่มีอยู่แล้ว แต่เรำบอกว่ำสิ่งที่ได้กลับมำคือได้ดูแล
พ่อแม่คุณ ได้ใกล้ชิดครอบครัว เรำให้ผู้สูงอำยไุปช่วยคัดเด็กให้ผูสู้งอำยุท่ีนี่เป็นครูกร็ู้จักลูกศิษย์หมดเขำจะไปหำที่บ้ำน เด็กก็
สมัครใจ เพรำะพยำบำลเป็นอำชีพท่ีคนใฝ่ฝัน ไดเ้รียนพยำบำลก็บญุแล้วเพรำะที่นั่นบ้ำนนอกมำกโชคดีที่โรงพยำบำลเรำได้
ประสำนกับสภำกำชำด ได้ไปเรียนท่ีโรงพยำบำลจุฬำฯ ก็มี เขำมีช่องทำงให้บำงทีก็ขอพื้นที่โควตำพิเศษกับสถำบันของ
กระทรวงสำธำรณสุข เมื่อน้องกลบัมำอยู่ที่ด่ำนซ้ำย น้องได้รับเกียรติจำกหมอ จำกคณะพยำบำล จำกชำวบ้ำนอบอุ่นต่ำงกว่ำ
กันเยอะ เงินอำจได้น้อยกว่ำ แต่คำ่ใช้จ่ำยที่นี่ถูกกว่ำ ท่ีส ำคัญคือได้รบัเกียรตจิำกชำวบ้ำน มีควำมอบอุน่ แต่อยู่ในเมืองใหญ่
เหมือนผู้ขำยบริกำรกับผู้ใช้บริกำร ถูกดูถูก น้องหลำยคนมำเล่ำให้ฟังแบบน้ี” นพ.ภักดี สืบนุการณ์  

 

 รูปธรรมการจัดการในต าบลนาบัว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
 

 การจัดการคน  
ประสบการณ์ท างาน 5 ปี ที่สถานีอนามัยนาโพธ์ิ (2525-2530)  ท าให้ คุณสุวรรณา เมืองพระฝาง หรือหมอแหวว 

นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ รพ.สต.นาบัว ค้นพบว่า การท างานชุมชนโดยเจ้าหน้าท่ีเป็นศูนย์กลาง ผลส าเร็จเกดิได้น้อย 
เพราะกระบวนการท างานจะยุตเิมื่อเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบย้ายออกจากพ้ืนท่ี และการเสรมิพลังชุมชนด้วยการฝึกอบรมโดย
หน่วยงานภารรัฐภายนอกที่เกดิจากกระบวนทัศน์ว่า “ชาวบ้านไม่มคีวามรู้จึงต้องจัดอบรมให้ความรู้” ไม่ใช่ทิศทางการ
แก้ปัญหาที่ถูกต้อง เพราะคนในชุมชนไม่ศรัทธา ไม่เกดิการมสี่วนร่วมอย่างแท้จริง และทีส่ าคัญจะท าให้ชาวบ้านขาดจิตส านึก
ของการเป็นเจ้าของของคนในชุมชน 
  “เราไม่ไดค้ิดอะไรใหม่ๆ  เพียงแต่ใช้สิ่งทีช่าวบ้านมี ใหต้ัวตนของชาวบ้าน มาท าให้เกิดประโยชน์ มาเปน็ตัวช่วยใน
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การท างานของเรา ซึ่งเป็นเรื่องที่คนท างานสาธารณสุขทุกคนต้องพิจารณาว่า จะใช้ทุนที่มีในชุมชนของตนเองเพื่อสร้าง
ประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างไร” สวุรรณา เมืองมะฝาง 

 
การจัดการงาน 
แนวคิดการปฏบิัติการใหม ่ของ รพ.สต.นาบัว มดีังนี ้
- เข้าหาครอบครัวผู้น าชุมชน 
- เข้าหาคนยากจน ผู้เฒ่าผู้แก ่
- ถามไถ ่รับฟัง ยอมรับและขอโทษ 
“คนท่ีไม่ต้องการเรา คือคนที่เป็นกลุ่มผู้น า ผู้ใหญ่บ้าน ก านันกลุ่มนี ้การจัดการไมย่าก เพราะเขามีครอบครัว 

หรือช่องทางที่เราจะเข้าหา เลือกเข้าทางครอบครัวทางภรรยาเขา เวลามีงานอะไรก็ไปช่วยเด็ดพริกเดด็ผัก 
นั่งคุยกัน อีกกลุ่มที่ไปหาคือกลุ่มคนยากคนจน คนเฒ่าคนแก่ ร่างทรง ไปคุยไปถามว่า เขาอยากให้ รพ.สต.เป็นยังไง 
ให้เขาช่วยกันแนะน า เขาบอกว่าหมอเสียงดังเหมือนดุก็จะขอโทษ แล้วถามต่อว่าจะให้ท ายังไงอีกบ้าง เขาบอกว่า รพ.สต. 
ต้องเปิดให้บริการทุกวัน ที่มีปัญหาเพราะคนเก่าพอบ่ายก็ปิดให้บริการแล้ว คือกล้าที่จะขอโทษ แล้วกฟ็ังชาวบ้าน” สุวรรณา 
เมืองพระฝาง กล่าว 
 เมื่อทลายก าแพงกั้นทางความคดิ พิชิตแนวร่วมในชุมชนมาได้แล้ว ขั้นต่อไป จึงเป็นการน าข้อมูลทีไ่ด้จากการพูดคุย
การสื่อสารมาจัดท าแผนงาน ก้าวสู่การพัฒนาสุขภาพชุมชน  

โดยมีกลยุทธ์ในการจดัการงาน คอื 
- รับฟังค าแนะน า และขอให้ปฏิบัติเป็นตัวอย่าง 
- ตั้งค าถามให้เกิดการแก้ปัญหา 
- เปิดเวทีให้ผู้ท าความด ี

  “จากนั้นหากใครเสนออะไรมา ก็จะมีการท าให้ดเูลย เช่น มีคนบอกว่า รพ.สต.รก รั้วไม่มีวัวควายกเ็ข้ามา ต้องท ารั้ว  
ก็จะบอกว่าถ้าอย่างน้ันชาวบ้านตอ้งมาช่วย พ่ีจะเริ่มด้วยวิธีอย่างน้ี พอใครมีต้นไม้อะไรก็จะเอามาปลกู เราก็ชมเขาว่าเขาดีนะ
เขาปลูกต้นไม้ให้ พอมีค าชมทุกคนก็อยากได้ พอเขาเข้ามาคลุกคลบี่อยๆ ก็เห็นว่างานเป็นยังไงต่อมาก็เลยมาตั้งเป็นทีมงาน 
  จากเรื่องพวกนี้ท าให้คนเริ่มเข้ามาหาเรา แล้วตัวเราเปลี่ยนจากการพูดเป็นฟังมากขึ้น ฟังว่าชาวบ้านจะท ายังไง และ
ได้มาสู่เรื่องแผนงานท่ีคนในชุมชนร่วมเสนอ แต่มีโจทย์ว่าถ้าใครเสนอแล้วทุกคนต้องเข้ามาช่วยกัน ก็เลยสร้างเรื่องความเป็น
ทีมความผูกพันเรื่องการท างานด้วยกัน น าไปสูรู่ปธรรมการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาร่วมของ “เวทีวิชาการชาวบ้าน” ตั้งแต่ปี 
2541 จนถึงปัจจุบัน  

 
 การจัดการข้อมูล  
 การพัฒนาระบบข้อมลูชุมชนต าบลนาบัว มีกลยุทธ์ดังต่อไปนี ้

- ยอมรับมาตรการ วิถีทางของชุมชน 
- ช่ืนชมยกย่องเชิดชูต้นแบบกระตุ้นให้ท าดี 
- น าวิถีความเชื่อเป็นเครื่องมือเปลี่ยนพฤติกรรม 
- ใช้กองทุนหนุนเสริมการสร้างสุขภาพ 

  เวทีวิชาการชาวบ้าน กลายเป็นแหล่งข้อมูลส าคัญส าหรับคนในชุมชน ทั้งการเป็นเวทีสรุปผลการด าเนินงานและการ
เป็นเวทสีะท้อนปญัหาของแต่ละชุมชน ซึ่งมาจากการรวบรวมข้อมลูตลอดทั้งป ีและมีการน าเสนอผลงานแต่ละปี โดยจะมี
ข้อสรุปว่าประเด็นร่วมที่คนท้ังต าบลอยากจะท า คืออะไร ท าให้ได้วาระการด าเนินงานสร้างเสรมิสุขภาพท่ีชาวบ้านเป็นคน
ก าหนด พอเขาก าหนดเขาก็ต้องรูว้่าตรงไหนต้องใส่เงิน ตรงไหนต้องใช้แรง ตรงไหนท าไดโ้ดยไมต่้องใช้งบหลวงเลย เนื่องจาก
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จะมีการเปิดเผยขอ้มลูว่าตรงนี้หมดเงินไปเท่าไหร่ แล้วก็จะแจ้งกับชาวบ้านว่าปัญหาเหล่านีส้ามารถแกไ้ขได้ โดยการให้
ชาวบ้านหันมาปรับพฤติกรรมเรื่องการดูแลสุขภาพของตัวเอง ซึ่งชาวบ้านเองก็ต้องมีจิตส านึกร่วม ต้องดูแลกันเอง และเมื่อ
ชาวบ้านสามารถดูแลกันเองได้ก็จะเกิดเป็นมาตรการทางสังคม       

ตัวอย่างรูปธรรมการจัดการข้อมลู เช่น 
ถ้าบ้านใครเจอลูกน้ า จะประกาศให้รู้ทั้งต าบล การตรวจปรับเป็นหนา้ที่ของเด็กนักเรียนประถม ค่าปรบัครั้งละ 50 

บาทต่อหลังคาเรือน เด็กจะได ้20 บาท อีก 30 บาทเก็บไว้เป็นเงินพฒันาหมู่บ้าน หรือกองทุนสุขภาพของตัวเองชาวบ้านต้อง
ออกเอง ถ้ากองทุนที่เก็บไว้หมด กต็้องหารรายหลังคาเรือน ถ้าเป็นทีอ่ื่นภาครัฐจะลงไปท าให้หมด แต่ทีน่ีจ่ะรู้ว่าถ้าพวกเขา
ควบคุมโรคไมด่ี สิ่งที่ตามมาก็คือ ต้องเสียค่าใช้จ่าย ต้องเสียค่าเวลา ต้องอายเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นวิธีการจัดการง่ายๆ โดยการเอา
วิถีของคนไทยเรื่องการลงแรง เรื่องมาตรการทางสังคมที่ท าให้ได้อายมาใช้ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องบุหรี่ โดยการท าให้ชุมชนตระหนักเรือ่งภัยของบุหรี่ และสร้างแกนน าเลิกสูบบุหรี่ ที่ รพ.สต.นา
บัวจะมีการสร้างโมเดลต้นแบบข้ึนมาเป็นตัวท่ีจะขยาย โดยหาว่าในชุมชนใครสามารถเลิกบุหรีไ่ด้ เรายกย่องให้เป็นคนต้นแบบ 
และประกาศให้เขารับรู้กันท้ังชุมชนในเวทีวิชาการชาวบ้านของต าบล แล้วแตล่ะหมู่เขาก็จะเก็บข้อมูลไว้เป็นฐานข้อมลูของเขา
ว่าในบ้านเขามีคนสูบบหุรี ่กินเหลา้เท่าไหร ่แล้วแตล่ะปเีขาลดไดเ้ท่าไหร่  

การจัดการเวทีน าเสนอผลงานความส าเร็จของชาวบ้าน 
พลังแห่งกำรรักถิ่นเกิด ถูกน ามาเป็นเครื่องมือในการจดัเวทีน าเสนองานท่ีหมุนเวียนเปลีย่นไปทุกปี ที่ให้แต่ละ

หมู่บ้านเป็นเจ้าภาพ ปีนี้หมูส่องท าได้เท่านี้ ปีหน้าหมูส่ามจะต้องท าใหญ่กว่าหมู่สอง เพื่อใหเ้ป็นหน้าตาของหมู่บ้าน และจะมี
การใช้วัฒนธรรมไทยเรื่องการเอาแรงกัน โดยแตล่ะหมู่บ้านจะหุ้นกนัหมู่ละ 2,000 บาท เนื่องจากเวทีน้ีเป็นของชาวบ้านเอง 
จัดขึ้นเพื่อน าเสนอความส าเร็จของตัวเองและน าเสนอถึงสิ่งที่จะท าต่อไปให้ให้ภาครัฐเช่น นายอ าเภอ ผอ.รพ.สต. นายก อบต.
ได้รับฟัง ซึ่งการจดัเวทีลักษณะนี้ถอืเป็นเรื่องท่ีส าคญัมากส าหรับชาวบ้าน ดังนั้นเขาจึงต้องคัดคนขึ้นเวทีไม่ซ้ าคนเดิมทุกปี และ
จะมีการสร้างผู้น ารุ่นใหม่ๆ อยู่เสมอ เหมือนวงล้อท่ีไม่รูจ้ักจบ  

 
การจัดการกองทุนสขุภาพชุมชน 

กองทุนสุขภาพของที่น่ีมีทั้งของชาวบ้าน และของ สปสช.ที่อุดหนุนมาให้ อบต. โดยจะมีกองทุนหมู่บ้าน กองทุนต าบล และการ
จัดระบบส่งต่อ ซึ่งการส่งต่อนั้นชาวบ้านได้ช่วยกันลงขันเพื่อจดัซื้อรถมาไว้บริการผูป้่วยในต าบล โดยไมต่้องใช้เงินงบประมาณ
จาก อบต.  
  ส่วนเงินดอกผลของกองทุนที่เก็บมา ก็จะถูกหักสะสมไว้ โดยมีข้อตกลงว่า ทุกกองทุนที่เกี่ยวกับเงินในต าบลต้องหัก
อย่างน้อยร้อยละ 5 หรือร้อยละ 10 เข้ากองทุนต าบล และจะมีการให้ชาวบ้านเข้ามามสี่วนร่วมในการดูแลการใช้จ่าย
เงินกองทุนเหล่านี้ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดในการน าเงินกงทุนมาใช้ และที่นี่ยังมีธนาคารหมู่บ้านของแต่ละหมู่ เพื่อน าเงิน
ดอกเบี้ยมาช่วยเหลือชาวบ้านในดา้นสวัสดิการทางสังคม และการจดักิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับสุขภาพ (คัดลอกบำงส่วนจำก 
หนังสือมุมมองใหม่ จัดกำรใหม่ ในระบบสุขภำพ, ปี 2554) 
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การเรียนรู้ 
ระบบสุขภาพชุมชน 

 

ความส าคัญของการเรียนรู ้

“การสร้างการเรยีนรู้เพื่อการสร้างพลัง ต้องเป็นการเรยีนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นการเรยีนรู้ที่สามารถน าความรู้ที่ไป
ประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เหมาะสมสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสมาชิกในชุมชน ขบวนการนี้เป็นการสรา้งให้เกิด “พลังภูมิ
ปัญญา”ท าให้เกิดการเช่ือมต่อ ทักษะ องค์ความรู้ และประสบการณใ์หม่ๆน าไปสู่การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ และเป็นชุมชน
ที่มีพลังมากขึ้นเรื่อยๆ พลังท่ีเกิดจากการเรยีนรู้ทั้งจากภายในตัวคนในชุมชน ปฏิสัมพันธ์กับคนนอกในชุมชนจะเอื้อให้เกิด
ความเข้าใจร่วมกัน เกิดกระบวนการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม การแลกเปลีย่น การค้นหาและหาทางออก รวมทั้งสร้างหนทางใหม่ๆ
อย่างรอบด้าน รวมทั้งการก าหนดแนวทาง วิธีการ แผนงานในการแก้ไขปัญหา หรือการพัฒนาชุมชนได้สร้างสรรค์และยั่งยืน
ด้วย “การปลูกภูมิปญัญาส าหรับทุกคนในชุมชน” 

 
 
แนวคิดการเรียนรู้ 
มรรค 8 แห่งการพัฒนาสุขภาพชุมชนร่วมกนั 
    (ศ.นพ.ประเวศ วะส,ี จำก คอลัมน์บทควำมพิเศษ วำรสำรหมออนำมัย ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 3 พฤศจิกำยน – ธันวำคม 2546) 
  การรวมตัว ร่วมคดิ ร่วมท าระบบสุขภาพชุมชนจะส าเรจ็บรรลผุลไดน้ั้น ต้องใช้หลักธรรมแห่งความเจรญิ คือ อปริ
หายธรรม คือ หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ หมั่นเลิกประชุม และท ากิจอันพึงกระท าอย่างพร้อมเพรียง โดยการสร้างสังคมแห่งสุข
ภาวะด้วยมรรค 8 แห่งการพัฒนาสุขภาพชุมชนร่วมกัน ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี ้
 องค์ท่ี 1 ความมุ่งมัน่ (Purpose) 
 ความมุ่งมั่น เป็นอุดมคตริ่วม เป็นความตั้งใจร่วมกันว่า เราจะสรา้งระบบสุขภาพชุมชนให้เป็นระบบท่ีดีที่สุดได้
อย่างไร? (What how the best?) ความมุ่งมั่นสร้างสิ่งดดีีร่วมกัน คือการมีเป้าหมายร่วมกันจะเกิดพลังมหาศาล คือการรวมเอา
ศักยภาพของแต่ละคนมาใช้ร่วมกนั เรียนรู้ ให้ก าลังใจกัน ท าให้เกิดระบบสุขภาพที่ดีท่ีสดุ คือต้นทุนทางสังคม ท าสิ่งดีดีที่มีอยู่
แล้วในระบบสุขภาพ ให้มีคณุค่าเพิ่มมากขึ้นเป็นอุดมทัศน์ เพื่อขับเคลื่อนพลังทางสังคม พลังแห่งความดี และพลังแห่งปัญญา 

 องค์ท่ี 2 การเคารพศักดิ์ศรีของทกุคน 

 ความเสมอภาค เป็นหลักการส าคญัที่ต้องจับยึดไว้ให้มั่น หากจับไมถู่กหลักจะไม่ส าเรจ็ เพราะการเคารพศักดิ์ศรีและ
คุณค่าความเป็นคนของทุกคนนัน้ เป็น “ศีลธรรมพื้นฐาน” ถ้าชุมชนใดขาดแคลนแล้วจะแห้งแล้ง ขาดชีวิตชีวาและ
เบียดเบยีนกัน อย่างเช่น พระเจดยี์ที่สวยงามน่าศรัทธาเลื่อมใส เพราะมีคณุสมบัติใหม่ แต่ประกอบมาจากอิฐ หิน ปูน ทราย 
น้ า บางทีก็สกปรกแต่พอมารวมกนัเป็นพระเจดีย์ จะมีคณุสมบัติใหม่ที่เกิดจากองค์ประกอบของทุกๆ ส่วนร่วมกัน เป็นพระ
เจดีย์ที่งดงาม 

 การเห็นคณุค่าของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน จะช่วยท าให้เกดิการเรยีนรู้จากกันและกัน ต้องยึดหลักว่าความรู้
ความช านาญอยู่ในผู้ปฏิบัติงานทุกคน อยู่ในตัวตนคนทุกคน ทุกคนมคีุณค่าเท่ากัน การแบ่งคนฉลาดหรอืโง่ เป็นความเช่ือท่ีผิด 
เมื่อคน ประเทศ หรืออารยธรรมใดๆ มีความเชื่อที่ผิด (มิจฉาทิฐ)ิ ก็จะน าไปสู่ความล่มสลาย 
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 ความรู้หรือวิทยาศาสตร์เป็นความรู้สาธารณะ (Public knowledge) ไม่ใช่ความรู้ส่วนบุคคล (Private knowledge) เราท า
ให้ความรู้ การค้นคว้าหาความรู้ (การวิจัย) เป็นเรื่องส่วนตัว เป็นอาถรรพ์คนที่ไดเ้ปรยีบ ก็จะใช้ความรู้เอาเปรียบคนท่ีไม่รูด้้วย
การผูกขาด เช่นสิทธิบัตรยา ระบบผู้เช่ียวชาญ การมีตรารับรองคุณภาพ มาตรฐานฯลฯ 

 แต่เดิม เราบอกว่า ความรู้อยู่ในต ารา ท าให้เรายกย่องต าราท าให้คนไม่มีคณุค่า วิชาการหรือทฤษฎีมคีุณค่ามากกว่า
คน อย่างพราหมณ์ในสมัยพระพุทธเจ้าจะท่องแต่คัมภีร์เพื่อสรรเสรญิเทพ จึงไมส่ามารถบรรลุธรรมได้ 
 ครูที่ดีที่สดุไม่ใช่ต ารา แต่คือ “แม”่ ของเราเอง เพราะจะไมม่ีการค านึงถึงระดับการศึกษา แต่แม่จะสอนจาก
ประสบการณ์ ความเป็นจริง คือสอนจากสิ่งท่ีแม่มี แต่ครูที่โรงเรียนสอนจากสิ่งท่ีครไูมม่ี คือสอนจากต ารา ต ารานั้นส าคญัแต่
ไม่ใช่ฐานความรู้ ฐานของความรู้อยู่ที่การปฏิบตัิเป็นการสรา้งความรูไ้ปในตัว การเรียนเฉพาะต ารา ไมเ่กิดความรู้จริงต้องเรยีน
จากของจริง เรียนรูเ้รื่องราวจากชีวิตจริงของคน (Life story) เรียนจากวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชุมชน ร่วมกันช่ืนชมความดี ความ
งามของคนทุกคนแล้วจะเกิดความสุข เพราะเข้าใจผู้อื่น ท าอย่างไรเราจะมีระบบโรงเรียน มหาวิทยาลยัดีๆ มีระบบการศึกษาที่
ดี ที่ท าให้คนเห็นคุณคา่ของกันและกันอย่างเท่าเทียม เพื่อสร้างโอกาสให้ทุกคนเรยีนรู้ระหว่างกัน ท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ได ้

 องค์ท่ี 3 การท าแผนที่มนุษย์ (Human mapping) 
 คลื่นขบวนของคนท างานสุขภาพชุมชนกว่าแสนคน มีประสบการณม์ากมายเป็นองค์ความรู้สิ่งดีงามที่สัง่สมไว้ ควรมี
การท าแผนที่ความรู้ หรือวีถีชีวิตทีห่ลากหลายของเขาเหล่านั้น แล้วท าให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย ท าให้คนอ่ืนได้เรียนรู้ 
 เมื่อมีข้อมูล ถูกแปรสภาพเป็นข่าวสารแล้วน าไปประยุกต์ใช้ จะเกิดความรู้ การเปิดเผยข้อมลู ความรูเ้ปดิเผยชีวิตต่อ
สาธารณะ ทุกคนจะลดละความเหน็แก่ตัว และท าความดีมากข้ึน จะเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอ่ืน หรือการน า
ความรู้ของแต่ละคนมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน จะเกิดความรู้ที่มีคณุสมบัติใหม่ท่ีแก้ปญัหาได้ อย่างไฮโดรเจน 2 อะตอม ( H2) 
ซึ่งมีคุณสมบัติแบบหนึ่ง กับออกซิเจน 1 อะตอม (O) ซึ่งก็มีคุณสมบตัอิีกแบบหน่ึง พอมารวมกันเป็น H2O คือน้ า จะมีคณุสมบัติ
แบบใหม่ ซึ่งไม่เหมือนท้ังไฮโดรเจนหรือออกซิเจน เพราะมีโครงสร้างแบบใหม่ จึงมีคุณสมบัติใหม่ที่ไมเ่หมือนเดิม 

 องค์ท่ี 4 การมีศูนย์ประสานงาน (Node) 
 ป่าไม้เป็นท่ีชุมนมุของเหล่าพืชพันธ์หลากหลายนานาพันธ์ เป็นแหล่งชีวิต เป็นแหล่งน้ า แหล่งอาหาร เป็น
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย เป็นยารักษาโลก ฯลฯ ผลิตความสุขให้กับคนท้ังสังคมและสรรพสัตว์ 
 ศูนย์ประสานงาน จึงควรเป็นท่ีชุมนุมของผู้คน ท าให้ทุกคนมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนกัน พบเจอกันเพื่อท าสิ่ง
ใหม่ๆ ค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ ร่วมกัน จะเกิดความสุข ความสมบูรณ์ ศูนย์ประสานงาน ควรมีขนาดเล็ก ที่ท าให้ทุกคนเข้าถึง สามารถ
ปฏิบัติสมัพันธ์ได้ง่าย และท าให้ศนูย์ฯ แต่ละศูนยส์ามารถเชื่อมโยงถึงกันได้เหมือนเช่นเซลล์สมองที่มีโครงสร้างวิจิตร จะมีเซลล์
หรือกลุ่มเซลล์จ านวนมากมาเชื่อมโยงกันเป็นระบบต่างๆท าให้เกดิการรับรู้ข้อมูลอย่างทั่วถึงทั้งร่างกาย ท าให้เกิดการ
สร้างสรรคค์วามคิดและจินตนาการที่ยิ่งใหญ่ได้ เซลล์หนึ่งเซลลจ์ะเปน็สมาชิกของวงจรต่างๆ ได้หลายวงจร (Circuit) คนใน
ระบบสุขภาพชุมชน ก็สามารถเชื่อมโยงกับศูนย์ประสานงานต่างๆ ได้หลากหลายระบบ ท าให้เกดิการถ่ายเท แลกเปลี่ยน
เรียนรูร้ะหว่างกัน หรือระหว่างศูนย์ โดยไม่ตดิตันกับช่องทางเดิมเพียงช่องทางเดียว 

 กลุ่มคนเล็กคนน้อยเพียง 5-6 คนนี้แหล่ะ สามารถเปลีย่นแปลงประเทศ เปลี่ยนแปลงโลกได้ ท าสิ่งที่ยิ่งใหญ่และ
งดงามได้ อย่างนายกรัฐมนตรีโตโจของญี่ปุ่น ท าวิจัยว่าหลังญี่ปุ่นแพ้สงครามโลก ถ้าญี่ปุ่นจะฟื้นตัวได้ จะต้องฟื้นตัวด้วยอะไร? 
ซึ่งโดยคาดการณ์พบว่า เป็นการผลิตถ่านหินใหไ้ด้ 28 ล้านตัน เพื่อท าให้เกิดการจ้างงาน การขยายตวัของอุตสาหกรรม เกิด
การผลิตทางเศรษฐกิจ ท่านจึงพุ่งเป้าหมายไปท่ีการให้คนงานได้กินอิม่จะได้มีแรงผลติถ่านหิน จึงท าใหป้ระเทศญี่ปุ่นฟื้นตัวได้ 
โดยอาศัยปญัญาของคนกลุ่มเล็กๆ 

 องค์ท่ี 5 การท างานแบบเครือข่าย (Network) 
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เมื่อมีความสัมพันธ์เป็นแนวราบ เกาะเกี่ยวคนเข้าหากัน มีศูนย์ประสานงานติดต่อเชื่อมโยงกัน เกิดเปน็เครือข่ายการ
ท างานที่ส่งเสริมปัจจัยด้านระบบข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร ท าการแลกเปลี่ยนเคลด็ลับ กลยุทธ์ ความรู้ ท าให้ความรูเ้ป็น
สิ่งที่เปิดเผย (Explicit knowledge) ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย จะเกิดเครือข่ายการท างานแบบแนวราบท่ีสร้างสรรค ์

การเรยีนรู้จากต าราอยา่งเดียวไม่เพียงพอ ต้องมีการไปศึกษาดูงาน ต้องไปเรยีนรู้กับคนอื่นๆ เพื่อให้เหน็ของจริง ไป
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ไปช่ืนชมให้ก าลังใจกัน ไม่เลือกเขาเลือกเรา จะเกิดแนวคิด เกิดแรงบันดาลใจ เกิดฉันทะที่จะท างานเพื่อ
ชุมชน เกิดความร่วมมือร่วมใจกนัในการสร้างสุขภาวะของชุมชน 

การท างานแบบเครือข่ายต้องอาศยัวิธีคิดเชิงโครงสร้าง ถ้าคิดแบบใช้อ านาจตัดสินใจสั่งการเพื่อให้เกดิการ
เปลี่ยนแปลงที่เรียกว่า “อ านาจนยิม” จะไม่ยั่งยืน ถ้าคิดแบบขาวกบัด า ถูกกับผิด แยกกันแบบสุดโตง่ จะขัดแย้งเกิดความ
รุนแรง ถ้าคิดเชิงโครงสร้าง จะเหน็ความเชื่อมโยง เข้าใจระบบทั้งระบบเข้าใจองค์ประกอบย่อย ไมต่บีตัน 

อย่างรถยนต์มีองค์ประกอบจ านวนมาก มีพวงมาลัย ไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเลีย้ว มีล้อ มีเครื่องยนต์ มตีัวถัง ซึ่งท างาน
สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ จะสามารถแล่นไปได้อย่างปกติ หรืออยา่งระบบสมองที่มีเครือข่ายของเซลลต์า่งๆ จ านวนมหาศาล
ที่ท างานเชื่อมโยงกันกับระบบประสาท ท าให้มนุษย์สามารถคดิวิเคราะห์ เรียนรู้มีจินตนาการได้อยา่งสดุคณานับ  

การท างานเครือข่ายที่เกดิจากการสานสายใยถักทอกัน เกิดการเชื่อมโยงสมัพันธ์อย่างถูกต้อง ท าให้เกิดทางลัดใน
การสื่อสาร (Bypass) ไปยังส่วนต่างๆ ของระบบได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์แบบเครือข่าย จึงเป็นโครงสร้าง
ใหม่ท่ีจะเข้ามารองรับโครงสร้างเกา่ที่ก าลังจะพังทลายลง จ าเป็นต้องค่อยๆ หยิบช้ินส่วนของโครงสร้างเก่า มาสร้างเป็น
โครงสร้างใหม่จะมีประโยชน์มาก 

คือคนท างานในระบบสุขภาพเดิม ในระบบราชการเดิม มาร่วมเรียนรู้กันเป็นเครือข่ายแบบแนวราบ ท่ีเป็นโครงสร้าง
แบบใหม่ของการสร้างสุขภาพชุมชนท่ีมีคุณสมบัติใหม่ คือ เคารพในศักดิ์ศรี คณุค่าของกันและกัน มคีวามเอื้ออาทรต่อกัน หาก
โครงสร้างยังครอบอยู่โครงสร้างใหม่จะงอกงามไมไ่ด้ เหมือนกับต้นไม้มีตอไม้ผุพังกดทับอยู่ หากไม่ถอนรากถอนโคนออก เมลด็
พันธ์แห่งความดี ต้นไม้เล็กๆ แห่งปัญญา ก็ไม่สามารถแตกยอดแทงหน่อเจริญงอกงามจนสูงเสยีดฟ้าได้ 

องค์ท่ี 6 นวัตกรรม (Innoovation) 
การน าเอาของเดิม ฐานความรูเ้ดมิมาผสมผสานด้วยความรู้ต่างๆ เป็นความคิดใหม่ จะเกิดเป็นผลผลติใหม่ที่เรียกว่า 

นวัตกรรม ความรู้หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาไดด้ีขึ้น ช่วยลดระยะเวลาในการแกป้ัญหาในการพัฒนาชีวิต
และสังคม ท าให้สังคมเจริญกา้วหน้า การกระท าซ้ าเตมิ ไมผ่ลติสิ่งใหม่ ไม่ออกไปสู่โครงสร้างใหม่จะลม่สลาย ภาคเอกชนจะคุย
กับลูกค้าไม่คิดเอาเอง ไม่คดิแบบเดิมแต่จะค้นหาความต้องการของลูกค้า ผลิตสิ่งใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆ สินค้าใหม่ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ตลอดเวลา เพื่อจูงใจลูกค้า ท าให้ธรุกิจอยู่ได ้

การสร้างนวัตกรรม จะต้องอาศัยการค้นคว้า เรยีนรู้ วิจัย และพัฒนาอย่างต่อเอง เป็นสิ่งที่สังคมไทยอ่อนแอและ
ต้องการมาก 

องค์ท่ี 7 เวทีนโยบายสาธารณะ (Public policy process)  
นโยบายสาธารณะ ส่งผลกระทบกบัชีวิต กระทบกับชุมชน กระทบกบัสุขภาพของชุมชน ดังนั้นกระบวนการทาง

นโยบายจึงต้องท าให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนได้ส่วนเสียมาถกแถลงเพ่ือแก้ปัญหา หรือสร้างระบบใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาร่วมกัน ลด
ความขัดแย้ง และจะช่วยชี้น าทิศทางการพัฒนาใหญ่ๆ ให้เกิดความสมดลุและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 

สมัชชาสุขภาพ ทั้งระดบัพ้ืนท่ี ระดับจังหวัด ระดับประเทศ เป็นตัวอย่างของการมารวมตัวร่วมคดิร่วมท า วิเคราะห์ 
วิจารณ์ แล้วสรรหาทางเลือกใหม่ให้กับสังคมโดยสร้างเป็นนโยบายสาธารณะท่ีทุกคนมีส่วนร่วม  

องค์ท่ี 8 องค์กรการจัดการ (Organization) 
องค์กรขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างสายบังคับบัญชาซับซ้อนเป็นช้ันๆ เนน้การใช้อ านาจ ใช้กฎระเบียบควบคุม จึงมีความ

สถิต (Static) หรือความแข็งตัวสูง สถาบันที่ก่อตั้งจนแข็งแรงมาก จะไม่ยืดหยุ่น ปรับตัวยาก และปรับได้ช้า แม้รู้ว่าจะพัฒนาไม่
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ทันการเปลีย่นแปลง ไม่สอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่ แต่การทุบท าลายหรือการปฏิรูปแบบฉับพลัน ท าได้ยากยิ่ง เช่น องค์กร
ราชการ องค์กรการศึกษา ฯลฯ 

กำรท ำงำนกับชุมชน ควรเริ่มต้นทีค่วำมมุ่งมั่น ไม่ควรเริ่มต้นที่การจดัตั้งองค์กรก่อน เพราะมีโอกาสลม้เหลวสูง 
เพราะถ้าไม่ถูกต้อง จะแกไ้ขไดย้าก องค์กรยุคใหม่ ต้องเป็นองค์กรทีม่ีการปรับตัวให้สอดคล้องกับปัจจยัภายนอกและปัจจัย
ภายในเป็นองค์กรแบบ Chaordic ที่สามารถปรับตัวอยู่กับสภาวะของสังคมโลกท่ีระเบียบได้ สมาชิกจึงต้องมีความสามารถ
เรียนรูไ้ด้อยา่งสร้างสรรค์ ความคดิเปิดกว้างและเท่าทันสังคมโลก เปิดรับกับสิ่งใหม่ ความรู้ใหม่ มีภาวะผู้น าท่ีมีความมุ่งมั่น 
และรูจ้ักการบริหารจดัการความรูแ้ละทรัพยากร (Management) ได้อย่างชาญฉลาด 

แกนน าในองค์กร จึงเหมือนกับตัวรับข้อมูล (Receptor) ที่ฉับไว รับรู้ทัว่ทุกจุดขององค์กร รู้ร้อน รู้หนาว กับภาวะ
วิกฤตที่มากระทบ เรียนรู้และปรับตัว จัดการความเปลี่ยนแปลงให้เปน็ประโยชน์ได้เปรียบองค์กรเสมือนสิ่งมีชีวิต เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Learning organization) (ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี) 

สอดคล้องกับนพ.ชาตรี เจิรญศิริทีเ่น้นว่า สภาวะทางสังคมและสุขภาพ มีความซับซ้อนโกลาหน (Chaos) ยากที่เราจะ
คาดท านายได้อย่างถูกต้อง การทีอ่งค์กรสาธารณสุข ภายใตร้ะบบราชการชนช้ันและโครงสร้างอ านาจแนวดิ่งนั้น จะไมส่ามารถ
น าพาสุขภาวะของคนและชุมชนไปได้อย่างราบรื่น หรืออาจจะน าเราวิ่งไปสู่ภาวะวิกฤตเหมือนท่ีเคยเกดิขึ้นในอดีต เราต้อง
สร้างทักษะการเรียนรู้ใหม่ให้เกดิขึน้กับคนท างานสุขภาพชุมชน เป็นเครือข่ายความสัมพันธ์แนวราบ เพื่อน าไปสู่กระบวนการ
เรียนรูร้่วมกันในลักษณะ “องค์กรแห่งการเรียนรู้” (Learning organization) โดยไมม่ีเส้นแบ่งหรือช่องว่างแห่งความแตกต่าง
ท าลายก าแพงขวางกั้น เปิดความสัมพันธ์ ถักทอเข้าหากันอย่างกัลยาณมิตร ซึ่งเรยีกว่า “ป่ันปุยให้เป็นด้าย ทอฝ้ายให้เป็นผืน”  
 

ประเภทของความรู ้
 ความรู้แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ  คือ 
  หนึ่ง ความรู้ในตัวคน 
  สอง ความรู้ในต ารา 
 ความรู้ทั้ง 2 ประเภท มคีวามส าคญัเหมือนกัน แตม่ีที่มาและความหมายต่างกัน 
 ความรู้ในตัวคนนั้นทุกคนมี ไม่ว่าจะเป็นใครกต็าม เพราะได้มาจากประสบการณ์ชีวิตและการท างาน ทุกคนมี
ประสบการณ์ชีวิตและการท างานจึงมีความรู้ บางสิ่งบางอย่างหรือหลายอย่างอยู่ในตัว ความรู้ในตัวตนได้มาจากวิถีชีวิตจึงมี
ฐานอยู่ในวัฒนธรรม วัฒนธรรมคอืวิถีชีวิตร่วมกันของกลุ่มชน 
 ความรู้ในต ารานั้น ได้มาจากหรือแปลมาจากต่างประเทศ บ้างก็ไดม้าจากการศึกษาวจิัยบ้าง อาจเรยีกว่าความรู้ใน
ต ารามีฐานอยู่ในวิทยาศาสตร์ คนส่วนน้อยเท่านั้นที่มีความรู้เชี่ยวชาญในต ารา 
  ถ้าเอาความรู้ในต าราเป็นตัวตั้ง คนส่วนน้อยเท่าน้ันท่ีจะมีเกียรติ คนส่วนใหญ่จะไมม่ีเกียรติและถูกท าให้รู้สึกด้อยไม่
มั่นใจในตัวเอง และเนื่องจากความรู้ในต าราอาจเป็นความรู้ตา่งถิ่น ไม่มีฐานอยู่ในวัฒนธรรม จึงอาจท าให้เกิดการพัฒนาทีไ่ม่
สอดคล้องกับฐานทางวัฒนธรรม หรือตัดขาดจากฐานทางวัฒนธรรม 
 ถ้าเอาความรู้ในตัวคนเป็นตัวตั้ง คนทุกคนจะเป็นคนมเีกียรติฐานของการเรียนรู้จะกว้างใหญไ่พศาลและสอดคล้อง
กับวัฒนธรรมท าได้จริง ปฏบิัติได้จริง 
 การเรียนรู้ควรจะเอาความรู้ในตัวคนเป็นตัวต้ังและเอาความรู้ในต าราเป็นตัวตกแต่งหรือต่อยอด  
 
หลักการเรียนรู ้
  “คนท างาน” ซึ่งอาจจะมีค าเรียกที่ต่างกัน อาทิ นักพัฒนา วิทยากร กระบวนการ นักจัดการความรู้ พี่เลี้ยง ผูร้ับใช้
ชุมชน ฯลฯ แต่จะเรียกอะไรก็สุดแล้วแต่ จะต้องส าเหนยีกอยู่เสมอว่า “เรำเป็นปัจจยัเล็กๆ ปัจจัยหนึง่ของกำรขับเคลื่อนชุมชน
สุขภำวะเท่ำนั้น มีศรัทธำและเช่ือมั่นในเรื่องกำรมสี่วนร่วม โดยเฉพำะ คนเล็ก คนน้อย คนด้อยอ ำนำจและโอกำส เช่ือมั่นใน
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พลังของกำรเรียนรู ้ต้องเรียนรู้และพัฒนำศักยภำพตนเองตลอดเวลำ เพื่อให้สำมำรถท ำบทบำทของตนได้อย่ำงมีคณุภำพ” ซึ่ง
การเรยีนรู้และการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง มีหลักส าคญัๆ ดังนี ้

1. ไม่ครอบง าชุมชน 
2. คืนความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับชุมชน ให้ชุมชนได้ “คิด” “ท า” และ“จัดการกับทุกขห์รือปัญหา” ด้วย

คุณค่า ศักดิศ์รี ศักยภาพ องค์ความรู้และกระบวนการของชุมชน 
3. สร้างเงื่อนไข / ให้โอกาส ชุมชนได้เรียนรู้และแสดงศักยภาพของตนอย่างสร้างสรรค์และอสิระ 
4. แม่นย า / ชัดเจนในเรื่อง “วิธีคิด” และ “กำรมสี่วนร่วม” โดยเฉพาะ “คุณภำพ”ของการมีส่วนร่วม ท้ังในเชิง

เนื้อหาและกระบวนท่า 
5. ระลึกเสมอว่า “ชำวบ้ำนท ำงำนโดยมีชีวิตเป็นเดิมพัน” แต่เราใช้อะไรเดิมพัน ดังนั้นงานชาวบ้านต้องสอดคล้อง

กับวิถีชีวิต หรือ ระบบนิเวศน์วัฒนธรรม 
6. วิธีการท างานมีหลากหลาย เลือกสรรเอาที่เหมาะที่สมกับเรา แต่ที่ส าคัญเทคนิคและความรู้แบบส าเร็จรูป ไม่ใช่

ค าตอบ เพราะ “เรำท ำงำนกับคนและชุมชน ท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ” 
  หลักการที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นสิ่งท่ีพูดง่ายแต่ท ายาก บางคนท าได้มาก บางคนท าได้น้อย บางคนยังดูแข็งๆ 
เป็นช้ินๆ บางคนท าได ้“เนียน” ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเรียนรู ้ฝึกฝนและการพัฒนาตนเอง ซึ่งรูปแบบและวธิีการพัฒนาศักยภาพ
คนท างานก็มีอยู่มากหลากหลาย  

การพัฒนาศักยภาพ “คนท างาน” ผ่านการ “เรียนรู้ร่วม” กับชุมชนผ่านประวัติศาสตร์ / วิกฤต / บทเรยีนและความ
เคลื่อนไหวของชุมชนก็ถือเป็นรูปแบบท่ีส าคัญ ขอเพียงแคใ่ห้โอกาสกบัตัวเอง ในการไปสัมผัสและเข้าถึงความเป็นจริงของ
ชุมชน ท้องถิ่น โดยการเปิดใจให้กว้าง ถ่อมเนื้อถ่อมตัว ลดความอหังการที่เคยตดิตัวมาบ้าง และปล่อยให้สิ่งท่ีได้รับจากการ
เรียนรูร้่วมกับชุมชน ช่วยไปขัดเกลาจิตใจและยกระดับจติวิญญาณของตนเอง เพื่อให้มีความเป็นมนุษย์สูงขึ้นๆ จนในท่ีสุด เราก็
จะพบว่า เรายิ่งท า ตัวเราจะยิ่งเลก็ลงเรื่อยๆ เพราะยังมีอีกหลายสิ่งที่เราไม่รู้ ที่เรายังไปหลงติดและผดิพลาด หรือ บางครั้งก็
สารภาพกับตัวเองได้ว่า “บางครั้งเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างปัญหา” (นเรศ สงเครำะหส์ุข, ใน “เครื่องมือสรำ้งกำร
เรียนรูร้่วมกับชุมชน”เอกสำรประกอบกำรประชุม มหกรรมสุขภำพชุมชน ครั้งท่ี 2: จำกควำมรูสู้่ระบบจัดกำรใหม ่จินตนำกำร
เป็นจริงได้ไมรู่้จบ ปี 2555) 

 
การพัฒนาวิธีคิดของคนท างาน 

 “การมสีุขภาวะ” เกี่ยวข้องกับวิธีคิดอย่างมาก มีตัวอย่างวิธีคิดทีไ่ม่เอือ้ต่อการสร้างสุขภาวะอยู่มากมาย อาทิเช่น 
เห็นว่าชุมชนเหมือนกันหมด, ยังยดึโจทย์และวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน / ภารกิจและโครงการเป็นหลัก, เห็นว่าความรู้มี
ลักษณะเป็นสากลใช้ได้กับทุกที่ ดงันั้นคนต้องรู้เหมือนกัน และต้องตามกันให้ทัน, มองไมเ่ห็นว่าชุมชนมีกระบวนการเรยีนรู้ของ
ชุมชนอยู่ด้วย, มองไม่เห็นว่าสิ่งตา่งๆ สัมพันธ์เชื่อมโยงกันอยู่, เชื่อว่าการเปลีย่นแปลงต้องอยู่บนเส้นเดยีวกันและเป็นเส้นตรง มี 
/ ใช้มาตรฐานเดียวและใช้ได้ ทั่วประเทศ เป็นต้น ดังน้ันการพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีคิดของคนท างานจึงเป็นเร่ืองส าคัญใน
อันดับต้นๆ  

นอกจากน้ีคนท างานยังต้องเรียนรูว้่า ชาวบ้านให้ความหมายกับเรื่องราวต่างๆ อย่างไร เป็นความหมายที่เขานิยาม
เองหรือรับมาจากคนอ่ืน ถ้าเขารับมาจากคนอื่นเขารับมันมาโดยไตรต่รองแล้วว่ามันเหมาะสมกับเงื่อนไขของตน/ชุมชน
หรือไม?่ หรือจริงๆ แล้ว คือความหมายเดียวกันกับของเรา เพียงแต ่เราใช้ค าเฉพาะของเรา เช่น สุขภาวะ หมายถึง สุขท่ี
ครอบคลมุใน 4 มิติ ท้ังสุขกาย สุขใจ สุขทางสังคม และสุขทางปัญญา ทีนี้พอเราจะเอาค านีม้าใช้กับชุมชน ชาวบ้านอาจจะ
เข้าถึงได้ยาก และหากเป็นไปได้ คนท างาน ต้องช่วยให้ชุมชนได้มีโอกาสนิยามความหมายจากภายใน ซึ่งจะก่อให้เกิดพลังต่อ
การขับเคลื่อนงานได้มากและต่อเนื่อง  

 
เรียนรู้ดูงาน เพ่ือกลับมาพัฒนางานในชุมชนของตนเอง 
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 การไปแลกเปลี่ยนเรียนรูดู้งานท่ีอื่น จะท าให้ได้รูไ้ด้เห็นวิธีการและเครื่องมือทีจ่ะสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชุมชนได้ 
ตัวอย่างเช่น การไปขอแบบบันทึกการดูแลฟื้นฟูผู้พิการ จากหน่วยกายภาพบ าบัดทีโ่รงพยาบาล และขอ้มูลจาก รพ.สต. มา
ประยุกตร์วมกันแล้วออกแบบใหมใ่หเ้ข้าใจง่ายขึ้น เพื่อให้ อสม. หรือจิตอาสา สามารถน าไปใช้งานได้อย่างสะดวกเป็นต้น 
(คัดลอกบำงส่วนจำกหนังสือมุมมองใหม่ จัดกำรใหม่ ในระบบสุขภำพ, ปี 2554) 

 
 
การเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญ คือการเปลี่ยนแปลงเลก็ๆ  

การเปลีย่นแปลงท่ีส าคัญ คือ “การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ” เพราะการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ เป็นฐานส าคัญของการ
เปลี่ยนแปลงในระดับที่ใหญ่ขึ้น ตวัอย่างเช่น เริ่มพูดคุยกันเองในชุมชน โดยไมต่้องรอข้างนอก (เริ่มพึ่งตนเองทำงควำมคิด) เริ่ม
มีค าถาม หรือมีข้อสังเกต ข้อสงสยั กับสิ่งที่เกิดขึ้น หรือท่ีก าลังเป็นอยู่ (สะท้อนควำมเป็นตัวของตัวเอง ควำมสำมำรถในกำร
ประเมิน) มีพฤติกรรมที่สะท้อนความสนใจที่อยากจะพัฒนาให้ชุมชนดีขึ้น จากการได้เห็น ได้ยิน ได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อน 
(สะท้อนกระบวนการเรยีนรู้) การเริ่มเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมสร้างสขุ เช่น ปรับเปลี่ยนการกิน ปรับเปลี่ยนวิถีการผลติ 
พฤติกรรมเสี่ยงตา่งๆ ลดลง ผู้คนสนใจการสรา้งสุขภาวะเพิ่มขึ้น หน่วยงานองค์กรเข้ามามสี่วนร่วมมากข้ึน เห็นความสมัพันธ์ใน
ครอบครัวและชุมชนใกล้ชิดและอบอุ่นมากขึ้น ฯลฯ  

ถึงแม้ว่าผู้คนจะอยากเห็นการเปลีย่นแปลงท่ีใหญ่กว่านั้น เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกจิ สังคม 
การเมือง ฯลฯ ที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะ หรืออยากเห็นสังคมไทยเปลีย่นแปลงแนวคิดทิศทางและเป้าหมายของการพัฒนาที่อยู่
บนฐาน “วิธีคิดสุขภาวะองค์รวม” แต่ในความเป็นจริง การเปลี่ยนแปลงเหล่านีจ้ะต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงท่ีนาน เพราะ
กระบวนทัศน์อะไรก็ตามที่มีอิทธิพลต่อการก าหนดความเป็นไปของสงัคมจะต้องใช้เวลาในการสร้างหลายร้อยปี แต่ทั้งหมดนี้ก็
ต้องเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลงเลก็ๆ ทั้งนั้น ดังนั้นหากในวันหนึ่ง “สุขภาวะองค์รวม” ได้กลายเป็นกระแสหลักของสังคมไทย
หรือสังคมโลกข้ึนมา กเ็ป็นเรื่องทีน่่าภาคภมูิใจท่ีคนท างานในพ้ืนท่ีคือส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างให้เกิดกระบวนทัศน์นั้น  

 
 
การเปลี่ยนทัศนคติท่ีมีต่อ “โครงการ” 
  มีบทเรียนหลายแห่ง พอบอกว่าจะท าโครงการ “บ้านจุม้เมืองเย็น” ต้องมีการอธิบายกันอยู่นานและหลายครั้ง 
เพราะค าว่า “โครงการ” ท าให้คนรูส้ึกว่า “มีเงินมาสนับสนุน” คนจะไปติดอยู่ท่ีวัตถุเช่นเดิม หรือบางแหง่พอบอกว่าพวกนี้บ้าน
จุ้มฯ หลายคนก็ไม่อยากร่วม เพราะว่าเป็นคนละพวก ตอนหลังจึงปรบัใหบ้้านจุ้มฯ เป็นเป้าหมายและทิศทาง หรือเป็น
อุดมการณ์ร่วม คือให้ความส าคญัต่อการปรับเปลี่ยนวิธีคดิในเรื่องของความสุข มากกว่าจะเป็นโครงการที่ให้ทรัพยากร  

  ดังนั้น ตัวโครงการจึงเป็นเพียงเครือ่งมือเล็กๆ ตัวหนึ่ง ท่ีจะเข้าไปสอด แทรก เสริม หรืออุดช่องว่างบางอย่าง เพื่อ
ช่วยเสริมให้ชุมชนสามารถขับเคลือ่นความคิดและกระบวนการสร้างสุขภาวะได้  

 

แนวคิดการเรียนรู้ร่วมในต าบลนาบัว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
  การท างานสุขภาพชุมชนต าบลนาบัวมกีำรท ำงำนบนฐำนงำนวิจัย มกีำรออกแบบให้มีรูปแบบท่ียดืหยุน่ได้ และมีกำร
สร้ำงควำมเป็นเจ้ำของ เริม่ต้นง่ายๆ การเรียนรูต้้องเป็นการท างานเชิงรุก คือการหาเพื่อนร่วมทาง ค าว่าเพื่อน ต้องมีสถานะ
เท่าเทียมกัน การท างานต้องใช้พลงัเพื่อนมาหนุนเสริมการท างาน  
  การพัฒนาคนนาบัวมลีักษณะทีแ่ตกต่างจากที่อ่ืนคือ “เรำไม่เอำคนเก่ง เรำปฏิเสธคนเก่งเพรำะว่ำคนเก่งมีอัตตำ มี
ควำมเป็นตัวตนสูง มักจะไม่ฟังเพื่อนและให้เพื่อนฟังตนเอง” การพัฒนาคนนาบัวจึงเริ่มจากการพัฒนาคนธรรมดา และพัฒนา
แกนน ารุ่นใหม่ โดยจะให้ความส าคัญกับการออกแบบให้คนในทีมท างานเก่งทุกคน แต่จะเก่งคนละดา้น แล้วมาช่วยกันท างาน 
หลังจากนั้นจะมีการสร้างกลไกการท างานให้เป็นการเรียนรู้ การท างานท่ีเป็นการเรียนรู้จะต่างไปจากการท างานท่ีหวังผล การ
ท างานทีมุ่่งเน้นการสรา้งการเรียนรู้ ไม่ว่าจะประสบความส าเรจ็หรือล้มเหลว ย่อมได้บทเรียนในการสานต่องานท้ังสิ้น 
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  เราต้องเข้าใจว่าคนทุกคน ไม่เหมอืนกัน ทุกคนมีความดี - ความเด่นที่แตกต่างกัน อย่าพยายามคดิเปลีย่นแปลง
ตัวตนของคนอ่ืน อย่าสร้างความคาดหวังจากคนที่ร่วมท างานว่าเขาต้องท าตามทีใ่จเราคิด แต่ต้องฝึกมองผ่านการกระท าของ
คนอ่ืนในเชิงบวกและสร้างสรรค์ อย่าพยายามตัดสินหรือสร้างการเปรียบเทียบ เพราะจะเหมือนการคอยจับผิดบรรยากาศจะ
ไม่มีความไว้วางใจกัน  
  ขั้นตอนพ้ืนฐานในการท างานกค็ือการท าความรูจ้ักชุมชนเพื่อมองหาแกนน า โดยสืบค้นผ่านเรื่องเลา่ประสบการณ์ 
การท ากิจกรรม หรือบทเรียนของชุมชน ซึ่งควรหาให้พบว่าในแต่ละเรื่อง ใครคือคนส าคญัที่แท้จริง (ไม่ใช่ผู้รับผดิชอบ) เช่น 
การจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ การรดน้ าด าหัว อบต.หรือเทศบาล ได้ให้งบสนับสนุนและคดิว่ากิจกรรมนีเ้ป็นของตนเอง แต่ใน
ความเป็นจริงแล้ว เจ้าของทีแ่ท้จรงิก็คือแกนน าของกลุ่มผู้สูงอายุหรอืผู้ใหญ่บ้านทีเ่ป็นคนส าคญัในการเชิญชวนคนมาเข้า
ร่วมงาน เพราะคนสูงอายุจะให้เกยีรติและเกรงใจผู้น าชุมชนมากกวา่ท้องถิ่น 

  การเรยีนรู้ธรรมชาติของคนผา่นภมูิหลังชุมชน ผ่านจากคนใกล้ชิด และผา่นคนท่ีคิดตา่งหรือฝ่ายที่เห็นตรงข้าม จะท า
ใหรู้้ได้ว่าใครเป็นใคร และจะสามารถน าข้อมูลมาประมวลวิเคราะห์หาสิ่งที่เหมือนของคน ๆ นั้นผ่านมุมมอง ท้ังบวกและลบ 

อย่าใช้ความรู้สึกของตัวเราเป็นตัวตัดสิน ให้ใช้ข้อมูลที่หาได้มาประมวลผล แล้วน ามาพัฒนาจุดเด่นตามลักษณะความถนดั 
ความสามารถ และความชอบ (คัดลอกบำงส่วนจำก“เครื่องมือสรำ้งกำรเรยีนรู้ร่วมกับชุมชน”เอกสำรประกอบกำรประชุม 
มหกรรมสุขภำพชุมชน ครั้งท่ี 2: จำกควำมรูสู้่ระบบจัดกำรใหม ่จินตนำกำรเป็นจริงไดไ้มรู่้จบ, ปี 2555) 

 
 
 

 

เง่ือนไขการเรียนรู ้
  ไม่ว่าจะรูปแบบและวิธีการใด เราพบว่า มีลักษณะร่วมทีส่ าคัญๆ ไดแ้ก่ (ก) เป้าหมาย คือการมสีุขภาวะ (ข) 
ความรูส้ึกเป็นอิสระ ไม่ถูกกดดัน ไม่ถูกบังคับให้ต้องไปเรยีนรู้ (ค) มบีรรยากาศของการเรยีนรู้มลีักษณะของความเป็นเพื่อนพ่ี
น้อง (ง) ไม่จ ากัดเนื้อหาและประเด็นการเรียนรู้ที่แคบจนเกินไป ซึ่งจะช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการเรียนรู้ ได้มาก 
บางคนสนใจเทคนิค บางคนสนใจคุณค่า เป็นต้น (ง) มีความยืดหยุ่นสูง ไม่ยดึติดกับ ข้ันตอนและเวลามากเกินไป (จ) บางครั้ง
ไม่จ าเป็นต้องหาข้อสรุป แต่ทุกคนมีโอกาสสะท้อนความรู้สึกและสิ่งที่ได้เรยีนรู้ และ (ฉ) บทบาทหลักของคนท างาน คือ การ
สร้างเงื่อนไข/ สรา้งโอกาสให้คนเจอกัน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรูไ้ปด้วย (นเรศ สงเครำะหส์ุข ใน “เครื่องมือสร้ำงกำรเรียนรู้
ร่วมกับชุมชน”เอกสำรประกอบกำรประชุม มหกรรมสุขภำพชุมชน ครั้งท่ี 2: จำกควำมรู้สูร่ะบบจดักำรใหม ่จินตนำกำรเป็น
จริงไดไ้มรู่้จบ, ปี 2555) 

 
เคร่ืองมือการเรียนรู้ 

เวทีวิชาการชาวบ้าน ต าบลนาบัว อ าเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
  การคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบตามโครงการสุขภาพดีถ้วนหน้าของบ้านหมู่ 2 บุ่งสีเสียด ปลายปี 2540 เป็นตัวจุด
ประกายให้ทุกหมูบ่้านได้เข้ามาร่วมเรียนรู้วิธีการน าเสนอและการประเมินผล จากจดุนี้กลายเป็นจดุที่กระตุ้นให้เกดิงานเวที
วิชาการชาวบ้านต าบลนาบัวขึ้น เพราะทุกหมู่บา้นก็มีการท างานในลักษณะที่คล้ายกันหรือดีกว่า จึงเกิดมติร่วมกัน ว่าจะมี
การสรุปผลการด าเนินงานท่ีทุกกลุม่ในหมู่บ้านท าเพื่อให้แกนน าในต าบลนาบัวได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกัน โดยชุมชนได้ร่วม
กันลงขันเพื่อจัดงาน จ านวนเงินหมู่บ้านละ 2,000 บาท หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไป เวทีนี้เป็นของชาวบ้าน เก้าอ้ีตรงไหนว่างก็
เข้าไปนั่ง ไมม่ีเก้าอ้ีวีไอพี ข้าราชการนักการเมืองระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศท่ีมาร่วมงานจะไม่ถูกวางแยกระดับกัน การ
เป็นเจ้าภาพหมุนเวียนกันไป ศักดิศ์รีของคนไทยแพ้ ไมเ่ป็น “เจ้าภาพล่มจมไม่ว่า ได้หน้าก็เอา” เจ้าภาพจะใหญ่ขึ้นทุกปี มี
ข้อตกลงว่าใครเคยขึ้นแล้วไม่ให้ขึน้ จึงเป็นการสร้างผู้น าแถวใหม่ๆ  ขึ้นมา ท าให้คนนาบัวกล้าประกาศว่า “แม้เป็นชำวบ้ำน เรำ
ก็ท ำได”้ นี่คือกระบวนการที่ท าให้คนในชุมชนในหมู่บ้าน ได้เข้ามารว่มคิด ร่วมวางแผน ร่วมลงมือท า ร่วมรับผิดชอบ และ
ประเมินผล ในขณะทีร่ัฐมีบทบาทหน้าท่ีฟังสิ่งทีชุ่มชนน าเสนอและกลับไปร่วมวางแผนร่วมกับชุมชนอีกครั้ง 
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   “เราไม่ได้ร่วมกันท าจากสิ่งที่เป็นปัญหา แต่เราท าในสิ่งดีๆจากชุมชน” การเร่ิมต้นจากสิ่งดีๆ สิ่ง เล็กๆ เป็นการ
ตักตวงก าลังใจให้กับคนนาบัว ที่จะเห็นชัยชนะในแต่ละป ีเป็นการสร้างพลังในการท างาน  

เวทีวิชาการของชาวบ้านกเ็ป็นเหมอืนต้นไม้ใหญ่ ทีร่ากของมันคือ การสรา้งการเรียนรู้ การสรา้งแนวคิดให้เกิดการสร้างผู้น ารุ่น
ใหม่ และการสรา้งพืน้ท่ีการยอมรบัซึ่งกันและกัน ใครเก่งเรื่องไหนก็เข้ามาเป็นหัวหน้า ใครพดูเรื่องอะไร ถ้าเสียงส่วนใหญ่เห็น
ด้วยก็ท า นี่คือวัฒนธรรมของคนนาบัว  (คัดลอกบำงส่วนจำก “เครื่องมือสร้ำงกำรเรียนรู้ร่วมกับชุมชน” เอกสำรประกอบกำร
ประชุม มหกรรมสุขภำพชุมชน ครั้งท่ี 2: จำกควำมรู้สูร่ะบบจดักำรใหม่ จินตนำกำรเป็นจริงได้ไม่รู้จบ, ปี 2555) 

 
 

ตัวอย่างเคร่ืองมือการเรียนรู้ชุมชน 
ตัวอย่างท่ี 1 โรงเรียนจอมสุรางคอ์ุปถัมภ์และโรงเรียนวัดพนญัเชิงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้นักเรียนเรยีนจาก

ชาวบ้าน เช่น คนขายก๋วยเตี๋ยว คนขายของช า ช่างเสริมสวย ช่างผสมปูน คนเหล่านั้นซึ่งไม่เคยมีเกียรติเลยในสังคมไทย จะ
รู้สึกมเีกียรติขึ้นมาทันทีว่าก็เป็นครไูด้ และเขาสอนได้จริงๆ เพราะเขาท ามากับมือ เขามีความรู้อยู่ในตวั ครูเสียอีกท่ีไม่มีความรู้
ในการขายก๋วยเตีย๋ว ในการขายของช า ในการเสริมสวย ในการผสมปูน เมื่อนักเรียนเรียนจากใคร เขาก็เคารพว่าคนนั้นเป็นครู 
นี่คือการศึกษาท่ีท าให้เกิดการเคารพศักดิ์ศรีและคณุค่าความเป็นคนของคนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะของคนเล็กคน
น้อย คนยากคนจน เป็นการสรา้งศีลธรรมพื้นฐานของสังคม 
 ตัวอย่างท่ี 2 อาจารย์ประภาภัทร นิยม และคณะจากโรงเรียนรุ่งอรณุไปท าวิจยัที่เกาะลันตาใหญ่ ที่จังหวัดกระบี่ 
โดยท าแผนท่ีศักยภาพมนุษย์ (Human Mapping) ของคนทุกคน โดยถือว่าคนทุกคนมีความรู้ความถนัดอย่างใดอย่างหนึ่ง มี
การไปรับฟังให้ชาวบ้านแต่ละคนเล่าว่าตัวเขาเองชอบท าอะไรและท าอย่างไร ปรากฏว่าเกดิพลังขึ้นอยา่งมโหฬารแบบทีฝ่รั่ง
อุทานว่า Enormous energy เนื่องจากชาวบ้านมีความสุขความภมูิใจในตัวเองที่มีคนมาฟังเรื่องราวของพวกเขา เราฟังใครคือ
การที่เราเคารพคนนั้น ชาวบ้านรูส้กึว่าได้รับความเคารพซึ่งไม่เคยไดร้ับมาก่อนเลย จึงมีความรู้สึกท่ีดีมาก มีความภูมิใจว่าสิ่งที่
ตนชอบตนถนดันั้นมีคณุค่า ก่อให้เกิดความมั่นใจในตัวเอง และการปลดปล่อยไปสู่ความเป็นอิสรเสรีจากความบีบคั้นที่ถูกท าให้
ไร้เกียรติ ไร้ศักดิ์ศรี ไร้ความหมาย จึงท าให้เกิดความสุขและพลังสร้างสรรค์อย่างมโหฬาร ผูไ้ปท าวิจัยกเ็กิดการเปลี่ยนแปลงใน
ตัวเอง (Transformation) เพราะเปลี่ยนแปลงมุมมองเกีย่วกับเพ่ือนมนุษย์ใหม่ ออกจากทรรศนะที่ผิด บรรลุความจริง ท าให้
เกิดความเป็นอิสระ ความแจม่แจ้ง ความผ่องใส ความสุข และมองเห็นทางไปข้างหน้าแจ่มชัด 
 ถ้าคนทุกคนตระหนักรู้ว่าตัวเองมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มคีวามรู้อยู่ในตัว มีการเคารพศักดิ์ศรีและคณุค่าความเป็นคนของ
คนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน มีการปฏิรูปการศึกษาที่เอาความรู้ในตัวคนเป็นตัวตั้ง เอาความรู้ในต าราเป็นตัวประกอบ มีการท า
แผนที่ความรู้ในตัวคนทุกคนในทุกพ้ืนท่ีและทุกองค์กร และน ามาเข้าระบบข้อมลูความรู้ในตัวคน ทั้งประเทศจะมีการ
ปลดปล่อยผู้คนไปสู่การมเีกียรติ มศีักดิ์ศรี มีศักยภาพ มีความสร้างสรรคส์ักเพียงใด และนีม่ิใช่การพลิกแผ่นดินไปสู่ความสุข
ความสร้างสรรค์ดอกหรือ 
  ฉะนั้น จึงจัดเรื่องศักดิศ์รีและคณุคา่ความเป็นมนุษย์ไว้เป็นศูนย์กลางของระบบสุขภาพ กระบวนการเคลื่อนไหวเรื่อง
สุขภาพ อย่าลมืเอาเรื่องนี้มาเป็นเครื่องมือและเป้าหมายของการเคลื่อนไหว 
 การเห็นคณุค่าความรู้ในตัวคนถอดความรู้นั้นออกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มคณุค่า เรยีกว่า การจดัการความรู้ 
(knowledge Management) (คัดลอกบำงส่วนจำก หนังสือกำรพฒันำระบบสุขภำพชุมชน สุขภำวะชุมชนเป็นรำกฐำนของ
สุขภำวะทั้งมวล โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี, ปี 2549) 
 
กระบวนการ / วิธีการเรียนรู้ 

ในการเรียนรู้ชุมชนนั้นชาวบ้านต้องวิจัย ชุมชนต้องวิจัย ต้องค้นหา ต้องสร้างระบบ ต้องสร้างความรู้ใหม่ หรือ 
“ความรู้มือหนึ่ง” ความรู้เกา่ทีอ่ยู่ในต าราแม้ว่าจะมีพลังแต่ก็มีพลังไม่มาก หากต้องการพลังที่จะเปลี่ยนแปลงคนไดจ้ะต้องมี
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การสร้างความรู้ใหม่ หรือชุมชนตอ้งสร้างความรู้ขึ้นมาเอง ชุมชนที่เรียนรู้เป็นจะเป็นชุมชนที่เข้มแข็งจริง (ดร.เสรี พงศ์พศิ ใน  
หนังสือปำฐกถำ ณัฐ ภมรประวัติ ครั้งท่ี 24 “กำรจัดกำรสุขภำพโดยชุมชน”  ปี 2554) 

กระบวนการเรียนรู้ เกิดขึ้นมาจากปฏิสัมพันธ์ต่อกัน (Socialization) จากการพบปะพูดคยุ แลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนะ 
ประสบการณ์ระหว่างกันด้วยกระบวนการสาระสนทนา หรือปุจฉาวสิัชนา (Dialogue) เพื่อน าไปสูค่ าตอบใหม่ หรือความรู้ใหม่ที่
เกิดขึ้นในตัวเรา (Internalization) น าไปสู่การเผยแพร่ ถ่ายทอดสู่สาธารณะ (Externalization) อย่างเป็นระบบ เราต้องท าให้
เครือข่ายสุขภาพชุมชนที่ก าลังก่อตัวนี้ร่วมกันท าให้ “ความรู้ฝังลึก” (Tacit knowledge) ในตัวบุคคล ในเครือข่ายความสัมพันธ์ 
ในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพน ามาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็น “ความรู้เปิดเผย” (Explicit knowledge) ที่ใช้งานง่าย
ได้ผลดีอยา่งต่อเนื่อง ดั่งวิถีการศึกษาแบบพุทธเรียกว่า “ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ” น าไปสู่การมีสุขภาวะร่วมกัน บทเรยีนต่างๆ 
ถูกน ามาร่วมกันวางแผนขับเคลื่อน เพื่อความเข้มแข็งขององค์กรเครือข่ายเป็นโครงการตอ่เนื่อง (จำก บทควำม “เครือข่ำยทำง
ปัญญำเพื่อกำรพัฒนำสุขภำพชุมชน.” โดยกอง บ.ก. วำรสำรหมออนำมัย ปีท่ี13, ฉบับท่ี 3, ปี2546) 

 
 
การมองปัญหาหรือการทบทวนวิถีชุมชน 

(คัดลอกบำงส่วนจำก “เครื่องมือสร้ำงกำรเรียนรูร้่วมกับชุมชน” โดยนเรศ สงเครำะหส์ุขเอกสำรประกอบกำรประชุม 
มหกรรมสุขภำพชุมชน ครั้งท่ี 2: จำกควำมรูสู้่ระบบจัดกำรใหม ่จินตนำกำรเป็นจริงไดไ้มรู่้จบ, ปี 2555) 

คนท างานต้องเข้าใจว่า การมองปัญหา ส่งผลต่อการเคลื่อนงานมาก ต้องช่วยหรือเสรมิชุมชนในการมองปัญหาที่มี
หลากหลายมติิ เพื่อชุมชนได้เห็นความเชื่อมโยง และการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเป็นพลังต่อการเคลื่อนงานของชุมชน
เอง เพื่อให้เขาได้เห็น โจทย์ (ทุกข)์ ที่มาของโจทย์ เหตุปัจจยัที่เกี่ยวข้อง การคลี่คลายตัวของปัญหาและวิกฤต รวมถึงเห็น
บทเรียน คุณค่าและศักยภาพของตนเอง 

  การมองปัญหา จะมีพลังหรือไม ่ขึ้นอยู่กับว่า มองแบบไหน  

(1) มองแบบพ่ึงตนเอง หรือ พึ่งภายนอก  
(2) มองแบบเป็นตัวของตัวเอง “อิสระ” หรือ “ถูกครอบง า”  
(3) มองปัญหาเพื่อส่วนรวม หรือ เพื่อส่วนตัว  
(4) มองแบบเช่ือมโยง หรือ แยกสว่น  
(5) มองปัญหาเฉพาะหน้า หรือ ระยะยาว  
(6) มองเห็นปัญหาเชิงโครงสร้าง (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ) ที่กระทบชุมชนหรือไม ่
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การมองปัญหา ต้องไม่ใช่การมองเป็นจุดๆ เป็นส่วนๆ หรือมองเป็นปญัหาๆ หากต้องเป็นการทบทวนวิถีชีวิตทั้งหมด 
หรือ “ทบทวนทั้งชีวิต” ว่ามันเกดิอะไรขึ้นกับชุมชน ซึ่งอาจจะเริม่จากรูปธรรมของทุกข์หรือปัญหาทีชุ่มชนก าลังเผชิญหน้าใน
ปัจจุบัน จากนั้นชวนให้ชุมชนทบทวนเพื่อท าความเข้าใจกับสิ่งท่ีเกดิขึ้น โดยอาศัยทั้ง  

(1) มิตินิเวศวัฒนธรรม (ฐานแบบแผน การใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิความสัมพันธ์ ทางสังคม ฐานความรู้และฐานความ
เชื่อ คุณค่า)  

(2) มิติเชิงประวตัิศาสตร ์เพื่อดูการคลี่คลายวิกฤต เหตุการณส์ าคัญ และการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง  
(3) มิติของการปฏสิัมพันธ์กับภายนอก ทั้งความสัมพันธ์ในระดับท้องถิ่น การตอบรับและการตอบโต้ ดังแผนภูมิ 
 

 
 
 
ชุมชนคือระบบความสมัพันธ ์
  ที่สุดแล้ว งานชุมชนก็คือ งานสืบทอด รักษา และสร้างความสัมพันธ์ หน้าท่ีของเราคือไปเข้าใจและช่วยให้ชุมชน
เข้าใจว่า ระบบความสัมพันธ์ต่างๆ เป็นอยู่อย่างไร ความสัมพันธ์กับธรรมชาติ ความสมัพันธ์กับคนด้วยกัน ความสัมพันธ์กับสิ่ง
เหนือธรรมชาติ อะไรที่มีอยู่และดกี็รักษา อะไรทีด่ีแต่เสื่อมหรือสูญหาย หากฟ้ืนได้ก็ฟ้ืน และอย่าลืมรกัษา สืบทอด และฟื้นฟู 
ฯลฯ โดยเจ้าของวัฒนธรรมต้องเปน็ผู้ตัดสินใจ ส่วนความยากง่าย กข็ึ้นอยู่กับว่าต้นทุนเดิมถูกท าลายไปมากน้อยแค่ไหน 
  ส าหรับการสร้างและผูกโยงความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ไว้ได้นั้น เมื่อในอดีต ชุมชนสร้างและรักษาดว้ยประเพณี/
พิธีกรรม ต่างๆ อย่างไรก็ตามด้วยวิถีปัจจุบันท่ีเปลี่ยนไปมาก อาจตอ้งผสมผสานความคิด การสร้าง และการฟื้นฟูความสมัพันธ์ 
ด้วยรูปแบบ/วิธีการอื่นๆ ด้วย 
 
กระบวนการถอดร้ือเพ่ือสร้างสุขภาวะ 

จริงๆ แล้ว ทุกอย่าง สร้างได้ กร็ื้อได้และสร้างใหมไ่ด้ การสร้างสุขภาวะที่ว่าไม่ง่าย ก็เพราะว่าการพัฒนากระแสหลัก
บนฐานคิด ความสุขคือเงินและวตัถุได ้“ครอบง า” สังคมมาอย่างยาวนาน ดังนั้น การจะเปลี่ยนแปลงก็อาจจะต้องเริม่ที่การ
ถอดรื้อ โดยให้เห็นความจริงว่า เราล้วนแล้วแต่ถูกครอบง าทั้งสิ้น แตต่้องเข้าใจว่า ถูกครอบง าจากอะไร? ด้วยระบบคุณค่า 

โครงสร้างและความสมัพันธ์แบบใด รวมถึงส่งผลท าให้เกิดอะไร เมื่อเข้าใจก็จะเกิดสภาวะที่เป็น “อิสระ” ซึ่งเป็นจุดหัวเลี้ยว
หัวต่อท่ีส าคัญ ในการเลือกเส้นทางที่มุ่งสู่สุขภาวะองค์รวม 

  การถอดรื้อ ต้องมี “กระบวนการ” ที่ดีพอ จึงจะมีพลัง เพราะมันไม่ใช่ “การสอน” หรือ “การบอกให้ชาวบ้านรับรู้” 

หากแต่เป็นกระบวนการที่ช่วยให้เราและชาวบ้าน ม ี“ข้อมูล” ที่เป็นจริงและตรง (เพื่อเข้าถึงความจริงมากขึ้น) และมี
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กระบวนการ “ทบทวน วิเคราะห์ไตร่ตรอง” ด้วยวิธีคิดที่เพียงพอและถูกต้อง ในที่สุด ชุมชนก็จะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นท้ังหลายทั้ง
ปวง ได้ด้วยตนเอง ย้ าอีกที คนท างานเป็นเพียงคนที่เปิดสร้างเงื่อนไขและโอกาสที่จะช่วยให้ชุมชนมีขอ้มูลที่จริงและตรง และ
ตั้งโจทย์ ตั้งประเด็นเพื่อให้ข้อมลูที่มีมันเชื่อมโยงกัน ชุมชนอาจจะมขี้อมูลมากอยู่แล้ว แต่อาจขาดการประมวลเชื่อมโยงเพื่อให้
เกิดความเข้าใจ และในหลายชมุชนกม็ีการตั้งโจทย์เองได้ ดังนั้นหนา้ท่ีของคนท างาน คือต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์  

 

องค์ประกอบของกระบวนการเรียนรู้/การจัดการความรู้ 
โลกภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ท าให้การเปลีย่นแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้จึงส าคัญมากต่อการที่คนและ

ชุมชนจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม อย่าลืมว่าหลายอย่างเปลี่ยนไปพลังการเรียนรูท้ี่ชุมชนเคยมี อาจไมไ่ด้
หมายความว่า จะยังคงมีพลังท่ีจะช่วยให้สามารถปรับตัว และอยู่ได้เหมือนกับชุมชนในอดีต แต่จะต้องเลือกใช้และผสมผสาน
กับการเรยีนรู้ใหม่ๆ  อย่างที่ผู้อาวุโสหลายท่าน ไดเ้ตือนไว้ว่า “อย่ำหลงของเก่ำ อย่ำเมำของใหม่ จนเกนิควำมจ ำเป็นของชีวิต” 

 

 
 
กระบวนการเรียนรู ้อาจเริ่มจากการรู้จักตัวเอง (ผ่านการทบทวนและสรุปบทเรียนทั้งชีวิต ผ่านการไปเรียนรู้กับ

ชุมชนอื่นทั้งในบริบทท่ีเหมือนและแตกต่าง ฯลฯ) การเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีกระทบชุมชน  การสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับตนเอง (กระบวนการเรียนรู้ที่มีอยู ่ผสมผสานกบัรูปแบบ/วิธีการเรยีนรู้ใหม่ๆ ) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ทั้ง
ภายใน ภายนอก ข้ามพื้นท่ี ข้ามประเด็น ข้ามบริบท) การเสริมศักยภาพโดยเฉพาะศักยภาพในด้านการจัดการความรู้ การ
ทดลองลงมือปฏิบัติ (บางอย่างมีฐานความรู้เดิม แต่บางอย่างต้องลองเพื่อค้นหา) การสะท้อนบทเรียนตลอดเวลา และมีการ
น าบทเรียนไปใช้ท างานต่อยอดและขยายความคิด 

  ดังนั้น กระบวนการการสร้างความรู ้การใช้ความรู้ และการสืบทอดเผยแพร่ขยาย จึงเป็นกระบวนการที่ไม่หยดุนิ่ง 
ทั้งนี้ก็เพ่ือให้ชุมชนยังคงสามารถจดัการจัดการตนเองได้ท่ามกลางการเปลีย่นแปลง  

 

สิ่งที่ต้องให้ความส าคัญในการเรียนรู้ 
ต้องให้ความส าคญักับการน าทุนทางสังคมของชุมชนมาต่อยอด การเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน (Play & Learn) พัฒนา

แกนน าชุมชนโดยการร่วมเรียนรู้ในทุกข้ันตอน ใช้การจัดการความรู ้(KM) มาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และพัฒนา โดยเฉพาะ 
AAR (เรียนรู้ก่อนท า/ระหว่างท า/หลังท า) เน้นการสร้างบรรยากาศสนุกสนาน ผ่อนคลายเป็นกันเอง ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่ง
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กระบวนการเหล่านี้ เป็นการพัฒนาศักยภาพของชุมชนจากฐานทุนเดิมที่มี ท าให้คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้เอง อันจะส่งผล
ต่อการพัฒนา ที่ยั่งยืนต่อมา (อวยพร พิศเพ็ง ใน “เครื่องมือสร้ำงกำรเรียนรู้ร่วมกับชุมชน” เอกสำรประกอบกำรประชุม 
มหกรรมสุขภำพชุมชน ครั้งท่ี 2: จำกควำมรูสู้่ระบบจัดกำรใหม ่จินตนำกำรเป็นจริงไดไ้มรู่้จบ, ปี 2555) 

 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 การสร้างเครือข่ายสุขภาพชุมชนเป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่จะน าไปสู่สุขภาวะชุมชน ท าอย่างไรเราจะเชื่อมโยง
สติปัญญาของสังคมที่มันขาดวิ่นให้สมานกันได้ ไม่ใช่แพทย์รู้แต่เรื่องโรค นักสังคมศาสตร์รู้แต่เรื่องสังคม ท าอย่างไรจะเช่ือมโยง
โดยใช้มนุษย์ ใช้สังคม ใช้สิ่งแวดลอ้มเป็นตัวตั้งให้สติปัญญามันครบถ้วน (บทควำม “เครือข่ำยทำงปัญญำเพื่อกำรพัฒนำ
สุขภำพชุมชน.” โดยกอง บ.ก. วำรสำรหมออนำมัย ปีท่ี13, ฉบับท่ี 3, ปี2546) 

ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อเป็นฐานรองรับการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาท้ังทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พร้อมกันทุกด้าน หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคใีนการพัฒนาต่างๆ ท้ัง
ภายในและภายนอกชุมชน จึงต้องผนึกก าลังด าเนินงานการเสรมิความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วย
ตนเอง ด้วยการกระตุ้นและสร้างกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมให้ชุมชนร่วมกันคิด 
ร่วมกันท าและมีการเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันจะน าไปสูก่ารพัฒนาท่ียั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้มีกิจกรรมหลักท่ี
ด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน ได้แก่ 
  1. แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือการบรหิารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ  ในชุมชนและท า
ให้เห็นพลังการขับเคลื่อนของชุมชนอย่างมีทิศทางมากขึ้น หากน ามาใช้ร่วมกับการจัดการความรู้จะท าให้งานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น คนในชุมชนได้เรยีนรู้เร็วขึน้ 

กระบวนการสร้างแผนท่ีทางเดินยทุธศาสตรเ์ป็นขั้นตอนท่ีส าคัญ เนือ่งจากเป็นเรื่องใหม่ กลุ่มเป้าหมายยังไม่เปดิใจ
มากเท่าที่ควร ดังนั้นอาจเพิ่มการศึกษาเรียนรู้จากพ้ืนท่ีประสบผลส าเร็จ และเน้นกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมีส่วนร่วม และสร้าง
บรรยากาศที่ผ่อนคลาย ทีมวิทยากรควรรับผิดชอบ 1 คนต่อผู้เขา้รบัการอบรมไม่เกิน 12-15 คน ทักษะการบริหารแผนงาน
โครงการควรมีการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง และมเีวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ การเร่งรัดผลงานมากเกินไปจะท า
ให้การเรียนรู้ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของงานทีไ่ม่ดีเท่าที่ควร หน่วยงานภาครัฐไมค่วรใช้ 
ประสบการณ์ตนไปตัดสินถูกผดิกบัชุมชน การแนะน าอาจใช้ค าถามฝากให้คิดแทน และทีมบรหิารของต าบล ควรมีการเสรมิ
ก าลังใจเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 

 2. การส่งเสริมกระบวนการเสรมิสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อเผชิญปัญหาวิกฤต โดยพัฒนาศักยภาพให้คนใน
ชุมชนรวมกลุ่มกันร่วมคิดร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรักษาผลประโยชน์ของชุมชนด้วยตนเอง รวมทั้งให้ความส าคญักับ
การปรับวิธีคิด และวิธีการท างานของบุคลากรภาครัฐจากการเป็นผูส้ั่งการเป็นผู้สนับสนุนในการจดัการ และแกไ้ขปัญหาของ
ชุมชนเอง 
  3. การส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในลักษณะ “ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมเรยีนรู้” เพื่อ
ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประกอบด้วยกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนได้มีการเรียนรู้ แลกเปลีย่น
ประสบการณ์เพื่อการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาสวัสดิการสังคมและสวสัดิภาพของชุมชน การฟื้นฟูอนุรักษ์
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน การค้นหาศักยภาพและการพัฒนาภูมิปญัญาท้องถิ่น ตลอดจนการจัดท าแผนความ
ต้องการของชุมชน รวมทั้งการสรา้งประชาคมภายในชุมชนและการสร้างเครือข่ายของชุมชนด้วยชุมชนเอง (อวยพร พิศเพ็ง, 
จำก “เครื่องมือสร้ำงกำรเรียนรูร้่วมกับชุมชน” เอกสำรประกอบกำรประชุม มหกรรมสุขภำพชุมชน ครั้งท่ี 2: จำกควำมรู้สู่
ระบบจัดกำรใหม ่จินตนำกำรเป็นจริงไดไ้มรู่้จบ, ปี 2555) 
 
วิธีการสร้างการเรียนรู้ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี 
  การสร้างการเรียนรู้ใหไ้ดผ้ลลัพธ์ดมีีหลายวิธ ีอาทิเช่น (1) ค้นหาแหลง่ความรู้ในพื้นที่ (ระดับอ าเภอ จังหวัด) จากนั้น
จึงสร้างเงื่อนไขให้คนมาเรยีนรู้กับแหล่งความรู้ทีม่ี วิธีนีต้ัวแหล่งความรู้เองจะต้องพัฒนาตัวเองหรือ “ลบัมีดให้คม” ตลอดเวลา 
ในขณะที่คนมาเรียนรู้ก็ได้ประโยชน์ ไม่ต้องไปไกล และประหยดัค่าใช้จ่าย (2) สรา้งเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งก็หมายความว่า มี



32 
 

พื้นที่ให้คนมาพบมาเจอกัน บางครั้งเราพูดกันเล่นๆ ว่า คนท างานไม่ต้องท าอะไรมาก แค่ช่วย “ปูเสื่อ” ก็พอแล้ว เมื่อคนเจอกัน
เขาก็คุยกัน อาจมีประเด็นการคุยร่วมกันบ้างเป็นเหมือนจุดตั้งต้น จากนั้นจึงปล่อยให้เขาแลกเปลีย่นกนั เขาจะขยายเนื้อหา
และต่อยอดไปเอง (3) การจดังานในรูปแบบงานปอย งานวัด หรือ มหกรรม หรือในช่ืออ่ืนๆ ทีค่นจะสามารถเข้าร่วมได้มาก เอา
ความภาคภูมิใจมาสื่อสาร น าเสนอ เล่าสู่กันฟัง จุดเด่นก็คือ จะเห็นผู้คนมากมายที่สนใจเข้าร่วม ท าให้มีก าลังใจเพราะมเีพื่อน
มากขึ้น อาจจะเสริมด้วยการเสวนา ที่มีภาควิชาการบา้ง ในรูปแบบนี้ สามารถดึงและชวนผูค้นอ่ืนๆ เข้าร่วม รวมถึงการเชื่อม
ประสานกับหน่วยงานภาคีในทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการจดังาน (4) การค้นหาคนในระดับต าบลที่มีสุขภาวะ เพื่อให้
เป็นแบบอย่างที่ด ีซึ่งตรงนี้อาจจะต้องอาศัยผู้น าหรือ ผู้ที่ชุมชนยอมรับ เช่น พระสงฆ์ ครู เป็นผู้ที่ท าหน้าท่ีขยายความรูต้่อ 
เพราะบางครั้งในชุมชนอาจจะมองข้าม และไม่เรยีนจากบุคคลที่เปน็แบบอย่างเพราะมองว่าเขากค็ือชาวบ้านเหมือนกัน ระดบั
เดียวกัน (5) การสร้างการเรียนรูภ้ายในชุมชน ซึ่งเน้นการสืบทอดวิถีชีวิต ความรู้ ภูมิปญัญา (6) รูปแบบที่ใช้ทั่วไปคือ การ
ฝึกอบรมเฉพาะด้าน เช่น การท าปุ๋ยชีวภาพ การเรยีนรู้เรื่องการเปลีย่นแปลงภายในกระแสวตัถุนิยม การเข้าค่ายเยาวชน ฯลฯ
(นเรศ สงเครำะหส์ุข, จำก “เครื่องมือสร้ำงกำรเรียนรู้ร่วมกับชุมชน” เอกสำรประกอบกำรประชุม มหกรรมสุขภำพชุมชน ครั้ง
ที ่2: จำกควำมรู้สูร่ะบบจดักำรใหม่ จินตนำกำรเป็นจริงได้ไม่รู้จบ, ปี 2555) 
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การพัฒนา 
ระบบสุขภาพชุมชน 

 
 

เคร่ืองมือการพัฒนา 
แผนแม่บทชุมชน 

แผนแม่บทชุมชนที่ชุมชนท าเองนั้น เป็นแผนพัฒนาอย่างบูรณาการ ต่างจากแผนทางราชการ ราชการบริหารโดย
เอากรมเป็นตัวตั้ง กรมหนึ่งก็ท าอย่างหนึ่ง แผนของกรมเป็นแผนแยกส่วน ชุมชนเอาวิถีชีวิตเป็นตัวตั้ง วิถีชีวิตบูรณาการทุก
อย่างเข้ามาด้วยกัน แผนชุมชนที่ชุมชนท าเองจึงเป็นแผนพัฒนาอย่างบูรณาการ (ศ.นพ.ประเวศ วะสี ใน หนังสือกำรพัฒนำ
ระบบสุขภำพชุมชน สุขภำวะชุมชนเป็นรำกฐำนของสุขภำวะทั้งมวล, ปี 2549) 
 
 
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ 

ชุมชนสามารถสร้างและใช้แผนทีท่างเดินยุทธศาสตรไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ชุมชนมีความตืน่ตัว มีการจัดตั้ง
ชมรมต้านภัยเบาหวาน ศูนย์เรียนรู้ด้านสุขภาพในชุมชนมีกิจกรรมเรยีนรู้ ร่วมกับการอนุรักษ์ประเพณวีัฒนธรรมในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่องส่งผลให้ประชาชน มีความรู้ และสนใจดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว และชุมชนมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภาพท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับวิถีชีวิต ส่งผลให้ชุมชนสามารถจัดการกับปญัหาโรคเบาหวานดว้ยชุมชนเองได้ เสยีง
สะท้อนจากชุมชนถึงข้อดีของการใช้แผนท่ีทางเดินยุทธศาสตร์ในชุมชน (เวทีถอดบทเรียนโครงการ) เมื่อน าแผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร์มาปรับใช้ในการท างานของชุมชนพบว่า กิจกรรมที่ได้มรีายละเอียดชัดเจนและมีความเชื่อมโยงในแต่ละกิจกรรม มี
ขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนง่ายต่อการปฏิบัติท าให้มโีอกาสส าเรจ็สูง มีการดึงภาคีเข้ามามสี่วนร่วมมีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีชัดเจน 
มีการกระจายงานท าให้สร้างการมสี่วนร่วมในชุมชนไดม้ากขึ้น ผูร้ับผดิชอบแต่ละกล่องต้องหาคนเพิ่ม ท าให้เกิดการกระจาย
ความรับผิดชอบ และท าให้เกดิการพัฒนาทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ แกนน าทุกคนรู้จุดหมายปลายทางร่วมกันชุมชนเกิดความ
สามัคคเีพราะต้องท างานเชื่อมโยงกันตลอดเวลาท าให้เห็นศักยภาพของชุมชนมีการหาทุนชุมชนมาต่อยอดในการพัฒนา จึง
น าไปสู่การประยุกต์ใช้และขยายผลกับเรื่องอ่ืนๆ เช่น ด้านเด็กเยาวชน ด้านผูสู้งอายุ สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมสุขภาพดา้นอ่ืน 

อาหารปลอดภัยและลดโรคภยัสุขภาพจ านวน 9 กลุ่มงานและชุมชนขยับมาเป็นเจ้าภาพของงานกันอย่างจริงจัง ประชาชนขอ
เป็นเจ้าภาพในการด าเนินงานคัดเลือกประเด็นพัฒนา ค้นหาทีมงานออกแบบงาน ประเมินโครงการ (อวยพร พิศเพ็ง, จำก 
“เครื่องมือสรำ้งกำรเรียนรูร้่วมกับชุมชน” เอกสำรประกอบกำรประชุม มหกรรมสุขภำพชุมชน ครั้งท่ี 2: จำกควำมรู้สูร่ะบบ
จัดกำรใหม ่จินตนำกำรเป็นจริงไดไ้ม่รู้จบ, ปี 2555) 

 
การพัฒนาในระดับอ าเภอ 
โรงพยาบาลชุมชน 

โรงพยาบาลชุมชนอยู่ในฐานะอันวิเศษที่จะสนับสนุน “นวัตกรรมของชุมชน”  
 นวัตกรรมเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อชีวิตและองค์กรทุกชนิด เพราะสรรพสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลง ชีวิตและองค์กรที่
ปรับตัวไม่ได้จึงไมส่ามารถด ารงคงอยู่ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง  

 
ภารกิจ 5 ด้านของโรงพยาบาลชุมชน 
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  โรงพยาบาลชุมชนในระบบสุขภาพชุมชนมีภารกิจใหญ่ๆ  5 ด้าน คือ 
1. บริการสุขภาพ 
2. ส่งเสรมิความเขม้แข็งของชุมชน  
3. วิจัย 
4. พัฒนาบุคลากร 
5. ประสานศักยภาพองค์กรในชุมชน 

 เรื่องบริการสุขภาพเป็นภารกิจหลกัท่ีท าเป็นประจ าอยู่แล้ว เพิ่มระบบพยาบาลเยี่ยมบ้านถ้ายังไมไ่ด้ท า 
 เรื่องส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน คือ ส่งเสริมการรวมตัว ร่วมคดิ ร่วมท ากับองค์กรส่งเสรมิชุมชนเข้มแข็งอื่นๆ 
เช่น พอช. กรมพัฒนาชุมชน 
 การวิจัยควรสามารถส ารวจปญัหาสุขภาพชุมชนได้ทุก 3 ปี เพ่ือวางแผนบริการสุขภาพได้อยา่งสอดคล้อง 
โรงพยาบาลชุมชนเขม้แข็งควรเปน็สถานท่ีพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขไดเ้ป็นอย่างดี ควรมีการร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ใน
การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรศ์ึกษา ในอนาคต นักศึกษาแพทย์ควรจะมาฝึกท างานในโรงพยาบาลชุมชน 
 โรงพยาบาลชุมชนควรท างานร่วมกับองค์กรในชุมชน เช่น อบต. วัด โรงเรียน ซึ่งจะท าให้องค์กรเหล่านั้นพัฒนา
ศักยภาพได้ดีขึ้น และมสี่วนท าให้ชุมชนเข้มแข็ง 
 โรงพยาบาลชุมชนจะเข้มแข็งได้ ตอ่เมื่อไดร้ับการสนับสนุนใหเ้ข้มแขง็ดังจะกล่าวต่อไป โรงพยาบาลชุมชนท่ัว
ประเทศควรจะเช่ือมโยงกันเป็นเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และผลักดันนโยบาย ชมรมแพทย์ชนบท 
และมลูนิธิแพทย์ชนบทอาจท าหน้าท่ีประสานงานเรื่องนี ้ 

โรงพยาบาลชุมชนเขม้แข็งเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพชุมชน  จึงต้องทุ่มเททุกๆทางที่จะสง่เสริม
สนับสนุนให้ โรงพยาบาลชุมชนเขม้แข็ง ซึ่งอาจเรื่องพิจารณาไดด้ังตอ่ไปนี้  

(1) อัตโนภิบาล (Autonomy) 
(2) ก าลังบุคลากร 
(3) การมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบาย 
(4) การเงินและงบประมาณ 
(5) การสนับสนนุทางวิชาการจากโรงเรียนแพทย์ 
(6) การสื่อสารความดีของโรงพยาบาลชุมชน 

(คัดลอกบำงส่วนจำก หนังสือกำรพัฒนำระบบสุขภำพชุมชน สุขภำวะชุมชนเป็นรำกฐำนของสุขภำวะทั้งมวล โดย ศ.นพ.
ประเวศ วะสี, ปี 2549) 
 
การพัฒนาในระดับต าบล 
การพัฒนากองทุนสุขภาพต าบล  
 จากผลการด าเนินงานโดยส่วนใหญ่พบว่าปัญหาอุปสรรคส่วนใหญ่เกิดจากความไม่เข้าใจกันระหว่างผูป้ฏิบัติและผู้
ก าหนดแนวนโยบาย คือนโยบายไปทาง ผู้ปฏิบัติปฏบิัติ ไปอีกทาง ขาดการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ขาดการให้ความรู้กองทุน
หลักประกันสุขภาพ/ กองทุนสุขภาพต าบล 
  จากสภาพปญัหาดังกล่าวจ าเป็นตอ้งคืนข้อมูลให้พ้ืนท่ีได้ทราบ และหาแนวทาง แก้ไขร่วมกัน ทางเครอืข่ายสุขภาพ
โรงพยาบาลมหาสารคามจึงได้ประยุกต์ใช้ “หลักการตลาด เข้าใจ เข้าถึง เพื่อการพัฒนา”มาเป็นตัวจบัโดยไป “ขาย
แนวความคิด(ขายฝัน)” ให้กับท้องถิ่นได้ทราบตลอดจน “อาสาพาท า” โดยยังคงยึดหลักการมีส่วนร่วม “ร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมปฏิบตัิ ร่วมประเมินผล ร่วมรบัผลประโยชน์” ซึ่งหลักการดังกลา่วใช้กรอบของ “แผนที่ยุทธศาสตร์” ประโยชน์เพื่อ
เชื่อมโยงเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์องค์กร ตัวช้ีวัดต่างๆทั้งภาครัฐ/เอกชน และองค์กรท้องถิ่นเข้าหากัน เพื่อให้ทุกฝ่ายทราบ
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ว่าใครมีส่วนในภาพรวมอย่างไร และ วัตถุประสงค์เหล่านั้นสอดรบักนัอย่างไร ผลที่ได้จะท าให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ทุกฝ่ายทราบว่าจะร่วมมอืเรื่องอะไร? กับใคร? ได้เมื่อใด? โดยการด าเนินงานดังกลา่ว สามารถเรียงล าดับขั้นตอน
ดังนี้คือ (แนวทางการด าเนินงานประชาคม) 
  1. สร้างท าความเข้าใจกับคณะกรรมการ/แกนน ากองทุน /กรรมการชุมชน/ ชมรมในหมู่บา้นตัวแทนภาคประชาชน
ทุกหมู่บ้าน โดยการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการด าเนินงานกองทุน 
  2. ใช้กระบวนการแผนท่ียุทธศาสตร์ (ประยุกต์ 4 ขั้นตอน/หลักสูตร 1วันครึ่ง) เพื่อค้นหาปัญหาวิเคราะห์ปัญหา
ร่วมกันโดยใช้มุมองเชิงสังคม 4 ด้านคือ ประชาชน/ภาคี เครือข่าย/การบริหารจัดการ/บคุลากร และ ข้อมูล 
  3. หาจุดหมาย/ภาพฝันร่วมกัน 
  4. หาแนวทางการด าเนินงานว่าจะต้องท าอะไร/ใครเป็นคนท า/งบประมาณจาก ไหน จัดท าเป็นมาตรฐาน  
  5. ตรวจสอบแนวทางการด าเนินงานกับยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น/ สาธารณสุขโยง ความสัมพันธ์ระหว่างแนวทางแต่
ละด้านเพื่อจัดท าเป็นแผนท่ีทางเดนิระดับต าบล/ชุมชน น ามาประยกุต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในแตล่ะโรค ภายใต้บริบทแตล่ะ
พื้นที ่
  ผลลัพธ์ที่ได้เกิดความตระหนักของชุมชนในความรู้สึกเป็นเจา้ของกองทุน มีความตระหนักในดา้นสุขภาพ เกิดเป็น
แผนงานโครงการโดยประชาชนเพือ่ประชาชน ชุมชนเข็มแข็ง (นพ.ไพบูลย์ อัศวธนบดี ใน “เครื่องมือสร้ำงกำรเรียนรูร้่วมกับ
ชุมชน” เอกสำรประกอบกำรประชุม มหกรรมสุขภำพชุมชน ครั้งท่ี 2: จำกควำมรู้สูร่ะบบจัดกำรใหม ่จินตนำกำรเป็นจริงได้ไม่
รู้จบ, ปี 2555) 

 
รูปธรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

 รูปธรรมการพัฒนา – เมืองแก 
  เครือข่ายสุขภาพต าบลเมืองแก (สคร.5 สสจ.สรุินทร ์สสอ.ท่าตูม รพ.ท่าตูม สอ.เมืองแก อบต.เมืองแก) รวมตัวกัน
เป็นทีมวิจัยและใช้ประเด็นโรคเบาหวานเป็นแบบ ฝึกหดัในการดึงศักยภาพของชุมชนมาพัฒนาต่อยอดในการป้องกันควบคุม
โรค เพื่อหารูปแบบการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานท่ีเหมาะสมกับบริบทของชุมชน ด้วยเล็งเห็นถึงศกัยภาพของชุมชนที่ล้วนมี
ทุนเดิมอยู่ สามารถท่ีจะน ามาต่อยอดพัฒนาในเรื่องสุขภาพได้ และหากชุมชนสามารถจดัการกับปญัหาเบาหวานได้ด้วยตัวเอง 
โดยมภีาคีที่เกี่ยวข้องนอก ชุมชนให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานสาธารณสุข หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้
เลือกชุมชนหนองขาม ต าบลเมืองแก เป็นพื้นที่น าร่อง  

ผลการพัฒนา หลังจากด าเนินงานมาไดร้ะยะหนึ่งพบว่า ชุมชนสามารถขับเคลื่อนงานในชุมชนเองไดอ้ย่างต่อเนื่อง เกิดปฏิทิน
ชุมชน และการบรหิารโครงการโดยชุมชน มีการสร้างตัวช้ีวัดความส าเร็จของงานด้วยชุมชนเอง และมกีารน าเสนอผลรายงาน 
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มงาน และเกิดกติกาของสังคม เพื่อให้สมาชิกในชุมชนปฏิบัติ
ตามข้อตกลง เห็นพลังการขับเคลือ่นการพัฒนาชุมชนเร็วข้ึนกว่าเดมิ ประเภทรุกแรงและมีพลัง ได้ประสิทธิภาพ โดยชุมชน 
เพื่อชุมชน ดังต่อไปนี้ (อวยพร พิศเพ็ง ใน “เครื่องมือสร้ำงกำรเรียนรู้ร่วมกับชุมชน” เอกสำรประกอบกำรประชุม มหกรรม
สุขภำพชุมชน ครั้งท่ี 2: จำกควำมรู้สู่ระบบจัดกำรใหม ่จินตนำกำรเป็นจริงไดไ้มรู่้จบ, ปี 2555) 

 รูปธรรมการพัฒนา โดยใช้แผนแม่บทชุมชนและความเชื่อเปน็ตัวเคลื่อน 
  จากเวทีวิชาการชาวบ้าน ท าให้เกิดแผนแม่บทชุมชนร่วมกัน โดยแผนงานของนาบัวจะปรับเปลีย่นไปตามหน่วยงานท่ี
ท างานด้วย ท างานกับหน่วยสาธารณสุขใช้ช่ือแผนแม่บทชุมชนสร้างสุขภาวะ ท างานกับพัฒนาสังคมฯ ใช้ช่ือแผนชุมชนสร้าง
ความเข้มแข็ง เนื้อหาอันเดยีวกัน ใช้แผนเป็นตัวกลางเป็นเครื่องมือท างาน แนวทางที่ใช้เรื่องแผนแมบ่ท ชุมชนเป็นเครื่องมือ 

การลดรายจา่ยได้จากอาหารปลอดภัย มีงานวิจัยที่ศกึษาผักพ้ืนบ้านที่ มีการปลูกอย่างน้อย 5 ชนิดมีการเก็บมลูค่าของผัก
เหล่านี้เป็นการใช้พลังตัวเลขในการพัฒนา คือ การท าบัญชีครัวเรือนแต่ละบ้านปลูกผักเอง ผู้สูงอายุออกก าลังกายโดยการปลูก
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ผัก ยกตัวอย่างเรื่องผัก เรื่องสารปรุงรส โรคเรื้อรังเอามาเป็นข้อมลูน ามาสู่การสร้างกิจกรรมสุขภาพในแต่ละครัวเรือน ท า
โครงการขอทุน ท าแล้วรู้อยา่งไรวา่ส าเร็จก็มีเรื่องการประเมินผล เรื่องการลดบรโิภคเหลา้ ชุมชนมีกติกาโรงเหล้า ไมต่้มเหล้าวัน
พระ คนขายไมข่ายเพราะมีพิธีสาปแช่ง ไว้กับผีปู่ ชุมชนเป็นกลุ่มไทยอีสาน มีการใช้ความเชอของชุมชนเป็นฐานในการสรา้ง
กิจกรรมสุขภาพ (คัดลอกบำงส่วนจำก หนังสือมุมมองใหม่ จดักำรใหม่ ในระบบสุขภำพ, ปี 2554) 

 
 รูปธรรมการพัฒนาการจัดการข้าว จัดการชีวิตสู่การจัดการสขุภาพชุมชน 

การวิเคราะหส์ถานการณ์ข้าว สถานการณ์ครอบครัว เกียรติ และความภาคภูมิใจ ในการเป็นชาวนา ของคนบ้านนา
เรียง ต าบลไผ่ อ าเภอทรายมลู จังหวัดยโสธรมีหัวข้อหนึ่งที่ทุกคนต่างเห็นว่า “จะมีประโยชน์อะไรถ้าสามารถผลิตข้าวได้ แต่
ยังต้องแบกต้นทุนการผลิตที่เป็นค่าปุ๋ย ค่ายาฆ่าแมลง จนขาดทุนเป็นหนี ้ลูกหลานต้องอพยพท างานต่างถิ่น” ภายใต้
บรรยากาศที่ชุมชนร่วมคุยและก าหนดสิ่งที่ทุกคนคนต้องการร่วมกัน มีความมุ่งมั่นท่ีจะค้นหาแสงสว่างในชีวิต ปี พ.ศ. 2544 
จึงน าไปสู่การดูงาน ที่บ้านศรีฐาน อ าเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งไดแ้รงบันดาลใจจากปราชญ์ชาวบ้านศรีฐาน นายสุทัศน์ วัน
เที่ยง ที่สามารถพลิกชีวิตจากชาวนาท่ีมีหนี้สินมาเป็นชาวนาท่ีมีกินและด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยหันมาท านาอินทรยี์ 
และปฏิบตัิตนตามแนวทางเกษตรพอเพียง 
 หลังการศึกษาดูงานชาวบ้านได้กลับมาสรุปบทเรียนและท าประชาคมหมู่บ้าน เพื่อร่วมกันวางแผนในการพัฒนาความรู้ ทั้งที่ได้
จากการแลกเปลีย่นกันเอง และความรู้ในการพัฒนาซึ่งได้ขอความชว่ยเหลือจากกรมส่งเสริมการเกษตร และได้มีการน าเสนอ
ความคิดนี้กับ อบต. จนกระทั่ง อบต. จัดงบประมาณสนับสนุน 30,000 บาท เพื่อจัดท าแผนร่วมกับชุมชน โดยมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติ 4 ขั้นตอนคือ 

  1) การลงมือท านาในนาของตนเองและนาของเพื่อน มีกิจกรรมที่ท าดว้ยกันคือ การส ารวจแปลงข้าวเพือ่น ามาท า
เมลด็พันธ์ุ การท าปุ๋ยใช้เองในชุมชน และการเยี่ยมแปลงข้าวทุกแปลงเพื่อแลกเปลี่ยนให้ก าลังใจกันช่วยกันท านา 

  2) ลงมือจัดท าแผนชีวิตครอบครัว ผสมผสานกับการจดัท าแผนสุขภาพประจ าครัวเรือน โดย อสม. และเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุขได้ชี้แจงให้ทุกครอบครวัวิเคราะห์ปญัหา และความต้องการด้านสุขภาพของตนเอง ภายใตแ้นวคิด “สุขภาพของ
วันน้ีต้องดีกว่าเมื่อวาน” ไม่เพียงแต่การท าแผนสุขภาพ แตร่วมถึงความอยู่ดี มสีุขของครอบครัว แผนชีวิตที่ เกี่ยวกับการเพิ่ม
รายได้ การลดรายจ่าย แผนการออม หลังจากจัดท าแผนครัวเรือนแล้ว ทุกคนได้น าเอาข้อมูลจากครัวเรือนมาร่วมกันท าแผน
ชุมชน โดยมีการใช้ข้อมูลจาก จปฐ. เสียงสะท้อนจากเวทีประชาคม และข้อมลูจากภาครัฐ 

  3) การสืบทอดจิตส านึกและสบืทอดภูมิปญัญา สู่ต้นกลา้รุ่นใหม่ในชุมชนโดยชุมชนไดร้่วมกันฟื้นประเพณีพิธีกรรมที่
เกี่ยวกับข้าวทุกประเพณี เพื่อให้เกดิคุณค่าและความศรัทธาในพิธีกรรม น าไปสู่การพัฒนาในเรื่องอื่นๆ และได้น าเอาการลง
แขกท านามาใช้กับกลุ่มเยาวชน โดยร่วมมือกับโรงเรียนในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของเด็กในการท านาบรรยากาศในการ
ท านาจึงเป็นไปอย่างสนุกสนาน สง่เสริมสนับสนุนใหเ้กิดยุวเกษตรกร ท าให้เด็กและเยาวชนเกดิทัศนคติที่ดีต่อการท านา ท้ังยัง
มีการส่งเสรมิทักษะการเป็นผู้น าของเยาวชนในเวทีประชาคม 

  4) บทเรียนชีวิต บทเรียนชุมชน ใหทุ้กคนมาร่วมแลกเปลี่ยนและประเมินผล โดยให้ทุกคนไดม้าแลกเปลี่ยนบทเรยีน
และประเมินการเปลี่ยนแปลงทุกขั้นตอน นอกจากน้ีกลุ่มต่างๆ ในชุมชนยังมีการพบปะแลกเปลี่ยนกันอย่างต่อเนื่อง มี
การศึกษาดูงานการท านา ในภาคกลาง ดูการจดัการน้ าซึ่งเป็นปัญหาของชุมชนและน ามาปรับใช้ในหมู่บ้านโดยการระดมทุน
กันเอง และของบประมาณสนับสนุนจาก อบต./ อบจ. เพื่อขุดสระน้ าขนาดใหญ่ กระจายอยูต่ามที่สาธารณะในหมู่บ้านรวม 12 

จุด เพื่อกักเก็บน้ าไว้ใช้ได้ตลอดปี ส าหรับใช้ในการท าการเกษตร ปลกูผัก เลี้ยงปลา ปัจจุบันชาวบ้านหมู่บ้านนาเรยีงได้ใช้พื้นที่
นานอกหมู่บ้าน เป็นที่เลี้ยงวัว ควาย และหมู โดยมีการจดัระบบเวรยามกันในชุมชน 

  หลังการพัฒนาข้าว ได้มีการจัดตั้งโรงสีข้าวของชุมชนขึ้น เพื่อเป็นสถานท่ีเรียนรู้ เรื่องข้าวอย่างเป็นระบบ มีการร่วม
กลุ่มน าผลผลติข้าวจ าหน่ายในราคาที่ชาวนาเป็นผู้ก าหนดไดเ้อง ผลติข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก น้ าข้าวกล้องงอก ใช้ในกลุ่ม
ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้สนใจทั่วไป เกดิกลุ่มพัฒนาอาชีพท่ีหลากหลายเกิดกลุ่มออมทรัพย ์กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มเลี้ยงสตัว์ การมีงาน
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ท าในชุมชนท าให้แรงงานอพยพลดลงและมีการกลับมาท าการเกษตรในชุมชนมากขึ้น ความส าเร็จจากการรวมกลุ่มส่งผลให้
ชาวบ้านเห็นความส าคัญเรื่องสุขภาพ โดยไม่คดิว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรือ่งของหมอและ อสม.เท่านั้น ยุทธศาสตร์เรื่องข้าว
กลายเป็นสื่อน าไปสู่กระบวนการจดัท าแผนงบประมาณ จัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพในชุมชน และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
สามารถเข้าไปพัฒนาด้านสุขภาพครอบคลมุได้ ตามความหมายถึงภาวะของมนุษย์ท่ีสมบรูณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา 
และทางสังคม เชื่อมโยงกันอย่างเป็นองค์รวมอย่างสมดุล (คัดลอกบำงส่วนจำก หนังสือมุมมองใหม่ จัดกำรใหม่ ในระบบ
สุขภำพ, ปี 2554) 
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แหล่งข้อมลู 

- หนังสือยุทธศาสตร์ชุมชนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี, ปี 2555 

- บทความ “เครือข่ายทางปัญญาเพือ่การพัฒนาสุขภาพชุมชน.” โดยกอง บ.ก. วารสารหมออนามัย ปีท่ี13, ฉบับ
ที่ 3, ปี2546 

- เอกสารอัดส าเนา “เป้าหมาย 6 ประการของระบบสุขภาพชุมชน โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี, ปี 2549 

- หนังสือการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สุขภาวะชุมชนเป็นรากฐานของสุขภาวะทั้งมวล โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี
, ปี 2549 

- หนังสือปาฐกถา ณัฐ ภมรประวัติ ครั้งท่ี 24 “การจัดการสุขภาพโดยชุมชน” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.เสรี พงศ์
พิศ, ปี 2554 

- หนังสือมุมมองใหม่ จัดการใหม่ ในระบบสุขภาพ, ปี 2554 

- เอกสารประกอบการประชุม มหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งท่ี 2 : จากความรูสู้่ระบบจัดการใหม ่จินตนาการเป็น
จริงไดไ้มรู่้จบ “เครื่องมือสร้างการเรียนรูร้่วมกับชุมชน”, ปี 2555 

- เอกสารประกอบการประชุม มหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งท่ี 2: จากความรู้สูร่ะบบจดัการใหม ่จินตนาการเป็น
จริงไดไ้มรู่้จบ “เครื่องมือสร้างการเรียนรูร้่วมกับชุมชน.” โดยสุวรรณา เมืองพระฝาง, ปี 2555 

- เอกสารประกอบการประชุมเอกสารประกอบการประชุม มหกรรมสขุภาพชุมชน ครั้งท่ี 2:จากความรู้สูร่ะบบ
จัดการใหม ่จินตนาการเป็นจริงไดไ้ม่รู้จบ “เครื่องมือสร้างการเรียนรูร้่วมกับชุมชน” โดยนเรศ สงเคราะห์สุข, ปี 
2555 

- เอกสารประกอบการประชุม มหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งท่ี 2: จากความรู้สูร่ะบบจดัการใหม ่จินตนาการเป็น
จริงไดไ้มรู่้จบ “เครื่องมือสร้างการเรียนรูร้่วมกับชุมชน” โดยอวยพร พิศเพ็ง, ปี 2555 

- เอกสารประกอบการประชุม มหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งท่ี 2: จากความรู้สูร่ะบบจดัการใหม ่จินตนาการเป็น
จริงไดไ้มรู่้จบ “เครื่องมือสร้างการเรียนรูร้่วมกับชุมชน” โดยนพ.ไพบูลย์ อัศวธนบดี, ปี 2555 

 
 
  


