เทคนิคการใช้เครื่องมือ 7 ชิ้นในการเรียนรู้ชุมชน
นพ.กฤษฎิ์ ทองบรรจบ
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การทางานชุมชนในประเทศไทยและกรอบแนวคิดทางวิชาการ
ภาพรวมของการทางานชุมขนของประเทศไทยมีการพัฒนาหลายรูปแบบ ตั้งแต่การดูแล การจัดหาให้ การ
พัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถให้ชุมชน หรือ ตลอดจนการใช้ฐานข้อมูลปัญหา ข้อมูลทุนของชุมชน มาเป็น
เครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้และเสริมพลังคนในชุมชน
แนวคิดและรูปแบบของ Meredith Minkler1 ซึ่งได้สรุปไว้ว่า การทางานชุมชนโดยวิชาชีพต่างๆ รวมทั้ง
วิชาชีพด้านสาธารณสุขมีรูปแบบแนวคิดที่สรุปได้เป็น 4 รูปแบบ โดยมีหลักการพื้นฐานอยู่ 2 แบบ คือ
1. การทางานชุมชน แบบให้การสงเคราะห์ หรือจัดหาให้โดยผู้เชี่ยวชาญหรือภาครัฐ
1.1 การทางานเพื่อตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน เป็นการทางานบนความเชื่อและ
หลักการที่ว่าภาครัฐมีหน้าที่ต้องลงไปดูแลให้ความช่วยเหลือชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนมีระดับความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้นกิจกรรมส่วนใหญ่จึงเป็นไปในการให้ความช่วยเหลือเรื่องการเงิน การอาชีพ ที่อยู่อาศัย
1.2 การทางานพัฒนาชุมชนแบบเพิ่มศักยภาพของชุมชน เป็นการทางานที่เชื่อว่าถ้าชุมชนมี
ความสามารถมากขึ้น จะทาให้คนในชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาตนเองได้ ดังนั้นกิจกรรมที่ต้องทาคือ การอบรมให้
คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่ผู้เชี่ยวชาญหรือภาครัฐจัดทาขึ้น กิจกรรมการอบรมมีทั้งที่เป็นการ
บรรยายความรู้ที่เป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
2. การทางานชุมชนแบบการขับเคลื่อนทางสังคมและการระเบิดศักยภาพภายในของบุคคลและชุมชน
2.1 การทางานชุมชนแบบการค้นหาทุนทางสังคมและทุนมนุษย์ เนื่องจากการทางานรูปแบบ
นี้ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพและธรรมชาติของมนุษย์และสังคมเป้าหมายการทางานที่เน้นความเท่าเทียมกันแบบ
หุ้นส่วน มีการค้นหากลุ่มบุคคลที่มีภูมิปัญญา มีความสนใจ หรือแนวโน้มที่จะเป็นหุ้นส่วนทางความคิด หรือการ
จัดการได้ ซึ่งโดยปกติคนเหล่านี้อาจเป็นบุคคลที่มีความคิด มีกิจกรรมที่เกิดประโยชน์อยู่แล้วในระดับหนึ่ง การ
ทางานของภาครัฐอาจทาให้เกิดผลกระทบทั้งในด้านบวก และด้านลบต่อคนกลุ่มนี้ได้ ดังนั้น การทางานชุมชน
รูปแบบนี้จึงจาเป็นต้องมีการพูดคุยและร่วมกันในการสร้างกระแส สร้างกฎกติกาใหม่ในการสร้างสรรค์ชุมชน
2.2 การทางานชุมชนแบบเสริมสร้างพลังอานาจ เป็นการทางานชุมชนที่ถอดบทเรียนจากการทางาน
รูปแบบต่าง ๆ และเกิดข้อคิดที่ว่า การทางานที่หวังผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ จาเป็นต้องลงทุนในการพัฒนา
คนในชุมชนให้เกิดความสามารถในการเป็นผู้นาในเรื่องต่าง ๆ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง รู้จักสังคมของตน
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รู้จักคิด กระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่มหรือจัดการกับคนในกลุ่มให้เกิดการทางานพัฒนาชุมชนให้เกิดการทางานพัฒนา
ชุมชนร่วมกันได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต ทรัพย์สิน สุขภาพและคุณภาพชีวิตโดยรวม
ในการทางานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่พบอยู่ปัจจุบัน มีการทางานรูปแบบสงเคราะห์ โดยผู้เชี่ยวชาญ
หรือภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ โดยยังใช้รูปแบบการหาความต้องการของผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเป้าหมายแกนนาชุมชน
และรูปแบบการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพคนในชุมชน รูปแบบการค้นหาทุนของสังคมและสร้างศักยภาพโดยระเบิด
จากภายในยังมีน้อยมาก แม้วิชาการในปัจจุบัน พบว่าการทางานรูปแบบแบบหลังนี้จะมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อให้ชุมชนจัดการตนเองได้
กระบวนทัศน์การพัฒนาชุมชน
กระบวนทัศน์ที่สาคัญในปัจจุบัน คือ กระบวนทัศน์ที่จาแนกโดย Meredith Minkler ซึ่งมีการจาแนก
รูปแบบการทางานชุมชนออกเป็น 4 รูปแบบ ซึ่งเจ้าหน้าที่มีการนาใช้บางกรอบหรือทุกกรอบพร้อมกัน ขึ้นกับ
ข้อมูลและทักษะของเจ้าหน้าที่
กระบวนทัศน์ในการทางานชุมชนโดย Meredith Minkler
ทุกกรอบจะมีความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน บางพื้นที่มีทั้ง 4 กรอบ แต่ละรูปแบบมีทั้งข้อดี
และข้อด้อย
Meredith Minkler ได้ทบทวนวิธีการทางานชุมชนของแต่ละวิชาชีพแล้วสรุปว่าหลักการทางานพัฒนา
ชุมชนมีด้วยกันทั้งหมด คือ 2 วิธีการหลัก กับ 4 กลุ่มเป้าหมาย (ผศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์,2553)(4)
กลุ่มที่ 3
กลุ่มผู้มีอานาจ/
ส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มที่ 1
ผู้ด้อยโอกาส

Community
Organization &
Community Building
Meredith Minkler

กลุ่มที่ 2
กลุ่มผู้ที่ต้องพัฒนา

กลุ่มที่ 4
กลุ่มผู้มีจิตสาธารณะ/
จิตอาสา

Community Organization & Community Building Typology; Meredith Minkler
ประชามติ (Consensus)

ความขัดแย้ง(Conflict)

การพัฒนาชุมชน

การจัดกิจกรรมสังคม Social Action

Community Development

(Alinsky model)

ต้องประสาน
ความขัดแย้ง
ความ
หลากหลาย
ด้วย
“ข้อตกลง”

แต่เดิมใช้บน
พื้นฐาน
ความต้องการ
(Needs-Based)

การทางานร่ วมกัน
Collaboration

กลวิธีต่างๆ (Strategies)
การรวมกลุ่มรากแก้ว (Grassroots Organizing)
การผลักดันจากผูเ้ ชี่ยวชาญ (Professionally Driven)
การผนึกกาลังในกลุ่มต่างๆ (Organizing Coalitions)
การสร้างภาพลักษณ์ชุมชน
(Building Community Identity)
การทางานด้านการเมืองและนโยบายสาธารณะ
(Political and legislative actions)
การทางานที่สอดคล้องกับบริ บทวัฒนธรรมท้องถิ่น
(Cultural relevant practice)

การผลักดัน
Advocacy

การทางาน
ด้วยวิธี
“เสริ มพลัง”
ซึ่งเป็ น
แนวคิดใหม่
ที่คิดว่าจะ
ช่วยสร้าง
ความยัง่ ยืน

บนพื้นฐาน
ศักยภาพ
(Strengths-Based)
ไม่ยงั่ ยืน

ศักยภาพชุมชน (Community Competence)

ถ้าขาดผูน้ า

การพัฒนาผูน้ า (Leadership Development)

ทาไม่ได้

การตระหนักในสภาวะแวดล้อมและสถานการณ์
(Critical Awareness)

การพัฒนาชุมชนและการสร้างเสริ มสุขภาพ

การสร้างเสริ มพลังอานาจและกิจกรรมสังคม

Community Building and Capacity Building

Empower Oriented Social Action

(Power With)

(Power Over)

วิธีที่ 1 การสงเคราะห์ โดยมี กลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มหลัก
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ด้อยโอกาส ต้องให้ ต้องขาดต้องเติม คือ คนที่อยู่ในระบบที่เชื่อว่า มีอานาจมากกว่าประชาชน เรา
จึงต้องเอาสิ่งที่เรามีไปให้ เพื่อให้ชุมชนเป็นสุข เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย พวกนี้จะมองว่า เข้า
ไปในชุมชน แล้วขึ้นทะเบียน คนที่ด้อยโอกาส เป็นการบริหารจัดการ แต่ถ้าเรามองมิติของการสร้างพลัง จะเป็น
การลดพลัง
กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ต้องการการพัฒนา เป็นกลุ่มที่มองว่าเขาไม่ได้ขาดเงิน ร่างกาย แต่เขาขาดความสามารถ
เจ้าหน้าที่จึงจัดการอบรม กระบวนการอบรม จะไม่ต่างกับกลุ่มที่ 1 คือ การลดพลัง แต่ถ้าเราให้คนตั้งคาถามเอง
หาคาตอบ พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองในพื้นที่ แล้วให้คนมาเล่า คนจะเก่งขึ้น เพราะการเล่าได้ มีคนฟังจะเกิด
ความภูมิใจ เป็นการสร้างพลังอานาจ ด้วยความเชื่อตรงนี้เชื่อว่าการอบรมไม่ได้ทาให้คนดึงศักยภาพมาใช้อย่าง
เต็มที่ ดังนั้น รูปแบบการอบรมจึงเป็นเรื่องสาคัญมากในเรื่องการสร้างพลัง
วิธีที่ 2 การสร้างกระแสสังคมและการเสริมพลังอานาจ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มหลัก
กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นผู้ที่มีพลังอานาจ เข้าถึงอานาจและบริการ อาจมีความคิดที่แตกต่างและมี
พลังด้านการเงิน ทรัพยากร หรือ กาลังคนที่เป็นเครือข่ายหรือพวกพ้อง คนกลุ่มนี้พร้อมที่จะขัดขวางหรือสนับสนุน
ขึ้นอยู่กับประเด็นและการมองประเด็นว่ามีส่วนสนับสนุนหรือคัดค้านความเป็นอยู่ของเขาหรือชุมชนมากน้อย
เพียงใด
กลุ่มที่ 4 กลุ่มผู้มีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา เป็นผู้ที่มีความพร้อมและต้องการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเพื่อคน
ส่วนใหญ่ในชุมชน เป็นคนที่อาจปะปนอยู่ในกลุ่มที่ 2, 3 กลุ่มนี้มักทาหน้าที่ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ มีค่านิยมทางบวกต่อการพัฒนา ดังนั้นกิจกรรมเสริมพลังอานาจให้คนกลุ่มนี้ เพื่อเป็นแกนหลักในการ
ขับเคลื่อนชุมชนเป็นสิ่งที่ควรทา หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ คือ การค้นหาและการตรวจยืนยันการมีจิตสาธารณะของคน
กลุ่มนี้ ก่อนสนับสนุนให้เป็นผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

เทคนิคการใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น ในการเรียนรู้ชุมชน 2 , 3
เครื่องมือ 7 ชิ้น
เทคนิค
เครื่องมือที่ 1
เทคนิคในการทาแผนที่เดินดิน
การทาแผนที่เดินดิน
- เดินดูให้ทั่ว วาดแผนที่ขณะที่เดิน
- สังเกตสิ่งต่าง ๆ เช่น บ้านที่เป็นบ้านคนจน คนรวย บ้านเช่า ร้านค้า วัด
โรงเรียน สถานที่ออกกาลังกาย
- ถ่ายรูป สถานที่ต่าง ๆ รวมทั้งป้ายต่างๆ
- หาบ้านที่เป็นบ้านของ ผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้พิการ เด็ก ผู้สูงอายุ
- ในขณะที่ทาแผนพยายามสังเกตการณ์รวมตัวของกลุ่มต่าง ๆ ว่ามีการ
รวมกลุ่มของกลุ่มใด รวมกลุ่มกันเวลาไหนและที่ไหนบ้าง
- ในขณะที่ทาแผนที่ไปหาปัจจัยเสี่ยง และปัจจัยคุ้มครอง เช่น
*ร้านค้าต่าง ๆ ต้องหาให้ได้ว่า ร้านค้าที่เห็น ขายอะไรบ้าง ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใคร
*บ้านที่รั้วหรือกาแพงสูง/บ้านเช่า ต้องหาว่าคนที่อยู่เหล่านี้ เป็นใคร ประกอบ
อาชีพอะไร
เทคนิคที่ใช้ในการหาปัจจัยเสี่ยง/ปัจจัยคุ้มครอง
- เทคนิคการเข้าไปซื้อของ เลือกของในร้านด้วยการเดินรอบๆ
- การเข้าไปรับประทานอาหาร แล้วสอบถามว่าที่นี่มีอะไรอร่อย ที่คนส่วน
ใหญ่ชอบทาน
- เทคนิคการสอบถาม หาปัจจัยบ่างอย่างที่เราไม่เห็น ไม่ทราบ แต่คิดว่า
น่าจะมี “ถ้าอยากจะซื้อบุหรี่ พอจะบอกได้ไหมว่า จะไปซื้อที่ร้านใด”
- ดูขยะ ที่อยู่ในบ้าน หรือสิ่งแวดล้อม เช่น การนาขวดเบียร์ มาทารั้วบ้าน
เครื่องมือที่ 2
เทคนิคในการหาประวัติชุมชน
ประวัติชุมชน
- หาจากหลักฐานในหนังสือต่าง ๆ อาจหาได้จากสถานที่ที่เป็นที่เคารพ
เช่น ศาลเจ้าแม่
- สอบถามจากแกนนาชุมชน หรือผู้สูงอายุที่เป็นคนดั้งเดิม โดยใช้คาถามว่า
คนส่วนใหญ่มาจากไหน ใครอายุมากที่สุด คนที่อายุมากที่สุดอยู่ที่ไหน
- ดูจากป้ายประกาศ หรือคากลอนต่าง ๆ
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เครื่องมือ 7 ชิ้น
เครื่องมือที่ 3
โครงสร้างองค์กรชุมชน

เทคนิค
โครงสร้าง หมายถึง ผังที่แสดงกลไกการอยู่ร่วมกัน ของกลุ่มต่าง ๆในชุมชน
องค์กรชุมชน หมายถึง กลุ่มต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชน ที่จัดตั้งขึ้นโดยภาครัฐ หรือ
จัดตั้งกันเองโดยชุมชน หรือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
เทคนิคที่ใช้ในการ หาโครงสร้างองค์กร
- โครงสร้างองค์กรที่เป็นทางการ สามารถหาได้ง่ายด้วยการหาจากเอกสาร
หลักฐานที่แต่งตั้ง คณะกรรมการต่าง ๆ
- โครงสร้างองค์กรที่ไม่เป็นทางการ อาจใช้การสอบถาม พูดคุย ว่าใครเป็น
ประธาน และมีกรรมการคือใครบ้าง
- การหาโครงสร้างองค์กรต่าง ๆ เหล่านี้ ควรหาว่ามีจานวนสมาชิกเท่าไหร่
และใครบ้างที่เป็นสมาชิก รวมทั้งหาด้วยว่ากลุ่มแต่ละกลุ่มทางานกับ
หน่วยงานองค์กรอื่น ๆ ใดบ้าง
จากการหาโครงสร้างองค์กรโดยการเขียนผังแสดงความสัมพันธ์ของทุกคนซึ่ง
จะได้เครือข่าย ของบุคคลต่าง ๆ ดังรูป ทาให้พบปัญหา คือ บางครั้งเครือข่าย
ต่าง ๆ เหล่านี้มีความสัมพันธ์กันและเกี่ยวพันกับหลายๆ บุคคล ทาให้ผัง
โครงสร้างมองไม่ออก และไม่สามารถอ่านข้อมูลจาก โครงสร้างต่าง ๆ เหล่านี้
ได้
เทคนิคในการทาผังโครงสร้างองค์กรแบบใหม่ ด้วยการ plot
โครงสร้างของแต่ละกลุ่มลงในแผนที่เดินดิน การทาเทคนิคนี้ทาให้สามารถ
ระบุสดั ส่วน และการกระจายของโครงสร้างองค์กรเหล่านี้ได้

เครื่องมือที่ 4 และ 5
ศึกษาประวัติชีวิต และ
ผังเครือญาติ

ประวัติชีวิต และผังเครือญาติสามารถทาไปด้วยกันได้ สิ่งที่เป็นที่สงสัยของ
เจ้าหน้าที่คือ ไม่ทราบว่า จะหาประวัติชีวิตและผังเครือญาติของใคร
เทคนิคในการหาทุนมนุษย์
- ใช้ข้อมูลจากโครงสร้างชุมชนต่าง ๆ ซึ่งจะมีผู้นา เลขา และกรรมการของ
กลุ่มต่าง ๆ นารายชื่อพวกนี้มาเพื่อดูว่า รายชื่อพวกนี้มีนามสกุลซ้ากัน
หรือไม่ เพราะฉะนั้นทันทีที่เห็นชื่อซ้า คนที่เป็นชื่อซ้าต้องไปสืบประวัติ
ดังนั้นกลุ่มที่เราควรไปหาประวัติ และผังเครือญาติ คือ ผู้นารวมทั้งผู้นา
ในอดีตที่เป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง เลขาของกลุ่มแต่ละกลุ่ม รวมทั้ง
บุคคลที่มีชื่อเป็นกรรมการซ้า
- ดูประวัติ และบทบาทที่เขาเป็น แล้วตรวจสอบกับคนในชุมชน
- การตรวจสอบ กับคนในชุมชน อาจใช้การถามชาวบ้านด้วยคาถาม ว่า ถ้า
เผื่อมี ปัญหาเรื่องเงินจะไปหาใคร ถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพจะไปหาใคร
ตามแนวคิด sociometric โดยจะเอามาดูใครมีชื่อมากที่สุด

เครื่องมือที่ 6
ปฏิทินชุมชน

คนนั้นจะเป็นตัวจริงที่เป็นผู้นา ซึ่งช่วยให้เราตัดสินใจได้ว่า เมื่อมีเวลา
จากัด งบประมาณจากัด เราควรทางานกับใคร
นอกจากนั้นเวลาเราคุยกับเขา เราจะรู้ว่าเขาเก่ง ดูได้จากการคุย
1. ประโยคทีเ่ ขาพูดเป็นประโยคที่มีความมั่นใจ
2. ขึ้นต้นกับลงท้ายไปด้วยกัน คนที่มีการเรียบเรียงในสมองได้ คนนั้นจะ
เป็นคนที่มีศักยภาพ
3. เล่าเรื่องได้ พูดประโยคที่รู้เรื่อง และเล่าเรื่องได้ และสามารถสะท้อน
สังเคราะห์ได้ หรือว่าพูดแล้วกินใจ
คนที่เป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะจะมีทักษะ
1. ทักษะในการเล่าเรื่อง
2. ทักษะในการสื่อสาร
3. ทักษะในการเรียนรู้ – พูดอะไรจะตอบตรงประเด็น
4. ทักษะที่อยู่กับคนอื่น สังเกตจากเวลาเล่าเรื่องอะไรก็จะให้เกียรติคน
อื่น และมีจิตสาธารณะ ของคนตอบก็จะบอกได้ว่า เขาทาอะไรกับ
ใคร จะเล่าเรื่องถึงคนที่เขาไม่มี จะไม่เล่าเรื่องของตัวเอง และจะ
ระแวดระวัง ให้เกียรติคนอื่น
ปฏิทินสามารถบอกถึงความเป็นมาของชุมชนได้ บอกถึงช่วงเวลาที่แต่ละ
ชุมชนดาเนินการทากิจกรรมต่าง ๆ เช่น ช่วงเวลาการทานา เป็นต้น ปฏิทินชุมชน
สามารถทาให้เจ้าหน้าที่สามารถทางานเชิงรุกได้ เช่น ในตาบลหนึ่งซึ่งมีหลาย
หมู่บ้าน การรวมตัวกันของแต่ละหมู่บ้านนั้นอาจจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อตกลง
ของหมูบ้านนั้น ๆ แต่ถ้าหากเราใช้ปฏิทินชุมชนมาวิเคราะห์ เราจะทราบกิจกรรม
บางกิจกรรม หรือบางเทศกาลที่คนทั้งตาบลมารวมกัน การทางานตามปฏิทิน
ชุมชนจะสามารถทาให้เข้าถึงชุมชนได้มากขึ้น

เครื่องมือที่ 7
โดยเฉพาะระบบที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ บางครั้งอาจได้ข้อมูลจากการหา
ระบบที่เกี่ยวข้องกับ ข้อมูลในส่วนอื่น ๆ เช่น การเดินชุมชน แล้วพบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวบ้านเคารพบูชา
สุขภาพ และสวัสดิภาพ หากมีการขอหวย อาจแสดงถึงภาวะเศรษฐกิจของคนในชุมชนนั้น จากนั้นเราต้อง
ของประชาชนในชุมชน หาข้อมูลเพิ่มเติม ได้จากดูระบบกองทุนในหมู่บ้าน หรือระบบเงินนอกระบบ
Reference
1.
2.
3.

Meredith Minkler NW. Improve Health through Community Organization and Community Building in Community
Organizing and Community Building for Health. 2nd ed. Minkler M, editor: Rutgers University Press; 2004.
ผศ.ดร.ชะนวนทองธนสุกาญจน์. คู่มือการทางานชุมชนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อพัฒนางานกองทุนสปสช.ขององค์กรภาคีองค์การ
บริหารส่วนตาบลหรือเทศบาล ชุมชน และเครือข่ายบริการสุขภาพมีนาคม 2553.
โกมาตรจึงเสถียรทรัพย์. วิถีชุมชน : คู่มอื การเรียนรู้ ที่ทาให้ชุมชนง่าย ได้ผล และสนุก: สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข; 2545.

