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ปฐมบท 

ราวป ๒๕๕๕๑ ผมเกิดจุดประกายความคิดเริม่ตนการทําธรรมนูญสุขภาพตําบลเปนครั้งแรกในชวงของ

การจัดเวทีรบัฟงความเห็นตอรางธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือขายมีผู

เสนอใหทําขอตกลงหรือธรรมนูญชุมชน ประกายความคิดในคราน้ันถูกเช่ือมโยงกับกระบวนการรับฟงความเห็นตอ

รางธรรมนูญสุขภาพแหงชาติทีม่ีอยูขอหน่ึงกลาวไววาใหพื้นที่สามารถจัดทําธรรมนูญของตนได 

ยอนกลบัไป นับแตป ๒๕๔๙ การเคลื่อนไหวสรางสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดสงขลา ในฐานะองคกรภาค

ประชาสงัคม ตอยอดจากตนทุนองคกรชุมชน องคกรการเงนิ ภาคีเครือขายตางๆที่มีกระจัดกระจายไปเต็มจังหวัด 

หาชองวางทีจ่ะดําเนินการ เราไดเริม่ตนงานสรางสุขภาวะของภาคประชาสงัคมโดยใชกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

จังหวัด ขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายสาธารณะที่เอือ้ตอสขุภาพดวยการจัดทําแผนสุขภาพจังหวัด อาศัยแผนเปน

เครื่องมือเช่ือมประสานเครือขายตางๆ โดยมีประเด็นเปนจุดเช่ือมโยง ในทีสุ่ดก็เกิดเครอืขายจํานวนมากถึง ๑๔ 

ประเด็น แตละประเด็นมาจัดทําแผนสุขภาพรวมกันภายใตยุทธศาสตรพฒันาคุณภาพชีวิตของจังหวัดโดยมปีระชา

สังคม ชุมชน วิชาการเปนฐาน หนวยงานภาครัฐเปนผูเสริมหนุน ดําเนินกิจกรรมโครงการภายใตแผนสุขภาพ

จังหวัดมากมาย  

การจัดทําแผนสุขภาพดังกลาวดานหน่ึงชวยใหนิยามดานสุขภาพเปดกวางอยางเปนรูปธรรมมากข้ึน 

จําลองภาพประเด็นสุขภาวะใหเดนชัด จับตองได  

งานสุขภาวะในชวงน้ันกลาวไดวาเปนยุคเริม่ตน ผูคนทั่วไปยังไมคุนชินกับคําวาสุขภาวะดังเชนทุกวันน้ี 

เราใชเวลาไมนอยกวา ๓ ปสะสมตนทุนดังกลาวไดรวมกันสรางความรูจากการปฎิบัติโดยมีแผนสุขภาพเปนธงนํา

เช่ือมโยงประสบการณของผูคน องคกร หลากหลาย ภายใตหลักการ “สามเหลี่ยมเขย้ือนภูเขา” ของนพ.ประเวศ 

วะสี ที่ถูกนํามาใชอยางเต็มที่ อีกดานเปดโอกาสในการหลอมรวมภาคสวนที่เกี่ยวของมาสานพลงัในการทํางาน

รวมกัน โดยมุงเนนไปทีก่ารสรางตัวตนของภาคประชาสงัคม เกิดการรวมกลุม รวมเครือขาย ลดทอนชองวางที่เกิด

จากการทํางานโดยเฉพาะการใชพื้นที่เปนฐาน โดยเช่ือวาการมีพลังทางสงัคมทีเ่ขมแข็งจะมสีวนชวยลดปญหา

โครงสรางที่รวมศูนยแหงอํานาจเอาไว บวกกับการเปนจังหวัดขนาดใหญทําใหหลายปญหาไรเจาภาพหลักทีจ่ะ

บูรณาการ สิ่งดีๆที่ทําไวขาดการสานตอ ไมมีความตอเน่ือง และนโยบายมักผันแปรไปตามภาวะผูนําหรือถูกกําหนด

จากสวนกลาง หากมีประชาสงัคมทีเ่ขมแข็งจะชวยสรางอํานาจตอรอง และรวมสรางตัวแบบ(Model) เชิงคุณภาพ 

นําความรูจากการปฎิบัติไปขยายผลไดงาย  



ผลสําเร็จที่ไดในชวงน้ัน กลาวไดวามีสวนชวยสรางความนาเช่ือถือและการยอมรบัใหกับภาคประชา

สังคมไปดวย แผนสุขภาพไดกอรางสรางตัวตนขององคกรภาคประชาสงัคมทีห่ลากหลายมากข้ึน มีแนวทางการ

ทํางานในลักษณะที่หลากหลาย มีตัวอยางดีๆอยางตอเน่ือง บางก็ตอยอดจากตนทุนเดิม บางเริ่มตนใหม บาง

รวมตัวเปนเครือขาย บางยกระดับเปนองคกรนิติบุคคล นับวาเปนการแกปญหาของพื้นที่โดยใชฐานพื้นทีเ่ปนตัวต้ัง 

โดยมีองคกรประชาสงัคมเปนอีกกลไกหน่ึงทีจ่ะเขามามีบทบาท ที่สําคัญไดยืนยันความเช่ือที่วา พื้นที่แตละแหงลวน

มีทุนทางสังคมที่ดีทีส่ามารถนํามาพัฒนาตอยอด ผลจากการสรางนวตกรรมที่มาจากการหลอมรวมตนทุนทางสังคม 

นําปจจัยตางๆที่อยูกระจัดกระจายผานการวิเคราะหอยางเปนระบบ อาศัยงบประมาณจากการบรูณาการงานของ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) องคการบริหารสวนจงัหวัด จังหวัดสงขลา สํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ(สปสช.) มาเสรมิหนุนปฎิบัติการจนเกิดพื้นที่ตนแบบ ชุดความรู และเครือขายจํานวน

มาก  

ผลสะเทือนในคราวน้ันทําใหเกิดเครือขายประชาสงัคมเชิงประเด็นหลากหลายองคกร พรอมกบัจุด

ประกายความคิดตอไปอกี วาจะตองดําเนินการตอในเชิงพื้นที่ ภายหลังจากไดเปดกรอบความรบัรูจากนิยาม

สุขภาพมาสูสุขภาวะใหกับสังคมผานเครือขายประเด็นในระดับจังหวัดและสามารถเช่ือมประสานงานกบัสวน

ภูมิภาคไดบางแลว การสรางความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินจากองคการบรหิารสวนจงัหวัดมาสูองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินทีเ่ล็กลงไประดับองคการบริหารสวนตําบลจึงเปนอีกจังหวะกาว ดวยความเช่ือที่วาชุมชนแต

ละแหงมีวิถีปฎิบัติ มสีภาพปญหา บรบิทที่แตกตางออกไป การลงพื้นทีจ่ัดทําแผนสุขภาพตําบลยังเปนพื้นฐานที่ดีใน

การหลอหลอมเครือขายทองถ่ิน ทองที่ องคกรชุมชน ที่มีอยูและเริ่มทีจ่ะขาดการเช่ือมโยงจากวิถีแหงสงัคม

สมัยใหม สรางความไววางใจ และใชกระบวนการทําแผนทําความรูจักตัวเองทัง้ในมุมสภาพปญหาและศักยภาพไป

ดวย  

ปแรกของการทําแผนสุขภาพตําบลใน ๒๐ พื้นทีผ่านไป แตละตําบลมีกจิกรรมที่เลือกมาดําเนินการ

พรอมๆกับการแลกเปลี่ยนเรียนรูในลักษณะเครอืขาย นอกจากดําเนินกิจกรรมแกไขปญหาตามแผนที่ไดดําเนินการ

มาแลวระหวางน้ันผมกับแกนนําพื้นทีป่ระเมินและวิเคราะหเพื่อคนหาจุดเดนของแตละตําบลไปดวย โดยเช่ือวา

หากจะประสบความสําเรจ็ แตละตําบลจะตองยืนอยูบนฐานที่สอดคลองกบัอัตลักษณของตน การใชพื้นทีเ่ปนฐาน

จะนํามาสูการฟนฟูทุนทางสงัคมที่ถูกมองขาม และนํามาสูการสราง “ตัวตน” ใหมทางสงัคม จําไดวาพื้นที่อบต.ชะ

แล(ในขณะน้ัน) นายกขุนทอง บญุยประวิตร มีความต่ืนตัวสงูมาก ลงมารวมกระบวนการจัดทําแผนสุขภาพตําบล

อยางใกลชิด ผมเห็นโอกาสที่มผีูนําเชนทานนายก แลวที่น่ันก็เปนพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเลก็นาจะ

ทําไดไมยาก ผมเอยปากชวนนายกขุนทองในเวทีรบัฟงความเห็นตอรางธรรมนูญสุขภาพแหงชาติ วาสนใจจะทํา

ธรรมนูญสุขภาพตําบลเปนแหงแรกของประเทศไทยไหม 

ในที่สุดก็กลายเปนที่มาของการทําธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแลในเวลาตอมา 

 



ธรรมนูญสขุภาพตําบลชะแล 

อาศัยตนแบบของธรรมนูญสุขภาพแหงชาติเปนแนวทางในการแบงหมวดหมู และเพิ่มเติมหัวขอหรือ

มาตรการในสวนที่เปนเรื่องเฉพาะหรอืความตองการของพื้นที่ การดําเนินการน้ันแทบทุกอยางเปนเรื่องของ

คณะทํางานตําบลชะแลเปนผูดําเนินการ ทางผมมสีวนชวยก็เพียงใหคําปรกึษาอยูหางๆ โดยเฉพาะแนวทางสราง

การมสีวนรวม การสรางความรูสึกเปนเจาของ ทานนายกขุนทองอาศัยแนวทางดังกลาวไปดําเนินการ จัดต้ัง

คณะทํางานมีทัง้ทีมยกราง ทมีรบัฟงความเห็น ทีมสื่อสารประชาสัมพันธ หลอมรวมคณะทํางานทีม่าจากภาคสวน

ตางๆ ใหมีการเก็บแบบสอบถามปญหาและแนวทางในทุกครัวเรือน แบงกลุมงานที่ลงไปรบัฟงความเห็นในแตละ

กลุมเปาหมายทีเ่กี่ยวของ ซึ่งหลังจากดําเนินการยกรางไปไดสักระยะ นายกขุนทองก็มาปรึกษาเรื่องแนวทางยกราง

วาทําอยางไรใหดูมหีลักวิชาการ ผมใหคําแนะนําไปวาใหคํานึงถึงกลุมเปาหมายคือประชาชน เขียนคําที่อยูใน

ธรรมนูญสุขภาพอยางไรก็ไดใหประชาชนรูเรื่อง เขาใจ เขาถึงไดงาย ตอกยํ้าความมั่นใจวาหากเปนสิ่งที่ชุมชนทําข้ึน

ดวยตนเองแลว ไมควรไปคํานึงถึงบุคคลภายนอกมากนัก เขียนเปนทางการก็ดูมีระยะหางจากความเปนชุมชน

เกินไป  

เกือบหน่ึงปกระบวนการจัดทําแลวเสรจ็ กอนการประกาศใช นายกขุนทองอาศัยประสบการณของนัก

บรหิารจากภาคเอกชน ติดตอชอง ๑๑ ไปออกอากาศพรอมกับจางรถแหเชิญชวนประชาชนใหมารวมเวทีและ

ติดตามขาว การประชาสมัพันธสื่อสารเปนอีกทางหน่ึงที่สงผลตอการสรางการมสีวนรวม และสรางความเช่ือมั่น

ใหกับประชาชนในพื้นที่ จนนํามาสูการประกาศใช โดยมีสํานักธรรมนูญของพื้นที่เปนกลไกรวมดําเนินการกบั

ทองถ่ิน  

ทวาจากน้ันไมนาน ทานนายกขุนทองก็จากพวกเราไป ยังความเศราเสียใจมาใหทุกคนมาถึงทกุวันน้ี 

 

ธรรมนูญสขุภาวะคือรากฐานการพัฒนา 

ธรรมนูญสุขภาพชะแลประกาศใชเมื่อป ๒๕๕๒ ในเวลาตอมากลายเปนแมแบบถูกขยายผลไปทั่ว

ประเทศ ตําบลชะแลเองก็ไดขับเคลื่อนงานธรรมนูญมาจนถึงปจจุบัน  

อยางไรก็ตาม การสรางความเขมแข็งใหกบัชุมชนทองถ่ินจัดไดวาเปนภารกิจที่ควรใหความสําคัญ

มากกวาที่เปนอยู กลาวไดวาชุมชนระดับฐานรากดังเชนตําบลชะแลยังมีอีกมากในสงัคมไทย ที่การพัฒนาอยูใน

สภาพแคระเกร็น ไมตายแตไมโต ขณะที่ชุมชนเองกลบัยํ่าแยย่ิงกวา ถูกแบงแยกและทําลายรากฐานการพึง่ตนเอง

ชวยเหลือกันเองที่มมีานาน เมื่อมีความเจริญเขามาชนบทหลายแหงกลายมาเปนชุมชนเมือง สูญเสียกจิกรรมทีจ่ะ

สรางความเปนชุมชน ผูคนตางคนตางอยู  ไมรูจักมกัจีก่ลายเปนคนแปลกหนาตอกัน สถาบันหลักทางสังคมทีเ่คย

เขมแข็งก็ออนแอลง ไมสามารถสําแดงบทบาทเปนที่พึ่งไดดีเหมือนดังเดิม ประชากรวัยแรงงานที่พอมอียูบางตาง

ยายถ่ินไปนอกพื้นที่ซึง่มีความเจรญิมากกวา เหลอืไวแตเพียงผูสูงวัย เด็กและวัยรุน องคกรปกครองสวนทองถ่ินเขา

มามีบทบาทสําคัญในการพัฒนามากข้ึน แตก็มีปญหาภายในสะสมตัวเองอยูไมนอยโดยเฉพาะจากความขัดแยงทาง



การเมือง เลือกต้ังแตละครั้งทําใหเกิดการเลือกขาง แบงพรรคแบงพวก หลายแหงที่ฝายทองถ่ินและทองที่เดิน

คูขนานกัน แตละพื้นที่จะมีฝายคานกบัฝายสนับสนุน ไมสามารถรวมกจิกรรมกันได บวกกับสภาพปญหาจาก

ภายนอกที่เขามาคุกคามไมวาจะเปนดานยาเสพติด ความตกตํ่าทางเศรษฐกิจ ภัยพิบัติ ฯลฯ ประดังกันเขามา 

เชนน้ันแลว จึงกลายเปนสภาวการณของชุมชนปจจุบันที่กําลังผุกรอน งอนแงน  

หากไมสามารถสรางรากฐานความเปนชุมชนข้ึนมาอยางมั่นคง การตอยอดสิง่ใดกล็วนทําไดยาก และ

ขาดความย่ังยืน หรือไมกเ็ปนไปไดช่ัวครูช่ัวคราวผานภาวะผูนํา 

การสรางรากฐานความเปนชุมชนจึงเปนสิ่งจําเปน ชุมชนตองการสรางปฎิสมัพันธเช่ือมรอยระหวางผูคน 

และพื้นทีซ่ึ่งแตกกระจายเปนเสี่ยงๆ โดยอาศัยปญหาและศักยภาพรวมเปนแรงกระตุน หลอมรวมความเปนชุมชน

ข้ึนมาใหม 

หัวใจของธรรมนูญสุขภาพก็คือการมสีวนรวม ความรูสกึเปนเจาของ ความงดงามของกระบวนการน้ีคือ 

การดึงวิถี ทุนทางสังคม ภูมิปญญา ที่มอียางหลากหลาย กวางขวางในชุมชน มาตอรอง ตานทานความคิดแบบรวม

ศูนยของภาครัฐและกระแสทุนทีม่องทกุอยางแบบฉาบฉวย เขามากําหนดแนวทางการพฒันา รวมสรางอนาคคของ

ตนเอง 

ซึ่งก็คือนโยบายสาธารณะน่ันเอง 

ปจจุบัน แนวทางการจัดทําธรรมนูญสุขภาพตําบลถูกปรบัประยุกตไปในหลายรูปแบบ ไมไดยึดโยงกบั

ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติเหมอืนเดิมอกีแลว ผมเองในเวลาตอมาก็นําไปตอยอดปรบัใชในหลายทาง 

เชน ธรรมนูญเชิงประเด็นเรือ่งกองทุนกลางตําบลพิจิตร ธรรมนูญเชิงภูมินิเวศ เชน ธรรมนูญลุมนํ้าภูมี แลวก็มอีีก

หลายความคิด อาทิ ธรรมนูญเชิงองคกร ธรรมนูญกลุมเฉพาะ เปนตน รอทีจ่ะดําเนินการในพื้นที่ ซึ่งก็แลวแตความ

ตองการของชุมชน  

และเปนเรื่องที่นายินดีเปนอยางย่ิงที่ธรรมนูญสุขภาพแหงชาติในฉบับปจจบุันก็ไดเพิม่หมวดเฉพาะวา

ดวยธรรมนูญพื้นที่ข้ึนมาอีกดวย  

กลาวไดวาแนวคิดการทําธรรมนูญสุขภาพตําบลไดถูกขยายผลไปทั่วประเทศ และนําไปใชกันอยาง

แพรหลาย หลากหลายลกัษณะ กลายเปนอีกเครื่องมือหน่ึงของทางสังคมที่เปนสาธารณะไปแลว 

 

ตัวอยางพ้ืนท่ีธรรมนูญสขุภาวะ  

นอกจากธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแลแลว ในพื้นที่ภาคใตตอนลางกม็ีอีกหลายพื้นที่ที่นาสนใจ อาทิ 

ธรรมนูญสุขภาวะชุมชนตําบลทาขาม “ชันชี” นาทอน สตูล ธรรมนูญสุขภาวะอําเภอกันตัง หรือทีก่ําลงัดําเนินการ

อยูในปจจุบัน อาทิ อบต.ปากนํ้า จงัหวัดสตูล ที่น่ีมกีารขับเคลื่อนประเด็นเรือ่งการจัดการขยะ ซึ่งไดจัดทําเปน

ธรรมนูญสุขภาพข้ึน มีกิจกรรมหลากหลาย เชน มหกรรมอาหารทะเล เทศกาลงานตางๆของอบต.  โดยพยายาม

ลดการใชโฟม เปนการรณรงคจากกจิกรรมเลก็ๆ ในการจัดทําธรรมนูญเพือ่สุขภาพเริ่มจากการศึกษาประเด็น



ปญหาและกลุมที่ประสบปญหา ในพื้นทีป่ากนํ้ามีกจิกรรมเดนคือเรื่องของการทองเที่ยว มีนักทองเที่ยวจํานวนมาก

ทั้งภายในและภายนอก  ซึ่งประสบกับปญหาเรือ่งการจัดการขยะสงผลดานมลภาวะในพื้นที่เปนอยางมาก ที่ผาน

มาทางอบต.ไดมีการจัดการขยะโดยรบัขยะไปกําจัดแตไมคุมกับการลงทุน  จึงไดมีแนวคิดที่จะขับเคลื่อนเปน

ธรรมนูญในการแกไขปญหาขยะ ซึง่ในการจัดกิจกรรมงานตางๆจะหาแนวทางเพื่อจัดการขยะและลดจํานวนใหได

มากที่สุด มกีิจกรรมสงเสรมิและสรางความเขาใจใหนักทองเที่ยวไดเขาใจถึงกติกาขอตกลงรวมกันในการมา

ทองเที่ยวบรเิวณหาดปากบาราและบรเิวณแหลงทองเที่ยวอืน่ๆของจงัหวัดสตูล   

 ตําบลปากนํ้ามีพื้นที่ ๔๐ ตารางกิโลเมตร จํานวนประชากร ๑๐,๐๐๐ กวาคน ๓,๐๐๐ ครัวเรือน 

ประชากรที่มมีากทีสุ่ดคือบานปากบารา และหมูบานเกาะบุโหลน ซึง่มีกลุมชาวเลอูรงัลาโวยจํานวนหน่ึง ตําบล

ปากนํ้ามลีักษณะสภาพพื้นที่เปนชายฝงทะเลอันดามัน สวนใหญมีศักยภาพทางการทองเที่ยว มีนักทองเที่ยวมา

ทองเที่ยวจํานวนมาก โดยเฉพาะบริเวณเกาะหลีเปะ  

 การขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเริ่มจากปญหาในเรื่องของการจัดการขยะ ขยะสวนใหญเกิดจาก

นักทองเที่ยว มีการจัดการโดยใชงบประมาณจํานวนมาก โดยเฉพาะ ชวง ๔-๕ ปที่ผานมาถือวาเปนวิกฤติของพื้นที่

ก็วาได มีขยะจํานวนกวา ๑,๐๐๐ ตัน/วัน คาจัดการประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ กวาบาท    

 จากสถิติป ๒๕๕๙-๒๕๖๑ ปริมาณขยะเพิ่มข้ึนเรื่อย จงึไดมแีนวคิดทําธรรมนูญการจัดการขยะปลอดโฟม 

วิธีการที่ดําเนินการคือ กติการวม สรางความเขาใจใหกบัชุมชน โดยรณรงคในงานเทศกาลตางๆของอบต.ปากนํ้า  

เชน มหกรรมอาหารประจําป ในพื้นที่หมูที่ ๒ บานปากบารา ซึ่งเปนพืน้ที่ทีม่ีปญหาขยะและศักยภาพในการจัดการ

ขยะ มีการประชาสัมพันธและมกีติการวมกันหามใชกลองโฟมเด็ดขาด ผลที่ไดจากการจัดกจิกรรมไดรับความ

รวมมือจากผูประกอบการ และขับเคลื่อนไปยังชมรมอาหาร ภาคธุรกิจตางๆรวมทั้งกรมอทุยาน มีการใชวัสดุ

ทดแทนกลองโฟม เชน หอขาวดวยวัสดุธรรมชาติ  กลองขาวพลาสติก กลองชานออย  ซึ่งลดขยะไดเกอืบ ๑๐๐%   

จากการขับเคลื่อนกจิกรรมขยะปลอดโฟมในพื้นที่ทําใหไดรบัรางวัลตําบลนํารองในการจัดขยะในป ๒๕๕๙  และได

นํามติสมัชชาฯป ๒๕๕๙ มาขับเคลื่อนโดยใชพื้นทีป่ากนํ้าเปนพื้นที่นํารองฯ  

 บทเรียนจากการดําเนินกิจกรรมในพื้นที่ตําบลปากนํ้า คือ  

ข้ันตอนแรกมีการวางแผนขับเคลือ่นการจัดการขยะในพื้นที่ ออกแบบแผนต้ังแตตนนํ้า-ปลายนํ้า จัดเวที

สรางความเขาใจ มีกลุมตางๆ เขามารวม ตัวแทนชุมชน ผูนําศาสนา องคกรตางๆ แลวนําขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน 

จัดทํารางธรรมนูญ และประกาศใช สิ่งทีส่ําคัญคือการใชเครือ่งมือ  เชน  การประชุมกลุมยอย  ดําเนินการ

จนกระทั่งสามารถจัดใหมีทําเนียบเครือขาย สิ่งที่ไดคือมีเครอืขายการทํางานที่เพิม่ข้ึน แตละหมูบานจะมีการทํา

เปนกติกายอยๆ ข้ึนมา แตกตางกันตามสภาพภูมินิเวศน เชน อาจเปนกติกาในเรื่องของการประกวดซอยสะอาด

บานนาอยู การจัดต้ังธนาคารขยะในศูนยตาดีกา  จุดแลกเปลี่ยนขยะในหมูบาน การทําปุยหมักจากขยะ สถานที่

เก็บขยะกลางของหมูบาน คอเต็บรวมกบัอบต.ในการจัดต้ังกองทุนขยะ  และบางพื้นทีม่ีบทลงโทษดวย เชน บานโก



ตา มีธนาคารขยะในหมูบาน ทําตัวช้ีวัดเกณฑเขียวเหลืองแดง หากสมาชิกไมมสีวนรวมจะมีการตัดสวัสดิการตางๆ

ที่มีในชุมชน 

ในการขับเคลื่อนเริ่มจากประเด็นทีเ่ปนปญหา ใหทุกคนทีเ่กีย่วของระดมปญหารวมกันในรูปแบบตางๆ  

ในการจัดทําธรรมนูญอาจใชภาษาแบบชาวบาน แลวคอยมาแปลงเปนภาษาวิชาการ   

มีขอเสนอการลดการใชโฟม เชน  ตองการใหผูประกอบการเปลี่ยนการใชโฟมเปนวัสดุธรรมชาติอยางอื่น

ทดแทน เชน โฟมชานออย ซึ่งมีขอตกลงรวมกันทั้งหมด ๑๖ ขอ 

ขอจํากัดในการทําธรรมนูญ บางเรื่องไมสามารถนําเขาสูขอบัญญัติตําบลได ทําใหขับเคลื่อนไมได จึงได

เฉพาะเจาะจงไปทีเ่รือ่งใดเรื่องหน่ึงที่ชาวบานและผูมสีวนไดสวนเสียมีสวนรวม และไดใชประเด็นเรื่องการลดการใช

โฟมเปนตัวขับเคลือ่น การทํางานประเด็นเลก็จะทํางายกวาทําในภาพรวมใหญ โดยการทํางานวัดกันที่ผลของ

ความสําเรจ็ 

หรือกรณี ธรรมนูญสุขภาวะตําบลทาขาม อําเภอหาดใหญ จงัหวัดสงขลา ตําบลทาขามตอยอดจากฐาน

ระบบสุขภาพในพื้นที่ และตองการลดชองวางการทํางานระหวางทองถ่ินและทองที่ เริ่มดําเนินการเมื่อป ๒๕๕๔ 

โดยการทําปฏิญญารวมกันเครือขายรวมสรางทองถ่ินภาคใต หลังจากเกิดภัยพิบัติใหญในภาคใต มีขอตกลงทีจ่ะ

ดําเนินการในเรื่องภัยพิบัติ สวัสดิการ การจัดการทรพัยากรธรรมชาติ การสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัยและ

ธรรมนูญทองถ่ิน โดยการทํางานจัดทําธรรมนูญสุขภาวะ คณะทํางานทาขามใชคําอื่นที่เรียกงายๆ เพื่อใหชุมชน

เขาใจ แตมีเปาหมายการพฒันาชุมชนรวมกันภายใตบรบิทพืน้ที่เปนสิ่งสําคัญมากกวาคําเรียกช่ือ ควบคูกับการ

วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน หลายสิ่งหลายอยางทีเ่ปลี่ยนไปในชุมชนไมวาจะเปนเรือ่งอาชีพ ความกตัญูรูคุณ คานิยม

เหลาน้ีเริ่มหายไปจากสังคมไทย ปญหาสิง่แวดลอม ขยะ หมูบานจัดสรรเริ่มเขามาขยายในชุมชนมากข้ึนปญหา

ระหวางคนทีอ่ยูเดิมกับคนทีเ่ขามาอยูใหม ตําบลทาขามเริ่มเติบโตเร็วมาก การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจราคายาง 

ขาว ปาลมตกตํ่า การเปลี่ยนแปลงของกระแสบริโภคนิยม การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมสุขภาพที่ไมเหมาะสม 

กฎหมูบานที่มีอยูเดิมไมทันสมัย จากสภาพปญหาตางๆทีเ่กดิข้ึนในตําบลนํามาเพือ่สูการพฒันาสุขภาวะของชุมชน  

โดยมีข้ันตอนกระบวนการดําเนินงาน เริ่มตนต้ังแต ๑.แตงต้ังคณะกรรมการกลาง เพื่อดําเนินการยกรางธรรมนูญ

สุขภาวะชุมชนตําบลทาขาม ๒.จัดเวทียอยทําความเขาใจ เหตุผลความจําเปน เกี่ยวกบัการมีและการใชธรรมนูญ 

๓.ประชุมเพื่อกําหนดขอบเขตและรายละเอียดการดําเนินงาน ๔.ดําเนินการเก็บขอมูล ประมวลผลขอมลู ๕.

กําหนดประเด็นที่จะยกรางธรรมนูญ ๖.ยกรางธรรมนูญเปนหมวดตางๆ ๗.ประชาพจิารณ ๘.ปรับปรงุแกไขราง

ธรรมนูญ บทเรียนสําคัญของที่น่ีก็คือ การมเีจาภาพ การมีสวนรวมโดยจะมีคณะทํางานแตละภาคสวนของชุมชน

เขามามีสวนรวมทั้งตําบล ตองรับรูรับทราบเหมือนๆกัน วาทําแลวชาวบานไดรับผลประโยชนอะไร    

ธรรมนูญสุขภาพเปรียบเสมือนเครื่องยนตดีเซลทีเ่ติมนํ้ามันวีเพาเวอร...นายกสินธพใหความหมาย 

การจัดทําธรรมนูญตําบลสุขภาวะ เริ่มดวยการต้ังคณะกรรมการจากภาคสวนตางๆ โดยมีปลัดอําเภอมา

เปนประธานคณะทํางาน มีการวิเคราะหตัวเอง พิจารณาความเปลี่ยนแปลงทางสงัคมในแตละดาน กําหนด



เปาหมายรวมการจัดทําธรรมนูญ การรวบรวมขอมลูสภานการณ ศักยภาพ และเริ่มเขาสูการยกรางในพื้นที่หมูบาน

นํารอง จากน้ันนํามาสูการขยายผลระดับตําบล จัดทําแบบสอบถามระดับครัวเรือนใหเกิดการมสีวนรวมอยาง

กวางขวาง ครอบคลุม การประชาพิจารณ และจัดงานประกาศใชธรรมนูญโดยนําทุกฝายมาลงนามความรวมมือ ใช

พิธีกรรมทางศาสนามาสรางความสําคัญ มาจนนํามาสูการขับเคลือ่นดวยการแบงงานกัน ในสวนทองถ่ินกจ็ะแบง

ภารกิจไปตามฝายตางๆมีภาระหนาที่ในบางหมวดบางขอดําเนินการ พรอมขยายความสําเรจ็ รวมไปถึงเพิ่มเติม

มาตรการเชิงปฎิบัติใหมๆ  เชน การถมที ่

 

การใหความหมาย ความรู ความเขาใจตอธรรมนูญสุขภาพ  

กอนการลงมือจัดทําธรรมนูญสุขภาพ ควรมีแกนนําหรอืผูนําที่เช่ือมั่นในแนวทางการมสีวนรวมของ

ธรรมนูญสุขภาพ ชักชวนคณะทํางานและตัวแทนความคิดของชุมชน อาศัยภาวะผูนําทั้งทางการและผูนําธรรมชาติ

เหลาน้ีมาเปนแกนขับเคลื่อน เริ่มดวยการสรางการรบัรูความหมายของธรรมนูญสุขภาพเปนสิ่งสําคัญลําดับแรกๆ ที่

จะตองดําเนินการเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน และเปนหวัใจของงานก็วาได  

กลาวสําหรบัประชาชนทั่วไปที่คุนชินกับรฐัธรรมนูญมกัตีความทําความเขาใจความหมายของธรรมนูญไป

ในทิศทางของกฏหมาย ซึ่งก็ไมใชเรื่องแปลก อยางไรก็ดี ภาษาเปนสิง่ที่มนุษยสรางสรรคข้ึนจงึไมสามารถอธิบาย

ความหมายอยางตายตัวดวยอาจผันแปรแตกตางไปตามประสบการณ ความหมายของธรรมนูญสุขภาพก็

เชนเดียวกัน มุมมอง ณ ปจจบุันกลาวไดวามีทั้งความหมายที่ตราไวเปนกฏหมายและมีทัง้ที่มลีักษณะเปน 

“ปลายเปด” กลาวคือ มีการผสมผสานทัง้ความหมายที่ยึดโยงจากสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ(สช.)ได

เปนผูบัญญัติไวเปนหลกัการรวม และเกิดจากพื้นทีเ่ปนผูนิยามความหมายตามประสบการณความรูความเขาใจของ

ตน โดยสรุปกเ็ปนไปใน ๓ ลักษณะ กลาวคือ ๑)การสรางนโยบายสาธารณะแบบมสีวนรวมในพื้นที่ตําบล มุงเนน

การกําหนดเปาหมาย มองภาพอนาคตหรอืทิศทางการพฒันา ใหเปนไปตามเจตนารมยของประชาชน อันจะ

นําไปสูสุขภาวะที่เปนปลายทาง เมื่อดําเนินการธรรมนูญแลวสามารถนํามาสูการจัดทําแผนชุมชน หรือแผนพัฒนา

ตําบล หรือออกเปนขอบัญญัติทองถ่ินตอไป ๒)เปนปฎิบัติการทางสังคม ไดแก การทํากติกาชุมชน ขอตกลงชุมชน 

มาตรการทางสังคม สัญญาใจ “ชันชี” บางพื้นที่ใชคําวา ฮูกุมบากสั ขอกําหนด สญัญาประชารัฐชุมชน ขอบญัญัติ 

ฯลฯ เปนเสนทางไปสูความรมเย็น หรอืสุขภาวะของชุมชนเชนกัน ขอตกลงดังกลาวจะนําไปสูการปฎิบัติรวมกัน 

และ ๓)เปนพื้นที่กลางทางสังคม ความหมายเชนน้ีมุงเนนการถักทอสานพลังในลกัษณะเครือขายแนวราบ สรางปฎิ

สัมพันธระหวางกัน เรียกไดหลายอยาง อาทิ สภาพลเมือง “หลา” กลาง หรือสภาซูรอ เปนตน โดยใชธรรมนูญเปน

เครื่องมือ ในการสรางกระบวนการเรียนรู ไดเรียนรู รูจักตัวเอง รูจกัหมูบานชุมชน  เมื่อคนไดเรียนรูเขาใจแลวจะ

นําไปสูการปฏิบัติไดงาย โดยเฉพาะการปฏิบัติเปนเรื่องๆ ทําจากเรื่องเลก็ๆทําเรือ่งงายๆ โดยนําไปปฏิบัติใหเห็น

เปนรปูธรรมทีส่ําคัญ 



ทั้งน้ีเกิดข้ึนบนฐานใชพื้นที่เปนที่ต้ัง คํานึงถึงสภาพปญหา ศักยภาพ สอดคลองกับแนวจารีตประเพณี 

คานิยม วิถีชุมชน ซึ่งแตละแหงจะมีไมเหมือนกัน  

ในการสื่อสารจึงไมจําเปนจะตองใชคําวา "ธรรมนูญ" นํา ใหเลือกคําทีส่ื่อสารกบัประชาชนไดงาย 

ทั้งน้ีธรรมนูญสามารถดําเนินการในลักษณะ ธรรมนูญเชิงพืน้ที่(หมูบาน ตําบล อําเภอ ลุมนํ้าฯลฯ) เชิง

ประเด็น(การจัดการขยะ การเงิน การทองเที่ยวชุมชน ฯลฯ เชิงกลุมวัย/กลุมเฉพาะ(เด็ก ผูสงูอายุ คนพิการ 

พระสงฆ) เชิงองคกร (วัด/มสัยิด โรงเรียน อปท. ฯลฯ) 

ลวนแลวแตสามารถนําไปปรับใชตามบริบทและความตองการ 

 

ประชาธิปไตยทางตรง 

ธรรมนูญสุขภาพนอกจากจะมจีุดเดนทีเ่ปนเครื่องมือและกระบวนการในการสนองตอบปญหาและ

ศักยภาพของพื้นที่แลว ธรรมนูญสุขภาพยังเปนพลงัรวมในการถักทอเครือขายการทํางานที่อยูบนฐานการ

ดําเนินงานดวยความตอเน่ือง มีพฒันาการไปตามพลวัตรของสังคม ยืดหยุนไปตามบรบิทของแตละแหงหนตําบลที่

ดําเนินการ จนไดรบัการยอมรับนําไปใชกันอยางแพรหลาย ทั้งที่ชุมชนเองก็มเีครื่องมือในการพฒันาอยูไมนอย แต

ทําไมไมไดการยอมรับ ผมเช่ือวาเครื่องมือเหลาน้ันที่สุดแลวไมสําคัญเทากบักระบวนการที่นํามาใช กลาวคือ 

ธรรมนูญสุขภาพเปนกระบวนการทําใหนโยบายสาธารณะเกดิข้ึนและดํารงอยูโดยประชาชน เพื่อประชาชนใน

ระดับพื้นที่โดยตรง เชนน้ันแลว ในอีกแงมมุหน่ึงความแตกตางสําคัญที่ธรรมนูญสุขภาพตําบลโดดเดนข้ึนมาได 

จําเปนที่จะตองมีความเช่ือพื้นฐานสําคัญอีกอยางรองรบัดวย ก็คือ ความเช่ือในหลักการประชาธิปไตย   

หลักเสรีภาพ ความเทาเทียม ไดถูกนํามาใชเพื่อใหเกิดการมสีวนรวมและเปนเจาของถึงระดับตัวบุคคล

ของประชาชน ผสมผสานกบัการใชความรูในการสรางนโยบายสาธารณะ และการมีวิสัยทัศนการพฒันาของผูนําที่

พึงอาศัยภาวะการนํา  

และทีม่ีความกาวหนามากๆ กลาวคือ ความสามารถถมเต็มชองวางอันมหาศาลที่ประชาธิปไตยระบบ

ตัวแทนไมสามารถดําเนินการได  

ตราบใดทีส่ังคมตองการการกระจายอํานาจ ความตองการสนองตอบตอปญหาและการพฒันาที่

สอดคลองกบัศักยภาพและบรบิทของพื้นที่ยังเปนความปรารถนาของชุมชนระดับฐานราก กระบวนการจัดทํา

ธรรมนูญเอื้อใหเราสามารถเติมเต็มชองวางของประชาธิปไตยในระบบตัวแทนดวยการสรางการมสีวนรวมระดับ

บุคคลหรือระดับครัวเรือน พูดงายๆก็คือธรรมนูญสุขภาพสามารถสรางกระบวนการมสีวนรวมรองรับประชาชนถึง

ระดับปจเจก หลายมาตรการในธรรมนูญสามารถสรางกระบวนการประชาธิปไตยทางตรงดวยซ้ํา ทําใหเกิดพลงั

สรางความรูสกึเปนเจาของ ประชาชนสามารถมีสวนรวม เสนอแนะ อีกทั้งรับประโยชนและรวมรับผิดชอบนโยบาย

สาธารณะทีเ่กิดข้ึนน้ันไดดวยตัวเอง 



ประการสําคัญ คือสรางเสรมิทักษะประสบการณการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในระดับฐานราก

ใหกับประชาชนไดอยางแทจรงิ 

 

แกนนําคือจุดเร่ิมตน “ระเบิดจากขางใน” 

หากกลาวในแงกระบวนการขับเคลือ่นแลว หัวใจทีส่ําคัญทีส่ดุของงานแลวกเ็ปน “กระดุมเม็ดแรก” ของ

การดําเนินงานก็คือแกนนํา นับเปนบุคคลสําคัญที่สุดทีจ่ะเวนกลาวถึงเสียไมไดในการดําเนินงานธรรมนูญสุขภาพ

ตําบล ความจรงิในขอน้ีมาจากการสรุปบทเรียนรวมกันในหลายครั้ง ธรรมนูญสุขภาพจะเริม่ข้ึนไดตองมาจากคนใน

พื้นที่หรือแกนนําขับเคลื่อน แกนนําที่วาจะเปนใครก็ไดขอใหมีความรู ความเขาใจในความหมายของธรรมนูญ

สุขภาพ และมีความเช่ือมั่นตอกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมสีวนรวม มีแกนนําแลวนํามาสูการสราง

คณะทํางาน สรางทีมในการทํางานรวมกัน แกนนําที่วาเปนใครไดบาง อาท ิ

(๑) นายกอบต./นายกเทศบาลนําซึ่งจะทําใหขับเคลื่อนไดงายที่สุด  

(๒) รพ.สต./หมอนํา อบต. ขับเคลื่อนชุมชนมสีวนรวม นําระบบบริการหรืองานสาธารณะสุขไปเช่ือมโยง

กับปจจัยทางสังคมและอื่นๆไดงาย 

(๓) ผูนําทองที่นําขบวน เช่ือมโยงผูนําทองถ่ินและชุมชน สามารถตอยอดจากกฏระเบียบของหมูบานที่

เนนเพื่อการปกครองมาเพิ่มขอตกลงเพื่อการอยูรวมกันอยางสงบสันติ 

(๔) พระ ผูนําศาสนาเปนแกนนํา เช่ือมโยงชุมชน ทองถ่ิน ทองที่ กรณีที่ทองถ่ินทองที่มีความขัดแยง 

จําเปนตองมีคนกลางมาดําเนินการ 

(๕) จิตอาสา แกนนํา เปนฝายนําและชุมชนเปนคนขับเคลื่อน  

จากภาวะผูนําหรือแกนนําเดินหนาไปสูการมีธรรมนูญสุขภาพ มีนัยที่สําคัญคือ เปนกติกาที่กําหนด

อนาคตของชุมชนรวมกัน เชน โมเดลตําบลนาทอน เปนเรื่องของความทุกขของหมูบาน ซึ่งนายกฯเปนคนกลาง

ประสานงานใหเกิดพื้นที่หารือรวมกัน จนนําไปสูการเช่ือมโยงกับแผนพัฒนาทองถ่ิน แผนงานกองทุนหลักประกัน

สุขภาพตําบล การมีนายกฯนําสามารถขับเคลื่อนไปไดงาย   

คนเคลื่อนกระบวนการสวนใหญจะเปนแกนนํา จําเปนทีจ่ะตองมีองคประกอบแกนนําที่หลากหลาย 

สมดุล เมื่อนายกหรอืปลัดยายก็สามารถขับเคลื่อนตอได ปรบัใชใหสอดคลองกบัวิถีชุมชน ประเพณี ศาสนา เมื่อมี

การข้ึนรปูของประเด็นทําใหเห็นมาตรการหรือขอตกลงของชุมชน ที่เห็นทุน เห็นปญหา เพื่อขับเคลื่อนในการแกไข

ปญหา  เชน ตําบลนาเกต ปตตานี ขับเคลื่อนชุมชนทองถ่ินนาอยู มีกติกาฮูกุมปากสั เปนขอตกลงรวมกัน โดยมี

การทบทวนกันทุกวันศุกร เปนสัญญาที่เกิดข้ึนแลว แตช่ือเรยีกอาจแตกตางกัน โดยมีขอตกลงรวมกันในแตละ

ประเด็น เชน ประเด็นยาเสพติด หรอืธรรมนูญสุขภาพในจังหวัดตรัง เกิดจากการขับเคลื่อนของปลัดอบต. เห็น

เครื่องมือเห็นแนวทางในการขับเคลื่อน การทํางานเริ่มตนจากประเด็นปญหาของพื้นที่ มีการดูงานที่ตําบลทาขาม 

ความพรอมของพื้นที่มีความสําคัญ และตอบโจทยใหไดวาชุมชนจะไดรับประโยชนอะไร    



ตําบลนาทอม จังหวัดพัทลุง ประสบปญหาเรื่องนํ้าในคลองและขยะ จึงใหมีขอตกลงสืบชะตาคลองนา

ทอม ขับเคลื่อนโดยเทศบาลรพ.สต.และกลุมองคกรตางๆ ปจจบุันเริ่มมผีลจากกติกาของชุมชนเกิดข้ึน เชน 

กิจกรรมสรางแหลงเพาะพันธุปลา ปลูกตนไม การจัดการขยะ การเลี้ยงผึ้ง โดยทําใหกติกาดังกลาวกลายเปนวิถี

ปกติของชุมชน และประชาสมัพันธสือ่สารใหชุมชนรบัรูอยางตอเน่ือง 

ตําบลชะรัด จงัหวัดพทัลงุ กิจกรรมธรรมนูญทีท่ําในพื้นที่ถือเปนเรื่องแปลกใหม แกนนําใหความสนใจ

และใหความรวมมืออยางมาก ในเบือ้งตนไดมาศึกษาดูงานทีอ่บต.นาทอน แลวกลับไปปฏิบัติการณในพื้นที่ 

ชวงแรกๆ ชาวบานไมคอยเขาใจ แตเมื่อทําไปสกัพักชาวบานจะเขาใจมากข้ึน จนในทีสุ่ดเกิดเปนธรรมนูญของ

ตําบลชะรัดข้ึน เนนในเรื่องสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดลอม ตอนน้ีทุกครัวเรือนมกีารคัดแยกขยะ ปริมาณขยะลด

นอยลงมาก   

ตําบลดอนทราย จังหวัดปตตานี  เริ่มจากธรรมนูญผูสูงอายุ มีผูนําทองที่ ผูนําศาสนา รพ.สต.ปราชญ 

ผูสงูอายุในตําบล ขอตกลงรวมมาจากความสมัครใจ แบงเปนสุขภาพทางกาย สุขภาพฟน สวัสดิการทางสังคม เชน 

หมวดสุขภาพทางกาย ผูสงูอายุอยากมีสุขภาพที่ดีในการกินผักผลไมทกุวัน มีการผลกัดันธรรมนูญไปสูหลักสูตรของ

โรงเรียนและกติกาของมสัยิด นอกจากน้ีจะผลกัดันเขาสูแผนของอบต. และหนวยงานทีร่ับผิดชอบ โดยจะมีการ

ขับเคลื่อนศูนยดูแลผูสูงอายุ และการจัดการขยะตอไปในอนาคต 

ตําบลนาเกต จังหวัดปตตานี เริม่จัดทําธรรมนูญเมื่อป ๒๕๕๓ แตไมสามารถประกาศเปนธรรมนูญได 

เน่ืองจากปญหาทางการเมอืง ใชสภาซูรอ เปนกลไกขับเคลื่อน โดยมีกติกาหามจุดประทัดในเดือนรอมฏอน เมื่อมี

การประกาศกติกา ทําใหมีการเลิกการขายประทัดในหมูบาน อันตรายอุบัติเหตุจากการจุดประทัดไมมี และไมมี

เหตุการณความเขาใจผิดกันระหวางชุมชนพุทธมสุลมิอีกดวย นอกจากน้ีมีการนําขยะมาแลกภาษีบํารงุทองที่ มีการ

คัดแยกขยะในพื้นที่ รณรงคในโรงเรียนใหมีการงดใชกลองโฟม โดยใหนักเรียนนําปนโตมารบัประทานอาหารแทน 

ในการประชาสัมพันธกิจกรรมจะรวมกบัชมรมผูสูงอายุเปนกระบอกเสียงประชาสัมพันธในหมูบาน ขยายผลไปสู

กิจกรรมงานบญุ นําขวดนํ้ามาบริจาคใหวัดหรือมัสยิดบํารงุทางศาสนา มีกจิกรรมดูแลผูสูงอายุในภาวะพึ่งพิง มี

คลินิกผูสูงอายุในพื้นที่ ใชระบบคอมพิวเตอรเช่ือมโยงกับโรงพยาบาลสามารถสั่งยาได เปนการลดภาวะแออัดอยูใน

โรงพยาบาล  การประกาศสัญญาชุมชนเรื่องการไมสูบบุหรี่ในมัสยิด โดยใชผูนําศาสนามาเปนแกนขับเคลื่อน มี

บุคคลตนแบบในการลดบหุรี่  หลังจากน้ีจะยกระดับกติกาแตละเรื่อง หรือเพิ่มเติมในแตละหมวด เปนการทบทวน

มาตรการ/กติกาในชุมชน เพื่อขยับไปสูแผนของทองถ่ิน 

ตําบลควนรู จงัหวัดสงขลา กระบวนการมีสวนรวมใชแรงจูงใจในการใหชุมชนเขามา ใชทุนที่มีอยูจาก

แผนแมบทชุมชน และมีผูนําสามขา(ทองถ่ิน ทองที่ ชุมชน) เปนตัวขับเคลื่อน กองทุนสปสช.เปนเครื่องมือโดยใช

คณะทํางานโดยมีนายกอบต.เปนประธานและแตงต้ังคณะทาํงานรวม โดยมีตัวแทนทุกหมูบานขับเคลื่อน ให

ความสําคัญของธรรมนูญโดยมีกติกาวาโครงการตางๆที่จะของบประมาณจากกองทุนสุขภาพตําบลตองมกีารบรรจุ



ในธรรมนูญสุขภาวะหมูบาน เพื่อใหทุกคนเห็นความสําคัญของธรรมนูญ เพือ่ใหธรรมนูญเปนแนวทางไปสูเปาหมาย

ของชุมชนทองถ่ินนาอยู   

หรือการจัดทําธรรมนูญจังหวัด เชนที่สงขลาหยิบยกเฉพาะการจัดเลี้ยงแบบบรกิารตนเองในงานพิธีตางๆ 

ดําเนินการไดทัง้ ๑๖ อําเภอ ใชเวลาดําเนินการ ๓-๕ ปตอเน่ือง ขยายผลจากตนแบบจัดเลี้ยงแบบบรกิารตนเองใน

งานศพที่อําเภอนาทวีทีม่ีการดําเนินกจิกรรมจนเปนปกติประจําวันมานานนับสิบป เมื่อขยายผลในระดับจังหวัดจึง

มีการรณรงคเพื่อสรางกระแส ทําสปอรตวิทยุ เพื่อประชาสัมพันธ การมอบประกาศนียบัตร การทํา MOU กับ

หนวยงานทองถ่ินที่รวมดําเนินการ มกีารทําโปสเตอรสือ่สารรณรงคนําไปติดในงาน ถอดบทเรียนความแตกตาง

ระหวางการจัดงานแบบปกติกับจัดงานแบบบริการตนเอง บวกกับขอตกลงการไมใชถุงพลาสติก การเลี้ยงนํ้าอัดลม 

ใชเทคนิคสื่อสารหลายๆ เทคนิค ซึ่งสามารถลดรายจายในการจัดเลี้ยงและทําใหสุขภาพดีข้ึน และนําเสนอผูวา

ประกาศเปนนโยบาย สนับสนุนชุดอุปกรณกลางประจําอําเภอ นับแตน้ันก็เกิดกระแสแพรกระจาย วัดแตละแหง

นําไปปรบัใช เกิดรูปแบบที่ลงตัวหลากหลายไปตามพื้นที่ จนกลายเปนคานิยมรวมของคนในจังหวัด  

บทเรียนน้ีทําใหเห็นวาบางเรื่องไมจําเปนตองมสีวนรวมโดยตรงกบักลุมเปาหมาย แตสามารถทําใหเกิด

แรงจงูใจใหคนอยากลงมือทําเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดวยตัวเอง โดยอาศัยกระแสสังคมกระตุนใหเกิดการยอมรบั

ควบคูไปกับการสรางแรงผลักดันภายใน เพียงแตขอใหเห็นเปนธรรมนูญในรปูแบบ “กินได จับตองได” สามารถ

อธิบายไดวานําไปสูการเปลี่ยนแปลงไดอยางไร  

ปจจุบันสงขลากําลงัดําเนินการธรรมนูญ... “เปลี่ยนขยะเปนกองบญุ” ดวยการทอดขยะผาปารีไซเคิลนํา

เงินที่ไดเพื่อชวยเหลือคนยากลําบาก เปนรปูแบบหน่ึงของการขับเคลื่อนที่ตอยอดจากธรรมนูญการทําอาหารจัด

เลี้ยงแบบบรกิารตัวเอง 

นอกจากน้ันแลวจังหวัดอื่น เชนในพื้นที่ปตตานีเองกม็ีกติการวมกันในการจัดงานตางๆ อาทิ งานศพ งาน

บวช ประกาศเปนงานศพปลอดเหลา และจะมีการมอบประกาศนียบัตรใหกับงานศพที่ปลอดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 

ซึ่งเปนพื้นทีม่าตรการรปูธรรมเล็กๆแตทําไดจรงิ  

การทําธรรมนูญโดยสรุปจึงอาจเขียนกติกาเพียงสั้นๆ ที่ทําใหชุมชนเห็นความสําคัญและเกิดการ

ปรับเปลีย่นจรงิ 

   



 
แผนภูมิที่ ๑ แสดงแนวทางจัดทําธรรมนูญสุขภาพ 

 

ขาขึน้ 

ขาเคลื่อน 

ขาประเมิน 

จดัประชุมสร้างความเข้าใจ 



แนวทางจัดทําธรรมนูญสุขภาพ 

ปจจุบันการจัดทําธรรมนูญสุขภาพไดถูกนําความรูมาเผยแพรหลากหลาย และแมนวาจะมีแนวทาง

ดําเนินการที่ไมเหมือนกัน แตก็มีหลักการรวมบางประการที่สามารถยึดถือไปดวยกัน ผมขอสรุปแนวทางใน

ภาพรวม โดยยนยอจากแผนภูมิที่  ๑ ขางบน ใหเห็นชัดมากข้ึนวาในการจัดทําธรรมนูญสุขภาพตําบลน้ัน

ประกอบดวยกระบวนการสําคัญ ๓ ข้ันตอนที่เรียกอยางไมเปนทางการ ไดแก  

๑.“ขาข้ึน”  

๒. “ขาเคลื่อน” 

และ ๓. “ขาประเมิน” 

โดยในแตละข้ันตอนสําคัญยังมีข้ันตอนยอยๆ สอดแทรกอยูดวยอีกหลายข้ันตอน สวนจะมากจะนอย

หรือจะเพิ่มข้ึนลดลงในการดําเนินการดังกลาวควรจะตองพิจารณาวิเคราะหตนทุนเดิมของพื้นที่ประกอบไปดวย 

การจัดทําธรรมนูญสุขภาพคือการสานพลังเราจะยนยอหรือทําใหครบกระบวนการแคไหนอยางไร คงไมมีสูตร

สําเร็จแนนอน เอาเปนวาควรทําใหครบกระบวนการใหไดมากที่สุด  

ทั้งน้ีมีรูปแบบกิจกรรมสําคัญ หรือที่เรียกวาเปน “ขาข้ึน” ของกระบวนการ ที่สามารถดําเนินการได

หลายแนวทางดังน้ี 

(๑)การจัดประชุมสรางความเขาใจ เราสามารถเริ่มกระบวนการจัดทําธรรมนูญสุขภาพดวยการประชุม

เครือขายระดับตําบล ในข้ันตอนน้ีแกนนําทองถ่ินหรือผูรับผิดชอบควรประสานตัวแทนความคิดจากภาคสวนตางๆ 

โดยเฉพาะผูนํา ๔ เสาหลักและตัวแทนความคิดของแตละกลุมครอบคลุมผูที่มีสวนไดสวนเสียในตําบล ไดแก 

ทองถ่ิน ทองที่ ผูนําศาสนา ผูนําชุมชน โรงเรียน กศน. ราชการสวนภูมิภาค สภาองคกรชุมชน ปราชญชุมชน กลุม

อาชีพ กลุมวัย เปนตน คัดเลือกตัวแทนที่สามารถใหขอเสนอแนะและไดรับการยอมรับจากแตละกลุมจํานวน ๓๐-

๕๐ คน และสรางโอกาสประสานเครือขายนอกพื้นที่ รวมเครือขายความรวมมือระดับอําเภอ เชน พชอ.

(คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ) ทองถ่ินอําเภอ ราชการสวนภูมิภาค ฯลฯ รวมทําความเขาใจที่มา

ของโครงการ เปาหมาย กระบวนการของการจัดทําธรรมนูญตําบลสุขภาวะ   

-แนะนําโครงการ คุณคาของการจัดทําธรรมนูญตําบลสุขภาวะ เรียนรูตัวเองโดยผูเขารวมเสนอปญหาและ

ศักยภาพหรือสิ่งดีๆที่มีในชุมชน กําหนดแนวทาง ความคาดหวังหรือผลที่ชุมชนจะไดรับ เปาหมายการดําเนินงาน 

จัดต้ังคณะทํางาน หรือนําผูเฒาเลาเรื่องที่มาของตําบล จัดทําtime line ศึกษาพัฒนาการของชุมชนเพื่อใหเห็น

ภาพอดีต ปจจุบันในดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดลอม ทั้งในแงมุมที่เปนปญหาและสิ่งดีๆที่เคยมี 

วิเคราะหความสัมพันธจนเกิดความชัดเจนรวมกันถึงเหตุแหงปญหาและศักยภาพของตัวเอง เห็นชองวางการพัฒนา

และรวมกําหนดอนาคต นําผลที่ไดมากําหนดเปาหมายการดําเนินงาน และจัดต้ังคณะทํางาน 



-การจัดต้ังคณะทํางาน สามารถดําเนินการไดทั้งในลักษณะเปนทีมกลาง ชวยดําเนินการทุกกิจกรรม หรือ

เปนคณะทํางานเปนฝายตางๆ อาทิ ฝายยกราง ฝายรับฟงความเห็น ฝายสื่อสาร ฝายประเมินผล ฝายอํานวยการ 

สวนจะเปนทางการหรอืไมเปนทางการใหพิจารณาตามความเหมาะสม 

ในบางแหงเมื่อไดคณะทํางานมาแลว ยังสามารถนําไปดูงานยังพื้นที่ตัวอยางเพื่อสรางความมั่นใจและการ

รับรูไดอีกดวย 

ทั้งน้ีการเลือกประเด็น จํานวนขอหรือหมวดหมู หากเปนตําบลที่มีความพรอม มีพื้นฐานการมีสวนรวมที่ดี 

สามารถดําเนินการไดมาก แตละประเด็นหรือหมวดหมูใหมีขอตกลงหรือมาตรการที่เปนรูปธรรมสามารถปฎิบัติได 

๑ ขอเปนอยางนอย หรือมากกวาน้ัน    

การเขียนขอตกลงดังกลาวสามารถดําเนินการใน ๒ ระดับ  

๑.เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาหรือนโยบายสาธารณะในระดับตําบลที่มาจากการมีสวนรวม ขอตกลงที่

ไดจะมีลักษณะเปนเปาหมายเชิงนโยบายหรือทิศทางการพัฒนาของพื้นที่ เหมาะสําหรับพื้นที่ซึ่งมีความพรอม มี

ความรวมมือคอนขางดี ตองการแผนการพัฒนาที่มีสวนรวม 

๒.หากเปนตําบลเพิ่งเริ่มเขาสูการพัฒนา สามารถเลือกเปาหมายสําคัญที่สนใจจริงๆ เปนประเด็นรวมและ

เห็นพองตองกัน ไมจําเปนตองมากประเด็น เขียนขอตกลงในเชิงมาตรการหรือมุงไปสูการปฎิบัติทีเ่ขาใจงาย มุงเนน

แกปญหาชุมชน หรือนําขอตกลงหรือมาตรการดีๆที่มีการปฎิบัติมาแลวนํามาตอยอดขยายผล 

การเขียน “ขอตกลง” หรือ “กติกาชุมชน” “สัญญาใจ” “ชันชี” หรือธรรมนูญตําบลน้ัน ควรเขียนใหเห็น

รูปธรรม เขาใจงาย สามารถปฎิบัติไดงาย สรางพลังความรวมมือไดงาย หากเปนหนาที่ของหนวยงานใหระบุ

เจาภาพที่จะรับผิดชอบอยางชัดเจน 

ทั้งน้ีมีระยะเวลาดําเนินการตอรอบของธรรมนูญ ๓-๕ ป 

(๒)ขั้นตอนการดําเนินการยกรางธรรมนูญ ในการเขียนหรือยกรางธรรมนูญ หลักการสําคัญก็คือการใช

ความรูประกอบการตัดสินใจ การจัดเวทีแตละครั้งควรถือโอกาสนําขอมูลจากหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ สะทอน

ปญหาและศักยภาพมาประกอบการพิจารณา กอนที่จะใหประชาชนไดเสนอแนะความตองการ เทคนิคงายๆที่

สามารถนํามาใชก็คือการวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอก SWOT (จุดออน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค) หรือ

วิเคราะหปจจัยกําหนดสุขภาพที่เกี่ยวของของแตละประเด็นเปาหมาย กลาวคือ วิเคราะหลงลึกทั้งดานตัวบุคคล

(ความรู ความเช่ือ วิถีชีวิต จิตวิญญาณ) สภาพแวดลอม(เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ 

วัฒนธรรม) และเชิงระบบ(กฏหมาย นโยบาย หนวยงานรับผิดชอบ) ขอสําคัญก็คือ วิเคราะหใหถึงรากฐานของ

ปญหา มองเห็นความสัมพันธเช่ือมโยงของแตละปจจัย คนหาจนพบความจริงแทเห็นชองวางอันจะนํามาสูการ

กําหนดเปาหมายของประเด็นน้ัน หรือนําสิ่งดีๆที่เคยทําแลวประสบความสําเร็จในระดับกลุมหรือพื้นที่เล็กๆ 

สามารถขยายผลนํามากําหนดเปนขอตกลงตอไป  



การยกรางดังกลาวสามารถดําเนินการไดหลายแบบ ไดแก ๑)คณะทํางานรวมกันยกราง จากน้ันนําไปรับ

ฟงความเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย หรือ ๒)รับฟงความเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม นํามาประมวลผล ยก

ราง 

ธรรมนูญสุขภาพในระยะหลัง เริ่มมีการเขียนขอตกลงที่นําผลการวิเคราะหดังกลาวมานําเสนอใน

ลักษณะคําเชิงนโยบายที่สั้น กระชับ มีพลัง เขาใจงาย คําในเชิงนโยบายเชนน้ีมักพบในชวงการหาเสียงของ

นักการเมืองที่มีบริษัทโฆษณามาชวยคิด  

การสื่อสาร ควรมีการประชาสัมพันธสรางการรับรูเปนระยะ สรางชองทางใหมๆ เชน กลุม line ตําบล 

การ live ผาน social media  

(๓)การจัดสมัชชาตําบลสุขภาวะ ข้ันตอนน้ีทีมงานควรนําเอกสารที่ไดยกรางสื่อสารไปยังประชาชน

กลุมเปาหมาย หากสามารถสงใหทุกครัวเรือนไดก็เปนการดี กอนที่จะจัดประชุมประชาคมหรือจะเรียกวาสมัชชา

สุขภาพตําบลก็ได เพื่อสรางพลังและดําเนินการใหเปนประเด็นสาธารณะอยางเต็มตัว โดยเลือกวันสําคัญที่สามารถ

สรางการมีสวนรวมไดมาก เชิญผูนําทองถ่ิน ทองที่ ผูนําศาสนาประชาชน หนวยงานตางๆ จํานวน ๒๐๐-๔๐๐ คน 

แจกเอกสารรางธรรมนูญฯ หาฉันทามติตอรางธรรมนูญตําบล โดยนําเสนอทีละขอหรือนําเสนอเปนภาพรวม ใหผูมี

สวนไดสวนเสียใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม หรือหาขอยุติที่เปนความเห็นรวม ใหความเห็นชอบตอรางธรรมนูญ หาก

ทุกคนเห็นชอบตอรางธรรมนูญดังกลาว สามารถประกาศใชธรรมนูญตําบลในกิจกรรมน้ีไปดวยกันเลยก็ได กรณีที่มี

ความเห็นตาง ใหรับไวเพื่อพิจารณา นําไปปรับปรุง นําขอตกลงที่ผานการเห็นชอบแลวมาประกาศใชไปกอน

จากน้ันจัดพิมพเอกสารเผยแพรใหกับแตละครัวเรือน 

การจัดสมัชชาตําบล อาจมีนิทรรศการ การแสดง การนําเสนอเรื่องเดนของตําบล สอดแทรกการ

สรางอัตลักษณความภาคภูมิใจ ความรักความสามัคคีของคนในตําบล หรือมีกิจกรรมอื่นที่สามารถปลุกเรา สราง

แรงบันดาลใจ หรือใชพิธีกรรมทางศาสนาตามความเหมาะสม 

ทัง้นีก้ารประกาศใช้ธรรมนญูตําบล ฝ่ายอํานวยการสามารถเลือกใช้กลยทุธ์ท่ีสร้างสรรค์ เหมาะสม 

เช่น จดัเวทีประชาคมมีการ MOU คณะทํางานฝ่ายประชาสมัพนัธ์มีการจดัพิมพ์ธรรมนญูเผยแพร่ในรูปแบบ

เอกสารสาธารณะ ทําป้ายประกาศ ประชาสมัพนัธ์ผา่นช่องทางตา่งๆ 

 

แนวทางท่ี ๑ แนวทางท่ี ๒ แนวทางท่ี ๓ 

๑.การเตรียมความพรอมของพื้นที่/แกน

นํา/ประเด็น  ทองถิ่นหรือแกนนําเชิญผูที่

เก่ียวข อง ๓๐ -๕๐ คนประกอบด วย

ทองถิ่น ทองที่ ผูนําศาสนา ผู นําชุมชน 

ตั ว แ ท น อ า ชี พ  ภ า ค เ อ ก ช น 

สถาบันการศึกษา ขาราชการสวนภูมิภาค 

๑.การเตรียมความพรอมของพื้นที่/แกน

นํา/ประเด็น  โดยจัดตั้งคณะทํางาน ๑๕-

๒๐ คน 

๒.ทองถิ่นเชิญผูที่เก่ียวของ ๓๐-๕๐ คน

ประกอบดวยทองถิ่น ทองที่ ผูนําศาสนา 

ผูนําชุมชน ตัวแทนอาชีพ ภาคเอกชน 

๑.การเตรียมความพรอมของพื้นที่/

แ ก น นํ า / ป ร ะ เด็ น   โด ย จั ด ตั้ ง

คณะทํางาน ๑๕-๒๐ คน บูรณาการ

ความรวมมือกับงบกองทุนสุขภาพ

ตําบลหรืออ่ืนๆ 

๒ .เชิญ ผู ที่ เ ก่ี ย วข อง ๓ ๐ -๕๐  คน



ส่ือชุมชน ใหครอบคลุมพื้นที่/ตัวแทน

ความคิด ขอความเห็นตอเปาหมายการ

ดําเนินการตําบลสุขภาวะ จุดเนน และ

จัดตั้งคณะทํางาน ๑๕-๒๐ คน 

๒.ประชุมคณะทํางานนําแนวทางที่ไดรับ

มอบหมายยกรางธรรมนูญฯ รางที่ ๑ 

๓.จัดเวทีรับฟงความคิด เห็น/ส่ือสาร

สาธารณะ 

-มี เวที ร ะ ดั บ ห มู บ า น ห รื อ ต าม

กลุมเปาหมาย 

๔.คณะทํางานปรับปรุงธรรมนูญฯ รางที่ 

๒ เตรียมจัดเวทีตําบล 

๕.จัดเวทีสมัชชาระดับตําบล เชิญตัวแทน

หมูบาน ทองถิ่น ทองที่ ผูนําศาสนา กลุม

อาชีพ และภาคีการพัฒนาตางๆ ๒๐๐-

๕๐๐ คนรวมตัดสินใจ ใหความเห็นชอบ

และประกาศใชธรรมนูญฯ 

๖.จัดพิมพธรรมนูญเผยแพรทุกครัวเรือน 

สถาบันการศึกษา ขาราชการสวนภูมิภาค 

ส่ือชุมชน ใหครอบคลุมพื้นที่/ตัวแทน

ความคิด นําผู เฒ าผูแก เล าเรื่องความ

เปนมาของตําบล สรางความรู สึกรวม 

คณะทํางานนําเสนอแนวทางตําบลสุข

ภาวะ เปาหมาย จุดเนน และยกราง

ธรรมนูญฯรางที่ ๑ 

๓.จัดเวทีรับฟงความเห็น จํานวนครั้งตาม

ความเหมาะสม 

-มี เวที ร ะ ดั บ ห มู บ า น ห รื อ ต าม

กลุมเปาหมาย 

-ห รื อ จั ด ทํ าแบ บ ส อบ ถาม ราย

ครัวเรือน 

๓ .ประ ชุมคณ ะทํ างานปรับป รุงร า ง

ธรรมนูญอีกครั้ง 

๔. จัดเวทีสมัชชาตําบล เชิญตัวแทน

หมูบาน ทองถิ่น ทองที่ ผูนําศาสนา กลุม

อาชีพ และภาคีการพัฒนาตางๆ ๒๐๐-

๕๐๐ คน นําเสนอรางธรรมนูญ รวม

ตัดสินใจรับรองใหความเห็นชอบและ

ประกาศใชธรรมนูญ 

๕.จัดพิมพธรรมนูญเผยแพรทุกครัวเรือน 

ประกอบดวยทองถิ่น ทองที่  ผู นํ า

ศาสนา ผู นํ าชุมชน ตัวแทนอาชีพ 

ภ าค เอ ก ช น  ส ถ าบั น ก าร ศึ ก ษ า 

ขาราชการสวนภูมิภาค ส่ือชุมชน ให

ครอบคลุมพื้นที่/ตัวแทนความคิด นําผู

เฒ าผูแก เลาเรื่ องความเปนมาของ

ตําบล ประสานวิทยากรจังหวัดรวม

ถอดบทเรียนการพัฒนาในพื้นที่สราง

ความรูสึกรวม คณะทํางานนําเสนอ

แนวทางตําบลสุขภาวะ เป าหมาย 

จุดเนน และยกรางธรรมนูญฯรางที่ ๑ 

๓. จัดเวทีรับฟงความเห็น จํานวนครั้ง

ตามความเหมาะสม 

-มี เวที ระดับห มู บ านหรือตาม

กลุมเปาหมาย 

-หรือจัดทําแบบสอบถามราย

ครัวเรือน 

๔. ประชุมคณะทํางานปรับปรุงราง

ธรรมนูญอีกครั้ง 

๕. จัดเวทีสมัชชาตําบล เชิญตัวแทน

หมูบาน ทองถิ่น ทองที่ ผูนําศาสนา 

กลุมอาชีพ และภาคีการพัฒนาตางๆ 

๒๐๐ -๕๐๐ คนรวมตัด สินใจ รวม

ตัดสินใจรับรองใหความเห็นชอบ 

๖ . เ ลื อ ก วั น สํ า คั ญ ข อ ง ชุ ม ช น

ประกาศใชธรรมนูญ 

๗ .จั ด พิ มพ ธรรม นู ญ เผยแพ รทุ ก

ครัวเรือน 

ตารางที ่๑ แนวทางดําเนินการ “ขาขึ้น” ที่พื้นที่สามารถเลือกใชตามความเหมาะสม หรือนําไปปรับใช 
  
(๔)การนําไปสู่การปฎิบัต ิหรือ “ขาเคล่ือน” 

หลงัจากประกาศใช้ท่ีถือวา่เป็นการทําสญัญาประชาคมตอ่สาธารณะร่วมกนัแล้ว บางแห่งสามารถ

จดัตัง้ให้มีกลไกขบัเคล่ือนโดยเฉพาะ เชน่ สํานกัธรรมนญูสขุภาวะตําบลชะแล้ เป็นเจ้าภาพหลกัในการประสาน

การขบัเคล่ือนให้เกิดผลการปฎิบตัิตามธรรมนญูสขุภาพตาํบล หรือท้องถ่ินท่ีเป็นเจ้าภาพหลกันําเข้าสภา



ออกมาเป็นข้อบญัญัติท้องถ่ิน หรือเข้าแผนพฒันาท้องถ่ิน ทัง้นีข้้อตกลงดงักลา่วสามารถนําไปสูก่ารปฎิบตัิได้ 

๓ แนวทางดงันี ้

๑.สมาชิกท่ีเป็นประชาชนในตําบลดําเนินการเองตามข้อตกลง โดยไมจํ่าเป็นต้องใช้งบประมาณ  

๒.ท้องท่ีหรือท้องถ่ินหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง นําเข้าแผนพฒันาเพ่ือสนบัสนนุงบประมาณ

ดําเนินการตามธรรมนญู หรือเสริมหนนุการขบัเคล่ือนด้วยการประชาสมัพนัธ์ การนําผลงานไปส่ือสารกบั

สาธารณะสร้างการรับรู้ กระตุ้นให้เกิดการขบัเคล่ือนอย่างตอ่เน่ือง 

๓.หน่วยงานภายนอกให้การสนบัสนนุ โดยประสานงานเครือขา่ยท่ีมีอํานาจหน้าท่ี มีภารกิจท่ี

สามารถให้การสนบัสนนุมาร่วมกนัดําเนินกิจกรรมตามข้อตกลง 

นอกจากนีใ้นแตล่ะปีตําบลโดยฝ่ายอํานวยการสามารถกําหนดวาระร่วมของพืน้ท่ี หาจดุเน้นในการ

ดําเนินการตามธรรมนญู หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เชน่ ท้องถ่ิน ท้องท่ี หน่วยงานสว่นภมิูภาคมีการแบ่งหน้าท่ี

รับผิดชอบในแตล่ะหมวดนําธรรมนญูไปสูก่ารปฎิบตั ิเชน่นัน้แล้ว การมีภาคีความร่วมมือท่ีรู้สกึเป็นเจ้าของร่วม

จะทําให้ธรรมนญูท่ีเขียนไว้ในแตล่ะข้อนําไปสูก่ารปฎิบตัิได้อย่างครอบคลมุ 

(๕)การติดตามประเมินผล หรือ “ขาประเมิน” ควรจดัให้มีคณะทํางานติดตามประเมินผล จดัการ

ความรู้เป็นการเฉพาะ ธรรมนญูสขุภาพบางแห่งภาคอิสานก็มีการดําเนินการถึงขนาดเกบ็ข้อมลูจากแตล่ะ

ครัวเรือนนํามาประกอบการดาํเนินงาน หรือให้มีการรายงานผลในการประชมุสาธารณะในแตล่ะปี มีการสรุป

บทเรียนการกําหนดมาตรการทางสงัคมกรณีไมไ่ด้ปฎิบตัิตาม คณะทํางานฝ่ายประชาสมัพนัธ์เองก็ควรมีการ

เผยแพร่ส่ิงดีๆท่ีเป็นความสําเร็จไปสูส่าธารณะจะเป็นอีกกลยทุธ์หนึ่งในการกระตุ้น สร้างกําลงัใจและแรงจงูใจ

ในการดําเนินการ   

(๖)การทบทวนธรรมนูญตาํบล ควรให้มีการกําหนดไว้ในธรรมนญูฯ สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทกุ 

๓ -๕ ปี บางข้อตกลงท่ีได้ดําเนินการจนประสบความสําเร็จ ปัญหาท่ีเกิดหมดสิน้แล้วหรือมีการเปล่ียนแปลง

สถานการณ์ไปแล้วอาจประกาศสิน้สดุหรือมีการปรับปรุงใหมใ่ห้สอดคล้องกบัความเปล่ียนแปลง 

ทั้งหมดน้ี ก็คือข้ันตอนโดยยอของการจัดทําธรรมนูญสุขภาพ ที่คัดกรองมาจากประสบการณตรงในพื้นที่

ภาคใตตอนลาง มีทั้งวิธีการ มีทัง้ตัวอยาง พรอมกบัวิเคราะหปจจยัประกอบตางๆนานา แตหาใชเปนสูตรสําเร็จ

ตายตัวเสมอไปไม ดวยบริบทและเปาหมายการดําเนินงาน พรอมกับปจจัยภายนอกทีจ่ะมผีลเปนพลวัตรแตละทีม่ี

ไมเหมอืนกัน แมแตในการดําเนินการดังกลาวระยะเวลาจะดําเนินการสั้นหรือยาวก็ข้ึนอยูกบัความอิ่มตัวและความ

สมบรูณของขอมูล การมีสวนรวมและความเปนเจาของ ไมจาํเปนจะตองเหมือนกัน อยางไรก็ตาม การนํา

ประสบการณดังกลาวมาเผยแพรก็มุงหวังใหแตละชุมชนทีส่นใจนําไปเรียนรูและปรับใช พรอมกับมีความหวัง

รวมกันทีจ่ะชวยพัฒนาใหกระบวนการดําเนินงานมีคุณภาพมากข้ึน เกิดผลสําเรจ็ในการสรางสุขภาวะของ

ประชาชนมากข้ึน 



 

บทสรุป 

ธรรมนูญสุขภาพตําบลเกิดข้ึนไดไมยาก แตเกิดข้ึนแลวเปนทีย่อมรบั สามารถนําไปสูการปฎิบัติรวมกันได

หรือไมนับเปนโจทยทาทายย่ิง หลายพื้นทีเ่รงรีบดําเนินการ จัดกระบวนการแบบรวบรัดใหแลวเสร็จ กลับไปใช

วิธีการทํางานในรปูแบบเดิมทีเ่คยทําโดยปราศจากการมีสวนรวม หรือเขียนกันเองในหมูผูนําไมกี่คนแลวนํามา

ประกาศใช พลงัการมีสวนรวมจึงไมเกิด ทําใหธรรมนูญสุขภาพมีคาไมตางจากกระดาษเปอนหมึก เชนน้ีแลวหาใช

เปาหมายของการดําเนินการไม 

การจัดทําธรรมนูญสุขภาพที่ควรจะเปน จัดเปนกระบวนการเชิงคุณภาพนําไปสูการสรางความย่ังยืน

มากกวาหวังผลเชิงปริมาณ ปจจัยความสําเรจ็พื้นฐานจึงมาจากหลายอยางรวมกัน ต้ังแตความเช่ือมั่นในเครื่องมือ

หรือกระบวนการของผูนํา การสื่อสารสรางความเขาใจตอประชาชน ทําใหชาวบานเขาใจงาย การสราง

กระบวนการมสีวนรวมที่ดีจะนําไปสูการทําใหชุมชนมีความเขมแข็งมีสวนรวมและรูสึกเปนเจาของรวมอยางแทจรงิ  

ขณะเดียวกัน ผูบรหิารทองถ่ินกเ็ปนอีกปจจัยความสําเร็จ แมจะไมไดเขามาเปนแกนนําหลกัก็ควรใหความเห็นชอบ 

และใหอสิระตอการดําเนินงาน ดังน้ัน การเลือกประเด็นควรสอดคลองกบัภาระงานที่เกี่ยวของกับหนาที่หลักของ

ทองถ่ินอยูแลว จะไดรับความรวมมือและขับเคลื่อนงาย งานธรรมนูญสุขภาพตอบสนองโจทยการแกปญหาและ

ชุมชนไดรับผลประโยชนรวมกัน การทีม่ีทองถ่ินเขามารวมจะทําใหมงีบประมาณหนุนเสรมิทีเ่หมาะสมกับการ

ขับเคลื่อนงาน 

ปจจัยสําคัญที่สุด ก็คือมกีารทํางานเปนทีม ทัง้ในรปูแบบทางการและไมเปนทางการ แบงงานกันตาม

ความรูความสามารถ ไมผกูติดกับตัวบุคคลจนเกินไป และอยาลืมวาการรับฟงความเห็นแตละประเด็นควรมี

องคประกอบผูเขารวมครบครอบคลมุผูทีม่ีสวนไดสวนเสีย ทมีกลางควรมีกลวิธีกระตุนใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน 

เห็นประโยชนรวมกัน หากสอดคลองกบัภารกจิของแตละหนวยงานที่มารวมกจิกรรม มีเปาหมายที่ตรงกันแลวจะ

ทําใหสามารถดําเนินการควบคูไปกบัการขับเคลื่อนงานของแตละหนวยงานภาคี จะชวยใหเกิดผลระยะสั้นสราง

ความเช่ือมั่น การทํางานทุกครัง้อาศัยกระบวนการมสีวนรวมเติมเต็ม หรือบรูณาการงบประมาณไปดวยกันเพื่อ

กระชับเวลา และใชประโยชนกจิกรรมที่กําลงัดําเนินการไปดวย ลดความซ้ําซอนและภารกิจงานที่จะเพิม่เขามา

ของคณะทํางาน และไมลืมทีจ่ะเช่ือมโยงกับภาคีตางๆทั้งในและนอกพื้นที่ เชน รวมกับงานเขตสุขภาพ ศปจ. ๔Pw 

node สสส. จังหวัด/อบจ. พชอ. กองทุนสุขภาพตําบล ฯลฯ 

คณะทํางานควรทําความเขาใจกจิกรรมใหครบกระบวนการ "ขาข้ึน" "ขาเคลื่อน" "ขาประเมิน" เพือ่ใหเกิด

การเสรมิหนุนกันและกัน  

ในที่สุดธรรมนูญที่ไดจะมีแนวปฎิบัติใน ๓ ลักษณะ ไดแก ชุมชนดําเนินการเอง ไมตองการงบประมาณ 

ทองถ่ินหรือหนวยงานในพื้นทีร่วมดําเนินการ และรวมกับเครือขายภายนอกดําเนินการ 

 



ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

หัวใจของงานธรรมนูญคือการสรางการมสีวนรวมและความรูสึกเปนเจาของ มีลกัษณะการทํางานทีเ่นน

การใช soft power อยูบนฐานปฎิสมัพันธ ความเช่ือมั่น ความไววางใจในหมูคนที่เกี่ยวของ ทําใหใชเวลาและพลัง

ในการดําเนินงานเปนอยางมาก แกนนําดําเนินการในพื้นที่จาํเดิมมีภารกจิมากอยูแลว อาจสงผลใหขาดพลงัในการ

ขับเคลื่อนอยางตอเน่ือง หรือไมกป็ระสบปญหาการเมืองทองถ่ิน เมื่อผูบรหิารเปลี่ยนนโยบายเปลี่ยน ผูบรหิาร

ทองถ่ินสวนใหญไมเห็นความสําคัญ ขับเคลื่อนยาก 

ขอควรระวังก็คือ ความไมตอเน่ืองของกจิกรรม ต้ังแต “ขาข้ึน” “ขาเคลื่อน” “ขาประเมิน” 

นอกจากน้ันยังตองยอมรบัความจริงในดานความรูที่ไมเทาเทียมกัน โดยเฉพาะพื้นที่รอบนอกหางไกล อัน

เปนขอจํากัดเชิงโครงสราง จําเปนทีจ่ะตองมีการเสริมหนุนดานวิชาการจากภายนอกใหกบัภาคีเครือขายทีร่วม

ดําเนินงาน 

และไมลมืวาธรรมนูญเปนเพียงกติกา ไมมบีทบังคับ/บทลงโทษตามกฎหมาย เวนแตวาขอตกลงน้ันอางองิ

กับกฏหมายที่มีอยูและมหีนวยงานทีเ่กี่ยวของสามารถดําเนินการได 

 

ขอเสนอแนะตอการขบัเคลื่อน 

ในชวงทายของเอกสารน้ี ผมใครขอสรปุขอเสนอแนะเพื่อประกอบการพฒันาธรรมนูญสขุภาพที่ไดมาจาก

การแลกเปลี่ยนเรียนรูของเครือขายในพื้นที่ไวดังตอไปน้ี 

๑.การทําธรรมนูญแตละครั้งควรหาประเด็นรวมในการขับเคลื่อนรวมกันของชุมชนน้ันๆใหได หากพบเจอ

ประเด็นรวมที่มีพลังเมื่อใด เราจะไดพลังการมสีวนรวมจากชุมชนโดยอัตโนมัติ 

๒.มีการพัฒนาคนหารูปแบบใหมๆในการขับเคลื่อน ใหสอดคลองกบัเวลาและสถานที่ นําโอกาสใหมๆ ทาง

เทคโนโลยี องคความรูมาปรบัใช เชน ธรรมนูญ on line อีกทั้งกระบวนการทํางานตองใหชาวบานไดมสีวนรวมใน

การเสนอความคิดเห็น ทําใหชาวบานเห็นความสําคัญของการจัดทําธรรมนูญ และตอบสนองตอการแกปญหาที่

เกิดข้ึนในทองถ่ิน 

๓.การทํางานเริ่มจากเรื่องงายๆก็ได ทําใหเกิดคุณภาพครบกระบวนการ เชน การจัดการขยะ ใหเหน็คนที่

เกี่ยวของทัง้หมด  ควรทําธรรมนูญใหเปนวิถีปกติของชุมชน จะทําใหเกิดความย่ังยืนและตอเน่ือง เริ่มจากการ

ปฏิบัติจริงในพื้นทีจ่ะเปนสิ่งงายที่ชาวบานทําได    

๔.มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับจังหวัด ระดับเขต เพือ่ชวยตอยอดประสบการณ สรางพลงั สรางกําลงัใจ

ในระดับจังหวัดควรเช่ือมโยงกับเครือขายสมัชชาจังหวัดหรอื 4P-W ใหเปนเรื่องเดียวกัน เพื่อใหเห็นทิศทาง

เดียวกัน รวมไปถึงการเช่ือมโยงชุมชนกับภาคีตางๆ เชน node สสส. กองทุนสุขภาพระดับตําบล พชอ. เปนตน มี

การตอยอด ชักชวนตําบลทีม่ีตนทุน ขยับงานไปขางหนารวมกัน เช่ือมโยงกับภาคีอื่นๆ ขามเครือขายดวย สราง

พื้นที่กลางระดับตําบล ระดับจงัหวัด     



๕.การหนุนเสรมิแกนพี่เลี้ยงในจังหวัดใหเพิม่จํานวนข้ึน โดยมีชุดขอมูล/ความรูในการพฒันาศักยภาพของ

พื้นที่  

๖.พัฒนาตําบลตนแบบเปนแหลงเรียนรู ศึกษาดูงาน และขยายผลในลักษณะพี่ชวยนอง 

 
 


