สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
3 คําถาม(คาใจ)ที่ต้องทําความเข้าใจก่อนรับนักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงาน
โครงการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทาํ สัญญาเข้ารับราชการ
ในกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน 2 (DCOM 603)
เสียงสะท้อน
แนวคิด
การส่งเสริมทันตสุขภาพแนวใหม่ : บทบาทใหม่แห่งยุคของทุกคน
การมีส่วนร่วมของประชาชน ในโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชุมชน
แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพและสุขภาพองค์รวม
การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน : สําคัญที่ “วิธีคิด” และ “วิธีคิด” ที่สําคัญ
การเข้าถึงชุมชนในเชิงบวก (POSITIVE APPROACH)
การศึกษากับการทําลายความเป็นมนุษย์
การแพทย์ทเี่ น้นหัวใจของความเป็นมนุษย์
การยกระดับปรากฏการณ์ให้เป็นงานวิชาการ
เครื่องมือ

เทคนิคการทํางานอย่างมีสว่ นร่วมกับชุมชนเทคนิค : PRA
เทคนิค PRA : การศึกษาวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
การเขียนรายงาน
ตัวอย่างปกรายงาน
แนวทางการติดตามการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษา
แนวทางการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
การประเมินผลการฝึกปฏิบตั ิงานภาคสนามของนักศึกษา
ประเด็นพิจารณา วิธีการประเมิน สัดส่วนคะแนน

3 คําถาม (คาใจ) ที่ตองทําความเขาใจ

รับนักศึกษาไปฝกปฏิบัติงาน

คูมือ: DCOM 603 DentCMU

3 คําถาม(คาใจ)ที่ตองทําความเขาใจ

ถาม วัตถุประสงคของกระบวนวิชานีค้ ืออะไร
ตอบ ขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคน “ท่องจําให้ขึ้นใจ” ว่า หัวใจหลักของ
วัตถุประสงค์ของกระบวนวิชานี้มี 2 ข้อ สรุปได้ดังแผนภาพต่อไปนี้⌫
ในโรงพยาบาล
1. ให้นักศึกษาได้เรียนรู้
วิถีชีวิตชุมชน

นักศึกษาจะได้เรียนรู้ได้ลึกซึ้งโดยผ่าน
กระบวนการทํา “โครงการพิเศษ”

นอกโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์
ในเวลา / ในหน้าที่
เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ มุมมอง / แนวคิด
ของอาจารย์พิเศษภาคสนามทีม่ ีต่อเรื่อง
“คน” “งาน”

2. ให้นักศึกษาได้เรียนรู้
วิถีชีวิตของทันตแพทย์
นอกเวลาราชการ
เช่น ทําคลินิกส่วนตัว
OT เที่ยวเล่น

วัตถุประสงค์ทั้ง 2 ข้อ
มีความสําคัญเท่าๆ กัน
ภาควิชาฯ ไม่มีเจตนารมณ์ในการส่งนักศึกษาออกไป
ก้มหน้าก้มตาทําโครงการพิเศษเพียงอย่างเดียว
โดยไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ข้อที่ c ด้วย
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3 คําถาม(คาใจ)ที่ตองทําความเขาใจ

ถาม เรื่อง คาตอบแทน ในปที่ผานๆ มามีปญหาอะไรบาง
ตอบ ก่อนอืน่ ต้องชี้แจงก่อนว่า ค่าตอบแทน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 เป็นค่าตอบแทนที่ส่งให้โรงพยาบาล แบ่งเป็น
- ค่าน้ํา ค่าไฟฟ้า
- ค่าวัสดุการแพทย์
กลุ่มที่ 2 เป็นค่าตอบแทนที่ส่งให้อาจารย์พิเศษภาคสนามโดยตรง (ค่าตอบแทน
ความเหนื่อยที่ช่วยรับนักศึกษา)
ค่าตอบแทนกลุ่มที่ 1 ที่มีปัญหาคือ เงินต้องเข้าโรงพยาบาล แต่เจตนาที่มีงบก้อนนี้คือให้
นักศึกษาไปใช้ทําโครงการพิเศษได้บ้าง ดังนั้น ทางแก้คือ ให้นักศึกษา
ฝึกเขียนโครงการเพื่อดึงเงินจากค่าวัสดุการแพทย์มาใช้ อาจจะอยู่ใน
รูปของ ค่าอาหารว่าง (ในการจัดกิจกรรมในชุมชน) กระดาษ สี ล้วนรวมอยู่
ในค่าวัสดุการแพทย์ เพียงแต่ ต้องเขียงโครงการ จึงจะเอาออกมา
ใช้ได้

ก่อนที่จะส่งเงินเข้ากระเป๋าโรงพยาบาล ขอความกรุณาชี้แจงที่มา
ที่ไปของเงินก้อนนี้ให้ฝ่ายการเงิน / ผอ. ทราบด้วย มิเช่นนั้นแล้ว
อาจจะต้องมีการ “ เข้าเนือ้ ” ไม่นักศึกษาก็อาจารย์พิเศษภาคสนาม

ค่าตอบแทนกลุ่มที่ 2 ที่มีปัญหาคือ กรณีที่นักศึกษาไปดูงานที่ สสจ. รพศ. หรือ รพท. ถ้า
ต้องมีค่าตอบแทนให้หน่วยงานนั้นด้วย ขอให้ขึ้นกับข้อตกลงร่วมกันภายใน
จังหวัดว่า จะให้คณะทันตแพทย์แบ่งเงิน (เป็นเช็ค) เป็นก้อนๆ ให้เลย
หรือจะให้ส่งไปให้ก้อนเดียว (เป็นเช็ค) แล้วไปหักหัวคิวกันเอาเอง ส่วนใน
กรณีที่มีเจ้าหน้าที่ สอ. หรือฝ่ายอื่นๆ ช่วยดูแลนักศึกษาด้วยนั้น ขอให้
ขึ้นกับดุลพินจิ ของทันตแพทย์เองว่าจะบริหารจัดการอย่างไร
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เสียงสะท้อนจากผู้เรียนในรุ่นก่อนๆ

จากผูเ รียนในรุนกอนๆ
จากการที่ภาควิชาฯ ได้มีการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยนักศึกษาเป็นผู้
ประเมิน มีสาระสําคัญหลายประเด็นที่ภาควิชาฯ เห็นว่าน่าจะได้มีการบรรจุเพิ่มเติมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของการฝึกปฏิบัติงานภายใต้กระบวนวิชานี้ ทั้งนี้ การบรรจุเนื้อหาเพิ่มเติมเข้าไปนี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไข
ที่รองรับต่อการที่นักศึกษาควรเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อต้องเริ่มปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ชุมชน อย่างน้อยก็เป็นการได้รู้ได้เห็นในเรื่องราวเหล่านั้นมาบ้าง ไม่ถึงกับต้องเริ่มต้นนับจากศูนย์

เนื้อหาที่ภาควิชาฯ เห็นวานักศึกษาตองการเรียนรู
และทางโรงพยาบาลนาจะสามารถจัดประสบการณ
การเรียนรูใหกับนักศึกษาได ไดแก
1. ระบบการประกันคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาล เช่น HA ทั้งนี้ ไม่ว่าโรงพยาบาลที่
นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงานจะดําเนินงานผ่านไปถึงขั้นตอนไหนแล้วก็ตาม แต่นักศึกษาควรได้
เรียนรู้ภาพกว้างๆ ของระบบเหล่านั้น
2. ระบบการบริหารงานในฝ่ายทันตสาธารณสุข ประเด็นที่นักศึกษาอยากเรียนรู้เป็นกรณี
พิเศษคือเรื่องประสบการณ์การบริหารงานบุคคล (ทั้งประสบการณ์ตรงและประสบการณ์
ที่ได้ยินได้ฟังมา) และเรื่องการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ส่วนเรื่องอื่นๆ นั้น ขอให้ทางโรงพยาบาล
ออกแบบการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาเอาเองตามความเหมาะสม
นอกเหนือจากประเด็นที่กล่าวมานี้แล้ว ให้ถือปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ได้ดําเนินการมาเป็น
ประจําทุกปี ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
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เสียงสะท้อนจากผู้เรียนในรุ่นก่อนๆ

จากผูเ รียนในรุนกอนๆ
นอกจากเนื้อหา ยังมีเสียงสะทอนจากนักศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางนักศึกษาและอาจารยพิเศษภาคสนามที่นาสนใจ
ดังตอไปนี้
นักศึกษาส่วนมากมีความสุขดีกับกระบวนการเรียนรู้ และส่วนใหญ่จะสะท้อนถึงความสุขที่
เกิดขึ้นจากการทํางานที่มี “อิสระ” และมีความ “อุ่นใจ” ที่มีพี่เลี้ยงคอยหนุนช่วยอยู่ด้านหลัง
มากกว่าการทํางานที่มีการกําหนดโจทย์โครงการที่มีวิธีการทําที่เฉพาะเจาะจงตายตัวมากๆ
นักศึกษาคาดหวังที่จะได้รับความเข้าใจ ความอบอุ่น และความเปิดกว้างจากพี่เลี้ยงมากกว่า
คาดหวังความเก่ง
นักศึกษาส่วนหนึ่งสะท้อนว่าอยากมีโอกาสได้เรียนรู้การจัดวางความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง งาน ชีวิต
และ ความสุข อยากเรียนรู้มุมมองในการใช้ชีวิตที่แตกต่างออกไปจากวิถีชีวิตที่เคยได้พบเห็น
และคุ้นเคยในคณะทันตแพทยศาสตร์ และอยากให้มีการกระตุ้นเตือนจิตสํานึกต่อสังคม
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เสียงสะท้อนจากอาจารย์พิเศษภาคสนามรุ่นก่อนๆ

จากอาจารยพิเศษภาคสนามรุนกอนๆ
มีเสียงสะท้อนจากผู้เรียนแล้ว ขอเติมเต็มด้วยการฟังเสียงสะท้อนจากผู้สอนบ้าง
ดีกว่า เพื่อความสมบูรณ์ในการเตรียมความพร้อมสําหรับอาจารย์พิเศษภาคสนาม เสียง
สะท้อนอมตะนิรันดร์กาลที่น่าสนใจ คือ
♦ อาจารย์พิเศษภาคสนามคือครูคนหนึ่งของนักศึกษา พึงตระหนักในบทบาทหน้าที่ที่จะ
ปลุกปั้นศิษย์ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต
♦ การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ขอให้อาจารย์พิเศษภาคสนามทุกคนมีความ
เข้าใจตรงกันว่า เจตนารมณ์ของการประเมินผล คือ การประเมินอย่างสร้างสรรค์ เพื่อ
การพัฒนาและเรียนรู้ร่วมกัน
♦ ปัญหา / อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม ถือว่าเป็น ปัญหา /
อุปสรรค ที่รับผิดชอบร่วมกันระหว่างพื้นที่กับภาควิชาฯ ฉะนั้น การหารือและการส่งข่าว
ถึงกันและกันเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยทําให้การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามดําเนินไปด้วย
ความราบรื่น
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แนวคิด
การสงเสริมทันตสุขภาพแนวใหม: บทบาทแหงยุคของทุกคน
การมีสวนรวมของประชาชน ในโครงการสงเสริมสุขภาพชองปากในชุมชน
แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพและสุขภาพองครวม
การสงเสริมสุขภาพในชุมชน: สําคัญที่วิธีคิด และ วิธคี ิดที่สําคัญ
การเขาถึงชุมชนในเชิงบวก (POSITIVE APPROACH)
การศึกษากับการทําลายความเปนมนุษย
การแพทยที่เนนหัวใจของความเปนมนุษย
การยกระดับปรากฏการณใหเปนงานวิชาการ
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การส่งเสริมทันตสุขภาพแนวใหม่ : บทบาทใหม่แห่งยุคของทุกคน

การสงเสริมทันตสุขภาพแนวใหม : บทบาทใหมแหงยุคของทุกคน1
บทนํา : 3 คลืน่ แห่งยุคการทํางานทันตสาธารณสุขที่ตอ้ งทบทวน1
ระบบการดูแลสุขภาพภายใต้การดําเนินงานของรัฐและเอกชนในช่วงระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่
ผ่านมา ทําให้บทบาทของประชาชน ครอบครัวและชุมชน ซึ่งแต่เดิมมีความสามารถทั้งในการดูแลตนเอง ใน
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการบําบัดรักษา ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพ ถูกปรับเปลี่ยนครอบงํา
ทีละเล็กละน้อยโดยผ่านการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ จากการศึกษาในโรงเรียนและจากการโฆษณาในสื่อทุก
ชนิดว่าหากมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพให้มอบความไว้วางใจแก่นักวิชาชีพ อาทิ แพทย์และพยาบาล เป็นต้น
เพราะเขาเหล่านั้นมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่ทันสมัย มีบริการรักษาทีเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทมี่ า
จากตะวันตก
แม้แต่ในระบบของนักวิชาชีพหรือผู้ให้บริการก็ถูกครอบงําด้วยวิธีคิดเดียวกันว่านักวิชาชีพเป็นผู้รู้
สูงสุด จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้กําหนดแนวทาง ตลอดจนวิธีการที่จะดําเนินการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนซึ่งเป็นผู้ที่ไม่รู้
ในงานของทันตสุขภาพก็มิได้เป็นข้อยกเว้น หากเรามองให้ลึกลงไปเราจะพอจําแนกลักษณะการ
ทํางานทันตสุขภาพของนักวิชาชีพที่ผ่านมาทั้งหมดถึงปัจจุบันออกเป็น 3 ยุค คือ
ยุคแรก เป็นยุคที่ดาํ เนินการในฐานะผู้หยิบยื่นให้ (The Giver) รูปธรรมของงานก็คือหน่วย
เคลื่อนที่ทั้งหลาย ยุคนี้ไม่ได้ต้องการให้ประชาชนทําอะไร เพียงแต่มารับและสํานึกบุญคุณในสิ่งที่บุคลากร
จะหยิบยื่นให้เท่านั้น
ยุคต่อมา เป็นยุคที่ดําเนินการในฐานะเป็นผู้ทําให้ (The Doer) งานที่ทําก็คืองานทันตสาธารณสุข
ในงานสาธารณสุขมูลฐาน (ทสสม. 1, 2) งานทันตกรรมเพิ่มทวี งานเฝ้าระวังหรืองานทันตสาธารณสุขมูลฐาน
ยุคนี้ดูเหมือนชาวบ้านได้เข้ามามีบทบาทเพิม่ ขึ้น แต่กใ็ นฐานะผู้รับคําสั่งจากบุคลากรให้ทําตามเท่านั้น และ
บุคลากรก็จัดการจัดแจงให้ชาวบ้านทําตามวิธีการที่เชื่อว่าถูกต้องตามหลักวิชาชีพ หรืออาจกล่าวได้ว่ามีการ
จัดระบบงานเพื่อให้บุคลากรเข้าไปทํางานให้กับชาวบ้านตามวิธีคิดของนักวิชาชีพอย่างเป็นระบบ มีปริมาณ
และการครอบคลุมมากขึ้น
หากเราทํางานด้านทันตสาธารณสุขมาอย่างยาวนาน เราจะเห็นพ้องต้องกันว่าการทํางานใน 2 ยุค
นี้ยิ่งทํายิ่งไม่เห็นจุดสิ้นสุด ยิ่งทํายิ่งทําให้คนพึ่งพิงมากขึ้น และเป้าหมายที่จะไปถึงอย่างมากที่สุดก็คือ การ
ลดโรค
เหตุดังนี้การจะหลุดพ้นวงจรดังกล่าวจึงต้องก้าวข้ามให้ถึงยุคที่สาม

1

ผู้เขียน : อุทัยวรรณ กาญจนกามล DDS, CDPH, MPH
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ยุคที่สาม นีค้ อื ยุคที่ต้องทํางานในฐานะผูก้ ระตุ้น (The Catalyst) แม้ยุคนี้จะเพิ่งเริ่มต้นก็เห็น
ความพยายามของนักคิดนักปฏิบัติระดับแนวหน้าที่จะเรียนรู้ไปพร้อมกับทํางาน อาทิเช่น ทันตบุคลากรใน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายที่มีความพยายามดําเนินโครงการซึ่งใช้ชื่อว่าหมู่บ้านฟันดี ตัวอย่างอื่นๆ ก็เช่น
เมืองน่าอยู่ (Health City) เป็นต้น
แนวคิดของยุคนี้ก็คือ การร่วมคิด ร่วมทํา กับประชาชนในลักษณะที่เท่าเทียมกันโดยให้ชาวบ้าน
ได้มีโอกาสกําหนดชะตาชีวิตตัวเองและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นั่นหมายถึง วัฒนธรรมของคนทํางานของข้าราชการ
ที่เคยเป็นผู้สั่งการเป็นผู้รู้มากที่สุดจะต้องเปลี่ยนไป และจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปลี่ยนเพราะโลกข้างหน้าจะ
มีการปฏิรูปสิ่งต่างๆ มากมาย
ยุทธศาสตร์ใหม่ : ต้องไปให้ถึงหัวใจของ ““งานส่
งานส่งเสริมสุขภาพ”
การที่จะก่อให้เกิดการทํางานหรือโครงการของทันตสุขภาพในยุคที่สามซึ่งให้ความสําคัญกับคน
เพื่อเป็นการพัฒนาคนให้ได้ใช้ศักยภาพใช้สติปัญญาในการกําหนดชะตาชีวิตของตนเองหรือชุมชนเองนั้น
สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ “การปรับทัศนะของทันตบุคลากรเอง” โดยทัศนะใหม่ที่จําเป็นสําหรับงานชนิดนี้
คือ “การส่งเสริมสุขภาพ”
งานทันตสาธารณสุขในยุคที่ผ่านมาหรือที่อาจจะเรียกว่าทันตกรรมแบบดั้งเดิมนั้น จุดเน้นอยู่ที่
การรักษาและป้องกันโรค (disease prevention) เมื่อขอบเขตของงานถูกตีกรอบด้วยแนวคิดเรื่องโรค
(disease oriented) การแก้ไขจึงเน้นไปที่การแพทย์ เน้นสถาบัน สํานักงาน ผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาชีพ
เป็นหลัก ไม่ได้เปิดโอกาสการเข้ามามีส่วนร่วมของคนข้างนอก และภายใต้แนวคิดแบบนี้ทําให้ถึงที่สุดก็ได้
เพียงการลดโรค แนวคิดการลดโรคจึงเกิดขึ้นในทุกมหาวิทยาลัย อยู่ในกระทรวงสาธารณสุข และเมื่อคน
ในกระทรวงฯ คนในมหาวิทยาลัยมาทํางานในหมู่บ้านก็ใช้วิธีการลดโรคอย่างไม่ต้องสงสัย
ในขณะที่งานส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) นั้นจุดเน้นอยู่ภายใต้แนวคิดของคําว่า
สุขภาพ (Health/มิใช่ disease) ซึ่งเป็นพื้นที่ (area) ที่ไม่ว่าจะเป็นทันตบุคลากร นักศึกษา คนนอกวงการ
สาธารณสุข และที่สําคัญคือชาวบ้านสามารถเข้ามาเป็นผู้กระทําได้ทุกคน โดยที่เราในฐานะที่เข้ามาทํางาน
อยู่ตรงนี้ทําหน้าที่เป็นผู้จุดประกาย ผู้กระตุ้นสนับสนุนให้เขาทํางาน ยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาขึ้นมา
ดังนั้นงานส่งเสริมสุขภาพมิได้มีความหมายแคบๆ ซึ่งเรามักจะเข้าใจแบบทึกทักเอาว่าเท่ากับงาน
สุขศึกษา (Health Promotion = Health Education) แต่แท้ที่จริงแล้วงานสุขศึกษาเป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ของงานส่งเสริมสุขภาพเท่านั้น งานส่งเสริมสุขภาพมีองค์ประกอบกว้างขวางกว่านั้นเพราะเป็นงานที่ทํากับคน
พฤติกรรมของคนและสิ่งแวดล้อมที่กําหนดพฤติกรรมของคน องค์ประกอบของงานส่งเสริมสุขภาพที่
นอกเหนือจากงานสุขศึกษาจึงจะต้องมียุทธศาสตร์ทางสังคม ยุทธศาสตร์ทางการเมือง มีเรื่องการพัฒนา
ทักษะของคนในการเผชิญกับปัญหา เรื่องของการสรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมที่มา สนับสนุนให้คนลุกขึ้นมา
ช่วยประคองตัวเอง และท้ายที่สุดเป็นเรื่องของการสร้างอํานาจให้กับองค์กรชุมชนเพื่อสุขภาพของพวกเขา
ในแวดวงงานทันตสาธารณสุขพวกเราก็คงต้องตั้งคําถามว่า จะทําอย่างไรในอนาคตให้งานของ
เราไปในแนวใหม่ ซึ่งโดยแนวคิดแล้วก็อาจกล่าวได้ว่าทันตแพทย์ภาคเหนือก็อยู่ในฐานะของผู้บุกเบิก
เพราะเมื่อปี พ.ศ. 2539 ชมรมทันตแพทย์ภาคเหนือร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ก็ได้มาประชุมและกําหนดวิสัยทัศน์ร่วมกันว่า
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“คนในภาคเหนือจะมีสุขภาพที่ดี มีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพของตนเอง
โดยสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพในช่องปากของชุมชน มีโอกาสและ
สามารถที่จะใช้บริการทันตสุขภาพที่มีคุณภาพดี” ซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับแนวทางสิ่งเสริมสุขภาพแนวใหม่
ความหมายของการส่งเสริมสุ
มสุขภาพ
มีนิยามความหมายของการส่งเสริมสุขภาพที่สําคัญอยู่ 2 ประการ คือ
1) นิยามของ Green & Kreuter
การส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง ผลรวมของการสนับสนุนด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม
(Educational and environmental support) เพื่อก่อให้เกิดผลทางการปฏิบัติและเงื่อนไขของ
การดําเนินชีวิตที่ก่อให้เกิดสภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์ (Green & Kreuter, 1991)
2) จาก Ottawa Charter of Health Promotion
การส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง กระบวนการเพื่อให้ประชาชนเพิ่มความสามารถในการควบคุมและ
สร้างเสริมสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้น เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายจิตใจและสังคม
นิยามความหมายทั้ง 2 ตอกย้ําแนวทางเดียวกัน คือ การให้ความสําคัญกับคน (ประชาชน) และ
ปรับการทํางานของนักวิชาชีพให้เป็นผู้กระตุ้น ผู้สนับสนุน และผู้จุดประกายความคิด
ทันตบุคลากรจะทําอะไรได้บา้ งในยุทธศาสตร์สาธารณสุขแนวใหม่ที่กําลังเริ่มนี้
ทันตบุคลากรในงานสาธารณสุขแนวใหม่จะต้องร่วมมือกันในบทบาทสําคัญที่ต่างไปจากเดิมในฐานะ
ผู้กระตุ้น หรือ ผู้จุดประกาย ความคิดซึ่งต้องเริ่มทํางานก่อกระแสชี้นําสังคมเพื่อให้ผู้บริหารงานทันตสาธารณสุข
และประชาชนเกิดความตระหนัก ไกล่เกลี่ยเมื่อเขามีความขัดแย้งกัน ประสานงานถ้าเขาอยู่ไกลกัน กลยุทธ์
ทั้งสามนั้นมีเป้าหมายอยู่ที่
• ประการที่ห นึ่ง
การสร้างกระแสและสร้างระบบเพื่อที่จะให้สุขภาพช่องปากเป็นประเด็น
สาธารณะ ซึ่งในภาษาอังกฤษจะสื่อความได้ชัดเจนว่า Build Healthy Public Policy ซึ่งมิใช่
Public Health Policy การทําให้เป็นประเด็นสาธารณะนี้ ในความหมายก็คือ การที่ทําให้คนที่มี
อํานาจในการตัดสินใจคือหน่วยงานรัฐ กระทรวง ทบวงต่างๆ ไม่เฉพาะหน่วยงานทางสาธารณสุข
เท่านั้นมาสร้างมาตรการใหม่ ปรับองค์กร ปรับโครงสร้างใหม่ จนกระทั่งนโยบายต่าง ๆ เหล่านี้จะ
นําไปสู่เรื่องการมีสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค การเอาใจใส่เขาในฐานะที่เป็นมนุษย์และ
เป็นเจ้าของสิทธิพื้นฐานหรือฐานะผู้บริโภคทางทันตกรรม
• ประการที่สอง การทําให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (Creat Supportive Environment) เป็น
เรื่องของการจัดสิ่งแวดล้อมที่ให้ง่ายต่อการปฎิบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเอง อาทิเช่น
รูปธรรมของโครงการที่แปรงฟันของจังหวัดเชียงราย ซึ่งอาจต้องปรับยุทธวิธีโดยกระตุ้นให้ชุมชนเป็นผู้
คิดและตัดสินใจที่จะดําเนินการเอง
• ประการที่สาม การเสริมความเข้มแข็งของการทํางานในชุมชน (Strengthen Community
Action) การที่เราจะสามารถจะสร้างกระแสให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีชีวิตชีวา มีสุขภาพจิตที่ดีได้นั้น
เราจะต้องออกไปจากภาพของตัวเองไปร่วมกับคนอื่น ทั้งนี้เพราะกิจกรรมของสังคมที่เข้มแข็งเป็น
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• ประการที่สี่ การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล (Develop Personal Skills) ในที่นี้มิได้มีความหมาย

เกี่ยวกับทักษะทางกาย เช่น การแปรงฟันถูกวิธี แต่มีความหมายที่กว้างขวางกว่านั้นมาก เพราะ
เนื่องจากโลกในยุคสมัยนี้เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยวนสิ่งครอบงําในรูปแบบที่สลับซับซ้อน การส่งเสริม
สุขภาพจึงควรช่วยให้บุคคลและสังคมเกิดการพัฒนา มีความรู้ มีทักษะชีวิต (Life Skills) ซึ่งเป็น
ความสามารถของประชาชนที่จะควบคุมสุขภาพของตนเองไม่ตกเป็นเหยื่อต่อสิ่งเย้ายวน และควบคุม
สิ่งแวดล้อมซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ
• ประการที่ห้า การปรับระบบบริการสาธารณสุข (Reorient Health Services) ระบบบริการ
สาธารณสุขปัจจุบันเน้นในเรื่องการรักษา หรือมากกว่านั้นก็คือการป้องกันโรคดังกล่าวข้างต้นจึงต้อง
ปรับระบบให้มีการส่งเสริมสุขภาพให้มากขึ้น รวมทั้งการขยายความคิดของบุคลากรทั้งหลายให้มี
แนวคิดเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ รูปธรรมของงานที่นับเป็นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ควรยกย่องใน
ที่นี้ก็คือ คลินิกทันตกรรมป้องกัน และการทําให้เกิดหมู่บ้านฟันดีของฝ่ายทันตสาธารณสุข สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
บทส่งท้
งท้าย
ในโลกยุคใหม่ที่ถูกจู่โจมด้วยคลื่นเศรษฐกิจวิกฤตเมื่อฟองสบู่แตก โลกแคบลงด้วยฤทธิ์ของ
เทคโนโลยีการสื่อสารคมนาคม วิถีชีวิตของมนุษย์ถูกกําหนดด้วยปัจจัยการผลิตและมีการติดต่อสัมพันธ์กัน
ทั้งทางด้านการเมือง สังคม วัฒนธรรม ที่แยกเป็นเสี่ยงๆ ขาดการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย มีการพึ่งพาอาศัย
กันน้อย ถึงเวลาแล้วหรือยังที่บทบาทของนักวิชาชีพที่ครอบงําความคิดของชาวบ้านให้พึ่งพาผู้เชี่ยวชาญ
จะปรับเปลี่ยนไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ที่ทําให้ประชาชนมีโอกาสดูแลตนเองได้ในเรื่องสุขภาพ มีพลังที่จะ
จัดการกับปัญหาของชุมชนของเขาเองอย่างเป็นอิสระและเข้มแข็ง
ถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะปฏิรูปการบริการสาธารณสุข เพื่อให้เป็นฐานอันสําคัญที่จะส่งเสริมการ
ดําเนินงานของชุมชนในเรื่องสุขภาพแทนที่จะยึดพื้นที่อยู่ภายในโรงพยาบาลพร้อมกับเทคโนโลยีที่แสน
แพงเตรียมพร้อมสําหรับคนบางกลุ่มดังเช่นปัจจุบัน
ถึงเวลาแล้วหรือยังที่การทันตสาธารณสุขจะก้าวไปสู่ศตวรรษใหม่ ที่อยู่ภายใต้ความเพียรพยายาม
ของชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกับทันตสุขภาพของเขา และสามารถทําให้ประชาชนเปล่ง
เสียงภายหลังจากที่โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากมีการประเมินผลเสร็จสิ้นลงว่า “พวกเราทํากันเอง”
นั่นคือ ความหมายที่แท้จริงของการส่งเสริมสุขภาพช่องปากยุคใหม่ บทบาทใหม่แห่งยุคของทุกคน
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การส่งเสริมทันตสุขภาพแนวใหม่ : บทบาทใหม่แห่งยุคของทุกคน

เอกสารอ้างอิง
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. วิวัฒนาการการส่งเสริมสุขภาพระดับนานาชาติ ในเอกสารประกอบ การ
ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่องส่งเสริมสุขภาพ: บทบาทใหม่แห่งยุคของทุกคน, วันที่ 6-8
พฤษภาคม 2541.
สํานักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. หลักการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม.
เอกสารประกอบการฝึกอบรม, มปป.
World Health Organization. Ottawa Charter for Health Promotion. An International
Conference on Health Promotion. The move toward a new public health. WHO
Ottawa, Canada, 1986.

17

คู่มือ: DCOP 602 DentCMU

การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชุมชน

การมีสวนรวมของประชาชน
ในโครงการสงเสริมสุขภาพชองปากในชุมชน1
(People Participation in Community Oral Health Promotion Program)

บทนํา : กลับคืนสู่ฐานคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน 1
ในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงแนวทางการพัฒนาในอดีตว่าเป็นการ
พัฒนาแบบไม่ยั่งยืน มนุษย์เป็นเพียงส่วนประกอบของการพัฒนา มีการใช้แรงงานที่กดขี่มนุษย์ด้วยกัน
เพื่อผลประโยชน์ทางวัตถุและเงินตรา ผลที่ตามมาก็คือเป้าหมายทางสุขภาพที่วางไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520
ให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้าในปี พ.ศ. 2543 นั้น ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ายากที่จะบรรลุได้ หากยัง
ใช้มาตรการล้าหลังดังที่เคยทํามาในอดีต
ดังนั้น ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศโลกที่ 3 ได้พยายามเปลี่ยนแนวทางในการ
พัฒนาเสียใหม่ให้เป็นกระบวนการสร้างความตระหนักในวิถีชีวิตที่เอี้ออํานวยต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และการพัฒนานั้นต้องไม่ใช่การพัฒนาทางวัตถุแต่ให้คนเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนา มีความคิดที่จะ
พึงตนเอง และหาทางให้ตนเองเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางทั้งในทางเศรษฐกิจและทางการเมือง
แนวคิ ด ในการพั ฒ นาสุ ข ภาพช่ อ งปากก็ต้ อ งเป็ น ไปในแนวเดีย วกั น กั บ แนวทางพั ฒ นาแบบยั่ ง ยื น
กล่าวคือ ให้ความสําคัญกับตัวผู้เป็นเจ้าของสุขภาพ รวมทั้งครอบครัวและชุมชนของเขา แนวทางในการ
พัฒนาสุขภาพจึ งต้ องหั นมาเน้นหนั กในเรื่องการส่ งเสริ มสุ ขภาพและการป้ อ งกั น โรคมากกว่ า การ
บําบัดรักษา ให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองมากกว่าการหวังพึ่งนักวิชาชีพหรือ
ผู้เชี่ยวชาญดังที่เป็นมาในอดีต และเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ กระตุ้นให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมใน
โครงการส่งเสริมสุขภาพของชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การ
ทํางานมาเป็นประชาชนมีอํานาจในการดําเนินการตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ
ตลอดจนตรวจสอบการใช้อํานาจของผู้ดําเนินโครงการให้โปร่งใส
ดังนั้น หากประชาชนสามารถจะหาทางเปลี่ยนแปลงสถานภาพที่เป็นอยู่เดิมให้ดีขึ้นได้ ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม ก็จะเป็นผลนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้นด้วย
เกิดอะไรขึ้นกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาสุขภาพของรัฐ ?
ที่ผ่านมาในอดีตพบว่า แบบแผนของการดําเนินงานของโครงการพัฒนาสุขภาพในชุมชน ซึ่ง
ดําเนินงานโดยรัฐให้ชุมชนมีส่วนร่วมนั้นแตกต่างกัน ในช่วงเวลากว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา ในประเทศ
ไทยมีแนวนโยบายแห่งรัฐด้านการพัฒนาสุขภาพของประชาชน อันได้แก่ “สุขภาพดีถ้วนหน้าในปี
พ.ศ. 2543 (HFA 2000)” โดยยึดถือการสาธารณสุขมูลฐานเป็นกุญแจดอกสําคัญที่จะเข้าไปสู่ความมี
สุขภาพดีของคนในชาติ กลวิธีของการสาธารณสุขมูลฐานที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน แต่หลังจากที่โครงการพัฒนาสุขภาพ ดําเนินมากว่า 25 ปี ก็พบว่าผู้ดําเนินโครงการพัฒนา
สุขภาพได้ให้ทัศนะของการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาสุขภาพของกรม กองต่างๆ
1

ผู้เขียน : อุทัยวรรณ กาญจนกามล DDS, CDPH, MPH
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• ระดับที่ 1 ในระดับแรกของการมีส่วนร่วม ขั้นที่ 1 ประชาชนถูกจัดแจง (manipulation) ให้

ร่วมมือกับโครงการพัฒนาสุขภาพของรัฐตามความประสงค์ที่ทางราชการร้องขอ หรือทําตาม
ใบสั่ง มีการสั่งการลงมาจากหน่วยงานราชการระดับสูง สู่ระดับล่างให้ประชาชนในชุมชนให้ความ
ร่วมมือ เช่น เกณฑ์แรงงาน ให้ร่วมบริจาก การเรี่ยไร หรือจัดตั้งกลุ่มเพื่อให้ช่วยปฏิบัติการทาง
จิตวิทยามวลชน ขั้นที่ 2 ประชาชนได้รับการเยียวยา (therapy) โดยให้ประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้อง
เฉพาะในกลุ่มกิจกรรมสุขศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์จะควบคุมหรือทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมบางอย่าง เช่น เข้ารับการอบรมบ้าง หรือมีการสอนสุขศึกษาเพื่อให้ประชาชนทําตาม ตั้งกฎ
หรือสุขบัญญัติโดยไม่คํานึงถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมชุมชน และเศรษฐกิจสังคมของท้องถิ่นที่มี
ธรรมชาติแตกต่างกัน จัดว่าเป็น “การเยียวยา” แบบหนึ่ง บันได 2 ขั้นในระดับแรกนี้ แท้จริงแล้ว
ถือว่าไม่ได้ให้โอกาสแก่ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมแต่อย่างใด (Degree of Non-Participation)
• ระดับที่ 2 เรียกว่า การมีส่วนร่วมแบบพอเป็นพิธี (Degree of Tokenism) เริ่มตั้งแต่ ขั้นที่ 3 คือ
การให้ข้อมูลข่าวสาร (informing) หรือการประชาสัมพันธ์โครงการ (advertising) ขั้นที่ 4
ประชาชนอยู่ในฐานะผู้ให้คําปรึกษาโครงการ และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ (consulting) และขั้นที่ 5 รัฐเปิดโอกาสให้ผู้นําชุมชนบางคนเข้าร่วมแสดงความ
คิดเห็นในเชิงปรึกษาหารือ แต่ไม่ให้อํานาจในการตัดสินใจ อาร์นสไตน์ อธิบายระดับการมีส่วน
ร่วมแบบนี้ว่าเป็นการมีส่วนร่วมแบบพระอันดับ (placation) หรือแบบฉาบฉวย
• ระดับที่ 3 ถือว่าประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Degree of Real Citizen Power) เริ่มตั้งแต่
ขั้นที่ 6 ประชาชนมีโอกาสได้เข้าเป็นภาคี (parnership) ในการดําเนินงานร่วมกับรัฐ หรือได้เป็น
หุ้นส่วน มีโอกาสได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทํางานร่วมกัน โดยทั้งประชาชนและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างก็เคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตั้งแต่ระยะกําหนดหาปัญหา การ
จัดลําดับความสําคัญของปัญหา การออกแบบทางเลือกในการพัฒนาให้กับชุมชน เพื่อให้ชุมชน
สามารถพัฒนาหรือแก้ปัญหาของพวกเขาเองได้ หรือแก้ปัญหาสุขภาพในชุมชนของตนเองในแต่
ละท้องถิ่นซึ่งแตกต่างกัน ขั้นที่ 7 เป็นการมอบอํานาจให้ไปดําเนินการ (delegate) ตามโครงการ
มี่มีพันธสัญญาร่วมกัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐมั่นใจในความสามารถของประชาชนว่ามีความ
พร้อมที่จะดําเนินการเป็นอย่างดี และในขั้นที่ 8 มีการเปิดโอกาสให้เข้าไปร่วมควบคุมดูแล (citizen
control) ในฐานะผู้ตรวจสอบ ผู้ร่วมกําหนดนโยบายการดําเนินงานของรัฐในโครงการพัฒนาสุขภาพ
ด้วยว่าสอดคล้องกับนโยบายสาธารณะที่กําหนดไว้แต่แรกหรือไม่ ตรวจสอบความโปรงใสของการ
ดําเนินงาน และดูแลในเรื่องความมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลของโครงการร่วมกัน การให้
โอกาสดังกล่าวถือว่าประชาชนมีพลังสามารถเข้าไปควบคุมดูแลโครงการพัฒนาสุขภาพอย่าง
จริงจัง และถือเป็นการมีส่วนร่วมแบบอุดมคติ ซึ่งบทบาทประชาสังคมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
เรื่องการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก คือ การเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงใน 3 ขั้นสุดท้ายดังกล่าว
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ประชาชนสามารถควบคุมโครงการพัฒนา
สุขภาพได้อย่างสมบูรณ์
ระดับการมีส่วนร่วมอย่าง
ประชาชนมีอํานาจตัดสินใจในโครงการเป็น
ได้รับมอบอํานาจ (Delegate Power)
แท้จริง
ส่วนใหญ่
(Degree of Citizen Power)
ประชาชนอยู่ในฐานะหุ้นส่วนและมีส่วนได้เสีย
ได้เข้าร่วมเป็นภาคีกับรัฐ (Partnership) ประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมกําหนดนโยบาย
ร่วมตัดสินใจ ร่วมทํางาน
ผู้นําชุมชนบางคนถูกดึงเข้าร่วมโครงการใน
เป็นคัวแทนแบบไม้ประดับ (Placation) ฐานะเป็นตัวแทนแต่เพียงในนาม ไม่มีส่วน
ร่วมวางแผน ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
ระดับการมีส่วนร่วม
รั ฐสอบถามความคิ ดเห็ นจากประชาชนเพื่ อ
แบบพอเป็นพิธี
เป็นผู้ให้คําปรึกษา (Consultation)
เป็ น ข้ อ มู ล ในการตั ด สิ น ใจของผู้ ดํ า เนิ น
(Degree of Tokenism)
โครงการ แต่ไม่ให้ร่วมรับผิดชอบ
ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์
ได้ข่าวสาร (Informing)
ให้ปฏิบัติตามโครงการ
มี ก ารเข้ า ถึ ง และสื่ อ สารทางเดี ย วเพื่ อ ให้
ได้รับการเยียวยา (Therapy)
เปลี่ยนพฤติกรรมส่วนบุคคล อาทิ การให้
ระดับการไม่มีส่วนร่วม
สุขศึกษาเป็นกลุ่ม
(Degree of Nonประชาชนถูกเกณฑ์แรงงาน ถูกจัดตั้ง ถูก
Participation)
ประชาชนถูกเชิด ถูกจัดแจง
เรี่ยไร ถูกขอร้องให้ทําตามคําสั่งจากผู้มี
(Manipulation)
อํานาจหรือขอความร่วมมือ
ประชาชนควบคุม (Citizen Control)

ภาพที่1 ตารางแสดงบันได 8 ขั้นของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
(ดัดแปลงจาก Arnstein 8, 1971)
ด้วยเหตุนี้เอง หากรัฐจัดความสัมพันธ์เสียใหม่ โดยการปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้อุปถัมภ์
ผู้ดําเนินการ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญไปเป็นผู้กระตุ้น จุดประกายหรือสนับสนุนให้องค์กรชุมชนสามารถ
ดําเนินการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชุมชนของตนเองอย่างแข็งขัน เอื้ออํานวยให้มีการสร้างเครือข่าย
ในการทํางานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรประชาชน
รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการศึกษาโดยคิดและทําด้วยกันกับอีกหลายภาคีที่มีส่วน
รับผิดชอบในโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ก็จะทําให้ชุมชนมีความตระหนักรู้ถึงปัญหาและความ
เป็นจริงดังกล่าว และในเวลาต่อมาก็จะเปลี่ยนไปเป็นกิจกรรมทางสังคมและการเมืองร่วมกันที่
เอื้ออํานวยให้ผู้คนในชุมชนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ในที่สุด วิธีการดังกล่าวเป็นการเพิ่มอํานาจ
(empowerment) อย่างที่มีให้เห็นเป็นการเรียกร้องให้มีปฏิบัติการทางสังคม ได้แก่ กฎบัตรว่าด้วย
การกําหนดกลยุทธและดําเนินการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ “ออตตาวา” (Ottawa Charter for Health
Promotion) ซึ่งมีกลยุทธ์ที่สําคัญในการส่งเสริมสุขภาพ คือ
1. ก่อกระแสกลุ่มพลังทางสังคม (Advocate) โดยให้ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชนเพื่อ
สร้างกระแสสังคมและสร้างแรงกดดันให้แก่ผู้มีอํานาจตัดสินใจกําหนดนโยบายในเรื่อง
การส่งเสริมสุขภาพ โดยการจุดประกายความคิด ชักชวนให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่จะ
ได้รับ หากลงมือทําในลักษณะร่วมคิดร่วมแรงแข็งขัน หรือชี้ให้เห็นถึงผลเสียหากเพิกเฉย
ทอดธุระ นั่นหมายถึงการสร้างจิตสํานึกประชาชนร่วมกันด้วยความหวังว่าจะทําให้เกิด
ปฏิบัติการทางสังคมขึ้นให้ได้ (a call for social action)
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2. เอื้ออํานวยให้ประชาชนได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ (Enable) โดย
กําหนดให้มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออํานวยให้มีการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก มีทักษะในการ
ดําเนินชีวิต มีโอกาสที่จะเลือกทางเลือกที่มีคูณภาพแทนที่จะถูกยัดเยียดให้คิดและทํา
อย่างไม่มีทางปฏิเสธได้ นั่นคือ ความสามารถในการดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(self-efficacy)
3. เป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างกลุ่มหรือหน่วยงานต่างๆ (Mediate) ทําให้
เกิดความเข้าใจในโครงการที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างถ่องแท้ หรือช่วยไกล่เกลี่ยปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
กลยุทธที่สําคัญทั้ง 3 ประการจะนําไปสู่กิจกรรมที่สําคัญ ได้แก่
1. สร้างนโยบายสาธารณะที่เอื้ออํานวยให้มีการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก (Build
Healthy Public Policy) นโยบายสาธารณะมีความหมายกว้างไปกว่านโยบายที่มีการ
กําหนดในระดับกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น นั่นคือ นโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพที่ทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องขานรับและมีการปฏิบัติอย่างเป็นจริง นโยบาย
สาธารณะใดก็ ต ามที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสี ยต่ อ สุ ข ภาพก็ จ ะต้ อ งเข้ า ไปแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง
เช่นเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกที่ดีกว่า
2. สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพช่องปากที่ดี (Create Supportive
Environment) การจัดสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต การทํางาน การใช้เวลาว่าง
ในการนันทนาการ โดยสร้างสรรค์สังคมที่มีสุขภาพดี (healthy society) สร้างสรรค์
เมืองที่มีสุขภาพดี (healthy city) จัดที่ทํางานให้เอื้อต่อสุขภาพดี (healthy workplace)
สร้างสรรค์ครอบครัวที่มีสุขภาพดี (healthy family) หรือสร้างสรรค์โรงเรียนที่เอื้อต่อ
สุขภาพดีของนักเรียนและครู (healthy school)
3. ทํ า ให้ ชุ ม ชนสามารถดํ า เนิ น งานส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพช่ อ งปากได้ อ ย่ า งแข็ ง ขั น
(Strengthening Community Action) ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร
ประชาชน และองค์การบริหารท้องถิ่นซึ่งเป็นการเพิ่มพลังชุมชน (community
empowerment) เพิ่มอํานาจในการตัดสินใจให้กับกลุ่มแกนนําในชุมชน เริ่มตั้งแต่เปิด
โอกาสให้ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพช่องปากที่เป็นประโยชน์
สร้าง
สถานการณ์ให้ค้นพบเองว่าอะไรเป็นสิ่งจําเป็นต่อสุขภาพช่องปากของเขา ให้คําปรึกษา
แนะนําวิธีการให้ได้มาซึ่งสิ่งสนองความจําเป็นเหล่านั้น ให้โอกาสได้เรียนรู้แนวคิด
เกี่ยวกับสุขภาพและทางเลือกในการดูแลสุขภาพช่องปาก ให้เขาได้รับรู้ว่าพวกเขามีสิทธิ
ขั้นพื้นฐานที่จะตัดสินใจกําหนดชะตาชีวิตของตนเองและชุมชน พัฒนาทักษะหรือ
ความสามารถในการควบคุมปฏิบัติงาน ความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร
กําหนดนโยบายและเป้าหมายการดําเนินงาน เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมคิดร่วมดําเนินการ
ตลอดจนประเมินผลการทํางานได้ด้วยตนเอง แนะนําช่องทางที่จะได้รับการสนับสนุนด้าน
การเงินและทรัพยากรอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ซึ่งกล่าวโดยรวมก็คือ เสริมสร้างให้
องค์กรประชาชนและองค์การบริหารท้องถิ่นสามารถดําเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ
ช่องปากในชุมชนได้อย่างแข็งขัน
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4. ช่วยพัฒนาทักษะส่วนบุคคล (Helping People Develop their skills) เพื่อเขาจะ
มีความสามารถคิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น และมีพลังในการควบคุมตนเอง ซึ่งเป็นการ
เสริมสร้างอํานาจให้แก่ตนเอง (self-empowerment) โครงการพัฒนาโดยให้คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนานั้น จะส่งเสริมให้คนพัฒนาความคิด มีวิจารณญาณ มีทักษะ
ชีวิต (life skill) รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ รู้จักเลือกแนวทางที่เหมาะสม
สําหรับตนเอง สามารถดูแลสุขภาพอนามัยได้ด้วยตนเอง และควบคุมสิ่งแวดล้อมซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพช่องปากของตนเอง และผู้คนในชุมชนนั้นได้ และเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการศึกษาร่วมคิดร่วมทํา จะช่วยส่งเสริมทักษะส่วนตัวในการคิด
และทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาอันรวดเร็ว
5. ปรับระบบบริการทันตสาธารณสุขเสียใหม่ (Re-orientation of Oral Health
Service) เพื่อให้มีดุลยภาพที่ดีกว่า ระหว่างบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากกับบริการ
รักษาพยาบาล ระบบบริการสาธารณะสุขในปัจจุบันควรมีการปรับให้มีการส่งเสริม
สุขภาพมากขึ้น อาทิ สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกให้กว้างขวางมากขึ้น ให้รางวัลแก่ผู้ทํา
งานส่งเสริมสุขภาพทัดเทียมผู้ทํางานด้านรักษาพยาบาล ปรับบทบาทเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานเสียใหม่ แทนที่จะมีบทบาทเพียงแค่ผู้สงเคราะห์ ผู้อุปถัมภ์ (the giver) หรือ
ผู้ดําเนินการ (the doer) ดังที่เคยเป็นมาแสนนาน ซึ่งจําเป็นต้องมีการเปิดโลกทัศน์
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ทั้งหลายได้จะริเริ่ม
สร้างสรรค์ให้หน่วยงานของตนเองทําโครงการนําร่อง หรือทําโครงการวิจัยและพัฒนา
ควบคู่กันไป เพื่อปรับระบบบริการที่จากเดิมเคยเป็นเชิงรับให้มาเป็นเชิงรุกมากขึ้น และ
กําหนดบทบาทของทีมงานสุขภาพเสียใหม่ให้ดําเนินงานในฐานะผู้ส่งเสริม
(the
promoter) ผู้จุดประกาย (the catalyst) ผู้สนับสนุน (the supporter) ผู้อํานวยความ
สะดวก (the facilitator) เพื่อให้ประชาชนในฐานะเจ้าของสุขภาพมีความสามารถในการ
ตัดสินใจใช้บริการที่มีหลายทางเลือก และมีความรับผิดชอบในการดูแลตนเองโดยพึ่งพิง
ผู้ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้น้อยลง ตลอดจนประชาชนก็มีความ
ภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาส และมีความเพียรพยายามที่ได้เข้าไปร่วมจัดการในโครงการ
พัฒนาสุขภาพเหล่านั้นด้วย นั่นคือการให้อํานาจประชาชนในการเข้าไปควบคุมดูแล
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากด้วย และไม่ปล่อยให้เป็นอํานาจหน้าที่เฉพาะ ของนัก
วิชาชีพหรือเจ้าหน้าที่สาธารณะสุขที่เกี่ยวข้องแต่เพียงลําพังฝ่ายเดียวอีกต่อไป
ดังนั้น การพัฒนาชุมชนโดยใช้กลวิธีส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ไม่ว่าโดยเจ้าหน้าที่องค์กรของ
ภาครัฐหรือองค์กรพัฒนาเอกชนก็ตาม จุดเน้นควรจะเป็นการทํางานร่วมกับประชาชน และช่วย
ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีบทบาทนํา หรือ บทบาทภาวะผู้นํา ซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่นักพัฒนา
ทั้งหลายจะต้องหันมาทบทวนบทบาทในการทํางานที่ผ่านมา แล้วปรับเปลี่ยนโลกทัศน์เป็นสิ่งแรก
และพัฒนาทักษะต่างๆ ของตนเองในบทบาทใหม่เพื่อให้เกิดความสําเร็จในทิศทางใหม่
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวัฒนธรรม อํานาจนิยมอุปถัมภ์ ได้ฝังรากลึกในสังคมท้องถิ่นไทยมา
เป็นเวลาช้านาน การเข้าไปร่วมทํางานพัฒนาชุมชนแนวใหม่ จําเป็นต้องคํานึงถึงสภาพความเป็นจริง
ตามข้อจํากัดของสังคมดังกล่าว ต้องมีความรู้สึกไว และจําเป็นต้องมองโลกในแง่ดีด้วย
เราจําเป็นต้องพัฒนาทักษะในการปฏิบัติการทางสังคมทั้งหลาย ซึ่งแต่เดิมเรามีความถนัดแต่
เฉพาะในบทบาทชี้นําสองต่อสองมาเป็นผู้จัดวางสังคม (social installer) เพื่อจะช่วยทําให้สังคม
เปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางไปในแนวทางที่เป็นอุดมคติ ซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความตระหนัก
ความบันดาลใจที่จะพัฒนาตนเองอย่างสําคัญด้วยเช่นกัน
22

คู่มือ: DCOP 602 DentCMU
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แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพและสุขภาพองครวม1
(concept of health and holistic health)

“สุขภาพ” เป็นคําที่ถูกใช้เรียกขานบ่อยครั้งในชีวิตประจําวัน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือเวลาใด
บางท่านที่นิยมการทําบุญตักบาตรตอนเช้า ก็จะได้รับพรจากพระสงฆ์ด้วยบทสวดที่ลงท้ายว่า “….อายุ
วัณโณ สุขัง พลัง” คําว่า สุขัง ก็ใช้เป็นตัวแทนของคําว่าสุขภาพได้เช่นกัน ด้วยความที่มีการใช้กัน
แพร่หลายจึงเป็นที่เข้าใจ (โดยสมมติฐาน) ว่า ทุกคนมีจินตนาการในนิยามของคําว่าสุขภาพที่คล้ายๆ กัน
ย้อนรอยประวัติศาสตร์การแพทย์แบบแยกส่วน
ก่อนที่จะกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อให้เข้าใจถึงนิยามของคําว่าสุขภาพ คงจะต้อง
ย้อนมองเหตุการณ์ในอดีตที่ส่งผลต่อความคิด / จินตนาการ เกี่ยวกับสุขภาพในปัจจุบันเสียก่อน
พระไพศาล วิสาโล (2535 : 25 – 28) ได้สรุปความเป็นมาในอดีตที่น่าสนใจดังนี้
ในศตวรรษที่ 17 เรอาน เดส์คาตส์ ได้เสนอว่า ร่างกายและจิตใจนั้นเป็นอิสระจากกันแม้ว่า
จิตใจเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการพิจารณาตนและการสนทนากับผู้อื่น แต่ร่างกายนั้นไม่ต่างจาก
เครื่องจักรซึ่งประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ที่เป็นอิสระจากกัน แม้มีความซับซ้อนเพียงใด ก็สามารถทํา
ความเข้าใจได้โดยการแยกศึกษาเป็นส่วนๆ แล้วมาประกอบเข้ากันใหม่ โดยไม่ต้องคํานึงเรื่องจิตใจเลย
(ร่างกายประกอบด้วยเส้นประสาท กล้ามเนื้อ เลือดและหนัง แม้ไม่มีจิตใจในร่างกายเลย มันก็ไม่หยุดทํางาน)
บริบททางสังคมในยุคสมัยนั้นที่สําคัญคือ ผู้คนกําลังตื่นตาตื่นใจไปกับการมี
ประดิษฐกรรมใหม่ล่าสุดที่ทํางานโดยอัตโนมัติและเที่ยงตรงราวกับมีชีวิต นั่นคือ นาฬิกา มี
การค้นพบของวิลเลี่ยม ฮาวีร์ ในเรื่องการไหลเวียนของเลือดซึ่งทํางานแบบกลไก ประกอบ
กับทฤษฎีของเซอร์ไอแซค นิวตัน ที่บอกว่าจักรวาลคือเครื่องจักรขนาดใหญ่ เดส์คาตส์
สรุปว่า “ ผมเห็นว่าร่างกายของคนเราก็เหมือนเครื่องจักร…ในความคิดเห็นของผม… ผม
เปรียบคนป่วยดังกับนาฬิกาที่มีการประกอบไม่ดีพอ และเปรียบคนที่มีสุขภาพดีกับนาฬิกา
ที่มีการประกอบอย่างดี”
ความคิดของเดส์คาตส์ เมื่อตัดเรื่องจิตออกไป การศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ ก็คลายความยุง่ ยาก
ซับซ้อนลงไปมาก ทําให้ชีววิทยาที่มีฟิสิกส์เป็นพื้นฐาน เข้ามามีอิทธิพลในทางการแพทย์ จนการแพทย์
แผนใหม่มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า การแพทย์ชีวภาพ (biomedicine)
เมื่อยอมรับว่าร่างกายทํางานไม่ต่างกับเครื่องจักร แพทย์ก็หันมาสนใจกับความผิดปกติที่ส่วน
ใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ไม่ต่างกับช่างซ่อมเครื่องจักรที่ชํารุดเสียหาย
แรงผลักดันสําคัญที่ทําให้ความคิดของเดส์คาตส์ เป็นที่ยอมรับมากขึ้น คือการที่หลุยส์ ปาสเตอร์
พบว่าโรคเกิดจากจุลชีพ หาได้เกิดจากภูติผีปีศาจ หรือความไร้สมดุลของธาตุในร่างกาย โดยมี
สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยหนุนแต่อย่างใดไม่ สาเหตุที่แท้จริงของโรคอยู่ที่จุลชีพและการเปลี่ยนแปลงทาง
ชีวเคมี เช่น สถานที่ชื้นแฉะก่อให้เกิดโรคมาลาเรีย ก็เพราะมันเป็นแหล่งเพาะยุง เป็นต้น
นี่เป็นที่มาของ ทฤษฎีสาเหตุเฉพาะของโรค (theory of specific etiology)
1

ผู้เขียน : วิชัย วิวัฒน์คุณูปการ ท.บ., ศษ.ม.
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ผลกระทบจากการที่คิดว่าโรคเป็นปรากฏการณ์ทางกายภาพล้วนๆ เมื่อประกอบกับ วิธี
แสวงหาคําตอบด้วยการจําแนกย่อยสิ่งต่างๆ เป็นส่วนๆ (reductionism) ด้านหนึ่ง ทําให้การค้นหา
สาเหตุของโรคสะดวกมากขึ้น ช่วยให้แพทย์รวมความสนใจมาที่ร่างกายเฉพาะจุดและซอยย่อยลงไป
จากอวัยวะ เนื้อเยื่อ เซล โมเลกุล แต่ในอีกด้านหนึ่ง มันได้ตีกรอบความสนใจของแพทย์ให้แคบลง
เรื่อยๆ จนกระทั่งมิติทางด้านจิตใจและสิ่งแวดล้อมถูกตัดขาดออกไปจากแนวคิดเรื่องโรค แพทย์แผน
ใหม่จึงกลายเป็นการแพทย์ชีวภาพอย่างเต็มที่
ควรเข้าใจก่อนด้วยว่า โรค (disease) แตกต่างจากการเจ็บป่วยหรือไม่สบาย
(illness) โรคเป็นสถานการณ์ในเชิงสภาวะวิสัย มีนัยทางวิชาการหรืออิงกับทฤษฎี
เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงทางกายภาพ เช่น ไวรัส กรุ๊ปเลือด ส่วนการเจ็บป่วยเป็น
ปรากฏการณ์เชิงอัตวิสัยของผู้ป่วยเป็นเรื่องที่อิงอยู่กับความรู้สึกหรือประสบการณ์ของ
ผู้ป่วยค่อนข้างมาก
(พระไพศาล วิสาโล, 2536 : 43)
การแพทย์ชีวภาพที่ให้ความสนใจแต่โรค จึงมุ่งตรวจวัดในเชิงเคมีฟิสิกส์ ไม่สามารถเข้า
ใจความเจ็บป่วยหรือความไม่สบายของผู้ป่วยได้ การมองเห็นแต่แบคทีเรีย ไวรัส สารพิษ ทําให้ละเลยต่อ
ความเป็นคนทั้งตัว และเกิดการมองแบบแยกส่วนในที่สุด (จึงเกิดปริศนาว่า ผู้ป่วยที่ร่างกายผอม
กําลังจะตาย แต่ผลการตรวจเลือด x-ray การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ไม่พบความผิดปกติ เป็นเพราะ
เหตุใด)
สรุป จุดยืนของการแพทย์ชีวภาพ (พระไพศาล 2535 : 43)
1. ควรจดจ่ออยู่กับโรคที่แท้จริง
2. อย่าไปเข้ารกเข้าพง หลงอยู่กับจิตใจและสังคม
3. เมื่อโรคถูกกําจัด สุขภาพย่อมกลับคืนมาโดยปริยาย
การแพทย์แบบชีวภาพ แม้จะมีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชากรโลกมาเป็นเวลาช้านาน
แต่ก็มิได้ทําให้โรคลดลง หรือสุขภาพของประชากรดีขึ้น แม้จะมีการทุ่มเททรัพยากรลงไปมากเท่าใดก็ตาม
จึงถึงทางตันของวิธีคิดแบบการแพทย์ชีวภาพ
แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ (concept of health)
เมื่อพูดถึงโรคหรือความเจ็บป่วยแล้ว ก็ต้องย้อนกลับมาหาคําว่าสุขภาพ เพราะเป็นคําที่ดู
เหมือนเป็นคู่ตรงข้ามกัน จนเกิดการเข้าใจว่า การเจ็บป่วยกับสุขภาพดีนั้น ตั้งอยู่บนปลายคนละด้าน
ของความต่อเนื่องที่เป็นเส้นตรง ซึ่งนับเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดมากทีเดียว (คาปร้า 2539 : 84)
การเจ็บป่วย

สุขภาพดี

รูปที่ 1 ภาวะสุขภาพและความเจ็บป่วยที่วางอยู่บนปลายคนละด้านของเส้นตรง
ถ้าเช่นนั้นแล้ว สุขภาพดีกับการเจ็บป่วย ดํารงอยู่อย่างไร ?
การอธิบายเรื่องนี้ ต้องอาศัยภูมิปัญญาตะวันออกในการคลี่คลาย เนื่องจากทางฝั่งตะวันตก
ได้ถูกความคิดของเดส์คาตส์ครอบงําไว้ ในที่นี้จะใช้วิธีคิดในแบบฉบับของลัทธิเต๋าหรือภูมิปัญญาของ
จีนซึ่งมีรากฐานมาอย่างยาวนาน ในการอธิบาย
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วิธีคิดแบบเต๋านั้นถือว่า สรรพสิ่งในโลกล้วนแล้วแต่ถูกแบ่งเป็นขั้วตรงข้ามเสมอ เช่น ร้อน - เย็น
หยุดนิ่ง - เคลื่อนไหว ผู้ชาย - ผู้หญิง ภายใน - ภายนอก ฯลฯ เต๋าเรียกขั้วตรงข้ามเหล่านี้ว่า หยินกับหยาง
โดยหยิน - หยาง ถูกทําให้เป็นสัญลักษณ์ที่เรียกว่า ไท้จิถู ดังรูป

รูปที่ 2 สัญลักษณ์ ไท้จิถู หรือที่เรียกว่า หยิน - หยาง
คาปร้า (2527 : 129 – 130) ได้สรุปวิธีคิดแบบเต๋าในการอธิบายรูปนี้ว่า สมมติว่าส่วนที่มืด
คือหยิน ส่วนที่สว่างคือหยาง ทั้งสองส่วนจะอยู่ร่วมกันอย่างสมมาตร และมิใช่การสมมาตรที่อยู่นิ่ง แต่
เป็นสมมาตรแห่งการหมุนวน(เคลื่อนไหว)อันเปี่ยมไปด้วยพลัง เมื่อหยางหมุนกลับสู่จุดเริ่มต้น หยินก็เป็น
ใหญ่ แล้วก็หมุนวนไปสู่หยางอีก วนเวียนเป็นวัฏจักรเช่นนี้ตลอดเวลา (สังเกตว่าการแบ่งพื้นที่ภายใน
วงกลมนั้นไม่ได้ใช้เส้นตรงในการแบ่ง แต่ใช้สัญลักษณ์ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกทันทีที่ได้เห็นว่ามีการหมุน
วน / เคลื่อนไหวอยู่ภายในอย่างไม่หยุดนิ่ง : ผู้เขียน)
จุดสองจุดในแผนผังแทนความคิดที่ว่า เมื่อใดที่แรงหนึ่งแรงใดถึงจุดสูงสุด ในตัวมันขณะนั้นก็
มีพืชพันธุ์ของสิ่งตรงข้ามอยู่ด้วยแล้ว (ตามความคิดเต๋านั้น ไม่มีสิ่งใดที่เบ็ดเสร็จ ไม่มีขาวสัมบูรณ์ ไม่มี
ดําสัมบูรณ์ แม้นผลักดันให้เกิดดําถึงจุดสูงสุด ก็มีหน่อเชื้อของขาวแฝงอยู่เพื่อการเติบใหญ่เป็นขาว
ต่อไป : ผู้เขียน)
วิทิต วัณนาวิบูล และวิทวัส วัณนาวิบูล (2539 : 78) ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าลักษณะพื้นฐาน
ของหยิน-หยาง (ที่นํามาใช้ในทางการแพทย์) มี 5 ประการคือ
1. หยินและหยางเป็นคุณลักษณะสองด้านที่มีความขัดแย้งกันในร่างกาย
2. หยินและหยางสามารถแบ่งได้แต่แยกไม่ได้
3. หยินและหยางต่างพึ่งพาอาศัยกัน และทําให้เกิดซึ่งกันและกันได้
4. หยินและหยางมีการแปรเปลี่ยนซึ่งกันและกันได้
5. หยินและหยางต่างควบคุมซึ่งกันและกัน ทําให้เกิดภาวะสมดุลขึ้น
จุดสําคัญที่ต้องเน้นย้ําคือ แม้หยิน - หยาง จะมีลักษณะที่ถูกแบ่งเป็นขั้วตรงข้าม แต่กลับต้อง
พึ่งพากัน และดํารงอยู่อย่างมีเอกภาพอย่างยิ่งโดยอาศัยการ “เคลื่อนไหว” อยู่ตลอดเวลา
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หยิน
เต๋า

หยาง
รูปที่ 3 แผนภาพแสดงเอกภาพแห่งการเคลื่อนไหวของขั้วตรงข้าม
จากรูปที่ 3 สมมติว่าเรามีลูกบอลซึ่งหมุนรอบตัวเองเป็นวงกลม ถ้าการหมุนนี้ถูกฉายให้เกิดเงา
บนฉากเงาของลูกบอลที่ปรากฏบนฉาก ณ จุดสูงสุดกําหนดให้เป็นหยิน จุดต่ําสุดกําหนดให้เป็นหยาง
เงาของการเคลื่อนที่ในลักษณะวงกลมนี้ จะปรากฏเป็นการเคลื่อนที่ไป – กลับ ระหว่างจุดปลายที่ตรง
ข้ามกันสองจุด แต่การเคลื่อนไหวในส่วนวงกลมเองกลับแสดงความเป็นเอกภาพและปราศจากสภาพ
ขั้วตรงข้าม (คาปร้า 2527 : 172)
อิทธิพลของวิธีคิดที่ว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นการขับเคี่ยวระหว่างสิ่งที่ตรงกันข้ามนี้ ได้ทําให้
เฮราคลิตัส (ปราชญ์แห่งกรีก) ค้นพบเรื่องการเป็นเอกภาพของคู่ตรงกันข้าม โดยเฮราคลิตัส ได้สรุปว่า
ทางขึ้นและทางลงเป็นทางเดียวกันและเหมือนกัน (คาปร้า 2527 : 140)
ดังที่กล่าวไว้แล้วว่า หยิน – หยาง มีการ “เคลื่อนไหว” อยู่ตลอดเวลา และพยายามรักษา
สมดุลกันไว้หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า มีการต่อสู้โดยธรรมชาติเพื่อที่จะคืนสู่ภาวะสมดุล การเข้า
ออกของภาวะสมดุลเป็นกระบวนการทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดวงจรชีวิต เมื่อใดก็
ตามที่ร่างกายเสียความสมดุลไม่บรรสานสอดคล้อง และบ่อยครั้งเกิดจากการขาดการผสานรวม เมื่อนั้น
ความเจ็บป่วยหรือโรคก็จะแสดงตัวออกมา (คาปร้า 2532 : 189)
สิ่งสําคัญที่ต้องทําความเข้าใจเป็นพิเศษในเรื่องการเข้าออกภาวะสมดุลที่คาปร้าเสนอไว้คือ
เมื่อหน่วยชีวิตถูกรบกวน อาจจะกลับคืนสู่สภาวะก่อนหน้านั้นของมันได้มากบ้างน้อยบ้างโดยผ่าน
กระบวนการของการรักษาตัวเอง ตัวอย่างคือ การเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ ที่มักหายเองได้ แต่อีกด้าน
หนึ่ง หน่วยชีวิตอาจผ่านกระบวนการปรับเปลี่ยนและไปเหนือตัวเอง พาตัวเองผ่านขั้นตอนของ
วิกฤตการณ์และการเปลี่ยนผ่านแล้วอาจบรรลุถึงดุลยภาพใหม่ในสภาวะที่ใหม่โดยสิ้นเชิง ก็เป็นได้
(2532 : 242) สอดคล้องกับที่พระไพศาล วิสาโล อธิบายว่า การรักษาดุลยภาพภายในมิได้หมายถึง
เพียงแค่การปรับตัวเพื่อให้ระบบต่างๆ ภายในดํารงอยู่ได้ในสถานการณ์แวดล้อมที่ผันแปรเท่านั้น หาก
ยังเป็นไปเพื่อให้ระบบต่างๆ ทํางานเพื่อตอบโต้หรือกระทําต่อเงื่อนไขแวดล้อมอย่างใหม่ได้อย่าง
เหมาะสมอีกด้วย (2535 : 31)
นัยที่แฝงอยู่ในข้อความข้างต้นคือ เมื่อหน่วยชีวิตถูกรบกวน (การเจ็บป่วย) ไม่จําเป็นว่า
จะต้องมีการกลับเข้าสู่ดุลยภาพเดิมเหมือนก่อนหน้าที่จะเจ็บป่วย การเปิดช่องทางให้มีความยืดหยุ่นใน
การอธิบายเช่นนี้ ทําให้ตอบคําถามได้ว่า หน่วยชีวิตจะดํารงอยู่ได้อย่างไร หากสถานการณ์แวดล้อมผัน
แปรไป หรือหน่วยชีวิตจะมีวิวัฒนาการได้อย่างไรในเมื่อสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
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ข้อเขียนของสุภาพร พงศ์พฤกษ์ ที่เคยป่วยด้วยโรคมะเร็ง และหันมาบําบัดรักษาตัวเองตาม
แนวทางชีวจิตของ ดร.สาทิส อินทรกําแหง อาจช่วยให้เข้าใจเรื่องการเข้าสู่ดุลยภาพใหม่ได้ดียิ่งขึ้น
คําถามที่มักจะมีมาเสมอ ก็คือว่า วิธีการทั้งหลายที่ฉันมาใช้ชีวิตปฏิบัติตน
นั้นทําให้ฉันหายจากมะเร็งหรือไม่ หายหรือไม่หาย ฉันก็ไม่รู้ จะไปบอกว่าฉัน
หายแล้วนะ หรือจะบอกว่ายังไม่หาย มันก็ไม่มีอาการลุกลามของเจ้ามะเร็งหรือ
มันอาจจะหายชั่วคราว และพร้อมที่จะกลับมาใหม่ อย่างไรก็ตามฉันก็ยังคงมี
ชีวิตเป็นปกติทุกวัน ดํารงวิถีชีวิตที่มีกิจวัตรประจําวันที่ต้องทําอย่างสม่ําเสมอ
ภาวนาสม่ําเสมอ ออกกําลังกายสม่ําเสมอ ปลูกต้นไม้ ใส่ใจเรื่องการกิน และ
ระวังเรื่องวิธีคิดของตัวเอง …..
ฉันไม่อาจจะบอกว่ามันหาย แต่อาจบอกว่ามันหยุดลุกลาม และวิถีชีวิตที่
เป็นไปในเชิงของการบําบัดก็ยังคงดําเนินไป ต่างแต่ฉันเป็นฝ่ายรับช่วงในการบําบัด
ตัวฉันเองในตอนนี้
……. ถึงขณะนี้ จะเหลือก็แต่ความกลัวนี่แหละที่ไปๆ กลับๆ ตามเหตุ
ปัจจัยแต่ฉันไม่รังเกียจเจ้าความกลัวนี้หรอก ด้วยมันเป็นเครื่องชี้ที่บอกว่า ฉัน
ดํารงชีวิตอย่างมีสติหรือไม่ ฉันกําลังประมาทอีกแล้วนะ จนฉันก็พลอยคุ้นเคย
กับความกลัวของฉันไปด้วย เจ้ามะเร็งของฉันจะกลับมาหรือไม่กลับมา ก็ขอให้
ฉันได้อยู่อย่างสงบสุขในวันเวลาส่วนใหญ่ที่ยังมีเหลือของฉันก็คงพอแล้ว หากฉัน
จะมีช่วงที่ไม่สงบสุขบ้าง ก็ขอให้ฉันได้รู้ตัวบ้าง
(สุภาพร, 2540 : 284)
การหายจากโรคมะเร็ง ของสุภาพร พงษ์พฤกษ์ นี้ นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ได้สรุปว่าเป็น
ทัศนะใหม่ในเรื่องการหายจากโรค ทัศนะที่ว่านี้คือ การหายจากโรคอาจหมายถึงการสามารถอยู่
ร่วมกับโรค (มะเร็ง) ได้อย่างสันติ (โกมาตร 2542 : 47) ข้อสรุปนี้สอดคล้องกับคําอธิบายในเรื่องดุลย
ภาพของหน่วยชีวิตที่ได้กล่าวมา
สิ่งรบกวนที่มากระทบต่อสุขภาพ
กลับสู่ดุลยภาพเดิม
หรือ
การเปลี่ยนแปลง
สุขภาพตอนเริ่มต้น

เข้าสู่ดุลยภาพใหม่ ภายใต้สิ่งแวดล้อมใหม่

รูปที่ 4 แผนภาพแสดงการเข้าสู่สมดุลของสุขภาพภายหลังจากมีสิ่งเร้ามากระทบต่อสุขภาพ
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นิยามของสุขภาพ
แม้ว่าสุขภาพ เป็นสิ่งปราถนาของคนทั่วโลก แต่ก็ไม่มีคําจํากัดความ / นิยามของสุขภาพที่
ใช้ได้อย่างสากล ทั้งนี้เป็นเพราะการนิยามนั้นขึ้นอยู่กับภูมิหลัง และการให้คุณค่าของแต่ละคน (De BIASE
1991 : 1) ที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ เรามักจะมีแนวโน้มที่จะคิดอย่างอัตโนมัติว่าสุขภาพเป็นเรื่อง
ความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล และเป็นปรากฏการณ์ในระดับปัจเจก แต่อย่างไรก็ตามสุขภาพของแต่ละ
บุคคลนั้นตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของเงื่อนไขทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจที่บุคคลนั้นอาศัย
อยู่ด้วย ดังนั้นการนิยามสุขภาพจึงเป็นการนิยามที่สัมพันธ์กับบริบท (context) ทางสังคมนั้นๆ เสมอ
และสุขภาพก็มิได้หมายถึงเพียงเฉพาะสุขภาพของปัจเจกแต่ยังครอบคลุมไปถึงสุขภาพครอบครัว
สุขภาพชุมชน หรือแม้แต่สุขภาพโลกด้วย (Wass 1997 : 33 – 38)
อย่างไรก็ตาม ใน (ร่าง) พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. …….. ที่ยังไม่มีกําหนดการ
ประกาศใช้ นั้น ได้ให้คําจํากัดความของคําว่าสุขภาพ ไว้ในมาตรา 3 ดังนี้
“สุขภาพ” หมายความว่า สุขภาวะที่สมบูรณ์และเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล ทั้งทาง
กาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ สุขภาพมิได้หมายถึงเฉพาะความไม่พิการและการไม่มีโรค
เท่านั้น (คณะอนุกรรมการยกร่าง พรบ. สุขภาพแห่งชาติ 2545 : 3)
สุขภาพองค์รวม (holistic health)
ดุลยภาพภายใน – ภายนอก
จากแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพที่ได้กล่าวมาแล้ว สาระสําคัญอยู่ที่การพยายามทําความเข้าใจ
เรื่อง ความสมดุลที่ไม่หยุดนิ่งแต่เป็นเอกภาพ ในที่นี้จะขอขยายความในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาวะสมดุล
ของหน่วยชีวิตที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก
นอกจากการปรับตัวทางเคมีฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายแล้ว มนุษย์ยังมีการปรับตัวในเชิง
พฤติกรรมและการปรับตัวในระดับจิตสํานึก การปรับตัวทั้งสองรูปแบบนี้หากเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ย่อมก่อให้เกิดแบบแผนความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งขึ้นมาในระดับบุคคล เราเรียกว่า วิถี
ชีวิต บุคลิกภาพ หรืออุปนิสัย แต่หากแบบแผนดังกล่าวเกิดขึ้นมาอย่างสอดคล้องกันทั้งชุมชนหรือทั้ง
สังคมและมีการสืบทอดต่อเนื่องกัน ก็ย่อมกลายเป็นวัฒนธรรมขึ้นมา วัฒนธรรมจะกลายเป็นปัจจัย
สําคัญที่กําหนดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทั้งในทางกายภาพและสังคม รวมถึงทัศนคติ
และความนึกคิด ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและทัศนคตินี้เองที่ส่งผลถึงดุลยภาพภายนอกและภายใน
บุคคลและโยงมาถึงสุขภาพและความเจ็บป่วยในที่สุด (พระไพศาล 2535 : 34 – 61) และด้วยความที่
วัฒนธรรมมีความแตกต่างในแต่ละท้องถิ่น กระบวนการชีววิทยาที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของคนในแต่
ละท้องถิ่นจึงมีความแตกต่างกันไปด้วย มิได้มีลักษณะสากล (โกมาตร 2542 : 54)
การอธิบายให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างดุลยภาพที่เกิดขึ้นจากภายในกับสิ่งแวดล้อมภายนอก
(วัฒนธรรม) นี้ ก็เพื่อชี้ว่าหน่วยชีวิตมีส่วนในการกําหนดสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมก็มีส่วน
กําหนดความเป็นไปของหน่วยชีวิตเช่นกัน เป็นการ “เคลื่อนไหว” ที่ไม่หยุดนิ่งเฉกเช่นเดียวกับการ
เคลื่อนไหวภายในหน่วยชีวิตเอง
ดังนั้นสุขภาพที่เป็นภาพระดับบุคคล จึงถูกขยายความให้กว้างออกไปเป็นสุขภาพครอบครัว
สุขภาพสังคม ดังตัวอย่างปรากฏการณ์ที่ คาร์ล ไซมันตัน ได้สรุปให้ ฟริตจ๊อฟ คาปร้าเห็นภาพ
เกี่ยวกับผู้ป่วยทางจิตว่า สิ่งที่น่าตื่นเต้นสําหรับการเจ็บป่วยทางจิตใจ คือ ผู้ป่วยจิตเภท ไม่มีใครเลยที่
เป็นมะเร็ง จึงเป็นข้อน่าสังเกตว่า หากใครต้องเผชิญกับสถานการณ์ชีวิตที่ตึงเครียด วิถีทางหนึ่งคือการ
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สิ่งรบกวน
หน่วยชีวิต
ปรับตัว
พฤติกรรม

จิตสํานึก

ปัจเจก

ชุมชน

อุปนิสัย

วัฒนธรรม

รูปที่ 5 แผนภาพแสดงการปรับตัวของหน่วยชีวิตเพื่อให้เกิดดุลยภาพภายใน - ภายนอก
จากแผนภาพ หากขีดเส้นแบ่งภาพให้มีลักษณะเหมือนสัญลักษณ์หยิน – หยาง โดยลากเส้น
จากบนลงล่าง ให้แบ่งพื้นที่ของปัจเจกกับชุมชนออกจากกันในแนวซ้ายขวา ภาพที่ได้ก็จะบ่งบอกถึงดุล
ภาพระหว่างหน่วยชีวิตที่เป็นปัจเจก สัมพันธ์กับสภาพสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา
แพทย์กับความไม่เข้าใจเรื่องดุลยภาพภายใน – ภายนอก
มีปรากฏการณ์หลายอย่างที่บ่งบอกถึงความเพิกเฉยของแพทย์ต่อเรื่องดุลยภาพภายในภายนอก
ของผู้ป่วย นับตั้งแต่ผู้ป่วยเดินเข้าโรงพยาบาล ก็จะพบกับเทคโนโลยี ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อตรวจหาความ
ผิดปกติทางกายภาพ จุดหลักมิใช่เพื่อความสะดวกสบายของแพทย์เท่านั้นแต่ยังเพื่อให้เกิดระยะห่าง
ระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์อันเป็นการป้องกันมิให้เกิดอคติในการตรวจ แม้แต่หูฟังของแพทย์ก็ถูกใช้เพื่อ
ฟังเสียงที่อยู่ภายในจนแพทย์ไม่ได้ฟังเสียงจากปากของผู้ป่วย เทคโนโลยีรุ่นหลังๆ แพทย์ไม่จําเป็นต้อง
เห็นหน้าหรือพูดคุยกับผู้ป่วยเลยก็ได้เพียงเพื่อวัถตุประสงค์ในการป้องกันอคติในการตรวจ แต่ต้อง
สูญเสียปฏิสัมพันธ์อันพึงมีกับผู้ป่วยไป (พระไพศาล 2535 : 41)
30

คู่มือ: DCOM 603 DentCMU

แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพและสุขภาพองค์รวม

ในขั้นตอนการตรวจและวินิจฉัย แพทย์ก็เลือกทําบางอย่างและละทิ้งสิ่งสําคัญบางอย่างไป
เช่น แม้นจะมีการศึกษาพบว่า บทบาทของจิตและปัจจัยทางบุคลิกภาพมีผลต่อโรคหัวใจ
องค์ประกอบทางด้านอารมณ์ มีผลต่อการพัฒนาไปของโรคมะเร็ง แต่การแพทย์เองก็ยังไม่เปิดรับ
ความคิดเช่นนี้ เพราะหากว่าจิตมีความสําคัญ หมายความว่า แพทย์จะต้องพูดถึงเรื่องของจิตเมื่อ
ทํางานกับผู้ป่วย แต่พวกเขาไม่ได้รับการฝึกฝนมาให้ทําเช่นนั้นได้จากโรงเรียนแพทย์ ดังนั้น จึงง่ายกว่า
สําหรับพวกเขาในการปฎิเสธองค์ประกอบทางด้านจิตวิทยาแทนที่จะเปลี่ยนแปลงบทบาทของตัวเอง
(คาปร้า 2532 : 232) อีกกรณีหนึ่ง คือ แพทย์ส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าใจได้ว่า ความเป็นปกติสุขนั้น
เป็นอย่างไรทั้งนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ถูกฝึกให้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องความปกติสุข และเนื่องจากพวกเขา
มองไม่เห็นถึงความสําคัญของการมีสัญญาณทั้ง 2 ชนิด ในตัวคนเดียว พวกเขาจึงมองเห็นแต่ความ
ป่วย และวินิจฉัยว่าคุณป่วย มากกว่าจะบอกว่ามีสุขภาพดี (พระไพศาล 2535 : 44)
ในยามที่ผู้ป่วยต้องนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาล ผู้ป่วยก็จะกลายเป็นบุคคลนิรนามเพราะการ
เปลื้องเขาออกจากเอกลักษณ์ทางสังคมที่เขาเคยมี เช่น ชาติพันธ์ อาชีพการงาน ครอบครัว ตลอดจน
ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่เขาคุ้นเคย ต้องแต่งชุดผู้ป่วยเหมือนกันหมด กินอาหารอย่างเดียวกัน ปัจจัย
ดังกล่าว ไม่ว่าจะมีผลต่อกระบวนการของโรคอย่างไรก็จะถูกตัดทิ้งออกไปอย่างตั้งใจ
ตรงข้ามกับการแพทย์จีน หมอในอุดมคติคือ ปราชญ์ผู้รู้วิธีการทํางานของแบบแผนเอกภพ
ทั้งหมด โดยที่การวินิจฉัยโรค มิได้หมายถึงการจัดประเภทผู้ป่วยโดยระบุว่าเป็นโรคใดโรคหนึ่ง แต่เป็น
การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะโดยรวมของผู้ป่วยทั้งทางกายและใจให้ครบถ้วนเท่าที่จะทําได้ตลอดจน
ความสัมพันธ์ของผู้ป่วยกับธรรมชาติและสังคมแวดล้อม (คาปร้า 2539 : 76)
องค์รวมแห่งสุขภาพ
Holistic มาจากภาษากรีกคําว่า “Holos” หมายถึงทัศนะที่ถือว่า ความเป็นจริงทั้งหมดของ
สิ่งใด (whole) ย่อมมีคุณสมบัติสําคัญเฉพาะ ซึ่งเราไม่อาจจะทําความเข้าใจได้โดยการแยกสิ่งนั้น
ออกเป็นส่วนย่อยๆ (parts) แล้วศึกษาจากคุณสมบัติของสิ่งย่อยๆ นั้น แม้จะเอาคุณสมบัติของ
ส่วนย่อยๆ นั้นมารวมกัน ก็ไม่สามารถเทียบความหมายหรือความสําคัญกับคุณสมบัติขององค์รวมเดิมได้
คํากล่าวข้างต้นนี้ อาจทําให้เข้าใจง่ายขึ้นด้วยข้อสรุปของนักคิดกลุ่ม Gestalt ที่กล่าวว่า
“The whole is not equal to sum of the parts”
(กาญจนา, 2534 :10 – 11)
holistic health จึงหมายถึงสุขภาพโดยรวมที่ไม่สามารถแยกย่อยออกมาพิจารณาแบบเป็น
ส่วนๆ ได้ เป็นสุขภาพที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ทั้ง กาย จิต และสังคมสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันอย่างเป็น
เอกภาพ หรืออธิบายในเชิงดุลยภาพได้ว่า หน่วยชีวิตแต่ละหน่วยมีการกระทําอย่างต่อเนื่องกับ
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคม มันไม่เพียงแต่ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมตลอดเวลาเท่ากัน
หากยังส่งผลกระทบและเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้ด้วย (คาปร้า 2539: 78)
ถึงตอนนี้แล้ว ก็จะเห็นว่าแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ (concept of health) ที่ได้กล่าวมาตั้งแต่ต้น
คือเนื้อหาที่สอดรับกันได้กับแนวคิดในเรื่องสุขภาพองค์รวม (holistic health) จนแทบจะเป็นเรื่อง
เดียวกัน บางคนถึงกับสรุปว่าสุขภาพกับสุขภาพองค์รวมเป็นเรื่องเดียวกัน เพราะคําว่าสุขภาพก็มีนัย
ของความเป็นองค์รวมอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี แนวคิดสุขภาพองค์รวมก็เป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นมาเพื่อคานต่อ
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การแพทย์ชีวภาพ
1. แยกส่วน
2. รวมศูนย์
3. บริการเหมือนผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป
4. ทุนเป็นปัจจัยหลัก
5. มุ่งเติบโตทางวัตถุอย่างไม่มีขีดจํากัด
6. เน้นเทคโนโลยีชั้นสูง

การแพทย์องค์รวม
1. ผสานรวม
2. กระจายอํานาจ
3. เน้นลักษณะเฉพาะตัวผู้ป่วย
4. มนุษย์เป็นปัจจัยหลัก / มนุษยธรรม
5. ตระหนักถึงสมดุลทางนิเวศวิทยา
6. เน้นเทคโนโลยีเหมาะสม

การนําแนวคิดเรื่องสุขภาพองค์รวมไปใช้ในการบําบัดรักษา ที่ต้องเน้นเป็นกรณีพิเศษคือ
ประเด็นข้อ 3 ที่กล่าวถึง การเน้นลักษณะเฉพาะตัวของผู้ป่วย แม้นว่าโรคจํานวนมากจะบําบัดได้โดย
การเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้ป่วย เปลี่ยนนิสัยการบริโภค ปรับปรุงความสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่
ต้องอาศัยความพยายามของผู้ป่วยเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม พึงตระหนักว่า ความรับผิดชอบของผู้ป่วยใน
ฐานะปัจเจกบุคคลจะทําได้ตราบเท่าที่มีเสรีภาพในการดูแลรักษาตัวเอง แต่ในความเป็นจริง เสรีภาพนี้
มักถูกลดทอนโดยสภาพสังคมและวัฒนธรรม ยิ่งไปกว่านั้นปัญหาสุขภาพหลายประการเกิดขึ้นจาก
ปัจจัยทางเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งจะแก้ไขได้ก็ด้วยการผนึกกําลังกระทําร่วมกันเป็นกลุ่มก้อน ความ
รับผิดชอบของปัจเจกบุคคลต้องทําควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกับ การรักษาสุขภาพ
ของปัจเจกบุคคลไม่อาจแยกขาดจากนโยบายและปฎิบัติการทางสังคม “การดูแลรักษาสุขภาพของสังคม”
ดูเป็นคําที่เหมาะสําหรับนโยบายและกิจกรรมที่ดําเนินร่วมกัน เพื่อผดุงรักษาและพัฒนาสุขภาพ
(คาปร้า 2539 : 99)
หากทําความเข้าใจในเรื่องนี้ได้ดีแล้ว จะเป็นพื้นฐานสําคัญในการทําความเข้าใจเรือ่ งการส่งเสริม
สุขภาพแนวใหม่ที่จะได้กล่าวถึงต่อไป
ทิ้งท้าย
ท่านคิดอย่างไรกับคําพูดต่อไปนี้
บุคคลจะได้ชื่อว่าสุขภาพดี มิได้อยู่ที่ว่าเขารู้สึกสบายดีหรือไม่
แต่ ขึ้นอยู่กับหมอว่าจะให้ใบรับรองยืนยันหรือไม่
การรู้ว่ามีอะไรอยู่ในหัวผู้ป่วย มีความสําคัญพอๆ กับรู้ว่ามี(ความผิดปกติอะไรในปากผู้ป่วย
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การสงเสริมสุขภาพในชุมชน

:
วิธีคิด และ วิธีคิด

“การส่งเสริมสุขภาพ” เป็นกระแสที่จัดได้ว่า “มาแรง” ในวงการสาธารณสุขไทยอย่างน้อยก็
ในราว 10 ปีมานี้ อย่างไรก็ดี แนวคิดเรื่อง “การส่งเสริมสุขภาพ” นั้น ได้ถูกให้ความหมาย ถูกเข้าใจ
และถูกนําไปปฏิบัติในรูปแบบและทิศทางที่แตกต่างหลากหลาย หากไปเปิดอ่านตําราไม่ว่าจะเป็นของ
เทศหรือไทย จะพบได้ว่า “การส่งเสริมสุขภาพ” ในตําราแต่ละเล่มนั้นมีความแตกต่างกันชนิดที่
บางครั้งไม่น่าเชื่อว่าเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ ร่มเงาของคําว่า “การส่งเสริมสุขภาพ” คําเดียวกันได้อย่างไร
แนวคิดนี้จึงเป็นแนวคิดหนึ่งที่คนต่างคน ต่าง ภูมิหลัง ต่างประสบการณ์อาจจะมีความเข้าใจในทิศทาง
ที่แตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงและก็มิอาจฟันธง ตัดสินได้ว่า ความหมาย ความเข้าใจ และวิธีปฏิบัติ
แบบไหนเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากน้อยกว่ากัน
บทความนี้จึงเป็นเพียงการเสนอแนวทางหนึ่งของการให้ความหมาย การทําความเข้าใจต่อสิ่ง
ที่เรียกว่า “การส่งเสริมสุขภาพ” ซึ่งเป็นแนวทางที่ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตกผลึกมาจากการเรียนรู้ในช่วงเวลาหนึ่ง และต้องเน้นย้ําว่าบทความนี้ไม่ได้
ต้องการเสนอว่า “เนื้อหาใน บทความนี้เป็นคําอธิบายที่ถูกต้องที่สุดของ “การส่งเสริมสุขภาพ” ส่วน
คําอธิบายอื่นนับว่าใช้ไม่ได้เสียทั้งหมด” แต่เป็นเพียง “การเสนอแนวทางหนึ่งในการทําความเข้าใจต่อ
สิ่งที่เรียกว่าการส่งเสริมสุขภาพ” เท่านั้นเอง
สิ่งที่ “เรียก” และ “ไม่เรียก” ว่าการส่งเสริมสุขภาพ
งาน “ส่งเสริมสุขภาพ” เป็นงานที่โดยทั่วไปเรามักเรียกรวมกันอย่างลําลองว่างาน “ส่งเสริมป้องกัน”
และหากถามทันตบุคลากรว่าเคยมีประสบการณ์ในการทํางานส่งเสริมสุขภาพอะไรกันมาบ้าง คําตอบ
ที่จะได้รับคงวนเวียนอยู่แถวๆ “เคลือบหลุมร่องฟัน” “สอนแปรงฟัน” “ให้ทันตสุขศึกษา” “งานเฝ้า
ระวังฯ” ฯลฯ หรือถ้าตั้ง คําถามเดียวกันกับบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ คําตอบที่ได้รับคงจะได้แก่ “การ
ฝากครรภ์” “เยี่ยมบ้าน” “ฉีดวัคซีนเด็ก” “กําจัดลูกน้ํายุงลาย” ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะมิใช่การ
ส่งเสริมสุขภาพตามแนวคิดที่กําลังจะพูดถึงต่อไปนี้ เพราะเหตุใดจึงกล่าวเช่นนั้น แล้วการส่งเสริม
สุขภาพคืออะไรกันแน่
ก่อนที่จะอธิบายเหตุผลว่าเหตุใดจึงไม่เรียกงานที่กล่าวมาข้างต้นว่าเป็นการส่งเสริมสุขภาพ
คงต้องเริ่มจากการทําความเข้าใจก่อนว่า “การส่งเสริมสุขภาพ” กับ “การป้องกันโรค” นั้นมีความ
แตกต่างกันอย่างไร
การส่งเสริมสุขภาพ
ระดับตติยภูมิ
สุขภาพดี

ระดับทุติยภูมิ ระดับปฐมภูมิ

การเปลี่ยนแปลง ยกระดับ การลด / ขจัด การวินิจฉัยโรค
สังคม / ชุมชน คุณภาพชีวิต ปัจจัยเสี่ยง และรักษาทันที

ฟื้นฟูสภาพ
ความพิการ

ระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ

ระดับตติยภูมิ

โรคลดลง

การป้องกันโรค

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงความแตกต่างระหว่างการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
(ดัดแปลงจาก Brown, 1985 อ้างถึงใน ศศิธร ไชยประสิทธิ์. 2544: 60)
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หากมองอย่ างผิ วเผิ นอาจบอกได้ไม่แน่ชัดนักว่าการส่งเสริมสุขภาพกั บการป้องกั นโรคนั้น
ต่างกันอย่างไร แต่หากพิจารณาจากแผนภาพข้างต้นจะเห็นได้ว่าการป้องกันโรคแบ่งออกได้เป็น 3
ระดับ โดยในระดับเบื้องต้นหรือปฐมภูมิจะมุ่งเน้นไปที่การลดหรือการขจัดปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิด
โรค ซึ่งการป้องกันโรคในระดับนี้ไม่มีความต่างจากการส่งเสริมสุขภาพในระดับปฐมภูมิซึ่งก็มุ่งเน้นไปที่
ประเด็นเดียวกันคือการลดหรือการขจัดปัจจัยเสี่ยง แต่หากพิจารณาในระดับขั้นต่อๆ ไปจะเห็นได้ว่า
การป้องกันโรคจะมุ่งเน้นไปสู่เป้าหมายคือการทําให้โรคลดลงหรือการทําให้ปราศจากโรค (ซึ่งนอกจาก
จะทําได้โดยการลดปัจจัยเสี่ยงก่อนที่จะเกิดโรคแล้ว เมื่อมีโรคเกิดขึ้นก็จะต้องทําการวินิจฉัยให้ได้แต่
เนิ่นๆ และทําการรักษาทันที และหากโรคลุกลามจนเกิดการสูญเสียอวัยวะหรือพิการก็ต้องทําการ
ฟื้นฟูสภาพให้กลับมาใช้งานได้ปกติ) ส่วนการส่งเสริมสุขภาพจะมุ่งเน้นไปสู่การมีสุขภาพดีผ่านการลด
ปัจจัยเสี่ยง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมและชุมชนให้ดีขึ้น
จากจุดเริ่มต้นที่เหมือนกัน (คือการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคระดับปฐมภูมิ) แต่
เป้าหมายปลายทางกลับแตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิง เพราะการไม่มีโรคหรือการปราศจากโรคนั้น
มิใช่สิ่งเดียวกับการมีสุขภาพดี และสุขภาพดีนั้นก็มิจําเป็นต้องเป็นจะต้องปราศจากโรคแต่อย่างใด
การมีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บใดๆ ก็มิได้เป็นสิ่งเดียวกับการมีสุขภาพดี แต่การที่จะมี
สุขภาพที่ดีหรือมีสุขภาวะนั้นยังมีเงื่อนไขอื่นอีกมากมายที่เป็นตัวกําหนดไม่ว่าจะเป็นครอบครัว สังคม
และสภาพแวดล้อมที่คนผู้นั้นอาศัยอยู่ หรือความพึงพอใจและมุมมองที่คนแต่ละคนจะมีต่อชีวิตและ
สุขภาพของตนเอง ในแง่นี้ ถึงแม้ใครสักคนที่มีการติดเชื้อ HIV หรือมีมะเร็งเนื้อร้ายอยู่ในร่างกาย ก็
ยังคงอาจนับว่ามีสุขภาพที่ดีหรือมีสุขภาวะที่ดีได้หากเขาหรือเธอมีชีวิตที่ปกติสุข ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลาง
สิ่งแวดล้อม สังคม ครอบครัวที่ดี และมีความพึงพอใจกับสุขภาพและชีวิตของตนเอง
ในแง่นี้ “การยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน” และ “การเปลี่ยนแปลงสังคมและชุมชนให้ดีขึ้น”
เพื่อมุ่งหวังการมีสุขภาพดีจึงเป็นทั้งทิศทางและเป้าหมายที่ทําให้การส่งเสริมสุขภาพแตกต่างออกไป
อย่างสิ้นเชิงจากการป้องกันโรคที่มีเป้าหมายอยู่ที่การลดโรคเป็นสําคัญ และข้อแตกต่างที่สําคัญอีก
ประการหนึ่งก็คือการป้องกันโรคนั้น มุ่งเน้นการทํางานในกรอบความคิดเรื่องโรค ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความ
ซับซ้อนและต้องพึ่งพาความรู้เฉพาะทางการแพทย์พื้นที่การทํางานในเรื่องของโรคจึงเป็นพื้นที่ปิดและ
แยกบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนออกจากกันด้วยการขีดเส้นแบ่งแดนระหว่างความเป็น “ผู้รู้”
และ “ผู้ไม่รู้” ด้วยเส้นที่ถูกขีดขึ้นด้วยกรอบของการมองโรคเช่นนี้ทําให้ โอกาสที่ชุมชนและประชาชน
ทั่วไปจะเข้ามามีส่วนร่วมจึงเป็นไปได้ยาก บทบาทในการทํางานด้านการป้องกันโรคจึงต้องเป็น
ภาระหน้าที่ที่บุคลากรสาธารณสุขต้องแบกรับอยู่ตลอดไป เพราะหากวันใดที่เรารามือลง โรคก็จะ
กลับคืนมาได้ใหม่ ส่วนการส่งเสริมสุขภาพนั้นมุ่งเน้นการทํางานในกรอบความคิดเรื่องสุขภาพซึ่งเป็น
พื้นที่ที่ไม่มีเส้นขีดแบ่งระหว่างความเป็น “ผู้รู้” และ “ผู้ไม่รู้” ทุกคนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรสาธารณสุข
คนนอกวงการ และที่สําคัญคือชาวบ้าน จึงสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานได้ทุกคน การทํางาน
ตามแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพจึงไม่ได้เป็นเพียงภาระหน้าที่ของเฉพาะบุคลากรสาธารณสุขเท่านั้น
หากแต่เป็น “บทบาทแห่งยุคของทุกคน” (ศศิธร ไชยประสิทธิ์, 2544:35)
จากแผนภาพและคําอธิบายข้างต้น เราจึงสามารถกล่าวได้ว่า ไม่ว่าจะเป็น“การเคลือบหลุม
ร่องฟัน” “สอนแปรงฟัน” “ให้ทันตสุขศึกษา” “งานเฝ้าระวังฯ” หรือ “การฝากครรภ์” “เยี่ยมบ้าน
หลังคลอด” “ฉีดวัคซีนเด็ก” “กําจัดลูกน้ํายุงลาย” ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่อยู่ในระดับของการ
ป้องกันโรคขั้นปฐมภูมิเพราะเป็นการมุ่งขจัดปัจจัยเสี่ยง เพื่อเป้าหมายคือ การลดการเกิดฟันผุ การลด
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ความแตกต่างระหว่างการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเป็นด่านสําคัญด่านแรกที่เรา
จําเป็นต้องทําความเข้าใจ เพื่อที่จะแยกให้ออกว่าสิ่งที่เรากําลังคิด กําลังทําอยู่นั้นเป็นสิ่งที่เรียกว่า การ
ส่งเสริมสุขภาพแน่หรือ หรือแท้ที่จริงแล้วมันเป็นเพียงการป้องกันโรค การที่กล่าวเช่นนี้มิได้
หมายความว่าการป้องกันโรคนั้นไม่มีความสําคัญ หากแต่ถ้าจะเลือกเดินมาบนเส้นทางของการ
ส่งเสริมสุขภาพ เราจําต้องมีแผนที่ทางความคิดที่กํากับวิธีคิดและหนทางเดินของเราอย่างชัดเจน
เสียก่อนในเบื้องต้นเท่านั้นเอง
ฐานความคิดสําคัญฐานที่ 1: สุขภาพคือความรับผิดชอบของปัจเจกหรือสังคม
การที่จะเริ่มทําความเข้าใจความหมายของการส่งเสริมสุขภาพได้อย่างถ่องแท้นั้น นอกจาก
จะต้องจําแนกความแตกต่างระหว่างการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคแล้ว ฐานความคิดที่สําคัญ
อย่างหนึ่งก็คือความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง –สุขภาพ–บุคคลในฐานะปัจเจก และ-สังคม

H
H
ภาพ ก.

ภาพ ข.

ภาพที่ 2 ภาพจําลองความคิดความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพ ปัจเจกบุคคล และสังคม
(ดัดแปลงจาก Hjort and Waaler,1986 อ้างถึงใน ศศิธร ไชยประสิทธิ์, 2544:27)
จากภาพด้านบน ภาพ ก. คือการเปรียบเปรยกับฐานความคิดที่เชื่อว่า ปัจเจกแต่ละคนกําลัง
เข็นก้อนสุขภาพตนเองไปบนหนทางที่ราบเรียบ ในแง่นี้สุขภาพจึงกลายเป็นภาระหน้าที่ของปัจเจกผู้
เป็นเจ้าของสุขภาพเองที่จะต้องรับผิดชอบในการเข็นก้อนสุขภาพของตนเองไปให้ตลอดรอดฝั่ง ซึ่งหาก
เราเชื่อในฐานคิดนี้การที่เราจะทําให้คนแต่ละคนสามารถเข็นสุขภาพตนเองไปได้ตลอดรอดฝั่งจะ
สามารถทําได้โดยวิธีการใดๆ ก็ตามที่ทําให้คนแต่ละคนมีความแข็งแรงที่สุด กิจกรรมบนฐานคิดเช่นนี้
สะท้อนออกมาในรูปของการมุ่งทํางานกับปัจเจก เช่น การให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการ
ป้องกันโรค การฉีดวัคซีน การออกกําลังกาย หรือการสอนทันตสุขศึกษา เคลือบฟลูออไรด์หรือเคลือบ
หลุมร่องฟัน เป็นต้น
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แต่ในความเป็นจริงฐานคิดเช่นนี้อาจมิใช่สิ่งที่ถูกต้องนัก เพราะในความเป็นจริงมนุษย์มิได้
กําลังเข็น สุขภาพไปบนหนทางที่ราบเรียบ หากแต่ต้องเข็นและแบกรับสุขภาพของตนไปบนทางแห่ง
สังคมที่มีความชันกั้นขวางอยู่ ดังภาพ ข. ความชันนั้นมีตั้งแต่ปัญหาความยากจน การศึกษา เศรษฐกิจ
ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่คุกคามต่อสุขภาพ จากฐานความคิดนี้จึงกล่าวได้ว่า ไม่ว่าบุคคลผู้นั้นจะมี
ความแข็งแรงส่วนตัวมากเพียงใดก็ตาม ก็มิอาจแบกรับภาระสุขภาพของตนไปได้ตลอดรอดฝั่งบน
สังคมที่มีความชันที่คอยแต่จะผลัก สุขภาพให้กลิ้งตกลงมาทับเจ้าของสุขภาพตลอดเวลา หรือหาก
จะกล่าวอีกแบบหนึ่งก็คือว่าการดํารงชีวิตอยู่ในสภาวะทางสังคมที่มีความชันต่างกันสามารถทําให้
มนุษย์มีสุขภาพหรือสุขภาวะที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น การที่คน 2 คนที่มีความรู้ในการดูแลสุขภาพและ
คุณสมบัติทางร่างกายเหมือนกันทุกประการ แต่บุคคลหนึ่งต้องใช้ชีวิตอยู่ในเมืองขนาดใหญ่ที่เต็มไป
ด้วยการแก่งแย่งเแข่งขันท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่เป็นพิษ แต่อีกบุคคลหนึ่งมีชีวิตอยู่ในเมืองเล็กๆ
ที่สงบเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติ บุคคล 2 คนนี้ย่อมที่จะมีสุขภาพที่แตกต่างกันออกไปอย่างแน่นอน
แม้ว่าบุคคลทั้ง 2 จะมีคุณสมบัติต่างๆ เหมือนกันทุกประการก็ตามที
บนฐานความคิดสังคมแห่งความชันเช่นนี้ทําให้ทิศทางของการทํางานส่งเสริมสุขภาพจึงต้อง
ไม่มุ่งเน้นที่การทําให้ปัจเจกแต่ละคนแข็งแรงที่สุด และต้องมิใช่เป็นการผลักภาระให้ปัจเจกแต่ละคน
ต้องดูแลสุขภาพของตนเองแต่เพียงด้านเดียว หากแต่ต้องพยายามลดความชันทางสังคมที่คุกคาม
สุขภาพของปัจเจกแต่ละคนลง และมุ่งเน้นให้สุขภาพของปัจเจกแต่ละคนเป็นภาระที่ต้องรับผิดชอบ
ร่วมกันของชุมชนและสังคม ด้วยเหตุนี้การส่งเสริมสุขภาพในระดับตติยภูมิ (ตามภาพที่ 1) จึงมุ่งหวัง
เป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมและชุมชนให้มีความเหมาะสมนั่นเอง
ฐานความคิดสําคัญฐานที่ 2: ส่งเสริมสุขภาพคือการเสริมสร้างพลังอํานาจแก่ชุมชน
ท่ามกลางกระแสแห่งการส่งเสริมสุขภาพที่พุ่งขึ้นสูงในสังคมไทยขณะนี้ แนวคิดของการ
ส่งเสริมสุขภาพภายใต้กฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter of Health Promotion) มักจะถูกอ้างอิงอยู่
เสมอในฐานะของ การส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ และการส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางนี้เองที่เป็นฐาน
ความคิดสําคัญอีกฐานหนึ่งที่บทความชิ้นนี้ใช้ในการทําความเข้าใจแนวทางการทํางานส่งเสริมสุขภาพ
เมื่อมีการอ้างอิงถึงการส่งเสริมสุขภาพภายใต้กฎบัตรออตตาวา สิ่งที่มักจะนิยมกล่าวถึง ก็คือ
การดําเนินงานภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก อันได้แก่ 1.การก่อกระแสกลุ่มพลังทางสังคม (Advocate) 2.
การเป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างกลุ่มหรือหน่วยงานต่างๆ (Mediate) และ 3.การเอื้ออํานวย
ให้ประชาชนได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ (Enable) (หรือที่อาจเรียกสั้นๆ ว่า ก่อกระแส ไกล่เกลี่ย
ประสาน และเกื้อกูลให้เกิด) เพื่อนําไปสู่กิจกรรมสําคัญ 5 กิจกรรม อันได้แก่ 1.การสร้างนโยบาย
สาธารณะที่เอื้ออํานวยต่อการมีสุขภาพที่ดี 2.การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ 3.การพัฒนา
ทักษะส่วนบุคคล 4.การเสริมความเข้มแข็งของการทํางานในชุมชน และ 5.การปรับระบบบริการ
สาธารณสุข แต่บทความชิ้นนี้จะชวนให้มองผ่าน “เรื่องฮิต” เหล่านี้ไปในเบื้องต้น (โดยจะกลับมา
กล่าวถึง “เรื่องฮิต” เหล่านี้ในภายหลัง) และชี้ชวนให้กลับมาเริ่มต้นที่การทําความเข้าใจกับนิยามของ
การส่งเสริมสุขภาพภายใต้กฎบัตรออตตาวาเสียก่อน ซึ่งนิยามดังกล่าวมีอยู่ว่า
“การส่งเสริมสุขภาพหมายถึง กระบวนการเพื่อให้ประชาชนเพิ่ม
ความสามารถในการควบคุมและสร้างเสริมสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้น เพื่อให้มี
สุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม”
(World Health Organization, 1986 อ้างใน ศศิธร ไชยประสิทธิ์, 2544: 36)
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หากพิจารณานิยามข้างต้นอย่างลึกซึ้ง จะพบว่านิยามนี้กล่าวถึง “การมีสุขภาพที่ดีทั้ง
ร่างกาย จิตใจ และสังคม” ไว้ในฐานะที่เป็นเป้าหมายของการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพ และเราจะ
สามารถบรรลุถึงเป้าหมายได้ก็ด้วยการทําให้ “ประชาชนเพิ่มความสามารถในการควบคุมและสร้าง
เสริมสุขภาพตนเองให้ดีขึ้น” ภายใต้นิยามเช่นนี้ “การทําให้ประชาชนเพิ่มความสามารถ” จึงเป็น
แนวคิดที่เป็นหัวใจหลักของการทํางานส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งแนวคิดนี้ก็คือแนวคิดที่เราเรียกกันว่า “การ
เสริมสร้างพลังอํานาจ (Empowerment)” นั่นเอง
คําว่า “การเสริมสร้างพลังอํานาจ” ก็เป็นอีกคําหนึ่งที่มีผู้กันมากมายภายใต้ความหมายที่
แตกต่างกันไป แต่พอที่จะสรุปได้ว่า การเสริมสร้างพลังอํานาจนั้น หมายถึง “การคืนอํานาจ
ความรู้ ทักษะและทรัพยากรอื่นๆ ให้กับชุมชน ทําให้ผู้คนได้พัฒนาทักษะและยกระดับสู่การ
ตระหนักถึงและให้ความเคารพต่อพลัง ความสามารถ และอํานาจที่ตนเองมีอยู่ การเสริมสร้าง
พลังอํานาจให้แก่ชุมชนจึงเป็นขั้วที่อยู่ด้านตรงข้ามกับการเข้าไปควบคุม จัดการ ดูแล และเยียวยา
รักษาชุมชน” (ศศิธร ไชยประสิทธิ์, 2544: 70) (Mason et.al., 1991 และ Green & Raeburn, 1988
อ้างใน Rodwell, Christine M., 1996)
หากร้อยเรียงความคิดจากฐานคิดที่ 1 (ที่เสนอมุมมองว่าสุขภาพของปัจเจกขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ของสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่ สุขภาพที่ดีจึงมิใช่ภาระของใครคนใดคนหนึ่ง
หากแต่เป็นภาระร่วมกันของชุมชนและสังคม) มาถึงนิยามของการส่งเสริมสุขภาพดังที่กล่าวข้างต้น
การเสริมสร้างพลังอํานาจของชุมชนจึงกลายเป็นฐานคิดสําคัญฐานที่ 2 ที่เป็นทั้งกระบวนการที่จะ
นําไปสู่การบรรลุเป้าหมายคือการมี สุขภาพที่ดี ในขณะเดียวกับที่เป็นเป้าหมายในตัวของมันเอง
หมายความว่าการดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้นิยามเช่นนี้จึงเป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมาย คือ
“การทําให้ชุมชนมี ศักยภาพ พลัง และ อํานาจในการที่จะจัดการ ควบคุม ดูแลสุขภาพของตนเองได้”
(อํานาจ ศรีรัตนบัลล์, 2547)
ฐานความคิดสําคัญฐานที่ 3: “การมีส่วนร่วม” ในฐานะเป็นกระบวนการเพื่อไปสู่เป้าหมาย
คําถามสําคัญเมื่อกล่าวมาถึงตอนนี้ก็คือ หากเป้าหมายของการทํางานส่งเสริมสุขภาพคือ การ
เสริมสร้างพลังอํานาจให้กับชุมชน บทบาทของบุคลากรสาธารณสุข และความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร
สาธารณสุขกับชุมชนควรจะต้องดําเนินไปในลักษณะเช่นใด
การดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพในแนวทางนี้บุคลากรสาธารณสุขในฐานะที่เป็นคนนอกจําต้อง
ละเลิกการใช้อํานาจที่เหนือกว่าของตนในการเข้าไปควบคุม จัดการดูแล และเยียวยารักษา แต่จะต้อง
ดําเนินการด้วยความระมัดระวังเพื่อช่วยให้ชุมชนได้ก่อกําเนิด เพิ่มพูนพลังอํานาจของตนขึ้นมาจาก
ภายใน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรสาธารณสุขกับชุมชนจึงต้องไม่เป็นไปในลักษณะของ
ความสัมพันธ์ในแนวดิ่งระหว่างผู้ที่เหนือกว่ากับผู้ที่ต่ํากว่า หรือผู้ที่รู้มากกว่ากับผู้ที่รู้น้อยกว่าหรือไม่รู้
อะไรเลย หากแต่จะต้องเป็นความสัมพันธ์ในแนวราบระหว่างเพื่อนร่วมงาน เป็นหุ้นส่วนที่ทํางานร่วมกัน
เพื่อก่อให้เกิดพลังอํานาจขึ้นภายในชุมชน (อํานาจ ศรีรัตนบัลล์, 2547) (Rodwell, Christine M., 1996)
หากเราย้อนกลับไปดูที่ความหมายของการส่งเสริมสุขภาพที่กล่าวไปแล้วข้างต้นอีกครั้งที่
กล่าวไว้ว่า “การส่งเสริมสุขภาพหมายถึง กระบวนการเพื่อให้ประชาชนเพิ่มความสามารถในการ
ควบคุมและสร้างเสริมสุขภาพของตนเองให้ดีขึ้น เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม” จะ
เห็นได้ว่าคําแรกที่ปรากฏอยู่ในความหมายนั้นคือคําว่า “กระบวนการ” การใช้คําว่า “กระบวนการ”
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แนวคิดเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชน” จึงเป็นแนวคิดที่เป็นหัวใจอีกดวงหนึ่งของการ
ทํางานงานส่งเสริมสุขภาพ และอีกเช่นเคยที่แนวคิดนี้ก็ถูกนําไปให้ความหมายและถือปฏิบัติในทิศทาง
ที่หลากหลาย และหลายๆ ครั้งที่แนวคิด “การมีส่วนร่วมของชุมชน” กลับถูกนําไปใช้ในฐานะของการ
เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่บุคลากรสาธารณสุขใช้ท่องบ่นเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับงานของตน และ
เพื่อเป็นใบรับประกันว่าการทํางานของตนนั้นเป็นสิ่งที่ทันยุคทันสมัยไม่เก่าแก่โบราณ แต่เมื่อไป
พิจารณาดูในเนื้องานที่ทําอย่างลึกๆ แล้วกลับไม่พบร่องรอยของการมีส่วนร่วมของชุมชนดํารงอยู่แต่
อย่างใด การมีส่วนร่วมของชุมชน จึงเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่มักถูกหยิบยกมากล่าวอ้างอยู่เสมอไม่ว่าการ
ทํางานนั้นจะเป็นไปในรูปของการมีส่วนร่วมจริงหรือไม่ เมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงจําต้องหวนกลับมา
พิจารณากันอย่างถี่ถ้วนอีกครั้งว่า แท้ที่จริงแล้วแนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้นหมายความว่า
อย่างไรกันแน่
อคิน รพีพัฒน์ (อ้างถึงใน วิชัย วิวัฒน์คุณูปการ, ไม่ระบุปีที่พิมพ์) ได้เสนอว่าขั้นตอนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการทํางานพัฒนานั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ขั้นตอน คือ
1.
2.
3.
4.
5.

ประชาชนมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและจัดลําดับความสําคัญของปัญหา
ประชาชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ และที่มาของปัญหา
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีการ และพิจารณาวางแผนแก้ปัญหา
ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแผน
ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผล วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและปัจจัยที่มีส่วนทําให้
เกิดความสําเร็จ

จะเห็นได้ว่าขั้นตอนของการทํางานที่จะสามารถเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมได้นั้น
ถูกแจกแจงไว้อย่างละเอียดยิบ ซึ่งการทํางานส่งเสริมสุขภาพที่เราจะทําในโลกแห่งความเป็นจริงอาจ
เป็นไปไม่ได้ที่จะยึดถือตามแนวทางของการมีส่วนร่วมจนครบสมบูรณ์ทั้ง 5 ประการ แต่การที่เราถือ
โครงการเพื่อแก้ปัญหาโครงการหนึ่งเดินเข้าไปในชุมชนแล้วขอให้ชุมชนมามีส่วนร่วมในการทํางาน
ตามโครงการนั้นย่อมมิอาจเรียกได้ว่าเป็นการทํางานภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วม (โครงการเฝ้าระวัง
ทันตสุขภาพเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนอันหนึ่งที่เป็นเช่นนี้) เพราะโครงการที่ดําเนินไปในทิศทางเช่นนี้เป็น
แต่เพียงการ “ขอความร่วมมือ” จากชุมชนเท่านั้นเอง และในเมื่อเป้าหมายของการทํางานส่งเสริม
สุขภาพคือการก่อให้เกิดพลังอํานาจในชุมชนผ่านการเรียนรู้ร่วมกันแล้ว “การขอความร่วมมือ” จึง
อาจมิใช่วิธีการที่จะสามารถนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายนั้นแต่อย่างใด
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ระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว ม ประชาชนควบคุม
อย่างแท้จริง
ได้รับมอบหมาย
ได้เข้าร่วมเป็นภาคี
ระดับการมีส่วนร่วม
พอเป็นพิธี

เป็นตัวแทน
ไม้ประดับ
เป็นผู้ให้คําปรึกษา

ได้รับข่าวสาร
ระดับการไม่มีส่วนร่วม ได้รับเยียวยา
ประชาชนถูกเชิด
ถูกจัดแจง

ประชาชนควบคุมโครงการพัฒนาสุขภาพได้อย่างสมบูรณ์
ประชาชนมีอํานาจตัดสินใจในโครงการเป็นส่วนใหญ่
ประชาชนอยู่ในฐานะหุ้นส่วนที่ได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
ร่วมทํางาน
ผู้นําบางคนถูกดึงเข้าร่วมโครงการในฐานะตัวแทนแต่เพียงในนาม
แต่ไม่มีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ
คนภายนอกถามความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ
แต่ไม่ให้ร่วมรับผิดชอบ
ประชาชนได้รับข่าวสารให้ปฏิบัติตามโครงการ
มีก ารเข้ า ถึง และสื่ อ สารทางเดีย วเพื่ อ ให้เ ปลี่ย นพฤติ ก รรมส่ ว น
บุคคล เช่น การให้สุขศึกษารายกลุ่ม
ประชาชนถูกจัดตั้ง ถูกขอร้องให้ทําตามคําสั่ง
หรือ ขอความร่วมมือ

ภาพที่3 ตารางการจําแนกระดับของการมีส่วนร่วม
(Arnstein, 1971 อ้างใน อุทัยวรรณ กาญจนกามล, 2541)
ตารางข้างต้นได้ช่วยแยกแยะระดับของการมีส่วนร่วมออกมาให้เห็นอย่างละเอียดว่าการ
ทํางานภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้นถูกตีความและนําไปใช้อย่างหลากหลาย ตั้งแต่ระดับ
ของการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ระดับการมีส่วนร่วมพอเป็นพิธี ไปจนถึงระดับของการที่เพียงแต่อ้าง
แนวคิด “การมีส่วนร่วม” แต่แท้ที่จริงอยู่ในระดับของการไม่มีส่วนร่วม ความแตกต่างระหว่าง “การมี
ส่วนร่วมของชุมชน” และ “การขอความร่วมมือจากชุมชน” และ ตารางแยกแยะระดับของการมีส่วน
ร่วมข้างต้น จึงเปรียบเสมือนแผนที่ทางความคิดที่เราจะสามารถใช้ตรวจสอบแนวทางการดําเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพของเราได้ว่าทิศทางที่เรากําลังเดินนั้นเป็นไปตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่าง
แท้จริง หรือเป็นเพียงแต่การขอความร่วมมือที่อยู่ในระดับของการไม่มีส่วนร่วมหรือเป็นแต่เพียงการมี
ส่วนร่วมแบบพอเป็นพิธีเท่านั้นเอง และหากเป็นในประการหลังการบรรลุเป้าหมายที่ว่าด้วยการ
เสริมสร้างพลังอํานาจให้แก่ชุมชนเพื่อบรรลุสู่การมีสุขภาพดีก็อาจเป็นไม่ไปได้
หลังจากทําความเข้าใจในแนวคิดการมีส่วนร่วมแล้ว เราจะหวนกลับมาเรียนรู้ทําความเข้าใจ
กับยุทธศาสตร์หลักของการดําเนินงาน 3 ยุทธศาสตร์ภายใต้กฎบัตรออตตาวา อันได้แก่ 1.การก่อ
กระแส (Advocate) 2.การไกล่เกลี่ยประสาน (Mediate) และ 3.การเกื้อกูลให้เกิด (Enable) กันต่อไป
ซึ่งยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ประการนี้เป็นเครื่องมือที่เป็นรูปธรรมที่เราสามารถใช้ในการดําเนินงานภายใต้
แนวคิดการมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดี (เรียบเรียงและเพิ่มเติมจาก World Health Organization, 1986
อ้างใน อุทัยวรรณ กาญจนกามล, 2541)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การก่อกระแส เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งนําเสนอข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชนและ
สังคมเพื่อให้เกิดกระแสสังคมที่สามารถระดมพลังและสร้างจิตสํานึกร่วมกันของสมาชิกในชุมชน
เพื่อให้เกิดการดําเนินการในกิจกรรมหนึ่งๆ
อันจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต
เปลี่ยนแปลงสังคมและชุมชน และนําไปสู่สุขภาพที่ดีในท้ายที่สุด การก่อกระแสกระทําได้โดยการ
พยายามจุดประกายความคิดชักชวนให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับหากลงมือทําในลักษณะร่วมคิด
ร่วมแรงแข็งขัน หรือชี้ให้เห็นถึงผลเสียหากเพิกเฉยไม่เอาเป็นธุระ
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อย่างไรก็ดีคงจะต้องทําความเข้าใจให้ชัดว่าการก่อกระแสเป็นเพียงยุทธศาสตร์หนึ่งที่ต้อง
เลือกใช้เลือกดําเนินการภายใต้จุดมุ่งหมายสําคัญคือการมุ่งหวังให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน
และระดมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงให้เกิดขึ้น การก่อกระแสจึงมิใช่ยาวิเศษที่เราสามารถเลือกใช้ใน
การทํางานกับทุกประเด็นได้ทุกครั้งไป เพราะการเลือกประเด็นตามที่เราในฐานะบุคลากรสาธารณสุข
ที่เป็นคนนอกให้ความสนใจแล้วนําประเด็นนั้นเข้าไปก่อกระแสในชุมชนอย่างพร่ําเพรื่อตามใจตนเอง
ผลที่ได้รับอาจมีตั้งแต่การไม่เกิดกระแสขึ้นภายในชุมชน หรือการเกิดกระแสหลอกๆ โดยชุมชนเพื่อ
“เอาใจหมอ” เพราะ “ไหนๆ หมออุตส่าห์ก็เข้ามาแล้ว” แต่ผลลัพธ์สุดท้ายกระแสหลอกๆ นั้นก็ตกลง
ทันทีที่เราจากมา และกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนก็มิอาจเกิดขึ้น
ในแง่นี้ “การก่อกระแส” จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่พึงใช้ด้วยความระมัดระวัง โดยก่อนที่จะก่อ
กระแสในประเด็นใดๆ ก็ตามเราจึงควรเริ่มจากการทําความรู้จักชุมชนอย่างถ่องแท้เสียก่อน และ
พยายาม “จับกระแส” ภายในชุมชนให้ได้ว่า มีกระแสอะไรที่กําลังอยู่ในความสนใจของชุมชนที่เรา
อาจหยิบยกมาเป็นจุดเริ่มในการระดมการมีส่วนร่วมของชุมชนได้ หรือหากประเด็นที่เราสนใจ
อยากจะดําเนินการมีความสําคัญจริงๆ ที่จําเป็นที่จะต้องนําเข้าไปก่อกระแสในชุมชน สิ่งที่ควรจะทํา
ก่อนหน้าที่จะใช้ยุทธศาสตร์การก่อกระแสอย่างอึกทึกครึกโครม (เช่น การออกประชาสัมพันธ์ จัดเวที
ชาวบ้าน) ก็คือการ “ตรวจสอบกระแส” ในชุมชนเสียก่อนว่าประเด็นที่เราจะนําไปก่อกระแสนั้นมี
โอกาสหรือไม่ในการทําให้เกิดกระแสภายในชุมชน ซึ่งการตรวจสอบกระแสนั้นอาจทําได้โดยการ
เลียบๆ เคียงๆ สอดแทรกประเด็นที่เราสนใจในระหว่างการพูดคุยกับผู้คนในชุมชน (โดยมิใช่การไป
นําเสนอและชักชวนสั่งสอนชี้นําอย่างโจ่งแจ้ง) และสังเกตปฏิกิริยาตอบรับว่าเป็นไปในทิศทางใดเพื่อ
ประเมินว่าประเด็นที่เรากําลังจะไปก่อกระแสนั้นเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดในการที่จะก่อให้เกิด
กระแสขึ้นอย่างแท้จริงภายในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การไกล่เกลี่ยประสาน (Mediate) เป็นยุทธศาสตร์ที่กําหนดให้บุคลากร
สาธารณสุขมีหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานงานระหว่างกลุ่มหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและนอก
ชุมชน รวมถึงไกล่เกลี่ยความขัดแย้งไม่ลงรอยที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการทํางาน นอกจากนั้นคําว่า
“ประสาน” ยังรวมถึงการพยายามมองหาบุคคล กลุ่มคน หรือองค์กร ที่น่าจะมีศักยภาพในการ
ผลักดันให้การทํางานสําเร็จลุล่วงไปได้ให้เข้ามาร่วมมือในการทํากิจกรรม
หากพิจารณาให้ดีจะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ทั้ง 2 ประการนี้ ค่อนข้างเป็น “วิธีทํา” มากกว่าที่จะ
เป็น “วิธีคิด” และด้วยความเป็น “วิธีทํา” ของมันทําให้เราสามารถหยิบไปใช้ได้โดยปราศจากแนวคิด
การมีส่วนร่วมของชุมชนก็เป็นได้ เช่น หากเราอยากทําโครงการแก้ไขปัญหาโรคฟันผุในศูนย์เด็กเล็กใน
ชุมชนแห่งหนึ่ง เราก็อาจจะใช้วิธีการก่อกระแสให้ชุมชนหันมาให้ความสําคัญกับโรคฟันผุในเด็ก และ
ลากเอาบุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง อบต. กรรมการศูนย์ เข้า
มาร่วมดําเนินการแก้ไขปัญหาโดยอาศัยการ ไกล่เกลี่ยประสาน กิจกรรมในลักษณะเช่นนี้สามารถ
ดําเนินไปโดยใช้ยุทธศาสตร์ของการส่งเสริมสุขภาพภายใต้กฎบัตรออตตาวา แต่เมื่อปราศจากฐาน
ความคิดสําคัญเรื่องการมีส่วนร่วมเสียแล้ว กิจกรรมเช่นนี้จึงเป็นเพียงแต่ “การขอความร่วมมือ”
หรือ “การมีส่วนร่วมแบบพอเป็นพิธี” หรือหากเราจะเรียกโครงการเช่นนี้ว่าเป็นการส่งเสริมสุขภาพ ก็
คงจะเป็นได้เพียงแค่ “การส่งเสริมสุขภาพแบบพอเป็นพิธี” เท่านั้นเอง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเกื้อกูลให้เกิด (Enable) นอกจากฐานความคิดเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนที่จะช่วยในการกํากับการใช้ยุทธศาสตร์ของการก่อกระแสและการไกล่เกลี่ยประสานให้อยู่ใน
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ในความหมายเช่นนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 3 จึงค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกับหัวใจสําคัญดวงหนึ่งของ
การส่งเสริมสุขภาพที่เราได้กล่าวถึงไปแล้วก็คือ “การเสริมสร้างพลังอํานาจแก่ชุมชน” อยู่ไม่น้อย และ
หากเราคํานึงถึงยุทธศาสตร์ชนิดนี้อยู่ตลอดเวลาที่ทํากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ยุทธศาสตร์นี้ก็จะเป็น
“วิธีคิด” ที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เราตกอยู่ในหลุมพรางและกลายเป็น “การส่งเสริมสุขภาพแบบพอเป็นพิธี”
ได้เป็นอย่างดี
เราจะทําความเข้าใจกับ 5 กิจกรรมฮิตตามกฎบัตรออตตาวาอย่างไร
เมื่ออ่านบทความล่วงมาถึงตอนนี้ ผู้อ่านหลายๆ ท่านที่คุ้นเคยกับกิจกรรมหลัก 5 ประการ
ของกฎบัตรออตตาวามาแล้วอาจจะนึกสงสัยว่า เหตุใดบทความชิ้นนี้ที่อ้างว่ากําลังอธิบายเรื่องการ
ส่งเสริมสุขภาพ จึงมิได้เอ่ยถึงกิจกรรมหลัก 5 ประการนั้นเสียที มัวแต่เสียเวลาและหน้ากระดาษไปกับ
อธิบายกับแนวคิดอื่นๆ ตั้งมากมายก่ายกอง
เหตุผลก็คือกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม อันได้แก่ 1.การสร้างนโยบายสาธารณะที่เอื้ออํานวย
ต่อการมีสุขภาพที่ดี 2.การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ 3.การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล 4.
การเสริมความเข้มแข็งของการทํางานในชุมชน และ 5.การปรับระบบบริการสาธารณสุข นั้นเป็นเพียง
เสมือนหนึ่งเครื่องมือที่เราจะใช้ประกอบการวางแผนการดําเนินโครงการว่า การทํางานส่งเสริม
สุขภาพของเรานั้น นอกจากการไปทําให้คนแต่ละคนมีศักยภาพในการดูแลตนเองด้วยวิธีการต่างๆ
นานาแล้ว เราควรที่จะคิดถึงอะไรอื่นอีก
กิจกรรมหลักทั้ง 5 ตามกฎบัตรออตตาวามีที่มาจากไหน เหตุใดจึงต้องเป็น 5 กิจกรรมนี้ หาก
เราพิจารณาให้ดีเราจะพบว่ากิจกรรมเหล่านี้เกิดบนฐานความคิดสําคัญฐานแรกที่เราได้กล่าวไปแล้ว คือ
ฐานความคิดที่มองว่า “สุขภาพของปัจเจกแต่ละคนขึ้นอยู่กับความชันของสังคม และเป็นภาระของ
สังคมและชุมชนที่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบ” 3 กิจกรรมจาก 5 กิจกรรม อันได้แก่ การสร้างนโยบาย
สาธารณะที่เอื้ออํานวยต่อการมีสุขภาพที่ดี การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพและการเสริม
ความเข้มแข็งของการทํางานในชุมชน จึงมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงความชันของสังคม และมีเพียง
กิจกรรมเดียว คือ การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาปัจเจกบุคคลในฐานะ
เป็นเจ้าของสุขภาพ
ช่วงต่อไปของบทความ จะเป็นการทําความเข้าใจในเนื้อหาสาระของกิจกรรมหลักแต่ละกิจกรรม
(เรียบเรียงและเพิ่มเติมจาก World Health Organization, 1986 อ้างใน อุทัยวรรณ กาญจนกามล,
2541)
การสร้างนโยบายสาธารณะที่เอื้ออํานวยต่อการมีสุขภาพที่ดี กิจกรรมนี้มุ่งเสนอให้บุคลากร
สาธารณสุขคํานึงถึงการกระตุ้นให้สุขภาพกลายเป็นประเด็นของสาธารณะ โดยพยายามทําให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องและผู้ที่มีอํานาจในการตัดสินใจทั้งในและนอกชุมชนสร้างมาตรการใหม่ๆ เพื่อนําไปสู่การมี
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แน่นอนว่าหากเรายังไม่ลืมฐานคิดสําคัญว่าด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนและการเสริมสร้าง
พลังอํานาจของชุมชน การใช้กิจกรรมนี้ของเราก็ย่อมจะไม่เป็นเพียงการสร้างนโยบายเพื่อสาธารณะที่
ปราศจากการมีส่วนร่วมของสาธารณะ
การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ กิจกรรมนี้เกิดจากการเล็งเห็นว่าสุขภาพเป็น
สิ่งที่ไม่สามารถแบ่งแยกออกจากสิ่งแวดล้อมอื่นๆ เนื่องจากสังคมมีความสลับซับซ้อนและเชื่อมโยง
ส่งผลกระทบถึงกันและกันอยู่ตลอด
จึงมีความจําเป็นที่จะต้องกระตุ้นให้ประชาชนดูแลรักษา
ปรับเปลี่ยน หรือจัดสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี และเอื้อต่อการมีวิถีชีวิตที่จะส่งผลดี
ต่อสุขภาพ
การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล กิจกรรมนี้มิได้มีความหมายเพียงแค่การพัฒนาทักษะทางกาย
เช่น การรู้ว่าควรแปรงฟันอย่างไรให้สุขภาพช่องปากดี หรืออาหารชนิดไหนที่ควรและไม่ควรกินเพื่อ
ควบคุมโรคเบาหวาน แต่กิจกรรมนี้มีความหมายกว้างขวางกว่านั้นมาก เพราะเนื่องจากโลกในยุคสมัยนี้
มีความสลับซับซ้อนและซ่อนเร้นไว้ด้วยสิ่งยั่วยวนและครอบงําในรูปแบบต่างๆ มากมาย การส่งเสริม
สุขภาพจึงควรเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้บุคคลและสังคมเกิดการพัฒนา มีความรู้ มีทักษะชีวิต (life skills)
มีความสามารถที่จะควบคุมสุขภาพตนเองโดยไม่ตกเป็นเหยื่อต่อสิ่งเย้ายวนและควบคุมสิ่งแวดล้อมซึ่ง
ส่งผลต่อสุขภาพได้ การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลจึงหมายถึงการเสริมอํานาจให้กับตนเองของฝ่าย
ประชาชน โดยใช้โครงการส่งเสริมสุขภาพที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
จะเห็นได้ว่ากิจกรรมหลักของการส่งเสริมสุขภาพภายใต้กฎบัตรออตตาวา ใน 3 กิจกรรมแรกที่
กล่าวมานี้ มีส่วนละม้ายคล้ายกับยุทธศาสตร์ในการทํางาน 2 ยุทธศาสตร์แรกที่ว่าด้วยการก่อกระแส
และการไกล่เกลี่ยประสาน ในแง่ที่ว่า กิจกรรมทั้ง 3 นี้ ค่อนข้างเป็น “วิธีทํา” มากกว่าที่จะเป็น “วิธีคิด”
และด้วยความเป็น “วิธีทํา” ของมันทําให้เราสามารถหยิบไปใช้ได้โดยปราศจากแนวคิดการมีส่วนร่วม
ของชุมชนก็เป็นได้เช่นกัน เพราะเราสามารถดําเนินกิจกรรมเพื่อสร้างนโยบายสาธารณะ ปรับปรุง
สิ่ ง แวดล้ อ มและมุ่ ง พั ฒ นาทั ก ษะส่ ว นบุ ค คลโดยปราศจากการคํ า นึ ง ถึ ง แนวคิ ด การมี ส่ ว นร่ ว มได้
เช่นเดียวกับการใช้ยุทธศาสตร์ของการก่อกระแสและไกล่เกลี่ยประสานนั่นเอง
การเสริมความเข้มแข็งให้แก่การทํางานของชุมชน หัวใจของการดําเนินงานภายใต้
กิจกรรมนี้อยู่ที่เราต้องพึงตระหนักว่าการที่จะสามารถสร้างกระแสให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีชีวิตชีวา
มีสุขภาพที่ดีได้นั้น เราจะต้องไม่ล้อมกรอบตนเองเอาไว้กับหน้าที่เฉพาะส่วน แต่จะต้องก้าวให้พ้น
กรอบของความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของเรา (สําหรับทันตบุคลากร คือ เรื่องช่องปาก และสําหรับ
บุคลากรสาธารณสุขทั่วไป คือ เรื่องสุขภาพที่จํากัดวงอยู่เฉพาะปรากฏการณ์ทางกายภาพหรือความ
ผิดปกติทางจิต) เพื่อมองภาพในมุมกว้างให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นต่างๆ และเข้าร่วม
ทํางานกับผู้อื่น ทั้งนี้เพราะกิจกรรมของสังคมที่เข้มแข็งเป็นเรื่องเดียวกับการพัฒนาชุมชน การหนุน
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การปรับระบบบริการสาธารณสุข กิจกรรมนี้เกิดจากการมองว่า ระบบบริการสาธารณสุขใน
ปัจจุบันยังคงเน้นอยู่ในเรื่องการรักษา หรือหากจะมีการขยายมากกว่านั้นก็ยังคงอยู่ในรูปแบบของการ
ป้องกันโรค จึงจําเป็นที่จะต้องปรับระบบให้มีการทํางานด้านส่งเสริมสุขภาพมากขึ้น รวมทั้งปรับวิธีคิด
ของบุคลากรสาธารณสุขให้เข้าใจแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพ และปรับบทบาทจากผู้สั่งการ ลงมือ
กระทําเองสู่การเป็นผู้กระตุ้น ผู้คอยอํานวยความสะดวกให้บุคคลและชุมชนได้พัฒนาศักยภาพที่
ตนเองมีอยู่ในการดูแล ส่งเสริมให้ตนเองและสังคมมุ่งสู่การมีสุขภาพดี นอกจากนั้นการปรับระบบ
บริการสาธารณสุขจากการมุ่งเน้นที่โรคมาอยู่ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้
บุคคลนอกแวดวงสาธารณสุข ตลอดจนชาวบ้านเข้ามามีส่วนในการร่วมทํางาน ด้วยพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาพนั้นเป็นพื้นที่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกคน และเป็นพื้นที่ที่เราจะสามารถระดมสรรพกําลังจาก
คนทุกหมู่เหล่าเข้ามาเป็นพันธมิตรในการทํางานร่วมกันได้ และเมื่อเราหันมาทํางานในแง่มุมของ
สุขภาพ เราจําเป็นต้องเข้าใจว่าสุขภาพนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงอยู่กับชีวิตของผู้คน และชีวิตนั้นมีความ
หลากหลายซับซ้อนเกินกว่าที่จะอธิบายและจัดการได้ด้วยความรู้แบบที่เราถือครองอยู่เท่านั้น ด้วย
ความเข้าใจเช่นนี้ระบบบริการสาธารณสุขเราสังกัดอยู่จะต้องเปิดกว้างเพื่อเรียนรู้ความคิดและทํา
ความเข้าใจในระบบความรู้ ความเชื่อของชาวบ้านที่เกี่ยวข้องกับชีวิต สุขภาพ ความเจ็บไข้ได้ป่วย
และการเยียวยารักษา และเปิดโอกาสให้ระบบความรู้ ความเชื่อเหล่านี้เข้ามามีพื้นที่ร่วมอยู่ในการ
ทํางานของเราด้วย โดยมิมองระบบความรู้เหล่านั้นเป็นเพียงแค่ความเชื่อที่งมงายไร้สาระเท่านั้น
จะเห็นได้ว่า กิจกรรม 2 ชนิดสุดท้ายนี้ค่อนข้างแตกต่างกับ 3 กิจกรรมแรกในแง่ของการที่
ค่อนข้างมีความเป็น “วิธีคิด” มากกว่าที่จะเป็น “วิธีทํา” เพราะฉะนั้นหากเราแม่นยําในกิจกรรม 2
ชนิดหลังนี้ การดําเนินงานส่งเสริมสุขภาพก็จะมีความมั่นคงไม่หลงทางได้อย่างง่ายๆ
ฐานคิดสําคัญฐานที่ 4: องค์รวมแห่งสุขภาพ
สิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งในการที่จะทําความเข้าใจเรื่องส่งเสริมสุขภาพนั้น คือ จะต้องไขปัญหา
สําคัญกว่าที่ว่าด้วยความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า “สุขภาพ” เสียก่อนในเบื้องต้น
ถึงแม้คําว่า “สุขภาพ” จะเป็นคําที่คุ้นชินอยู่ในชีวิตประจําวันของเราทุกคน แต่หากสืบสาวให้
ลึกลงไปแล้วบ่อยครั้งที่พบว่านิยามของสิ่งที่เรียกว่า “สุขภาพ” นั้นกลับกลายเป็นเพียงแค่คํานิยามที่
ฟังดูเป็นอุดมคติที่เราทุกคนต่างก็ท่องกันอย่างขึ้นใจ นิสิตนักศึกษาอาจจะท่องเพื่อให้ตอบอาจารย์ได้
บุคลากรสาธารณสุขอาจท่องไว้คล้ายเป็นคาถากันผีมิให้ตกยุคสมัย ปัญหาก็คือการท่องได้กับความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งมักจะมิใช่สิ่งเดียวกัน
เราจะเริ่มทําความเข้าใจคําว่า “สุขภาพ” จากความหมายที่เขียนไว้ใน(ร่าง)พระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ และจากคําอธิบายของ นพ.ดร.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ใน(ร่าง)พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติได้กล่าวไว้ว่า
“สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะที่สมบูรณ์และเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล
ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ”
(คณะอนุกรรมการยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ, 2545: 3)
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การนิยามสุขภาพแบบนี้ หากมองให้ดีๆ เราจะเห็นคําเล็กๆ คําหนึ่งที่ปรากฏอยู่ และมี
ความสําคัญอย่างยิ่งต่อความเข้าใจคําว่าสุขภาพนั่นก็คือคําว่า "สมดุล"
การปรากฏอยู่ของคําว่า “สมดุล” ทําให้ความหมายของการมีสุขภาวะมิได้หมายถึงสภาวะที่
หยุดนิ่ง หากแต่เป็นกระบวนการที่เคลื่อนไหวมีความเป็นพลวัตอยู่ตลอดเวลา สุขภาพที่ดีใน
ความหมายนี้จึงมิใช่การมีสภาพทางกาย จิต สังคม และจิตวิญญาณ ที่อยู่ในสภาวะที่ดีพร้อมสูงสุด
และหยุดนิ่ง หากแต่เป็นสภาวะสมดุลที่ประกอบขึ้นจากความเคลื่อนไหวแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาของ
มิติทั้ง 4 ที่ต่างก็มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกันและกันอย่างสลับซับซ้อน ในแง่นี้สุขภาพที่ดีจึง
มิได้หมายถึงการปราศจากโรค และในทางกลับกันการปราศจากโรคก็มิได้หมายถึงการมีสุขภาพที่ดี
ดังที่กล่าวไว้แล้วในช่วงต้นของบทความนี้
และจากคําอธิบายความหมายของสุขภาพโดย นพ.ดร.โกมาตรจึงเสถียรทรัพย์ที่กล่าวไว้ว่า
"สุขภาพเป็นปรากฏการณ์ที่มีหลายมิติ สลับซับซ้อน และเป็นพลวัต
กล่าวได้ว่า
สุขภาพโดยแท้จริงแล้วเป็นปรากฏการณ์ทางชีววัฒนธรรม
(biocultural phenomenon) ซึ่งในแต่ละวัฒนธรรม (และวัฒนธรรมย่อย)
ย่อมมีนิยามสุขภาพที่แตกต่างกัน มีคํานิยาม ความคิด ความเชื่อ และแบบ
แผนการปฏิบัติตนเกี่ยวกับสุขภาพที่แตกต่างกัน มีค่านิยม ความคิด ความเชื่อ
และแบบแผนการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีหรือสุขภาวะที่แตกต่างกัน
สุขภาพจึงผันแปรปรับเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมของแต่ละสังคม"
(โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2545)
ในแง่นี้นอกจากที่สุขภาพจะเป็นสภาวะที่เป็นพลวัตแล้ว สุขภาพที่ดียังมิใช่สภาวะแห่งความ
สมบูรณ์แบบที่มีหนึ่งเดียวไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขใดๆ หากแต่สุขภาพที่ดีสามารถมีได้หลากหลายรูปแบบ
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป คําว่า “สุขภาพดี” จึงเป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับความคิด อารมณ์ ความรู้สึก
และการให้คุณค่าของผู้เป็นเจ้าของสุขภาพมากเท่าๆ กับ (หรือมากกว่า) ที่จะเป็นสภาวะทางกาย
ล้วนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความคิด อารมณ์และความรู้สึก สุขภาพที่ “ดี” ของผู้เขียนบทความกับผู้อ่าน
จึงอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกันก็ได้ สุขภาพที่ ”ดี” ของคนงานก่อสร้างกลางเมืองหลวงย่อมไม่
น่าจะเป็นสิ่งเดียวกันกับสุขภาพที่ ”ดี” ของแพทย์ หรือ การมีฟันผุสัก 7 ซี่ จาก 28 ซี่สําหรับทันต
บุคลากรอาจจะเป็นสุขภาพที่แสนจะ “ย่ําแย่” แต่สําหรับคนอื่นอาจจะเป็นสุขภาพที่ ”ดี” ก็เป็นได้
ในแง่นี้สุขภาพที่ ”ดี” จึงมิได้หมายถึงสภาวะที่เป็นอุดมคติที่ทุกคนต้องมีเหมือนๆ กัน แต่หมายถึง
ความเหมาะสมพอดีที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของชีวิตของทุกคนต่างหาก
การที่จะเข้าใจนิยามของสุขภาพในลักษณะที่กล่าวถึงข้างต้นนั้นนับว่าไม่ง่ายและมิอาจทําได้
โดยการท่องจํา แต่หากถ้าเราเข้าใจสุขภาพในความหมายนี้ได้ก็เท่ากับเป็นกุญแจสําคัญอีกดอกหนึ่งที่จะ
ช่วยเปิดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานกลับเราได้ และในทางกลับกันก็จะทําให้เรายอมรับให้
ชุมชนเข้ามามี ส่วนร่วมและมีอํานาจในการที่จะกําหนดการทํางานร่วมกับเรา
เหตุใดผู้เขียนจึงให้ความสําคัญกับมุมมองแบบสุขภาพองค์รวมตามที่กล่าวมามากมายเช่นนั้น
คําตอบก็คือว่า หากเราเข้าใจว่าสุขภาพที่ดีไม่ได้หมายถึงการปราศจากโรค การก้มหน้าก้มตาทํา
โครงการเพื่อลดโรคจึงไม่อาจนํามาซึ่งสุขภาพที่ดี เพราะสุขภาพที่ดีมิใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เมื่อโรคหมด
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มุมมองต่อสุขภาพในทิศทางเช่นนี้จึงเป็นการเปิดใจของเราและเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วมให้แก่
ชุมชนในเวลาเดียวกัน ยิ่งเราสามารถยอมรับเป้าหมายที่เหมาะสมและเป็นจริงในความรู้สึกของชุมชน
ได้มากเท่าใด ก็ย่อมจะนําไปสู่การที่ชุมชนอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานกับเรามากขึ้นเท่านั้น
และต้องย้ําอีกครั้งตรงนี้ว่ายิ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนอยู่ในระดับสูงมากเท่าใด เป้าหมายของการ
ทํางานส่งเสริมสุขภาพ คือ การก่อให้เกิดพลังอํานาจในชุมชนผ่านการเรียนรู้ร่วมกันก็ยิ่งมีโอกาสบรรลุ
ได้มากเท่านั้น
ฐานความคิดสุดท้าย: การมองและเข้าถึงชุมชนเชิงบวก หรือ Positive approach
การที่เราจะสามารถเข้าไปทํางานภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อย่างแท้จริง
นอกจากจะต้องเปิดใจกว้างและยอมรับความหลากหลายของการมีสุขภาพที่ดีแล้ว ฐานคิดสุดท้ายที่
อาจกล่าวได้ว่าเป็น ฐานรากที่สําคัญที่สุดของทุกฐานความคิดที่กล่าวมาทั้งหมด คือ ฐานความคิดที่เรียกว่า
“แนวคิดในการมองและเข้าถึงชุมชนเชิงบวก” หรือ Positive approach (กาญจนา แก้วเทพ, 2538)
แนวคิ ด Positive Approach เป็น แนวคิ ดสํ าคั ญ ในการทํ า งานกับ ชุม ชนที่ ถูก เสนอโดย
นักพัฒนาที่ทํางานในแนววัฒนธรรมชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางการทํางานที่ให้ความเชื่อมั่นในวัฒนธรรมที่
มีอยู่เดิมในชุมชน ว่า จะเป็นรากฐานที่ดีและสามารถใช้เป็นแนวทางในการกําหนดรูปแบบการทํางาน
พัฒนาชุมชนได้ แนวคิดนี้มีพื้นฐานความเชื่อที่สําคัญคือ เชื่อว่าในชุมชนนั้นมีศักยภาพและอะไรอีก
มากมายที่ดํารงอยู่ ถ้าเราเข้าไปแสวงหาเราก็จะค้นพบ กล่าวโดยย่อๆ ที่สุด (ซึ่งก็ไม่สั้นนัก) แนวคิด
Positive Approach เสนอว่า
1. หยุดคิดว่าเราเหนือกว่าชาวบ้าน เราในฐานะคนนอกจะต้องหยุดความคิดที่ว่าเรารู้ทุกสิ่ง
ทุกอย่างแต่ชาวบ้านไม่รู้อะไรเลย เมื่อหยุดความคิดเช่นนี้ได้แล้วเราจะต้องเริ่มแสวงหาสิ่งที่ชาวบ้านมี
อยู่ และเราต้องตระหนักและเตือนตนเองอยู่เสมอว่าการลงไปพบปะชาวบ้านในแต่ละครั้งเรามิได้ไปใน
ฐานะที่ผู้ที่เหนือกว่า เรามิได้ไปสอนพวกเขา แต่เราลงไปเพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ของพวกเขา
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2. หยุดตัดสินผู้อื่นด้วยมาตรฐานของตนเอง เราในฐานะคนนอกจะต้องเลิกมองชุมชนด้วย
สายตาที่คอยจ้องแต่จะทําการตัดสินถูกผิด โดยเฉพาะการทําการตัดสินถูกผิดโดยใช้มาตรฐานของเรา
เป็นที่ตั้งดังที่เราเคยชินมาในอดีต เช่น หากเราเดินเข้าไปในชุมชน เห็นการรักษาพยาบาลด้วยการ
เข้าทรง คําถามที่ว่า “แล้วจะรักษาหายจริงหรือนี่” มักจะเกิดขึ้นในความคิดของเราอย่างทันทีทันใด
ตามความเคยชิน คําถามชนิดนี้นี่เองที่เป็นท่าทีแบบ Negative approach ที่คอยแต่จ้องจะตัดสิน
ถูกผิดและคําถามเช่นนี้เองที่กลายเป็นตัวปิดกั้นเราจากการเรียนรู้และทําความเข้าใจชุมชนอย่าง
แท้จริง เพราเมื่อเราทําการตัดสินเสร็จเรียบร้อยก็จะทําให้เราไม่คิดที่จะเรียนรู้ต่อไปว่า “มันมีอะไรให้
เราเรียนรู้ได้หรือไม่ในการทรงเจ้าเข้าผีนั้น”
3. คือการพยายามตั้งคําถามมากกว่าการให้คําตอบ ในกรณีของการทรงเจ้านั้น Positive
Approach ก็มิได้เสนอให้เรามองการทรงเจ้านั้นอย่างชื่นชม แต่ Positive approach เสนอให้เรา
พยายามทําความเข้าใจโดยการตั้งคําถามมากกว่าการพยายาม “ให้” คําตอบ ในกรณีที่เราพบการ
รักษาความเจ็บป่วยด้วยการเข้าทรงนั้น หากเรายึดมั่นต่อ Positive approach ท่าทีของเราก็จะ
กลายเป็นการตั้งคําถามในทํานองที่ว่า “ทําไมเมื่อเกิดมีการเจ็บป่วยชาวบ้านจึงใช้การเข้าทรง มันมี
ความหมายอะไรอยู่ในการเข้าทรง เมื่อเวลาเจ็บป่วย ชาวบ้านมีจุดมุ่งหมายประการเดียวคือ การหายจาก
โรคใช่หรือไม่” (เพราะหลายครั้งที่นักมานุษยวิทยาพบว่าพิธีกรรมการเข้าทรงมีผลในการเยียวยา
ความสัมพันธ์ภายในสังคมที่กําลังมีปัญหาซึ่งมากระทบกับความเจ็บป่วยของปัจเจก) ซึ่งคําตอบที่ได้
จากการตั้งคําถามเช่นนี้ จะทําให้เรารู้จักชุมชนมากขึ้นและนําไปสู่ความเข้าใจใหม่ๆ อีกมากมายที่เรา
ไม่เคยเข้าถึงมาก่อน ด้วยเพราะถูกปิดกั้นจากทัศนะการมองชุมชนแบบ Negative approach
4. คือการมองตามความเป็นจริงไม่ใช่มองแง่บวก Positive approach มิใช่การมองชุมชน
ในแง่บวกอย่างชนิดสุดขั้ว จนคิดไปว่าตอนนี้ชุมชนมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วจนเราไม่ต้องทําอะไรเลย ซึ่ง
เป็นการมองชุมชนอย่างเกินจริง และก็มิใช่การมองว่าชุมชนนั้นไม่มีอะไรเลยและตกอยู่ในวงจรแห่ง
ความชั่วร้ายที่เรียกว่า โง่ จน เจ็บ มาอยู่ตลอด และเราต้องเป็นผู้เข้าไปให้ความช่วยเหลือในทุกๆ เรื่อง
ซึ่งเป็นการมองชุมชนต่ํากว่าความเป็นจริง แต่ Positive approach เป็นแนวคิดที่เสนอให้เรามองดูสิ่ง
ที่ ชุมชน “มี” และ “หมด” ตามความเป็นจริง เพื่อทําความรู้จักทั้งสิ่งที่ชาวบ้านสามารถและไม่
สามารถ รู้จักวิธีคิดของชาวบ้าน และเพื่อรู้จักชาวบ้านอย่างแท้จริงและรอบด้าน ซึ่งทัศนะในการมอง
เช่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายนัก เพราะจากความเคยชินเดิมๆ และแว่นตาเก่าๆ ที่เราใช้ในการมองชุมชนนั้นทํา
ให้สิ่งที่ชุมชน “หมด” มักจะปรากฏต่อเรา แต่สิ่งที่ชุมชน “มี” กลับแฝงเร้นและต้องค้นหา ซึ่งหากถ้า
ใจไม่แน่วแน่ ความเชื่อมั่นไม่หยั่งรากลึก แม้มีฝีมือก็จะค้นหาไม่พบ เพราะ Positive approach ไม่ใช่
เครื่องมือหรือเทคนิควิธี แต่เป็นความเชื่อพื้นฐานที่มีความลึกซึ้ง คือ ความเชื่อมั่นและไว้วางใจใน
ศักยภาพและคุณงามความดีของมนุษย์ ซึ่งเป็นความเชื่อพื้นฐานที่จะช่วยให้เราก้าวให้พ้นกรอบทัศนะ
แบบเก่าๆ ของเราเอง เพื่อสิ่งที่ซ่อนเร้นเหล่านี้จะถูกแสดงออกมาให้เราเห็น
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มี
หมด
นักวิชาชีพ: คนนอก

ชุมชน

นักวิชาชีพ: คนนอก

ภาพที่ 4 ภาพจําลองแสดงมุมมองแบบ Negative และ Positive Approach
แผนภาพข้างต้นคือการเปรียบเปรยให้เห็นว่าชุมชนนั้นมีทั้งแง่มุมที่ “มี” ซึ่งหมายถึงศักยภาพ
ภายใน ชุมชน และแง่มุมที่ “หมด” ซึ่งหมายถึงด้านที่เป็นปัญหาของชุมชน ซึ่งในทัศนะแบบเดิม เรา
ในฐานะนักวิชาชีพมักจะชอนไชสายตาเพื่อมองหาสิ่งที่หมด Positive Approach มิได้ปฏิเสธด้านที่
ชุมชนหมดแต่เสนอให้นักวิชาชีพหันมาค้นหาเพื่อให้พบด้านที่ชุมชนมี เพื่อทําความเข้าใจศักยภาพที่มี
อยู่ภายในชุมชน และเริ่มทํางานกับชุมชนจากด้านที่ชุมชน “มี” เพื่อขยายพื้นที่ของด้าน “มี” ให้มาก
ขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเบียดด้านที่ “หมด” ให้เล็กลง ซึ่งก็คือแนวคิดเช่นนี้ก็คือแนวคิดเรื่องการเสริมสร้างพลัง
อํานาจให้แก่ชุมชนนั่นเอง
บทสรุป
5 กิจกรรมหลักและ
3 ยุทธศาสตร์ ตามกฎบัตรออตตาวา
ความหมายของแนวคิดการส่งเสริมสุขภาพ
สุขภาพองค์รวม การมีส่วนร่วมของชุมชน การเสริมสร้างพลังอํานาจ
การมองชุมชนเชิงบวกและการเข้าใจชุมชนภายใต้ทัศนะของชุมชนเอง
2

วิธีทํา

3

4

5

6

7

วิธีคิด

แผนภาพข้างต้นคือแนวคิดทั้งหมดของบทความชิ้นนี้ และสามารถสรุปอธิบายเป็นข้อควร
คํานึงในการทํางานส่งเสริมสุขภาพได้ดังต่อไปนี้ คือ
1. การทํางานส่งเสริมสุขภาพเป็นแนวทางการทํางานที่ให้ความสําคัญกับ “วิธีคิด” เพราะ
เชื่อว่าหากเรามี “วิธีคิด” ที่แม่นยําบนพื้นฐานที่หนักแน่นแล้ว “วิธีทํา” ที่ตามมาจะ
เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง
2. การทํางานส่งเสริมสุขภาพเชื่อว่า “สังคมมีความชันที่ทําให้ปัจเจกแต่ละคนไม่สามารถ
แบกรับภาระสุขภาพของตนเองไปได้โดยลําพัง” บนพื้นฐานความเชื่อเช่นนี้การทํางาน
ส่งเสริมสุขภาพจึงมุ่งเน้นที่ “การเปลี่ยนแปลงชุมชนและสังคมเพื่อนําไปสู่สุขภาพที่ดีของ
ทุกคน”
3. การทํางานส่งเสริมสุขภาพแตกต่างจากการป้องกันโรค เพราะ “ไม่เชื่อว่าการไม่มีโรค
เป็นสิ่งเดียวกันกับการมีสุขภาพดี” การทํางานส่งเสริมสุขภาพจึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การ
ลดหรือกําจัดโรคให้หมดไป
8
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4. แต่การทํางานส่งเสริมสุขภาพจะมุ่งเน้นที่การจัดกระบวนการการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
บุคลากร สาธารณสุขกับชุมชนเพื่อเพิ่มพูนพลังอํานาจและศักยภาพให้แก่ชุมชนในการที่
จะควบคุมและพัฒนาสุขภาพของสมาชิกภายในชุมชนได้
5. การเรียนรู้ของชุมชนจะเกิดขึ้นได้ บุคลากรสาธารณสุขต้องดําเนินกิจกรรมที่เปิดโอกาส
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง มิใช่เป็นเพียงการมีส่วนร่วมแบบพอเป็นพิธีหรือ
การขอความร่วมมือ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรสาธารณสุขและชุมชนต้องเป็น
ความสัมพันธ์ในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียม มิใช่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้รู้กับ
ผู้ไม่รู้ ผู้ที่อยู่เหนือกับผู้ที่อยู่ต่ํากว่าอย่างที่เคยเป็นมาในอดีต
6. การที่บุคลากรสาธารณสุขที่จะทํางานภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมได้นั้นจะต้องมีความ
เชื่อว่า “สุขภาพที่ดี” นั้นมีได้หลากหลายขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กันไปในแต่ละชุมชน และจะต้องเชื่อมั่นในแนวทางการมองและการเข้าถึงชุมชนในเชิงบวก
(Positive Approach) และเริ่มทํางานจากด้านที่เป็นศักยภาพของชุมชน ด้วยความเชื่อ
เช่นนี้เท่านั้นที่จะทําให้บุคลากรสาธารณสุขสามารถเปิดพื้นที่ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
อย่างแท้จริง และก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อันจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน
ชุมชนในท้ายที่สุด
7. ยุทธศาสตร์ 3 ประการและกิจกรรมหลัก 5 ประการภายใต้กฎบัตรออตตาวานั้นเป็นแต่
เพียงวิธีทํา ที่จะต้องเลือกใช้บนพื้นฐานของวิธีคิดที่มั่นคงตามที่กล่าวมา ใน 6 ข้อข้างต้น
8. การทํางานส่งเสริมสุขภาพนั้นเป็นการทํางานกับคน มิใช่ทํางานกับโรค และเมื่อจะ
ทํางานกับ “คน” เราต้องรู้จัก “คน” ที่เราจะทํางานด้วย
9. การปรั บ เปลี่ ย นมุ ม มองและแนวคิ ด ของตนเอง คื อ การเตรี ย มตั ว เองให้ พ ร้ อ ม มี
ความสําคัญมากกว่าหรือเท่าๆ กับการเตรียมชุมชนให้พร้อม บุคลากรสาธารณสุขจะต้อง
มีความรู้สึกละเอียดอ่อน และพึงระลึกไว้ว่าในหลายครั้งที่ทักษะในการฟัง ทักษะในการเงียบ
และทักษะในการถามสําคัญกว่าทักษะในการพูด
10. การทํางานส่งเสริมสุขภาพที่ดีมักจะไม่สามารถมีกรอบเวลาและกิจกรรมที่แน่นอนตายตัว
แต่จะต้องยืดหยุ่น สะท้อนกลับมาวิพากษ์วิจารณ์ตนเองและปรับตัวอยู่ตลอดเวลา
11. ความท้าทายของงานส่งเสริมสุขภาพไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์ที่ดีเลิศ แต่อยู่ที่กระบวนการ
เรีย นรู้ แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อก่อให้เกิดความงอกงามทางปัญญา คุณค่าของงาน
ส่งเสริมสุขภาพจึงอยู่ที่ “ชุมชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”
แนวคิดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นแนวคิดในอุดมคติของการทํางานส่งเสริมสุขภาพที่สาขาวิชา
ทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ตกผลึกมาจากการเรียนรู้ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา
การเลือกหยิบแนวคิดเหล่านี้ไปใช้นั้น สามารถกระทําได้ตั้งแต่การพยายามดําเนินตามแนวคิดข้างต้น
ทั้งหมด (ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักสําหรับเงื่อนไขของแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันไป) หรือการ
หยิบฉวยบางส่วนบางตอนไปใช้เพื่อประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนการทํางานก็เป็นไปได้ทั้งนั้น ภาพที่
ผู้เขียนวาดหวังคือการที่ผู้อ่านได้นําแนวคิดเหล่านี้ไป “ปรับประยุกต์” ใช้ในการทํางานของท่าน
ถึงแม้ว่าการทํางานนั้นอาจจะไม่ได้เดินตามรอยทางของแนวคิดในอุดมคติทั้งหมดก็ตาม และภาพที่
วาดหวังที่สุดคือเมื่อท่านนําแนวคิดเหล่านี้ไปทดลองใช้ แล้วสะท้อนกลับมายังผู้เขียนว่าสิ่งที่ที่บทความ
นี้พูดมาทั้งหมดมันใช้ไม่ได้ หรืองี่เง่าอย่างไรบ้าง
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การเขาถึงชุมชนในเชิงบวก
การใช Positive approach

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

ประวัติศาสตร์ครั้งเก่าก่อน
หลักการพืน้ ฐานของ positive approach
positive approach เป็นเครื่องมือที่มีพนื้ ฐานของความเชื่อทางศาสนา
positive approach เป็นเรื่อง realistic
คุณูปการของ positive approach
เริ่มก้าวต่อไปจาก negative approach ที่ย่ํามาแล้ว
ส่วนใหญ่ปญ
ั หาอยู่ที่ตัวเราทุกที
ต้องเตรียมใจไว้ให้ “เข้ม” เวลานําแนวทางมาโฆษณา
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การใช Positive approach
เครื่องมือการทํางานแนววัฒนธรรมชุมชน 1
ประวัติศาสตร์ครั้งเก่าก่อน
ย้อนกลับไปดูชีวิตและการทํางานของนักพัฒนาในอดีต เราจะเห็นภาพซ้ําๆ คล้ายๆ กันอย่าง
นี้คือ เมื่อเราลงไปในหมู่บ้าน เราก็จะพยายามมองหาว่า ชาวบ้านที่เราพบ หรือหมู่บ้านที่เรากําลังเข้า
ไปนั้น เขามีปัญหาอะไรกันบ้าง ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ก่อนที่เราจะเข้าไปในหมู่บ้านชนบทในหัวสมอง
ของเราที่ถูกบรรจุข้อมูลเกี่ยวกับชาวบ้านและหมู่บ้านอยู่เรียบร้อยแล้วเรามีข้อมูลเกี่ยวกับพื้นดินที่แห้ง
แล้งเด็กๆที่ไร้การศึกษา ขาดอาหาร เยาวชนที่กําลังติดยาเสพติด คนหนุ่มสาวอพยพหนีออกจาก
หมู่บ้านตั้งแต่เด็กและคนแก่ การเข้ามาเลือกตั้งเพราะอยากได้ปลาทูสักเข่งหนึ่ง ความงมงายด้วย
การรักษาโรคด้วยไสยศาสตร์แบบหมอน้อย ฯลฯ เพราะฉะนั้นแม้ตั้งแต่เกิดมาเราจะไม่เคยเหยียบย่าง
เข้าไปในหมู่บ้านชนบทเลย (แต่เราก็สามารถจะรู้ได้ว่าชาวบ้านไทยนั้น “โง่จนเจ็บ”) โดยทีบ่ างครัง้ อาจจะ
มีภาพโฆษณาแทรกซ้อนถึงความสุขสงบ ชีวิตเรียบง่ายของชนบทแว็บเข้ามาบ้างอย่างประปราย แต่นั่นก็
เป็นเพียงภาพส่วนน้อย
แต่นักพัฒนามีบทบาทที่แตกต่างจากคนทั่วๆ ไปตรงที่เราต้องเข้าไปในหมู่บ้าน และต้องมี
ความสัมพันธ์แบบใดแบบหนึ่งกับชาวบ้าน จากข้อมูลในกรอบความคิดของเราที่คิดว่า ชาวบ้านต้องมี
ปัญหาชีวิตรุมล้อมอยู่ ก็ทําให้เราเริ่มต้นซักถามปัญหาต่างๆ ของชาวบ้าน และด้วยน้ําใจดีของเราใน
ขั้นต่อมาเราก็จะพยายามหาทางช่วยเหลือชาวบ้านตามแต่ที่เราพอจะคิดได้ตามประสาเรา ความ
ช่วยเหลือของเราจะแสดงออกมาเป็นรูปธรรมในรูปของโครงการ ก็แล้วแต่ว่าเรามองเห็นว่าปัญหาอัน
ไหนสําคัญก็คิดโครงการมาแก้ไขปัญหานั้น ขาดข้าวกินก็ทําธนาคารข้าว ขาดควายก็ทําธนาคารควาย
เด็กไม่มีข้าวกลางวันกินที่โรงเรียน ก็ทําโครงการอาหารกลางวัน ฯลฯ วิธีทําโครงการนี้ส่วนใหญ่แล้วใช้
ทรัพยากรทั้งวัตถุ ตัวบุคคล ความคิด แรงงาน จากฝ่ายนักพัฒนาเป็นส่วนใหญ่ เป็นจุดเริ่มต้น และ
เป็นตัวตั้ง จากฝ่ายของชาวบ้านนั้นมักจะเป็นส่วนน้อย เป็นตัวเสริมเท่านั้น ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความ
เข้าใจของเราที่ว่า “ชาวบ้านเขาขาดวัตถุ ตัวบุคคล ความคิด แรงงาน” บวกผสมกับความมีน้ําใจดีของ
เรานั่นเอง
แต่ทํางานแบบนี้ไปได้ไม่นาน นักพัฒนาเราก็มักจะพบแต่ความผิดหวัง และตามมาด้วยความ
กลุ้มใจ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจากความมีน้ําใจดี (แต่ยังขาดความเข้าใจที่ดี) ของเราก็คือ ชาวบ้านไม่ค่อยจะ
ช่วยตัวเอง แม้แต่การแก้ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ในกลุ่มก็ต้องรอเรา ทําไมชาวบ้านจึงไม่รู้จักรักษาสิ่งต่างๆ
ที่เราหยิบยื่นช่วยเหลือไปให้ ยุ้งฉางข้าวก็ไม่ช่วยกันรักษา ยืมข้าวแล้วก็ไม่คืน บางคนถึงกับคดโกงเวลา
เรียกประชุมก็ไม่ค่อยมา และปัญหาปวดใจนักพัฒนาอีกร้อยแปดพันเก้าประการ
ในขั้นต่อมา เมื่อนักพัฒนาหลายๆ คนที่ประสบปัญหาเดียวกันได้หันหน้ามาปรึกษาหารือกัน
และมาคิดพิจารณาทบทวนไตร่ตรองร่วมกันเราก็ได้มาถึงข้อสรุปที่ว่า กรอบความคิดหรือความเข้าใจที่
เรามีต่อชาวบ้านนั้น ยังถูกต้องไม่หมด ยังไม่รอบด้าน เพราะเรามองชาวบ้านแต่เพียงครึ่งเดียวและ
1

จากหนังสือเครื่องมือการทํางานแนววัฒนธรรมชุมชน เรียบเรียงโดย : ดร.กาญจนา แก้วเทพ จัดพิมพ์โดย : สภาคาทอริคแห่ง
ประเทศไทยเพื่อการพัฒนา (สคทพ.) 2538
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วิธีการทํางานโดยเข้าไปหาชุมชนแบบ negative approach นี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดทั้งหมดเพียงแต่
เป็นสิ่งที่ถกู ต้องเพียงครึ่งเดียว และเราได้ใช้วิธีการดังกล่าวมาแต่เพียงวิธีการเดียว จนขาดสมดุลไปแล้ว
วิธีการดังกล่าวจึงมาถึงจุดที่ทําให้เกิดอาการตีบตันในการทํางาน เพราะฉะนั้น ในช่วงเวลาต่อไปนี้เรา
จึงจําเป็นต้องพลิกหันกลับมาใช้อีกด้านหนึ่งของกรอบวิธีคิดคือ “positive approach” เพื่อสร้าง
สมดุลให้กับการทํางานให้ครบถ้วนทั้งสองด้าน อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก “คมมีดด้านนี้” เรายังไม่เคย
ใช้มาก่อน เพราะฉะนั้น เราต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งเพื่อสะสมบทเรียน
หลักการพืน้ ฐานของ positive approach
ในระดับของการทําความเข้าใจกัน เรื่อง positive approach ไม่ใช่เรื่องยากนัก เราก็รู้อยู่ว่า
เราต้องหยุดคิดว่า เรามีทุกสิ่งทุกอย่างและเริ่มมองหาแสวงหาสิ่งที่ชาวบ้านมีอยู่ หากแต่ในระดับของ
การปฏิบัติ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ อย่างที่คิด เพียงแต่การหยุดคิดว่าตัวเองมีทุกอย่าง มีความรู้ มีคําตอบ มี
อะไรต่อมิอะไร แค่นี้ก็ยากแทบตายแล้ว เพราะต้องต่อสู้กับ “อัตตา” ของตัวเองด้วย ใครๆ ก็รู้ว่า
“ตัวกู นั่นแหละเป็นข้าศึกตัวสําคัญของตัวกูเอง”
ขั้นตอนที่พอจะช่วยเหลือพวกเราได้บ้าง (แต่คําอธิบายนี้ก็เป็นเพียงแผนที่เท่านั้น แต่หากจะ
ให้ถึงที่หมาย พวกเราก็ต้องเดินทัพทางไกลเอาเอง) เริ่มต้นตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในหัวสมองของเราเสียใหม่ “วิธีการเข้าไปหาชาวบ้าน” นั้น จะต้องถูกกํากับด้วยทัศนะ
แบบใหม่ ดังเช่นประสบการณ์จากพระสังฆราช (บีซ่า 7) ที่กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า “การลงไปพบปะ
เยี่ยมเยียนชาวบ้านครั้งนี้ เราไม่ได้ลงไปสอนพวกเขา เราไม่ได้ลงไปอย่างคนที่เหนือกว่า แต่เรา
ต้องการลงไปเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างที่มีอยู่ในชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา”
เมื่อเราเปลี่ยนกรอบแว่นตาใหม่ สายตาเราก็อาจจะแจ่มใสจนมองเห็นอะไรได้บ้าง
ขั้นตอนต่อไปก็คือ ต้องศึกษาความเป็นจริงให้รอบตัวเสียก่อนอย่าเพิ่งใจเร็วด่วนได้รีบ
ตัดสินใจอะไรลงไปก่อน เช่น เวลาที่ชาวบ้านมาประชุมช้า หรือไม่มาประชุมเลย เวลาชาวบ้านไม่สิ่ง
เงินคืนโครงการ ฯลฯ (การศึกษาความเป็นจริงนี้ก็อยู่ในเครื่องมือ “การศึกษาชุมชน” นั่นเอง) หลาย
ครั้งที่เราใจร้อนตัดสินใจสิ่งต่างๆ ก็เพราะเรามองปรากฏการณ์ที่เราพบเห็นอย่างโดดเดี่ยวไม่สัมพันธ์
กับปรากฏการณ์อื่นๆ เวลาเรามอง “ชาวบ้าน” เราก็มองแต่ “ชาวบ้านเวลาทําโครงการ” เท่านั้น แต่
ถ้าเรามองดู “ชาวบ้านเวลาเข้าไปวัด” “ชาวบ้านเวลาทํานา” “ชาวบ้านเวลาไปลงคะแนนเลือกตั้ง”
“ชาวบ้านเวลาไหว้ผี” เราจะไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้อย่างง่ายๆ เพราะเราจะต้องถามตัวเองว่า
“เวลาที่เราเรียกประชุม ทําไมชาวบ้านไม่มา แต่เวลาที่พระภิกษุเรียกไปช่วยงานวัด ทําไมไปกันอย่าง
พร้อมเพรียง ทั้งๆ ที่เป็นชาวบ้านคนเดียวกันนั่นแหละ” คําตอบง่ายๆที่ว่า “ก็นักพัฒนาไม่ใช่พระภิกษุ
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ผลจากการศึกษาความเป็นจริงให้กว้างขวางรอบด้าน จะช่วยให้เราสามารถหาคําอธิบาย
ต่างๆ ในปรากฏการณ์ หรือในการกระทําของชาวบ้านหรือชุมชนได้ ก่อนที่จะลงความเห็น (อย่างที่
ผิดพลาด หรือไม่รอบด้านเพราะอคติส่วนตัวหรือรับรู้ข้อมูลไม่เพียงพอ) ดังนั้น การเข้าไปหาประชาชน
ด้วย positive approach ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะใช้ควบคู่กับการศึกษาชุมชนนั้นวางอยู่บนพื้นฐาน
ความคิด ความเชื่อที่ว่า “ในหมู่ประชาชนนั้น มีอะไรดํารงอยู่ ถ้าเราเข้าไปแสวงหา เราก็จะค้นพบ”
แต่ถ้าทัศนะในการค้นหาของเราไม่แจ่มชัด (เช่น ด่วนตัดสินใจแทนที่จะพยายามอธิบาย) การค้นพบ
ของเราก็จะเป็นเพียงเรื่องชั่วคราว ทั้งนี้เพราะกรอบการคิดแบบเก่าของเราจะเข้ามาแทรกแซงอยู่
ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น เราตั้งใจว่า จะเข้าไปดูคุณค่าแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของชาวบ้าน พอ
เราเริ่มไปดูพิธีกรรมการรักษาพยาบาลด้วยการเข้าทรง กรอบความคิดเก่าก็จะบังคับให้เราถามทันที
ว่า “แล้วจะรักษาหายจริงหรือนี่” จากนั้น ที่เคยตั้งใจไว้ว่าจะใช้ positive approach ก็จะกลายเป็น
negative approach ไปเสียแล้ว แต่ที่พูดมานี้ไม่ได้หมายความว่าจะบังคับให้ลงความเห็นว่าทุกอย่าง
ในชุมชนนั้นดีเสมอไป เพียงแต่เราควรจะหาคําอธิบายเสียก่อนว่า “ทําไมเมื่อเกิดมีการเจ็บป่วย
ชาวบ้านจึงใช้วิธีการเข้าทรง มีอะไรอยู่ในการเข้าทรงบ้าง เมื่อเวลาเจ็บป่วย ชาวบ้านมีจุดมุ่งหมาย
เบื้องแรกและประการเดียวคือ การหายขาดจากโรคใช่หรือไม่”
เพราะฉะนั้น จากกรณีตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่าขั้นตอนของ positive approach
นั้น จะเป็นการตั้งคําถามมากกว่าการให้คําตอบ แทนที่เราจะมีคําตอบสําเร็จรูปที่ใช้อธิบายว่า
ชาวบ้านชนบทเป็นผู้ที่ล้าหลังงมงาย เราควรที่จะตั้งคําถาม เพื่อหาคําอธิบายดังที่กล่าวมาข้างบน
เสียก่อน เช่น “ชาวบ้านเขาไม่รู้จักโรงพยาบาลและหมอสมัยใหม่หรือ” “ทําไม สําหรับการเจ็บป่วย
บางกรณี ชาวบ้านก็ไปหาโรงพยาบาล บางกรณีก็ไปหาหมอส่อง นางเทียม ชาวบ้านเขามีการรับรู้เรื่อง
ของการเป็นโรค การเจ็บป่วยและวิธีการรักษาอย่างไร” ด้วยทัศนะแบบ positive approach เช่นนี้
จะทําให้นักพัฒนารู้จักชาวบ้านอย่างแท้จริงและรอบด้าน รู้จักสิ่งที่ชาวบ้านสามารถและไม่สามารถ
รู้จักวิธีคิดของชาวบ้านสิ่งที่ซ่อนเร้นเหล่านี้ จะถูกแสดงออกมาให้เราเห็นโดยไม่ถูกปิดบังจากกรอบ
ทัศนะแบบเก่าๆ ของเราเอง
จากการตั้งใจที่จะถามคําถามมากกว่าที่จะให้คําตอบหลายครั้งจะช่วยให้เราคนพบสาเหตุที่
แท้จริงของปัญหา เวลาที่เราเผชิญปัญหากับผู้นําโครงการที่คอรัปชั่น หากเราค้นคว้าลงไปให้ละเอียด
กว่านั้นแล้วเราได้พบว่า บรรดาผู้นําเหล่านี้ เคยเป็นผู้นําตามธรรมชาติของชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกก็
เพราะมีความซื่อสัตย์ มีความเสียสละ แต่เหตุใดเมื่อมาทํางานโครงการพัฒนาร่วมกับเรา จึงได้
กลายเป็นคนคดโกงไปได้ สาเหตุความผิดพลาดอยู่ที่ตัวผู้นํา หรืออยู่ที่โครงการพัฒนาของเรากันแน่
ทุกวันนี้ผู้เขียนก็ยังถามตัวเองอยู่ไม่หาย เมื่อทําการศึกษากลุ่มชาวบ้านที่เข้ามาร่วมงานพัฒนาอย่าง
เสียสละ ซื่อสัตย์ เอาจริงเอาจัง ทั้งๆ ที่ชาวบ้านกลุ่มนี้เองที่เคยเห็นแก่ตัว เคยเบี้ยวเงินโครงการของรัฐ
เคยทําอะไรไม่ดีมาต่างๆ นานา เหตุใดจึงมีการเปลี่ยนแปลงได้ อะไร เป็นอะไร อะไรทําให้เป็นเช่นนั้น ฯลฯ

positive approach เป็นเครื่องมือทีม่ ีพื้นฐานของความเชื่อทางศาสนา

จากการที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของการใช้เครื่องมือแบบ positive approach อาจจะ
ชวนให้ผู้อ่านเข้าใจผิดว่า การใช้เครื่องมืออันนี้เป็น “ลูกเล่น” (tactic) ในการทํางานอีกอย่างหนึ่ง
เท่านั้น ถ้าเรามีทัศนะว่า เครื่องมือชิ้นนี้เป็นพียง tactic อันหนึ่งในการทํางาน เราจะใช้เครื่องมือนี้ไป
ได้ไม่ตลอดรอดฝั่ง เพราะการใช้เครื่องมือชิ้นนี้เราต้องฝ่าฟันความเชื่อถือดั้งเดิมที่เราเคยมีต่อชาวบ้าน
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ผู้เขียนได้วิเคราะห์ว่า positive approach ที่ลึกซึ้ง จะต้องมีมิติของความเชื่อทางศาสนา
(spiritual dimension) เป็นรากฐานรองรับความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ด้วยกัน ความไว้วางใจ
ในคุณงามความดีของมนุษย์ด้วยกัน แง่มุมเหล่านี้เป็นเนื้อหาสาระสําคัญที่มีอยู่ในแก่นในของศาสนา
ทุกศาสนา เช่น พุทธศาสนาได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า “พระพุทธเจ้ามิได้สอนให้มนุษย์รู้จักแต่ทุกข์
เท่านั้น แต่ยังสอนและชี้หนทางให้เราเอาชนะความทุกข์นั้นด้วย และยังมีความเชื่อมั่นว่ามนุษย์สามารถ
จะล่วงพ้นความทุกข์ได้” คริสตศาสนาก็เช่นเดียวกัน แนวคิดที่ว่า พระผู้เป็นเจ้าได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาตาม
ฉายาของพระองค์นั้น ก็บ่งบอกถึง “ความเป็นพิเศษของมนุษย์” อยู่แลัว ท่านพุทธทาสจึงได้ชี้แนวการ
มองเพื่อนมนุษย์เอาไว้ว่า “มองแต่แง่ดีเถิด”
เขามีส่วน เลวบ้าง ช่างหัวเขา
เป็นประโยชน์ โลกบ้าง ยังน่าดู
จะหาคน มีดี โดยส่วนเดียว
เหมือนเที่ยวหา หนวดเต่า ตายเปล่าเอย

จงเลือกเอา ส่วนที่ดี เขามีอยู่
ส่วนที่ชั่ว อย่างไปรู้ ของเขาเลย
อย่ามัวเที่ยว ค้นหา สหายเอ๋ย
ฝึกให้เคย มองแต่ดี มีคุณจริง
พุทธทาส.

positive approach เป็นเรื่อง realistic

จุดแข็งที่สุดของ positive approach นั้นอยู่ที่ว่ากรอบความคิดในหัวสมองของเราแบบนี้
เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงอย่างที่สุด ทั้งนี้เพราะหากเราฉุกคิดสักนิดเดียวว่า ชีวิต
ชาวบ้านก็มีปัญหาต่างๆ รุมล้อมอยู่รอบตัว เขาก็มีความทุกข์ยากเป็นเครื่องประดับกายอยู่แล้ว แต่
ชาวบ้านเขาก็อยู่รอดมาได้จนถึงวันที่เราเข้าไปพบ เราต้องไม่ลืมว่าประชาชนเขาอยู่มาได้ก่อนที่เรา
นักพัฒนาจะเข้าไป ไม่ว่าการอยู่มาได้นั้นจะทนทุกข์ทรมานเพียงใดก็ตาม (แต่จริงๆ แล้วชีวิตของใครก็
ตาม บางครั้งก็เปรี้ยวเหมือนมะนาว บางครั้งก็หวานปานน้ําผึ้งด้วยกันทั้งนั้น)
ดังนั้น ความเชื่อมั่นในศักยภาพของชาวบ้านนั้น จึงไม่ใช่เรื่องที่ก่อตัวมาจากอุดมคติหรือไม่ใช่
เรื่องเลื่อนลอยที่เราคิดวาดภาพเอาเองในหัวสมอง แต่เป็นข้อสรุปที่เกิดมาจากรูปธรรมความเป็นจริง
ทั้งนี้เพราะสภาพชีวิตของชาวบ้านนั้น ต้องดิ้นรนต่อสู้อย่างเป็นจริงเป็นจังและรอบด้าน ต้องถางป่าให้
เป็นไร่นา ต้องไถหว่านดํา ต้องรู้จักการหาอาหาร และต้องรู้จักทําอะไรอีกหลายต่อหลายอย่างเพื่อเอา
ชีวิตรอดประสบการณ์กับการต่อสู้ในชีวิตประจําวันที่ยาวนาน และสั่งสมจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้
เองเป็นเบ้าหลอมความเฉลียวฉลาด (แน่นอนว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องการอ่านหนังสือ) ความสามารถ
ศักยภาพ ความมีน้ําอดน้ําทน ฯลฯ ความสามารถนี้มีลักษณะ 2 ชั้น ชั้นแรกเป็นศักยภาพที่ติดตัวมากับ
ธรรมชาติเพราะในฐานะที่เป็นลูกเป็นหลานชาวนา ชาวบ้านก็จะมีศักยภาพบางอย่างติดตัวมาเป็นทุน
อยู่แล้ว ชั้นที่สอง ความสามารถนี้จะกลายมาเป็นประสบการณ์ชีวิตจริง (Lived experience) ที่ต้องออก
กําลังกายกับปัญหาอยู่เสมอ (exercise) เปรียบเสมือนความแข็งแรงที่ติดมากับกล้ามเนื้อซึ่งเรามีอยู่
ตามธรรมชาติ แต่เมื่อกล้ามเนื้อนั้นได้มาออกแรงอยู่เสมอๆ จากความแข็งแรงก็กลายเป็นความ
แข็งแกร่งขึ้นมา
ในภาคปฏิบัติ การใช้ positive approach เป็นเรื่องที่ realistic และยัง “ใช้งานได้”
(practical) อีกด้วย เพราะในขณะที่ชาวบ้านมีลักษณะปัจจุบันอยู่ 2 ด้านคือ “ชาวบ้าน” ด้านที่มี
และชาวบ้านด้านที่หมด เวลาที่เราจะเริ่มลงมือทําอะไรกับชาวบ้าน เราก็ต้องเริ่มต้นทํางานจากสิ่งที่
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การย้ายข้างมายืนจากตําแหน่ง (ก) มาสู่ตําแหน่ง (ข) ย่อมทําให้เราเห็นชาวบ้านแตกต่างกัน
ตําแหน่งที่เรายืนเป็นตัวกําหนดภาพที่เราจะเห็นค่อนข้างมาก ตําแหน่งที่เรายืนในที่นี้หมายถึงความ
เชื่อที่เรามีต่อชาวบ้าน กรอบความคิด ทัศนะที่เรามองดูชาวบ้าน จากตําแหน่ง (ข) นี้เองที่เราเรียกว่า
เรามองชาวบ้านจาก “Perspective of the poor” คือ มองคนจนอย่างที่คนจนควรจะมองดูตัวเอง
ดูคนจากตําแหน่งที่จะเอื้ออํานวยผลประโยชน์แก่คนจนไม่ไช่จากตําแหน่งที่ขัดผลประโยชน์หรือเป็น
ขวากหนามกีดกั้นชีวิตที่เป็นสุขของคนจน
ปราชญ์ท่านหนึ่งที่ทํางานคลุกคลีกับประชาชนได้สรุป
บทเรียนไว้ว่า มีผู้มีน้ําใจดีจากชนชั้นอื่นๆ ในสังคม จํานวนไม่น้อยที่ได้เข้าไปอยู่กับชาวบ้าน รู้สึกเห็น
อกเห็นใจชาวบ้าน หากทว่า มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะมีทัศนะแบบครบวงจรจนถึงขั้นที่เห็นพลัง
ชาวบ้านด้วย
คุณูปการของ positive approach
คุณประโยชน์อีกประการหนึ่งของ positive approach ก็คือ สามารถเป็นยาชั้นดีที่ช่วยแก้ไข
อาการปวดหัวตัวร้อนที่เกิดขั้นอยู่บ่อยๆ ในวงการพัฒนา เราต้องเริ่มต้นจากความเป็นจริงว่าแม้ผลงาน
จากการทําโครงการพัฒนาต่างๆ จะให้ผลดีทันตาเห็นอยู่บ้าง แต่ดูเหมือนจะมีสิ่งหนึ่งที่ไม่เคย
เปลี่ยนแปลงไปท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นๆ คือ เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนักพัฒนาและ
ชาวบ้าน ในขณะที่นักพัฒนามักจะเป็นบุคคลภายนอกที่มีฐานะเหนือกว่าในสายตาชาวบ้าน ถ้ามี
เงินทุนติดตัวมาด้วย ยิ่งส่งเสริมบารมีให้เพิ่มพูนขึ้น แถมมีวิธีการทํางานพัฒนาอีกต่างหาก
เพราะฉะนั้น ที่จะหวังให้ความสัมพันธ์ระหว่างนักพัฒนาและชาวบ้านเดินเคียงคู่กันไปอย่างเคียงบ่า
เคียงไหล่ แม้เป็นเรื่องควรกระทํา แต่ทําจริงๆ ได้ยากมาก เพราะเริ่มต้นก็สูงต่ําไม่เท่ากันแล้ว
เพราะฉะนั้นการใช้ positive approach ด้วยการพยายามมองหาสิ่งที่ชาวบ้านมีอยู่ (แม้เรื่องเงินๆ
ทองๆ ซึ่งตอนหลังก็มีคนพิสูจน์ว่า ศักยภาพในการออมของคนจนนั้นมีอยู่ ถ้าสามารถตัดวงจรของตัว
ด้วงตัวหนอนที่คอยแทะไชศักยภาพอันนี้ให้หมดไป) ก็เท่ากับช่วยลดความเหลื่อมล้ําระหว่างนักพัฒนา
กับชาวบ้านไปได้ระดับหนึ่ง (ในเวลาเดียวกัน นักพัฒนาก็อย่าหมั่นมองแต่สิ่งที่ตัวเองมีเท่านั้น แต่ต้อง
หมั่นมองสิ่งที่ตัวเองเช่นกัน เช่น หมดความเพียรทนได้โดยงาน จะได้นําเอาสิ่งที่ชาวบ้านมีมาถม
ช่องว่างของเราบ้าง)
โดยทั่วไป จากจุดเริ่มต้นที่ไม่เท่าเทียมกันอยู่แล้ว เมื่อดําเนินการร่วมกันต่อไป จะค่อยๆ
พัฒนาความสัมพันธ์แบบครอบงําขึ้นต่อขึ้นมาทั้งๆ ที่ทั้งสองฝ่ายอาจจะไม่ได้ตั้งใจ ชาวบ้านอาจจะ
เลิกพึ่งพาผีปู่ตาเลิกขอคําแนะนําจากพระภิกษุ
เลิกรอคอยความช่วยเหลือจากรัฐบาลแต่หาก
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เริ่มก้าวต่อไปจาก negative approach ที่ย่ํามาแล้ว
เวลาเราจะเริ่มต้นทํางานแบบ positive approach นั้นเราไม่จําเป็นต้องกวาดข้าวของบน
โต๊ะทั้งหมดให้เรียบเป็นหน้ากลอง (tabura Rasa) หมายความว่า เราไม่จําเป็นต้องกวาดประสบการณ์
และผลจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจาก negative approach ทิ้งไป (และในความเป็นจริง
ประสบการณ์และผลลัพธ์นั้น ถึงเราอยากจะกวาดทิ้ง มันก็ทิ้งไม่ได้อยู่แล้ว มันไม่ง่ายเหมือนข้าวของที่
อยู่บนโต๊ะ) แม้ว่าเราจะพูดอยู่บ่อยๆ ว่าการทํางานพัฒนาไม่ใช่งานโครงการ (เท่านั้น) แต่เราก็ต้อง
บอกตัวเองเหมือนกันว่า แต่งานโครงการก็เป็นส่วนที่สําคัญอย่างยิ่งส่วนหนึ่งของงานพัฒนา เพราะไม่ว่า
เราจะตั้งเป้าหมายที่เป็นนามธรรม เอาไว้มากมาย เช่น การปลุกจิตสํานึก การรื้อฟื้นคุณค่าทางศาสนา
และวัฒนธรรม ฯลฯ แต่สิ่งที่เป็นนามธรรมเหล่านี้ก็ต้องการกิจกรรมรูปธรรมรองรับ ความคิดที่เราต้อง
ระวังก็คือ เราสามารถที่จะสร้างจิตสํานึกหรือคุณค่าได้จากลมปากเฉยๆ ความจริงแล้ว คนเราเป็น
อย่างที่เขาทํามากกว่าที่เขาพูด (ว่าเขาควรทําหรือจะทํา) ความจริงข้อนี้ คนลืมเลือนไปมากโดยเฉพาะ
คนที่มีชีวิตอยู่ด้วยปาก ไม่ได้อยู่ด้วยมือเท้า เราก็อาจดูได้จากวิธีการที่ชาวบ้านทําโครงการนั่นเอง
แต่ในอีกด้านหนึ่ง งานพัฒนานั้นแม้จะมีงานโครงการเป็นส่วนที่สําคัญส่วนหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้มี
แต่ส่วนนี้ส่วนเดียวเท่านั้น ในการประชุมร่วมกับเพื่อนนักพัฒนากลุ่มหนึ่ง เราได้ทําแผนผังขั้นตอนของ
การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างนักพัฒนากับชาวบ้านออกมาดังนี้
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เราต้อง realistic กล้าหาญที่จะบอกกับตัวเองว่า เวลาที่เราเข้าไปในชุมชนนั้น เราจําเป็น
จะต้องนําความช่วยเหลือทางด้านวัตถุบางอย่าง (ในรูปของเงินเพื่อเข้าไปทํากิจกรรมต่างๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน) เข้าไปให้ชุมชน การนําความช่วยเหลือจากภายนอกในรูปของ วัตถุเข้าไปใน
ชุมชนไม่ใช่สิ่งผิดอะไร มันเป็นบันไดขั้นแรก ซึ่งมีความหมาย 2 ขั้นว่า เราจําเป็นต้องเดินผ่าน และมี
ความหมายว่า เราควรก้าวไปให้พ้นจากบันไดขั้นนี้ด้วย นี่เป็นหลักสําหรับบันไดขั้นที่สอง-สาม-สี่
และขั้นอื่นๆ ด้วย ในการเข้าสู่ชุมชนนั้น เราจะเข้าไปในแบบจับเสือมือเปล่าไม่ได้ เราต้องเข้าไปพร้อม
กับอะไรบางอย่าง (เงินทุนโครงการ) การเข้าหาชุมชนในระยะแรกๆ ยังคงเป็นเรื่องที่คิดจะเอาเงินทุน
เข้าไปให้ (แต่จะให้อย่างไร ให้ใคร ให้เมื่อไหร่ อันนี้นักพัฒนาต้องพิจารณา) การเข้าไปเยี่ยมเยียนใน
ครั้งแรกๆ ก็ยังเป็นการติดตามดูการใช้เงิน การติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ความเจริญของ
กลุ่มทํางาน ฯลฯ เพียงแต่ว่าเราต้องพร้อมที่จะปรับเปลี่ยน ที่จะต้องก้าวต่อไปที่จะต้องโยนทิ้งสิ่งที่
เรานําเข้าไป ถ้าขาเราไม่ละจากบันไดขั้นแรก เราก็จะไปยืนบนบันไดขั้นที่ 2 ไม่ได้ อันนี้ก็เป็นความ
จริงอยู่แล้ว
การที่เราจะก้าวเดินไปตามขั้นตอนของแผนผังที่วาดไว้นั้นขึ้นอยู่กับกระบวนการ 2 อย่าง อัน
แรกคือ ความตั้งใจอย่างแน่วแน่ของนักพัฒนา (ที่เราเรียกว่า “Motive” ) อีกอันหนึ่งก็คือ การปฏิบัติ
ตัวของนักพัฒนา เช่น เวลาเข้าชุมชน เราได้คุยกับชาวบ้านเรื่องอะไร ถ้าอยากจะก้าวไปถึงขั้นชีวิตต่อ-ชีวิต ก็ต้องพูดคุยเรื่องชีวิตของกันและกันบ้าง (เมื่อลองทําดูแล้ว จะพบว่าไม่ยากนัก เพราะ
ชาวบ้านเขาถนัดที่จะติดต่อแบบชิวิต-ต่อ-ชีวิตกันคนอยู่แล้ว ขอเพียงแต่ทําให้เขามีความไว้วางใจเรา
เท่านั้น) เวลาต้องตัดสินใจทํากิจกรรม จะทําอยู่บนพื้นฐานคุณค่าอะไร เวลาเกิดปัญหาแล้วมีทางเลือก
อะไรบ้าง ทางเลือกนั้นอยู่บนวิธีคิดแบบไหน เป็นทางเลือกของใคร แต่ละทางเลือกบ่งบอกถึงคุณค่า
อะไรที่อยู่ภายใน
ในกระบวนการนี้ เราต้องให้โอกาสชาวบ้านเริ่มต้นก่อนเสมอให้ชาวบ้านเป็นฝ่ายเสิร์ฟลูก
ก่อน ให้ชาวบ้านวางเงินหน้าตักมาก่อนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ ตัวอย่างรูปธรรมจากเพื่อนนักพัฒนา
ภาคเหนือท่านหนึ่ง เป็นการประสานระหว่างสิ่งที่ชาวบ้านมีกับสิ่งที่นักพัฒนามีระยะเริ่มแรก
นักพัฒนาจะเริ่มวางกรอบเอาไว้กว้างๆ ว่า การจะมาทํางานร่วมกันนั้น ชาวบ้านควรจะริเริ่มทํากิจกรรม
อะไรที่ตัวเองพอจะทําได้ก่อน (เช่น ออมข้าว ออมทรัพย์) แต่ในรายละเอียดว่า จะออมจํานวนเท่าไหร่
กฎเกณฑ์และอัตราดอกเบี้ยอย่างอื่นๆ นี้ ให้ชาวบ้านเป็นคนพิจารณาเองทั้งหมด เรื่องการส่งคืนหรือ
เงินสมทบศูนย์สังคมพัฒนาฯ นั้น ก็ยังกําหนดกรอบกว้างๆ ว่า ยังจําเป็นต้องส่งคืนและต้องสมทบอยู่
แต่ในรายละเอียดว่าจะส่งคืนเท่าไหร่ จะส่งคืนใคร จะส่งคืนเท่าใด อันนี้จะร่วมพิจารณากับชาวบ้าน
ในขั้นต่อไป เมื่อชาวบ้านเริ่มมีประสบการณ์ในงานลักษณะนี้มากขึ้น แม้แต่ “การวางกรอบ” ก็
ต้องให้ชาวบ้านริเริ่มทําเอง
ส่วนใหญ่ปญ
ั หาอยูที่ ท่ ี ตัวเรา ทุกที
คนข้างนอกที่ไปทํางานกับชาวบ้าน มักจะมีอยู่ 2 สุดโต่ง คือ ไม่มากเกินไปก็น้อยเกินไป มาก
หรือน้อยในที่นี้เราหมายถึง การประเมินศักยภาพของชาวบ้าน แต่ก่อนเราถูกตั้งโปรแกรมให้ดู
ชาวบ้านว่าประชาชนไม่มีอะไรเลย นอกจาก “โง่ จน เจ็บ” อันนี้ก็ประเมินชาวบ้านต่ําเกินไป (under
estimate) เดี๋ยวนี้พอเราเปลี่ยนโปรแกรมใหม่ เราก็เลยเห็นว่า ตอนนี้ประชาชนมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่
แล้ว (overestimate) อันนี้ก็มากเกินไปหน่อย วิธีคิดแบบหลังนี้เป็นอันตรายเหมือนกัน เพราะถ้า
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ใจคอที่มั่นคงและความเชื่อมั่นที่แน่วแน่ทําให้ผู้ที่ใช้ positive approach ใช้ถ้อยคําว่า “รื้อฟื้น
คุณค่าดั้งเดิม” ทั้งนี้ ถ้าเราวิเคราะห์แยกแยะคําแต่ละคําที่ใช้ เริ่มตั้งแต่คําว่า “รื้อ” การที่เราเปิด
ลิ้นชักมารื้อของบางอย่าง เราจะใช้ว่า “รื้อ” ก็ต่อเมื่อเรามั่นใจแล้วว่า ของนั้นต้องเคยมีอยู่ตรงนั้น ไม่
มีใครจะ “รื้อ” หาของอะไรได้ ถ้าตัวเองมีความเชื่อมั่นว่า “ของนั้นไม่เคยมีอยู่” คําว่า “ฟื้น” ซึ่งเป็น
คําที่เห็นได้อย่างชัดเจน อะไรก็ตามที่จะฟื้นขึ้นมาได้นั้น ต้องเป็นสิ่งที่ “เคยมีชีวิต” อยู่มาก่อน เราจะ
ไม่ใช้คําว่า “ฟื้น” กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต ฉะนั้น ถ้อยคําที่เราใช้ก็บ่งบอกนัยยะบางอย่างถึงความเชื่อที่เรามี
อยู่เบื้องหลัง
ต้องเตรียมใจไว้ให้

““เข้
เข้ม” เวลานําแนวทางมาโฆษณา

เราต้องยอมรับว่า ก่อนที่เราจะหันมาใช้แนวทาง positive approach นั้น เราได้เคยใช้
แนวทาง negative approach (ด้วยความปรารถนาดีต่อชาวบ้าน) มาเป็นกระแสหลักและยาวนาน
มาแล้วสิ่งนี้ก่อให้เกิดปัญหาต่อเนื่องมาอีกหลายประการ ทั้งปัญหาการต่อสู้กับตัวเอง และปัญหาการ
ต่อสู้กับความคิดของคนอื่น (การต่อสู้กับตัวเองกล่าวอย่างละเอียดในเครื่องมือชิ้นต่อๆ ไป)
การต่อสู้กับตนเองนั้น เราต้องต่อสู้ทั้งใน 2 ระดับที่กล่าวมาแล้ว ระดับแรกคือ ในระดับ
ความคิด กล่าวคือ เราจะต้องลากเส้นขนาน 2 เส้น แห่งทัศนะในการพิจารณาชาวบ้าน ศักยภาพของ
ชุมชนและพลังสร้างสรรค์ของวัฒนธรรมชุมชนให้มีลักษณะสมดุลกัน ไม่มากเกินไป (over-estimate)
ไม่น้อยเกินไป (under-estimate) เพราะถ้ามากเกินไปเราก็จะผิดหวัง ถ้าน้อยเกินไปเราก็ใช้ศักยภาพ
ของชาวบ้านไม่เต็มที่ แต่นอกจากระดับความคิดแล้ว ในระดับการกระทํา การลงมือปฏิบัติ เรายังต้อง
ถามตัวเองอีกว่า จากศักยภาพที่ดํารงอยู่ในประชาชนนั้น เราจะทํางานอย่างไรให้ศักยภาพดังกล่าว
แปรมาเป็นพลังแห่งการพัฒนาชนบทได้ เมื่อเรามองเห็นกระแสน้ําไหลนั้น จะมีเครื่องมือหรือวิธีการ
อย่างไรนําเอาการไหลของกระแสน้ํานั้นมาแปรเป็นพลังไฟฟ้าได้
ในระดับการปฏิบัตินั้น นอกจากจะมีงานในส่วนที่เกี่ยวกับชาวบ้านโดยตรงแล้ว เรายังมีงานที่
เกี่ยวกับการรณรงค์เผยแพร่ทัศนะแบบใหม่ให้สาธารณชนได้รับรู้ ได้เข้าใจ ได้เห็นด้วยในระดับกว้าง
ในขณะที่งานกับชาวบ้านนั้นก็ยากอยู่ระดับหนึ่ง เราจะพบว่า (จากประสบการณ์ของผู้เขียน) การ
รณรงค์ความคิดให้สาธารณชน (ส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลาง) เปลี่ยนแว่นสายตาเพื่อมองดูชาวบ้าน
ชนบทแบบใหม่นั้น ดูจะยากยิ่งกว่า ทั้งนี้เพราะ “การตระหนัก” ในพลังและศักยภาพของชุมชน
ชนบทนั้นมักต้องการ “การลงไปสัมพันธ์โดยตรง” เข้าหลักที่ว่า “สิบปากว่า ไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็น
ไม่เท่ามือคลํา” แต่สาธารณชนทุกคนก็ไม่ได้มีโอกาสลงไปสัมผัสกับชนบทโดยตรงได้ หรือลงไปก็ลงไป
แบบ “สวมแว่นตาอันเก่า” เพราะฉะนั้น ผู้ที่ยึดมั่นในแนวทางนี้จึงต้องมีใจคอมั่นคงหนักแน่นเช่นกัน
ต้องคิดเปรียบเทียบว่าการเปลี่ยนแปลงความเชื่อจากโลกแบนมาสู่ความเชื่อว่าโลกกลม ไม่อาจจะทํา
ได้ในเร็ววัน อย่างไรก็ตามเราต้องรู้หลักที่ว่า ยิ่งผลลัพธ์จากภาคปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมีมากเพียงใด จะ
ช่วยให้งานรณรงค์เผยแพร่เป็นไปได้ง่ายขึ้น ฉะนั้นคุณภาพของผลงานกับคุณภาพของงานรณรงค์
โฆษณา จึงต้องให้สมดุลกัน
ปัญหาอีกประการหนึ่งของการรณรงค์กับสาธารณาชนระดับกว้างก็คือ การเลือกรับแง่มุมใน
ศักยภาพของชาวบ้าน เนื่องจากศักยภาพของชุมชนสามารถจําแนกออกเป็นอย่างหยาบๆ ได้ 2 มิติ
คือ พลังคุณธรรม และ พลังความสามารถ ดังนั้น บางคนอาจจะเลือกเชื่อว่าวัฒนธรรมชุมชนมีคุณค่า
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คําถามสุดท้ายที่ยังไม่ลงตัวของ positive approach ก็คือ ส่วนมากคนในเมืองจะรับรู้สภาวะ
ของปัญหาในระดับมหภาค (Macro) เราจะมองเห็นบริษัทข้ามชาติ กลุ่มสิบเสือห้าเสือในวงการธุรกิจ
ขบวนการมาเฟียข้ามชาติ ซึ่งดูเหมือนจะเป็นยักษ์ใหญ่อยู่มาก ในขณะที่การนําเสนอแนวทางของ
positive approach นั้น มักจะก่อตัวมาจากรูปธรรมตัวอย่างในระดับหมู่บ้าน 2-3 แห่งเป็นระดับ
จุลภาค (Micro) ถ้าเรามองจากฐานคิดแบบถือเอา “ขนาด” (size) เป็นเกณฑ์สําคัญมาตรการ
แก้ปัญหาระดับจุลภาค ก็ไม่มีทางที่จะเทียบติดมาตรการในการขยายตัวของปัญหาระดับมหภาค สําหรับ
เรื่องนี้ก็ต้องขอเวลากลับไปทบทวนนิทานเรื่องเดวิดกับโกไลแอทสักระยะหนึ่ง อาจจะพอมองเห็นลู่ทางหา
คําตอบได้บ้าง
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“Without dialogue
there is no communication,
And without communication
there can be no true education.”
Paulo Freire
การศึกษากับการทําลายความเป็นมนุษย์ 1
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นนอกหรือในโรงเรียนก็ตาม จะ
พบลักษณะการสอนแบบ “พรรณนาหรือเล่าเรื่อง” ให้ฟังเสมอ ระบบการสอนแบบนี้จะประกอบด้วย
ครูซึ่งทําหน้าที่เป็นผู้เล่า และนักเรียนที่ทําหน้าที่เป็นผู้ฟังอย่างอดทน เนื้อหาที่เล่า ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา
ที่เป็นค่านิยม หรืองานวิจัยอะไรก็ตาม ก็จะถูกเล่าอย่างซังกะตาย และการศึกษาต้องได้รับความทน
ทุกข์ทรมานจากโรคชอบเล่านี้เอง ครูจะเล่าถึงความเป็นจริงต่างๆ ราวกับว่าความเป็นจริงนั้นตายตัว
ไม่เคลื่อนไหวต่อไปอีกแล้ว และสามารถทํานายเหตุการณ์ล่วงหน้าได้แน่นอน ถ้าไม่เป็นไปในรูปนี้ก็
อาจจะเป็นอีกรูปหนึ่งคือ ครูจะเล่าถึงเรื่องที่ไม่เคยมีอยู่ในประสบการณ์ของนักเรียนเลย หน้าที่ของคน
ที่เป็นครูจะมีอย่างเดียวคือ เติมเนื้อหาทั้งหมดลงไปในสมองของนักเรียน โดยที่เนื้อหานั้นห่างจาก
ความเป็นจริงที่นักเรียนกําลังประสบอยู่ สําหรับนักเรียนแล้วสิ่งที่ครูพูดดูจะเลื่อนลอย ไม่รู้ว่าอะไรเป็น
อะไร
ลั ก ษณะที่ เ ห็ น ได้ ชั ด ของการศึ ก ษาแบบเล่ า
พรรณนานี้ก็คือ การพรรณนานั้นมีลักษณะเป็นเสียงที่
ตั วอ่านกระทบโสตประสาทไปเท่านั้ น ไม่ใ ช่เป็น การ
ถ่ า ยทอดพลั ง ความคิ ด หรื อ อะไรเลย ครู จ ะสอนให้
นักเรียนพูดว่า “4 คูณกัน 4 ครั้งเป็น 16” “เมืองหลวง
ของประเทศไทยคือกรุงเทพ” หน้าที่ของนักเรียนก็คือ
จดบันทึก ท่องจํา และท่องซ้ําๆ ซากๆ ประโยคเหล่านี้
เอาไว้ โดยไม่เคยเข้าใจอย่างถ่องแท้เลยว่า “ถ้า 4 ครั้ง
คูณกันหมายความว่าอย่างไร” “เมืองหลวงหมายความว่า
อย่างไร” “ประเทศไทยมีอยู่เพื่ออะไรสําหรับกรุงเทพ”
หรือ “กรุงเทพมีอยู่เพื่ออะไรสําหรับประเทศไทย”
1

เปาโล แฟรร์ (ผู้เขียน). ช. เขียวพุ่มพวง (ผู้แปล). การศึกษากับการทําลายความเป็นมนุษย์. การศึกษาสําหรับผู้ถูกกดขี่. ศูนย์
ปฏิบัติการร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนบนพื้นที่สูง (ศปส.), พิมพ์ครั้งที่ 2 กรกฎาคม 2549; หน้า 44-60.
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ระบบการสอนแบบนี้ จะทํ า ให้ นัก เรีย นเป็ น ผู้ ช อบจดจํ า เนื้ อ หาต่า งๆ ที่ค รูเ ล่ า ให้ฟั ง โดย
อัตโนมัติ และภัยยิ่งกว่านั้นก็คือ ครูจะกลายเป็นผู้เติมความรู้ให้แก่นักเรียนที่กลายเป็น “ถังขยะ”
รองรับความรู้นั้น ยิ่งครูเติมถังขยะให้มากเท่าไร ก็จะยิ่งเป็นครูที่ดีมากขึ้นเท่านั้น และในทํานอง
เดียวกัน ถ้านักเรียนทําหน้าที่เป็นถังขยะที่ดีด้วยการรับขยะทุกอย่างเข้ามาเก็บ ก็ยิ่งเป็นนักเรียนที่ดี
มากขึ้นเท่านั้น
การศึกษาแบบนี้จะเป็น “ระบบฝากความรู้” โดยครูจะเป็นผู้ฝากความรู้เอาไว้ และนักเรียน
เป็นฝ่ายถอนความรู้ออกมาใช้ ในการสอนแทนที่จะมีการติดต่ออย่างเข้าถึงกัน สิ่งที่ครูสอนก็จะ
กลายเป็นแถลงการณ์ที่ครูฝากด้วยการพูดให้นักเรียนนั่งฟังเป็นเวลานานๆ อย่างอดทน ฟังแล้วก็จดจํา
ไว้และพยายามท่องย้ําซ้ําทวนอยู่เสมอ เราเรียกระบบการเรียนแบบนี้ว่า “ระบบฝากธนาคาร” ความรู้
ของนักเรียนจะมีได้ก็เท่ากับที่ได้มาจากครูเท่านั้น หน้าที่ของนักเรียนก็คือ เอาความรู้ที่ได้เหล่านี้มาเข้า
แฟ้มสมองและเก็บสะสมไว้ ดูจากอย่างนี้หน้าที่ของนักเรียนก็คือ นักสะสมความรู้ไว้ในสมองเท่านั้น
ถ้าเขาเป็นเพียงเท่านี้สิ่งทีเขาจะขาดก็คือ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ขาดการถ่ายทอด เขาจะไม่รู้จักถาม
การไม่รู้จักคิดรู้จักถามก็จะทําให้เขาเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์ ความรู้ที่เขาได้รับไม่น่าจะเรียกว่า “ความรู้ที่
แท้จริง” เพราะเป็นความรู้ที่ไม่ได้รับการดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงอะไรเลย ความรู้ที่แท้จริงจะต้อง
เป็นความรู้ที่เกิดจากการกลั่นกรองดัดแปลงครั้งแล้วครั้งเล่าโดยคนที่มีชีวิตจิตใจ ช่างซักช่างถามและมี
จุดมุ่งหมายที่จะให้ความรู้นั้นก้าวทันโลกและทันกับผู้อื่น
ในระบบการศึกษาแบบฝากธนาคารนี้ ความรู้จะกลายเป็นของขวัญที่ผู้ที่คิดว่าตนเองรู้หมด
ทุกอย่าง มอบให้ แก่ผู้ที่ถูกพิจารณาว่าไม่รู้อะไรเลยทั้งสิ้น ลักษณะการกดขี่ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนที่
มองเห็นได้ชัดก็คือ ทั้งสองฝ่ายต่างก็ทอดทิ้งละเลยและไม่สนใจซึ่งกันและกัน ครูอยู่ในห้องแบบผู้ที่เป็น
ฝ่ายที่เกิดมาเพื่อเป็นฝ่ายตรงข้ามกับนักเรียน เขาจะคิดว่าสิ่งที่เขาสอนนั้นดีที่สุดแล้ว (นักเรียนจึงเถียง
ไม่ได้) ส่วนนักเรียนก็เหมือนกับคนแปลกหน้าที่นั่งอยู่ในห้องเรียนเสมือนทาส ยอมรับว่าสิ่งที่ครูสอน
นั้นดีที่สุดแล้ว แต่นักเรียนต่างจากทาสตรงที่ว่า เขาไม่เคยค้นพบเลยว่าในขณะที่ครูกําลังให้บทเรียน
อะไรแก่เขาอยู่นั้น เขาเองก็กําลังให้บทเรียนบางอย่างแก่ครูเหมือนกัน
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การเปิดการศึกษาแบบเสรี จะมุ่งความสนใจประการแรกไปในเรื่องปัญหาความสัมพันธ์
ระหว่างครูกับนักเรียน วิธีที่จะแก้ไขได้ก็คือ ทั้งสองฝ่ายจะต้องผลัดกันเป็นครูและศิษย์ซึ่งกันและกัน
แต่การแก้ปัญหาแบบนี้จะทําไม่ได้เลย ถ้ายังคงใช้การศึกษาแบบฝากธนาคารอยู่ เพราะในระบบ
การศึกษาเองก็เป็นรูปจําลองของระบบสังคมใหญ่ที่มีการกดขี่กันอยู่ ถ้าเราลองวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างครูกับศิษย์ในห้องเรียนระบบฝากธนาคาร ซึ่งจะมีอยู่เสมอในสังคมที่มีลักษณะกดขี่ เราก็จะ
พบสภาพดังนี้คือ
1. ครูเป็นผู้สอน
: นักเรียนถูกสอน
2. ครูเป็นผู้รู้ทุกอย่าง
: นักเรียนเป็นผู้ไม่รู้อะไรเลย
3. ครูเป็นผู้คิด
: นักเรียนเป็นเพียงวัตถุชิ้นหนึ่งที่ครูใช้
ประกอบการคิด
4. ครูเป็นผู้พูด
: นักเรียนเป็นผู้ฟังอย่างเดียว
5. ครูเป็นผู้กําหนดกฎเกณฑ์
: นักเรียนถูกกําหนดให้เดินตามกฎเกณฑ์
6. ครูเป็นผู้เลือกและยัดเยียดสิ่งที่เลือก
: นักเรียนมีหน้าที่รับสิ่งที่ครูเลือกแล้ว
7. ครูเป็นผู้แสดงกิจกรรมทุกอย่าง
: นักเรียนเป็นอุปกรณ์ประกอบการแสดงของครู
8. ครูเป็นผู้วางเนื้อหาหลักสูตร
: นักเรียนต้องยอมรับเนื้อหาหลักสูตรนั้นและ
เรียนไปตามเนื้อหา
: นักเรียนถูกบังคับให้เชื่อตามเนื้อหาทุกสิ่งทุก
9. ครูเป็นผู้บอกเนื้อหาทุกอย่างให้แก่
อย่างในฐานะที่เป็นนักเรียน
นักเรียนและบังคับให้นักเรียนเชื่อตาม
เนื้อหาและความรู้นั้นโดยอาศัยอํานาจ
ของความเป็นครู
10. ครูเป็นผู้กระทําในกระบวนการเรียนรู้ : นักเรียนเป็นเพียงผู้ถูกกระทําเหมือนวัตถุธาตุ
ทั้งหมด (Subjective)
(Objective)
ย่อมแน่นอนว่าในห้องเรียนแบบฝากธนาคารนี้ จะมองเห็นนักเรียนว่าเป็นสัตว์โลกประเภทที่
ปรับตัวให้เข้ากับปัญหาสังคมได้ และสามารถควบคุมได้ ยิ่งถ้านักเรียนมุ่งหน้าแต่จะเก็บสะสมความรู้ที่
ครูให้เอาไว้ให้มากที่สุด เขาก็จะยิ่งขาดความสํานึกที่จะรู้จักคิดอย่างวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นเท่านั้น เขา
จะเรียนแต่สิ่งที่ห่างไกลออกจากโลกและความเป็นจริง ยิ่งเขายอมรับบทบาทที่ถูกปั้นให้เป็นอะไรก็ได้
ง่ายเท่าไร เขาก็ยิ่งเป็นสัตว์โลกที่ปรับตัวได้เก่งมากขึ้นเท่านั้น เขาจะขาดการมองโลกในแง่ที่เป็นจริง
มากยิ่งขึ้น
การศึ ก ษาแบบฝากธนาคาร ที่ ทํ า ให้ ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์ของนักเรียนหดหายไปทีละน้อยๆ หรือหมดไปเลย
และส่งเสริมลักษณะหูเบาเชื่ออะไรง่ายๆ นี้ ย่อมเป็นที่ถูกใจ
ของผู้กดขี่ เพราะคนพวกนี้ไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงโลกไม่
ต้องการให้ใครมองเห็นโลกตามสภาพที่เป็นจริง ในบางครั้ง ผู้
กดขี่พยายามให้กฎเกณฑ์เพื่อส่งเสริมมนุษยชาติกับสภาพการณ์
ตามที่เขาเห็นว่าสมควรเท่านั้น ไม่ได้ทําอย่างจริงใจ เพราะเขา
จะกีดกันต่อต้านกับการจัดการศึกษาทุกแบบที่จะส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน หรือการศึกษาในรูปแบบที่ไม่มุ่งมองปัญหาทั้งหมดเพื่อให้เห็นปัญหา
อย่างมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันก็จะถูกขัดขวางด้วย
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อันที่จริงผู้กดขี่สนใจที่จะทําการเปลี่ยนแปลงจิตสํานึกของผู้ถูกกดขี่ เพราะยิ่งถ้าผู้ถูกกดขี่ยอม
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างง่ายๆ ก็ยิ่งง่ายสําหรับผู้กดขี่ที่จะควบคุม การจะทําการนี้ให้สําเร็จ
ผู้กดขี่จะใช้การศึกษาระบบฝากธนาคารเป็นเครื่องมือสําคัญ โดยใช้ควบคู่กับเครื่องมืออื่นๆ ในสังคม
เช่น ความเมตตาแบบพ่อกับลูก หรือการจัดสวัสดิการบางอย่างให้ในกรณีที่มีนักเรียนบางคนไม่ยอม
ทําตามสังคม เช่น พวกนักศึกษาหัวรุนแรง ผู้กดขี่ก็จะให้ความสนใจพวกนี้เป็นรายเฉพาะกรณีพิเศษ ผู้
กดขี่จะมองว่า พวกที่ต่อต้านสังคมนี้เป็นโรคร้ายต่อสังคม และจะหาสาเหตุว่า พวกนี้จะหาทางออกด้วย
การต่อต้านสังคม ก็เพราะเป็นพวกเด็กที่มีปัญหาครอบครัว เป็นคนที่ได้รับความผิดหวังอย่างแรง พวกนี้
ไม่ประสบความสําเร็จในการเรียน ไร้ความสามารถหรือเกียจคร้าน และจะคิดต่อไปว่า พวกนี้ต้อง
ได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้เป็นคนที่สามารถเข้ามาอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
แต่ความจริงก็คือ พวกต่อต้านนี้ไม่ใช่
พวกที่ผิดแปลกไปจากคนอื่นๆ ในสังคม เขา
ไม่ใช่คนนอกสังคม เขาอยู่ในสังคมอยู่ตรงใจ
กลางโครงสร้างของสังคมทีเดียว เพราะเขาอยู่
เพื่อคนอื่น การแก้ปัญหาไม่ใช่ทําด้วยการ
เปลี่ยนเขาเพื่อเขาจะได้มาร่วมในสังคมที่กดขี่
หากแต่ต้องเป็นการเปลี่ยนสังคมเพื่อให้ทุกคน
มีอยู่เพื่อตนเอง ไม่ใช่มีอยู่เพื่อคนอื่น และแน่นอน
ว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการศึกษาเช่นนี้ย่อมขัดขวางวัตถุประสงค์ของผู้กดขี่ เพราะว่าพวกผู้กดขี่
ได้ใช้การศึกษาแบบฝากธนาคาร เป็นเครื่องมือกีดกั้นจิตสํานึกของนักเรียน จะเปลี่ยนนักเรียนให้เป็น
เครื่องจักร ไม่ว่าจะใส่อะไรเข้าไปก็จะได้สิ่งนั้นออกมา
สําหรับผู้ที่กําลังใช้ระบบการศึกษาแบบฝากธนาคาร ไม่ว่าเขาจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม (ครูบางคนมี
ความตั้งใจดีที่จะสอนนักเรียนให้ดีที่สุด แต่หารู้ไม่ว่าตนเองกําลังทําลายความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น) จะ
ไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่า สิ่งที่เขากําลังทําอยู่นั้นมันขัดกับความจริงอย่างเหลือเกิน ซึ่งอาจจะเร็วหรือช้า
นักเรียนที่เคยนั่งเฉยยังกับหุ่นยนต์ก็อาจจะลุกขึ้นมาต่อต้านระบบที่ครูใช้ และพยายามที่จะหันเข้าหา
ความเป็นจริง และเมื่อนั้นก็อาจจะมีครูบางคนเริ่มรับรู้ว่า สิ่งที่เป็นความจริงสูงสุดก็คือ ความเป็นจริง
นั้นเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แต่การศึกษาระบบเดิมที่เขาใช้อยู่นั้นมันขัดแย้งกับข้อเท็จจริง ดังนั้นเรา
จึงต้องต่อสู้เพื่อการปลดปล่อย
แต่ครูที่มีจิตใจเป็นนักปฏิวัติ และเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงจะไม่นอนรอให้โอกาสเกิดขึ้นมาเอง
แต่เขาจะเริ่มลงมือกระทําโดยร่วมมือนักเรียน ในการปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ และสร้าง
ความสัมพันธ์แบบเพื่อนมนุษย์ ความพยายามนี้จะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อครูต้องมีความวางใจในเพื่อน
มนุษย์อย่างล้ําลึก และเชื่อว่ามนุษย์มีพลังที่จะรู้จักคิด และประการสําคัญ ครูจะต้องยืนหยัดเคียงข้าง
กับนักเรียนในการทําการปลดปล่อย และครูที่มีความพยายามเช่นนี้ย่อมขัดขวางต่อการศึกษาระบบ
ฝากธนาคาร
จุดมุ่งหมายที่ซ่อนเร้นอยู่เบี้องหลังการศึกษาระบบฝากธนาคารก็คือ การที่จะแยกคนกับโลก
ออกจากกัน คนเพียงแต่มีชีวิตอยู่ ใน โลก ไม่ได้มีชีวิตอยู่ กับ โลก หรืออยู่ กับ คนอื่น คนเป็นเพียงผู้
มองดูโลก ไม่ใช่ผู้สร้างโลก คนไม่ใช่สัตว์ที่มีสํานึก แต่เป็นหุ่นที่พร้อมจะเปิดรับทุกอย่างจากโลก
ภายนอก เมื่อคนต้องรับรู้โลกด้วยการบอกทุกอย่าง การศึกษาแบบนี้ก็จะยิ่งช่วยทําให้เขากลายเป็น
วัตถุยิ่งขึ้น เพราะการศึกษาแบบนี้จะช่วยให้เขาปรับตัวให้เข้ากับโลก คนที่ได้รับการศึกษาก็คือคนที่
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ยิ่งคนกลุ่มใหญ่ปรับตัวให้เป็นไปตามข้อกําหนดที่คนกลุ่มน้อยสร้างขึ้นมามากเท่าไร ก็แน่นอน
ว่าคนกลุ่มน้อยย่อมสามารถควบคุมคนกลุ่มใหญ่ได้ง่ายขึ้นเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นทางทฤษฎี หรือ
ภาคปฏิบัติของระบบการศึกษาแบบฝากธนาคาร ก็จะช่วยเป็นเครื่องมือของคนกลุ่มน้อยได้เป็นอย่างดี
ทุกอย่างที่ประกอบกันขึ้นเป็นการศึกษา เช่นบทเรียนที่มีแต่ภาษา การกําหนดหนังสือให้อ่าน วิธีการ
วัดความรู้ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ครูสอนให้คนอื่นเท่ากับสิ่งที่ครูทําเอง หรือเกณฑ์ในการเลื่อนชั้น
ทุกอย่างที่กล่าวมานี้ ล้วนเป็นวิธีการที่สกัดกั้นความคิดของผู้เรียนทั้งนั้น

นักการศึกษาที่ทําตัวเหมือนเสมียนธนาคารในระบบการศึกษาแบบฝากธนาคารนั้น จะไม่มี
ความมั่นใจในบทบาทของตัวเองอย่างแท้จริง เขาจะไม่เข้าใจว่าไม่มีใครควบคุมได้ คนเราต้องอยู่
ร่วมกัน การอยู่ร่วมกันต้องใช้การเข้าถึงกันด้วยการสื่อสาร การสื่อสารซึ่งกันและกันนี้เอง ทําให้ชีวิต
มนุษย์มีความหมายมากขึ้น ความคิดของครูเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อมันต้องเป็นจริงในความคิดของนักเรียน
ด้วย ครูจะมาคิดแทนนักเรียนก็ไม่ได้ หรือสอนความคิดของตนเองลงไปบนความคิดของนักเรียนก็
ไม่ได้ การคิดอย่างแท้จริงคือการคิดถึงสภาพความเป็นจริง ไม่ใช้คิดแบบวิมานในอากาศ และความคิด
ที่มีความหมายก็คือการคิดที่นํามาทําจริงๆ ได้ด้วย
การศึกษาแบบฝากธนาคารนั้น เกิดขึ้นด้วยความเข้าใจผิดที่ว่า คนเป็นเพียงวัตถุชิ้นหนึ่ง เป็นการ
คิดที่เปลี่ยนอินทรีย์สารให้เป็นอนินทรีย์สาร เปลี่ยนคนให้เป็นเครื่องจักร บังคับให้คนจําสิ่งที่คนอื่น
บอกมากกว่าจะให้คนได้มีประสบการณ์กับสิ่งนั้นด้วยตนเอง ให้คน มี ส่วนในสิ่งนี้มากกว่าจะให้ เป็น
สิ่งนั้นสิ่งนี้ คนที่อยู่ในที่นี้จะรักแต่การเข้าครอบครองเป็นเจ้าของ ชอบที่จะควบคุมคนอื่น
กระบวนการทั้งหลายนี้เป็นการฆ่า “ความมีชีวิต”
การกดขี่ในการศึกษาก็คือ การที่จัดการศึกษาในรูปแบบของวัตถุ สอนราวกับว่าทุกอย่าง
ตายตัว ทุกอย่างอยู่นิ่ง ทุกอย่างเป็นกลาง โดยเฉพาะมีลักษณะที่เด่นชัดคือทําลายจิตสํานึกของผู้เรียน
ส่งเสริมให้คนปรับตัวให้เข้ากับโลกเท่านั้น และพยายามกีดกั้นมิให้พลังแห่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้
แสดงออกมา ผู้กดขี่เองมักจะพบความจริงที่ว่า คนไม่ใช่สิ่งที่จะยอมให้กดขี่อยู่ได้ตลอดไป และเมื่อผู้
ถูกกดขี่ลุกขึ้นต่อต้าน พวกนี้จะทนไม่ได้ พวกนี้จึงหาทางออกด้วยการนําเอาวิธีการเดิมๆ ผู้ที่นําคน
ก่อนเคยใช้มาใช้ เช่น ต้องต่อสู้เพื่อเสรีภาพ เพื่อความเป็นระเบียบ และเพื่อความสงบสุขของสังคม
เขาจะเอาข้ออ้างเหล่านี้มาใช้เป็นเครื่องมือในการทําลาย ตัวอย่างเช่น เวลาคนงานนัดหยุดงานและทํา
การรุนแรง พวกนี้จะใช้มาตราการรุนแรงจัดการกับคนงานเช่นกัน
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การศึกษาเป็นแบบฝึกหัดของการกดขี่ที่ถูกใช้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความเชื่ออย่างงมงาย
มากขึ้น คําสอนในเรื่องการปรับตัวให้เข้ากับโลกจะมีอยู่ในทุกระดับการศึกษา เพราะฉะนั้นสังคมใดที่
ต้องการปฏิวัติ จะนําเอาการศึกษาระบบฝากธนาคารอย่างนี้มาใช้ไม่ได้เลย
บางทีก็เป็นที่น่าเสียดายว่า ผู้นําที่ทําการปฏิวัติเองก็ดิ้นไม่หลุดไปจากการศึกษาแบบฝาก
ธนาคาร เพราะตัวเขาเกิดมาได้รับการศึกษาแบบนี้โดยตลอด เพราะฉะนั้นบางทีเขาก็ดูไม่ออกว่า การ
ปฏิวัติที่เขาจะทําก็เป็นวิธีการทําลายมนุษย์แบบใหม่อีกวิธีหนึ่ง ที่อาจจะแตกต่างไปจากวิธีของผู้กดขี่คน
เดิม แต่ก็ไม่ใช่วิธีการปลดปล่อยที่แท้จริง บางทีพวกนี้ก็ใช้วิธียุยงให้เกิดการแตกแยกกัน เพราะคิดว่า
เมื่อเกิดความแตกความสามัคคีกันจะนําไปสู่การปลดปล่อย แต่การปลดปล่อยที่แท้จริงจะเกิดขึ้นไม่ได้
เพราะใครจะเป็นผู้ปลดปล่อยให้ใคร แต่การปลดปล่อยจะต้องเกิดจากไตร่ตรองและลงมือทํา
เพราะฉะนั้น การโฆษณาชวนเชื่อ การให้ความช่วยเหลือที่ผู้ให้พูดว่าจะเป็นทางนําไปสู่การปลดปล่อย
นั้นเป็นสิ่งที่หลอกลวงและจอมปลอม
การจะเปลี่ยนแปลงการศึกษาระบบฝากธนาคาร ก็ต้องเริ่มตั้งแต่เปลี่ยนวัตถุประสงค์ว่า
การศึกษาไม่ได้มุ่งที่จะให้นักเรียนได้รับขยะความรู้เท่านั้น แต่ต้องเน้นวัตถุประสงค์ที่มุ่งการแก้ปัญหา
ของมวลมนุษย์ นอกจากนั้นก็ต้องเปลี่ยนลักษณะการเรียนที่มุ่งจะให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
ไม่ใช่เป็นตู้เก็บเอกสาร ในการเรียนรู้ทั้งครูและศิษย์จะเรียนไปด้วยกัน จะไม่มีการปาฐกถาจากครูไปสู่
ศิษย์ แต่จะเป็นขบวนการเสวนาแทน การเสวนาจะเกิดขึ้นได้เมื่อครูไม่ใช่ฝ่ายที่มีอํานาจเหนือศิษย์
อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ครูซึ่งถึงแม้จะเป็นผู้สอนในบางคราวก็จะเป็นผู้เรียนด้วย ทั้งสองฝ่ายจะ
ร่วมกันรับผิดชอบในขบวนการที่จะทําให้ทั้งสองฝ่ายเติบโตขึ้นมา ในการนี้อิสรภาพเป็นสิ่งสําคัญมาก
เพราะการเสวนาจะเกิดขึ้นได้ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเท่าเทียมกัน การแบ่งแยกคนในห้อง
ออกเป็น 2 ฝ่ายอย่างตายตัวจะหายไป ทุกคนจะสามารถเคลื่อนไหว และเปลี่ยนแปลงบทบาทของ
ตัวเองได้
ในระบบการศึกษาแบบฝากธนาคาร จะแบ่งทุกๆ อย่างออกเป็น 2 ฝ่ายเสมอ เช่น ใน
ห้องเรียนก็จะมีฝ่ายหนึ่งที่เป็นครูที่ทําหน้าที่เฉพาะครูเท่านั้น เช่น สอน พูด แสดงกิจกรรม มีอํานาจ
และอื่นๆ และอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นศิษย์ซึ่งทําหน้าที่เฉพาะของศิษย์ เช่น ฟัง เรียน นั่งเฉยๆ อดทน และ
อื่นๆ การศึกษาแบบนี้ผู้ให้การศึกษาจะแบ่งการทํางานออกเป็น 2 ขั้น ขั้นแรก ครูจะทําความเข้าใจกับ
บทเรียนที่จะสอนเสียก่อน เขาจะเตรียมบทเรียน และในขั้นที่ 2 เขาจะทําให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนที่
เขาวางไว้ หน้าที่ของนักเรียนไม่จําเป็นต้องเกิดความเข้าใจด้วยตนเอง เพียงพยายามจําความเข้าใจที่
ครูทําเอาไว้แล้วให้ได้ ส่วนนักเรียนจะเข้าใจอย่างไรนั้น ไม่ใช่สิ่งที่ต้องพูดถึง เพราะเขาไม่ใช่ผู้มีหน้าที่ที่
จะต้องคิดและเข้าใจบทเรียนเลย
แต่ในการศึกษาระบบใหม่ที่เน้นการแก้ปญ
ั หา
บทบาทของครูจะเปลี่ยนไป ครูไม่ต้องเตรียมตัวทํา
ความเข้าใจบทเรียน และไม่ต้องเตรียมโครงการ
เสวนากับนักเรียน ครูจะไม่อยู่ในฐานะวัตถุ หรือ
เครื่องยนต์ที่มีความเข้าใจเรื่องต่างๆ บรรจุอยู่ในหัว
สมองเต็มไปหมด และความเข้าใจที่มีอยู่ในหัวสมองก็
ไม่ใช่คุณสมบัติของเขาคนเดียว แต่เขาจะเป็นตัว
สะท้อนตัวเองและนักเรียน นักเรียนก็ไม่ใช่ผู้นั่งฟัง
อย่างเงียบสงบ
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แต่จะเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมคนหนึ่งในการค้นหาข้อเท็จจริงร่วมกับคนอื่นๆ ด้วยการเสวนา ครูจะทําการ
เสนอปัญหาให้แก่นักเรียนเพื่อให้เขาได้พิจารณาและวิเคราะห์ และจะได้ตรวจสอบความคิดเป็น
ออกมาว่า ความเข้าใจเบื้องแรกของเขาถูกหรือเปล่า บทบาทของครูที่เน้นเรื่องการแก้ปัญหา จะมี
หน้าที่สร้างสรรค์สภาพการณ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยการก้าวไปพร้อมๆ กับนักเรียน
เพราะฉะนั้น จุดมุ่งหมายการศึกษาแบบฝากธนาคารจะผูกขาดความสามารถในการคิดของนักเรียน
และทําลายสํานึก การศึกษาแบบใหม่นี้จะกระตุ้นให้ความสามารถในการคิดได้แสดงออกมา และ
สร้างสรรค์จิตสํานึกของเด็กมากยิ่งขึ้น
ปัญหาที่เลือกมาให้นักเรียนนั้น จะต้องเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน ปัญหาที่เป็น
ปัญหาในทางทฤษฎีเท่านั้นไม่เพียงพอ และการที่ครูพยายามกระตุ้นให้นักเรียนแก้ปัญหานั้นเป็นการ
ท้าทายความสามารถของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง ทําให้นักเรียนเกิดความกระหายที่จะแก้ปัญหา และรู้
ว่าหน้าที่ของเขาจะต้องทําอะไรบ้างในการเรียน ต้องมีการกระตุ้นให้เห็นว่าปัญหาหลายๆ ปัญหานั้น
เชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างไร ผลจากการวิเคราะห์และเข้าใจปัญหาจะทําให้ผู้เรียนเพิ่มความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์มากขึ้น และเกิดทักษะในการแก้ปัญหาได้ถูกจุด เกาถูกที่คันได้บ่อยครั้งขึ้น เมื่อแก้ปัญหาได้
อันดับหนึ่งก็จะเป็นแรงกระตุ้นใจให้อยากแก้ปัญหาอื่นๆ ต่อไป เหมือนการก้าวออกเดินก้าวที่สองย่าง
ตามมาเมื่อได้เดินก้าวแรกแล้ว นักเรียนจะรู้ว่าการแก้ปัญหาเป็นความจําเป็นของเขา

การศึกษาต้องใช้เป็นที่ฝึกอิสรภาพ ไม่ใช่ฝึกการกดขี่ จะต้องมีการไตร่ตรองว่าทั้งคนและโลก
เป็นของคู่กัน ทั้ง 2 สิ่งจะดําเนินควบคู่กันไป ไม่มีใครเดินล้ําหน้าใครและไม่มีใครเดินล้าหลังใคร
ตัวอย่างที่จับใจอันหนึ่งก็คือ การอภิปรายร่วมกันของชาวนา ได้มีชาวนาคนหนึ่งบังเกิดความรู้แจ้งโดย
ตลอด และเกิดสํานึกได้พูดว่า “เดี๋ยวนี้ฉันรู้แล้วว่า ถ้าไม่มีคนก็ไม่มีโลก” เมื่อคนที่เป็นครูได้ถามว่า
“ทําไมจึงเป็นเช่นนั้นเล่า ก็ถ้าคนทั้งหมดโลกหายไป โลกก็ยังคงมีต้นไม้ มีนก มีแม่น้ําลําธารเหลืออยู่
และนั่นไม่ใช่โลกได้อย่างไร” ชาวนาผู้นั้นได้ตอบว่า “ไม่ใช้หรอกนั่นไม่ใช่โลก เพราะเมื่อไม่มีคน
หลงเหลืออยู่ เพื่อพูดว่า นี่คือโลก โลกนั้นก็ไม่เป็นโลกอีกต่อไป”
สิ่งที่ชาวนาผู้นั้นพูดได้สะท้อนให้เห็นว่า สิ่ง 2 สิ่งนี้ต้องขึ้นอยู่ต่อกัน จะไม่มีสีขาว ถ้าไม่มีสีดํา
จะไม่มี “ตัวกู” เลย ถ้าไม่มี “ไม่ใช่ตัวกู” ร่วมอยู่ด้วย และเมื่อคนได้คํานึงถึงข้อเท็จจริงนี้แล้ว เขาก็
เริ่มต้นสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งหนึ่งกับสิ่งอื่นๆ เช่น ถ้าเรามองกระดาษ กระดาษไม่เคยที่จะอยู่
ตามลําพังตัวมันอันเดียว มันจะเป็นกระดาษได้ก็ต่อเมื่อต้องวางอยู่บนโต๊ะ (ต้องมีโต๊ะ) หรือที่วางอยู่ข้าง
หนังสือ (ต้องมีหนังสือ) ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นสนามประสบการณ์หรือสิ่งแวดล้อมร่วมอยู่ด้วยเสมอ
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ในการศึกษาแบบเน้นที่ปัญหานี้ คนจะสามารถพัฒนาความสามารถในการรับรู้โลกอย่าง
วิเคราะห์ได้ และคนจะไม่มองโลกว่าเป็นสิ่งที่หยุดนิ่งอีกต่อไป แต่จะมองว่าโลกนี้อยู่ในขบวนการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การแยกทุกอย่างในห้องเรียนออกเป็น 2 ฝ่ายก็จะหายไป เพราะครูและ
นักเรียนจะผลัดกันแก้ปัญหาร่วมกันเสมอ และจะสร้างรูปแบบความคิดและการกระทําที่แท้จริง
ถ้าลองวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการศึกษาระบบเดิม คือ ระบบฝากธนาคารกับการศึกษา
ระบบใหม่ที่เน้นการแก้ปัญหา ก็จะพบความแตกต่างกับหลายด้านเช่น การศึกษาระบบเดิมพยายามที่
จะสร้างเรื่องปรัมปรา สร้างความเชื่อถือที่งมงาย เพื่อขัดขวางข้อเท็จจริงที่จะอธิบายว่ามนุษย์มีอยู่ใน
โลก ส่วนการศึกษาแบบใหม่จะทําลายความเชื่อถือที่งมงายเสีย การศึกษาแบบเดิมจะต่อต้านการ
เสวนา ในขณะที่การศึกษาแบบใหม่จะขาดไม่ได้เลยซึ่งกระบวนการเสวนา การศึกษาแบบเดิมมอง
นักเรียนเป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ แต่แบบใหม่จะมองว่านักเรียนเป็นผู้คิดอย่างวิพากษ์วิจารณ์
การศึกษาแบบเดิมจะลิดรอนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของนักเรียน และพยายามอบรมให้นักเรียนเชื่อง
แต่การศึกษาแบบใหม่จะสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และกระตุ้นให้เกิดการไตร่ตรอง รวมทั้งลงมือ
กระทําไปตามสภาพที่เป็นจริงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การศึกษาแบบเดิมจะตายตัวอยู่นิ่งกับที่
ไม่มองมนุษย์ว่ามีประสบการณ์อยู่เบื้องหลัง แต่การศึกษาแบบใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จะ
มองเห็นว่ามนุษย์ทุกคนต่างก็มีประวัติศาสตร์ของตัวเองเสมอ
การศึกษาแบบเน้นปัญหาจะมองมนุษย์ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในขบวนการเปลี่ยนแปลงเสมอ เพราะ
มนุษย์เป็นสิ่งที่ยังไม่เสร็จสิ้นในตัวเอง เป็นสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์เหมือนสภาพความเป็นจริงอื่นๆ เช่น สัตว์
แต่มนุษย์ต่างจากสัตว์ตรงที่รู้ซึ้งถึงความไม่สมบูรณ์ของตัวเอง และความรู้ว่ายังไม่สมบูรณ์นี่เองเป็น
รากฐานของการศึกษา ทําให้มนุษย์ยังต้องเรียนรู้ต่อไป
การศึกษาแบบใหม่มีลักษณะเป็นการปฏิวัติตลอดเวลา มันจะมีลักษณะทํานายและเต็มไป
ด้วยความหวัง และสอดคล้องแบลักษณะธรรมชาติของมนุษย์ การศึกษานี้จะช่วยให้มนุษย์เคลื่อนที่ไป
ข้างหน้าแบบให้มองไกลออกไปและมองไปสู่อดีต เพื่อทําความเข้าใจที่จะได้ก้าวไปสู่อนาคตอย่าง
มั่นคง แต่การเคลื่อนไหวนี้จะต้องเป็นการเดินของคนและโลก คนจะต้องมองสภาพการณ์ที่เขาเอง
กําลังเป็นอยู่ขณะนี้ และเข้าใจว่าการเคลื่อนไหวนั้นเกิดขึ้นได้ ไม่ใช่เพราะความบังเอิญหรือโชคชะตา
แต่เกิดขึ้นเพราะได้ถูกกําหนดให้เกิดขึ้น และท้าทายให้เราต่อสู้
การศึกษาแบบฝากธนาคารจะส่งเสริมการเชื่อถือโชคเคราะห์ มองสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นว่า
เกิดจากดวงชะตาราศี แต่การศึกษาระบบใหม่จะส่งเสริมการมองสภาพการณ์แบบมองให้ออกว่าเป็น
ปัญหา เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่หาสาเหตุที่เป็นปัญหาด้วยการใช้การคิดวิเคราะห์และทํา
ความเข้าใจ
การสร้ า งความสํ า นึ ก อย่ า งลึ ก ซึ้ ง ต้ อ งจั ด สภาพการณ์ ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น การทํ า ให้ ค นเข้ า ใจ
สถานการณ์ นั้ น ดี ขึ้ น และสามารถที่ จ ะเปลี่ ย นแปลง สิ่ ง ใดก็ ต ามที่ ทํ า ให้ ค นขาดความอยากที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงและซักถาม (สืบสวน) สิ่งนั้นจะควบคุมคน ถ้ามนุษย์คนใดก็ตามก้าวหน้าไป โดยไม่ก้าวไป
พร้อมกับเพื่อนมนุษย์คนอื่นๆ มนุษย์นั้นก็จะทําลายความเป็นมนุษย์ สภาพการณ์ใดๆ ที่ป้องกันคน
ไม่ให้เข้ามาร่วมในกระบวนการคิดสืบสวน สภาพการณ์นั้นจะเป็นภัยอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะใช้วิธีการใดก็ตาม
การแยกคนให้ออกจากการตัดสินใจของตนเองนั้นจะทําให้คนไม่สามารถตัดสินได้
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การแพทย์ที่เน้นหัวใจของความเป็นมนุษย์1
โรงเรียนสอนแพทย์ให้เป็นมนุษย์
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 ผมและคณะดูงานได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมกิจการของคณะแพทยศาสตร์
มูลนิธิฉือจี้ที่ฮวาเหลียน คณะแพทย์แห่งนี้เปิดดําเนินการมาตั้งแต่ปี 2537 ผลิตแพทย์จบไปหลายรุ่นแล้ว
อาคารคณะแพทย์ ปลู กสร้ างอย่ างมั่ นคง
แข็งแรงใหญ่โตอลังการ มีบริเวณพื้นที่สีเขียว
กว้างขวาง บริเวณไม่ไกลจากคณะแพทย์มากนัก
เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลขนาด 1,200 เตียง
ก่อสร้างอย่างอลังการเช่นเดียวกัน
ระหว่าง
คณะแพทย์และโรงพยาบาลเป็นที่ตั้งของอาคาร
มูลนิธิที่สวยงาม บริเวณโดยรอบมีประติมากรรมที่
งดงามและให้ความหมายดีดีประดับไว้หลายสิบชิ้น
ภายในอาคารมูลนิธิมีห้องประชุมขนาดใหญ่ และมี
บริเวณหน้าโรงพยาบาลพุทธฉือจีในไทเปขนาด 1,200 เตียง จะเห็นอาสาสมัคร
พิพิธภัณฑ์งานของฉือจี้
จํานวนมากมาช่วยทําความสะอาดตกแต่งถนนทางเข้าโรงพยาบาล

อาคารมูลนิธิและพิพิธภัณฑ์งานของฉือจี้
1

คณะแพทยศาสตร์ก่อตั้งขึ้นตามภารกิจของ
ฉือจี้ที่มุ่งช่วยเหลือผู้คนในทุกๆ ด้าน ด้านการแพทย์
ก็เป็นด้านหนึ่งที่ฉือจี้ให้ความสําคัญ เพราะเป็นการ
ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างแท้จริง ซึ่งศาสนา
คริสต์ได้จัดกิจกรรมทํานองนี้มานานแล้ว ท่านธรรมา
จารย์เจิ้งเหยียนเล็งเห็นว่า มูลนิธิพุทธฉือจี้ก็ควรทํา
กิจกรรมด้านนี้ด้วย อันเป็นปณิธานของท่านมา
ตั้งแต่สมัยอดีตดังที่ผมเคยเขียนถึงไปแล้ว

ผู้เขียน : นพ.อําพล จินดาวัฒนะ
การแพทย์ที่เน้นหัวใจของความเป็นมนุษย์ เป็น 1 ใน 5 ตอนของบทความ “ จิตอาสา พลังสร้างโลก “ ที่เผยแพร่ในนิตยสารหมอ
ชาบ้าน
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ดังนั้นนอกจากก่อสร้างโรงพยาบาลเพื่อบริการชาวบ้านแล้ว ก็ถือโอกาสก่อตั้งสถานที่ผลิตแพทย์
ที่เน้นปลูกฝังมิติของความเป็นมนุษย์และจิตวิญญาณควบคู่ไปกับองค์ความรู้ทางเทคนิค เพื่อให้ได้แพทย์ที่
มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ โดยมีเป้าหมายให้ได้แพทย์ที่เก่งรักษาโรค รักษาใจ รักษาชีวิตของผู้คนเสมือน
ญาติ และทําหน้าที่โอบอุ้มโลกใบนี้ด้วย
คณะแพทย์แห่งนี้ ใช้ “พรหมวิหาร 4” อันเป็นแนวทางพระโพธิสัตว์ที่ชาวฉือจี้ยึดถือมาเป็น
คําขวัญประจําคณะ คือ
1. เมตตา
ฝึกการมีจิตใจต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข
2. กรุณา
ฝึกลงมือทําเพื่อช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์
3. มุฑิตา
ฝึกเรียนรู้ เข้าใจ และกตัญญูในสรรพสิ่ง
4. อุเบกขา
ฝึกเข้าใจความเป็นธรรมชาติธรรมดา สามารถลดตัวตนและปล่อยวาง
เป็นการตีความพรหมวิหาร 4 อย่างกว้างและลึก
การผลิตแพทย์ของที่นี่ใช้หลักสูตรทํานองเดียวกับสากล คณบดีจบแพทย์จากอเมริกา ทํางานที่นั่น
เกือบ 20 ปี ก่อนกลับมาทํางานให้ฉือจี้ที่ไต้หวัน โดยเขาเน้นการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม
มนุษยศาสตร์และการพัฒนาจิตวิญญาณอย่างเข้มข้นและเอาจริงเอาจังควบคู่ไปด้วยเขาไม่ต้องการให้ได้
แพทย์ที่เก่งแต่ทางเทคนิคชีวการแพทย์เพียงด้านเดียว
นักศึกษาแพทย์ที่นี่มีชั่วโมงเรียนการจัดดอกไม้ การเขียนพู่กันจีน การชงชา การเดินการนั่งการ
ยกโต๊ะเก้าอี้แบบไม่ให้เกิดเสียง และอื่นๆ อีกหลายอย่างเพื่อฝึกให้เป็นคนประณีตละเอียดอ่อน เข้าถึง
สภาวะของจิต ไม่หยาบกระด้าง นอกจากนี้ก็ยังให้นักศึกษาไปทํางานอาสาสมัครต่างๆ เพื่อฝึกการบริการ
รับใช้ผู้อื่นฝึกลดตัวตน ฝึกให้รําลึกถึงบุญคุณผู้อื่นจนเข้าไปอยู่ในจิตสํานึก
หลักสูตรการจัดดอกไม้ เขาสอดแทรกการสอนว่า ดอกไม้ใบไม้ย่อมมีทั้งเก่าและใหม่ ทั้งแก่และ
อ่อน หากไม่ยอมเด็ดดอกใบที่ร่วงโรยทิ้งบ้าง ก็อาจจัดดอกไม้ได้ไม่งดงาม ฉันใดก็ฉันนั้น การทํางานการ
ดํารงชีวิตก็ต้องกล้าเสียสละในบางเรื่อง เพื่อให้เกิดการลงตัวอย่างสมดุล มีให้ มีรับ อย่างเหมาะสม การ
อบรมทํานองนี้ ว่ากันว่าเป็นคติจีนโบราณที่สอนเกี่ยวกับศิลปะการดําเนินชีวิตกันมาเป็นพันๆ ปีแล้ว ใน
ขณะเดียวกันก็สอดแทรกการเป็นคนที่มีศีลไปพร้อมกัน
หลักสูตรการเขียนผู้กันจีนนั้น เวลาตวัดพู่กันแต่ละเส้น ต้องทําด้วยจิตใจที่มีสมาธิ สงบ มั่นคง
โดยฝึกต่อเนื่องเป็นชั่วโมง ๆ เพื่อพัฒนาสมาธิและจิต
การชงชาก็เป็นศิลปะ 2 ด้าน ที่ฝ่ายหนึ่งฝึกการบริการผู้อื่น และอีกฝ่ายหนึ่งเรียนรู้การเป็นผู้รอ รู้รับกลิ่น
รู้รับรส รู้รับน้ําใจจากผู้อื่น มิใช่แค่การชงชาเพื่อดื่ม
เพียงเท่านั้น
เหล่านี้ เป็นตัวอย่างเพียงบางส่วนที่แสดงว่า
เขาให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาทางจิ ต ใจของ
นักเรียนแพทย์ที่จะต้องจบออกไปเป็นแพทย์ที่เข้าใจ
ในเพื่อนมนุษย์ มีจิตใจดีงาม ละเอียดอ่อน และต้องมี
ความรู้ความสามารถด้านเทคนิคอย่างดีด้วย
พิธีชงชาเพื่อชําระจิตใจ ก่อนดื่มจิบที่ 1 ให้อวยพรให้ตนเองจงพูดแต่สิ่งที่ดี
ก่อนดื่มจิบที่ 2 อวยพรให้ตนเองคิดแต่สิ่งดีๆ ก่อนจิบที่ 3 อวยพรให้ตนเองทําสิ่งทีด่ ี
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กรณีที่เด่นสําหรับคณะแพทยศาสตร์แห่งนี้ก็คือ การจัดการเรียนการสอนวิชากายวิภาคศาสตร์
ซึ่งนักศึกษาแพทย์ต้องเรียนผ่าศพอาจารย์ใหญ่ (อาจารย์ใหญ่เป็นคําเรียกผู้อุทิศศพให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียน
โดยทั่วไปศพอาจารย์ใหญ่ 1 ท่าน สามารถให้นักศึกษาแพทย์เรียนพร้อมๆ กันได้ 4 คน) เขาสร้างระบบที่
ให้นักศึกษาเห็นความสําคัญและรําลึกในพระคุณของอาจารย์ใหญ่อย่างสูงยิ่ง โดยเขาให้นักเรียนแพทย์ที่
จะต้องเรียนผ่าศพได้ไปรู้จักกับครอบครัวของอาจารย์ใหญ่เพื่อให้เสมือนว่านักเรียนแพทย์เป็นสมาชิกใน
ครอบครัวนั้นด้วย นักศึกษาแพทย์จะรู้ประวัติเรื่องราวชีวิตของอาจารย์ใหญ่ตั้งแต่ก่อนเรียนผ่าศพ เพื่อให้รู้
ว่าร่างของอาจารย์ใหญ่มิใช่เป็นแค่ศพ แต่เป็นเรือนร่างของเจ้าของชีวิตที่เคยมีเลือดเนื้อ มีลมหายใจ มีคุณงาม
ความดีและมีชีวิตจิตใจอันดีงาม เป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาแพทย์มีจิตใจที่รู้จักเคารพผู้อื่นแม้กระทั่งเขา
เหล่านั้นเสียชีวิตเป็นศพไปแล้วก็ตาม
เมื่อนักศึกษาแพทย์เรียนผ่าศพ ก็กระทําด้วยความเคารพอย่างสม่ําเสมอเหมือนกระทํากับญาติ
ผู้ใหญ่ มิใช่มองเห็นเป็นเพียงแค่ศพๆ หนึ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจแล้วเท่านั้น
“นักศึกษาแพทย์จะกรีดผ่าศพของเราผิดพลาดสักกี่ร้อยครั้งก็ไม่เป็นไร เราอนุญาตให้ทําได้
เต็มที่ แต่เมื่อจบไปเป็นแพทย์แล้ว ห้ามกรีดผ่าตัดใครผิดแม้แต่ครั้งเดียว
อาจารย์ใหญ่ท่านหนึ่งพูดฝากนักศึกษาแพทย์ไว้ก่อนที่จะเสียชีวิต ทางอาจารย์ได้บันทึกเป็นวีซีดี
ไว้ให้นักศึกษาแพทย์ดูก่อนเริ่มเรียนวิชานี้
มีอาจารย์ใหญ่ท่านหนึ่ง ก่อนเสียชีวิตป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการ
บริจาคร่างกายให้นักศึกษาแพทย์ได้เรียน จึงไม่รับยาเคมีบําบัดเพราะจะทําให้ศพใช้ผ่าศึกษาไม่ได้ เพียง
ขอรับแต่ยาแก้ปวดบรรเทาอาการเจ็บปวดจนกระทั่งสิ้นชีวิต ก่อนสิ้นชีวิตก็ได้มีโอกาสพูดฝากถึงนักศึกษา
แพทย์ โดยอาจารย์บันทึกวีซีดีไว้ให้นักศึกษาได้ดูเช่นกัน เพื่อให้นักศึกษาเห็นถึงความเสียสละและความ
ตั้งใจจริงของอาจารย์ใหญ่
ตัวอย่างเหล่านี้ เปรียบเสมือนการทําให้ศพอาจารย์ใหญ่พูดได้ หาใช่ศพคนตายที่ไร้ความรู้สึกรู้สา
เท่านั้น
เมื่อนักศึกษาแพทย์เรียนผ่าศพจบหลักสูตร พวกเขาจะนําชิ้นส่วนของอาจารย์ใหญ่ที่ผ่าศึกษาแล้ว
ซึ่งพวกเขาแยกเก็บรักษาไว้กลับมาเย็บประติประต่อเท่าที่ทําได้ แล้วก็นําเสื้อผ้าของอาจารย์ใหญ่มาสวมใส่
ให้อย่างสวยงาม ทั้งนักศึกษาแพทย์ ญาติของอาจารย์ใหญ่และครูอาจารย์ก็จะมาร่วมพิธี ช่วยกันแบกศพ
อาจารย์ใหญ่เดินเรียงแถว จัดขบวนแห่ศพด้วยความเคารพระลึกถึงในบุญคุณ นําไปทําฌาปนกิจ แล้วเก็บ
อัฐิบางส่วนใส่ผอบคริสตัลรูปทรงปราสาทสวยงาม จารึกชื่อแซ่ไว้ทุกท่านแล้วนําไปเก็บไว้ในห้องพระ
โพธิสัตว์บนอาคารคณะแพทย์ฯ
นักศึกษาแพทย์จะเขียนคําระลึกถึงอาจารย์ใหญ่ของพวกเขา ทําเป็นวารสาร ทําเป็นโปสเตอร์ติด
แสดงไว้ มีการจัดงาน อ่านคําสดุดี เล่นดนตรีระลึกถึงพระคุณของอาจารย์ใหญ่ของพวกเขา
ด้วยกระบวนการที่ให้ ความสําคัญต่อมิติทาง
มนุษย์และจิตวิญญาณเช่นนี้ ย่อมส่งผลให้จิตใจของ
นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ถู ก เพาะบ่ ม ให้ เ ป็ น ผู้ ที่ มี จิ ต ใจที่
ละเอียดอ่อน มีความกตัญญูต่อผู้อื่น ย่อมมีผลทําให้
พวกเขาเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคต
ท่านคณบดีคณะแพทยศาสตร์แห่งนี้ บอกเรา
ว่า “อาจารย์ใหญ่ของนักศึกษาแพทย์แต่ละคนจะมี
2 คน คือ คนหนึ่งเป็นศพคนที่ตายไปแล้ว แต่อีกคน
หนึ่งจะอยู่ในหัวใจของนักศึกษาแพทย์ตลอดไป”
กล่องแก้ว บรรจุอัฐิท่านอาจารย์ใหญ่ของนักศึกษาแพทย์

73

คู่มือ: DCOM 603 DentCMU

การแพทย์ที่เน้นหัวใจของความเป็นมนุษย์

ด้วยระบบการจัดการที่ให้เกียรติแก่อาจารย์ใหญ่อย่างสูงเช่นนี้ มีผลทําให้มีผู้แสดงความจํานง
บริจาคร่างกายให้นักศึกษาแพทย์ที่นี่เป็นหมื่นราย มีศพอาจารย์ใหญ่มากเกินความต้องการ จนต้องบริจาค
ต่อไปยังคณะแพทยศาสตร์แห่งอื่นด้วย
เมื่อได้ดีวีซีดีได้รู้ได้เห็นเรื่องนี้ด้วยตัวเอง หลายคนในคณะดูงานต้องเสียน้ําตา ด้วยความ
ประทับใจ และบางคนบอกว่า “เห็นแล้ว น่าตาย” เพราะตายแล้วถ้าได้เป็นอาจารย์ใหญ่ของนักศึกษา
แพทย์ที่นี่ ดูว่าจะได้รับเกียรติและได้รับความเคารพอย่างสูง
โรงพยาบาลพระโพธิสัตว์
ช่วงราว 20 ปีที่ผ่านมา ฉือจี้ได้สร้างโรงพยาบาลไว้บริการผู้ป่วยรวม 5 แห่ง มีทั้งที่อยู่ใน
ต่างจังหวัดและในไทเป เป็นโรงพยาบาลที่สร้างอย่างมั่นคงสวยงาม ป้องกันแผ่นดินไหวไว้พร้อมสรรพ เสา
แต่ละต้นโอบคนเดียวไม่รอบ คงจะใช้งานได้เป็นร้อย ๆ ปี ค่าก่อสร้างทั้งหมดมาจากเงินบริจาคของสมาชิก
ฉือจี้จํานวนนับล้านคน ในช่วงที่ท่านธรรมาจารย์มีดําริจะสร้างโรงพยาบาลแห่งแรกยังไม่มีเงินเลย ทางการ
ทราบเจตนารมณ์ก็ติงว่า เมื่อไม่มีเงินควรคิดทํากิจกรรมอย่างอื่นที่ใช้เงินน้อยกว่านี้ไม่ดีกว่าหรือ แต่ท่าน
ธรรมาจารย์มั่นใจว่าจะทําได้ แม้ต้องใช้เงินหลายร้อยล้านเหรียญก็ตาม
เมื่อเริ่มโครงการ มีนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นที่เคยอยู่ที่ไต้หวันมาก่อนแสดงความประสงค์ขอบริจาคเงิน
ก้อนใหญ่ให้สร้างโรงพยาบาล ท่านธรรมาจารย์ไม่รับเพราะต้องการให้คนไต้หวันส่วนใหญ่ได้ร่วมกันเป็น
เจ้าของโรงพยาบาลด้วยการร่วมบริจาคคนละเล็กคนละน้อยมากกว่า ในที่สุดโรงพยาบาลแห่งแรกก็สําเร็จ
จนวันนี้เปิดโรงพยาบาลแห่งที่ 5 แล้ว (ขนาดใหญ่เกิน 1,000 เตียง 3 แห่ง ขนาดเล็ก 2 แห่ง)
เครื่องไม้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ไม่ต้องพูดถึง ทุกแห่งมีพร้อมอยู่ในระดับแนวหน้า
ของไต้หวัน และเข้ามาตรฐานสากล แต่ที่เด่นมากคือ การจัดระบบให้ความสําคัญกับมิติทางมนุษย์และจิต
วิญญาณอย่างสูง
โรงพยาบาลของฉือจี้ใช้พรหมวิหาร 4 เป็นคําขวัญกําหนดทิศทางการทํางานเช่นเดียวกับองค์กร
อื่น ๆ ของฉือจี้ จึงมุ่งบริหารจัดการให้โรงพยาบาลเป็นทั้งแหล่งรักษาคน รักษาใจ รักษาโรค ไปพร้อมๆ
กับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของทุกฝ่ายไปพร้อมๆ กัน
บรรยากาศในโรงพยาบาลจัดได้ดีมาก สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมาก ไม่มีกลิ่นเหม็นของยาให้
ได้สัมผัส ผู้คนที่ทํางานในโรงพยาบาลมีทั้งแพทย์พยาบาลและบุคลากรวิชาชีพ ทํางานร่วมกับอาสาสมัคร
ฉือจี้เป็นร้อยๆ คน ทุกคนให้บริการแก่ผู้ป่วยด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ
แนะนําและให้บริการตามบทบาทหน้าที่ของตน
ทราบว่าอาสาสมัครที่มาทํางานในโรงพยาบาลต้องแจ้งความจํานงเข้าคิวรอเป็นเดือนๆ กว่าจะ
ได้มาทํางานอาสาสมัครในโรงพยาบาลครั้งละหนึ่งวัน
วันที่ผมและคณะไปดูงานโรงพยาบาลฉือจี้ (Buddhist Tzu Chi General Hospital) ที่ไทเป ซึ่ง
เป็นตึก 15 ชั้น เพิ่งเปิดบริการเมื่อกลางปี 2548 ที่ผ่านมา ที่หน้าโรงพยาบาลมีอาสาสมัครชายหญิงหลาย
สิบคนกําลังช่วยกันกวาดถนนทําความสะอาด จัดเรียงอิฐและตกแต่งบริเวณหน้าโรงพยาบาล ภายใน
อาคารโรงพยาบาล มีอาสาสมัครประจําทุกจุด บางคนคอยให้ข้อมูล บางคนเข็นเปล เข็นรถผู้ป่วย บางคน
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ในโรงพยาบาลมีการจัดสถานที่ปฏิบัติธรรมให้กับคนไข้ทุกศาสนา ไม่ว่าจะเป็นพุทธ คริสต์
อิสลาม บรรยากาศสงบเย็นดีมาก
โรงพยาบาลของฉือจี้มีการรณรงค์ภายในเพื่อสร้างจิตวิญญาณการแพทย์ที่มีหัวใจของความเป็น
มนุษย์ เรียกว่า “The mission to be a human doctor” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาจิตใจของผู้ให้บริการ
ทุกระดับให้ใส่ใจในคุณค่าศักดิ์ศรีและความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น ให้เกียรติและให้คามเคารพในการ
ให้บริการ และระลึกในพระคุณของผู้ป่วยและญาติที่เขามาใช้บริการ เขาบอกว่า
“แพทย์พยาบาลและทีมงานมีหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ ดังนั้นทุก
คนต้องลดตัวตนให้เล็กที่สุด จึงจะทําภารกิจที่สําคัญนั้นได้”
เราจึงเห็นแพทย์ชาวฉือจี้ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใส ยกมือไหว้คนไข้และคนอื่นๆ ได้เสมอ นอบน้อม
ถ่อมตน ตั้งใจให้บริการอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย เพราะเขาถือว่าการได้ทํางานช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากคือ
การทําหน้าที่พระโพธิสัตว์ สะสมบุญกุศลให้สูงขึ้นเรื่อยไป
แพทย์แต่ละคนจะมีคติประจําใจที่เลือกรับมาจากคําสอนของท่านธรรมาจารย์เปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ เช่น
นพ.หยางชวี่คัง บอกว่า
“จงใช้ทุกวันเหมือนเป็นวันสุดท้าย มองโลก
ในแง่ดี ผ่านทุกวันด้วยความกระตือรือร้น”
นพ.หู จื้อถัง บอกว่า
“ทําตัวให้เล็ก บริการผู้อื่นให้มาก”
นพ.ไช่ ชื่อ ซือ บอกว่า
“ถือคนไข้ทุกคนเป็นอาจารย์”
นพ.อี้ ปังเจ๋ บอกว่า
“ทําจิตให้ขอบคุณทุกคน ขอบคุณทุกเรื่อง
ทุกที่ ทุกเวลา”
นพ.เกาฟันฝู บอกว่า
“แม้เรามิอาจรู้ความสั้นยาวของชีวิต แต่เรา
อาจเพิ่มความกว้างและลึกของชีวิตเราได้”
นพ.เปยเย บอกว่า
“อย่าเพียงแค่ตรวจโรค ต้องดูแลคนไข้และ
รักษาจิตใจของเขาด้วย”
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คุณพี่ดวงใจ ธิตยารักษ์ เลขานุการมูลนิธิวัดสวนแก้ว ที่ไปดูงานกับคณะของเรา ท่านเคยผ่าน
การป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะสุดท้าย ผ่านวิกฤตมาแล้วด้วยความขมขื่นกับคําพูดและการปฏิบัติของแพทย์
บางคน (และด้วยความประทับใจในบริการของแพทย์บางคนด้วย) เมื่อได้เห็นโรงพยาบาลของฉือจี้ คุณพี่
บอกว่า
“ถ้าพี่เป็นมะเร็งอีกครั้ง พี่อยากมารักษาที่โรงพยาบาลแบบนี้”
ธนาคารไขกระดูกอันดับหนึ่งของเอเชีย
ธนาคารไขกระดูกของมูลนิธิฉือจี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ. 2537 ด้วยการเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาและ
แสดงความจํานงบริจาคไขกระดูก (Bone marrow registry) เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับความ
ผิดปกติของเม็ดเลือด เช่น ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคโลหิตจางบางชนิด มะเร็งต่อมน้ําเหลืองบางชนิด
โรคไขกระดูกฝ่อ เป็นต้น
ไขกระดูกคือเซลล์ที่ผลิตเม็ดเลือดตามปกติ ในกรณีเป็นโรคเลือดบางชนิดดังตัวอย่างข้างต้น
จําเป็นต้องให้ยาทําลายไขกระดูกที่มีอยู่เดิม แล้วฉีดเซลล์ไขกระดูกของผู้บริจาคเข้าไปทางเส้นเลือดให้เข้า
ไปอยู่ในไขกระดูกเพื่อทําหน้าที่แทนไขกระดูกของผู้ป่วย เป็นเทคนิคที่ทางการแพทย์ทําสําเร็จครั้งแรกเมื่อ
ปี พ.ศ. 2511 จากนั้นก็มีพัฒนาการก้าวหน้าขึ้นตามลําดับ
ปกติแล้ว ผู้ป่วยมักจะสามารถรับบริจาคไขกระดูกได้จากญาติพี่น้องร่วมสายเลือด เนื่องจากมี
เนื้อเยื่อเข้ากันได้ ร่างกายผู้ป่วยก็จะไม่ปฏิเสธไขกระดูกที่ฉีดเข้าไป แต่ถ้าเนื้อเยื่อเข้ากันไม่ได้ ร่างกายก็จะ
ปฏิเสธไขกระดูกที่ฉีดเข้าไป ผู้ป่วยบางคนไม่สามารถรับไขกระดูกจากญาติพี่น้องก็ต้องรอคอยรับบริจาคไข
กระดูกจากผู้อื่นซึ่งมีโอกาสเข้ากันได้ประมาณ 1 ใน 5 หมื่น ดังนั้นการมีการลงทะเบียนผู้บริจาคไขกระดูก
ไว้มากเพียงใดก็มีโอกาสผู้บริจาคที่มีเนื้อเยื่อเข้ากับผู้ป่วยได้มากเท่านั้น (ไม่ต้องบริจาคไขกระดูกไปเก็บไว้
ในธนาคาร แต่เป็นการเจาะเลือดไว้ตลอดด้วยเทคนิคพิเศษเท่านั้น) ต่อเมื่อตรวจพบว่าเนื้อเยื่อของเราเข้า
ได้กับผู้ป่วยพอดี ถึงเข้าสู่กระบวนการเจาะไขกระดูกจากตัวเราไปให้ผู้ป่วย ซึ่งก็มีคนส่วนน้อยเท่านั้นที่มี
โอกาสบริจาคไขกระดูกให้กับผู้ป่วยจริง ๆ ใครที่ลงทะเบียนบริจาคไว้แล้วได้บริจาคจริงก็ถือว่าได้โอกาส
ทําบุญทํากุศลอันยิ่งใหญ่)
ปัจจุบันธนาคารไขกระดูกของฉือจี้มีผู้แสดงความจํานงบริจาคไขกระดูกมากถึงเกือบสามแสนคน
ในปัจจุบัน มีการบริจาคไขกระดูกช่วยเหลือผู้ป่วยจริงๆ ทั้งในไต้หวันและประเทศอื่น ๆ ไปแล้วกว่า 800
ราย ใน 20 ประเทศ นับเป็นธนาคารไขกระดูกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
ที่เขาทําได้ดังนี้ เพราะมีท่านธรรมาจาราย์เจิ้งเหยียนเป็นศูนย์รวมความศรัทธาและผู้คนมีความ
เชื่อมั่นต่อระบบการดําเนินงาน ประกอบกับมีการนําองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมา
ใช้อย่างทันสมัยและเหมาะสมด้วยนั่นเอง
เมื่อวันที่ผมและคณะได้มีโอกาสไปคาราวะท่านธรรมาจารย์ ก็มีแพทย์จากจีนแผ่นดินใหญ่มารับ
ไขกระดูกไปปลูกถ่ายให้กับคนไข้ และมีผู้ป่วยที่ได้รับบริจาคไขกระดูกคนหนึ่งที่หายจากการเจ็บป่วยแล้ว
เดินทางมาคาราวะท่านธรรมาจารย์และมากล่าวแสดงความรู้สึกในที่ประชุมต่อหน้าท่านธรรมาจารย์ด้วย
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เนื่องจากทางมูลนิธิฉือจี้เขาให้ความสําคัญด้านมิติทางจิตวิญญาณอย่างสูงดังที่เล่ามาแล้ว ดังนั้น
เขาจะอนุญาตให้ผู้ป่วยที่รับบริจาคไขกระดูกที่รักษาตัวจนหายแล้วนานกว่า 2 ปีขึ้นไปที่ต้องการพบกับผู้
บริจาคไขกระดูก ได้พบกัน เพื่อรําลึกในบุญคุณของกันและกัน เนื่องจากคนทั้งสองแม้อยู่กันห่างไกลกัน
ไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่มีบุญวาสนาเหมือนฟ้าลิขิตให้เนื้อเยื้อเข้ากันได้ คนหนึ่ง
เจ็บป่วยแล้วสามารถผ่านพ้นมาได้ด้วยจิตใจเมตตากรุณาของผู้บริจาคไขกระดูก ผู้บริจาคไขกระดูกเองก็
ถือว่ามีบุญที่มีคนไข้รับบริจาคไขกระดูกของตนได้ ทําให้ตนมีโอกาสทําบุญกุศลอันยิ่งใหญ่
บทเรียนรู้
การดําเนินกิจการทางการแพทย์ของมูลนิธิพุทธฉือจี้ถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมของมนุษยชาติอัน
ยิ่งใหญ่ เพราะมิใช่เป็นเพียงแค่กิจการสังคมสงเคราะห์ผู้เจ็บป่วยด้วยบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
แบบทั่ว ๆ ไปเท่านั้น หากแต่เป็นการจัดกิจกรรมที่ให้ความสําคัญกับคุณค่า ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
ทั้งฝ่ายผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล และอาสาสมัคร และฝ่ายผู้รับบริการไม่ว่ายากดีมีจน มี
ชีวิตหรือเสียชีวิตไปแล้ว เป็นการสร้างโอกาสให้ทุกคนได้ปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆ กัน
ฝ่ายผู้ให้บริการ ยิ่งทํางานก็ยิ่งจะต้องรู้จักลดตัวตนให้เล็กลง รู้จักเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ที่ตน
ให้บริการและสรรพสิ่งรอบตัว และสร้างบุญกุศลด้วยการทํางานเพื่อผู้อื่นให้มากยิ่งขึ้น
ฝ่ายผู้รับบริการก็จะได้รับบริการที่ดี มีทั้งคุณภาพและมีน้ําจิตน้ําใจสอดแทรกอยู่ในทุกกรณี ส่งผล
ให้ตนเองต้องพัฒนาจิตใจตนให้เป็นผู้ที่รู้จักคิดถึงคนอื่นและพยายามทําหน้าที่ช่วยเหลือผู้อื่นในส่วนที่ตน
ทําได้ ขยายวงออกไปเรื่อย ๆ ผู้ป่วยจํานวนไม่น้อย เมื่อผ่านการดูแลจากทีมงานของฉือจี้ ในที่สุดก็จะกลับ
กลายมาเป็นสมาชิกและอาสาสมัครของฉือจี้บําเพ็ญตนเพื่อประโยชน์สุขของคนอื่นต่อไป เข้าลักษณะของ
การทําให้คนดีและความดีแพร่ระบาดออกไปอย่างต่อเนื่อง
สิ่งที่ผมและคณะดูงานได้เห็นได้สัมผัส ได้เรียนรู้มา มิใช่สิ่งที่เป็นอุดมคติ มิใช่สิ่งเพ้อฝัน แต่เป็น
เรื่องที่เกิดจริง มีรูปธรรม พิสูจน์ได้ ยืนยันได้ เรียนรู้ได้ ขยายผลได้
ท่านอาจารย์พุทธทาสเคยสอนว่า มนุษย์เราทุกคนสามารถนิพพานได้ในชาตินี้ เวลาใดที่เราลด
ตัวตนได้ ทําประโยชน์สุขให้แก่ผู้อื่นได้โดยไม่หวังผลตอบแทนอย่างแท้จริง จิตใจเกิดปิติสุข เวลานั้นเราก็
นิพพานแล้ว แม้เพียงห้วงเวลาสั้นนิดเดียวก็ตาม ที่เรียกว่านิพพานชิมลอง ไม่ต้องไปรอนิพพานในชาติ
ไหนๆ
ขบวนการพุทธฉือจี้เขาก็ชวนกันปฏิบัติเช่นนี้นี่เอง
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การยกระดับปรากฏการณ์ให้เป็นงานวิชาการ

ใหเปนงานวิชาการ 1

ใหเปนงานวิชาการ1
บทบรรยายพิเศษโดย
ศาสตราจารย ดร.อานันท กาญจนพันธ

เกริ่นนํา
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมที่เรารับรู้ได้ทุกเมื่อเชื่อวันนั้น เปรียบเสมือนยอดภูเขาน้ําแข็งที่
โผล่พ้นน้ําทะเลขึ้นมา แต่ฐานของภูเขาน้ําแข็งนั้นมีทั้งความกว้างและความลึกมหึมา ฐานของภูเขา
น้ําแข็งนี้เองที่ ดร.อานันท์เรียกว่า “ความคิด” หรือภาษาอังกฤษใช้คําว่า “concept” เพราะ
ความคิดเป็นพื้นฐานสําคัญที่ทําให้มนุษย์มีพฤติกรรมต่างๆ ทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่หลากหลายใน
สังคม การที่เราจะเข้าใจปรากฏการณ์นั้นๆ ได้ เราจําเป็นที่จะต้องลงไปสํารวจดูที่ฐานของภูเขา
น้ําแข็ง ซึ่งก็คือตัวความคิดหรือ concept นั่นเอง
ความสําคัญของการที่จะต้องทําความเข้าใจเรื่องของความคิด คือ เพื่อที่เราจะสามารถ
เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้ามาหากันได้ ด้วยตัวปรากฏการณ์เพียงลําพังมันอาจจะไม่สามารถเชื่อมโยงอะไร
ได้มาก แต่ตัวความคิดที่สัมพันธ์กับปรากฏการณ์นั้นต่างหากจึงจะสามารถเชื่อมโยงหากันได้ เนื่อง
ด้วยคุณสมบัติที่ว่า ความคิดเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม นั่นเอง
ในการบรรยายพิเศษครั้งนี้ ดร.อานันท์มักใช้คําเรียกสั้นๆว่า การยกระดับนามธรรม แทนคํา
ว่าการยกระดับปรากฏการณ์ให้เป็นงานวิชาการ ดังนั้น เนื้อหาที่จะได้อ่านต่อไปนี้ หากปรากฏคําว่า
การยกระดับนามธรรม ขอให้เข้าใจตรงกันว่าหมายความว่าอย่างไร
การยกระดับนามธรรม
การยกระดับนามธรรมนั้น ต้องมี “เป้าหมาย” ในการยกระดับ ไม่ใช่การยกระดับไปเรื่อย
สะเปะสะปะ ซึ่งการยกระดับนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครื่องมือที่เป็น “ตัวช่วย” ในการยกระดับ
พอยกระดับ concept ได้ในระดับหนึ่งแล้วก็จะต้องมี “ทฤษฎี” ทฤษฎีคือ การสร้างข้อสรุปบางอย่าง
จากการเชื่อมโยง concept ทั้งหลายเพื่อให้รู้ล่วงหน้าว่าเราจะตั้งสมมติฐาน / คําถาม อะไรเพื่อกําหนด
ทิศทางการทํางาน อย่างไรก็ดี การจะมีความคิดหรือ concept นั้น ต้องอาศัยการอ่านหนังสือเยอะๆ
จึงจะรู้ว่ามี concept อะไรบ้างเพื่อที่จะหยิบใช้ได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ
แต่ในภาวะที่เรายังไม่มี concept (เชิงวิชาการ) พอที่จะเอาไปใช้ในการทํางานได้ ก็อาจจะ
เอา “วิธีการ” มาเป็นตัวช่วยในการยกระดับนามธรรม

1

สรุปบทบรรยายพิเศษ ศ. ดร.อานันท์ กาญจนพันธ์ (26 พฤศจิกายน 2551)
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับอาจารย์พิเศษภาคสนาม วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2551 ณ ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท
และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จัดโดย สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
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ขั้นตอนการยกระดับนามธรรม
1. ต้องรู้ concept แต่ในกรณีที่เราไม่ได้เรียนมาทางสายสังคมศาสตร์ เราอาจจะไม่มี
concept แม้แต่ตัวเดียวให้เลือกใช้ ซึ่งก็พอจะมีทางออกคือ ใช้ “วิธีการ”
2. ใช้ “วิธีการ” มาช่วย ซึ่งก็พอจะใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปได้ดีพอสมควร วิธีการที่
สําคัญในการยกระดับนามธรรม คือ
2.1 ต้องรู้จัก แยกแยะ ไม่มองอะไรเป็นก้อนๆ แท่งๆ หรือเป็นอะไรที่เป็นขอบเขต
แน่ชัด เช่น อย่าไปมองชาวบ้านว่าเหมือนกันไปหมด การยกระดับนามธรรม
ต้องพยายามมองให้เห็นความเป็นจริง (ว่าทุกสิ่งมีความแตกต่าง) เช่น เรื่องเพศ
เพศชายย่อมมีความแตกต่างจากเพศหญิง เรื่องบทบาท อายุ ฐานะ ฯลฯ การ
แยกแยะจะทําให้เราสามารถเห็นความแตกต่าง การเห็นความแตกต่างจะ
นําไปสู่ข้อสรุปใหม่ๆ การแยกแยะที่แตกต่างกันทําให้ส่งผลต่อการตีความหมาย
ที่แตกต่างกัน ความหมายที่แตกต่างกันมีความสําคัญในเชิงวิชาการคือ เป็นการ
ช่วงชิงพื้นที่ของความคิด ความเข้าใจบางอย่าง (อย่างไรก็ดี การตีความนั้น พึง
สังเกตว่า จะต้องเป็นการตีความภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างคนที่ตีความกับคน
อื่นด้วยเสมอ )
2.2 เน้นเรื่อง ความสัมพันธ์ หรือ การเชื่อมโยง ระหว่างสิ่งหนึ่งไปสู่สิ่งอื่นๆ จากจุด
เล็กๆ ไปสู่เรื่องที่ใหญ่โต การเชื่อมโยงเป็นการเพิ่มอํานาจในการอธิบาย
ปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งให้สูงขึ้น ทําให้เห็นอะไรนอกเหนือไปกว่าสิ่งที่
มองเห็น
การจัดระดับแนวคิด / concept หรือการยกระดับนามธรรม
1. ระดับปรากฏการณ์
2. ระดับการจัดการ
3. ระดับกระบวนการ เป็นการพยายามข้ามพ้นการมองปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง
อย่างโดดๆ หรือเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งเฉพาะเรื่อง เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม หรือสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับผู้คน มันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นวันเดียวเสร็จ มันเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป หรือ
เกิดขึ้นอย่างเป็นกระบวนการ
4. ระดับโครงสร้าง เช่นเรื่องความรุนแรงในสังคม คนส่วนใหญ่มักมองเห็นความรุนแรงใน
ระดับที่ที่เป็นปรากฏการณ์ เช่น การทําร้ายร่างกายกัน เงินเดือนไม่ขึ้น แต่จะมองไม่เห็น
ความรุนแรงเชิงโครงสร้างที่มันมีอิทธิพลต่อปรากฏการณ์นั้นๆ เช่น มีการคอรัปชั่นในเชิง
นโยบาย ทําให้เม็ดเงินหล่นหายไปอยู่ในกระเป๋าคนบางกลุ่ม ทําให้ไม่มีงบฯ สําหรับการ
ขึ้นเงินเดือน หรือกรณีที่มีข่าวว่าตํารวจจับผู้ค้ายาเสพติด ถ้าจับคนไทย จะลงข่าวว่านาย
ก. ค้ายา แต่ถ้าจับชาวเขา จะพาดหัวข่าวว่า “ม้ง” ค้ายา นัยของการพาดหัวข่าวเช่นนี้
ทําให้คนที่ไม่ระมัดระวังในการเสพย์ข่าว อาจจะเคยชินไปว่าชนเผ่าม้งทุกคนคือคนค้ายา
ทั้งๆ ที่มันเป็นแค่คนๆ นั้นคนเดียวซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับกรณีที่นาย ก. ค้ายา ก็คือ เป็นแค่
นาย ก. ที่ค้ายา ไม่ใช่คนไทยทั้งประเทศค้ายา
5. ระดับอุดมการณ์
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องค์ประกอบที่สําคัญของการยกระดับนามธรรม

บริบท

ความหมาย

ความสัมพันธ์

แผนภาพแสดงแนวทางการจัดความคิดเพื่อการเรียนรู้วิธีการยกระดับนามธรรม
การยกระดับนามธรรม
อุดมการณ์
โครงสร้าง
กระบวนการ
ความสัมพันธ์
การจัดการ
ปรากฏการณ์
หลากหลาย / แยกแยะ
จากแผนภาพ อธิบายได้ว่า พอไปเห็นปรากฏการณ์อะไรบางอย่าง ขั้นแรกเลยคือต้อง
พยายามแยกแยะหรือมองให้เห็นความหลากหลาย อย่ามองแบบเหมารวม พอแยกแยะแล้วก็จะเริ่ม
เห็นแง่มุมต่างๆ ที่น่าศึกษา พอเลือกแง่มุมที่สนใจได้แล้วจากนั้นจึงค่อยเอาวิธีการที่มีอยู่มาช่วย
ยกระดับนามธรรม วิธีการที่ว่าเช่น การจัดการ ความสัมพันธ์ กระบวนการ ฯลฯ
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สิ่งที่พงึ ระวังในการยกระดับนามธรรม
การยกระดับนามธรรมเป็นเรื่องสมมติ (ติ๊งต่าง) (metaphore) ไม่ใช่เรื่องจริง เป็นการสมมติ
เพื่อใช้ในการตรวจสอบ เป็นตัวช่วย ให้เราหาคําตอบอะไรบางอย่าง จนกว่าเราจะไปเจอความจริง
อะไรบางอย่าง เช่น ผู้หญิงถูกข่มขืน หลายคนจะบอกว่า ก็เพราะผู้หญิงแต่งตัวโป๊ การคิดเช่นนี้แสดงให้
เห็นถึงอุดมการณ์ “ชายเป็นใหญ่” ที่บอกว่าผู้ชายสําคัญกว่าผู้หญิง ผู้ชายต้องเป็นช้างเท้าหน้า ทั้งๆ ที่
“ผู้ชายเป็นใหญ่” นั้น มันเป็นแค่เรื่องสมมติ แต่คนกลับเข้าใจผิดไปเอามาเป็นเรื่องจริง และใช้ในการ
ก่อความรุนแรงทางเพศ
แต่การลองสมมติขึ้นมาก่อนนั้นก็มีความจําเป็น มิเช่นนั้นเราจะไม่เกิดคําถามที่จะนําไปสู่การ
พิสูจน์ตรวจสอบ
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กรณีศึกษา : ตามรอยผงชูรส
(ใช้ประกอบ VCD เรื่อง “ตามรอยผงชูรส” จัดทําโดยนักศึกษาทันตแพทย์ ปีการศึกษา 2550)
Concept ที่อาจนํามาใช้ได้
- market dependent (การพึ่งพาตลาด / การผลิตเพื่อตลาด)
- การผลิตเพื่อบริโภค / การผลิตเพื่อตนเอง
- การจัดสรรแรงงาน ( labor management )
- การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิต
เป้าหมาย
- ผงชูรสสัมพันธ์กับภาวะความยากจน(เศรษฐกิจ)
- ผงชูรสสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของสังคม(ตามเงื่อนไขของสังคมที่เปลี่ยนแปลงตาม
กาลเวลา) เช่น เมื่อก่อนอาจจะต้มน้ําซุปได้ แต่ยุคปัจจุบันผู้คนต้องทํามาหากิน ไม่มีเวลามานั่งต้มน้ําซุป
เลยต้องใช้ผงชูรสเข้ามาช่วย
- ผงชูรสสื่อถึงการเป็นชุมชนเปิด / บอกถึงความสัมพันธ์กับโลกภายนอก เพราะรสชาติไม่ใช่
สิ่งที่สืบทอดมรดกได้ แต่สามารถเรียนรู้จากกันได้ เปลี่ยนแปลงได้ การมีผงชูรสเข้าไปในชุมชนจึง
แสดงให้เห็นว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนเปิด เรียนรู้การรับรสชาติใหม่ๆ
- ผงชูรสสื่อถึงสถานภาพของตนเอง เช่น การทันสมัย
แต่ในกรณีที่ไม่มี concept นํา ก็สามารถใช้ตัวช่วยมาช่วยได้ นั่นคือ “วิธีการ”
วิธีการ
การแยกแยะ เพศ :
ชาย – หญิง คิดต่างกันหรือไม่ (ในวีดิทัศน์จะแสดงให้เห็นว่าผู้ที่ให้
ความคิดเห็นมักจะเป็นเพศหญิง จึงเป็นข้อสังเกตว่าผู้ชายหายไป
ไหน และจะมีความคิดเห็นว่าอย่างไร)
บทบาท :
มีการสัมภาษณ์ทั้งแม่ค้า แม่บ้าน คนทํางาน ผู้นําชุมชน
(คนจนที่เป็นผู้นําอาจจะไม่ใช้ผงชูรสก็ได้เพราะเข้าถึงข้อมูลได้
มากกว่าคนอื่น มีโอกาสไปรับรู้เรื่องราวภายนอกชุมชนได้มากกว่าคน
อื่น)
ฐานะ :
คนที่ยากจน อาจจะจําเป็นต้องใช้ผงชูรสมากกว่าคนรวย
ระบบการผลิต : การผลิตที่เปลี่ยนแปลงทําให้คนต้องใช้ผงชูรสมากขึ้นหรือเปล่า
การหาความสัมพันธ์ / เชื่อมโยง
ต้องพยายามอย่าเชื่อมแบบระนาบเดียว ต้องเชื่อมในหลายระนาบ เช่น เห็น
การบริโภคผงชูรส แล้วเชื่อมไปสู่การเข้ามาของผงชูรส ปริมาณการบริโภค
ผลเสียของการบริโภคผงชูรส ฯลฯ การเชื่อมเช่นนี้เป็นการเชื่อมแบบระนาบ
เดียว จากหัวเรื่องหนึ่งไปสู่อีกหัวเรื่องหนึ่ง แต่ไม่ได้เพิ่มมิติความลึกของเรื่อง
จําเป็นต้องลองเชื่อมในหลายระนาบ เช่น คนต่างสถานภาพกันจะเกิด
ปรากฏการณ์เหมือนกันหรือไม่
ข้อคิดในการดําเนินงานเกี่ยวกับผงชูรส
หากจะ “แก้ไขปัญหา” เรื่องการบริโภคผงชูรสของชาวบ้าน ต้องเข้าใจก่อนว่า การบริโภคผง
ชูรสมันเกิดขึ้นได้ด้วยการเป็น “กระบวนการ” ไม่ใช่จู่ๆ ก็เกิดขึ้นและเห็นเป็นแบบที่เห็นอยู่ตอนนี้
การจะแก้ไขปัญหาที่เป็นกระบวนการ ก็ต้องแก้ด้วยการใช้ “กระบวนการ” เข้าไปช่วยแก้ เช่น
อาจจะต้องให้ชาวบ้านได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ว่าเมื่อไหร่ที่ต้องใช้ผงชูรส ใส่กับใคร ใส่เท่าไหร่ ดังนั้น จึง
เห็นอยู่บ่อยๆ ว่าแค่การ ”ให้ความรู้” กับชาวบ้านแล้วจึงไม่ประสบความสําเร็จ เพราะมันไม่ได้ไปแก้
แบบกระบวนการ เป็นการแก้แบบโดดๆ เดี่ยวๆ
82

เครือ่ งมือ
เทคนิคการทํางานอยางมีสวนรวม
กับชุมชน

เทคนิค PRA : การศึกษาวิเคราะหชุมชนอยางมีสวนรวม
เทคนิค FGD : การสนทนากลุม
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ทําไมต้องทํางานอย่างมีส่วนร่วม
ในครั้งพุทธกาล สังคมส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมเล็กๆ ชีวิตและสังคมมีความเป็น
อิสระมาก ไม่สลับซับซ้อน เช่นปลูกข้าวกิน มีมะม่วง มีผัก มีปลา ซึ่งแต่ละบ้านทําและบริโภคกันเองไม่
มีรัฐ ธุรกิจหรือต่างประเทศเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วย
แต่สังคมปัจจุบันระบบใดระบบหนึ่งมีบุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบัน ทั้งของรัฐ ธุรกิจ
ต่างประเทศและปัจจัยต่างๆ เช่น ทิศทางนโยบายของรัฐบาล กฎหมาย ฯลฯ เข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย
หลายมิติอย่างสลับซับซ้อน ระบบจึงเข้ามามีผลกระทบต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง เช่น
ระบบชนบท มีบุคคล องค์กร สถาบัน และปัจจัยต่างๆ มากมายหลายมิติ ซึ่งมีความเข้าใจวัตถุประสงค์
วิธีการ และการเรียนรู้แตกต่างกัน ควบคุมไม่ได้ แต่มีผลกระทบต่อระบบทั้งหมด

ทรัพยากรธรรมชาติ
กฎหมาย

นโยบายรัฐบาล

กองทัพ

กรมชลประทาน
กรมส่งเสริมสหกรณ์
การศึกษา

กรมส่งเสริมการเกษตร
ชาวบ้าน

กรมป่าไม้
กรมที่ดิน

กรมการปกครอง

ต่างประเทศ

กรมการพัฒนาชุมชน
ธุรกิจ

องค์กรเอกชน

ภาพที่ 1 แสดงองค์ประกอบของระบบชนบทกับงานพัฒนา
การบริหารจัดการของแต่ละองค์กรหรือสถาบันไม่มีพลังเพียงพอ ที่จะทําให้ระบบเคลื่อนไป
ในทิศทางเดียวกัน มีความจําเป็นที่องค์ประกอบทุกส่วนในระบบมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ปฏิสัมพันธ์จากการปฏิบัติจริง (interactive learning through action) ระบบทั้งระบบจึงมีพลังเพียง
พอที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นคุณ
บุคคลและองค์กรต่างๆ เหล่านี้มีความเข้าใจหรือไม่เข้าใจไปคนละทาง มีจุดมุ่งหมายและวิธี
ปฏิบัติคนละอย่าง แต่มีผลกระทบหรืออิทธิพล (influence) ซึ่งกันและกันทั้งทางบวกและทางลบ และ
ไม่มีใครควบคุม (control) ใครได้ ก็ต่างคนต่างทําไปคนละทางสองทาง อาจจะไม่พอใจหรือขัดแย้งและ
ไม่เห็นคุณค่า (appeciation) ซึ่งกันและกัน หรืออาจจะเกลียดกันไปเลย
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การเรียนรู้ของบุคคลมักจะเรียนรู้ทางเทคนิคเป็นเรื่องๆ จึงขาดความสามารถในการบริหาร
จัดการให้องค์ประกอบมีการเรียนรู้ร่วมกันจนเกิดพลังสร้างสรรค์เพียงพอที่จะทําให้ระบบทั้งระบบ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นคุณ การพัฒนาจึงไม่ประสบผลสําเร็จ ที่เห็นชัดเจนคือลักษณะความรู้ของคนที่
ขาดวิ่นโดยไม่เชื่อมโยงกันเป็นบูรณาการ เรื่องนี้ดูเหมือนสังคมจะยังไม่ค่อยรู้สึกว่าเป็นปัญหาใหญ่ ที่
จริงเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก และสังคมน่าจะลําบากมากถ้าไม่ทําความเข้าใจ และจัดการแก้ไขเกี่ยวกับ
เรื่องนี้
ระบบพัฒนาชนบททั้งระบบจึงยุ่งยาก สับสน ขัดแย้ง ไม่มีพลังสร้างสรรค์เพียงพอ และยาก
ต่อการบริหารจัดการให้ได้ผล สภาพของคนชนบทจึงไม่ดีขึ้นหรือกลับเลวลง ที่กล่าวมาคือตัวอย่าง
ความยากและซับซ้อนของงานพัฒนา (ประเวศ วะสี, 2535) ซึ่งต้องอาศัยวิธีการบริหารจัดการที่ดี
และมีประสิทธิภาพ การพัฒนาองค์กรหรือชุมชนให้เกิดประสิทธิผลนั้น ต้องพัฒนาคนในชุมชนให้เกิด
ทักษะชีวิต (empower & enabling) คือ รู้จักคิด วิเคราะห์ ลองและเลือกตัดสินใจได้เอง มีความคิด
สร้างสรรค์และตัดสินใจประยุกต์ใช้ได้เองด้วยการมีส่วนร่วม (วีระ นิยมวัน, 2540)
เทคนิคการทํางานอย่างมีส่วนร่วมมีหลายวิธี แต่จะขอกล่าวในรายละเอียดให้ทราบ 2 วีธี
ได้แก่ กระบวนการ AIC (Appreciation Influence Control) และกระบวนการ PRA
(Participatory Rural Appraisal) การที่จะเข้าใจและเห็นคุณค่าของ AIC และ PRA ควรทําความ
เข้าใจเรื่องราวต่างๆ บางเรื่องดังต่อไปนี้เสียก่อน
เรื่องราวที่ควรเข้าใจ
1. ผู้เชี่ยวชาญโครงการ “ความมีเหตุผล” กับโลกแห่งความเป็นจริงของชาวบ้าน
ผู้เชี่ยวชาญก็ดี นักพัฒนาก็ดี ใช้ “ความมีเหตุผล” ทําโครงการพัฒนาอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น
สร้างถนน สร้างแหล่งน้ํา ฯลฯ และหาแหล่งสนับสนุนทางการเงิน ลงมือทํางาน หาผู้เชี่ยวชาญมา
สมทบเพิ่มขึ้น ทําโครงการเสร็จประเมินผลว่าประสบผลสําเร็จเป็นที่พอใจของผู้เชี่ยวชาญหรือ
นักพัฒนาและของผู้ให้เงิน
แต่ชีวิตชาวบ้านไม่ดีขึ้น !
วิธีการดังกล่าวข้างต้นเป็น “ประเพณีแห่งการใช้เหตุผล” (rationalistic tradition) ซึ่งมอง
โลกแยกออกเป็นส่วนๆ และจะรู้ความจริงต่อเมื่อวิเคราะห์เป็นส่วนๆ เหล่านี้คือความจริง หรือความมี
เหตุผลของผู้เชี่ยวชาญ แล้วก็ทําโครงการกันในลักษณะนี้ เพราะคิดว่าเป็นวิธีเดียวที่ได้ผล ทําให้ไม่เห็น
วิธีอื่น แต่โลกของชาวบ้านแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากโลกของผู้เชี่ยวชาญ โลกของชาวบ้านเกิดขึ้นและ
ดํารงอยู่ในปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกัน
เรื่องนี้เป็นเรื่องของ วิธีการแบบแยกส่วน (compartmentalization) กับ ความเป็นจริง
แบบองค์รวม (holistic) นั่นเอง โลกของผู้เชี่ยวชาญนั้นเป็นโลกแยกส่วน แต่โลกหรือความเป็นจริง
ของชาวบ้านนั้นเป็นแบบองค์รวม เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้หวังดีหรือผู้เชี่ยวชาญใดๆ พึงสังวรไว้เมื่อคิดจะ
“เข้าไปพัฒนา” ชนบทจากภายนอก
2. ความแตกต่างระหว่าง “ความรู้” กับ “การเรียนรู้”
ผู้เชี่ยวชาญมีความรู้หรือข้อสนเทศและต้องการถ่ายทอดความรู้นั้นให้ชาวบ้าน ประดุจ
ชาวบ้านเป็นเครื่องเทปที่จะบันทึกความรู้นั้นไปอย่างที่ได้รับมา ฟลอเรส (Flores) และ ทริสต์ (Trist)
กล่าวว่านี้เป็นความคิดแบบตะวันตกในเรื่องความรู้ และการมองชาวบ้านเป็นแบบเครื่องเทปที่จะรับ
ถ่ายทอดความรู้ไปแบบนั้น
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แต่ในความเป็นจริงชาวบ้านเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์ทางสังคมผ่านการกระทํา (interactive
learning through action) “ความรู้” ของผู้เชี่ยวชาญ กับ “โลกแห่งการเรียนรู้” ของชาวบ้านจึง
แตกต่างกัน
การที่บุคคลภายนอกไป “สอน” ชาวชนบทจึงไม่ได้ผล แต่ควรไปเป็นผู้มีส่วนในการเรียนรู้
ร่วมกัน หรือเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์ทางสังคมผ่านการกระทํา นี้เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมการพัฒนาจึงมี
ความสําเร็จเฉพาะทางวัตถุซึ่งทําได้ง่ายกว่า แต่ขาดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงซึ่งทํา
ได้ยากกว่า และทําไม่ได้โดยการไปสอนความรู้ซึ่งไม่ใช่กระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้าน
3. การก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสร้างสรรค์โดยปฏิบัติการร่วมกัน (Social Engagement)
และวิถีทางแห่งการทําให้เกิดพลังสร้างสรรค์ (Empowerment Approach)
ในระบบที่สลับซับซ้อน ที่มีบุคคลและองค์กรเกี่ยวข้องด้วยจํานวนมาก จะมีการค้ํายันหรือมี
ความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันด้วยความไม่รักและความไม่รู้ ทําให้ไม่มีพลังพอที่จะทําให้ระบบเปลี่ยนแปลง
สร้างสรรค์ได้
การเรียนรู้ของแต่ละบุคคลและของแต่ละองค์กรแยกกัน ไม่ทําให้เกิดการเรียนรู้ที่มีพลังเพียง
พอที่จะเอาชนะความยากของระบบทั้งหมดที่จะเคลื่อนตัวไปอย่างสร้างสรรค์
แต่ต้องอาศัยการปฏิบัติการร่วมกันด้วยความรักหรือการเห็นคุณค่า (appreciation) ซึ่งกัน
และกัน และเรียนรู้ร่วมกันจากการกระทําจริงๆ จึงจะทําให้ระบบทั้งระบบเรียนรู้และเกิดพลัง
สร้างสรรค์ได้อย่างเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความดี
งานที่ยากตองอาศัยการรวมกลุมจึงจะทําไดสําเร็จ
ภาพ ก

ภาพ ข

การที่ล้อจะมีกําลังพาเกวียนหรือพารถไปได้ ทุกส่วนประกอบของล้อจะต้องเชื่อมโยงสัมพันธ์
กัน ทั้งวงล้อ ซี่ล้อ และแกน (ดังภาพ ก) ถ้าส่วนต่างๆ ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน (ดังภาพ ข) ก็ไม่เป็นล้อ
และไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้
สําหรับปัญหาสังคมที่ยากๆ แก้ไม่ได้ด้วยการใช้อํานาจหรือพลังงานอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นพลัง
ด้านน้ํามัน พลังงานไฟฟ้า หรือพลังงานนิวเคลียร์ การใช้อํานาจหรือพลังอื่นๆ จะก่อให้เกิดความวิบัติขึ้น
ดังนั้นจึงต้องใช้พลังงานทางสังคมเข้ามาช่วยแก้ปัญหา
พลังงานทางสังคมเป็นพลังสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ เป็นพลังที่ไม่สามารถคํานวณได้ตามคณิตศาสตร์
เส้นตรง เช่น คนๆ หนึ่งมีพลังสร้างสรรค์ 1 หน่วย การที่คน 10 คน หรือ 100 คน มีความบันดาลใจ มี
ความรัก และมีความสุขที่จะทําอะไรร่วมกัน พลังงานทางสังคมที่เกิดขึ้นไม่ใช่ 10 หน่วยหรือ 100 หน่วย
แต่มันมากกว่านั้นไม่รู้กี่เท่า
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พลังงานทางสังคมเกิดขึ้นเพราะปัจจัย 3 ประการคือ
1. การมีคุณค่าอันสูงส่งร่วมกัน ถ้าต่างคนต่างเห็นแก่ตัวพลังงานจะปะทะกันเอง ทําให้พลัง
สร้างสรรค์อ่อนแต่พลังทําลายสูง กลุ่มต้องมีอุดมการณ์ เรากําลังพูดถึงพลังงานสร้างสรรค์เพราะฉะนั้น
คุณค่าอันสูงส่งร่วมกันในที่นี้ต้องเป็นความดีงาม เช่น ความถูกต้องเป็นธรรมในสังคม ฯลฯ เมื่อแต่ละ
คนได้โยงกับคุณค่าอันสูงส่งและโยงกันเองก็จะเกิดพลังสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่
2. มีปัญญา กระบวนการกลุ่มต้องมีปัญญาอันนําไปสู้ความคิดที่ดี เช่น ตีปัญหาแตก รู้ว่า
อะไรเป็นเรื่องสําคัญต้องทําก่อนหลัง หรือเกิดความคิดใหม่ที่ไปกระตุ้นกลุ่มอยากทําอะไรร่วมกัน
ฉะนั้นกลุ่มต้องสัมผัสอยู่กับความเป็นจริง รู้ความเป็นจริง สังเคราะห์ข้อความรู้ไปเป็นปัญญาที่สูงขึ้นให้
รู้ว่าควรหรือไม่ควรทําอะไร และทําอย่างไร เพราะฉะนั้นประสบการณ์จากของจริง ระบบข้อมูล
ข่าวสารการวิจัย ระบบที่ดีมีความจําเป็นสําหรับกระบวนการกลุ่มและการเกิดพลังทางสังคม
3. ความเป็นมิตร ความเป็นมิตรช่วยก่อให้เกิดพลังงานสร้างสรรค์ทางสังคม การทะเลาะ
หรือถกเถียงกันด้วยความไม่เป็นมิตรเป็นการทําลายพลังสร้างสรรค์ ประเด็นตรงนี้ต้องระวังให้ดี คือ
เราต้องการทั้งปัญญาและความเป็นมิตรไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียว
วิธีการไม่เป็นทางการ
เมื่อประสบปัญหายากๆ และแก้ไขไม่สําเร็จด้วยวิธีที่เป็นทางการแล้วอย่าพึ่งหมดหวัง ต้องนึก
ถึงวิธีที่ไม่เป็นทางการหรือวิธีนอกระบบ วิธีที่เป็นทางการหรือวิธีในระบบนั้นบางที่ก็ดี บางที่ก็ไม่มีพลัง
เพราะระบบได้สะสมกฎเกณฑ์และพิธีกรรมต่างๆ ไว้มากขึ้นเรื่อยๆ จนรุงรังและอ่อนแรงลงเรื่อยๆ
วิธีการไม่เป็นทางการ หมายถึง การที่บุคคลมาร่วมกันทําอะไรด้วยตนเองโดยไม่ผ่านความ
เป็นทางการของระบบ อาจเป็นคนในระบบที่เป็นทางการนั้นเอง แต่มารวมกลุ่มกันทํางานกันเอง โดย
ไม่มีใครแต่งตั้งหรือต้องได้รับการอนุมัติจากใคร การแต่งตั้งและการอนุมัติ คือวิธีการที่เป็นทางการ ซึ่ง
มักมีปัญหาร่วมด้วยมาก เช่น การแต่งตั้งหรือไม่แต่งตั้งใคร อนุมัติหรือไม่อนุมัติเพราะเหตุใด แต่คน
ที่มาร่วมกันทําอะไรด้วยตนเอง อิสระ เป็นตัวของตัวเอง แม้บางครั้งมีจํานวนน้อยแต่เป็นผู้ที่มี
ความสามารถสูง และทําด้วยความเต็มใจก็ได้ผลมาก
การมารวมกลุ่มกันนี้อาจเรียกเป็นกลุ่ม ชมรม เครือข่าย หรือชื่ออื่นๆ ในประเทศที่ผ่าน
กระบวนการพัฒนาสังคมมายาวนานจะพบเสมอว่า กลไกทางการอย่างเดียวเท่านั้นไม่พอจะต้องมี
กลไกที่ไม่เป็นทางการขึ้นมาเสริม
คนที่ทํางานในส่วนที่เป็นทางการควรจะต้องคิดไว้เสมอว่า ถ้าติดขัดจําเป็นต้องใช้กลไกที่ไม่เป็น
ทางการ โดยตัวเองสร้างกลไกที่ไม่เป็นทางการเข้ามาเสริมหรือไปสนับสนุนกลุ่ม ชมรมที่เป็นทางการ
ฯลฯ ให้ทํางานเป็นอิสระหรือเชื่อมกับระบบที่ไม่เป็นทางการ
แท้ที่จริงทุกชุมชนมีกําลังคนอยู่เสมอแต่อยู่นอกระบบ แต่ขณะเดียวกันระบบก็ปิดตัวเองและ
อ่อนแอควรที่ “ทรัพยากรบุคคล” จะรวมตัวกันนอกระบบและเข้าช่วยทํางานของส่วนรวม ไม่ว่าจะ
เป็นระดับชุมชนท้องถิ่นหรือประเทศ (ประเวศ วะสี, มปป.)
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ทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อพื้นฐาน 1
โดยปกตินักพัฒนามักจะมีทัศนคติและค่านิยมของตนในการวินิจฉัย และทําความเข้าใจ
ตลอดจนการทํางานกับเกษตรกรหรือคนในชุมชน ซึ่งทัศนคติและค่านิยมบางประการที่นักพัฒนาควร
พิจารณาดังนี้
1. ความรู้สึกและความคิด คนเราจะมีความรู้สึก และความคิดปะปนกันอยู่เพียงแต่ใช้
ความรู้สึกหรือความคิดมากน้อยเพียงใดในแต่ละสถานการณ์ เมื่อเป็นเช่นนี้การทํางานร่วมกันระหว่าง
นักพัฒนาและคนในชุมชน ซึ่งมีจุดเริ่มต้นที่การเป็นเพื่อนร่วมพัฒนา ควรจะมีความรู้สึกที่ดีต่อกันและ
ต่องาน
เกษตรมีความรู้สึกนึกคิดและชีวิตเป็นของเขา ดังนั้น นักพัฒนาจึงควรมีความเข้าใจความรู้สึก
และความคิดของคนในชุมชนซึ่งเป็นฐานการทํางานแบบมีส่วนร่วม
2. ความคิดหรือมุมมองที่แตกต่างกัน แต่ละคนมีมุมมองหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกัน แม้ว่า
จะมองภาพเพียงมิติเดียวก็ยังแสดงถึงความแตกต่างของมุมมองได้ แต่ชีวิตหรือการทํางานมีมิติที่
ซับซ้อน ดังนั้นความแตกต่างของมุมมองเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้น
มุ ม มองของแต่ ล ะคนที่ แ ตกต่ า งกั น เป็ น ไปตามประสบการณ์ วุฒิ ภ าวะ ทัศ นคติ ค่ านิ ย ม
อารมณ์ความรู้สึก เพศ อาชีพ ฯลฯ
ความแตกต่างนั้นเป็นเรื่องดีที่ควรแลกเปลี่ยนกัน เพราะจะช่วยให้มุมมองหรือความคิดเห็น
ของทุกคนกว้างขึ้น การแลกเปลี่ยนจากมุมมองที่แตกต่างกันเป็นกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีความใจ
กว้าง และทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
มุมมองหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันนี้ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน และเกิดการเรียนรู้ขึ้นซึ่ง
ลักษณะนี้เป็นฐานสําคัญของการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม ดังนั้นในการทํางานกับคนในชุมชน นักพัฒนา
จึงควรกระตุ้นให้คนในชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความคิดเห็น หรือมุมมองที่กว้างขึ้น
3. ค่านิยม ความแตกต่างกันของมุมมองส่วนหนึ่งมาจากความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยม ซึ่ง
เป็นการให้คุณค่าต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ค่านิยมหรือการให้คุณค่าเป็นสิ่งที่ลึกลงไปกว่าความคิด
เห็น โดยทั่วไปเป็นสิ่งที่กําหนดพฤติกรรมของคน และค่านิยมนั้นไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้
4. ความเชื่อพื้นฐานของการทํางานแบบมีส่วนร่วม
คนทุกคนมีศักยภาพ
ประสบการณ์ชวี ิตมีคุณค่า
การทํางานกลุ่มดีกว่าเดี่ยว

เชื่อว่า

การเรียนรู้ได้จากการพิจารณาไตร่ตรองหาบทเรียน
จากประสบการณ์จริง
การเรียนรู้เกิดขึ้นจากทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม
การเรียนรู้นําไปสู่การปฏิบัติ เป็นการเรียนรู้ที่ช่วยให้
ความคิดและความรู้สึกที่ตรงกัน
การพัฒนาที่จะยั่งยืนได้ต้องมีความสมดุล
ทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจและการเมือง

1

พัชนี นาถประชา และคณะ. เอกสารอัดสําเนา, มปป.
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หลักการทั่วๆ ไปของ PRA
1. การเรียนรู้จากชาวบ้าน เรายึดหลักการเรียนรู้จากชาวบ้านโดยตรงถือชาวบ้านเป็นครู
โดยเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพทางกายภาพ ความรู้ทางด้านเทคนิคและทางสังคม
2. การเรียนรู้อย่างรวดเร็วและก้าวหน้า เราค้นหาความจริงอย่างจริงจังโดยคํานึงถึงความ
ยืดหยุ่นของวิธีการ การใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ การทําตัวอย่างเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ การถามซ้ํา
การตรวจสอบความถูกต้อง ทั้งนี้ไม่ยึดรูปแบบและวิธีการที่ตายตัว แต่ปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการ
เรียนรู้ที่กําลังดําเนินอยู่
3. การลดความผิดพลาดที่อาจเกิดจากการเรียนรู้ที่ผิดสมมติฐานของตัวเองเป็นเกณฑ์
เรามักจะมีสมมติฐานของเราต่อการเรียนรู้หนึ่งๆ ในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดการเรียนรู้ที่ผิดพลาดได้
ดังนั้นเราจึงควรยึดการฟังให้มากพูดแต่น้อย ไม่รีบร้อนแต่เรียนรู้อย่างชัดเจนและตามสบาย ไม่ยึดเอา
ตัวเองเป็นสําคัญและเป็นการสั่งการ ประการสําคัญ คือ หาโอกาสพูดคุยกับคนยากจนและสตรีเพื่อ
เรียนรู้ปัญหาและความจําเป็นเร่งด่วนของเขา
4. การจัดความสมดุล เราควรจัดความสมดุลระหว่างค่าใช้จ่ายกับประโยชน์ที่ได้รับจากการ
เรียนรู้ ข้อมูลที่เป็นจริง โดยพิจารณาจากเกณฑ์ในเรื่องของปริมาณ ความแม่นยํา ความทันใช้ ความ
สอดคล้องกับเรื่องที่ทําอยู่ กล่าวคือ ควรรู้ว่าเรื่องใดไม่คุ้มค่าต่อการเรียนรู้ เรื่องใดไม่ต้องการความ
แม่นยําแต่ผิด
5. การตรวจสอบความถูกต้อง เราตรวจสอบความถูกต้อง โดยใช้สิ่งต่างๆ ประกอบกัน เช่น
วิธีการหาข้อมูลประเภทของข้อมูล ผู้วิจัย สาขาวิชา เป็นต้น ซึ่งอาจใช้ถึง 3 อย่าง เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง
6. ความหลากหลาย เรายึดหลักการแสวงหาความแตกต่างมากกว่าการใช้ค่าเฉลี่ย โดย
เจาะจงหาตัวอย่างที่มีความหลากหลายแทนการสุ่มตัวอย่าง
7. การกระตุ้นและอํานวยความสะดวกให้ชาวบ้านเป็นผู้ทําการศึกษา เราจัดหาสิ่งอํานวย
ความสะดวก และกระตุ้นให้ชาวบ้านทําการศึกษาค้นคว้าเองวิเคราะห์เอง และเสนอผลการศึกษาเอง
การกระทําดังกล่าวเป็นกระบวนการที่ชาวบ้านได้เรียนรู้เรื่องราวที่ทําการศึกษาและมีความรู้สึกเป็น
เจ้าของสิ่งที่เขาค้นพบ
เราผู้เป็นนักวิจัยอาจจะมีความจําเป็นในระยะเริ่มแรกของกระบวนการเรียนรู้ หลังจากนั้นเรา
จะถอยไปอยู่ข้างหลัง โดยไม่มีการสัมภาษณ์หรือขัดจังหวะในขณะที่ชาวบ้านกําลังดําเนินการศึกษา
โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า ผู้วิจัยจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้วิจัยหรือผู้ค้นคว้าหาข้อเท็จจริงเป็นผู้
อํานวยความสะดวก
8. ความตื่นตัวและความรับผิดชอบต่อการตรวจสอบข้อบกพร่องของผู้วิจัย ผู้วิจัยซึ่ง
ต่อไปนี้จะถือว่าเป็นผู้อํานวยความสะดวกจะตรวจสอบพฤติกรรมของตัวเองตลอดเวลาและมีความ
พยายามที่จะทําให้ดีขึ้น โดยน้อมรับวิจารณญาณที่ดีที่สุดของตนเอง หรือผู้ร่วมงานมากกว่ากฎเกณฑ์
ตายตัวในคู่มือ
9. การเรียนรู้จากกันและกัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวคิดระหว่างชาวบ้านด้วยกันเอง
ระหว่างชาวบ้านกับนักวิจัยและนักวิจัยเอง นอกจากนี้ควรมีการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานในเรื่อง
การอบรม พื้นที่สนาม ประสบการณ์
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• การลงมือปฏิบัติกิจกรรม

(1) ควรให้กลุ่มเป้าหมายนั่งเป็นวงกลมบนพื้นดินหรือบนพื้นห้อง โดยมีผู้ดําเนินการนั่งร่วม
วงด้วย เพราะจะเป็นการสร้างบรรยากาศความเสมอภาค การยอมรับ และการให้เกียรติ
ระหว่างกัน
(2) สร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มเป้าหมาย โดยวิธีการแนะนําตัวหรือวิธีการอื่นๆ ตามความ
เหมาะสมแล้วจึงเชิญให้ร่วมกิจกรรม
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(3) เริ่มสนทนาถึงลักษณะการตั้งบ้านเรือน ชักชวนให้ทําแผนที่หมู่บ้านอย่างง่ายๆ ลงใน
กระดาษที่เตรียมไว้ ต่อจากนั้นผู้ดําเนินการจะตั้งประเด็นและป้อนคําถามตามที่ได้
กําหนดไว้ ให้กลุ่มเป้าหมายใช้แผนที่และอุปกรณ์ที่เตรียมไว้เป็นสื่อในการให้ข้อมูล เช่น
ถ้าต้องการทราบจํานวนและที่ตั้งหลังคาเรือนในชุมชน ก็อาจกําหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ใช้ใบไม้ 1 ใบแทน 1 หลังคาเรือน วางไว้บนกระดาษที่เตรียมไว้ (แต่ละหลังคาเรือน
ตั้งอยู่ที่ไหนบ้าง) ก็จะได้ข้อมูลจํานวนและที่ตั้งของหลังคาเรือนในชุมชน หรือถ้า
ต้องการทราบจํานวนผู้ที่อ่านออกเขียนได้ก็ให้กลุ่มเป้าหมายเอาเมล็ดพืช 1 เมล็ดแทน
คน 1 คน ไปใส่ไว้ เป็นต้น
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(4) ประเด็นที่จะศึกษาควรเริ่มจากประเด็นที่เป็นรูปธรรม เช่น แผนที่ที่ตั้งแต่ละครัวเรือน
จํานวนสมาชิก ฯลฯ แล้วค่อยๆ เปลี่ยนเป็นประเด็นที่เป็นนามธรรมขึ้นเรื่อยๆ เช่น
ระบบเครือญาติ ความสัมพันธ์ในชุมชน เป็นต้น
(5) การตรวจสอบข้อมูลสามารถทําได้ทันทีในขณะที่กิจกรรมกําลังดําเนินอยู่ เพราะใน
กระบวนการของวิธีนี้ ผู้ให้ข้อมูลจะแสดงความคิดเห็นต่อข้อมูลที่เพื่อนในกลุ่มให้อยู่
ตลอดเวลาในกรณีที่ความคิดเห็นของผู้ให้ไม่ตรงกัน จึงถือว่าการตรวจสอบข้อมูลเป็น
การตรวจสอบโดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเอง
(6) การจดบันทึกข้อมูล ข้อมูลที่ได้จากการทํากิจกรรมควรได้รับการจดบันทึกไว้ทันที
มิฉะนั้นจะเกิดการสูญหาย เพราะในกระบวนการทํากิจกรรมจะมีการเคลื่อนไหวของ
ข้อมูลอยู่ตลอดเวลา
(7) พยายามส่งเสริมให้ชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรมได้อธิบาย ถกเถียง หรือแก้ไขข้อมูลอยู่
เรื่อยๆ เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อมูลวิธีหนึ่งไปด้วย
(8) วิธีนี้จะได้ผลมากยิ่งขึ้น ถ้ากิจกรรมดังกล่าวสามารถนําไปสู่การอภิปรายเพื่อหาแนวทาง
แก้ปัญหา และลงมือทําจริงๆ เพื่อแก้ปัญหาของชุมชน

'' ตัวอย่างที่ 1
การใช้การวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม (PRA) เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องเอดส์
• การเตรียมการ
การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย อาจคัดเลือกเฉพาะสมาชิกกลุ่มที่มีลักษณะร่วมกัน เช่น เพศ
เดียวกัน กลุ่มอายุใกล้เคียงกัน กลุ่มที่มีสถานภาพทางสังคมเหมือนกัน (เช่น ผู้นําชุมชนหรือ
อาสาสมัครสาธารณสุข) กลุ่มสถานภาพการสมรสเหมือนกัน (เช่น แม่บ้านหรือพ่อบ้าน) หรือกลุ่มที่
สมาชิกมีความแตกต่างกันหลายประการคละกันก็ได้ สมาชิกที่จะมาร่วมกิจกรรมควรจะรู้จักและคุ้นเคย
กันมาบ้าง รวมทั้งรู้จักคุ้นเคยกับผู้ดําเนินการด้วยในระดับหนึ่ง
วัสดุอุปกรณ์ เช่น กระดาษปรุ๊ฟ ปากกาเมจิก และเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ
• การลงมือปฏิบัติกิจกรรม
(1) ควรให้กลุ่มเป้าหมายนั่งเป็นวงกลมบนพื้นดินหรือบนพื้นห้อง โดยมีผู้ดําเนินการนั่งร่วม
วงด้วย เพราะจะเป็นการสร้างบรรยากาศของความเสมอภาค การยอมรับ และการให้เกียรติระหว่างกัน
(2) สร้างความคุ้นเคยกับกลุ่มเป้าหมายโดยวิธีการแนะนําตัว หรือวิธีการอื่นๆ ตามความ
เหมาะสมแล้วจึงเชิญให้ร่วมกิจกรรม
(3) ผู้ดําเนินการถามกลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมกิจกรรมทีละคนว่าเขามีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
เอชไอวีหรือไม่ และทําไม
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(4) ให้กลุ่มเป้าหมายช่วยกันจัดคนในชุมชนของตนเป็นกลุ่มหลักๆ เขียนใส่กระดาษที่เตรียม
ไว้ เช่น กลุ่มพ่อบ้าน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผูส้ ูงอายุ กลุ่มเยาวชน กลุ่มเด็กนักเรียน กลุ่มเด็กวัยก่อนเรียน
และกลุ่มผู้นํา เป็นต้น
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(5) ให้กลุ่มเป้าหมายช่วยกันแบ่งกลุ่มหลักๆ แต่ละกลุ่มจากข้อ 4 แบ่งให้ละเอียดลงไปอีก
เช่น กลุ่มเยาวชนอาจแบ่งเป็นเยาวชนชาย เยาวชนหญิง
กลุ่มเยาวชนชายอาจแบ่งได้อีกเป็นกลุ่มเยาวชนชายที่ทํางานกลางวัน กลุ่มเยาวชนชายที่
ทํางานกลางคืน กลุ่มเยาวชนชายที่ใช้เข็มฉีดยาเสพติด กลุ่มเยาวชนชายที่ประกอบอาชีพแกะสลัก
และกลุ่มเยาวชนชายที่ออกไปทํางานรับจ้างนอกหมู่บ้าน เป็นต้น
กลุ่มเยาวชนหญิงและกลุ่มหลักอื่นๆ ก็สามารถที่จะให้กลุ่มเป้าหมายแบ่งให้ละเอียด ในการ
แบ่งกลุ่มย่อยให้ละเอียดนี้ กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมกิจกรรมจะเป็นผู้จําแนกกลุ่มตามความคิด ตามเกณฑ์
และสภาพความเป็นจริงของชุมชน
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(6) เมื่อกลุ่มเป้าหมายทุกคนพอใจกับการแบ่งกลุ่มและจําแนกให้เป็นกลุ่มย่อยๆ แล้วให้
กลุ่มเป้าหมายช่วยกันประเมินความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวีของกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม โดยการให้
น้ําหนักและจัดลําดับความเสี่ยง (ช่วงนี้จะเป็นการอภิปรายและการโต้เถียงอย่างมีชีวิตชีวาว่ากลุ่มไหน
มีความเสี่ยงมาก กลุ่มไหนมีความเสี่ยงน้อย เพราะอะไร) ระดับความเสี่ยงจะถูกแสดงให้เห็นโดย
จํานวนวัสดุที่ใช้ (เมล็ดพันธุ์พืช ก้อนหิน หรือใช้อะไรแทนก็ได้ เพราะฉะนั้น กลุ่มที่มีจํานวนเมล็ดพืช
มากที่สุด คือกลุ่มที่กลุ่มเป้าหมายร่วมกันพิจารณาเห็นว่าเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากกว่ากลุ่มที่มีเมล็ด
พันธุ์พืชน้อย)
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(7) ให้กลุ่มเป้าหมายตรวจสอบการจัดลําดับอีกครั้ง หากยังมีผู้ไม่เห็นด้วยก็ให้อธิบายได้
เถียงกันอีกจนกว่าทุกคนจะเห็นพ้องต้องกันกับการจัดลําดับนั้นๆ
(8) ให้กลุ่มเป้าหมายเขียนเป็นคะแนนแทนจํานวนเมล็ดพันธุ์ ตามจํานวนเมล็ดพันธุ์ที่
กลุ่มเป้าหมายให้ไว้กับกลุ่มต่างๆ
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(9) ให้กลุ่มเป้าหมายช่วยกันพิจารณาจากกลุ่มที่ได้จัดลําดับไว้แล้วว่ากลุ่มไหนเกี่ยวข้องกัน
บ้าง โดยให้กลุ่มเป้าหมายลากเส้นเชื่อมโยงกันเพื่อแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม เช่น
กลุ่มเป้าหมายให้กลุ่มหญิงบริการมีโอกาสเสี่ยงมากที่สุด แล้วกลุ่มหญิงบริการนี้มีโอกาสแพร่เชื้อให้
กลุ่มไหนบ้าง ให้กลุ่มเป้าหมายลากเส้นเชื่อมโยง ซึ่งหญิงบริการจะมีเส้นเชื่อมโยงไปสู่กลุ่มพ่อบ้าน
กลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มผู้ชายอื่นๆ ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับหญิงบริการ
กลุ่มพ่อบ้านและกลุ่มเยาวชนชายเมื่อได้รับเชื้อมาแล้วมีโอกาสจะแพร่เชื้อให้ใครบ้าง โดย
ให้กลุ่มเป้าหมายลากเส้นเชื่อมโยงต่อ ซึ่งเขาอาจจะลากเส้นเชื่อมโยงจากพ่อบ้านไปสู่แม่บ้านหรือกลุ่ม
ผู้หญิงอื่นๆ ที่เขามีเพศสัมพันธ์ด้วย ส่วนกลุ่มเยาวชนชายเขาก็ลากเส้นเชื่อมโยงสู่กลุ่มเยาวชนหญิงที่
เป็นแฟนกัน หรือกับกลุ่มอื่นๆ ที่กลุ่มเยาวชนชายไปมีความสัมพันธ์ด้วย เป็นต้น
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(10) เมื่อมีเส้นเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะเริ่มเข้าใจว่า
แม้แต่กลุ่มที่ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงเลย เช่น กลุ่มแม่บ้านที่ทํางานในบ้านแท้จริงแล้วก็ยังเสี่ยงต่อการติด
เชื้อ เพราะกลุ่มแม่บ้านเหล่านี้อาจได้รับเชื้อเอชไอวีจากสามีที่ไปทํางานนอกบ้านแล้วไปเที่ยวหญิงขาย
บริการหรือไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับผู้หญิงอื่นๆ แม่อาจถ่ายทอดเชื้อไปสู่ทารกของตน และ
แม้กระทั่งเด็กก่อนวัยเรียน และเด็กในวัยเรียนที่มิได้รับเชื้อเอชไอวีก็อาจกลายเป็นเด็กกําพร้าถ้าพ่อแม่
เป็นเอดส์และตาย

(11) ให้กลุ่มเป้าหมายช่วยกันสรุปจากการร่วมกิจกรรมว่ามีกลุ่มไหนบ้างที่จะไม่เสี่ยงต่อ
การติดเชื้อเอดส์ และจะไม่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละคน
ด้วย
กิจกรรม PRA ในครั้งนี้จะจบลงด้วยการที่กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกตระหนักที่
พบว่าไม่มีใครเลยแม้ตนเองที่ไม่เสี่ยงต่อการติดเอดส์ และจะไม่ได้รับผลกระทบจากเอดส์
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(12) ให้กลุ่มเป้าหมายช่วยกันเสนอความคิดในประเด็นสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคเอดส์แพร่เข้า
สู่หมู่บ้าน แล้วผู้ดําเนินการเป็นผู้สรุปจากการอภิปรายและเสนอความคิดเห็นของ
กลุ่มเป้าหมาย
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(13) ให้กลุ่มเป้าหมายช่วยกันเสนอแนวคิดเพื่อหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้เชื้อเอดส์
แพร่เข้าหมู่บ้าน (จากสาเหตุในข้อ 12)
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เอกสารอ้างอิง
ประเวศ วะสี. การส่งเสริมสุขภาพในยุคโลกาภิวัฒน์ ปาฐกถานําใน แนวคิดการทํางานด้านการส่งเสริม
สุขภาพ. เอกสารอัดสําเนา, มปป.
ประเวศ วะสี. การพัฒนาพลังสร้างสรรค์ขององค์กร (วิธีแก้ปัญหาที่ยากและสลับซับซ้อน).
สํานักพิมพ์ : หมอชาวบ้าน, 2535 หน้า 42-52.
ประเวศ วะสี. การพัฒนาพลังสร้างสรรค์ขององค์กร (วิธีแก้ปัญหาที่ยากและสลับซับซ้อน) ใน
การศึกษาวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม. สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ
องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณสุข. เอกสารอัดสําเนา, มปป.
พัชนี นาถประชา และคณะ. ทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อพื้นฐาน ใน การศึกษาวิเคราะห์ชุมชน
อย่างมีส่วนร่วม. สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่อสาธารณสุข. เอกสารอัดสําเนา, มปป.
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และองค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณสุข. คู่มือผู้นํา
การประชุม ใน การศึกษาวิเคราะห์ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม. สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสาธารณสุข. เอกสารอัดสําเนา,
มปป.
อรพินท์ สพโชคชัย. การจัดเวทีการมีส่วนร่วม ใน หนังสือคู่มือการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
ทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ประจําปีการศึกษา 2542 กระบวนวิชาทันตกรรมชุมชนปฏิบัติ
(DCOP 602). ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,
2542.
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แนวคิดและความเชื่อในการสนทนากลุ่ม
1.

2.

3.

4.
5.

เชื่อเกี่ยวกับศักยภาพของบุคคล มั่นใจในความคิด ความสามารถ ความรับผิดชอบและ
ประสบการณ์ในตัวบุคคล เช่น คนในสมัยโบราณสามารถดูแลสุขภาพของตนเองโดยอาศัยการสั่งสม
ประสบการณ์ และมีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง
เชื่อในพลวัตรของกลุ่ม (Group Dynamic) เป็นสิ่งกระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มแสดงความคิดเห็นและ
ทัศนะของตนเองมาอย่างเปิดเผยและจริงใจ ในการสนทนากันความคิดเห็นของคนๆ หนึ่งในกลุ่ม
อาจไปกระตุ้นให้คนอื่น ๆ อยากพูด อยากแสดงความคิดเห็นของตนออกมา
เชื่อว่าในการสนทนากลุ่มที่มีจํานวนสมาชิกไม่มากนัก และมีความคุ้นเคยเป็นกันเอง มีภูมิหลังที่
คล้ายคลึงกันในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ไม่มีพิธีการ ไม่มีกฎเกณฑ์มาบังคับ จะทําให้สมาชิก
แสดงความคิดเห็นและแสดงออกได้อย่างอิสรเสรี และนําไปสู่การแก้ปัญหาของตนเองได้
เชื่อว่าการนําประสบการณ์ที่หลากหลายมาหลอมรวมกันจะทําให้มีการเลือกสรรประสบการณ์ที่ดี
และเหมาะสมมาแก้ปัปญ
ั หาร่วมกัน
เชื่อว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนจะทําให้การดําเนินการต่าง ๆ ประสพความสําเร็จ

Group Dynamic
ศักยภาพของบุคคล
หลอมรวมประสบการณ์
ที่หลากหลาย
จํานวนสมาชิกไม่มาก
คุ้นเคย เป็นกันเอง
บรรยากาศธรรมชาติ
ไม่มีพิธีการ

การมีส่วนร่วม
ของชุมชน
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การสนทนากลุ่ม

(Focus Group Discussion)

ความเป็นมาและระเบียบวิธี
1. แนวคิดและความเป็นมาของการสนทนากลุ่ม
การสนทนากลุ่ม เป็นวิธีการอันหนึ่งในการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการวิจัยเพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ความนึ ก คิ ด จิ ต ใจ และพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์ รวมทั้ ง ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมนั้นๆ และยังทําให้ทราบถึงปฏิกิริยาของบุคคลที่มีต่อสิ่งเร้า คําถามในวงสนทนากลุ่มจะเป็น
คําถามที่ถามถึงความรู้สึก การตัดสินใจการให้เหตุผล แรงจูงใจ หรือสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนความ
ประทับใจ ดังนี้ เป็นต้น การสนทนากลุ่มมีลักษณะเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กันอย่างกว้างขวางของผู้เข้าร่วมสนทนากันเองและกับนักวิจัย การถกประเด็นการสนทนามีความเป็น
อิสระในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการโต้แย้งหรือหัวข้อของการสนทนาถูกกําหนดโดยนักวิจัย
หรือผู้สนใจทําการศึกษาในเรื่องนั้นๆ แล้วเลือกสรรบุคคลที่คิดว่าสามารถให้คําตอบในเรืองที่สนใจได้
ตรงประเด็นที่สุดเข้าร่วมในการสนทนา (จอห์น โนเดล, อภิชาต จํารัสฤทธิรงค์ และ นิพนธ์ เทพวัลย์
2530, หน้า 15-20)
การสนทนากลุ่มมีวิวัฒนาการมาจากการนั่งสนทนากลุ่มย่อย (Small Group Discussion,
Focused Interview) ของนักวิจัยในเชิงคุณภาพกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยทั่วไป ซึ่งแต่เดิมนั้น การที่
นักวิจัยจะเข้าไปนั่งคุยสนิทสนมกับกลุ่มประชากรที่ตนสนใจศึกษาได้ต้องใช้เวลาเป็นแรมเดือน หรือ
แรมปีในการใช้ชีวิตในชุมชน เพื่อสร้างความสนิทสนมคุ้นเคยก่อนแล้วจึงค่อยแทรกคําถามไปทีละนิดที
ละน้อย เมื่อสนิทสนมมากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะสามารถนั่งคุยนั่งถามที่กลุ่มไหน หรือ ณ จุดใดก็ได้ในชุมชน
ตัวอย่างเช่น เมื่อสนิทสนมแล้วก็จะสามารถนั่งสนทนากับกลุ่มผู้หญิงที่นั่งซักผ้าเป็นกลุ่มที่ท่าน้ําได้ นั่ง
สนทนากับกลุ่มผู้ชายที่ร้านกาแฟ หรือนั่งสนทนากับกลุ่มแม่บ้านที่นั่งเสวนากัน ณ ใต้ถุนบ้าน ดังนี้ก็ได้
การนั่งสนทนาในลักษณะดังกล่าว เป็นการพบปะโดยธรรมชาติเป็นกันเอง เพราะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว
นักวิจัยจึงเดินเข้าไปทักทาย พูดคุย ซักถาม แล้วก็ป้อนคําถามที่สนใจศึกษาในระหว่างที่นั่งสนทนากัน
โดยที่ผู้ตอบหรือการโต้แย้งในกลุ่มนั้นก็ไม่ทราบว่าถูกถามคําถามหลักให้แล้ว เพราะสนิทกันจนเข้าใจ
ซึ่งกันและกัน จึงพูดคุยได้ง่ายถามไถ่กันได้ง่าย ผู้ตอบไม่มีความรู้สึกว่าถูกซักถามปัญหา แต่คิดว่าเป็น
การนั่งสนทนากันในเรื่องที่นักวิจัยสนใจอยากรู้มากกว่านั่นเอง
จากการนั่งสนทนากลุ่มย่อยเล็กๆ ดังกล่าวไว้ในตอนต้น กลุ่มนักวิจัยทางสังคมศาสตร์และ
นักวิจัยทางธุรกิจการตลาดก็พิจารณาว่า การที่จะรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพ อันหมายถึงการได้
คําตอบที่เป็นเหตุเป็นผล การเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ การได้ความรู้บาง
ประการที่เกี่ยวกับอารมณ์ (emotion) หรือกระบวนการอันซับซ้อนเกี่ยวกับการชั่งใจ (evaluation)
และการตัดสินใจ (decision) การรวบรวมข้อมูลดังกล่าวนี้จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เวลาในการศึกษา
มาก เพราะต้องใช้เวลาไปกับการเข้าไปทําความรู้จักกับชุมชนและกลุ่มคนก่อน หลังจากนั้นจึงทําการ
ซักถามและเจาะประเด็นข้อมูลซึ่งใช้เวลานานมาก สิ้นเปลืองงบประมาณและบางครั้งอาจจะไม่ค้นพบ
คําตอบที่ต้องการเลย เพราะกลุ่มคนที่เข้าไปศึกษาในหมู่บ้านนั้นอาจจะไม่มีเลยก็ได้ ดังนั้นจึงได้คิด
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ดังนั้น การจัดสนทนากลุ่มจึงเกิดขึ้นจากสมมติฐานที่เราเชื่อว่า เราจะได้รับความรู้โดยฟังและ
สังเกตปฏิกิริยาโต้ตอบของคนได้อย่างละเอียดลึกซึ้ง โดยการกระตุ้นให้คนหันมาสนใจสิ่งเดียวกันและ
มาแสดงความคิ ด เห็ น ร่ ว มกั น ซึ่ ง อยู่ ใ นลั ก ษณะการเคลื่ อ นไหวภายใน กลุ่ ม นั ก วิ จั ย ก็ จ ะสั ง เกต
พฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มที่ศึกษา ตลอดจนบันทึกการโต้ตอบกันภายในกลุ่มด้วยการบันทึกเทป
และจดบันทึกเอาไว้เพื่อการวิเคราะห์ต่อไปนั่นเอง
จากข้อเขียนตอนต้น ท่านได้เข้าใจถึงรูปแบบและความหมายของการจัดสนทนากลุ่มแล้ว จะ
สามารถจําแนกได้ว่าในวงสนทนากลุ่มจะมีผู้เข้าร่วมกลุ่มสนทนา คือสมาชิกที่นักวิจัยเชิญเข้าร่วม
สนทนา และนักวิจัยซึ่งจะเป็นผู้ดําเนินการสนทนา เป็นผู้คอยซักถามประเด็นปัญหานั่นเอง ในที่นี้จะ
ขอเรียกว่า พิธีกร (Moderator) ซึ่งพิธีกรนี้จะเป็นผู้ที่คอยซักถามและจุดประเด็นการสนทนาในกลุ่ม
ตลอดไปจนจบการสนทนาตามแนวคําถามของการจัดสนทนากลุ่มที่เตรียมเอาไว้
จากการทําวิจัยในเชิงคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indepth Interviews)
หรือการสนทนากลุ่มย่อย (Small Group Discussion, Group Interviews) หรือแม้แต่การ
สังเกตการณ์โดยการมีส่วนร่วม (Participant Observation) นักวิจัยจะต้องจัดเตรียมแนวคําถาม
เอาไว้ เป็นคู่มือหรือแนวคําถามในการถามเพื่อกันลืม และเป็นการเรียบเรียงคําถามให้เป็นข้อคําถามที่
ต่อเนื่อง ง่ายต่อการถาม วิเคราะห์ เช่น อาจจะเขียนไว้ในไดอารี่ แผ่นกระดาษ หรืออาจจะท่องจําไว้
ในสมองจนขึ้นใจ ทํานองเดียวกันสําหรับการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) นักวิจัยก็
จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําแนวคําถามเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางในการสนทนา จะช่วยให้การสนทนา
ดํ า เนิน ไปได้ ร าบรื่ น ต่ อ เนื่ อ งไม่ ว กวน และถามประเด็ นปั ญ หาให้ อ ยู่ใ นกรอบของการวิ จั ย ให้ เ ป็ น
ประเด็นๆ ไป ไม่สะเปะสะปะ
วิธีการสร้างแนวคําถามและการกําหนดประเด็นปัญหา ดังกล่าวแล้วตอนต้นว่าการจัดสนทนา
กลุ่มก็คือ การนั่งสนทนากับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่สามารถให้คําตอบแก่นักวิจัยได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษามากที่สุด ในการเขียนแนวคําถามทําได้หลายวิธี เช่น อาจจะกําหนอเป็นประเด็นแล้วแปลง
ประเด็นหนึ่งๆ เป็นคําถามหลายๆ คําถามที่จะนําคําตอบไปสรุปให้ตรงกับแต่ละประเด็นนั้นได้ หรือ
อาจจะทํ า โดยการกํ า หนดตั ว แปรและร่ า งสมมติ ฐ าน แล้ ว นํ า มาสร้ า งเป็ น คํ า ถามที่ ส ามารถตอบ
วัตถุประสงค์ในการศึกษาได้ชัดเจนที่สุดนั่นเอง นั่นก็คือนําวัตถุประสงค์ของการวิจัยในแต่ละข้อไป
จําแนกเป็นประเด็นหรือสมมติฐานหลัก แล้วสร้างเป็นคําถามย่อยๆ โดยมีหลักเกณฑ์ว่าคําถามแต่ละ
คําถามหรือแต่ละชุด ต้องตั้งอยู่บนสมมติฐานย่อย หรือข้อคิดทางทฤษฎีหนึ่งๆ ทํานองว่า ทําไมเป็น
อย่างนี้ เพราะอะไร ทําไม อย่างไร การเขียนคําถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาอย่างนี้
เพื่อที่จะให้ได้คําตอบออกมาในเชิงเป็นเหตุเป็นผลนั่นเอง
การเรียงแนวคําถามในการจัดสนทนากลุ่ม ควรจะมีการเรียงคําถามจากคําถามที่เป็นเรื่อง
ทั่วๆ ไป เบาๆ ง่ายต่อการเข้าใจ และสร้างบรรยากาศให้คุ้นเคยกันระหว่างนักวิจัยกับผู้เข้าร่วมสนทนา
แล้วจึงวกเข้าสู่คําถามหลัก หรือคําถามประเด็นหลักของการศึกษา แล้วจึงไปจบลงที่คําถามเบาๆ อีก
ครั้งหนึ่ง เพื่อผ่อนคลายบรรยากาศในการสนทนา เพราะจะเป็นการผ่อนคลายความคิด และสร้าง
บรรยากาศให้เป็นกันเองในวงสนทนามากยิ่งขึ้น ในช่วงท้ายนี้เองอาจเติมคําถามเสริมเข้าไปได้ แต่ต้อง
ไม่เป็นคําถามที่ยาวหรือจํานวนคําถามมากเกินไป คําถามเสริมนี้อาจจะเป็นคําถามที่ไม่ได้เตรียมมา
ก่อน แต่เป็นคําถามในเรื่องที่ปรากฏขึ้นมาระหว่างการสนทนาแล้ว เป็นเรื่องที่ผู้ดําเนินการอภิปราย
เห็นว่า ถ้าถามให้ได้คําตอบชัดเจนมากจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์และได้รับความรู้ในเรื่องที่ศึกษาอยู่
มากดียิ่งขึ้น
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ลักษณะการเรียงคําถาม
คําถามหลัก
คําถามเจาะลึก

จบการสนทนา

เริ่มต้น
คําถามเบาๆ
สร้างความคุ้นเคย

คําถามผ่อนคลายบรรยากาศ
คําถามเสริม

ประโยชน์
ในวงสนทนากลุ่มการที่ผู้ร่วมสนทนา มีปฏิกิริยาโต้ตอบกันระดับสูงในระหว่างการสนทนา จะ
เป็นสิ่งเร้าให้เกิดการสนทนาในระดับลึกยิ่งขึ้น หรือเข้มข้นยิ่งขึ้นในแต่ละประเด็นด้วยวิธีดังกล่าวนี้ จึง
มีส่วนทําให้นักวิจัยสามารถหยั่งรู้ถึงสาเหตุเบื้องหลังพฤติกรรมต่างๆ โดยผู้ร่วมสนทนาไม่รู้ตัว สิ่งที่
ได้มานั้นเป็นสิ่งซึ่งไม่ได้มาด้วยวิธีการใช้แบบสํารวจข้อมูล เพราะในวงสนทนากลุ่มนักวิจัยจะต้องคอย
วิเคราะห์สถานการณ์และข้อมูลในกลุ่มบุคคลที่ถูกกระตุ้นนั้นด้วย แล้วสร้างประเด็นคําถามใหม่ๆ
ย้อนกลับต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้คําตอบที่ดีมีเหตุผลชัดเจนและละเอียดมากที่สุด
3. องค์ประกอบของการจัดสนทนากลุ่ม
1. สิ่งแรกที่ต้องทําในเรื่องของการสนทนากลุ่ม คือการกําหนดเรื่องที่จะทําการศึกษา การ
กําหนดหัวข้อเรื่องนี้ อาจจะเกิดมาจากสภาพปัญหาต่างๆ ในสังคมขณะนั้น หรือเรื่องที่ผู้วิจัยสนใจ
ตลอดจนแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ นั่นเอง
2. กําหนดประเด็นหรือตัวแปร หรือตัวบ่งชี้ที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ทําการศึกษา เพื่อ
มาสร้างเป็นแนวทางในการดําเนินการสนทนา ซึ่งการกําหนดประเด็นหรือตัวแปรนั้นก็ทําได้โดย
จําแนกแยกแยะมาจากวัตถุประสงค์ของกาศึกษานั่นเอง วัตถุประสงค์ต้องการทราบอะไรก็กําหนด
ประเด็นหรือสมมติฐานและตัวแปรออกมาแล้วนํามาสร้างเป็นแนวคําถามย่อยๆ
3. แนวคําถามหรือกรอบคําถาม คือแนวทางในการสนทนากลุ่มซึ่งได้จากการนําคําถามที่ร่าง
ไว้มาเรียบเรียงเป็นข้อย่อย จัดลําดับหรือผูกเป็นเรื่องราวเพื่อนําการสนทนาให้เป็นขั้นตอน และจัด
ตามลําดับความคิดเป็นหมวดหรือหัวข้อใหญ่ เช่นหมวดคําถามเกี่ยวกับเรื่องในอดีต แล้วหมวดคําถาม
เกี่ยวกับสถานการณในปัจจุบัน เป็นต้น
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4. แบบคัดเลือกผู้เข้าร่วมกลุ่มสนทนา เป็นแนวทางในการคัดเลือกสมาชิกเพื่อคัดเลือกใน
กลุ่มสนทนาที่ถือว่าเป็นบุคคลที่มามารถให้คําตอบในการศึกษาครั้งนี้ ได้ตรงวัตถุประสงค์ของ
การศึกษามากที่สุด แบบคัดเลือกนี้อาจทําเป็นแบบสอบถามย่อยๆ หรือเป็นตารางคัดเลือกก็ได้ ขึ้นอยู่
กับหลักเกณฑ์ที่ผู้วิจัยจะกําหนด แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มนี้เมื่อใช้เสร็จ
ในแต่ละครั้งควรเก็บไว้ด้วย เพราะบางครั้งอาจจะมีประโยชน์ต่อการวิเคราะห์อีกต่อไป
5. บุคลากรในการจัดสนทนากลุ่ม ในการจัดสนทนากลุ่มแต่ละครั้งควรจะประกอบด้วยบุคคล
ต่อไปนี้ คือ
ก. พิธีกร (Moderator) เป็นผู้ถามคําถามและเป็นผู้นํา ตลอดจนกํากับการสนทนาของ
กลุ่มให้เป็นไปตามแนวทางของหัวข้อการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน ละเอียดที่สุด
ในเวลาที่กําหนดพิธีกรจะต้องเป็นผู้รู้จักปัญหา รู้จักทฤษฎี และรู้จักวิธีการควบคุม
ประเด็น ควบคุมการสนทนาแบบกลุ่มเป็นอย่างดี พิธีกรจะต้องชักจูงให้สมาชิกกลุ่ม
อธิบายความรู้สึกในประเด็นที่ซักถามนั้นออกมาให้ได้ว่ามีความคิดเห็นหรือมีทัศนคติ
อย่างไร พิธีกรต้องมีความเข้าใจในปัญหา วัตถุประสงค์และแนวทฤษฎี ตลอดจน
ประเด็นหรือสมมติฐานของงานศึกษาชิ้นนั้นๆ ในระหว่างที่นั่งสนทนากัน พิธีกรจะต้องคิด
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับไปด้วยตลอดเวลา โดยพยายามหาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
นั้นกับข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับในคําตออบมาก่อน เพราะคําถามที่ตั้งไว้นั้นเป็นเพียงคําถาม
กรอบเฉยๆ การถามคําถามจริงๆ วิธีการถามและการใช้คําพูด ตลอดจนการแตก
คําถามออกไปอีกเพื่อให้ผู้สนทนาเข้าใจและตอบได้ตรงประเด็นแต่ละประเด็นจริงๆ
นั้น เป็นบทบาทและหน้าที่ที่สําคัญที่สุดของพิธีกร
ข. ผู้จดบันทึกคําสนทนา จะทําหน้าที่จดทุกคําพูดที่จะจดทัน ตลอดจนการจดอากัปกิริยา
ท่าทางของสมาชิกผู้เข้าร่วมกลุ่มด้วย เพราะการไม่พูดและการนั่งเฉยๆ อาจไม่ใช่การ
ไม่มีความเห็น เพราะแววตา ท่าทางก็จะแสดงถึงความเห็นหรือคําตอบได้ การพยักหน้า
การส่ายหน้า และสีหน้า ก็เป็นการแสดงออกถึงคําตอบก็ได้ ผู้จดบันทึกคําสนทนาต้อง
จดบันทึกสิ่งเหล่านี้ด้วย ข้อบันทึกของผู้จดบันทึกนี้จะสามารถใช่อาจเป็นข้อสรุปของ
การสนทนากลุ่มในแต่ละครั้งได้ แล้วก็สามารถนําไปประกอบการถอดเทปข้อมูลด้วย
เพื่อที่จะทําให้ทราบว่าเสียงที่ตอบคําถามนั้นเป็นเสียงตอบของใครบ้าง หรือโต้แย้งกัน
ว่าอย่างไร ผู้จดบันทึกคําสนทนานี้นอกจากจะช่วยจดบันทึกแล้วยังมีหน้าที่อีกอย่าง
คือ คอยสะกิด เตือน หรือบอกพิธีกร ในกรณีที่พิธีกรลืมคําถามหรือข้ามคําถาม และสิ่ง
สําคัญอีกประเด็นหนึ่ง คือ ผู้จดบันทึกคําสนทนา เมื่อเริ่มการสนทนาจะต้องเขียนผัง
การนั่งสนทนากลุ่มให้พิธีกรด้วย เพราะจะช่วยให้พิธีกรทราบว่าในกลุ่มมีใครบ้าง ชื่อ
อะไร นั่งอยู่ตรงไหน อย่างน้อย พิธีกรจะได้เรียกชื่อผู้เข้าร่วมกลุ่มได้ถูก และอีกหนึ่ง
แผ่นก็เขียนไว้ให้ตนเอง จะได้ทราบว่าใครนั่งตรงไหน จะช่วยให้จดบันทึกง่ายขึ้น
ค. เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป และผู้คอยกันผู้ที่จะเข้ามาร่วมวงในกลุ่มโดยไม่ได้รับเชิญ เป็น
บุคคลที่คอยเอื้ออํานวย และให้ความสะดวกแก่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มสนทนา มีหน้าที่ คือคอย
บริการน้ําดื่ม ขนม บันทึกเทป เปลี่ยนเทป ตลอดจนการคอยกันไม่ให้ผุที่ไม่เกี่ยวข้องใน
วงสนทนากลุ่มเข้าไปเสนอความคิดเห็นในกลุ่ม หรือเข้าไปรบกวนสมาธิของสมาชิก
กลุ่ม
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6. อุปกรณ์ในการรวบรวมข้อมูล ในการจัดสนทนากลุ่ม อุปกรณ์ในการรวบรวมข้อมูล คือ
เทปบันทึกเสียง เพราะในวงสนทนานั้น ตลอดจนการดําเนินกลุ่มสนทนาจะมีการถกประเด็นปัญหา
การโต้แย้ง เป็นกระแสความคิดสวนกันไปสวนกันมา หลายเสียงหลายความเห็น ดังนั้นจึงต้อง
บันทึกเสียงเอาไว้เพราะคําตอบที่เป็นกระแสโต้แย้งหรือการถกประเด็นกันด้วยเหตุผล และการแสดง
ความสอดคล้องเห็นด้วย สิ่งนี้แหละเป็นหัวใจสําคัญของการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)
เทปบันทึกเสียงจะเป็นอุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่ดีที่สุดที่สามารถเก็บเหตุผล รายละเอียด และข้อคําตอบ
ได้ละเอียดที่สุด คําตอบที่เกิดจากการถกและแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหากันมากๆ มีการแสดงความคิด
และแลกเปลี่ยนความเห็นกันมากๆ เหล่านี้จะเป็นรายละเอียดที่จําเป็นที่สุดในการวิเคราะห์ข้อมูล
นั่นเอง และการตีความต้องพิจารณาละเอียดลงไปถึงเหตุผลที่ถูกโต้แย้งหรือเสนอความเห็นที่
สอดคล้องด้วยสิ่งเหล่านี้ จะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลได้ดีทีสุด ละเอียดที่สุด ในการจัดสนทนากลุ่ม
ควรจะใช้เทปบันทึกเสียง 2 เครื่อง บันทึกข้อมูลเหลื่อมล้ํากันประมาณ 5 นาที เพื่อที่จะได้บันทึก
ข้อมูลส่วนที่เสียไปในระหว่างการเปลี่ยนเทป และเป็นประโยชน์ในการป้องกันการที่ข้อมูลบันทึกไม่ติด
เทปเครื่องใดเครื่องหนึ่ง นอกจากนี้การมีตลับเทปบันทึกข้อมูล 2 ชุดนี้ ก็เพื่อกันหาย และใช้แบ่งฟัง
ได้ในกรณีมีผู้ร่วมวิจัยหลายคน
นอกจากเทปบันทึกข้อมูลแล้ว ก็จะต้องมีสมุดจดบันทึกข้อมูลด้วยสําหรับผู้จดบันทึกคํา
สนทนา และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น ดินสอ ปากกา ยางลบ ฯลฯ
7. อุปกรณ์เสริมการสนทนากลุ่ม เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยในวงสนทนากลุ่มดําเนินไปด้วย
บรรยากาศราบรื่นและดูเป็นธรรมชาติไม่เคร่งเครียด สร้างบรรยากาศให้เป็น “การนั่งจับเข่าคุยกัน”
อุปกรณ์ที่จะช่วยเสริมการสนทนากลุ่มให้ดูเป็นธรรมชาติก็ได้แก่ น้ําดื่ม ขนม ของขบเคี้ยวเล็กๆ น้อยๆ
หรืออาจจะรวมถึงรูปภาพ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จะช่วยให้สมาชิกกลุ่มได้เข้าใจเรื่อง หรือประเด็นที่เราสนใจ
จะถามมากยิ่งขึ้น
8. สถานที่ที่จะจัดสนทนากลุ่ม ควรมีการกําหนดให้แน่นอน ศึกษาในท้องถิ่นหรือหมู่บ้านไหน
ก็จัดกลุ่มที่นั่นให้สะดวกแก่สมาชิกกลุ่มมากที่สุด ผู้เข้าร่วมกลุ่มทุกคนรู้จักดี ให้เงียบ อากาศถ่ายเทได้
สะดวก ไม่มีเสียงรบกวน แดดไม่ร้อน แลไม่มีมดคอยมากัด ดังนี้เป็นต้น
9. ของกํานัลหรือของที่ระลึก มอบไว้ก่อนจากกัน ให้ไว้แก่สมาชิกกลุ่มที่ได้สละเวลาอันมีค่า
ยิ่งของเขามาร่วมวงสนทนากับเรา มิใช่เป็นค่าจ้าง แต่มอบให้รําลึกถึงกันว่าเราเคยมานั่งถกประเด็น
ปัญหาด้วยกันเมื่อโอกาสหนึ่ง
10. ระยะเวลาของการดําเนินการสนทนากลุ่มพิธีกรควรจะใช้เวลาในการสนทนาไม่เกิน 2
ชั่วโมง กับ 15 นาที นับแต่เริ่มคําถามแรก เช่น เริ่มเวลาเช้า 9.00 น. ควรจะจบสิ้นในเวลา 11.30 น.
เป็นต้น รวมระยะเวลาตั้งแต่ต้อนรับสมาชิกกลุ่มจนจบการสนทนากลุ่มประมาณ 2 ชั่วโมง กับ 30 นาที
เพราะถ้าช้าหรือนานกว่านี้สมาชิกกลุ่มจะเหนื่อยล้า คําตอบที่ได้ตอนท้ายจะเป็นคําตอบที่สักแต่ว่า
ตอบๆ หรือตอบโดยไม่ค่อยได้ตั้งใจคิดก่อน เพื่อให้เสร็จสิ้นการสนทนา และการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นจะน้อยลง
4. การดําเนินการสนทนากลุ่ม
เมื่อสมาชิกกลุ่มมาพร้อมกันแล้วก็เริ่มดําเนินการสนทนา โดยผู้ดําเนินการสนทนาในที่นี้คือ
พิธีกร แนะนําตัวเองและทีมงาน อันประกอบด้วย ตัวพิธีกร ผู้จดบันทึก และผู้บริการทั่วไป บางครั้งถ้า
มีผู้สังเกตการณ์ (Observer) ก็แนะนําให้สมาชิกกลุ่มสนทนารู้จักด้วย (โดยปกติไม่ควรให้มีผู้
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2. การสนทนากลุ่ม จะเป็นการสร้างบรรยากาศเสวนาให้เป็นกันเองระหว่างผู้นําการสนทนา
ของกลุ่มกับสมาชิกกลุ่มสนทนาหลายๆ คนพร้อมกัน จึงลดภาวการณ์เขินอายออกไป สมาชิกกลุ่มกล้า
คุย กล้าแสดงความคิดเห็น เป็นเพราะรู้สึกว่ามีคนอื่นที่ที่มีลักษณะคล้ายๆ กันอยู่ด้วยกัน ย่อมไม่อาย
หรือเขินในการตอบคําถามหรือโต้แย้ง และไม่เกรงว่าจะบันทึกไปทําอะไร เพราะเป็นคําตอบของคน
หลายคนในเวลาเดียวกัน
3. การใช้วิธีการสนทนากลุ่ม ถ้านักวิจัยเป็นผู้ดําเนินการสนทนาเอง แม้ว่ายังไม่อาจสร้างแนว
คําถามที่ละเอียดหรือครอบคลุมประเด็นปัญหาได้ดีเท่าที่ควร แต่เมื่อดําเนินการสนทนาไปแล้ว
นักวิจัยก็สามารถคิดสร้างคําถามขึ้นมาได้ โดยการตั้งคําถามแตกต่างจากคําตอบที่สมาชิกกลุ่มตอบมา
หรือวิพากษ์คําถามนั้น โดยการถามโต้แย้ง เมื่อถามไปฟังไปก็เข้าใจประเด็นมากขึ้น ก็คิดถามได้มากขึ้น
จนในที่สุดก็ได้ข้อมูลละเอียดและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้สําเร็จหรือได้ดียิ่งขึ้น
4. คําตอบจากการสนทนากลุ่ม ก็มีลักษณะเป็นคําตอบเชิงเหตุผลคล้ายกับการรวบรวมข้อมูล
แบบเชิงคุณภาพวิธีอื่นๆ เหมือนกัน ซึ่งใช้ประโยชน์เสริมในการอธิบายข้อมูลในการวิจัยเชิงปริมาณ
หรือใช้ก่อนการดําเนินการสํารวจข้อมูลเชิงปริมาณ คือนําไปใช้เป็นการทดสอบความใช้ได้ของคําถาม
หรือหาคําตอบมาเป็นแนวทางในการร่างแบบสอบถามและตั้งคําถาม นอกจากนี้ก็เป็นประโยชน์สํากรับ
การวิจัยแบบกรณีศึกษา (Case Study) หรือเจาะข้อมูลเป็นแนวทางในการสํารวจข้อมูลใหญ่ต่อไป คือ
การใช้ในการศึกษานําร่อง (Pilot Study) นั่นเอง
5. ประหยัดเวลาและงบประมาณของนักวิจัยในการศึกษาเชิงคุณภาพเรื่องเดียวกันจาก
ประชากรบางกลุ่มในชุมชนบางแห่ง แทนที่จะใช้วิธีการสังเกตการณ์โดยการมีส่วนร่วม โดยเข้าไปใช้
ชีวิตทําความสนิทสนมเป็นหลายเดือนหรือเป็นปีนั้น เพียงแต่ใช้การสนทนากลุ่มและวางรูปประเด็น
คําถามให้เหมาสม พิจารณาเลือกสมาชิกกลุ่มให้ตรงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและดําเนินการสนทนา
กลุ่มอย่างดี ก็อาจจะได้คําตอบและข้อมูลที่ละเอียดลึกซึ้งพอสมควรในกรณีที่ไม่มีงบประมาณ เวลา
และความสามารถในการวิจัยโดยการไปอยู่อาศัยกับชาวบ้านนานๆ
6. ทําให้ได้รายละเอียดสามารถตอบคําถามประเภททําไมและอย่างไรได้อย่างแตกฉานลึกซึ้ง
และในประเด็นหรือเรื่องที่ไม่ได้คิดหรือเตรียมไว้ก่อนก็ได้ ซึ่งการวิจัยเชิงปริมาณให้ได้แต่คําตอบสั้นๆ
ที่เขียนไว้ให้เลือกเท่านั้น
7. การสนทนากลุ่มจะช่วยบ่งชี้อิทธิพลของวัฒนธรรมและคุณค่าต่างๆ ของสังคมนั้นได้
เนื่องจากสมาชิกของกลุ่มมาจากวัฒนธรรมเดียวกัน ผลการสนทนากลุ่มเล็กอาจใช้ระบุเป็นกรณี
ตัวแทนของกลุ่มใหญ่ได้ (ในบางเรื่องและบางชุมชน) และผลทีได้จากการสนทนากลุ่มจะให้ภาพของ
ลักษณะสังคมมิใช่ภาพเฉพาะรายบุคคล อีกทั้งคําตอบที่ได้จากการสนทนากลุ่มก็เป็นคําตอบที่แสดงถึง
เนื้อหาทางสังคม (Social Context) เช่น วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมของชุมชนหรือสังคมนั้นๆ
8. สภาพของการสนทนากลุ่มช่วยให้เกิดและได้ข้อมูลที่เป็นจริง และครบถ้วนมากกว่า เพราะ
ในการสนทนามีการกระตุ้นเร้าให้คิดลึกซึ้ง คิดรอบคอบ ตอบโต้เชิงเหตุผลทุกแง่ทุกมุม หาตัวอย่างมา
สนับสนุนคํากล่าวอย่างละเอียด แม้กระทั่งแสดงประเด็นต่างไปจากคนอื่นให้ทราบ
7. ข้อจํากัดของการสนทนากลุ่ม
1. ถ้าการกําหนดประเด็นต่างๆ ยังคลุมเครือไม่ชัดเจน ก็ยากต่อการกําหนดตัวแปรหรือปัจจัย
และการสร้างแนวคําถาม การสนทนากลุ่มก็จะสะเปะสะปะ และได้คําตอบไม่สอดคล้องกับสิ่งที่
อยากจะรู้จริงๆ
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2. การสร้างแนวคําถาม จะต้องเรียบเรียงแนวคําถามให้ดีไม่วกวน โดยอาจจะเรียงลําดับตาม
ประเภทของประเด็นตามความยากง่าย หรือตามลําดับความตรงไปตรงมาและซับซ้อนของเหตุผล
ดังนั้น ควรจะต้องมีการทดสอบ (Pretest) แนวคําถามเสมอก่อนที่จะใช้จริง จะทดสอบโดยการจัด
กลุ่มสนทนาหรือการทําการสนทนาแบบเจาะลึกกับตัวอย่างสักหลายๆ คนก็ได้ เพราะถ้าวางรูปแนว
คําถามไม่ราบรื่นและไม่ต่อเนื่องกันแล้ว จะทําให้การถามวกวน คนถามก็เซ็ง คนร่วมกลุ่มสนทนาก็งง
ความคิดกระโดดไปกระโดดมาและไม่ทราบว่ากําลังคุยถึงอะไรกันแน่
3. การคัดเลือกสมาชิกผู้เข้าร่วมวงสนทนาจะต้องได้ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ โดยต้องมี
ลักษณะต่างๆ ที่เหมือนกัน (Homogeneous) ไม่ข่มซึ่งกันและกัน นอกจากนี้จะต้องไม่นําคนที่ไม่เป็น
มิตรกันหรือเข้ากันไม่ได้มาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน จะทําให้บรรยากาศกลุ่มเสีย เพราะทั้งสองฝ่ายจะคอย
แต่ข่มหรือแกล้งคําตอบซึ่งกันและกัน หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะไม่แสดงความคิดเห็นเลย
4. คําตอบในวงสนทนาบางคําตอบอาจจะไม่ได้จากการสนทนากลุ่ม เพราะผู้เข้าร่วมวง
สนทนาคิดว่าสิ่งที่จะตอบไปนั้น นักวิจัยรู้เอง รู้ดีอยู่แล้ว เกรงว่าตอบไปแล้วจะเป็นการ “เอามะพร้าว
ห้าวไปขายสวน” นักวิจัยก็เลยไม่ได้คําตอบ (หรือข้อถกประเด็นในส่วนคําถามที่ต้องการคําตอบแบบนี้)
หรืออีกประเด็นหนึ่ง พฤติกรรมหรือความเห็นหรือทัศนะในบางเรื่องไม่เป็นที่ยอมรับของชุมชนอาจจะ
ไม่ได้รับการเปิดเผยในวงสนทนากลุ่ม ต้องใช้วิธีการนั่งสนทนาแบบตัวต่อตัวนอกวงสนทนากลุ่มแทน
จึงจะได้คําตอบเปิดเผยออกมา
5. เหตุการณ์ หรือพฤติกรรมหรือคําตอบในบางประเด็นคําถามที่สมาชิกกลุ่มคิดว่าเป็นเรื่อง
ธรรมดาและเคยชินอยู่แล้ว บางทีมาชิกกลุ่มนึกไม่ถึง ลืมหยิบยกมาตอบ ทําให้นักวิจัยไม่ได้คําตอบใน
เรื่องคําถามในประเด็นดังกล่าว
6. ถ้าพิธีกรไม่ได้รับการฝึกฝนให้เป็นผู้ดําเนินการสนทนาที่ดี เตรียมตัวไม่พร้อมคุมเกมส์
สนทนาไม่ได้นาน ก็จะทําให้วงสนทนาดําเนินไปได้ไม่ราบรื่น การถามคําถามให้ชัดเจน เข้าใจง่าย ก็
สําคัญ ไม่เช่นนั้นผู้เข้าร่วมกลุ่มสนทนาจะไม่เข้าใจว่ากําลังถามอะไรอยู่ถึงกับอาจจะต้องขอให้พิธีกร
แปรคําถามเป็นภาษาง่ายๆ บ่อยๆ จนการสนทนาเยิ่นเย้อและเสียสมาธิในประเด็น หรือไม่ก็ทําให้
ผู้เข้าร่วมสนทนาแต่ละคนตอบมาคนละทางสองทาง เพราะเข้าใจคําถามต่างกัน ดังนั้นการทดลองถาม
หรือฝึกถามจึงสําคัญมากสําหรับพิธีกร โดยเฉพาะในประเด็นคําถามที่พิธีกรไม่มีความคุ้นเคยมาก่อน
7. การสนทนากลุ่มจะให้ผลดีมากในการศึกษาหลายๆ เรื่อง แต่มิใช่ทุกเรื่อง ดังนั้นนักวิจัย
จะต้องพิจารณาว่า เรื่องใดเหมาะและควรจะใช้การสนทนากลุ่ม ถ้าใช้การสนทนากลุ่มจะคุ้มหรือไม่
จะได้คําตอบมากมายพอแก่การวิเคราะห์และตีความไหม นอกจากนี้ต้องคํานึงถึงกลุ่มพื้นที่ตัวอย่าง
และจํานวนของกลุ่มที่จะจัดด้วยว่าทําได้มากน้อยแค่ไหน เรื่องแต่ละเรื่องนั้นจะจัดกี่กลุ่ม มีกลุ่ม
เปรียบเทียบหรือไม่อย่างไร ดังนี้เป็นต้น
8. เนื่องจากการสนทนากลุ่ม เป็นการนั่งถกประเด็นปัญหากันในวงสนทนาของกลุ่มผู้ที่มี
ลักษณะเฉพาะในทางเศรษฐกิจ สังคม ประชากร อาชีพ ฯลฯ ตลอดจนภูมิหลังต่างๆ ดังนั้นในบาง
เรื่อง บางหัวข้อของการสนทนา ก็ต้องพิจารณาถึงลักษณะเฉพาะที่เหมาะสมของพิธีกรด้วย ดังเช่น
พิธีกรอาจจะต้องเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย อยู่กับความเหมาะสมของเรื่องและของกลุ่ม เช่นเรื่อง
เกี่ยวกับสตรี พิธีกรก็ควรจะเป็นสตรี จะได้ไม่ต้องเขินอายกัน ดังเช่นการจัดสนทนากลุ่มเกี่ยวกับการ
วางแผนครอบครัวและการคุมกําเนิด ดังนี้ เป็นต้น แต่บางเรื่องจะเป็นผู้หญิงถามผู้ชายก็ได้ หรือผู้ชาย
ถามผู้หญิงก็ได้ ขึ้นอยู่กับเรื่องที่ทําการศึกษา
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9. ภาษาในการพูดคุยกันนับว่าเป็นสิ่งสําคัญมาก ดังนั้นพิธีกรควรจะพูดภาษาท้องถิ่นของ
สมาชิกในกลุ่มสนทนาหรือในพื้นที่ที่ทําการศึกษา เพราะจะเป็นการง่ายต่อการสื่อความหมายการถาม
การสร้างบรรยากาศให้เป็นกันเอง ตลอดจนการควบคุมการสนทนาให้อยู่ในกรอบวัตถุประสงค์ ผลที่
วัดได้ก็คือ บรรยากาศของกลุ่มสนทนาจะเหมือนกับการจับกลุ่มนั่งสูบบุหรี่ กินขนมคุยกันไปเรื่อยๆ
เกิดบรรยากาศเป็นกันเอง ไม่ตึงเครียด หรือเคร่งขรึมจนเกินไป
10. เทปบันทึกข้อมูล ถ้าไม่พร้อมหรือสภาพไม่เหมาะต่อการบันทึก ถ้าใช้ในการบันทึกข้อมูล
แล้วเสีย บันทึกไม่ติด จะทําให้เสียข้อมูลไปเลย การจัดกลุ่มเก่าขึ้นมาอีกครั้งจะทําให้สมาชิกกลุ่มเซ็ง
และไม่ค่อยจะชอบใจนัก เพราะทําให้เสียเวลาซ้ําสอง และเบื่อหน่ายในประเด็น ดังนั้นก่อนจะ
ดําเนินการสนทนากลุ่มจะต้องตรวจดูอุปกรณ์สนามทุกอย่างให้เรียบร้อย ตลับเทปเปล่าและถ่านเทป
ต้องมีให้มากพอ เทปต้องใช้การได้ตลอดเวลา ก่อนเลิกจากกันควรเปิดเทปที่บันทึกข้อมูลเอาไว้ให้
สมาชิกกลุ่มที่เข้าร่วมทุกคนได้ฟังบางส่วน จะเป็นการสร้างบรรยากาศที่สนุกขบขันและความพึงพอใจ
เพราะต่างก็จะพูดถึงคําตอบของตนเอง หรือของเพื่อนร่วมกลุ่มคนอื่นๆ และในโอกาสนี้ นักวิจัยก็ถือ
โอกาสถามประเด็นที่ยังแคลงใจได้อีก จะช่วยให้ได้คําตอบที่ละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น
8. การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล
การรวบรวมข้ อ มู ล และการจั ด สนทนากลุ่ ม ข้ อมู ล ของการสนทนาจะถู ก บั น ทึ ก ไว้ ใ นเทป
บันทึกเสียง และในแบบจดบันทึกคําสนทนาของผู้จดบันทึกคําสนทนา ข้อมูลที่อยู่ในเทปควรจะถูก
ถอดออกมาเป็นบทสนทนา (Transcription) โดยละเอียดทุกคําพูดทุกบททุกตอน เหตุผลที่ถอด
ละเอียดทุกคําพูดก็คือ
จุดประเด็นสําคัญของคําตอบในการวิเคราะห์อยู่ที่บทของการเสวนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันของสมาชิกภายในกลุ่ม การถอดละเอียดทุกคําพูดจะช่วยให้อ่านแล้วได้
เข้าใจ และสามารถมองภาพของการสนทนากลุ่มนั้นๆ ได้ว่ามีบรรยากาศเป็นอย่างไร การมีส่วนร่วมใน
การถกประเด็นปัญหาของสมาชิกกลุ่มเป็นอย่างไร มีการโต้แย้งกันดีหรือไม่ และการเลือกใช้คํา ลักษณะ
การเรียงลําดับตัวอย่างหรือเหตุผล ความตะกุกตะกักของคําพูด และสํานวนวาจาจะช่วยให้ผู้วิจัย
สามารถวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลประเด็นคําตอบ หรือแม้แต่ความน่าเชื่อถือได้ของคําตอบดีขึ้น
ดังนี้เป็นต้น
นอกจากนี้การถอดเทปข้อมูล ถ้าถอดละเอียดทุกคําพูดก็จะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างละเอียดและกว้างขวาง คําตอบที่ถอดออกมาเป็นบทสนทนากลุ่มนั้น นอกจากจะใช้
วิเคราะห์ในเรื่องที่สนใจศึกษานั้นแล้ว ยังสามารถหยิบยกมาวิเคราะห์เรื่องอื่นๆ ได้หลายเรื่อง เพราะ
ในวงสนทนาในแต่ละครั้งไม่ใช่ถกกันเพียงประเด็นเดียว แต่จะมีประเด็นอื่นๆ ติดพันออกมาด้วย
ดังนั้นจึงอาจจะสามารถนํามาวิเคราะห์เป็นผลงานวิจัยเรื่องอื่น ประเด็นอื่นได้อีกด้วย
อนึ่ง การถอดเทปแต่เพียงบางส่วนก็ทําได้ เช่น ถอดเพียง 80% 50% 30% หรือเพียงแต่ทํา
สรุปย่อ ทั้งนี้ก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ของการศึกษา ตลอดจนงบประมาณและเวลาที่มี
การวิเคราะห์ข้อมูล นักวิจัยก็จะอ่านจากบทสนทนาที่ถอดเทปออกมา แล้วก็จดคําตอบที่
ละเอียดที่สุดและให้เหตุผลที่ดีที่สุดลงในกระดาษจดข้อมูล (Card) ซึ่งจัดทําไว้แล้ว เขียนเรียงคําตอบ
ไว้ในเครื่องหมายคําพูด ว่าเป็นคําพูดของใคร กลุ่มไหน จัดเมื่อไหร่ เรียงเอาไว้ในคําถามเรื่องอะไร ทํา
ให้เป็นระบบเดียวกัน แล้วก็วิเคราะห์โดยการตีความหมายในรูปของการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) เหมือนกับการตีความหรือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพอื่นๆ เช่นกัน ถ้ามีผู้วิเคราะห์หลายคน
และมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน หรือแปรผลไม่ตรงกัน ก็จะกลับไปฟังรายละเอียดจากเทปใหม่เพื่อความ
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แนวทางการเขียนรายงาน
กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน 2 (DCOM 603)
รายงานทีน่ ักศึกษาต้องทํามี 2 ฉบับ คือ
1. รายงานเกี่ยวกับวิถีชีวิตของทันตแพทย์
2. รายงานเกี่ยวกับโครงการพิเศษ

ขอเน้นย้ําว่ารายงาน ทั้ง 2 ฉบับ
เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินกระบวนวิชา
การทํารายงานฉบับแรกจึงมีความสําคัญเช่นเดียวกัน
และนักศึกษาทุกกลุ่มจะต้องมีรายงานฉบับร่าง
ทั้ง 2 ฉบับ ติดมือกลับมาจากพื้นที่
ส่งให้อาจารย์ประจํากลุ่ม
ในวันที่กลับมาเริ่มการสรุปงานด้วย !!

งานที่ต้องส่ง
1. รายงานวิถีชีวิตของทันตแพทย์ 1 ฉบับ
2. รายงานโครงการพิเศษ
2 เล่ม
3. CD / DVD ทีบ่ รรจุไฟล์ ดังนี้
- ไฟล์รายงานวิถีชีวิตของทันตแพทย์
- ไฟล์รายงานโครงการพิเศษ + ไฟล์บทคัดย่อโครงการพิเศษ
- รูปภาพ .jpg หรือ VDO (ถ้ามี)
- Presentation File

คําอธิบาย / รายละเอียด การเขียนรายงาน
1. รายงานการศึกษาวิถีชีวติ ของทันตแพทย์
รายงานในส่วนนี้มุ่งเน้นให้นกั ศึกษาได้นําเสนอเนื้อหาใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่
1. การเรียนรู้วิถีชีวิตของทันตแพทย์ในเชิงปรากฏการณ์
2. การเรียนรู้วิถีชีวิตของทันตแพทย์ในเชิง มุมมอง / แนวคิด
3. นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรจากการเรียนรู้วิถีชีวิตของทันตแพทย์
ทั้งนี้ รายงานการศึกษาวิถีชีวิตของทันตแพทย์ ควรจะมี
♦ ความยาวประมาณ 6-10 หน้า A4
♦ Font TH SarabunPSK
♦ ขนาดตัวอักษร (Size) 16 point
♦ ลักษณะแบบอักษร (Font style)
- หัวข้อ แบบตัวหนา (Bold)
- เนื้อใน แบบตัวธรรมดา (Reguler)
♦ ระยะห่างก่อน 0 pt. ระยะห่างหลัง 0 pt.
ระยะห่างของบรรทัด 1.0 (หนึ่งเท่า)
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กรอบแนวคิดในการเรียนรู้วิถีชีวติ ของทันตแพทย์

วิถีชีวติ ของทันตแพทย

การใชชีวติ ใหมีความสุข

ทัศนะตอวัฒนธรรมองคกร
มุมมอง / แนวคิด /ทัศนะ

วัฒนธรรมองคกร
กรณีศึกษา/ ปรากฏการณ

คน

งาน

โจทย์ที่ให้นักศึกษาถือเป็นไกด์นั้น จะยกตัวอย่างเชิงปรากฏการณ์ที่เป็นกรณีศึกษาเล็กๆ ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคน งาน แต่จากกรณีศึกษานั้น นักศึกษาจะต้องเรียนรู้สิ่งที่มากไปกว่า
ปรากฏการณ์เล็กๆ เหล่านั้น โดยเริ่มจากปรากฏการณ์เล็กๆ เชื่อมโยงไปสู่ปรากฏการณ์อื่นๆ
ที่ใกล้เคียง / สัมพันธ์กัน ขยายไปเป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร (ที่น่าจะมีความ
เฉพาะเจาะจงอะไรบางอย่าง และหากจะดีกว่านั้นคือมีความแตกต่างจากที่อื่นๆ) กระทั่ง
นักศึกษาเกิดการตั้งคําถามต่อปรากฏการณ์เหล่านั้น อันจะนําไปสู่การเรียนรู้ขั้นต่อไป
จากกรณีศึกษานั้น เมื่อเกิดคําถามแล้ว นักศึกษาควรได้ค้นหาคําตอบผ่านการเรียนรู้ทัศนะ /
วิธีคิด / มุมมอง ของอาจารย์พิเศษภาคสนามต่อวัฒนธรรมองค์กรที่ตนเองเป็นสมาชิกคน
หนึ่งอยู่ และลงท้ายด้วยการเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตของอาจารย์พิเศษภาคสนามว่าสามารถใช้
ชีวิตอย่างมีความสุขได้หรือไม่ อย่างไร
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คําอธิบายเพิม่ เติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์เรื่องการเรียนรู้วิถีชวี ติ ของทันตแพทย์
การเรียนรู้วิถีชีวิตของทันตแพทย์จะแบ่งเป็นสองส่วนคือ ส่วนของปรากฏการณ์ กับส่วนของมุมมอง
หรือวิธีคิดของทันตแพทย์ต่อปรากฏการณ์นั้นๆ
1. ส่วนของปรากฏการณ์หรือกรณีศึกษา ในส่วนนี้หมายถึงเรื่องราว หรือเหตุการณ์อะไรทั้งหลาย
ที่เกิดขึ้นในสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา (ไม่ว่าจะเป็น รพช. / รพศ. / สสจ.) ปรากฏการณ์เหล่านั้นอาจจะ
เกี่ยวข้องกับเรื่อง คน งาน หรือ สิ่งของ / พัสดุครุภัณฑ์ ก็ได้ ปรากฏการณ์เหล่านี้ขอเรียกรวมๆ ว่าเป็น
“วัฒนธรรมขององค์กร” ซึ่งแต่ละที่อาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับที่อื่นๆ ก็ได้ ในส่วนนี้ นักศึกษาจะ
ถ่ายทอดออกมาเป็นงานเขียนที่เป็นเรื่องเล่าดังตัวอย่างที่แนบมา ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว นักศึกษาคง
จะต้องเขียนอะไรได้มากกว่าตัวอย่างอีกเยอะ แต่ทั้งนี้ก็คงขึ้นอยู่กับว่าในช่วงที่นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานใน
พื้นที่นั้น จะสนใจรับรู้ ซักถาม เรื่องราวที่อยู่รอบๆ ตัวขนาดไหน หรือบางทีอาจารย์พิเศษภาคสนาม
อาจจะเล่าเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้ฟัง แล้วนักศึกษาเก็บไปคิดต่อ วันถัดไปอาจจะอยากคุยเพิ่มเติมกับอาจารย์
พิเศษภาคสนามก็เป็นได้
หากเป็นไปได้ อยากจะให้นักศึกษามีประเด็นคําถามใหญ่ๆ ที่เกิดจากการประมวลปรากฏการณ์
ย่อยๆ ทั้งหลายที่ตนเองได้เรียนรู้มาก่อนหน้านั้น โดยที่อาจจะเป็นประเด็นคําถามที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องคน
และเรื่องงาน หรือแยกเป็นเรื่องๆ ก็ได้ เช่น นักศึกษาอาจจะเรียนรู้ปรากฏการณ์ย่อยๆ เกี่ยวกับการออก
หน่วยเคลื่อนที่ การทําโครงการ sealant การอบรมครู การให้บริการในคลินิก การทําโครงการเด็กไทย
อ่อนหวาน พอเอามาประมวลเข้าด้วยกันแล้ว อาจจะเกิดคําถามใหญ่ๆ ขึ้นมาว่า แนวคิดการส่งเสริม
สุขภาพที่เรียนมาจากคณะ เอามาใช้งานจริงได้หรือไม่ อย่างไร ซึ่งการที่นักศึกษาจะสามารถประมวล
ประสบการณ์ให้เกิดคําถามใหญ่ๆ ได้นั้น อาจจะไม่ง่ายนัก แต่ทางภาควิชาฯ ก็อยากจะลองเสนอให้
อาจารย์พิเศษภาคสนามทุกท่านลองชวนนักศึกษาพูดคุยเท่าที่จะมีโอกาส หากจะไม่มคี าํ ถามใหญ่ๆ ได้กค็ งไม่
เป็นไร (มั้ง)
2. ส่วนของทัศนะ มุมมอง วิธีคิด ของอาจารย์พิเศษภาคสนามที่มีต่อปรากฏการณ์นั้นๆ
นอกเหนือจากการที่นักศึกษาไปเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ แล้ว เหนือไปกว่านั้นคือ เรียนรู้
เกี่ยวกับมุมมอง / วิธีคิดของทันตแพทย์ที่สัมผัส / เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์เหล่านั้น เพราะใน
ปรากฏการณ์เดียวกันเมื่อต่างคน ก็ย่อมมีโอกาสมีมุมมองที่ต่างกันได้ มุมมองที่ต่างกันอาจสัมพันธ์กับ
บริบทของโรงพยาบาล ประสบการณ์ของทันตแพทย์แต่ละคน หรือจะบอกว่าเป็นเพราะวิถีชีวิตของ
ทันตแพทย์แต่ละคนแตกต่างกันก็พอจะกล่าวเช่นนั้นได้ ดังนั้น จากสิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าที่นักศึกษา
รับรู้แล้วนั้น (อาจจะดูแห้งๆ ไปหน่อย) จึงต้องทําให้มีชีวิตชีวาและมีความ dynamic มากขึ้นไปอีกด้วย
การสืบค้นเบื้องหลัง เบื้องลึกของปรากฏการณ์เหล่านั้น ซึ่งก็คือ ทัศนะ มุมมอง หรือวิธีคิด ของทันตแพทย์
นั่นเอง
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อย่างไรก็ดี ในท้ายที่สุดแล้ว ไม่ว่าทันตแพทย์คนนั้นจะมีมุมมองอย่างไรต่อปรากฏการณ์ต่างๆ (หรือ
วัฒนธรรมองค์กร) ทันตแพทย์คนนั้นยังสามารถที่จะดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขได้หรือไม่ อย่างไร โดย
ที่องค์กรเองก็ไม่เสียหาย ยังคงเดินหน้าต่อไปได้เรื่อยๆ (เพราะอาจจะมีทันตแพทย์จําพวกหนึ่งที่ดํารงชีวิต
ได้อย่างมีความสุข แต่คนในฝ่ายปั่นป่วนไปหมด) ในส่วนที่สองนี้ ถือว่ามีความสําคัญมากกว่าในส่วน
แรกในเชิงของการเรียนรู้วิถีชีวิตของทันตแพทย์ แต่บ่อยครั้งที่นักศึกษามักจะเขียนรายงานมาเฉพาะใน
ส่วนแรก ไม่มีส่วนที่สอง
การกําหนดกรอบการเรียนรู้เช่นนี้ย่อมหมายถึงว่า สาระจําพวกโรงพยาบาลนี้มีกี่เตียง มีกี่ฝ่าย อยู่
ห่างจากอําเภอเมืองกี่กิโลเมตร มีผู้อํานวยการมาแล้วกี่คน ฯลฯ มีความน่าสนใจน้อยลงไปโดยปริยาย
เพราะไม่สามารถ (หรือยากที่จะ) ยกระดับไปสู่การพูดคุยเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับมุมมองหรือวิธีคิดของอาจารย์
พิเศษภาคสนามได้

ต่ อ ไปนี้ จ ะเป็ น ตั ว อย่ า งการเขี ย นรายงายวิ ถี ชี วิ ต ทั น ตแพทย์ ทั้ ง
รูปแบบที่มีแต่ปรากฏการณ์ และรูปแบบที่สาขาวิชาปรารถนาให้
นักศึกษาเขียนคือ มีทั้งปรากฏการณ์ แนวคิด /
วิธีคิดของ
ทันตแพทย์ที่มีต่อปรากฏการณ์นั้นๆ รวมถึงสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้
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ตัวอย่างการเขียนรายงานวิถีชีวิตทันตแพทย์
ที่บอกเล่าเพียงปรากฏการณ์

ธัญญกรณ์ คําค้อ (ทันตแทพย์ ; หัวหน้าฝ่าย) : พี่อุ่น
พี่อุ่น ทันตแพทย์พี่เลี้ยงอีกคนหนึ่ง ตอนนี้อายุ 38 ปี เป็นคนหล่มเก่า เรียนที่หล่มเก่าจนถึงชั้น
มัธยม หลังจบชั้น ม.6 สอบได้โควต้าทันตแพทย์ชนบท ไปเรียนคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย หลังจากเรียนจบได้ไปใช้ทุนที่อําเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเวลา 4 ปี จากนั้นจึงย้าย
มาที่ รพร.หล่มเก่าเนื่องจากกลับมาอยู่กับแม่ที่บ้าน และได้แต่งงานมีครอบครัวอยู่ที่นี่ สามีพี่อุ่นเป็นวิศวกร
รู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนที่จุฬาฯ เนื่องจากเป็นนักเรียนโควต้าจุฬาฯ ชนบทเหมือนกัน ปัจจุบันนี้สามีพี่อุ่นเป็น
อาจารย์ (ดร.) สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุรนารี ที่จังหวัดนครราชสีมา จะกลับมาที่บ้านเดือนละ 1 ครั้ง พี่อุ่นมี
ลูกชาย 2 คน ลูกคนโตชื่อน้องสุกี้ เรียนอยู่ชั้นป.1 และคนเล็กชื่อน้องปิก้า อายุ 3 ปี พี่อุ่นเล่าว่าแต่ก่อนตอน
ที่พี่อุ่นมีน้องสุกี้นั้น สามีพี่อุ่นได้ไปเรียนต่อปริญญาเอกวิศวโลหะการที่เยอรมันเป็นเวลา 5 ปี พี่อุ่นจึงต้อง
เลี้ยงลูกเอง แต่ก็มีพี่ชาย พี่สะใภ้ ที่บ้านอยู่ใกล้ๆ กันช่วยกันเลี้ยง การเลี้ยงลูกเพียงคนเดียวและทํางานไป
ด้วยจึงไม่หนักมากนัก พี่อุ่นวางแผนในอนาคตว่าเมื่อน้องสุกี้เรียนชั้นมัธยม จะให้ไปเรียนที่จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อที่จะได้ไปอยู่กับพ่อ เนื่องจากสามีพี่อุ่นจะต้องทํางานใช้ทุนที่ไปเรียนปริญญาเอกมาเป็น
เวลาทั้งหมด 15 ปี เมื่อพี่อุ่นย้ายมาที่ รพร.หล่มเก่าเมื่อปี 2544 ได้ไปเรียนต่อ ส.ม. (สาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต) มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 2545 เป็นเวลา 1 ปี จากนั้นกลับมาดํารงตําแหน่งหัวหน้าฝ่ายทันต
สาธารณสุข รพร.หล่มเก่า และเป็นรองผู้อํานวยการ รพร.หล่มเก่าด้วย นอกจากนั้นพี่อุ่นยังต้องเป็นคน
สัมภาษณ์พนักงานที่มาสมัครตําแหน่งคนขับรถของโรงพยาบาลอีกด้วย ดังนั้นงานในฝ่ายของพี่อุ่นก็จะมี
งานบริหารเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างมาก พี่อุ่นเล่าว่าการทํางานร่วมกับฝ่ายอื่นนั้นมักจะทําให้เกิด
ความเครียดมากกว่างานในฝ่ายทันตสาธารณสุขเอง ซึ่งเวลที่พี่อุ่นมีความเครียดนั้นก็มักจะระบายออกมา
ในลักษณะของการบ่นไปเรื่อยๆ บางครั้งเมื่อรู้สึกท้อมากๆ แต่มีกําลังใจขึ้นมาใหม่ได้เป็นเพราะลูกๆ พี่อุ่น
บอกว่างานเอกสารบางครั้งก็ต้องเอากลับมาทําต่อที่บ้าน หลังจากที่ลูกๆ หลับแล้ว แต่บางครั้งก็แวะมาทํา
ที่โรงพยาบาลในวันเสาร์อาทิตย์
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พี่อุ่นเล่าถึงความรู้สึกของการทํางานที่โรงพยาบาลวังโป่งเมื่อเทียบกับ รพร.หล่มเก่าว่า พี่อุ่นชอบ
ที่วังโป่งมากกว่า เนื่องจากสมัยนั้นพี่อุ่นยังเด็กอยู่ คนที่ทํางานด้วยกันนั้นมีวัยใกล้ๆ กัน (หมอพนา ก็เป็น
แพทย์อยู่ที่วังโป่งด้วย ก่อนที่จะย้ายมาเป็นผู้อํานวยการ รพร.หล่มเก่าในปัจจุบัน) ประกอบกับตอนนั้นยังไม่
มีลูก ตอนเย็นก็จะชวนกันไปกินข้าว ออกกําลังกาย เที่ยวด้วยกันเป็นกลุ่ม การทํางานก็จะทําเฉพาะในฝ่าย
ทันตสาธารณสุขเท่านั้น ไม่ได้ไปทํางานร่วมกับฝ่ายอื่น ในปัจจุบัน งานในฝ่ายทันตสาธารณสุข รพร.หล่มเก่า
พี่อุ่นได้กระจายงานให้คนอื่นๆ ในฝ่ายช่วยกันดูแลด้วย เนื่องจากมีลูกเล็กและต้องเลี้ยงลูก ไปรับที่โรงเรียน
ทุกวันตอนประมาณบ่าย 3 โมง พี่อุ่นจะอยู่เวรที่โรงพยาบาลทุกๆ เย็นวันอังคาร เนื่องจากเป็นวันที่
ผู้อํานวยการ รพร.หล่มเก่าจะนัดประชุมทุกสัปดาห์ ซึ่งจะเลิกประชุมช้า หลังเลิกประชุมแล้วพี่อุ่นจึงมาอยู่
เวรต่อวันนี้เลย ส่วนความสัมพันธ์กับบุคลากรในฝ่ายระหว่างการทํางานนั้น แม้ว่าแต่ละคนจะมีแนว
ทางการดําเนินชีวิตคนละแบบ เช่น กินเจ หรืออายุมาก แต่ก็ไม่ถึงกับมีโลกส่วนตัวจนแยกกันอยู่ เวลาขอ
ความร่วมมือในการทํางานก็จะช่วยทําเป็นอย่างดี เกือบทุกวันพี่อุ่นจะออกไปทานข้าวกลางวันพร้อมกัน
กับพี่พจ พี่ชา พี่บี พี่แมว โดยพี่ทั้ง 5 คนนี้รวมเงินคนละ 1,000 บาท เพื่อเป็นเงินกองกลางสําหรับออกไป
ทานอาหารร่วมกัน เมื่อเงินกองกลางหมดก็จะเก็บกันใหม่
เมื่อถามถึงการทํางานในโรงพยาบาลรัฐ กับคลินิกเอกชนที่พี่อุ่นเคยทําตอนไปเรียนต่อที่กรุงเทพ
พี่อุ่นเล่าว่าพี่อุ่นชอบทําโรงพยาบาลมากกว่า เนื่องจากทําคลินิกพี่อุ่นจะลําบากใจในการแจ้งและเก็บค่า
รักษาพยาบาลจากผู้ป่วย และจากที่ทางกลุ่มได้สังเกตนั้นพี่อุ่นเป็นคนใจดี เห็นอกเห็นใจผู้อื่น อบอุ่น จึง
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้พี่อุ่นไม่อยากจะเปิดคลินิกเอกชนด้วย
มุมมองของคนในฝ่ายต่อพี่อุ่น เห็นว่าพี่อุ่นเป็นคนเก่ง เลี้ยงลูกตามลําพังได้อย่างดี งานทาง
วิชาการ การจัดประชุมต่างๆ พี่อุ่นจะสามารถประสานงานให้คนในฝ่ายได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการบริหารคน
ในฝ่ายก็ทําได้เป็นอย่างดี เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น พี่อุ่นก็จะรับฟังความจากทุกฝ่าย และเมื่อมีข้อติเตือนก็จะ
เรียกมาพูดคุยเป็นการส่วนตัว ซึ่งจะเป็นการให้เกียรติลูกน้อง

123

คู่มือ: DCOM 603 DentCMU

แนวทางการเขียนรายงานกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน 2 (DCOM 603)

ตัวอย่างการเขียนรายงานวิถีชีวิตทันตแพทย์
ที่สอดคล้องกับความต้องการของสาขาวิชา

ตัวอย่างที่ 1
.........การเปลี่ยนแปลงระบบงานในห้องฟันอีกสิ่งหนึ่งที่พี่ป๋อมได้ทําก็คือ การออกหน่วยที่ สอ.
ซึ่งเดิมทีจะออกแค่เดือนละ 1 ครั้ง แต่พี่ป๋อมเปลี่ยนมาเป็นออกทุกวัน โดยให้ผลัดๆ กันไปในแต่ละวัน
พี่ป๋อมบอกกับเราว่าเหตุที่เปลี่ยนเป็นแบบนี้ก็คือ ต้องการไปเรียนรู้เรื่องราวของชาวบ้าน เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ของ สอ. จะมีความสนิทสนมกับชาวบ้านเป็นพิเศษ เพราะถ้าเรามัวแต่อยู่ในห้องฟัน เราก็ไม่มี
ทางรู้ว่าชาวบ้านเค้ามีความเป็นอยู่อย่างไร เราก็จะเอาแต่บ่นว่าทําไมผิดนัด ทําไมมาสาย โดยที่เราไม่รู้
ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเก็บเกี่ยว หรือว่ามีงานบุญ ทําให้เค้าไม่ว่างที่จะมาหาเราได้ แล้วทําไมเราจะต้องนั่งรอ
อยู่ที่โรงพยาบาล ในเมื่อหน้าที่ของเราคือการรักษา ออกไปที่ สอ. ก็ได้ทําการรักษาเหมือนกัน ชาวบ้าน
เค้าก็มาหาเราง่ายกว่าไปที่โรงพยาบาลเยอะ แถมยังได้ความสนิทสนมกับเจ้าหน้าที่ สอ. อีกต่างหาก
เวลาจะขอให้เค้าช่วยอะไรก็ของ่ายขึ้น...........
จากตัวอย่างที่ 1 จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือเนื้อหาที่กล่าวว่า
.........การเปลี่ยนแปลงระบบงานในห้องฟันอีกสิ่งหนึ่งที่พี่ป๋อมได้ทําก็คือ การ
ออกหน่วยที่ สอ. ซึ่งเดิมทีจะออกแค่เดือนละ 1 ครั้ง แต่พ่ีป๋อมเปลี่ยนมาเป็นออกทุกวัน
โดยให้ผลัดๆ กันไปในแต่ละวัน...........
เนื้อหาส่วนแรกนี้เป็นการบอกเล่าถึง “ปรากฎการณ์” ที่นักศึกษากลุม่ นี้ได้ไปรับฟังมาจากการ
บอกเล่าของอาจารย์พิเศษภาคสนาม แต่เนื้อหาส่วนที่เหลือที่กล่าวว่า
เหตุที่เปลี่ยนเป็นแบบนี้ก็คือ ต้องการไปเรียนรู้เรื่องราวของชาวบ้าน เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ของ สอ. จะมีความสนิทสนมกับชาวบ้านเป็นพิเศษ เพราะถ้าเรามัวแต่อยู่ใน
ห้องฟัน เราก็ไม่มีทางรู้ว่าชาวบ้านเค้ามีความเป็นอยู่อย่างไร เราก็จะเอาแต่บ่นว่าทําไม
ผิดนัด ทําไมมาสาย โดยที่เราไม่รู้ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเก็บเกี่ยว หรือว่ามีงานบุญ ทําให้เค้า
ไม่ว่างที่จะมาหาเราได้ แล้วทําไมเราจะต้องนั่งรออยู่ที่โรงพยาบาล ในเมื่อหน้าที่ของเรา
คือการรักษา ออกไปที่ สอ. ก็ได้ทําการรักษาเหมือนกัน ชาวบ้านเค้าก็มาหาเราง่ายกว่า
ไปที่โรงพยาบาลเยอะ แถมยังได้ความสนิทสนมกับเจ้าหน้าที่ สอ. อีกต่างหาก เวลาจะ
ขอให้เค้าช่วยอะไรก็ของ่ายขึ้น
เนื้อหาส่วนที่สองนี้คือการเล่าถึงแนวคิดเบื้องหลังของ “พี่ป๋อม” ที่มีต่อปรากฏการณ์ว่าด้วยการ
เปลี่ยนระบบงานให้มีการออกหน่วยที่ สอ. ทุกวัน
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ตัวอย่างที่ 2
........พี่เชอรี่จึงเป็นทันตแพทย์คนแรกของจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรักษาการผู้อํานวยการ
โรงพยาบาล ซึ่งมีอํานาจเต็มในการตัดสินใจ โดยไม่ต้องผ่านนายแพทย์ใหญ่ประจําจังหวัด เช่นเดียวกับ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอื่นๆ ที่เป็นแพทย์
ปัจจุบันเป็นปีที่ 8 แล้วสําหรับการทํางาน ณ โรงพยาบาลแห่งนี้ และถือเป็นปีที่ 2 แห่งการ
ดํารงตําแหน่งรักษาการผู้อํานวยการโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ซึ่งพี่เชอรี่บอกว่าเป็นที่ที่อยู่มานานที่สุด
สนุกที่สุด จนบางครั้งถึงกับลืมเวลาว่าทํางานที่นี่มากี่ปีแล้ว....................
..........พี่เชอรี่หลังจากเป็นผู้อํานวยการแล้วก็ยังคงทํางานในห้องฟัน โดยแบ่งเวลาให้ห้องฟัน
ในช่วงเช้า และทํางานเอกสารในช่วงบ่าย และบางครั้งอาจล่วงเลยไปถึงช่วงเย็นซึ่งน่าจะเป็นเวลา
พักผ่อนของคนปกติ พี่เชอรี่ต้องคอยอบรมน้องๆ ในโรงพยาบาลซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆ ที่จบมาใหม่ๆ
ดูแลเหมือนพ่อแม่ดูแลลูก บางครั้งบางคนอาจไม่เข้าใจในความหวังดีหรือการกระทําของเรา แต่พี่เชอรี่
ได้ให้แง่คิดไว้ว่า การทําอะไรบางอย่างให้ถูกต้องนั้นมันมีอยู่แค่ไม่กี่อย่าง แต่จะให้ถูกใจทุกคนนั้นมันมี
หลากหลายอย่าง ดังนั้นก็ลองเลือกเอาว่าเราจะทําให้ถูกต้องหรือถูกใจ ซึ่งหากลองเปรียบเทียบก็คล้าย
กับการทํางานของนักศึกษาในคณะทันตแพทย์ที่บางครั้งเราต้องทําให้ถูกใจอาจารย์มาก่อน บางครั้งยัง
ไม่ทราบเลยว่าอะไรที่ถูกต้อง จนในบางครั้งก็ทําให้เราหลงลืมเรื่องง่ายๆ นี้ไปเสีย แต่จะให้แข็งกร้าว
มากเกินไปในบางครั้งก็จะไม่ดีต่อองค์กร ผู้นําต้องแข็งแต่อ่อน และอ่อนแต่แข็ง ไม่สุดโต่งจนเกินไปตาม
หลักของพระพุทธเจ้าที่ได้สอนเสมอมาให้ทุกคนยึดในทางสายกลาง งานบางอย่างที่ต้องตัดสินใจทําให้
ไวก็ต้องทําให้ไว แต่งานอะไรที่ควรช้าเราก็ควรรอให้มันได้จังหวะที่ถูกต้องค่อยทําอย่าไปตัดสินใจอะไร
ให้เด็ดขาดไปทุกอย่าง ผู้นําที่ดีไม่ใช่คนที่จะต้องทําอะไรรวดเร็วไปทุกอย่าง ควรมีการจัดลําดับ
ความสําคัญและทําให้ถูกต้อง อย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นที่ตั้ง................
..............................................................................
จากการออกชุมชนครั้งนี้ ถือว่าทางกลุ่มโชคดีมากที่ได้พี่เชอรี่เป็นอาจารย์พิเศษภาคสนาม ทํา
ให้เราได้เรียนรู้สิ่งดีๆ หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นบทบาทและหน้าที่ของทันตแพทย์ในโรงพยาบาล การ
จัดการกับชีวิตการทํางานทั้งภายในตัวเองและการทํางานร่วมกับผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานในแผนก
ทันตกรรมหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคนอื่นในโรงพยาบาล ความตั้งใจในการรักษาผู้ป่วยโดยยึดเอา
ประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นที่ตั้ง การเป็นทันตแพทย์นั้นไม่จําเป็นว่าเราจะต้องรักษาแค่เรื่องฟัน แต่เราก็คือ
แพทย์ ที่ควรรู้เรื่องต่างๆ สามารถช่วยเหลือหรืออย่างน้อยก็บอกได้ว่าผู้ป่วยมีปัญหาอะไรซ่อนอยู่ทั้ง
ด้านร่างกายหรืออาจเป็นด้านจิตใจ การจัดทําโครงการต่างๆ ให้เหมาะสมกับศักยภาพและบริบทของ
ชุมชน โดยเน้นความสนุกและการมีความสุขเป็นหลัก การวางตัวให้เหมาะสมทั้งในสังคมหรือหน่วย
เล็กๆ ของหน่วยงาน หรือแม้กระทั่งการมีปฏิสัมพันธ์กันบุคลากรทุกคนไม่เฉพาะในฝ่ายของตนเอง การ
เป็นผู้นําองค์กรที่เข้มแข็ง การตัดสินใจที่เด็ดขาด ไม่โอนอ่อนไปตามกระแสรอบด้าน ไม่ยึดความถูกใจ
ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นหลัก พระพุทธศาสนาก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราได้ศึกษาผ่านพี่เชอรี่ การถือศีล
5 ทําให้คนเราเป็นคนดี หากเป็นคนดีแล้วนั้นไม่ต้องกลัวอะไรที่ไม่ดีจะมาย่างกราย ดั่งสุภาษิตไทยที่ว่า
“คนดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้”
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จากตัวอย่างที่ 2 จะเห็นได้ว่ามีเนื้อหาทั้งในส่วนของปรากฏการณ์ (การบริหารงานทั้งในส่วนของ
ฝ่ายทันตกรรมและในส่วนของโรงพยาบาล) และเนื้อหาที่สะท้อนถึง แนวคิด / วิธีคิด ที่อยู่เบื้องหลัง ต่อ
การบริหารงานของ “พี่เชอรี่” นอกจากนั้นยังมีส่วนที่บอกถึงการเรียนรู้ของนักศึกษาในตอนท้ายของ
การเขียนรายงานด้วย
จากตัวอย่างข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า วัตถุประสงค์ของกระบวนวิชาเรื่องการเรียนรู้วิถีชีวิตของ
ทันตแพทย์นั้น จะคล้ายๆ กับปรัชญาของกระบวนวิชาทันตกรรมชุมชนพื้นฐานที่นักศึกษาได้เรียนมาตั้งแต่
ตอนปี 3 แล้ว นั่นคือ “การเรียนรู้ชุมชนในทัศนะของชุมชนเอง”
หากสั ง เกตในรายละเอี ย ดของ
ตัวอย่างที่ยกมานั้น จะพบว่า กระบวนการ
เรียนรู้ของนักศึกษาเกิดจากการได้ “สนทนา”
กับอาจารย์พิเศษภาคสนาม
ไม่ใช่การ
“เฝ้าดู” เฉยๆ แล้วมาคิด / ตีความเอาเอง
การเขียนรายงานที่ยกปรากฏการณ์ขึ้นมาแล้ว
กลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาคิ ด เอาเองว่ า อาจารย์ พิ เ ศษ
ภาคสนามน่าจะคิดอย่างนั้น น่าจะมีเบื้องหลัง
ความอย่างนี้ จึงเสมือนว่านักศึกษาได้เรียนรู้
ชุมชนในทัศนะของนักศึกษาเอง ไม่ใช่การ
เรียนรู้ชุมชนในทัศนะของชุมชนเอง
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2. รายงานเกี่ยวกับโครงการพิเศษ
รายงานในส่วนนี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ทําความเข้าใจแนวคิดของการส่งเสริมสุขภาพ
กระบวนการทํางานจริงกับองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน

ผ่าน

แนวทางในการเขียนรายงาน
รายงานโครงการพิเศษ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ 13 ส่วน ดังต่อไปนี้
1. คํานํา
2. สารบัญ
3. บทคัดย่อโครงการพิเศษ
ตามแบบฟอร์ม หน้า 123-124
ในส่วนที่ 2 นี้ ความยาวไม่ควรเกิน 2 หน้า ให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้
2.1 ส่งไฟล์ (word) ทาง e-mail: panmagic2@hotmail.com ส่งภายในวันทีส่ องของ
การสรุปผลการฝึกงาน ภายในเวลา 15.00 น. เพื่อจัดเตรียมเป็นเอกสารนําเข้าสําหรับการ
present ของแต่ละกลุ่ม ต่อไป
2.2 นําบทคัดย่อโครงการพิเศษนี้ เข้ารวมเล่มในรายงานฉบับจริงด้วย
4. ชื่อโครงการ
5. หลักการและเหตุผล
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6. วัตถุประสงค์
7. กลุ่มเป้าหมาย / พื้นทีเ่ ป้าหมาย (ให้รายละเอียดเหตุผลในการคัดเลือกด้วย)
8. ระยะเวลาในการดําเนินงาน
9. วิธีดําเนินงาน อธิบายเป็นข้อๆ ในการทํางานจริงพร้อมทั้งให้รายละเอียดพอสังเขปถึง
กระบวนการว่าทําอะไร เพื่ออะไร เช่น ศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากเอกสาร สร้างความคุ้นเคย
• การทําความเข้าใจชุมชนก่อนดําเนินโครงการ
 ศึกษาข้อมูลพืน
้ ฐานของชุมชนจากเอกสารสัมภาษณ์ ฯลฯ
 การสร้างความคุ้นเคย
 การค้นหาบุคคลสําคัญ ฯลฯ
• การดําเนินโครงการ
 ให้รายละเอียดพอสังเขปถึงหลักการและวิธีการในการดําเนินโครงการ
10. ผลการดําเนินการ
• อธิบายผลการดําเนินการให้สอดคล้องกับหัวข้อที่เขียนในวิธีการดําเนินงาน
11. วิเคราะห์และสรุปผลการดําเนินการ
ให้ นั ก ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป ผลการดํ า เนิ น โครงการ ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ นั ก ศึ ก ษาใช้
แนวคิด/ทฤษฎีอะไร และแนวคิด/ทฤษฎีนั้นถูกนําไปใช้ได้อย่างไร สิ่งที่นักศึกษาดําเนินงาน
ไปนั้น อยู่ภายใต้แนวคิดนั้นหรือไม่ เพียงใด มีเงื่อนไขที่ทําให้บรรลุ หรือไม่บรรลุถึงการ
ทํางานภายใต้แนวคิดนั้น ทั้งเงื่อนไขในส่วนของนักศึกษาเองและเงื่อนไขภายนอก
12. ข้อเสนอแนะ
• ข้อเสนอแนะทีน่ ักศึกษาคิดว่าเป็นบทเรียนแก่ผู้ที่จะทําโครงการในลักษณะเช่นนี้โดยทั่วไป
• ข้อเสนอแนะทีเ่ ฉพาะเจาะจงในงานที่ทําในกลุ่มเป้าหมาย หรือ พื้นที่เป้าหมาย
หมายเหตุ ในส่วนที่ 10, 11 และ 12 นักศึกษาสามารถจัดหัวข้อการเขียนรายงานใหม่ได้ตามเหมาะสม
เช่น เขียนผลการดําเนินการ + การวิเคราะห์ผล และตามด้วย สรุปผลและข้อเสนอแนะ ฯลฯ
13. กิตติกรรมประกาศ
ในการเขียนกิตติกรรมประกาศ ใช้แนวทางเดียวกับการเขียนกิตติกรรมประกาศในรายงาน
การวิจัยอื่นๆ (นักศึกษาสามารถขอคําแนะนําได้จากอาจารย์ที่ปรึกษาประจํากลุ่ม)
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ตัวอย่างปกรายงาน

ตัวอย่าง ปกรายงาน
นักศึกษาชัน้ ปีที่ 6 ที่จะส่งรายงานการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
ในกระบวนวิชาฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน 2 ทุกกลุม่
ขอให้พิมพ์ปกรายงานทั้ง 2 ฉบับ โดยต้องมีข้อความครบ
ส่วน ดังนี้

5

n ชื่อรายงาน
o เสนอใคร
ระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษากลุม่ / อาจารย์นิเทศ และอาจารย์พี่เลี้ยง โดยนักศึกษาต้องตรวจสอบการ
สะกดชื่อ-สกุล และคํานําหน้าชื่อ ให้ถูกต้อง
p จัดทําโดยใคร ให้ระบุ ชือ่ -สกุล นักศึกษาในกลุ่ม และรหัสประจําตัว
q กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน 2 (415603) ปีการศึกษา 25……
r ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ไม่จํากัดรูปแบบปก รูปแบบตัวอักษร ขนาด และสีสัน
นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์ และกําหนดเองได้ ตามความเหมาะสม

******************
(คํานี้จะใส่หรือไม่ก็ได้)

รายงานเรื่อง

n การดําเนินโครงการสงเสริมสุขภาพแนวใหมในหมูบานแพะรองหิน
ตําบลแมจั๊วะ อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร
o

เสนอ

อ.ทพญ.อารีรัตน์
อ.ธงชัย
ทพญ.ปาริชาติ
ทพ.สมศักดิ์

นิรันต์สทิ ธิรัชต์
ปรีชา
ลุนทา
จึงภัทรไพศาล

p

จัดทําโดย

นทพ.เกตุสรินทร์
นทพ.กาญจนา
นทพ.ปนิฐฐา
นทพ.อรอุมา

ต๊ะมา
แซ่ยับ
กาบแก้ว
คงทวีเลิศ

q

3709008
3809008
3809037
3809071

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน 2 (415603)
ปีการศึกษา 2545
ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน
r คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ให้ระบุปีการศึกษาปัจจุบัน)
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แนวทางการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน (DCOM 603)

แนวทางการประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม
กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน 2 (DCOM 415603)
คะแนนทั้งหมด 100 คะแนน แบ่งเป็น
รายการ
1. การประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานในภาคสนาม
2. การนําเสนอผลงาน
3. รายงาน
4. คะแนนในระหว่าง

คะแนน
40
15
15
30

การเตรียมการก่อนฝึก

ภาคสนาม (ปฐมนิเทศ)
การนิเทศงาน
การสรุปการเรียนรู้
หลังฝึกภาคสนาม

• ความรู้ความเข้าใจ
ในทางวิชาการ
• การมีส่วนร่วมใน
การทํางานกลุ่ม

รวมคะแนน

100

132

ผู้ให้คะแนน
อาจารย์พิเศษภาคสนาม
คณาจารย์
อาจารย์ภาควิชาฯ
อาจารย์ภาควิชาฯ
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การประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน : ประเด็นพิจารณา วิธีประเมิน สัดส่วนคะแนน

การประเมินผลการฝึกปฏิบตั ิงานภาคสนาม ของนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6
กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน 2 (DCOM 603)
ประเด็นย่อยที่ใช้พิจารณา
ในการประเมิน

ประเด็นหลัก

ความรู้ความเข้าใจใน
วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตชุมชน และ
แนวคิดการส่งเสริม
สุขภาพ
ความรู้ความเข้าใจใน
วิถีชีวิตทันตแพทย์

•

คุณสมบัติที่พงึ
ประสงค์ของ
นักศึกษาทันตแพทย์
ในการฝึกปฏิบัติงาน

วิธีการประเมิน และ สัดส่วนคะแนน
สัดส่วน
ของแต่ละวิธกี ารประเมิน
คะแนน อาจารย์ อาจารย์
การ
รายงาน
พิเศษ ภาควิชาฯ นําเสนอ

45%

15%

10%

10%

10%

•

มีความรูค้ วามเข้าใจในบทบาทหน้าที่
20%
และวิถีชีวิตของอาจารย์พิเศษภาคสนาม
ในโรงพยาบาลชุมชน หรือหน่วยงานที่
นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงาน(ในกรณีที่นักศึกษา
ไม่ได้ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน
เป็นหลัก) โดยประเมินจาก
- ความเข้าใจของนักศึกษาในแง่มุม
ของการทํางานและการใช้ชีวิตของ
อาจารย์พิเศษภาคสนามในพื้นที่ ที่
นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน
- ความเข้าใจในบทบาทหน้า ที่และ
การมีปฏิสัมพันธ์ของอาจารย์พิเศษ
ภาคสนามกับผู้อื่น ในการทํางานใน
หลายระดับ ตั้งแต่ระดับภายใน
ฝ่ายทันตสาธารณสุข ภายนอกฝ่ายฯ
ตลอดจนปฏิสัมพันธ์กับหน่วยงาน
ภายนอกและชุมชน

7%

7%

-

6%

•
•

มีทัศนคติที่ดีต่อการทํางานกับชุมชน
ให้ความเคารพต่อความแตกต่าง
หลากหลาย ของวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมชุมชน
ให้ ค วามเคารพต่ อ ความแตกต่ า ง
หลากหลายของเพื่อนร่วมงาน
มีความกระตือรือร้นและใส่ใจในการ
เรียนรู้และการทํางาน
มีความสามารถในการแก้ปัญหา
มีความสามารถในการประสานความ
ขัดแย้ง
มีทักษะในการทํางานเป็นทีม
มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
- มีทักษะในการสื่อสาร
- มีทักษะในการบริหารจัดการเวลา

35%

20%

15%

-

-

•

•
•
•
•
•
•

มีความรูค้ วามเข้าใจและสามารถ
อธิบายเกี่ยวกับโครงการศึกษาวิถชี ีวิต
ชุมชนที่ตนกําลังทําอยู่ได้
สามารถประยุกต์แนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องมาใช้ในโครงการศึกษาวิถี
ชีวิตชุมชนที่ตนกําลังทําอยู่ได้
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