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บทคัดยอ 

 
งานวิจัยน้ีศึกษาเกี่ยวกับ ชุมชนแหงหน่ึงที่มีสถานการณความแปลกแยกในอดีตแตใน

ปจจุบันไดมีการจัดการความขัดแยงที่ไดผลดี สามารถฟนคืนสัมพันธภาพระหวางกลุมผูนําและ
ชาวบานที่ดีตอกัน    โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบความแปลกแยกและกระบวนการที่
นําไปสูความสมานฉันทของชุมชนซ่ึงสงผลตอกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพ โดยมีคําถามวิจัยที่
สําคัญ คือ  มูลเหตุและพัฒนาการของความแปลกแยกในชุมชน    บทบาทที่สําคัญของผูนําและ
คนในชุมชนมีวิธีดําเนินการจัดการความแปลกแยกอยางไร  ความสมานฉันทที่เกิดขึ้นเอ้ือให
ชุมชนเกิดการสรางเสริมสุขภาพอยางไร การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการคนควา
เอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับชุมชน   โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางผูใหขอมูลในพ้ืนที่แบบเจาะจง   
เก็บขอมูลในพื้นที่   โดยการสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม   วิธีการสนทนากลุม    การ
สัมภาษณเชิงลึก   สัมภาษณอยางไมเปนทางการ   และการบันทึกภาคสนาม ทั้งน้ีการเลือกใช
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลขึ้นอยูกับบริบทและความเหมาะสมของชุมชนเปนหลัก  

ผลการศึกษาพบวา  มูลเหตุสาํคัญของความแปลกแยกในชุมชน เกิดขึ้นจาก
ผลประโยชนทับซอนของการเมืองทองถิ่นผูสูญเสียผลประโยชนของตําแหนงทางการเมือง    
จากความไมโปรงใสของการบริหารจัดการองคกรชุมชน ทําใหเกิดการแบงแปลกแยกทาง
กายภาพ  การแปลกแยกของความศรทัธา และความแปลกแยกของผลประโยชน  เม่ือผูนํารุน
ใหมเขามาบรหิารและเปลีย่นวิธีการทํางานโดยใชรูปแบบความไมเปนทางการ  ลดชองวางของ
ความแปลกแยกและการจัดการผลประโยชนสวนรวมทีโ่ปรงใส  เยียวยากลุมทีเ่สยีผลประโยชน
โดยการใหพลังอํานาจ   นํามาซึ่งความสัมพันธภาพที่ดีของคนในชมุชน     จนเกิดองคกรชุมชน
ที่สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของชมุชน    เม่ือเศรษฐกิจมีความเขมแข็งทําใหชุมชนหันมา
สนใจการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น กอใหเกิดกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพของคนในชุมชน
อยางตอเน่ือง โดยมีทีมสุขภาพเปนผูคืนขอมูลสุขภาพที่สําคัญ ใหชุมชนไดวิเคราะห็และ
ตัดสินใจ อันนําไปสูสุขภาวะในชุมชนอยางยั่งยืน   การศึกษาครั้งน้ีแสดงใหเห็นวา กระบวนการ
ที่ผูนําใชพลังของความไมเปนทางการและการจัดการผลประโยชนสวนรวมที่โปรงใสเปนธรรม 
ใหพลังอํานาจเยียวยากลุมที่เสียผลประโยชนเพ่ือลดความแปลกแยก  เปนเง่ือนไขสําคัญในการ
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คลี่คลายความขัดแยงที่เกิดจากการเมืองทองถิ่นทําใหเกิดความสมานฉันทนําไปสูการสรางเสริม
สุขภาพที่ยั่งยนืบนพื้นฐานความเขมแข็งที่พ่ึงพาดานระบบเศรษฐกิจของคนในชุมชน  

 
บทนํา  

 ความแปลกแยกพบเห็นไดทั่วไปในทุกสถานการณทั่วโลก  เปนความแปลกแยกที่
เกิดขึ้นหลายดาน ทั้งในแงเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง ผลกระทบของปญหาความแปลกแยกใน
ปจจุบันยิ่งทวีความรุนแรงและขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น และเม่ือเกิดความแปลกแยกยอมนํามาซึ่ง
การสูญเสีย 

สถานการณความแปลกแยกและความรุนแรงในประเทศไทยพบเห็นไดในสังคมแทบทุก
พ้ืนที่และทุกระดับอยางไมเคยเปนมากอน ทั้งความขัดแยงในเรื่องชองวางทางเศรษฐกิจระหวาง
คนรวยกับคนจน  ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต รวมไปถึงความรุนแรงที่เกิดจาก
ปญหาการเมืองที่ทําใหสังคมไทยแบงเปนขั้วตาง ๆ   จนกลาวไดวาความรุนแรงไดกลายเปน
โรคระบาดอยางใหมที่เกิดขึ้นและแพรไปในสังคมอยางกวางขวาง (โกมาตร  2550 :  iv) หากยัง
ไมมีวิธีการจัดการความแปลกแยกที่เหมาะสม ผลกระทบของปญหาที่พบคือการลดทอน
ศักยภาพของชุมชนในการจัดการปญหาที่มีประสิทธิภาพ  สงผลตอสถานการณการดูแลสุขภาพ
ทั้งดานรางกายและจิตใจ ของคนในชุมชน     
    ชุมชนแหงหน่ึงในจังหวัดอุบลราชธานี เปนตัวอยางของชุมชนที่ดีที่มีการสงเสริมการมี
สวนรวมของชุมชนและมีรูปแบบในการจัดการความแปลกแยกที่เกิดขึ้นในอดีตที่ไดผลดี  
สามารถฟนคืนความสัมพันธระหวางกลุมผูนําและชาวบานใหดีตอกัน ได  กอใหเกิดการพัฒนา
ชุมชนใหพ่ึงพาตนเองได  และมีกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพของชุมชนอยางตอเน่ือง    

การศึกษาที่เกี่ยวกับสถานการณความแปลกแยกในปจจุบัน  ยังมีความรูความเขาใจใน
กระบวนการฟนคืนความสมานฉันทไมเพียงพอ  ที่สําคัญความขัดแยงที่เกิดขึ้นในแตละกรณี
ลวนแตกตางไมมีคําตอบสําเร็จรูปที่ใชแกไขปญหา (โกมาตร 2550 :  vi)    ทําใหผูวิจัยมีความ
สนใจที่จะศึกษารูปแบบและกระบวนการการจัดการความขัดแยงในชุมชน ตลอดจนกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงดานการทํางานสงเสริมสุขภาพในชุมชน  เพ่ือเปนกรณีศึกษาใหหนวยงาน
สาธารณสุขและชุมชนอ่ืน ๆ  ที่ประสบปญหาการพัฒนาชุมชนอันเนื่องจากความขัดแยงใหกาว
พนความขัดแยงและนําไปสูการสรางเสริมสุขภาพที่ตรงกับความตองการและศักยภาพของ
ชุมชนที่ยั่งยืนอยางแทจริง      
 โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัย   เพ่ือศึกษารูปแบบความแปลกแยกและความขัดแยงใน
ชุมชนและผลกระทบที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพในชุมชน  เพ่ือศึกษากระบวนการที่
ชุมชนจัดการกับความขัดแยงและนําไปสูความสมานฉันทและเพื่อศึกษาผลของความสมานฉันท
ที่มีตอกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพชุมชน  โดยมีคําถามวิจัยที่สําคัญคือมูลเหตุและพัฒนาการ
ของความขัดแยงในชุมชนเปนอยางไร   ผลกระทบที่เกิดจากความขัดแยง สงผลตอการสงเสริม
สุขภาพชุมชนเปนอยางไร  ผูนําชุมชนและคนในชุมชนคิดอยางไรกับความขัดแยงในชุมชน   ผู
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ที่มีบทบาทที่สําคัญตอกระบวนการจัดการความขัดแยงมีใครบาง  คนในชุมชนมีวิธีดําเนินการ
จัดการความขัดแยงน้ันอยางไร  อีกทั้งปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการจัดการความขัดแยง
ในชุมชน     และความสมานฉันทที่เกิดขึ้นเอ้ือใหชุมชนเกิดการสรางเสริมสุขภาพอยางไร    
ลักษณะกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปอยางไรหลังจากความสัมพันธของ
ชุมชนดีขึ้น 
        งานศึกษานี้ทําการศึกษาดวยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เลือก
ชุมชนที่จะทําการศึกษาแบบเจาะจง (Proposive  Study) ซ่ึงในอดีตมีความขัดแยงกันและ
ปจจุบันมีความสัมพันธที่ดีตอกันเกิดกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพที่เปนรูปธรรมชัดเจน ดวยการ
เก็บขอมูลภาคสนาม ในชุมชนแหงหน่ึงในอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี   
ทําการศึกษาแนวคิดหลักการและรูปแบบ ในการจัดการความขัดแยงโดยศึกษาจากรวบรวม
เอกสารที่เกี่ยวของ     ผลจากกรณีศึกษาที่ผานมาทั้งจากในประเทศและตางประเทศ   ลงพ้ืนที่
ศึกษาจากการสัมภาษณรายกลุม  หากไมสามารถไดประเด็นที่ครบถวน จะใชวิธีการสัมภาษณ
รายบุคคลเพิ่มเติม   เพ่ือรับฟงขอเท็จจริงจากกรณีตัวอยาง     

ดําเนินการวิจัยดวยการคนควาเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งสวนของงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับชุมชน   ประวัติศาสตรชุมชน และเอกสารทั่วไปที่เกี่ยวของ อีกสวนไดมาจากการสัมภาษณ
ระดับลึก ของผูใหขอมูลโดยกับการเขาพื้นที่ สรางความสัมพันธกับผูใหขอมูล  เก็บรวบรวม
ขอมูลในการวิจัย ดวยการเก็บขอมูลบริบทของพื้นที่ ทางกายภาพและวิถีชีวิตดวย การสังเกต
แบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม (Participant and Non-participant Observation) วิธีการ
สนทนากลุม (Focus Group Discussion)    การสัมภาษณเชิงลึก (Indebt interview) สัมภาษณ
อยางไมเปนทางการ (Informal Interview) และการบันทึกภาคสนาม ทั้งน้ีการเลือกใชวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลขึ้นอยูกับบริบทและความเหมาะสมของชุมชนเปนหลัก  และดําเนินการตรวจสอบ
และการวิเคราะหขอมูล ดวยการเรียบเรียง แยกประเภทตามหมวดหมู ตามวัตถุประสงค และ
ขอบเขตที่ทําการศึกษา ทําการประมวลผลขอมูล เพ่ือใชในการตีความ สรุปวิเคราะห และ
อธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นเทียบเคียงกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของนําเสนอผล
การศึกษาในรูปแบบการพรรณนาเชิงวิเคราะห (Descriptive  Analysis ) 
   
  
ขอคนพบ 
  
1.  บริบทชุมชนและธรรมชาติของความขัดแยงในชุมชน 
  “บานบก”    เปนชื่อหมูบานแหงหนึ่งในพื้นที่อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  
จากการสื่อคนประวัติของหมูบานโดยผูนําชุมชน  ทําใหทราบวาหมูบานแหงน้ีตั้งเม่ือประมาณ  
80 ปกอน (พ.ศ. 2460 )  โดยกอนหนาขึ้นตรงกับอีกตําบลหนึ่ง ภายหลังไดแยกมาขึ้นกับตําบล
ใหม   ทําใหปจจุบันบานบก ตองแบงการปกครองออกเปน  2 หมูบาน   คือ บานบกออกหมู 6  
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ซ่ึงมีจํานวน  177  หลังคาเรือน   และบานบกตก หมู 1  มีจํานวน  149 หลังคาเรือน    
ชาวบานสวนใหญทั้งสองหมูบานมีอาชีพเกษตรกรรองลงมาคือการรับจางในโรงงาน
อุตสาหกรรม   การศึกษาสวนใหญจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6   ชุมชนแหงนี้มีรานคาของชํา 9 
ราน และ  1 รานเปนรานสวัสดิการของชุนชน  โดยมีคนในชุมชนเปนผูถือหุนทั้งหมด   มี
โรงเรียนประถมศึกษาหนี่งแหง  ตั้งอยูในพื้นที่ หมู 6  และ มีวัดหนึ่งแหง  ตั้งอยูในพ้ืนที่ หมู 1  
เปนผลพวงจากการแยกหมูบานคือทรัพยากรก็ถูกแบงแยกดวย    
  ความสัมพันธของคนในชุมชน  บานบกเปนลักษณะของเครือญาติเดียวกัน  จากคํา
บอกเลาของ พอสุทิน  ผูใหญบานบกตก   ไดบอกถึงกลุมเครือญาติที่มีอยูในหมูบานวามีอยู
ดวยกัน 3 กลุมใหญ คือ  เครือญาติ  จําปารัตน   บุญกาญจน และคําศรีสุข  ตามลําดับ  จาก
ประวัติศาสตรหมูบานทําใหเห็นวา ตั้งแตเร่ิมกอตั้งหมูบานจนถึงปจจุบัน ผูนําในเครือญาติ
เหลานี้มีตําแหนงทางการปกครองหมูบานมาอยางตอเน่ืองทั้งผูใหญบาน และผูชวยผูใหญ  เม่ือ
มีการยกระดับเปนองคการปกครองสวนทองถิ่น กลุมเครือญาติทั้งสามกลุม  ก็ไดรับเลือกใหเปน
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล  สาเหตุหน่ึงที่ทําใหไดรับการคัดเลือกใหเปนผูนําคือ ระบบ
เครือญาติที่สนับสนุนคนของกลุมตนใหไดเปนผูนํานั้นเอง ดังที่พอสุทินกลาววา “การเลือกตั้ง
ผูนําในสมัยกอน เปนเรื่องของเครือญาติ ใครพี่นองมากก็ไดเปนผูนํา”   ดวยเพราะหากไดผูนําที่
เปนเครือญาติของตนแลว   เม่ือเกิดปญหาหรือขอขัดแยงในหมูบาน เครือญาติของตนก็จะไดรับ
การเอื้อประโยชนจากผูนําในกลุมตนนั้นเอง  ดังที่ พอสิงข   ทายกวัด  ที่อดีตเคยเปนสารวัตร
กํานัน นานกวา 20  ป  เลาวา  ”ผูนําสมัยกอนไดรับการยอมรับมาก  มีใจนักเลง เปนคนกลาง
ไกลเกลี่ยเม่ือมีขอขัดแยง มีอะไรชาวบานก็จะมาถามไถ”  การที่หมูบานมีระบบเครือญาติที่
เขมแข็งและการขยายตัวของครอบครัวเพ่ิมขึ้นก็ยิ่งทําใหการผูกขาดของกลุมผูนําก็วนเวียนอยู
กับ กลุมเครือญาติหลักๆ ของหมูบานที่ มีอยู ทั้งจําปารัตน  บุญกาญจน และคําศรีสุข   
สอดคลองกับที่นภาภรณ และคณะ  (2550) กลาวไววาคุณสมบัติที่สําคัญของผูนําในสมัยกอน
คือ ความสามารถเชิงนักเลง เพราะทําใหนักเลงหรืออันธพาลเกิดความเกรงกลัว  การชวยขจัด
ความขัดแยง ไกลเกลี่ยเม่ือมีขอพิพาทและเปนที่พ่ึงพาแกคนในชุมชนได และเม่ือจํานวน
ครัวเรือนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นสงผลใหการดูแลและการปกครองมีการขยายวงกวางเพ่ิมมากขึ้น
เชนกัน ดังแนวคิดของโธมัส  ฮอบส  (Thomas  Hobbes)  ที่วาเม่ือมนุษยจําเปนตอง อาศัยอยู
รวมกันในสังคม ก็จําเปนตองกําหนดผูนํามาทําหนาที่คอยควบคุมดูแลใหสังคมหรือการอยู
รวมกันของมนุษยดําเนินไปไดดวยความเรียบรอย  เม่ือมีผูนํา ก็ตองมีผูตามและมีการปกครอง  
และที่มนุษยจําเปนตองปกครองกันนั้นหากเกิดปญหาขึ้นในชุมชน ก็หลีกเลี่ยงมิไดที่จะตอง
เกี่ยวของกับการใชอํานาจทางการเมือง   กลไกที่เกิดขึ้นสอดคลองกับความความสัมพันธเชิง
อํานาจที่เปนระบบที่พ่ึงพากันของความไมเสมอภาคทางอํานาจและสถานภาพ กอตัวอยาง
ตอเน่ืองจนเกิดความยั่งยืนสืบทอดกันตอมา  เปนระบบที่พ่ึงพาผูมีอํานาจตลอดไปถึงการดูแล
ลูกนอง (เกษียร 2542) 
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พลวตัของความขัดแยงในชุมชน  
เสนแบงทางกายภาพ : ความแปลกแยกความรูสึกคนบานเดียวกัน    การแยก

หมูบานทางการปกครอง   ใน พ.ศ. 2457  รัฐบาลออกพระราชบัญญัติการปกครองสวนทองที่  
ซ่ึงเปนลักษณะการปกครองสวนภูมิภาค  เปนการบริหารจัดการในระดับหมูบานและตําบล  ให
อยูภายใตการควบคุมดูแลจากสวนกลาง   ซ่ึงสวนกลางไดสงขาราชการที่เปนตัวแทนอันไดแก  
ผูวาราชการจังหวัดไปกํากับควบคุม หมูบาน ตําบลอยางใกลชิด  (นภาภรณ และคณะ 2550)   
การกระจายอํานาจการปกครองสวนทองถิ่นที่ใหมีการตั้งหมูบานได  ทําใหบานบกที่มีประชากร
จํานวนมาก ตองแยกการปกครองหมูบานออกจากกัน จากเดิมที่คือบานบก หมู 1 แยกเปนบาน
บกออกหมู 6 และบานบกตกหมู 1  โดยใชถนนที่ตัดกลางหมูบานเปนเสนแบงที่ชัดเจน  ทั้ง
จํานวนหลังคาเรือน  ที่ดิน  ปาไม   ไรนา   สถานที่สาธารณะ  

เสนแบงทางความศรัทธา : เม่ือการแยกหมูบานทําใหที่ตั้งของวดัอยูทางบานบกตก 
และโรงเรียนอยูทางบานบกออก  จากการแบงแยกครั้งน้ันทําใหเกิดแนวปฏิบตัใิหมขึ้นมากคือ
การดูแลในสวนที่ตนเองรับผิดชอบ  ดังที่พอฉวี  คําหลาผูใหญบานบกออก เลาวา “สมัยกอน  
เม่ือมีงานบุญที่วัดก็ใหผูใหญบานหมู 1 รับผิดชอบ  หมู 6  ก็ไมไดมีสวนเกี่ยวของอยางเต็มที่   
เพราะวาไมไดรักษาดูแลเรือ่งวัด   เพราะแยกกันบริหารจัดการ   เม่ือมีงานที่โรงเรียน  ม. 6  ก็
รับผิดชอบ   และไมรูวาใครเปนคนกําหนด”    เม่ือแยกการปกครองหมูบาน  ความรวมมือของ
สองหมูบานก็เริ่มแบงแยกกัน   การแบงแยกการปกครองจากหมูบานเดียว   เปน 2 หมูบาน   
ความรูสึกของความเปนคนบานเดียวกันก็ถูกแบงแยกออกเชนกัน โดยเฉพาะวัดเปนที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจ  ถูกแบงแยกเชนกัน พอสอน ธนกูล  ประธานอสม. หมู 1วยั 60 ป  เลาวา “เม่ือแยก
หมูบานก็รูสึกวาวัดเปนของบานตวัเอง การจัดการของตองเปนของหมู 1 เปนหลกั ทําใหหมู 6 ก็
รูสึกไมอยากไปยุงเกี่ยวเพราะไมใชวัดตัวเองแลว  แลวหันไปใชวัดบานทุงเกษม  หมู 10  ที่อยู
หางออกไปทางทิศตะวันออกของหมูบานแทนที่จะมารวมกับวัดบานบก เหมือนเชนเคย”    น้ี
เปนจุดเริ่มตนของความแบงแยก ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ Paul  Wehr  (พัชรี  2543)  
คือ การมองจุดเริ่มตนของพลวตัของความความขัดแยงวา สถานการณแรกคือ มีเหตุการณหรือ
ลางบอกเหตุเกิดขึ้น  เปนการกระจายตวัของปญหา  ความถี่ทีเ่ริ่มแสดงใหเห็นวาไมสามารถหา
ขอยุติและทางออกได อันนําไปสูความชัดเจนของขอพิพาท  คูขัดแยงและมีขอขัดแยง  พอสอน 
ประธานอสม. เลาวา “เวลามีการประชุมรวมกันก็ขัดแยงกัน ตางคนตางวาตวัเองดี  จะทําตาม
ความคิดตวัเอง  ไมไดรวมมือกัน  เม่ือผูนําขัดแยงกันเองแลว ชาวบานก็ไมอยากเขารวม”          
 เมื่อผลประโยชนทับซอน :  แรงจูงใจสูการเปนผูนําชุมชน  การแยกหมูบานที่
ชัดเจน ทําใหการคัดเลือกผูนําหมูบานก็เปนขอปฏิบตัทิี่ตองมีในชุมชนตามนโยบายการกระจาย
อํานาจ ในชวงเริ่มกอตั้งหมูบานการคัดเลือกผูนําที่มีคณุสมบัติที่เหมาะสมชาวบานจะใหอํานาจ
ของปราชญชมุชนที่ไดรับการยอมรับเสนอชื่อผูนําและชาวบานก็จะเลือกตาม  ซ่ึงสวนใหญก็จะ
เปนผูนําในเครือญาติใหญในหมูบานมาเปนผูนํารุนตอไป   แตเม่ือมีการกระจายงบประมาณใน
การพัฒนาหมูบาน  การบริหารจัดการโดยผูนําเกิดการแสวงหาผลประโยชนจากงบประมาณ
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โครงการที่ชุมชนไดรับ ดังที่พอฉวีเลาวา สิ่งทําใหคนอยากเปนผูนําเพราะมีงบประมาณมา
เกี่ยวของมิใชเพียงแคการดูแลความสงบทั่วไป  ดังเม่ือครั้งที่มีโครงการใหชาวบานขุดคลองสง
นํ้าบางคนขุดได 100   หลุม  บางคนขุดได 10 หลุม  แตจายเงินตามจํานวนหลุมที่ขุด  เม่ือไปดู
คนอ่ืนขุดเขาขุดลงนอย  กวาดไปเฉย ๆ  เพ่ือใหไดจํานวนมาก    “ผูใหญบาน  กํานัน  กร็วยสิ
ชวงนั้น เพราะงบโครงการนี้  ทําใหคนอ่ืน ๆ  เกิดความอยากที่จะเปนผูใหญบาน   แขงขันกัน  
แยงกันลงเลือกตั้ง   เริ่มซ้ือเสียงกัน  ในรูปของหมากพลู  เสื้อผา   เลือกตั้งทุกครัง้  การแบงฝก
แบงฝาย กันชัดเจน”  สอดคลองกับการศึกษาของนภาภรณ หะวานนทและคณะ ไดกลาววา  
การไดอํานาจเบ็ดเสร็จในชมุชนของผูนําทําใหภาพของผูนําที่ชุมชนรับรูคือผูมีบาระมี เปนที่นับ
หนาถือตาของชุมชนมากยิ่งขึ้น  สงผลตอพฤติกรรมการเลียนแบบของคนทีต่องการการยอมรับ
จากชุมชน  ทาํใหกระบวนการแขงขันที่จะทําใหไดมาเปนกํานันผูใหญบานมีมากยิ่งขึ้น  
โดยเฉพาะในยุคที่มีกระจายงบประมาณจากสวนกลางในการพัฒนาชุมชนนี้เปนจุดเปลี่ยนของ
กระบวนการไดมาซึ่งผูนําในชุมชน (นภาภรณ และคณะ 2550) 
 
ผลกระทบของความขัดแยงในกลุมผูนําหมูบาน  
 เม่ือการปกครองในบานบกไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาหมูบานตาม
โครงการตาง ๆ ที่รัฐไดใหการสนับสนุน แตมีความไมโปรงใสในการบริหารงบประมาณของสวน
รวมเปนมูลเหตุสําคัญทีท่ําใหเกิดขอสงสัย  ความไมเขาใจ  เริ่มจากกลุมคนและขยายวงกวาง
เรื่อย ๆ  หากไมไดรับการจัดการที่เหมาะสม  ก็สงผลใหเกิดความขดัแยงและการแบงแยกทาง
ความคิดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  ดังที่พอประมวล แกนจันทร  ผูรับผดิชอบรานคาสวัสดิการชุมชน  
เลาถึงกองทุนรานคาชุมชนในอดีต  เม่ือ  10  กวาปที่แลววา บานบก หมู 1 ไดรับงบประมาณให
จัดตั้งรานคาชุมชน  ทุนตอนนั้นจํานวน 2 หม่ืนบาท ก็มีคณะกรรมการมาดูแล แตปญหาคือ ไม
มีผลกําไรแบงใหสมาชิก คนก็ไมคอยไปซื้อ  อยูได  2 -  3 ป  ก็ลมสลาย     สิ่งของก็แบงกันไป  
“ไมสามารถตรวจสอบได  ไมมีการทําบัญชี  การเช็คสินคา  ซ้ือมาขายไป   เปนความไมโปรงใส
ของคณะกรรมการในชวงนัน้ ชาวบานก็แบงเปนกลุมตาง ๆ ถกเถียงกัน จนตองลมสลายไป”   
  ภาพถาวรของคูขัดแยง ทําใหกลุมผูนําผูกขาดการบริหารจัดการงบประมาณในการ
พัฒนาหมูบาน ทั้งการใชจาย ความไมโปรงใสของการจัดการที่เอ้ือประโยชนใหกลุมเครือญาติ
ของตน  เม่ือมีงบประมาณเขามาในหมูบาน การจัดการขางตนก็ถูกนํามาใชอยางตอเน่ือง จน
อาจถือไดวา เปน “การผลติซํ้าของความขัดแยงและความไมโปรงใส” ในการบรหิารงบประมาณ
เพ่ือพัฒนาหมูบาน คือผูนําคนไหนก็จัดการแบบนี้จนเห็นเปนเรื่องธรรมดา ดังที่แมแดงกลาววา 
“คิดอะไรมากมาย  เงินก็เงินฟรี ให ๆ ไปก็แลวตั๋ว”  น้ีเปนขอยืนยนัที่ทําใหการผลิตซ้ําของความ
ขัดแยงและความไมโปรงใส ของผลประโยชนก็จะตกอยูกับคนบางกลุมเทานั้น ดังที่ แมสอน 
ชาวบานคนหนึ่งเลาวา “ถามีโครงการมาก็ไมถึงมือเราหรอกเพราะไมใชพ่ีนองผูใหญบาน”   ทํา
ใหภาพของกําแพงแหงความขดัแยงมีความถาวรมากยิง่ขึ้น    
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 เม่ือชาวบานสองหมูบานเกิดความรูสึกเหมือนมีกําแพงกั้นคนทั้งสองหมูบานออกจาก
กัน สงผลตอความไมตอเน่ืองของโครงการพัฒนาตางๆ รวมไปถึงกิจกรรมการสรางเสริม
สุขภาพในชุมชน  ซ่ึงผูที่มีบทบาทสําคญัในการสรางเสริมสุขภาพในหมูบานคือ อสม.ที่ไดรับการ
แตงตั้งจากสถานีอนามัยใหเปนผูที่ดูแลสุขภาพของผูคนในหมูบาน  ซ่ึงเปนไปตามแนวนโยบาย
ของสถานีอนามัยที่จะสั่งการใหอสม.  ทํากิจกรรมอะไรบางในชุมชน  โดยที่กิจกรรมไมไดเกิด
จากความตองการของชุมชน  ดังที่พอสอน ธนกูล  เปนประธานอสมมากกวา 20 ปเลาวา “แต
กอนบทบาทอสม. รับผิดชอบทําถังนํ้าฝน รับผิดชอบมาเรื่อย ๆ  แลวแตหมอจะบอก  ไมไดทํา
อะไรมากเหมือนทุกวันนี้”   น้ีเปนตัวอยางของกิจกรรมดานสุขภาพที่นโยบายเปนผูสั่งการ และ
สนับสนุนงบประมาณ เม่ืองบประมาณหมด การเลิกดําเนินกิจกรรม      

มิติสุขภาพในมุมมองของชุมชน   การรับรูของคนในชุมชนตอการสงเสริมสุขภาพ เปน
บทบาทของสถานีอนามัย  ซ่ึงเนนกระบวนการในการรักษาเปนหลกั เปนหนาที่ของหมอที่ตอง
ดูแล ดังที่  จันทรเพ็ญ  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน  ประจําสถานีอนามัยเปนคนใน
หมูบานบก หมู 6 และทํางานมากวา 20 ป เลาวา “แตกอนมีหนาที่รักษาอยางเดียว  เม่ือออก
ชุมชนก็จะไปฉีดยาบํารุง หรือเขาน้ําเกลือใหที่บาน ก็เปนสิ่งที่ชาวบานชอบ  ก็ทําแคน้ันงาน
ไมไดมากเหมือนทุกวันน้ี”   
 จากการศึกษาขางตนทําใหเห็นวา ความสัมพันธทางเครือญาติเดิมของชุมชนมี
ความสัมพันธตอการเมืองทองถิ่น  ซ่ึงทําใหการผูขาดการปกครองอยูในกลุมของเครือญาติหลัก
ในชุมชน  เม่ือมีการกระจายอํานาจมาในหมูบาน รวมไปถึงงบประมาณจากภาครัฐ ก็ทําใหผูนํา
ผูกขาดการบริหารจัดการ ในบางครั้งก็เอ้ือประโยชนใหกับพ่ีนองของตัวเอง  เปนการผลิตทาง
ความคิดของความไมโปรงใสซ้ําแลวซํ้าเลา  จนกลายเปนการผลิตซ้ําของความไมโปรงใส  
สงผลใหความไมตอเน่ืองและขยายผลของงบประมาณจากสวนกลางไปไปไดนอย  และการผลติ
ซํ้าที่เกิดขึ้นกส็งผลกิจกรรมดานการสรางเสริมสุขภาพในชุมชนเปนไปตามนโยบายในแตละชวง 
ของภาครัฐที่เขาไปสงเสริม ไมไดมาจากปญหาที่แทจริงและความตองการของชาวบาน    แต
เม่ือเวลาผานไปกลุมคนที่เฝามองปรากฏการณการผลิตซ้ําของความขัดแยงและความไมโปรงใส
ในชุมชน มีแนวคิดที่จะอาสาเขาไปแกไขสถานการณที่เกิดขึ้นใหคลี่คลายลงไป 
 

 2. รูปแบบการจัดการความขัดแยงบนเสนทางการสมานฉันท 
 

ทัศนคติของผูนําตอการลดความแปลกแยก   
 ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในบานบก เปนสถานการณทีไ่มรุนแรงมากนักแตสะสมมา
ยาวนาน จนทําใหคนในชุมชน ไมรูสึกถึงการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นในชุมชน ดังที่คําตัน  
ชาวบานคนหนึ่งเลาวา  “แตกอนชาวบานก็อยูปกติ ไมไดขัดแยงมากมาย จะมีก็ชวงเลือกตั้งแต
พอใครไดเปนก็เงียบ ๆ ไป ไมมีเหตุการณรุนแรง”   แตในกลุมผูนําไดที่เฝาติดตามพัฒนาการ
ของความสัมพันธในหมูบานอยางตอเน่ือง  จนนํามาสูการเปลี่ยนประวัตศิาสตรของหมูบาน คือ 
ผูที่ไมใชลูกหลานบานบกโดยแท  แตเปนลูกเขย ที่มาอยูในหมูบาน ดังคําของพอฉวีทีว่า “เอาไก



เอกสารฉบับราง กรุณาอยาอางอิง 
 

8 
 

ปา  มาเปนไกบานมันสิแมนบ”   เปนคาํพูดที่บอกถึงการรักษาสถานะผูนําตองเปนคนในเครือ
ญาติด่ังเดิมเทานั้นถึงจะเหมาะสมที่จะมาเปนผูนําหมูบานรุนตอไป   
 แตการเปลีย่นแปลงก็เกิดขึน้ เม่ือพอฉวี  คําหลา  ซ่ึงเดิมเปนคนหมูบานอ่ืน  มาเปนเขย
บานบก และมีแรงบันดาลใจที่ทําใหพอฉวี  อยากที่จะชวยเหลือผูอ่ืน เกิดจากตัวเองไดประสบ
ปญหาไมมีรถและคนที่จะชวยเหลือเม่ือเจ็บปวยทีต่องนําสงโรงพยาบาล  ความรูสึกของตัวเองที่
เปนผูขาดโอกาสและเห็นเพ่ือนบานรวมชะตาเดียวกัน  ทําใหเกิดความมุงม่ันที่อยากชวยเหลอื 
เปนแนวคิดหลักในการใชชวีิต และเปนจุดเริ่มตนของภาวะผูนํา และการเสียสละดวยใจอาสา ทํา
ใหมีความสุขทุกครั้งที่ไดชวยเหลือเพ่ือนบานที่จําเปน  พอฉวีใชคําวา “สรางความคิดนี้ขึ้นมา”   
 พอสุทิน ผูใหญบานบกตก  หมู 1  อดีตขาราชการเกษียน  ผูเคยเปนคนแปลกหนา
สําหรับชาวบาน  “จากไกปา  มาเปนไกบาน”  ในภาวะที่ชุมชนมีการแบงฝายอยางชัดเจน  “พอ
มาอยูที่บานบกได 15 ปแลวแตกอนเปนครูพอเกษียณ ก็มาอยูบานทําสวนเฉย ๆ  เห็นวา
บานเมืองไมคอยพัฒนามากนัก เราเองก็พอมีความรู  พอไปรวมงานหมูบานก็ไมไดถือตัว  เขา
ยกเต็นท ผมก็ยก  มีผูเฒาในหมูบานมาขอใหลงสมัครผูใหญบาน  เขาบอกวาไมตองใชอะไรจะ
ชวยหาเสียงให ก็เลยลงสมัคร จนไดรับการเลือกตั้งใหเปนผูใหญบาน”  

ผูนําอีกคน  พอเสนห   สมาชิกองคการบริหารสวนตาํบล เคยเปนแรงงานตางถิ่นกลับ
มาแลวอยากพัฒนาหมูบาน  แรงบันดาลใจที่สําคญัที่ทําใหพอเสนหลงเลือกตั้งสมาชิกองคการ
บริหารสวนตาํบล คือความไมศรัทธาในผูนําคนเดิม  ซ่ึงจากคําบอกเลาที่วา  “อบต.สมัยกอน
คอนขางไมเหมาะสม ไมใสใจกับการงานในหมูบาน”   ไดชวยเรื่องทุกขสุขของชาวบาน  พรอม
แสดงตนชวยเหลือชาวบานไดตลอดเวลา  อยากใหคนในหมูบานไดสิ่งที่ดี ๆ  ทําสิ่งที่ดี ๆ  เชน  
เรื่องความสะอาดของหมูบาน การลด ละ เลิกการพนัน       
 จากแนวคิดของผูนําทั้งสามคมที่ไมไดอาศัยความเปนเครือญาติเดิมในชุมชนมาเปน
ปจจัยหลักในการสนับสนุนตนใหไดรับการยอมรับ  แตกลบัเปนการเฝาดูและมองพัฒนาการของ
หมูบานและเสียสละประโยชนสวนตนในการทํางานใหความชวยเหลอืชาวบานที่มีปญหาได ทาํ
ใหไดรับการยอมรับจากคนในชุมชน  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของนภาภรณ และคณะ (2550) 
ผูนําในปจจุบนัจะตองมีความพรอมทั้งฐานะและจิตใจ คือ ตองมีงานม่ันคง ชวยเหลือชาวบานได
เม่ือเดือดรอน และเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือสวนรวม ครอบครวัตองเขาใจและสนับสนุนได    
 ปมแหงความขัดแยง : การผลิตซ้ําทางความคิดที่ถูกสานตอ   การเขาสูตําแหนง
ของผูนํารุนใหม นอกจากความเสียสละแลว  การที่จะไดรับการคัดเลือกตั้งเปนผูนําหมูบาน  
เง่ือนไขของการไดมาคือตองมีการซื้อเสียงจากชาวบาน เปนสิ่งที่ผูที่คิดจะลงสมัครตอง
เตรียมการและเห็นวามีความจําเปนที่ตองใชหากตนปรารถนาที่จะไดรับคัดเลือก  โดยที่ตนทุน
ในการสมัครแตละครั้งจะอยูที่ 50,000  - 100,000  บาท/ ครั้งแลวแตใครจะจายนอยมากตางกัน  
ถาจายเทากัน  การพิจารณาถึงคุณสมบัติตาง ๆ ของผูลงสมัครถึงจะเปนเหตุผลประกอบในการ
ตัดสินใจลําดับถัดไป  ภาพแบบนี้สะทอนถึงคานิยมการซื้อเสียงที่ถายทอดกันมาจนทําใหชุมชน
เกิดความคุนชิน เห็นวาเปนเรื่องธรรมดาและจําเปนตองลงทุน  ดังที่พอฉวี  ผูใหญบานบานบก
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ออก เลาวา “พอเคยลงสมัครแลวไมไดรับการคัดเลือก ซ่ึงชวงหาเสียงหลายคนก็บอกวาเรานาจะ
ได  แตไมไดใชเงิน สมัยตอมาพอก็ตองใชไปเหมือนกัน  หมดไป  สามหมื่นกวาบาท จึงทําใหได
เปนผูใหญบาน”   
 เม่ือเขามาอยูในตําแหนงผูนําใหม  กลุมที่ผิดหวังจากการเลือกตั้งที่ไมพอใจ ความ
ขัดแยงก็ยังคงมีอยู เปนการตอตานทางออม  คือ การตั้งกลุมนินทาในเครือญาติวาผูใหญบาน
โกงเงินกองทุน 
 ซุมนักเลง : ผลของทางเดินสูตําแหนงที่ไมโปรงใส   ผูอยูเบื้องหลังของการทะเลาะ
วิวาทของวัยรุนในงานบุญตางๆ เม่ือสืบสาวลงไปแลว  กลุมผูที่เสียผลประโยชนจากการเลือกตั้ง
ผูนําหมูบาน มีการจางวัยรุนใหไปทะเลาะกันในงานบุญ  สรางความปนปวนใหผูนําขายหนา  
ดังที่พอสุทิน  ผูใหญบานบกตก เลาวา “เวลามีงานบุญก็มีคนจางวัยรุนไปตีกันในงานใหหมอลํา
แสดงไมจบ ทําใหคนไมอยากมารวมงาน”  แตผูนํารุนใหมมีกลวิธีที่สําคัญในการทําความเขาใจ
กับชุมชนเม่ือมีประเด็นหรืองานใหม ๆ ในหมูบานผานกระบอกเสียงที่ชุมชนมีอยูเดิม คือปราชญ
ชุมชน 
    การสรางการยอมรับในตัวผู นํา : ใหผู เฒาหรือปราชญชุมชนเปนคนพาเดิน 
กระบวนการสรางความเขาใจของคนในชุมชน  เม่ือมีกิจกรรมของหมูบานผูนําจะไปปรึกษากับ
ปราชญชุมชนกอนเสมอ  เพ่ือรับฟงขอเสนอ กอนที่จะหารือกับคณะกรรมการหมูบาน  ดัง
คํายืนยันของพอสอนเลาวา “ผูนําจะใหความสําคัญกับคนเฒาคนแก มีปญหาอะไรก็จะมาปรึกษา
พอ  ถาผูเฒาวาไมดีก็ไมเอา ถาบอกวาถูกตองเหมาะสม เขาก็เชื่อฟงและปฏิบัติตาม ทั้งอบต.
ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน กรรมการหมูบาน ตางก็รวมมือกันดี” 

นอกจากการใหความเคารพและใหปราชญชุมชนเปนผูอธิบายในชุมชนแลว 
กระบวนการที่ผูนําหมูบานใชในการสรางความเขาใจของสองหมูบานคือการใชเวทีของความไม
เปนทางการ เปนจุดเชื่อมของสองหมูบาน   เร่ิมจากการคุยกันผูใหญบานสองหมูบาน    โดยกล
ยุทธการลดตัวตนของผูใหญฉวี  ใหเกียรติผูใหญหมู  1 “อายสิเดินตามนอง ขอใหนองพาเฮ็ด”  
เปนการสรางบรรยากาศการทํางานรวมกันใหดีขึ้นและเกิดกิจกรรมที่เปนรูปธรรมชัดเจนในการ
ทํางานรวมกัน  โดยแนวคิด  “คนบานเดียวกัน ไมแบงแยก”    เพ่ือไมใหขัดแยงกัน  ถือเปน
ขอตกลงรวมกันวา  งานที่จะพัฒนาหมูบาน  ทั้งงานวัด  งานบาน งานโรงเรียน   ตองมาทํา
รวมกัน   เม่ือผูใหญบานทั้งสองหมูบานเห็นดวยกัน คณะกรรมการก็เร่ิมฟง ดังที่พอฉวีเลาวา    
“รานคาชุมชน  เราก็อยาทําแขงกัน เรามาใชสิ่งที่มีอยูใหไดประโยชนรวมกัน  จากสองบานรวม
เปนหน่ึงเดียว  การพัฒนาในหมูบานก็เหมือนกัน  ถนน  ไฟฟาตรงไหนไมสวยงามเราเดินไป
พรอมกันและชวยเหลือกันไปเลย  อยาไปวาแยกหมูน้ัน   แยกหมูน้ี  มันจะเปนการแตกแยก”    
ระดับความสัมพันธของสองหมูบานพัฒนาจากระดับบุคคลที่มารวมเปนบางสวน เปนการ
ประสานกันในระดับนโยบายของสองหมูบาน  คือ ผูใหญบาน   ทําใหภาพของความรวมมือมี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยใชกิจกรรมทางวัดที่เปนการตักบาตร  การทําความสะอาดหมูบาน
ในการขยายแนวรวม การเปนคณะกรรมการพัฒนาหมูบานรวมกัน ทั้งเยาวชน แมบาน  รานคา 
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มารวมกัน  แตก็ยังกลุมที่คอยโนมนาวใหคนในชุมชนเชื่อวา ผูนําคนใหมมีความไมโปรงใสใน
การบริหารจัดการงบประมาณ  จึงนํามาซึ่งการพัฒนากลวิธีในการทําใหเกิดความโปรงใสที่เปน
รูปธรรมของผูนําคนใหม 
 
ลดชองวางของความแปลกแยก :   ความโปรงใสของการจัดการประโยชนสวนรวม   
  เม่ือมีโครงการที่จะทํารวมกนั  ผูนําจะประชาคมชาวบานเพ่ือรับฟงและลงมติรับหรือไม 
เม่ือรับแลว กระบวนการสรรหากรรมการก็จะใชเวทีประชาคมใหชาวบานไดเสนอรายชื่อผูที่
เหมาะสม โดยเฉพาะคนทีไ่มเห็นดวย  พอสุทิน  ผูใหญบานหมู  1 เลาวา   “เม่ือไดงบประมาณ
พัฒนาน้ําดื่มสะอาดของหมูบาน  ไดประชาคมเพื่อฟงความคิดเห็นของสองหมูบาน  แลวเลือก
กรรมการ คือคนที่ไมเห็นดวยเราก็เสนอใหเปนกรรมการ   แลวแบงบทบาทชัดเจน  คือ 
ผูใหญบานจะไมไดเก็บเงินเลย   อบต. เปนผูไปเกบ็คามิเตอรนํ้า  ผูชวยเปนผูตรวจสอบและ
เขียนบลิ  แลวอสม. จะไปเก็บเงินอีกท ี  เม่ือไดเงินแลวก็นํามาสงการเงินลงบัญชีแลวไปฝากที่
ธนาคาร  ทกุขั้นตอนทําบนัทึกไวหมด  ในการประชมุประจําเดือน  ก็ไดชี้แจง ใหชาวบานฟง  
เม่ือมีขอสงสัยวา ผูใหญบานโกงเงิน  กรรมการจะชี้แจงแทนเอง เราไมตองไปพูดเลย”   ผูนําใช
เวทีประชาคมคัดเลือกคณะกรรมการและแบงบทบาทกนัอยางชัดเจน และการทําบัญชี ก็ทําให
ชาวบานตรวจสอบได  เปนการลดขอสงสัยในตวัของผูนําและคณะกรรมการหมูบาน  ซ่ึงตรงกับ
การศึกษาของสุรวุฒิ ปดไธสง และคณะ (2550) กลาววาการบริหารงานแบบมีสวนรวม   เปด
โอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวม  มีบทบาทในกระบวนการตัดสินใจทางการบริหารและการ
ดําเนินกิจกรรมทั้งทางตรงและทางออม 
 เง่ือนไขที่ทําใหชุมชนมีความสมานฉันทไดน้ันเริ่มตนจากการที่ผูนํารุนใหมเห็น
ความสําคัญของการผลิตซ้ําของความขัดแยงและความไมโปรงใสของการบริหารจัดการ
ผลประโยชนสวนรวมทําใหมีแนวคิดที่จะเขามาเปนผูนําในการเปลีย่นชุมชนใหมีความเขาใจกัน
มากขึ้น  ในตอนแรกไดรับการตอตานจากกลุมเครือญาติด้ังเดิม ที่จะทําใหตนเองเสียประโยชน 
หากญาติตนไมไดเปนผูนํา  แตผูนํารุนใหมก็มีรูปแบบการจัดการคืออาศัยศักยภาพของปราชญ
ชุมชนในการสรางการยอมรับ   อาศัยพลังของความไมเปนทางการในการสรางแนวรวมในการ
ทํางาน  การรบริหารจัดการองคกรชมุชนที่โปรงใส เปนธรรม  เนนใหคณะกรรมที่มาจากความ
หลากหลาย รับรูรวมกันของคนในชุมชน  สงผลใหชาวบานมีความเชื่อม่ันในตวัของผูนํารุนใหม
มากยิ่งขึ้น และเขารวมในกิจกรรมขององคกรชุมชนอยางตอเน่ืองจนทําใหผูนํา “จากไกปาเปน
ไกบานอยางสมบูรณ”  
 ความสัมพันธที่เกิดขึ้นในชมุชนบานบก เห็นไดวาเปนความสัมพันธเชิงอํานาจในระบบ
ของพันธสัญญาที่มีตอกันระหวางผูที่ถูกเลือกตั้งและชาวบานทีเ่ลือก ความสัมพันธเชิงพันธะ
สัญญาตั้งอยูบนความตองการทางการตลาด ซ่ึงเปนองคประกอบสวนหนึ่งที่สรางประชาสังคม 
และรัฐรองรับดวยโครงสรางอํานาจในการทําหนาที่ผูแทนดวยเสียงขางมาก เปนความสัมพันธ
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เชิงอํานาจที่ผูนําเปนตวัแทนของรัฐกับชาวบานผูเปนพลเมืองตองคําประกันและปฏิบัตติอ
ชาวบานในฐานะปจเจกชนที่มีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกนั  (เกษียร 2542) 
     
 3.  การสรางเสริมสุขภาพที่ยั่งยืนตองอาศัยความเขมแข็งขององคกรชุมชนและการ
พึ่งตนเอง  
  เม่ือความสัมพันธของชุมชนมีความเขาใจกันมากยิ่งขึ้น  ประกอบกับการประสานงาน
อยางไมเปนทางการของผูนําออกเยี่ยมบานทุกหลักคาเรือนเปนประจําทําใหขอมูลขาวสาร 
เปนไปดวยความตอเน่ืองและชัดเจน  เกดิกิจกรรมในชุมชนอยางตอเน่ือง  มีพัฒนาการกลุม 
ตาง  ๆ ดังน้ี 

พ.ศ. 2542   ตั้งรานคาสวัสดิการชุมชน  กอตั้งจากผูถือหุน  28  คน  จากหมูที่ 6  แลว
ขยายผลสูสองหมูบานปจจุบันมีสมาชิกกวา 200  หุน  มีเงินหมุนเวียนตอเดือนประมาณ 50,000 
บาท  ทุนทั้งหมด มากกวา  2  แสนบาท  พ.ศ. 2543   ตั้งโรงสีชุมชน  รับสีขาวจากชาวบาน 
และมีสมาชิกที่ถือหุน ทั้งสองหมูบาน  มีเงินหมุนเวียน  20,000 บาท /เดือน   พ.ศ.2550  ตั้ง
กองทุนปุยชีวภาพ  เพ่ือผลิตปุยชีวภาพ ลดการใชสารเคมีในการเกษตร  เริ่มตนมีสมาชิก 30 
คน  ปจจุบัน เพ่ิมเปน 100 คน  มีเงินหมุนเวียนกวา 2 แสนบาท  ใน พ.ศ. 2551  เกิดโครงการ
หมูบานสะอาด  พัฒนาหมูบานทั้งรั้ว  ปาย  สุขาภิบาล  โดยรวมกันทกุเดือน  ทําที่ละจุดไป
พรอมกันทั้งสองหมูบานไมไดแบงแยก  พ.ศ.  2551    เริ่มจัดงานศพปลอดเหลาและการพนนั  
จากที่เปนหมูบานที่ไดขึ้นชือ่วาเปนหมูบานที่เลนการพนัน และเปนนักดื่มสุรา    ผูนําเปนแกน
นําที่เขมแข็ง ไปชวยอธบิายกับเจาภาพและแขกที่มารวมงาน ทาํใหไมมีเหลาและการพนันใน
งานศพ  ชุมชนก็รักกันเหมือนเดิม    สามารถลดตนทุนคาเหลาไดงานละ 3 – 4  หม่ืนบาท   
และเกิดกลุมออกกําลังกาย     ชาวบานรวมลงหุนเพ่ือซ้ือเครื่องขยายเสียง     มีสมาชิกที่มา
ประจํา 20 –30 คน ตอวัน  พ.ศ.  2552   ตั้งกองทุนน้ําดื่ม ผลิตน้ํากรองสะอาด ใหชาวบานมา
ใชบริการ ถังละ 3 บาท จากที่ตองซื้อถังละ 12 บาทจากรานคาทั่วไป และเกิดแกนนําจิตอาสา
ดูแลผูปวยเรื้อรัง  ออกเยี่ยมบาน และเจาะเลือดเพ่ือตรวจหาระดับนํ้าตาลในเลือด และไปรบัยา
แทนผูปวย ดูแลสุขภาพเทา ประเมินการใชยาของผูปวยเรื้อรัง    และใน พ.ศ. 2553   เกิด
กองทุนสวัสดกิารชุมชน  เงินจากผลกําไรในองคกรชุมชน ที่กลาวมาขางตน  มารวมเปนกองทนุ
สาธารณประโยชนเพ่ือใชจายในกิจกรรมสวนรวมของหมูบาน  

พัฒนาการของโครงการองคกรชุมชนที่เกิดขึ้น ลวนมีการบริหารจัดการที่คลายกัน คือ 
งบประมาณเริ่มตนมาจากการสนับสนุนของภาครัฐเปนสวนใหญ แลวผูนําก็ใชความไมเปน
ทางการรวมกบัการหารือกับกลุมปราชญชุมชนกอนการประชาคมหมูบาน  ในเวทีการประชาคม
หมูบานชาวบาน  เม่ือชาวบานเห็นดวยก็ชวนใหรวมถือหุนเปนสมาชิก สรางความรูสึกเปน
เจาของงบประมาณ อีกทั้งเปนการเพิ่มทุนใหกับองคกรชุมชนดวย ดานการบริหารมี
คณะกรรมการและบัญชีรายรับรายจาย  รับรูรวมกัน ทั้งสองหมูบาน  และรายงานความคืบหนา
ตอที่ประชุมประจําเดือนทุกครั้งเพ่ือการรับรูที่ทัว่ถึงและโปรงใสเปนธรรมกับทุกฝาย 
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บทบาทของรัฐในการสนับสนุนใหชุมชนมีความเขมแข็ง  จากพัฒนาการของ
โครงการตางๆ  ลวนแตไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภายนอกเปนทุนในการกอ
รางสรางระบบขึ้นมา แนวนโยบายและเงื่อนไขในการสนับสนุนที่ผานมาของรัฐมีลักษณะ
โครงการที่นาสนใจอยู 2 ประการ  คือ   ประการแรก เปนโครงการในลักษณะใหเปลา ไมมีการ
ติดตาม  แลวแตชุมชนจะจัดการอยางไร  ผลกระทบของลักษณะเชนน้ีคือ เม่ืองบประมาณหมด  
โครงการก็ปดตัวลง  เกิดปญหาความไมโปรงใสในการบริหารจัดการ  เชน การใชจายขึ้นอยูกับ
ผูนําหมูบาน เปนสาเหตสุําคัญที่ทําใหเกิดความแปลกแยกในชุมชนและเกิดการเสพติดของผูนํา
ในการของบประมาณเพื่อมาบริหารจัดการเพียงลําพัง    ประการที่สอง  เปนลักษณะโครงการที่
มีเง่ือนไขการอนุมัติและการติดตาม  อาทิ  ตองเปนโครงการที่ประชาชนสวนใหญไดประโยชน  
ผานการประชาคมหมูบาน   มีความตอเน่ืองของการดําเนินการ  ประชาชนมีสวนรวมบริหาร
จัดการ  เง่ือนไขลักษณะนี ้ เปนนโยบายที่เอ้ือใหประชาชน ไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
และตัดสินใจรวมกัน เปนโอกาสที่จะทําใหความตอเน่ืองของการดําเนินกิจกรรมมีสูง  ประเด็นที่
สําคัญคือ  การสรางกระบวนการตรวจสอบโดยชุมชนเอง  จะทําใหการรับรูขอมูลเปนไปอยาง
ทั่วถึงและเทาทัน ไมไดกระจุกอยูที่ผูนําหมูบานหรือคณะกรรมการเพียงฝายเดียว  

กลุมปุยชวีภาพอัดเม็ด : หนึ่งตัวอยางของการสรางองคกรชุมชน 
โครงการปุยชวีภาพอัดเม็ด กอรางจากเวทีประชาคมชมุชนที่ตองการลดคาใชจายในการ

ทํานา  ซ่ึงเปนอาชีพ หลักของชุมชน แตยังวติกกับเรือ่งผลประกอบการที่จะมากหรือนอยหากใช
ปุยชีวภาพ   พอประมวล  เลขาฯ กลุมปุยชวีภาพ  เลาวา “เม่ือมีงบประมาณสนับสนุนใน
โครงการ  SML  ผูนําหมูบานและคณะกรรมการไดไปอบรมเรื่องการพัฒนาสูตรปุยอินทรีย ทาํ
ใหเห็นชองทางที่จะจัดทําโครงการปุยชีวภาพได  และนําเรื่องเขาหารือในผูนําสองหมูบานกอน 
คณะกรรมการทั้งสองหมูบานเห็นดวยและนําเขาเวทปีระชาคมหม ู บาน ที่ประชมุมีมติ ในการตั้ง
และใหจัดอบรมการผสมปุยสูตรตางๆ คือใชปุยเคมีมาผสมเพื่อใหไดคุณภาพตามชาวบาน
ตองการแตใชสารเคมีในสัดสวนที่นอยลง  ไมเพียงแคงบประมาณจากโครงการภายนอกเทานั้น  
การใหชาวบานไดถือหุน ก็เปนกลยุทธในการสรางความเปนเจาของกิจการของชุมชนรวมกันทาํ
ใหความกระตอืรือรนที่จะทํางานรวมกันมีมากยิ่งขี้น   คือใหมีระบบสมาชิกแลวใหถือหุนคนละ 
100 บาท  ทัง้สองหมูบานเปนสมาชิกรวมกัน  การสงเสริมการใชปุย  ชวงแรก ไดมีการนําปุยที่
ไดไปแจกใหชาวบานใชกับผักสวนครวั  ซ่ึงไดผลดี   ก็เริ่มจําหนาย  ชาวบานก็มาซื้อไปใช  สิน้
ปก็มีเงินปนผลกําไรใหอีกทาง”  

กลยุทธการสรางความเปนเจาของกิจกรรมและงบประมาณ  ทําใหชุมชนเขารวมอยาง
ตอเน่ือง อีกทั้งคณะกรรมการที่ดําเนินการดวยความโปรงใส  ทําใหชุมชนเกิดความเชื่อม่ัน   
การประสานงานของผูนํา 2 หมูที่ดีทําใหการรับรูขอมูลเปนเรื่องเดียวกัน สามารถรับผิดชอบ
แทนกันได   กิจกรรมที่ไดรับการพัฒนาขึ้นใหม สอดคลองกับการสงเสริมสุขภาพของชุมชนมาก
ยิ่งขึ้น  จนเกิดกองทุนสวัสดิการชุมชนซึ่งถือวาเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญของการสรางองคกร
สวัสดิการชุมชนที่สงผลตอการสรางสุขภาพในชุมชนใหเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น                
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 บทบาททีเ่ปลี่ยนไปของทีมสุขภาพ 
 การสงเสริมสุขภาพในชุมชน เดิมทีชุมชนเห็นวาเปนเรื่องของหมอที่สถานีอนามัย ได
เปลี่ยนมุมมองใหมเกิดขึ้นกับชุมชน  คือ เห็นหมอ (อนามัย)  ลงไปถึงชุมชน  จากการจัดเวที
ประชาคมสุขภาพ  เปนจุดเริ่มของการเชื่อมโยงบทบาทของสถานีอนามัย  โรงพยาบาล   อบต. 
อสม.  ปราชญชุมชน ในการมองสถานการณสุขภาพชุมชนรวมกัน เปดมิติของการศึกษาชุมชน
โดยชุมชนชนเอง  จนทําใหเกิดกิจกรรมใหม ๆ  ดังที่พอปน  วิสาพรม   ปราชญชุมชนเลาวา  
“แตกอนหมอก็ไมคอยมาในหมูบาน  ถาไมสบายก็ไปหาที่สถานีอนามัย แตทุกวันน้ีเปลี่ยนไป  
หมอมาประชาคมดวยกัน  มาออกเยียมบาน  มี อสม.มาเจาะเลือดที่บาน ดีหลาย” การที่ใช
ชุมชนเปนฐานเยียวยาอยางมีสวนรวมนัน้สงผลตอความตระหนักในการดูแลสุขภาพที่สอดคลอง
กับวิถชีีวติของคนในชุมชนเอง  คุณจันทรเพ็ญ  เจาพนักงานสาธารณสุขชํานาญงาน  เลาวา  
“บทบาทของสถานีอนามัยก็เปลี่ยนไป ไมไดตั้งรับเพียงอยางเดียว  การออกชุมชนเพ่ือไปตรวจ
สุขภาพ  ไปเยี่ยมบาน ทําใหชาวบานเห็นแนวโนมความเจ็บปวยของตัวเอง  เห็นวาสําคัญและ
ชวนกันออกกําลังกายและดแูลสุขภาพของตนเอง  ไมไดไปบอกวาตองออกกําลังกาย  แตไป
บอกวาตอนนี ้ คุณกําลังจะปวยเปนเบาหวาน  ความดัน  คุณจะทําอยางไร  แลวแต”  น้ีเปน
มุมมองที่สําคัญของการสงเสริมสุขภาพในชุมชน คอื การทําใหชุมชนเห็นขอมูลสุขภาพของ
ตนเองที่แทจริง ผลกระทบทีจ่ะตามมา  แลวกิจกรรมตางๆ ใหชุมชนเปนคนเลือกทีจ่ะทําอยางไร  
ไมสั่งการ  ไมไปจัดตั้ง  กระบวนการเชนน้ี ผูเขียนเห็นวาเปนแนวทางที่จะทําใหเกดิความยั่งยืน
โดยชุมชนเปนผูบริหารจัดการโดยแท  
  
กองทุนสวัสดิการชุมชน จุดเปลี่ยนของการสรางเสริมสุขภาพในชุมชน 
 แนวคิดการสรางกองทุนสวัสดิการชุมชน  มาจากที่ผูนําหมูบานเห็นถึงการดําเนินการ
ขององคกรชุมชนที่มีความตอเน่ืองของสมาชิกและผลกําไร  เห็นวาแตละองคกรก็ตอบสนอง
เฉพาะสมาชิกที่ถือหุนขององคกรนั้น เชน รานคาก็แบงเงินปนผลใหเฉพาะคนที่เปนสมาชกิ
เทานั้น  แตในภาพรวมของหมูบานยังมีกลุมคนและกจิกรรมที่ไมสามารถเขาถึงงบประมาณการ
พัฒนาหมูบานได  ซ่ึงพอสุทิน ผูใหญบาน  ไดอธิบายถึงความสําคญัของกองทุนสวัสดิการชุมชน
วา เปนความคิดที่จะนําผลกําไรที่ไดจากกลุมตาง ๆ  มาพัฒนาหมูบานในภาพรวม  เชน  การ
ทําความสะอาดหมูบาน   สนับสนุนอุปกรณกีฬาใหเยาวชน  การเยี่ยมบานผูปวย  ใหชาวบาน
ไดกูยืมฉุกเฉนิเม่ือมีงานศพ   สนับสนนุเครื่องขยายเสียงเพ่ือกลุมออกกําลังกาย  และอ่ืน ๆ ที่
ชาวบานเห็นวาจําเปน  ผานการประชาคมหมูบานรวมกัน  ทําใหกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ
ที่เปนตามความตองการของหมูบานไดรับการตอบสนองและสนับสนุนจากเงินทุนของชุมชน
อยาง     
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บทสรุป 
ผลการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดวิเคราะหและนําไปสูขอเสนอแนะตอการฟนคืนความ

สมานฉันทในชุมชน   ที่จะสงผลตอการสรางเสริมสุขภาพ ดังตอไปน้ี 
 มูลเหตุสําคญัของความขัดแยงในชมุชน  มูลเหตุสําคัญของความขัดแยงในชุมชน 
เกิดขึ้นจากผลประโยชนทบัซอนของการเมืองทองถิ่นผูสูญเสียผลประโยชน    ความไมโปรงใส
ของการบริหารจัดการองคกรชุมชน ทําใหเกิดความแปลกแยกทางกายภาพ คือการแยกหมูบาน  
ความแปลกแยกของความศรัทธาและความแปลกแยกของผลประโยชน    
 การปรับทัศนคติของผูนําตอการลดชองวางของความแปลกแยก    การผูนํามี
เปาหมายที่อยากทําเพื่อชมุชน   ใหไดรับการดูแลจากผูนํา     พรอมแสดงตนชวยเหลือชาวบาน
ตลอดเวลา  อยากใหคนในหมูบานไดสิ่งที่ดี ๆ  ทําสิ่งที่ดี ๆ  การสรางรายไดของคนในหมูบาน  
การลด ละ เลิกการพนัน  ลวนเปนแผนกิจกรรมการพัฒนาหมูบานที่สําคัญ ผูนําคิดเชิงบวก  
การคิดของผูนําที่คิดและทาํเพื่อชุมชนอยางแทจริง ชุมชนที่พัฒนาไดสวนหนึ่งคอืการคิดเชิงบวก
ของผูนํา    แสดงความพรอมในการทํางานของตนเองเพื่อชาวบาน  อีกทั้งสรางพื้นที่ในการ
เยียวยาผูที่เสยีผลประโยชน ในรูปแบบของการใหอํานาจ  เชน  การใหเสนอเปนคณะกรรมการ   
เปนผูตรวจสอบ   เปนตน    
 พลังเวทคีวามไมเปนทางการ : จุดเชื่อมของการทําความเขาใจและขยาย
เครือขายในชุมชน   ระดับความสัมพันธของสองหมูบานพัฒนาจากระดับบุคคลที่มารวมเปน
บางสวน เปนการประสานกันในระดับนโยบายของสองหมูบาน คือ ผูใหญบาน   โดยการลด
ตัวตนของผูนํา โดยการประสานแบบไมเปนทางการ เชน การกนิขาว ไปวัด เปนการสราง
บรรยากาศการทํางานรวมกันใหดีขึ้นและเกิดกิจกรรมที่เปนรูปธรรมชดัเจนในการทํางานรวมกัน  
โดยแนวคิด “คนบานเดียวกัน ไมแบงแยก”   
 ความโปรงใสของการจัดการประโยชนสวนรวม :  ใหบทบาทและความไวใจของ
คณะกรรมการที่หลากหลายทําใหเกิดการรับรูรวมกัน เม่ือผูนําพบปะบอยขึน้ เห็นแนวทาง
และเปาหมายที่อยากใหสองหมูบานเปนหนึ่งเดียวกัน  และใชกิจกรรมทางวัดที่เปนการตักบาตร  
การทําความสะอาดหมูบานในการขยายแนวรวมในการเปนคณะกรรมการพัฒนาหมูบานรวมกัน    
ใชการประชาคมชาวบานเพื่อรับฟงและลงมติรับหรือไม เม่ือรับแลว กระบวนการสรรหา
กรรมการก็จะใชเวทีประชาคมใหชาวบานไดเสนอรายชื่อ  แบงบทบาทกันอยางชัดเจน และการ
ทําบัญชี ก็ทาํใหชาวบานตรวจสอบได  เปนการลดขอสงสัยในตวัของผูนําและคณะกรรมการ
หมูบาน   
   การสรางเสริมสุขภาพที่ยั่งยืนตองอาศัยความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจและการ
พึ่งตนเอง เม่ือความสัมพันธของชุมชนมีความเขาใจกันมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการประสานงาน
อยางไมเปนทางการของผูนํา ออกเยี่ยมบานทุกหลักคาเรือนเปนประจําทําใหขอมูลขาวสาร 
เปนไปดวยความตอเน่ืองและชัดเจน  ทําใหเกิดกิจกรรมในชุมชนอยางตอเน่ือง  พัฒนาการกลุม
ตาง ๆ กลยุทธการสรางความเปนเจาของกิจกรรม  ทําใหชุมชนเขารวมอยางตอเน่ือง อีกทั้ง
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คณะกรรมการที่ดําเนินการดวยความโปรงใส  ทําใหชุมชนเกิดความเชื่อม่ัน การประสานงาน
ของผูนํา 2 หมูที่ดีทําใหการรับรูขอมูลเปนเรื่องเดียวกัน   เม่ือระบบเศรษฐกิจของชุมชนสามารถ
พ่ึงตนเองได  การกอเกิดกิจกรรมที่ไดรับการพัฒนาขึ้นใหม สอดคลองกับการสงเสริมสุขภาพ
ของชุมชนมายิ่งขึ้นและมีความตอเน่ือง    
 บทบาทภาครัฐตอการสงเสริมชุมชนเขมแข็ง  เปนรูปแบบทีส่งเสริมใหชุมชนไดเปน
เจาของโครงการ โครงการที่มีเง่ือนไขการอนุมัติและการติดตาม อาทิ ตองเปนโครงการที่
ประชาชนสวนใหญไดประโยชน ผานการประชาคมหมูบาน  มีความตอเน่ืองของการดําเนินการ  
มีการถือหุน    ประเด็นที่สําคัญคือ  การสรางกระบวนการตรวจสอบโดยชุมชนเอง  จะทําใหการ
รับรูขอมูลเปนไปอยางทั่วถึงและเทาทัน ไมไดกระจุกอยูที่ผูนําหมูบานหรือคณะกรรมการเพียง
ฝายเดียว  ในสวนของทีมสุขภาพ  บทบาทการสงเสริมใหชุมชนเห็นขอมูลสุขภาพของตนเอง
เปนสวนสําคญัจะทําใหประชาชนเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพและรวมสนับสนุนใน
กิจกรรมที่ชุมชนตองการ  ไมตองจัดตั้ง  สั่งการ  แตใชประสังคมเปนกลไกในการขับเคลื่อน
กิจกรรม 
 
ขอเสนอแนะ  
1. ทีมสุขภาพควรศึกษาความเขมแข็งขององคกรชุมชนและเศรษฐกิจเพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานใน

การเขาไปรวมสนับสนุนและตอยอดกิจกรรมดานการสรางเสริมสุขภาพที่ตรงกับความ
ตองการและบริบทของแตละชุมชน 

2. หนวยงานที่เกี่ยวของ ควรสรางเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู  การศึกษาดูงานใหกับกลุมผูนํา
ชุมชนในประเด็นทัศนคติตอการพัฒนาชุมชน  ความโปรงใสในการบริหารจัดการ  การจัด
สวัสดิการชุมชน  เพ่ือเปนการขยายผลอยางตอเน่ือง 

3. การที่ชุมชนสามารถพัฒนากองทุนสวัสดกิารชุมชนไดเอง สามารถเชื่อมโยงกับนโยบายการ
พัฒนาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร และกองทุนสุขภาพชุมชน   ซ่ึงภาพการมีสวนรวมของ
ชุมชนจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากงบประมาณของภาครัฐที่จะสนบัสนุน
เทานั้น 

4. หมูบานที่จะมีการขยายการปกครองหรือแยกหมูบานควรมีการเตรียมความพรอมของ
ชุมชนในการจัดการทรัพยากร  ความรวมมือ  ความสัมพันธหลังการแบงแยกจะเปนการลด
มูลเหตุสําคัญของความขัดแยงในอนาคตได 

5. ควรมีการศึกษาการฟนคืนความสมานฉนัทโดยการใชพลังของความไมเปนทางการและ
การจัดการผลประโยชนที่โปรงใสเปนธรรม ในระดับองคกร เชน  ระหวางหนวยงานใน
โรงพยาบาล   ชุมชนเมือง    โดยการพัฒนาเปนเปนการวิจัยเชิงปฏบิตัิการเพื่อใหเห็นผลที่
เปนรูปธรรมและตอเน่ือง 
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