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ของชุมชนพหวุฒันธรรม 

กรณศีกึษา จงัหวดัปตตาน ี

 โดย สวุิทย  หมาดอะดํา1 

ความเปนมาและวิธีคดิ 

 การจัดการปญหาสุขภาพของชุมชน โดยบูรณาการ ผูรู ภูมิปญญา ผูคนในชุมชน หนวยงานภาควิชา
การ หนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับการทํานโยบายสาธารณะ โดยใหชุมชนเปนแกนหลักการจัดการ สามารถ
ทําใหศักยภาพในการจัดการปญหาสุขภาพของชุมชน พัฒนาเปนแบบแผนการดูแลสุขภาพแบบใหม ๆ ภายใต
เหตุปจจัย มากมายที่ทะลุทะลวงปญหาสุขภาพใหชุมชน การจัดการเรียนรู โดยการระดมผูคนในชุมชน 
มารวมกันศึกษาผลกระทบของตัวแปรตางๆ ท่ี กอใหเกิดปญหาสุขภาพของชุมชน แลวจัดการบูรณาการ
แผนงานเพื่อการแกปญหาสุขภาพของชุมชน เปนรากฐานเบื้องตนท่ีสําคัญที่ทําให ชุมชนมีเอกภาพทางวิธี
คิดตอปญหาที่เกิดขึ้นตามความจริงในแตละพื้นที่  และเกิดกระบวนการตอเนื่อง ในการเรียนรูทดลองเลือก 
แนวทางการแกปญหา ปฏิบัติการ สรุปยกระดับเปน กิจกรรม โครงการ แผนงาน และเปนแบบแผน ชีวิต
ใหมที่ไมหยุดน่ิง แตปรับตัวเชิงปองกันตนเองและรุกเราปรับเปล่ียนเหตุปจจัยที่เปนลบใหเปนบวกกับ
สภาวการณทางสุขภาพของชุมชน 

 การจัดทําแผนบูรณาการแบบนี้จะเปนการอาศัยกลไกการ
ผลักดันใหเกิดนโยบายสาธารณะตามแนวคิดทฤษฏี สามเหลี่ยม
เขยื้อนภูเขาของ ศ.นพ.ประเวศ วะศี ที่ไดนําเสนอแนวทางการ
ขับเคลื่อนงานที่ยากใหมีความงายขึ้น โดยมองวา งานสุขภาพคือ
งานท่ีมีความยากมากเพราะเกี่ยวของกับปจจัยดานตางๆมากมาย
และกลุมคนหลายๆกลุม แตสามารถที่จะขับเคลื่อนไดโดยอาศัย
ความรวมมือจากภาคีหลักๆ 3 ภาคี หรือระบบไตรภาคี คือ ภาคีท่ี
เปนองคความรู ภาคีที่เปนตัวขับเคลื่อนภาคประชาสังคม และ

                                                        
1 อาจารยประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะศิลปศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 

ภาคีวิชาการ 

ประชาสังคม 

อํานาจรัฐ/การเมือง 



ภาคีที่เกี่ยวของกับ อํานาจทางการเมือง ก็สามารถที่จะขับเคลื่อนได 

 ต้ังแตเกิดเหตุการณความไมสงบในพื้นท่ีชายแดนภาคใต กอใหเกิดผลกระทบทางลบในวงกวาง 
และท่ีสําคัญที่สุดคือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนในพื้นท่ี ทําใหเกิดปญหาทุกขภาวะ และทําใหคุณภาพชีวิต
ตกตํ่า ซึ่งในปจจุบันกระแสการสรางสุขภาพเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและมีหนวยงานหลายหนวยงานใหการ
สนับสนุนทั้งงบประมาณดําเนินการซึ่งเปนการปลุกกระแสใหตื่นตัวระยะสั้น แตรูปแบบที่นําไปสูการพัฒนา
อยางยั่งยืนน้ันคือการสงเสริมใหประชาชนทุกกลุมเขามามีสวนรวม คือรวมคิด รวมทํา รวมวางแผน และรวม
รับผลประโยชนดวยตัวเขาเองอยางกวางขวาง การสรางสุขภาพในปจจุบันมีหลายหนวยงานที่เกี่ยวของเชน 
สาธารณสุข องคกรปกครองสวนทองถิ่น โรงเรียน ประชาชนในพื้นที่ ฯลฯ เพื่อเปนการพัฒนารูปแบบที่
เหมาะสมใหเกิดความยั่งยืนจึงเกิดแนวคิดการบูรณาการดานสุขภาพโดยมีผูรวมดําเนินการ 3 สวน ไดแก 
หนวยงานสาธารณสุข องคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาคมใหทํางานรวมกัน โดยจัดตั้งเปนองคกรการ
ประสานงานแบบไตรภาคี มีสภาสุขภาพชุมชนเปนเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและเห็นชอบในการจัดกิจกรรม
แลวเสนอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและแหลงทุนตางๆพิจารณาอนุมัติงบประมาณ 

ทําไมชุมชนชายแดนใตจําเปนตองมีแผนสุขภาพ 

 เม่ือเราพูดถึงจังหวัดชายแดนใต ก็จะมีความเขาใจ
และรูสึกเปนหวงเก่ียวกับ วิกฤตความรุนแรงของสถานการณ
ในพื้นท่ี ซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาวะอยางรุนแรงทั้งทางกาย 
จิต สังคม และจิตวิญญาณ สถานการณที่ทวีความรุนแรงกําลัง
ครอบคลุมท่ัวทุกพื้นท่ี ซึ่งมีสภาพปญหาทาดานสุขภาพที่
แตกตางจากพื้นที่อื่นๆของประเทศไทย ทําใหแนวทางการแก
วิกฤตความรุนแรงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีนโยบายที่ถูกตองและ
ตองเปนนโยบายที่เกิดจากการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เปนนโยบายที่เกิดจากความสามัคคีและความ
สมานฉันทของสังคม เปนแนวทางรวมท่ีทุกภาคสวนท้ังภาคประชาชน ภาควิชาการ และภาคการเมือง เห็น
พองเพื่อการจัดทําเปนแผนงานสรางสุขภาวะชุมชน โดยที่ลักษณะของแผนสุขภาพในพื้นท่ีชายแดนใตจะมี
ลักษณะพิเศษและเหมาะสมกับสภาพทั่วไปของทองถิ่น ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับ วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา 
ที่มีอยูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

 



 

ระบบสุขภาพชุมชนในจังหวัดชายแดนใต 

การกําหนดนโยบายหรือกิจกรรมสาธารณะนั้นควรเปนไปในลักษณะของการหนุนเสริมใหชุมชนมี
ความเขมแข็ง เนื่องจากชุมชนเขมแข็งจะมีศักยภาพในการพึ่งตนเองสูง และการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
มีความเปนปกแผนแนนแฟน สามารถควบคุมและบริหารจัดการกับปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นไดดวยตนเอง 
เปนสวนใหญ ซึ่งผลกระทบจากการดําเนินการนั้นจะทําให 

1. สามารถที่จะพฒันาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองและลดความยากจนในชุมชนไดงาย 
2. สามารถควบคุมและจัดระเบียบทางสังคมของชุมชน ใหเอื้อตอท่ีสมาชิกของชุมชนจะอยูรวมกันอยาง

สันติสุข สามัคคี เอื้อเฟอและชวยเหลือเกื้อกูลกันไดงาย 
3. สามารถแกไขปญหาดวยสติปญญา   มีการแลกเปลี่ยนความรูกันอยางกวางขวาง และตอเนื่องมีการ

สืบสานภูมิปญญา ความรู มีความเชื่อม่ันในศักยภาพ  ภมิูปญญาและมีความภาคภูมิใจในชุมชนของ
ตนเอง 

4. สามารถจัดระบบดูแลและแบงสรรหาทรัพยากรธรรมชาติ  ใหเกิดประโยชนและเปนธรรมแกสมาชิก
ของชุมชน และสรางระบบการจัดการทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดแกชุมชนไดดี 

5. สามารถเปนแบบอยางดานการบริหารจัดการที่ดีในการดําเนินงานหรือการแกไขปญหาของชุมชนที่
ออนแอ 

ซ่ึงการจะกําหนดกิจกรรมสาธารณะใหเกิดประโยชนและตอบสนองความตองการที่แทจริงของชุมชน
และกลายเปนระบบสุขภาพชุมชนไดน้ันจะตองคํานึงถึงปจจัยตางๆที่เกี่ยวของและอิทธิพลตอความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นคือ 

 

 

 

 

 



 

 

1. ปจจัยที่เกี่ยวกับความเชื่อและวิถีชีวิต ในจังหวัดชายแดนภาคใต ผูคนที่น่ีเปนคนเชื้อสายมลายูท่ีนับ
ถืออิสลามเปนศาสนาประจําทองถิ่น และศาสนาอิสลามมีสวนชวยดูแลระบบสุขภาวะอยู ดังน้ันการ
กําหนดแผนงานหรือนโยบายก็จะตองคํานึงและนําจุดแข็งของความเชื่อชุมชนเขามามีสวนในการ
กําหนดแผน กิจกรรมที่เปนจุดแข็งของชุมชนมุสลิมที่สามารถประยุกตเขามามีสวนในการสรางสุขภาวะ
ท่ีดีในชุมชนไดเชน 
1.1. กิจกรรมละหมาด 5 เวลา สามารถที่จะประยุกตใชกับกิจกรรม

การสรางเวทีพูดคุยสาธารณะในชุมชนได เพราะวา การ
ละหมาดที่มัสยิดสามารถที่จะรวมคนในหมูบานใหมาอยู ณ จุด
ศูนยกลางของหมูบานได คือมัสยิด ก็เปนโอกาสที่จะนํา
กระบวนการพูดคุยประเด็นสาธารณะใหเกิดขึ้น โดยอาศัยการ
เสริมเทคนิคและกระบวนการใหเทานั้น ก็จะเปนประโยชนอยาง
มาก 

1.2. กิจกรรมละหมาดวันศุกร เปนกิจกรรมประจํา
สัปดาหท่ีผูชายที่นับถือศาสนาอิสลามจะตองเขารวม
ในกิจกรรมละหมาดวันศุกร เน่ืองจากเปนกิจกรรม
ภาคบังคับ และคนที่นี่ก็เขารวมกันเกือบท้ังหมดเปน



ประจําอยูแลว และนอกเหนือจากการละหมาดแลว กอนการละหมาดจะเปนการคุตบะฮฺ (การ
เทศนาธรรม) ซึ่งในกระบวนการนี้มีจุดมุงหมายเพื่อเปนเวทีแถลงนโยบายการอยูรวมในสังคม
ประจําสัปดาหอยูแลว และเน้ือหาของการคุตบะฮฺ (การเทศนาธรรม) ก็มิไดมีความจํากัดเฉพาะเรื่อง 
ดังนั้นก็สามารถประยุกตหลักคําสอนของศาสนาอิสลามในเนื้อหาของการคุตบะฮฺเพื่อการรวมสราง
สุขภาวะของชุมชนได 

1.3. กิจกรรมการถือศีลอดในเดือนรอมาฎอน เปนกิจกรรมซ่ึงผูท่ีนับถือศาสนาอิสลามจะตองเขารวม
ในการถือศีล คือการงดเวนจากการกิน ด่ืม การสูบบุหร่ี การมีเพศสัมพันธ เปนตน ในชวงเวลา
ระหวางตะวันขึ้นจนถึงตะวันตก ซึ่งกิจกรรมนี้สําคัญมากสําหรับมุสลิม เพราะมีเพียงปละหนึ่งครั้ง 
ในกิจกรรมน้ีก็สามารถที่จะจุดเปนกระแสของการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัย หรือการ
รณรงคงดสูบบุหรี่เพราะในชวงกลางวันสามารถที่จะละได ก็จะเปนการสรางแรงจูงใจท่ีมาจากฐาน
ศาสนาเปนหลัก  

2. ปจจัยที่เก่ียวกับวัฒนธรรม  ในจังหวัดชายแดนภาคใต มีความหลากหลายของวฒันธรรม ซึง่สวนใหญ
จะเปนวัฒนธรรมของความเปนมลายู ลักษณะวัฒนธรรมทางสังคมที่มีความแตกตางจากพื้นท่ีอื่นและ
สามารถนํามาประยุกตในการจัดการระบบสุขภาวะของชุมชนไดเชน 
2.1. วัฒนธรรมรานน้ําชา การดื่มชาที่รานเปนท่ีคุนตาและมีอยูท่ัวไปในชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต 

รานนํ้าชาเปนนวัตกรรมในการสื่อสารสาธารณะ ซึ่งสวนใหญแลวมักที่จะเปนผูชายที่เสร็จจากการ
กรีดยางในชวงเชาตรู ก็จะมารวมตัวกันที่รานนํ้าชาโดยหัวขอหลักๆที่มีการพูดคุยก็มักที่เปนเรื่อง
การเมืองระดับชาติ หรือปรากฏการณที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนั้นหากไดมีการสรางกระบวนการใน
ประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรมสาธารณะในชุมชนหรือเกี่ยวกับระบบสุขภาพของชุมชน ก็จะไดความ
คิดเห็นและสะทอนความตองการที่แทจริงของชุมชนไดเปนอยางดี อีกประการคือการบันทึก
ขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชนตางๆเพื่อประมวลเปนขอมูลสารสนเทศเพื่อใชในการกําหนดแนวทาง
กิจกรรมสาธารณะได 

3. ปจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ในจังหวัดชายแดนภาคใตน้ันสิ่งแวดลอมที่เปนสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติยัง
มีความอุดมสมบูรณพอสมควร และสิ่งแวดลอมทางสังคมก็ยังมีความสวยงามอยู เพียงอาศัยการจัดการ
รักษาใหมีความสมบูรณตอไปเทานั้น เชน การแตงกายของผูคนที่มิดชิดลดปญหาทางสังคมได หรือการ
มีปอเนาะ มีโรงเรียนสอนศาสนาอยูในแตละชุมชนก็เปนการสรางสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับชุมชน เปนแหลง
ของการสรางสุขภาวะทางปญญาใหกับคนในชุมชนได 



4. ปจจัยเกี่ยวกับ อาชีพ เศรษฐกิจ เปนปจจัยท่ีมีผลตอการกําหนดกิจกรรมสาธารณะ ในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ผูคนสวนใหญมักมีอาชีพทําสวนผสม และแมจะมีรายไดนอยแตมีความมั่นคงทางอาหารสูง ผูคน
ท่ีนี่ก็มักจะมีเวลาในแตละวันหลังจากการทํางานมาก เปนจุดแข็งท่ีจะมีการสรางกระบวนการกิจกรรม
สาธารณะใหเกิดในชุมชนไดงาย และโดยสภาพการมีนิสัยเอื้อเฟอ เผื่อแผของคนในชุมชนก็ทําใหการมี
สวนรวมในกิจกรรมตางๆ สามารถทําไดงายขึ้น  

5. การเมืองการปกครอง ในจังหวัดชายแดนใตน้ันผูนําที่สามารถอยูในฐานะที่จะกําหนดนโยบายหรือ
กิจกรรมสาธารณะไดนั้นมีหลายระดับ มีท้ังผูนําที่เปนทางการ เชน อบต. กํานัน ผูใหญบาน และผูนํา
ตามธรรมชาติ เชน โตะอีหมาม (ผูนําทางศาสนา) บาบอ (ปราชญชุมชน) อุสตาส (ครูสอนศาสนา) เปน
ตน ซ่ึงสวนใหญแลวประชาชนในพื้นที่จะใหความสําคัญกับผูนําตามธรรมชาติเสียเปนสวนใหญเนื่องจาก
มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชุมชนมากกวาผูนําที่เปนทางการ ดังนั้นหากไดทํางานรวมกับผูนําตาม
ธรรมชาติใหมากขึ้นก็จะมีผลตอการกําหนดนโยบายตางๆที่เกี่ยวกับระบบสุขภาพชุมชนไดงายขึ้นดวย 

ดังนั้นการกําหนดนโยบายสาธารณะควรที่จะคํานึงถึงปจจัยตางที่กลาวมาขางตน เพื่อใหเกิดความ
สมบูรณและสามารถที่จะนําไปสูการขับเคลื่อนเปนระบบสุขภาพชุมชนไดจริง 

สมัชชาเฉพาะพื้นที่กับกระบวนการทําแผนงานสุขภาพ 

 สภาพการณโดยรวมในปจจุบัน ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใตยังมีขอจํากัดเรื่องของบทบาทและ
โอกาสในการมีสวนรวมในการกําหนดกิจกรรมหรือพัฒนานโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพของชุมชน 
ดวยเหตุนี้ การพัฒนาการมีสวนรวมของชุมชนมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใตเกี่ยวกับการจัดการสุขภาพ จึง
เปนอีกความพยายามหนึ่งในการที่จะเปดโอกาสใหกับชุมชนไดรวมกิจกรรมและพัฒนาการมีสวนรวม ทั้ง
รวมคนหาปญหา รวมวางแผน รวมดําเนินการ รวมรับประโยชน และรวมประเมินผล  

การทํางานดานสุขภาพในพื้นที่ชายแดนใต ในชวงแรก
กอนท่ีจะมีการพัฒนาเปนการรวมตัวของภาคีตางๆอยางเปน
ทางการ ก็มีการรวมตัวกันอยางหลวมๆแลว โดยมีการพัฒนา
โครงการเกี่ยวกับสุขภาพในพื้นท่ีพหุวัฒนธรรม  เชน โครงการ
ชายไทยมุสลิมกับการสงเสริมการมีสวนรวมงานอนามัยแมและเด็ก 
โครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในพื้นที่ มาเปนโครงการนํารองเพื่อใหเกิดการรวมตัว
ของภาคีตางๆ จนกระท่ัง 



 เดือนมีนาคม 2551 ผูประสานงานสมัชชาสุขภาพจังหวัดปตตานี ไดจัดทําโครงการ สมัชชาสุขภาพ
ประเด็นจังหวัดปตตานี  วาดวย ความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับชุมชนโดย
กระบวนการเยียวยาสังคม  โดยการสนับสนุนของ สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)ซึ่ง
โครงการนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหเกิด แผนการเยียวยาสังคม ซึ่งเปนแผนที่เกิดจากความรวมมือจาก
ภาคีตางๆ โดยการใชกระบวนการสมัชชาสุขภาพเปนเคร่ืองมือนําไปสูกระบวนการนโยบายสาธารณะ  

สมัชชาสุขภาพจังหวัดปตตานี ไดเลือกพื้นที่นํารองในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อการสรางสุข
ของตําบล ตามทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา โดยไดคัดเลือก พื้นที่ 3 
ตําบล ไดแก  

1. ตําบลเมาะมาวี อําเภอยะรัง  
2. ตําบลลุโบะยิไร อําเภอมายอ 
3. ตําบลตะลุโบะ อําเภอเมือง 

ภาคีเครือขายที่เขารวมในกระบวนการ ประกอบดวย สมัชชาสุขภาพ
จังหวัดปตตานี มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ศูนยประสานงานหลักประกันสุขภาพ
ปตตานี พัฒนาชุมชนจังหวัดปตตานี สํานักงานสาธารณสุขปตตานี สถานีอนามัย 
องคการบริหารสวนตําบล กํานัน ประชาสังคม การศึกษานอกโรงเรียน พัฒนากร 
เกษตรตําบล เปนตน 

เน่ืองจากการทําโครงการนี้เปนการเนนการมีสวนรวมของทุกฝายเปน
หลักจึงใหความสําคัญในประเด็นดังกลาวในทุกกระบวนการเพื่อหวังวา จะผลลัพธสุดทายจะไดรับการ
ยอมรับและรวมกันผลักดันของทุกฝาย จึงกําหนดกระบวนการเอาไวดังนี้ 

 

 

 

 



 

 

1. เวทีชี้แจงทําความเขาใจโครงการ เปนการจัดเวทีเพื่อที่
สมัชชาจังหวัดปตตานีไดประชุมและรวมวางแนวทาง
กับฝายวิชาการ เพื่อการกําหนดกลุมเปาหมายที่จะ
ไดรับการพัฒนาศักยภาพใหเปนนักจัดการสุขภาพ
ชุมชนในพื้นท่ีเปาหมายทั้ง 3 ตําบล ในกิจกรรมนี้ผูที่
เขารวมเวทีจะเปนเจาหนาที่และบุคลากรสาธารณะสุข
เปนหลัก เนื่องจากมีจัดการประชุมที่ศูนยสุขภาพ
ชุมชน และมีทีมวิชาการรวมในการประชุมทําแผนการ
โครงการ 

2. เวทีพัฒนาศักยภาพเครือขายและคณะทํางานพื้นท่ี 
เปนการนําวิทยากรมาใหความรูและพัฒนาศักยภาพดานตางๆ เชน  

2.1. กิจกรรมละลายพฤติกรรม แมวาผูเขารับการพัฒนาศักยภาพจะเปนคนที่ทํางานอยูในชุมชน
เดียวกัน เชน เจาหนาที่สาธารณสุข สมาชิกทองถิ่น แกนนําชุมชน เปนตน แตก็ไมคอยไดมี
โอกาสในการทําความรูจัก จึงตองสรางกิจกรรมเพื่อใหเกิดทักษะกระบวนการทํางานที่
ไววางใจและการทํางานเปนทีม 

2.2. การใหองคความรูเกี่ยวกับความเชื่อและหลักการที่ถูกตองตามหลักการอิสลามและการ
ประยุกตใชในการจัดการระบบสุขภาวะในพื้นท่ีชายแดนใต โดยใชวิทยากรของมหาวิทยาลัย
อิสลามยะลา เปนวิทยากรหลัก ซึ่งในกิจกรรมน้ี ก็จะใชหลักการศาสนาในการเขามามีบทบาท
เยียวยาและบําบัดทางจิตใจใหกับผูที่ไดรับผลกระทบตางๆ เพื่อลดความเขาใจที่แตกตางกัน 

2.3. ทักษะการคนหาขอมูลในการวิเคราะหสถานการณดานสุขภาพในดานตางๆในพื้นที่ชุมชนทั้ง 
3 ตําบล 

3. เวทีระดมสมอง คณะทํางานพื้นท่ีเพื่อการจัดทํา
แผน เปนการใหคณะทํางานพื้นท่ี ไดนําแผนที่
หนวยงานของตนเองมีอยูและนํามาปรับปรุง แกไข 
บูรณาการแผนงานเขาดวยกัน เพื่อใหกลายเปน



แผนเดียวกัน  โดยในแผนสุขภาพตําบลก็จะสอดคลองกับแผนของหนวยงานอยู เชน มีทั้งแผนของ
สาธารณะสุข การศึกษา การพัฒนา เปนตน ในกระบวนการนี้จะเปนการจะเนนการวิเคราะหวา ชุมชน
ควรมีกิจกรรมสาธารณะอะไรบางเพื่อท่ีจะชวยเสริมสรางสุขภาวะในชุมชน ซึ่งมีกระบวนการยอยดังน้ี 

3.1. การแสวงหาขอมูล เพื่อท่ีจะลดจุดออนเรื่องความหนักแนนในเน้ือหาขอมูลของกระบวนการ
ทําแผนธรรมชาติที่ชาวบานทํากัน ขอมูลที่เปนระบบเปนเรื่องเปนราวเปนลายลักษณอักษร 
จึงเปนเรื่องสําคัญที่กระบวนการวางแผนแบบใหมสามารถชวยได ทั้งน้ีขอมูลตองตรงกับความ
สนใจใครรู ความตองการของชุมชน และกระบวนการเก็บขอมูลน้ีใหเปนหนาที่ของ
คณะทํางานพื้นที่ 

3.2. การกระตุนสํานึกรวม และการแลกเปลี่ยนขอมูล กระบวนการนี้จะใหคณะทํางานตางๆที่
มีขอมูลและแผนงานขององคกรอยูแลวไดนําขอมูลตางๆเหลานั้นมาแลกเปลี่ยน และหาจุด
รวมในการทําแผนแมบทรวมกัน จะทําใหแผนงานที่ไดสามารถนําไปสูการปฏิบัติจริงได 

3.3. การวางแผนวาจะทําอะไร และจะทําอยางไร  
3.3.1. การวางแผนวาจะทําอะไร หลังจากที่รวมกันวิเคราะหขอมูลภาพรวมของชุมชนแลว 

ก็เปนการคิดวาจะทําอะไรบนพื้นฐานของทุนเดิมหรือศักยภาพของชุมชน  
3.3.2. การหาสาเหตุของปญหาที่จะลงมือแกไข เปนกระบวนการที่ใหคณะทํางานพื้นที่ได

รวมคนหาสาเหตุของปญหาที่แทจริง กอนที่จะกําหนดวิธีการแกปญหา ไมเชนน้ันก็จะมี
การกําหนดวิธีที่สะเปะสะปะ ไมสามารถที่จะแกปญหาไดจริง  

3.3.3. คิดวิธีการวาจะทําอยางไร เม่ือรูวาจะทําอะไรแลว จะตองรูดวยวาชุมชนจะสามารถ
ทํามันไดอยางไร โดยคณะทํางานพื้นที่จะตองระดมสมองในการดูความเปนไปไดและ
กําหนดเปนแผนงานที่มีแนวทางการปฏิบัติ
ควบคูไปดวย พรอมทั้งตองสรางตัวชี้วัด
ความสําเร็จของแตละกิจกรรมเอาไวเพื่อ
การประเมินผลดวย 

3.4. ใครบางท่ีมีสวนเก่ียวของกับแผนของ
ชุมชน ในชุมชนหนึ่งๆยอมจะมีองคประกอบ
ของคนท่ีหลากหลาย ดังน้ันการทําแผนชุมชน
แบบบูรณาการนี้จะตองรวมความรวมมือจากทุก



ฝายเขาไวดวยกัน จึงตองกําหนดความรับผิดชอบของแตละฝายชัดเจนเพื่อการขับเคลื่อนใน
กระบวนการลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่วางไว 

3.5. ทําแผนเสร็จแลวใครจะสนับสนุนเร่ืองงบประมาณ  ในกระบวนการทําแผนจะตอง
มีระบบงบประมาณเขามาเกี่ยวของ ดังนั้นการกําหนดงบประมาณในเบื้องตนจะตองอยูบน
ศักยภาพที่ชุมชนสามารถที่จะพึ่งตนเองได เชน แหลงงบจากทองถ่ิน จากสาธารณะสุข จาก
โรงเรียน ซ่ึงในกระบวนการแผนนี้จะเปนการบูรณาการแผนงานเดิมของแตละองคกรที่มีอยู
แลวมาทําดวยกัน ก็จะเปนการประหยัดงบของหนวยงานและลดความซ้ําซอนของกิจกรรมใน
ชุมชน แตถาหากเปนกิจกรรมที่มีความพิเศษหรือใชงบประมาณเกินความสามารถที่
ชุมชนจะรับได ก็ตองมีการแสวงหา
แหลงทุนอื่นๆภายนอก 

4. เวทีวิจารณแผน เปนการที่ใหคณะทํางานพืน้ที ่
ไดนําแผนที่ผานการระดมสมองและการจัดทํา
ของคณะทํางานพื้นที่ ไปสูการเสนอตอชุมชน 
แล ะ รั บฟ ง เ สี ย ง ส ะท อน เพื่ อ ก า รป รั บป รุ ง
เปลี่ยนแปลงใหมีความเหมาะสมตอไป 

4.1. การสรางประชาคม กระบวนการสราง
ประชาคม จะตองมีผูมีสวนไดสวนเสียใน
กิจกรรมสาธารณะเขารวม ซึ่งก็หมายถึง
ประชาชนหรือสมาชิกในชุมชนนั่นเอง คณะทํางานจะตองสรางความนาเชื่อถือของแผนและ
การสรางความความเทาเทียมของผูเขารวมเวทีวิจารณแบบน้ี 

4.2. การเปดโอกาส ในกระบวนการนี้จะตองเปดโอกาสใหทุกคนสามารถที่จะนําเสนอความ
คิดเห็น การเปดใหมีการวิพากษวิจารณแบบตรงไปตรงมาเพื่อการแกไขปรับปรุง โดยมีการ
สรางความคิดเห็นรวมเปนหลัก 

4.3. การรับขอเสนอและขอวิพากษวิจารณ มาสูกระบวนการปรับแผนงาน ใหมีความสอดคลอง
กับความตองการของประชาชนในชุมชน 

ซึ่งในกระบวนการเหลาน้ี ฝายวิชาการและผูรับผิดชอบโครงการจะตองมีการติดตามและรวมใน
กระบวนการตางๆ เพื่อรวมสังเกตพฤติกรรมและวิธีการของชุมชนในการคิด วางแผนเกี่ยวกับอนาคตของ



ตนเอง และเขาไปชวยเม่ือกระบวนการมีความติดขัด แตไมควรเขาไปมีสวนรวมกําหนดมากนัก เน่ืองจาก
ไมใชผูท่ีมีสวนไดสวนเสียโดยตรง และบางครั้งจะเปนการขัดขวางกระบวนการเรียนรูทางสังคมของชมุชนอกี
ดวย 

5. เวทีผลักดันแผน เปนการนําแผนที่ผานการวิจารณจากชุมชนมาใหองคกรที่เกี่ยวของไดลงนามความ
รวมมือ และรวมกันผลักดันแผนสูการปฏิบัติ ในเวทีลงนามนี้ จะเปนการใหตัวแทนจาก 3 ฝายเขารวมใน
การลงนามเอกสารที่เปน บันทึกความรวมมือการสรางสุขภาพตําบล มีตัวแทนที่มาจากฝายการเมืองคือ
นายกองคการบริหารสวนตําบล ตัวแทนฝายประชาสังคม และฝายวิชาชีพ  

 

   

ประโยชนที่ไดจากกระบวนการทําแผนชุมชน 

1. การไดเรียนรูและเกิดองคความรูในการจัดการสุขภาพของคนในชุมชนจากการถกเถียง 
2. การไดภาคีตางๆในการทํางานดานสุขภาพเพิ่มขึ้น ทําใหการการทํางานดานในพื้นที่มีความงายมาก

ขั้นและมีความเปนเอกภาพในการแกปญหา เนื่องจากเปนการกําหนดรวมกันของทุกฝาย 
3. สามารถที่นําไปสูการขับเคลื่อนไดจริง เพราะในแผนกําหนดบทบาทหนาที่ของแตละฝายเอาไว

ชัดเจน 



บทเรียนที่ไดจากกระบวนการ 

1. การทํางานกับชุมชนน้ันไมใชเรื่องยาก แตจะพัฒนาใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมทั้งกระบวนการนั้น
เปนเร่ืองที่ยาก เน่ืองจากเปนความรูสึกที่ฝงมาตลอดวา ชาวบานมีหนาที่ทําตามความตองการของ
รัฐ ทําใหชวงแรกชุมชนจะไมคอยแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะอะไรมาก แตตองปลอยเวทีและ
กระบวนการใหเปนเหมือนการคุยที่รานน้ําชาจะทําใหการระดมสมองมีเนื้อหาสาระที่มีคุณคามาก
ขึ้น 

2. กระบวนการในการจัดเวที ผูควบคุมเวทีจะตองมีทักษะการควบคุมเพราะวา ในกระบวนการนี้จะมี
ผูเกี่ยวของหลักๆที่มาจากหนวยงานราชการ ท่ีมักจะครอบงําความคิดของชาวบานไดงาย ตองเปน
เวทีท่ีมีความหลากหลายของความคิด เปนบรรยากาศของการแลกเปลี่ยน ดวยศักดิ์ศรีท่ีเทาเทียม
กัน ไมแบงรวยจน หรือขาราชการและชาวบาน รวมทั้งผูที่พูดไมเกง เขียนไมเปน ก็ควรตองได
โอกาสในการแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมดวย จนเกิดจิตวิญญาณของการเอื้ออาทรตอกัน 
หลอมใจเปนหน่ึงเดียว เพื่อตองการมีสุขภาวะที่ดีในชุมชน และที่สําคัญคือเปนการคิดบนพื้นฐาน
การพึ่งตนเองไมใชคิดวาจะขออะไรจาก หนวยงานภายนอก หรือรอดูวาเขาจะเอาอะไรมาให  

3. แผนสุขภาพชุมชนสามารถที่ไดจะตองมาจากการระดมจากแผนงานที่หนวยงานตางที่ทํางานใน
ชุมชนมีอยูแลวบางสวน แลวมาสูกระบวนการบูรณาการเขาดวยกัน และมีองคประกอบของแผนที่
สะทอนการแกปญหาของชุมชนจริงๆ ซึ่งท้ังหมดน้ีไดจากการการระดมความคิดจากชุมชนอยาง
เปนกระบวนการ แตก็มีขอเสนอวา การแยกภาคราชการออกจากการทําแผนชุมชน อาจเปนการ
ตัดสวนที่มีพลังออกไป 

4. การจัดทําแผนชุมชนจะตองมีการประชาสัมพันธและสรางกระแสไปพรอมๆกัน แมจะมีบางสวนของ
ชาวบานเทานั้นที่เขารวมในกระบวนการ แตเกิดจากความตองการเขามามีสวนรวมจริงๆ ก็เปน
ประโยชนมากแลวสําหรับขอมูลที่จะตองใช เพราะเขาใจปญหาชุมชนเหมือนๆกัน และสุดทาย
จะตองเปนการจัดแสดงแผนชุมชนใหแตละแหงไดเรียนรูไปพรอมๆกัน เหมือนการจัดมหกรรมแผน
ชุมชน จะทําใหเกิดความคิดสรางสรรคและการสรางกระแสใหกับชุมชนอื่นดวย 

5. การจัดเวทีทําขอตกลงหรือบันทึกความรวมมือของผูเกี่ยวของ เปนกิจกรรมที่มี
ความสําคัญมาก เนื่องจากเปนการสราง สัญญาประชาคม (Social contract) ใหผูที่



เกี่ยวของรับทราบและเห็นความสําคัญของการปฏิบัติตามสัญญา และชวยกัน
ผลักดันใหแผนงานนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได 

 


