สมัยที่เรายกร่างพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติกนั ราวปี ๒๕๔๔-๔๕ เราคิดกันว่า น่ าจะทําให้พ.ร.บ.นี้
เป็ น “ธรรมนูญสุขภาพของคนไทย” แต่ต่อมาเห็นว่าจะทําให้กฎหมายมีรายละเอียดมากเกินไป จึงปรับให้
มีการจัดทํา “ธรรมนู ญว่าด้วยระบบสุขภาพ” ขึน้ ภายหลังมีพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว น่ าจะ
ดีกว่า
ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒ เราจัดกระบวนการยกร่างธรรมนู ญว่าด้วยระบบสุขภาพที่เน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน เพือ่ ให้ได้ธรรมนูญฯทีใ่ ช้เป็ นกรอบกําหนดทิศทางของระบบสุขภาพของประเทศร่วมกัน
ไว้สําหรับให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ใช้อา้ งอิงและช่วยกันขับเคลื่อนให้เรื่องต่างๆทีเ่ ขียนไว้ในนัน้ ให้เกิด
การปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรม
สามแนวคิดหลักที่อยู่เ บื้องหลัง ของการทําธรรมนู ญฯก็คือ (๑) มองเรื่อ งสุข ภาพอย่า งกว้า ง
ครอบคลุมไปถึงเรื่องสุขภาวะของคนทีอ่ ยูร่ ว่ มกันในสังคม ไม่ไช่แค่เรือ่ งมดหมอหยูกยาเท่านัน้ (๒)มอง
ว่าการทีค่ นและสังคมจะมีสขุ ภาพหรือสุขภาวะได้จริง เป็ นหน้ าที่ของทุกคน ทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกัน
ทํา ไม่ไช่รอให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทําให้เท่านัน้ และ(๓)การทําให้เกิดสุขภาวะ ต้องมุ่งเน้ นที่ “การสร้าง
นําหน้ า การซ่อม”
ธรรมนู ญสุขภาพจึงเป็ นเหมือนเข็มทิศทีท่ ุกคนร่วมกันทําขึน้ ไว้ใช้นําการเดินทางไปสู่เป้าหมาย
เดียวกัน คือการมีสขุ ภาวะถ้วนหน้า
ราวกลางปี ๒๕๕๒ ขณะทีเ่ รายกร่างธรรมนู ญว่าด้วยระบบสุขภาพใกล้จะแล้วเสร็จ เราได้ขา่ วว่า
ทีต่ ําบลชะแล้ อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เขามีการจัดทํา “ธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแล้” เสร็จแล้ว
มีการตัง้ สํานักงานธรรมนู ญสุขภาพชะแล้ มีกติกาข้อตกลงที่คนในชุมชนจะทําร่วมกันหลายประการ มี
ข้อตกลงว่าอบต.จะสนับสนุ นงบประมาณให้ทุกปี เพื่อขับเคลื่อนธรรมนูญชะแล้ให้เป็ นรูปธรรมและมีความ
ต่อเนื่อง
ปรากฏการณ์อย่างนี้ไม่ธรรมดา
“ธรรมนูญสุขภาพชะแล้”เกิดขึน้ มาได้อย่างไร ผมก็เลยพาทีมงานและภาคีเครือข่ายจากภาคอื่นๆ
ราว ๓๐ คนไปขอดูเพือ่ ขอแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั หน่อย
ที่นัน่ เราได้รูจ้ กั กับ นายกขุนทอง บุญยประวิ ตร นายกอบต.ผูร้ เิ่ ริม่ การทําธรรมนู ญสุขภาพ
ของชาวชะแล้
นายกขุนทอง เป็ นคนยิ้ มง่าย ท่าทางจิ ตใจดี อัธยาศัยดี คุยสนุก รู้จกั กันไม่นาน เหมือน
รู้จกั กันมาหลายปี
ทําให้เราได้ร้วู ่า นายกขุนทองเป็ นคนที่มีวิสยั ทัศน์ กว้างไกล แม้เรียนหนังสือมาไม่สูงนัก
แต่เป็ นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตสูง มีความคิ ดอ่านที่ทนั สมัย มีจิตใจเพื่อส่วนร่วมอย่างเห็นได้ชดั
และอยากพัฒนาให้ท้องถิ่ นบ้านเกิ ดมีความเจริ ญก้าวหน้ า

เรื่องเล่าจากบ้านชะแล้

นายกขุนทองของประชา

๑

ชาวชะแล้ เขาแน่ จริงจริง
ทําสิง่ ก้าวลํ้า นําหน้า
ธรรมนูญ สุขภาพ ของประชา
ก้าวหน้า ฉบับแรก ของโลกเรา
หกสิบข้อ ครบถ้วน เป็ นพันธะ
เป็ นสัจจะ ร่วมกันทํา ทัง้ เราเขา
มุง่ บรรลุ สุขภาวะ ของหมูเ่ รา
ไม่เบา ยิง่ ใหญ่ ก้าวไกลดี
เศรษฐกิจ พอเพียง นํามาใส่
เสริมไว้ดว้ ย หลักธรรม นําวิถี
ช่วยกันทํา ช่วยกันสร้าง สุขภาพดี
พร้อมเต็มที ่ ชะแล้เรา แต่ดงั ้ เดิม
นายก ขุนทอง ผูน้ ําหมู่
มีทงั ้ ครู หมอ-ชุมชน เข้ามาเสริม
คนข้างนอก เข้ามา ช่วยต่อเติม
ทุกฝา่ ยเสริม ช่วยคิด-นํา ทําด้วยใจ
ขอชืน่ ชม วันนี้ ทีป่ ระจักษ์
เหมือนดอกไม้ งามนัก ดูสดใส
หนึง่ ฐานถิน่ เข้มแข็ง ของเมืองไทย
ผมดีใจ ได้มารู้ ดูดว้ ยตา
ถ้าฐานไทย เข้มแข็ง อย่างชะแล้
ไม่แปลกแน่ แผ่นดินไทย จะเข้มแข็ง
ขอปรมมือ ชืน่ ชม อย่างเต็มแรง
นัยยะแฝง “เติมหัวใจ ให้แก่กนั ”
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒
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ธรรมนูญสุขภาพชะแล้ทเ่ี กิดขึน้ ก็เพื่อให้ชุมชนได้มแี บบฝึ กหัดการทํางานเชิงนโยบายสาธารณะ
ร่วมกัน และเพื่อให้ชุมชนได้มกี ติการ่วมกันเพื่อใช้ในการสร้างสุขภาวะของชุมชนเอง ไม่ไช่ทําเพราะใคร
ไปสังให้
่ ทาํ
ไปเรียนรูท้ ช่ี ะแล้ ได้รจู้ กั ผูน้ ํ าท้องถิน่ แบบนายกขุนทอง ได้เห็นเรื่องราวดีๆทีเ่ กิดขึน้ ทําให้พวก
เราทุกคนมีความสุขและมีความหวังกับการพัฒนาประเทศในระดับท้องถิน่ หลังจากทีเ่ ราผิดหวังกับการ
นําในระดับประเทศอยูบ่ ่อยครัง้
ก่อนกลับ ผมจึงได้ร่วมลงนามกับนายกขุนทอง เพื่อแสดงเจตนารมณ์สนับสนุ นให้อบต.ชะแล้ได้
ทํางานพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพได้อย่างต่อเนื่อง เป็ นการหนุนคนดีให้ได้ทาํ งานดีๆได้ต่อไป
ผมได้เขียนร้อยกรองฝากไว้ทน่ี นว่
ั ่ า “ชาวชะแล้ เขาแน่จริง”

๒

ปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒ ในขณะที่ผมอยู่ต่างประเทศ ผมได้รบั ทราบข่าวร้ายว่านายก
ขุนทอง ถูกลอบยิงเสียชีวติ แล้ว
เป็ นเรื่องที่แทบไม่น่าเชื่อว่า คนดีๆอย่างนี้จะต้องมาเสียชีวติ ลงในวัยอันไม่สมควร ด้วยเหตุท่ี
เลวร้ายเช่นนี้
ไม่มคี ํากล่าวใดจะแทนความรู้สกึ รันทดและเสียใจของผมและผองเพื่อน นอกจากจะบอกว่า
ร่างกายนายกขุนทองแตกดับกลับคืนสูพ่ น้ื แผ่นดินไปแล้ว แต่จติ วิญญาณทีด่ งี ามของนายกขุนทองจะไม่มี
วันตาย
จะมีคนรุน่ หลังได้เรียนรูแ้ ละดําเนินรอยตามจิตวิญญาณของนายกขุนทองต่อไป ไม่รจู้ บ
หลับให้สบายเถิ ด ท่านนายกขุนทองของประชา
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นายแพทย์อาํ พล จินดาวัฒนะ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ธันวาคม ๒๕๕๒

๓

สารบัญ
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นายกขุนทองของประชา
คํานํา
ธรรมนูญเพือ่ ชีวติ
รับรูค้ วามคิด รับฟงั ความเห็น
ฐานข้อมูล เพือ่ ประกอบการตัดสินใจ
ยกร่าง สร้างตัวตน คนชะแล้ กับธรรมนูญสุขภาพ
เสนอร่างสูส่ งั คม สูส่ าธารณะ
สือ่ สารสูส่ งั คม
ผลพวง และ คาดหวัง
ธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแล้ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒
เจดียท์ ม่ี นคง
ั ่ อยูท่ ฐ่ี านทีเ่ ข้มแข็ง

หน้ า
๑
๕
๖
๑๑
๑๖
๑๘
๒๑
๒๘
๓๓
๓๘
๔๘

๔

คํานํา
แน่นอนว่าได้มสี งิ่ ดี ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในตําบลชะแล้อย่างต่อเนื่อง
ซึง่ ไม่รวู้ า่ เป็ นมากีส่ บิ ปี และ ในบางสิง่ บางอย่างทีเ่ กิดขึน้ ยัง
คงอยูจ่ นถึงปจั จุบนั โดยเฉพาะประเด็นทีเ่ กีย่ วกับถาวรวัตถุ
เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุ ทีพ่ อจะหลงเหลือร่องรอยให้
สืบค้น แต่สาํ หรับสิง่ อื่น ๆ พวกเรารุน่ หลังได้แต่คาดเดา ซึง่
ไม่สามารถร้อยเรียงและเชื่อมโยงได้ หลายเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้
ไม่มอี ะไรหลงเหลือให้พอได้ศกึ ษาเรียนรู้ อาจเป็ นเพราะ
บรรพบุรษุ ของเราในยุคนัน้ ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์หรือเครือ่ ง
มือทีใ่ ช้บนั ทึก หรืออาจเป็ นเพราะพวกเขาไม่สนใจทีจ่ ะขีด
เขียนตัวหนังสือ
การจัดทํา “ธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแล้ ฉบับที่ ๑” ก็เป็ น
๑ ในหลายเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ณ พืน้ ทีแ่ ห่งนี้ และสามารถพูด
หรือบันทึกได้ว่าทีเ่ กิดขึน้ นี้เป็ นครัง้ แรกในประเทศ จึงควรทีจ่ ะ
ได้บนั ทึกเพือ่ เก็บไว้ให้ลกู หลานชาวชะแล้ และผูเ้ กีย่ วข้องอื่น ๆ
ได้สบื ค้นว่าเกิดอะไรขึน้ ทีต่ ําบลชะแล้เมือ่ ๕๐ ปี ทแ่ี ล้ว ได้ศกึ ษา
ว่าเมือ่ วันที่ ๓ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๒ หรือ ๑๐๐ ปี ทแ่ี ล้ว คน
รุ่นนัน้ คิดอะไร เพราะเมื่อถึงตอนนัน้ พวกผมต้องล้มหายตาย
จากไปหมดแล้ว

ขุนทอง บุณยประวิ ตร
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เรือ่ งเล่าจากบ้านชะแล้ เป็ นบันทึกจากความทรงจําส่วนตัว
เป็ นประสบการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ครัง้ หนึ่งในชีวติ ครัง้ หนึ่งในตําบล
ชะแล้ เป็ นสิง่ ทีค่ นผูห้ นึ่งควรจําไว้ เพราะนี่คอื สิง่ ดี ๆ ทีค่ วร
จดจํานันเอง
่
ผมจึงใช้โอกาสอันดีแบบนี้ให้เป็ นประโยชน์
ซึง่ อาจจะแก่ตวั เอง หรือใครอื่นใดทีเ่ ห็นว่าสําคัญ เผือ่ ไว้วา่
เอกสารชุดนี้อาจถูกเก็บไว้ทห่ี อ้ งสมุด หรือหอจดหมายเหตุ
ของตําบลชะแล้ และนันก็
่ เป็ นเรือ่ งทีค่ วรทําเพือ่ ทดแทนการ
ละเลยเมือ่ หลายสิบปี ทผ่ี า่ นมา

๕

ธรรมนูญเพือ่ ชีวิต
“......บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรที่ จะประกาศใช้ ธรรมนู ญสุขภาพตําบลชะแล้ วันนี้ เป็ นอาทิ ตย์ที่ ๓

เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ ตรงกับวันขึ้น ๑๐ คํา่ เดือน ๖ ปี ฉลู เป็ นวันที่ดี เป็ นเดือนที่
เหมาะสม ด้ ว ยพระบารมี ข องพระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่ ห ัว ด้ ว ยบารมี ข องพระบรมธาตุ
สุวรรณคีรีเจดียว์ ดั ชะแล้ บ่อนํ้าศักดิ์ สิทธิ บอ่ ชะแล้ พระพุทธศักดิ์ สิทธิ วิหารเขาตก ทวดปากคลอง
ชะแล้ ทวดเกาะยาว เจ้าที่เจ้าทางของโรงเรียนชะแล้นิมิ ตวิ ทยา หรือทุ่งดอนตกแห่งนี้ รวมไปถึง
ศักดิ์ สิทธิ ทุกระดับชัน้ ทัง้ ๘ ทิ ศ จงได้รบั ทราบ รับรู้ทวกั
ั ่ นว่า ชาวชะแล้ทุกคน ทัง้ ที่ อยู่ที่นี่ อยู่ต่อ
หน้ า ทัง้ ที่ อยู่ที่บ้าน ทัง้ ที่ เป็ นผู้หญิ ง เป็ นผู้ชาย เป็ นผู้สูงอายุ เป็ นเด็กเยาวชน และพี่น้องผู้พิการ
ชาวตําบลชะแล้ ได้ร่วมกันจัดทําข้อตกลงทางจิ ตใจเพื่อดําเนิ นชีวิตตามธรรมนูญสุขภาพฉบับนี้
เพื่อประโยชน์ สุขแก่ตนเองและครอบครัว รวมไปถึงสังคมชาวชะแล้โดยถ้วนหน้ า และพร้อมจะ
ก้ าวไปสู่เป้ าหมายสําคัญ คื อ ชาวชะแล้ สุขภาพดี ถ้วนหน้ าปี ๒๕๕๖ บัดนี้ ถึงเวลาแล้ ว ผมขอ
ประกาศใช้ ธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแล้ ฉบับที่ ๑ พุทธศักราช ๒๕๕๒ ให้มีผล ณ บัดนี้ ”

น้องชาคริต โภชะเรือง บอกผมว่า “...ตําบลชะแล้เหมาะสมที่จะดําเนิ นการจัดทําธรรมนูญสุขภาพ
ระดับพืน้ ที่....ซึ่งจะเป็ นตําบลแรกในประเทศไทยที่ดาํ เนิ นการ....” พร้อมกับส่งเอกสารทีถ่ ่ายสําเนา
มาให้หลายสิบแผ่น ซึง่ เมื่ออ่านก็รวู้ ่าเป็ นร่างธรรมนู ญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ผมรับมาด้วยความ
สงสัยพร้อมกับความภูมใิ จเล็ก ๆ ที่บอกว่าสงสัยนัน้ เนื่องจากในตอนนัน้ ความเข้าใจในเรื่องธรรมนู ญ
สุขภาพยังมีไม่มาก ถึงแม้วา่ จะเคยรับรูว้ า่ พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีบทบัญญัตเิ รือ่ ง
ธรรมนูญสุขภาพอยูห่ นึ่งหมวด ถึงแม้ว่าจะมีความเข้าใจเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพอยูบ่ า้ ง แต่กส็ งสัยว่า
ธรรมนู ญนัน้ จะช่วยให้สุขภาวะของพี่น้องชาวชะแล้ดขี น้ึ ได้อย่างไร ? ที่ว่าภูมใิ จเล็ก ๆ ก็คอื คําว่าเป็ น
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นัน่ เป็ นคํากล่าวประกาศใช้ธรรมนูญที่ว่าด้วยระบบสุขภาพของชุมชน ซึง่ ดําเนินการประกาศใช้จริง
ด้วยวาจา ทําให้ผมนึกย้อนยุคไปถึงการปกครองสังคมเมือ่ หลายสิบปี เก่าก่อน ซึง่ ขณะนัน้ ชุมชนพืน้ ถิน่ ยัง
รวมตัวกันเป็ นกลุ่มเล็กทีไ่ ม่มเี ครื่องมือเครื่องใช้ทท่ี นั สมัยอย่างปจั จุบนั เมื่อผูน้ ําต้องการจะปรึกษาหารือ
ในหมู่พวกพ้อง หรือมีมาตรการอะไรที่ต้องให้สมาชิกสังคมได้รบั รูร้ บั ทราบ หรือนํ าไปปฏิบตั ิ ก็จะเคาะ
เกราะเรียกระดมให้ทุกคนมารวมกัน ณ ทีเ่ คยนัดหมาย แล้วจึงบอกกล่าวในสิง่ ต้องการ แต่ครัง้ นี้เป็ นยุค
ปจั จุบนั ทีส่ งั คมได้แปรเปลี่ยนไปมากแล้ว ทัง้ เทคโนโลยีทผ่ี ลิตเป็ นเครื่องอํานวยความสะดวกแก่มนุ ษย์
ปรับเปลี่ยนไปทัง้ จิตใจคนในสังคมทีเ่ คยอยู่ร่วมกันอย่างเอือ้ อาทร จากสังคมที่ พลเมืองมีสิทธิ หน้ าที่
เป็ นประชาสังคม มาเป็ นประชาชนที่ เรียกร้องสิ ทธิ แต่ ไม่อยู่ในฐานะเป็ นพลเมือง ซึ่งคงยากทีจ่ ะ
แก้ไขให้คนไทยกลับไปเป็ นอย่างนัน้ แล้ว ก็คงเหมือนกับการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เสี่ยงต่อ
สุข ภาวะ ซึ่ง พวกเราในพื้นที่ไ ด้ดํา เนิ น งานร่ว มกัน มีท งั ้ จัด กิจ กรรมให้ค วามรู้ และ พัฒ นานโยบาย
สาธารณะ เช่น แผนสุขภาพ จนกระทังเกิ
่ ดเครื่องมือสําคัญของกระบวนการสร้างสุขภาวะชุมชนตําบล
ชะแล้ นันคื
่ อ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ

๖

“ตําบลแรกในประเทศไทย” นัน่ เอง เพราะนัน่ เป็ นคําสําคัญมาก ๆสําหรับพื้นที่เล็ก ๆ ที่แม้แต่คน
อําเภอเดียวกันยังไม่รจู้ กั เพราะคําว่าตําบลแรกในประเทศย่อมนํามาซึง่ ผลลัพธ์ขา้ งเคียงทีย่ ่อมนํ ามาซึง่
ผลพลอยได้ท่คี าดหมายตามนโยบายการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อไป ที่คุณชาคริตบอกผมเรื่องนี้ คือใน
ประชุ ม ประจํ า เดือ นของเครื อ ข่ า ยสุ ข ภาพจัง หวัด สงขลา ณ สถาบัน วิ จ ัย ระบบสุ ข ภาพภาคใต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สวรส.ใต้.มอ.) สํานักงานหาดใหญ่ใน มาตอนหลังอาจารย์พชิ ยั คสช.ก็
บอกอย่างนัน้

การประชุมประจําเดือนของภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาพจังหวัดสงขลา

พืน้ ทีต่ ําบลชะแล้ในขณะนัน้ เป็ นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑ ภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาวะตําบลชะแล้ กําลัง
เริม่ ดําเนินโครงการ “การพัฒนากลุ่มผูป้ ่ วยโรคเบาหวานและความดันโลหิ ตสูงตําบลชะแล้” โดยมี
น้องเจริญ รัตนสุวรรณ ประธานกองทุนสัจจะวันละ ๑ บาทตําบลชะแล้เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ หรือเป็ นเจ้าภาพ
หลักในการดําเนินงาน มีน้องสุชาติ ชัยกิจ หัวหน้าสถานีอนามัยตําบลชะแล้เป็ นกําลังสําคัญทีช่ ่วยเหลือ
(หัวหน้าสถานีอนามัยท่านนี้เป็ นหัวใจของภาคีเครือข่ายในพืน้ ทีต่ วั จริง) และ ทีล่ มื ไม่ได้ไปอีก ๑๐ ชาติก็
คือ อ.ดร.อมาวสี อัมพันธ์รตั น์ จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา ทีเ่ ป็ นหลักในด้านวิชาการและ
กรุณาต่อชุมชนเป็ นทีย่ งิ่ และ ในเดือนถัดมา (น่ าจะเป็ นเดือนธันวาคม) พวกเราจึงเริม่ กระบวนการจัดทํา
ธรรมนู ญสุขภาพตําบลชะแล้ โดยเริม่ ทําความเข้าใจกับคําว่า “ธรรมนูญ” ซึ่งแม้แต่ตวั ผมเองก็จะได้
เรียนรูไ้ ปพร้อม ๆ กัน
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ผูใ้ หญ่บรรเจต นะแส บอกว่า “....พี่ขนุ ทองไม่ต้องกังวล ผมก็มาเรียนรู้ร่วมกันกับพวกพี่.....” ผูใ้ หญ่
บอกผม หลังจากเป็ นวิทยากรให้ความรูแ้ ก่คณะทํางานซึ่งล้วนเป็ นภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาวะตําบลชะ
แล้ (ณ ที่ทําการสภาองค์กรชุมชนตําบลชะแล้) ในตอนหลังผมพบผู้ใหญ่หลายครัง้ ก็ได้สอบถามด้วย
ความเป็ นห่วง แต่ผมรูว้ า่ ผูใ้ หญ่คลายกังวลไปบ้างแล้ว

๗

ผูใ้ หญ่เจต -น้องชาคริต ร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ รือ่ งธรรมนูญสุขภาพ ทีต่ าํ บลชะแล้

ขณะทีจ่ ดั ทําธรรมนู ญสุขภาพฉบับนี้ ตําบลชะแล้ได้มี “แผนสุขภาพตําบลชะแล้ พ.ศ. ๒๕๕๐” ซึ่งได้
ขับ เคลื่อ นไปพอสมควรแล้ว มีห ลายกิจ กรรมที่ดํา เนิ น การไปตามแผน เช่น โครงการครัว เรือ นถู ก
สุขลักษณะตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีกจิ กรรมการอบรมการผลิต “นํ้ายาเอนกประสงค์” จากนํ้ า
หมักชีวภาพ โดยอาจารย์ภาณุ พิ ทกั ษ์เผ่า ซึ่งได้นําเอาองค์ความรูส้ ําคัญทีส่ ามารถกล่าวได้ว่านํ าไปสู่
การปรับ เปลี่ย นพฤติก รรมที่ล ดสารเคมีภ ายในครัว เรือ นของชาวชะแล้ และ ที่สํ า คัญ ก็คือ นํ้ า ยา
เอนกประสงค์ได้เป็ นผลิตภัณฑ์สขุ ภาพสําคัญของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตําบลชะแล้ และ กลุ่มเยาวชนวัยใส
ใส่ใจสิง่ แวดล้อมตําบลชะแล้ในต่อมา ในส่วนนี้ทําให้คณะทํางานจัดทําธรรมนู ญเกิดความสับสนระหว่าง
แผนสุขภาพ กับ ธรรมนูญสุขภาพ !
น้องชาคริต อธิบายว่า “.....ธรรมนูญ คล้ายนามธรรมที่ ครอบคลุมแต่ไม่เจาะจง ส่วนแผนสุขภาพ
จะเป็ นเรื่องของแผนการจัดการแต่ ละประเด็นปัญหา....” ผมก็นําไปขยายความ คณะทํางานก็บอก
ต่อ ๆ กันไป จนถึงบัดนี้ ผมก็ไม่ทราบว่าพวกเราเข้าใจกันมากน้อยแค่ไหน ? หรือ เข้าใจอย่างไร ?

ไม่ว่าใครจะเข้าใจอย่างไร ขบวนการและขัน้ ตอนการจัดทําธรรมนู ญก็ได้เริม่ ต้น
โดยที่ปรากฏชัดเจนและเป็ นรูปธรรมก็คอื การประชาสัมพันธ์ โดยสื่อชุดแรกที่
ปรากฏในพื้น ที่ คือ ป้ ายไวนิ ล ขนาดต่ า ง ๆ ที่ติด ตัง้ ครอบคลุ ม พื้น ที่ สํา หรับ
ประเด็นนี้ภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาวะในพืน้ ทีเ่ ป็ นผูร้ บั ผิดชอบงบประมาณ จึงไม่
ต้ อ ง ร อ ง บ ป ร ะ ม า ณ ส นั บ ส นุ น ข อ ง ส ถ า บั น วิ จ ั ย ร ะ บ บ สุ ข ภ า พ ภ า ค ใ ต้
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สวรส.ใต้.มอ.)
มีญาติพน่ี ้องผมหลายคนถามว่า “..เป็ นคอนเสิ รต์ ของวงดนตรีอะไร ?...” ผม
จึงรูไ้ ด้ทนั ทีว่าการประชาสัมพันธ์ครัง้ นี้ประสบผลสําเร็จ เพราะได้กระตุ้นความ
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สําหรับผมเอง ธรรมนู ญสุขภาพตําบลชะแล้ ได้ยกระดับความเข้าใจความหมายของคําว่า “การพัฒนา
นโยบายสาธารณะ” มากขึน้ ซึ่งก็ใช้เวลานานพอสมควรถ้านับเวลาที่ได้รบั รูจ้ ากเวทีประชุม หรือเวที
สัมมนา และสือ่ ต่าง ๆ

๘

สนใจของชาวบ้าน และ สร้างความสงสัยต่อคําว่า ธรรมนูญสุขภาพ และพวกเขายังแปลกใจกับคําว่า
ครัง้ แรกในประเทศไทย
น้องเมธา บุณยประวิตร ประธานอนุ กรรมการฝา่ ยสื่อประชาสัมพันธ์ ผูอ้ อกแบบสื่อ ให้เหตุผลของการใช้
สีชมพู และ ภาพดอกไม้บานสรังว่
่ า “เป็ นสีของสุขภาพ และ เป็ นดอกไม้ที่กาํ ลังจะเบ่งบานให้เชยชม
...”
เมือ่ ครัง้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จออกจากโรงพยาบาลหลังจากอาการประชวรได้ทุเลา พระองค์
ท่านก็ใส่เสื้อสูทสีชมพู และ ในปี นัน้ ปกปฏิทินประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลชะแล้ ก็
ปรากฏภาพพิมพ์ของพระองค์ ซึง่ ผมคิดว่าน่าจะเป็ นแรงดาลใจให้โทนสีของธรรมนูญสุขภาพในตอนหลัง
ก็ออกมาแนวเดียวกัน

คณะทํางานประชุมเพือ่ ดําเนินการในนัดแรก เพื่อจัดแบ่งภาระหน้าทีโ่ ดยยึดแนวทางและขัน้ ตอนตามการ
จัดทําร่างธรรมนู ญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ซึง่ จัดให้มคี ณะอนุ กรรมการรับผิดชอบทัง้ หมด ๔ ฝา่ ย
คือ ๑) ฝ่ายรับฟงั ความเห็น มีผมรับหน้าที่เป็ นประธาน ๒) ฝ่ายยกร่างธรรมนู ญ มี ว่าที่พนั ตรี ทรงพล
เรืองศิรเิ ดช ผอ.รร.ชะแล้นิมติ วิทยา เป็ นประธาน ๓) ฝ่ายสื่อประชาสัมพันธ์ มีคุณเมธา บุณยประวิตร
เป็ นประธาน และ ๔) ฝา่ ยติดตามประเมินผล มีคุณสมจิต กาญจนไพโรจน์ ผอ.รร.วัดชะแล้ เป็ นประธาน
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กระบวนการจัดทําเริม่ ต้นอย่างจริง ๆ เกิดขึ้นในเดือนธันวาคม ๒๕๕๑ หลังจากภาคีเครือข่ายสร้าง
สุขภาพจังหวัดสงขลาจัดเวที “สมัชชาสุขภาพ” และ คณะทํางานหลายคนของตําบลชะแล้ได้เข้าร่วม
สมัชชาสุขภาพระดับจังหวัดด้วย ผลของเวทีวนั นัน้ ผูเ้ ป็ นวิทยากร เช่น ผศ.ดร.พงศ์เทพ สุธรี วุฒแิ ละคณะ
วิทยากรอื่น ๆ ได้สร้างความเข้าใจต่อความหมายของคําว่าการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพได้ดี
มากขึน้ และ พวกเราได้เก็บประสบการณ์ในการจัดเวทีสมัชชาสุขภาพระดับพืน้ ทีไ่ ว้พอสมควร เผื่อว่าจะ
ได้เกิดสมัชชาสุขภาพว่าด้วยการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาวะตําบลชะแล้ในโอกาสต่อไป และใน
วันนัน้ ผมได้ล งนามในข้อตกลง เลขที่ ๕๑-ข-๑๔๑ ซึ่งเป็ นข้อตกลงเพื่อการปฏิบ ตั ิงานวิชาการ การ
สนับสนุ นกิจกรรมย่อยตามแผนสุขภาพจังหวัดสงขลา การจัดทําธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแล้ ภายใต้การ
สนับสนุ นของสถาบันวิจยั ระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สวรส.ใต้.มอ.) เอกสาร ลง
วันที่ ๑๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

๙

ในวันนี้คณะทํางานได้วางกรอบการดําเนินการ รวมไปถึงเงื่อนเวลาในแต่ละขัน้ ตอนเพื่อให้เป็ นไปตาม
ข้อตกลง

ประชุมคณะทํางาน ณ สภาองค์กรชุมชนตําบลชะแล้

ดูเสมือนว่าจะเป็ นเรื่องที่แบ่งภาระกันชัดเจน แต่ ท่เี กิดขึ้นจริงก็คอื อนุ กรรมการได้ดําเนินการร่วมกัน
ตลอดเวลา มีน้อยครัง้ ที่แยกกันปฏิบตั ิหน้ าที่ ผลที่ตามมาคืองบประมาณที่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนและ
ค่าอาหารเครื่องดื่มต้องเพิม่ ขึน้ แต่เกิดผลลัพธ์ทด่ี กี ว่าคือคณะทํางานทุกคนได้รบั รูก้ ระบวนการเท่าเทียม
กัน ในประเด็นนี้ผมในฐานะผูร้ บั ทุนซึง่ ต้องรับผิดชอบในการดําเนินงาน ก็ย่อมมีภาระทีต่ อ้ งอธิบายด้วย
เอกสารรายงานการใช้จา่ ยงบประมาณ

เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ นอกจากจะเริม่ ต้นดําเนินการจัดทําธรรมนูญสุขภาพแล้ว ยังต้องบันทึกเป็ น
ประวัตศิ าสตร์ของพืน้ ที่ คือ มีการจัดตัง้ สํานักธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแล้ ซึง่ เป็ นองค์กรของชุมชนที่
มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นแกนกลางในการขับเคลื่อนการสร้างสุขภาวะของชุมชนให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์
ของธรรมนู ญสุขภาพ และที่เป็ นพิเศษอีกประเด็นคือได้ดําเนินการทีผ่ ดิ ธรรมเนียมหลักปฏิบตั ทิ วไปอยู
ั่
่
บ้าง คือองค์กรแห่งนี้ได้เกิดก่อนธรรมนู ญสุขภาพตําบลชะแล้ และในภายหลังสํานักธรรมนู ญสุขภาพ
ตําบลชะแล้น้ี ได้กลายเป็ นองค์กรหัวใจสําคัญทีช่ ว่ ยประสานงานจนธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแล้แล้วเสร็จ
สําหรับตัวผมแล้ว สํานักธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแล้ จะเป็ นหนึ่งในองค์กรสําคัญของกระบวนการ
สร้างสุขภาวะชุมชนตําบลชะแล้โดยมี ธรรมนูญสุขภาพ เป็ นกรอบ เป็ นระบบ และเป็ นเครื่องมือสําคัญที่

เรื่องเล่าจากบ้านชะแล้

ในการประชุมครัง้ แรกนี้ ได้นําเอาร่างธรรมนู ญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติมาเรียนรูร้ ่วมกัน เพื่อให้
คณะทํางานได้เห็นรูปแบบการร่างธรรมนู ญที่ต้องเขียนให้มคี วามหมายที่กว้าง เพื่อจะได้ครอบคลุม
ประเด็นสุขภาวะ และ ศึกษาการใช้ภาษาเขียนที่เป็ นทางการแต่เข้าใจได้ง่าย ซึ่งคําว่า “เข้าใจง่าย” ใน
ตอนยกร่างธรรมนูญสุขภาพฉบับนี้กม็ กี ารกล่าวถึงคํานี้ โดยอนุ กรรมการบางท่านได้ให้ขอ้ คิดว่า “...การ
เขียนกฎหมายไทยย่อมต้องเปิ ดช่องให้มีการตีความ อย่าให้เจาะจงตรงประเด็นเกิ นไป...” ซึง่ ผม
คิดว่านี่คงเป็ นหนึ่งในตัวชี้วดั มาตรฐานของสังคมไทย ที่ได้แสดงให้เห็นถึงการขาดจิตสํานึกสาธารณะ
โดยการใช้กฎระเบียบให้เป็ นประโยชน์แก่พวกตนเองอยูต่ ลอดเวลา

๑๐

จะช่ว ยให้ญาติพ่นี ้ องของผมได้มีสุขภาวะ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งนี่ ก็เ ป็ นหนึ่ งในความหวังของผม
ถึงแม้วา่ จะเป็ นเรือ่ งทีเ่ กิดได้ยากในสังคมปจั จุบนั แต่ผมก็ยงั มีความหวัง
“ผูค้ นล้วนมีชีวิตเพื่อความหวัง เมื่อหมดความหวัง มีชีวิตอยู่กไ็ ร้ค่าความหมาย”
เรื่องทีเ่ ล่าต่อไปนี้ ก็เป็ นการขีดเขียนวิถชี วี ติ อีกรูปแบบหนึ่ง เป็ นการจัดการระบบสุขภาพของชุมชนอีก
รูปแบบหนึ่ง เป็ นแบบทีม่ ธี รรมนูญสุขภาพเป็ นองค์ประกอบ แบบทีเ่ รียกว่าธรรมนูญเพื่อชีวิต

รับรู้ความคิด รับฟั งความเห็น
อนุ กรรมการฝา่ ยรับฟงั ความเห็น มีผมเป็ นประธาน โดยได้เสนอตัวเองเพื่อรับตําแหน่ งนี้ เพราะชอบทีจ่ ะ
ฟงั ผูอ้ ่นื และสนใจทีจ่ ะรับทราบความคิดของคนอื่น ซึง่ ตัง้ แต่รบั ตําแหน่งนายก ฯ เป็ นเวลา ร่วม ๔ ปี ผม
เข้าร่วมการจัดประชาคมหมูบ่ า้ น-ตําบลทุกครัง้ ในแต่ละครัง้ ผมได้ทาํ ความเข้าใจกับญาติพน่ี ้องผมเพิม่ ขึน้
ๆ ได้ทราบว่ามีอยู่หลายคนมีความคิดดี ๆ เพื่อส่วนรวม ก็ได้พยามชักชวนให้เข้ามาร่วมงานการเมือง
ระดับท้องถิน่ หรือเข้าร่วมเป็ นคณะกรรมการแต่ละชุดของ อบต.ชะแล้ หรือร่วมเป็ นคณะทํางานเฉพาะกิจ
เช่น กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพทีไ่ ด้รบั งบประมาณจากเครือข่ายภายนอก ซึง่ คนทีม่ คี ุณภาพเหล่านี้ก็
ได้พบจากเวทีประชาคมในลักษณะเดียวกันนี้เอง
สําหรับการจัดรับฟงั ความเห็นการจัดทําธรรมนู ญสุขภาพ เวทีแรกจัดขึ้นที่หมู่ท่ี ๑ บ้านปากช่อง ณ
ศาลาเอนกประสงค์ โดยใช้เวลาในช่วงเช้าตัง้ แต่ ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐.น. พวกเราหลายคนไม่มปี ระสบการณ์
แต่กม็ ผี ชู้ ่วยระดับครูอาจารย์จากอนุ ฝา่ ยอื่น ๆ เข้ามาช่วย เช่น ผูอ้ ํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนชะแล้
นิมติ วิทยา และ โรงเรียนวัดชะแล้ และ อ.ดร.อมาวสี พร้อมกับนักศึกษาฝึ กงานพยาบาลอนามัยชุมชน
หลายคนได้เข้ามาช่วยชวนคุยและบันทึกข้อมูลต่าง ๆ

หมูท่ ่ี ๑ ตําบลชะแล้ ประกอบด้วย ๓ ชุมชนใหญ่ คือ บ้านปากช่อง บ้านหนองรัก และ บ้านบางไหน เป็ น
ชุมชนทีเ่ ข้มแข็งมากทีส่ ุดของตําบลชะแล้ ทัง้ ในเรื่องความสมานฉันท์ ความร่วมมือ ฯ การทีอ่ นุ กรรมการ
เลือกเป็ นพืน้ ทีแ่ รกในการรับฟงั ความเห็นจึงเป็ นการตัดสินใจทีเ่ หมาะสม ในวันนัน้ มีผเู้ ข้าร่วมเกือบหนึ่ง

เรื่องเล่าจากบ้านชะแล้

เวทีรบั ฟงั ความเห็นบ้านปากช่อง หมูท่ ่ี ๑

๑๑

ร้อยคน เริ่มต้นด้วยประธานอนุ กรรมการกล่าวเปิ ดเวทีทําความเข้าใจถึงที่มาของการจัด และชี้แจง
วัตถุประสงค์รวมถึงเป้าหมายของการรับฟงั ความเห็น จากนัน้ ก็ให้อนุ กรรมการแต่ละฝา่ ยได้พูดคุย เช่น
ผู้อํ า นวยการสถานศึก ษาทัง้ สองแห่ ง และ หัว หน้ า สถานี อ นามัย ตํ า บลชะแล้ หลัง จากนั น้ ก็ เ ป็ น
อ.ดร.อมาวสี ชวนคุยและให้นกั ศึกษาจดบันทึก ซึง่ ก็เป็ นในลักษณะแบบเดียวกันนี้ทงั ้ ๕ หมูบ่ า้ น
เคล็ดไม่ลบั ของการเรียกคนให้มาเข้าร่วมเวทีรบั ฟงั ความเห็นมีอยูห่ ลายวิธกี าร แต่พวกเรานํ ามาใช้เพียง
สองอย่าง คือ ผูจ้ ดั ได้เตรียมเครื่องดื่มกับอาหารว่าง และ แจกเสือ้ คอกลมครัวเรือนละ ๑ ตัว ซึง่ ก็เป็ นไป
เป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ ๕ หมูบ่ า้ น ประมาณ ๓๐๐ คน แต่วธิ กี ารแจกเสือ้ ทําให้ตอ้ งใช้เวลาพิจารณาพอสมควร
เพราะปริมาณเสือ้ มีไม่เพียงพอให้พวกเราแจกได้ทุกครัวเรือน
“...ถ้าไม่แจกทุกคนที่ เข้าร่วม ผมจะลาออกจากอนุ กรรมการฝ่ ายรับฟั งความเห็น...” น้ าหลวง
จันทร์ สุวรรโณ เป็ นคนสรุปประเด็นพิจารณาของคณะกรรมการ โดยให้เหตุผลว่าผูท้ ่เี ข้าร่วมหลายคน
อาจไม่ใช่มาด้วยเพราะต้องการเสือ้ แต่เมื่อได้เสือ้ และตนเองไม่ได้รบั เพราะเหตุว่าคนในครัวเรือนได้รบั
แล้ว ก็อาจเกิดอาการแง่งอนซึง่ จะส่งผลกระทบถึงการมีกระบวนมีสว่ นร่วมในเวทีอ่นื ๆ ทีก่ าํ ลังจะมีในครัง้
ต่อ ๆ ไปในอีกไม่ชา้
เวทีต่อมา ไปหมูท่ ่ี ๒ ตําบลชะแล้ ซึง่ ประกอบด้วย ๒ ชุมชน คือ บ้านชายเหมือง และ บ้านสว่างอารมณ์
เวทีรบั ฟงั ความเห็นจัดทีอ่ าคารศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม บ้านสว่างอารมณ์ ซึง่ อยูส่ ถานทีเ่ ดียวกับศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กของ อบต.ชะแล้ โดยจัดขึน้ ในเวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐.น. วันเดียวกันกับหมูท่ ่ี ๑

การจัดเวทีรบั ฟงั ความเห็นในระดับพืน้ ที่ คณะอนุกรรมการได้ประสานงานกับผูใ้ หญ่บา้ นทุกคนของตําบล
ชะแล้ ทัง้ ในส่วนของการประชาสัมพันธ์และบอกกล่าวเพิม่ เติม ซึ่งก็ได้รบั ความร่วมมือเป็ นอย่างดีทุก
หมู่บ้าน โดยผู้ใหญ่บ้านได้เ ข้าร่วมในเวทีเกือบทุ กหมู่บ้าน ทําให้เ กิดกําลังใจแก่คณะอนุ กรรมการที่
ดําเนินการเป็ นอย่างมาก และต่างคาดหวังว่าน่าจะเป็ นแบบนี้ตลอดไป
ผมรับรูค้ วามหมายของคําว่า “น่ าจะเป็ นแบบนี้ ” ของอนุ กรรมการทีม่ าจากภาคประชาสังคม เพราะใน
สภาพความเป็ นจริงทีค่ งอยู่ในพืน้ ที่ คือความสามัคคีในทุกระดับลดน้อยถอยลง และปจั จัยส่วนหนึ่งก็มา
จาก.. การเมือง..ทําไมการเมืองจึงเป็ นแบบนี้ ?

เรื่องเล่าจากบ้านชะแล้

เวทีรบั ฟงั ความเห็น หมูท่ ่ี ๒

๑๒

ทําไมการเมืองถึงเป็ นแบบนี้ ?
ผมได้นําคณะผูบ้ ริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการท้องถิน่ และผูน้ ําชุมชน เดินศึกษาดูงานทีภ่ าคอีสานเมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้แวะทีอ่ งค์การบริหารส่วนตําบลโคกสะอาด จังหวัดสุรนิ ทร์ ซึง่ นายกเป็ นเพื่อนร่วมรุน่ การ
อบรมนายก อบต. รุน่ ที่ ๔๕ ตําบลโคกสะอาดเป็ นตําบลขนาดใหญ่ มี ๑๙ หมูบ่ า้ น แต่ความขัดแย้งมีน้อย
มาก ผมสรุปให้คณะฟงั บนรถขณะเดินทางกลับว่า “...ผูน้ ําของพวกเขามีเวทีพบปะพูดคุยกันทุกเดือน จึง
ทําให้เกิดความเข้าใจและสามารถขับเคลื่อนนโยบายไปในทิศทางเดียวกัน ซึง่ เมื่อทําได้อย่างนัน้ ก็เกิดสุข
ภาวะแก่ประชาชน...”
“...ทุกเดือนจะมีการประชุมประจําเดือนระหว่างผู้บริ หาร อบต. สมาชิ กสภา กํานั นผู้ใหญ่บ้าน
ผู้บริ หารสถานศึกษา หัวหน้ าสถานี อนามัย เจ้าหน้ าที่ตาํ รวจ เป็ นเวที รายงานผลการดําเนิ นงาน
ของแต่ ละองค์กร รวมถึงปรึกษาหารือในประเด็นปั ญหาของพื้นที่ ...” นายก อบต.โคกสะอาด ซึ่ง
เป็ นผูห้ ญิง (ผูบ้ ริหารอีก ๓ คนก็เป็ นผูห้ ญิง) กล่าวบรรยายสรุปพวกเราให้พวกเราฟงั ในห้องประชุมทีม่ ี
ขนาดใหญ่กว่าทีท่ าํ การของ อบต.ชะแล้

การประชุมผูบ้ ริหารหน่วยงาน ผูน้ ําชุมชนตําบลชะแล้ ประจําเดือน
ทีท่ าํ การสภาองค์กรชุมชนตําบลชะแล้

“...การเมืองสมานฉันท์ ก็สร้างสุขภาวะแก่ชมุ ชนได้อีกทางหนึ่ ง...” นายกถัน้ จาก อบต.ควนรู กล่าว
ในเวทีการประชุมโครงการ พศส.อบต.ท่าข้าม ณ ห้องประชุม สสว. ๑๒ ในประเด็นการคัดเลือกประเด็น
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ผมกลับมาได้ประมาณ ๓ เดือนก็ดําเนินการให้เกิดตามรูปแบบดังกล่าว และให้ประธานและรองประธาน
ในที่ประชุมประจําเดือนเป็ นผูอ้ ํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนชะแล้นิมติ วิทยา และ โรงเรียนวัดชะแล้
โดยมีองค์การบริหารส่วนตําบลชะแล้เป็ นกองเลขา ซึ่งมีการประชุมมาแล้ว ๓ ครัง้ ติดต่อกัน และต้อง
สะดุดหยุดลงเพราะภารกิจตามกระบวนการสร้างสุขภาวะชุมชนของภาคีเครือข่ายทีเ่ ปิ ดเวทีเฉลีย่ แล้ว ๔
ครัง้ ต่อเดือน ผลทีเ่ กิดขึน้ อาจจะไม่ชดั เจนนัก แต่พวกเรารูว้ ่าได้เดินมาถูกทางแล้ว (มีบางสิง่ ทีผ่ มภูมใิ จ
คือ การเดินทางศึกษาดูงานครัง้ นัน้ ได้รบั ประโยชน์คุม้ ค่ากับงบประมาณที่ลงทุน เพราะเป็ นการพัฒนา
บุคลากรอีกรูปแบบหนึ่ง)

๑๓

เป้าหมายเพื่อร่วมกันเดินทางไปแลกเปลี่ยนรูแ้ ก่เพื่อนเกลอ ๒๒ พืน้ ทีท่ เ่ี ข้าร่วมโครงการ และ ประเด็น
การเมืองสมานฉันท์กไ็ ด้รบั คัดเลือกเป็ นหนึ่งใน ๕ ประเด็น
ในเวทีดงั กล่าว ธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแล้ ก็เป็ นประเด็นหนึ่งทีไ่ ด้รบั คะแนนคัดเลือกจากเพื่อนเกลอ
๒๒ พืน้ ที่ ด้วยคะแนนทีส่ งู สุด เพือ่ ต้องการมาศึกษาดูงานทีต่ ําบลชะแล้
เวทีรบั ฟงั ความเห็นของหมู่ท่ี ๓ และ ๔ จัดในสถานทีเ่ ดียวกัน คือศาลาเอนกประสงค์วดั ชะแล้ โดยหมู่ท่ี
๓ จัดในช่วงเช้า และ หมูท่ ่ี ๔ จัดในช่วงบ่าย ทัง้ สองหมูบ่ า้ นมีพน้ื ทีต่ ดิ กัน แบ่งเขตด้วยถนน ซึง่ ดูเสมือน
กับเป็ นพืน้ ทีเ่ ดียวกัน จะแตกต่างกันตรงที่ หมูท่ ่ี ๓ ความร่วมมือของชุมชนมีสงู กว่า หมู่ท่ี ๔ ทัง้ ๆ ทีห่ มู่
ที่ ๔ มีประชากรมากทีส่ ดุ ของตําบลชะแล้ (บ้านผมก็อยูท่ บ่ี า้ นชายเขา หมูท่ ่ี ๔)

เวทีรบั ฟงั ความเห็นประชาชน บ้านกลาง หมูท่ ่ี ๓ และ บ้านชายเขา บ้านปา่ เกาะ หมูท่ ่ี ๔

วัดเขาผี

ในเวทีหมู่ท่ี ๕ มีขอ้ เสนอทีถ่ ูกบรรจุอยู่ในธรรมนูญสุขภาพตรงประเด็นทีส่ ุด คือ ทันตภิบาลประจําสถานี
อนามัยตําบลชะแล้ ซึง่ ปรากฏอยูใ่ นหมวดที่ ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข พัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่ นและแพทย์แผนไทย ข้อ ๒๓ ให้มีพยาบาลวิ ชาชี พและเจ้าหน้ าที่ ทนั ตภิ บาลใน
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การจัดเวทีรบั ฟงั ความเห็นระดับพืน้ ทีส่ ุดท้าย คือ บ้านเขาผี หมู่ท่ี ๕ ซึ่งเป็ นชุมชนทีเ่ ล็กทีส่ ุดของตําบล
ชะแล้ มีช่อื ที่น่ากลัวเพราะตัง้ ชื่อตามภูเขาลูกเล็ก ๆ และมีป่าช้าเผาศพอยู่เชิงเขา ชาวบ้านจึงเรียกว่า
“เขาผี” และก็เป็ นชื่อวัดทีต่ งั ้ อยู่บนยอดเนินเขา และอีกชื่อเรียกเป็ นภาษาทีไ่ พเราะหูและน่ าฟงั ว่า “วัด
ภูตบรรพต” แต่ถงึ ยังไงก็พวกเราก็นิยมเรียกว่า เขาผี

๑๔

สัดส่วน ๑: ๕,๐๐๐ หรือตามเหตุผลความต้องการของชุมชน (ธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแล้ ฉบับที่ ๑ พ.ศ.
๒๕๕๒)

เวทีรบั ฟงั ความเห็นหมูท่ ่ี ๕ ณ ศาลาเอนกประสงค์ เชิงเขาบ้านเขาผี

สําหรับการรับฟงั ความเห็นจากเด็กและเยาวชนนัน้ ได้จดั ในวันเดียวกันกับหมูท่ ่ี ๕ แต่จดั ในช่วงบ่าย โดย
ใช้ส ถานที่โ รงเรีย นชะแล้นิ มิต วิท ยา มีก ารแบ่ ง เป็ น กลุ่ ม ย่ อ ย ๓ กลุ่ ม เพราะจํา นวนนั ก เรีย นมีม าก
อนุ ก รรมการพิจ ารณาว่ า เป็ น กลุ่ ม เล็ ก จะดํ า เนิ น การได้มีป ระสิท ธิผ ลมากกว่ า ซึ่ง ก็ เ ป็ น ไปตามที่
อนุ กรรมการคาดหวังไว้ เพราะลูกหลานของเราได้แสดงความเห็นทีเ่ กี่ยวข้องกับครอบครัวไว้มาก เช่น
พ่อดื่มเหล้า แม่เล่นการพนัน ฯ

รับฟงั ความเห็นจากเยาวชน ณ โรงเรียนชะแล้นิมติ วิทยา

ผมได้สงั เกตพฤติกรรมเยาวชนทีเ่ ป็ นเด็กผูห้ ญิง รูส้ กึ เป็ นห่วงและกังวลในประเด็นการมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควรทีร่ ะดับอายุ ๑๓ – ๑๕ ปี ซึง่ ได้เห็นกับตาตนเองในการแต่งกาย นุ่ งกระโปรงสัน้ ใส่เสือ้ คับ คอ
กว้าง กริยาท่าทางต่าง ๆ เช่น การนัง่ ไขว้หา้ งเพื่อต้องการโชว์ขาอ่อน และไม่แกรงกลัวการตําหนิจาก
ผูใ้ หญ่ สังเกตจากผมเดินผ่านไปเพื่อสอบถามให้รอบ ๆ ห้องทีจ่ ดั เวที ซึง่ เมื่อเดินผ่านกลุ่มของเด็กผูห้ ญิง
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เวทีของเยาวชนในวันนัน้ ได้พบเยาวชนทีน่ ่าสนใจ ๑ คน เป็ นนักเรียนระดับมัธยมปี ท่ี ๒ ซึง่ ได้ออกมาพูด
หน้าชัน้ เรียนต่อหน้ าเพื่อน ๆ ในประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีสภาพอารมณ์ ท่นี ิ่ง ไม่ประหม่า
เกินไป สามารถควบคุมจังหวะการพูดได้ดี และปจั จุบนั หลานสาวคนนี้กเ็ ป็ นหนึ่งในสมาชิกกลุ่มเยาวชน
วัยใสใส่ใจสิง่ แวดล้อมตําบลชะแล้

๑๕

เหล่านัน้ พวกเธอแกล้งถลกกระโปรงทีส่ นั ้ อยูแ่ ล้ว ให้เห็นขาของตนเองมากขึน้ ซึง่ ถ้าจะเรียกอีกแบบหนึ่ง
ก็คอื การโชว์แบบผิด ๆนันเอง
่
เมื่อครัง้ ที่สถานีวทิ ยุ มอ.คลื่นความถี่ ๘๘.๐ รายการเกี่ยวกับสุขภาพ ผมได้เข้าร่วมรายการพูดคุยและ
ทราบว่าประเด็นการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียน ไม่มหี น่ วยงานของรัฐที่รบั ผิดชอบแก้ไขปญั หา โดย
กระทรวงศึกษาก็บอกไม่ใช่ภารกิจ กระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ใช่พน้ื ทีข่ องเขา กระทรวงพัฒนาสังคมและ
ั หามากกว่า แต่ จ ากประสบการณ์ ใ นพื้น ที่ข องผมกลับ
ความมันคงของมนุ
่
ษ ย์ก็เ ห็น ว่า เรื่อ งอื่น มีป ญ
แตกต่างกัน
ทุกท่านทีม่ บี ุตรย่อมตัง้ ความหวังไว้กบั บุตรหลาน พวกเราล้วนหวังว่าพวกเขาได้มคี วามรูม้ วี ุฒกิ ารศึกษา
หรือทีเ่ รียกว่าได้เรียนสูง ๆ เมื่อมีโอกาสคุยกับเพื่อนบ้านทีถ่ ามถึงก็บอกอย่างกล่าวอย่างน่ าชื่นตาบาน
จบการศึกษาออกมามีงานดี ๆ เงินเดือนมาก ๆ เป็ นความภูมใิ จของครอบครัว พวกเราล้วนหวังว่าได้
พึง่ พาอาศัยเมือ่ ยามแก่เฒ่า นี่เป็ นหนึ่งในความหวังของครอบครัว
ในฐานะของประธานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโรงเรียนชะแล้นิมติ วิทยา ผมตัง้ ใจไว้ว่าจะดําเนิน
โครงการ การป้ องกันนักเรียนมีเพศสัมพันธ์ก่อวัยอันควร ในโอกาสอันใกล้น้ี โดยจะใช้กระบวนการ
ลักษณะ พี่สอนน้ อง มาดําเนินการ
น้องเมธา บุณยประวิตร ประธานอนุฝา่ ยสือ่ ประชาสัมพันธ์กล่าวว่า “....เด็กเหล่านัน้ จะฟังและเชื่อรุ่นพี่
ในเพศเดียวกันมากกว่าพ่อแม่ และ คุณครู และจะยึดเป็ นแบบอย่างของตนเอง...” ผมก็คดิ เห็น
ตรงกัน ซึ่ง คาดว่ า จะขอความร่ ว มมือ จากมหาวิท ยาลัย ของรัฐ ในจัง หวัด สงขลา ให้เ ข้า มาเป็ น ภาคี
เครือข่ายในเรือ่ งดังกล่าว ต่อไป
กระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลนอกเหนือจากการจัดเวทีรบั ฟงั ความเห็นแล้ว คณะทํางานยังจัดให้มี
การสํารวจข้อมูลสถานการณ์สขุ ภาวะครัวเรือนตําบลชะแล้อกี ช่องทางหนึ่ง ซึง่ มีความสําคัญต่อการจัดทํา
ธรรมนูญสุขภาพฉบับนี้เป็ นอย่างยิง่

ในการประชุมประจําเดือนของ สวรส.ใต้.มอ.ครัง้ หนึ่ง คณะทํางานของภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาพจังหวัด
สงขลามีค วามต้องการที่จะรับ ทราบผลสํา เร็จของการดํา เนิ น งานที่ผ่า น ๆ มาในรอบ ๒-๓ ปี จึง ได้
ออกแบบสํารวจมาหนึ่งชุดเพือ่ สํารวจข้อมูลด้านสุขภาวะของพืน้ ทีท่ ด่ี าํ เนินกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ
ซึ่งผมก็เ ป็ น หนึ่ ง ในคณะทํา งานที่ร่ว มกัน ปรับ ปรุง และพัฒ นาแบบสํารวจข้อ มูล โดยในแต่ ล ะครัง้ ก็มี
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ฐานข้อมูล เพือ่ ประกอบการตัดสินใจ

๑๖

บุคลากรภาคีจากสาธารณสุขจังหวัดสงขลา (น้องนิมติ ) จากสถานีอนามัยประจําตําบล จากปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ฯ ครัง้ ละประมาณ ๗-๑๐ คน
“แบบสํา รวจข้ อ มู ล สุ ข ภาวะครัว เรื อ น” ใช้ใ นพื้น ที่จ ริง ครัง้ แรกที่ตํ า บลชะแล้ โดยอาสาสมัค ร
สาธารณสุขประจําหมูบ่ า้ น (อสม.) ใช้งบประมาณของกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพระดับพืน้ ทีต่ ําบล
ชะแล้ ซึง่ ศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวตําบลชะแล้เป็ นผูเ้ สนอโครงการเพือ่ ของบประมาณดําเนินการ ในโครงการ
นี้ได้จดั ให้มกี ารอบรม อสม. เพื่อทําความเข้าใจและแนะนํ าการใช้แบบสํารวจข้อมูล มีสาธารณสุขอําเภอ
สิงหนครเป็ นประธานเปิ ด และเป็ นวิทยากรบรรยายร่วมกับน้ องนิมติ แสงเกตุ นักวิชาการสาธารณสุข
ชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

อบรมการใช้แบบสํารวจข้อมูล ฯ ณ โรงครัววัดชะแล้

กล่าวสําหรับข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนได้ดาํ เนินการโดยสถานีอนามัยมาโดยตลอด แต่การสํารวจ
ครัง้ นี้ไม่ได้มุ่งเน้ นเฉพาะด้านสุขภาพอย่างเดียว มีเป้าหมายเพื่อทราบรายละเอียดด้านอื่น ๆ ที่เป็ น
องค์ประกอบสําคัญของสุขภาวะ เช่น พฤติกรรมการบริโภค ปญั หาหนี้สนิ ฯ เพราะพวกเราล้วนทราบว่า
การแก้ไขปญั หาสุขภาพควรดําเนินการในหลายมิติ และข้อมูลทีถ่ ูกต้องเท่านัน้ ทีจ่ ะทําให้การดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพ

ในธรรมนู ญสุขภาพตําบลชะแล้ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้ให้ความสําคัญของฐานข้อมูลว่าเป็ นสิง่ สําคัญ
และจําเป็ นต้องดําเนินการในลําดับต้น ๆ ดังปรากฏในหมวดที่ ๗ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้
และบริ การข้อมูล ข้อ ๔๐ ต้ องจัดให้มีศนู ย์ข้อมูลกลางเพื่อพัฒนาและสร้างสุขภาวะตําบลชะแล้
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และ ข้อ ๔๑ ให้ศนู ย์ข้อมูลกลางเพื่อพัฒนาและสร้างสุขภาวะตําบลชะแล้ มี
ภาระหน้ าที่ในการสํารวจ นําเข้าข้อมูลและวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS)
และนําเสนอหรือส่งมอบข้อมูลต่อหน่ วยงานองค์กรชุมชนที่ต้องการเป็ นระยะ

เรื่องเล่าจากบ้านชะแล้

น้องนิมติ แสงเกตุ นักวิชาการสาธารณสุข กล่าวเป็ นกําลังใจว่า “...จากผลงานที่เริ่ มต้นครัง้ นี้ จะขยาย
ผลและนําไปสู่การสร้าง อสม. เพื่อส่งไปประกวดในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป...”

๑๗

จากการสํารวจของ อสม. และ การลงพืน้ ที่ของนักศึกษาพยาบาล (อนามัยชุมชน) ฝึ กงาน ได้ทราบใน
เรื่องทีไ่ ม่เคยรู้ เช่น มีผปู้ ่วยบางคนทีไ่ ม่ไปโรงพยาบาลเพราะไม่มเี งิน และ บางคนลูกหลานไม่พาไป ทํา
ให้โรคบางชนิดทีต่ ้องทานยาเป็ นประจํา เช่น ความดัน เบาหวาน ได้สร้างปญั หาแก่ครอบครัวหนักมาก
ขึ้น เมื่อ อาการรุ น แรงและต้อ งนอนรัก ษาที่โ รงพยาบาล ข้อ มูล ดัง กล่ า วนี้ ไ ด้นํ า ไปสู่น โยบายการจัด
รถพยาบาลของ อบต. เพื่อส่งผูป้ ว่ ยทีห่ มอนัดหมายเป็ นประจําทุกวัน โดยรถจะออกจากตําบลชะแล้ ทุก
วันในเวลา ๐๖.๓๐ น. (ขึน้ รถพยาบาลทีส่ าํ นักธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแล้)
เรื่องฐานข้อมูลในระบบภูมศิ าสตร์สารสนเทศ หรือทีภ่ าษาอังกฤษเรียกย่อว่า GIS นี้ เป็ นความฝนั หนึ่งที่
ยากจะเห็นในขณะทีผ่ มดํารงตําแหน่ งนายก ฯ โดยหวังว่าข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ข้อมูลการบริ โภคยา
ของสมาชิกครอบครัว และอีกหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะของชาวชะแล้ จะสามารถรับทราบได้
อย่างถูกต้องและรวดเร็วเป็ นปจั จุบนั โดยเพียงแต่กดปุม่ ทีห่ น้าจอคอมพิวเตอร์ ซึง่ จะนําไปสูก่ ารใช้ขอ้ มูล
เพือ่ การตัดสินใจดําเนินการแก้ไขปญั หาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ถ้าพูดว่าขัน้ ตอนในการจัดทําธรรมนูญสุขภาพทีค่ ณะทํางานกังวลมากทีส่ ุดก็คงจะเป็ นขัน้ ตอนการยกร่าง
ธรรมนูญนี้เอง ในวันแรกของการประชุมอนุ กรรมการฝา่ ยยกร่าง ผมมองหน้าอนุ กรรมการทุกท่านได้เห็น
แววตาและสีหน้าทีแ่ สดงถึงอาการวิตกเป็ นอย่างดี ซึง่ ในตอนหลังเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จหลายคนยังพูด
ว่า “..นี่ พวกเราทําสําเร็จได้อย่างไร ?...”
เมื่อคณะอนุ กรรมการมาพร้อมแล้ว หลังจากประอนุ กรรมการ (ผอ.รร.ชะแล้นิมติ วิทยา) กล่าวเปิ ดการ
ประชุมยกร่าง ผมได้นําเอาคําพูดของน้ องชาคริต โภชะเรือง ที่ได้บอกกับผมไว้ก่อนนัน้ มากล่าวกับที่

เรื่องเล่าจากบ้านชะแล้

ยกร่าง สร้างตัวตน คนชะแล้ กับธรรมนูญสุขภาพ

๑๘

ประชุมว่า “...ธรรมนูญสุขภาพเป็ นของชาวชะแล้ จะเขียนจะร่างอย่างไรก็ทาํ ได้ เพราะตําบลชะแล้
มีเพียงแห่งเดียวและเป็ นพื้นที่ แรกที่ ดาํ เนิ นการ...” ผมได้บอกไปอย่างนัน้ อนุ กรรมการบางคนจึง
คลายความกังวล และหลังจากนัน้ อีก ๔ วัน พวกเราก็สนุ กกับการ ร่างธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพของ
ตําบลชะแล้ ซึง่ เป็ นร่างแรกในประเทศไทยทีช่ ุมชนในพืน้ ทีด่ าํ เนินการเอง
ทีป่ ระชุมอนุกรรมการได้ตกลงกันว่าจะต้องมีหมวดของธรรมนูญก่อนจึงจะมีรายข้อต่าง ๆ จึงได้มรี า่ งของ
หมวด ๒ ร่างส่งเข้าพิจารณา คือ ร่างของประธานอนุ ฝ่ายยกร่าง (ผอ.ทรงพล) และ ร่างของประธานอนุ
ฝา่ ยรับฟงั ความเห็น (ผมเอง) ซึง่ ทีป่ ระชุมได้รบั ร่างแรกเข้าพิจารณา แต่มมี ติให้เพิม่ เติมอีก ๒ หมวด คือ
หมวดเศรษฐกิจพอเพียง และ หมวดสํานักธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแล้
ร่างธรรมนู ญสุขภาพตําบลชะแล้ร่างแรกมี ๑๐ หมวด คณะกรรมการเริม่ พิจารณาจากหมวดที่ ๒ ก่อน
โดยให้เหตุผลว่าหมวดที่ ๑ ปรัชญาแนวคิดของระบบสุขภาพตําบลชะแล้ เว้นไว้ก่อนรวมไปถึงนิยาม
คําศัพท์ของธรรมนูญ
ในการยกร่างครัง้ นี้ ข้อทีใ่ ช้เวลามากทีส่ ุดคือ ข้อ ๕ ของหมวดที่ ๒ การสร้างคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ต่อ
สุขภาวะชาวชะแล้ ทีว่ ่า “โดยมาตรฐานทัวไปของคนชะแล้
่
ควรรักษาศีลข้อที่ ๕ และ ศีลข้ออื่น ๆ
ในศีล ๕ ให้ได้อย่างน้ อยอี ก ๑ ข้อ” ซึ่งประเด็นที่คณะอนุ เสียงข้างมากให้เหตุผลคือ...ถ้าหากอะไรที่
่
เป็ น ไปไม่ไ ด้ ก็ไ ม่ส มควรใส่ ไ ปในธรรมนู ญ เพราะอาจทํา ให้ธ รรมนู ญ ถู ก ละเมิด จนกระทังลดความ
ศักดิ ์สิทธิ ์ลงไป (ศึกษาได้จากบันทึกเจตนารมณ์ของคณะอนุกรรมการยกร่าง)

ประชุมยกร่างธรรมนูญ

เรื่องเล่าจากบ้านชะแล้

มาถึงตอนนี้ผมรูแ้ ล้วว่าสิง่ มึนเมาทัง้ หลายทัง้ ปวงมีอทิ ธิพลครอบงําสังคมไปมากแล้ว โดยเฉพาะเหล้าเป็ น
ปจั จัยทีค่ ุกคามต่อสุขภาพของคนมากทีส่ ดุ ถ้าผมจําไม่ผดิ สือ่ ชุดแรก ๆ ของ สสส. เมือ่ หลายปีก่อน ก็เป็ น
เรื่องของเหล้านัน้ เอง และหลังจากนัน้ ก็มกี ารดําเนินการหลายกลยุทธ์เพื่อให้ลดปริมาณการบริโภคสิง่
เหล่านี้ มาถึงปจั จุบ นั สสส. ก็ดําเนิ นการเข้มข้นมากขึ้น แต่ เมื่อดูสถิติการเติบโตของตลาดนํ้ าเมาก็
เพิม่ ขึน้ เป็ นปกติเหมือนเดิมในส่วนนี้ หลายท่านคงทราบแล้วว่า งบประมาณของ สสส. ส่วนใหญ่มาจาก
เหล้า-บุหรี่ และก็เพิม่ ขึน้ ตามอัตราการดื่มเหล้าและการสูบบุหรี่ของประชาชน (ปจั จุบนั สสส. มีเงินที่
สะสมในกองทุนเกือบ ๓ พันล้านบาท : ๒๕๕๒)

๑๙

คณะกรรมการที่ร่ ว มพิจ ารณายกร่ า งธรรมนู ญ ไม่ ใ ช่ เ ฉพาะแต่ อ นุ ก รรมการฝ่า ยยกร่ า งเท่ า นั น้ แต่
คณะกรรมการอื่น ๆ ก็เข้าร่วมด้วยเพื่อต้องการร่วมเป็ นคนหนึ่งในประวัตศิ าสตร์ของตําบลชะแล้ ซึง่ ด้วย
ความคิดลักษณะนี้ของคนหลายคน ได้นําไปสูจ่ ติ อาสาทีก่ ําลังขาดแคลนในสังคมปจั จุบนั การประชุมเพื่อ
ยกร่างจึงมีบรรยากาศทีค่ กึ คัก ซึง่ แม้แต่ขณะรับประทานอาหารก็มกี ารดําเนินการเหมือนกับขณะประชุม
(ในวันแรกประธานอนุ ฝ่ายยกร่างได้ขอตัวออกไปทานข้าวเที่ยงกับ ๗ ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่
ข้างเคียง ทีร่ า้ นปากกว้าง ตําบลปากรอ)
คณะกรรมการได้เพิม่ หมวดจากร่างทีร่ บั พิจารณาอีก ๒ หมวด กับ ๑ บทเฉพาะกาล คือ หมวดเศรษฐกิจ
พอเพียง และ หมวดสํานักธรรมนูญสุขภาพ ด้วยเหตุผลว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีผลผูกพันต่อการ
ดํารงชีพของประชาชนทัวไป
่ ซึ่งถ้าหากพวกเราทุกคนรับไปดําเนินชีวติ ก็เพียงพอที่จะทําให้มคี วามสุข
พวกเราสรุป ว่า เรื่อ งนี้ เ ป็ น เรื่อ งใหญ่ และเป็ น สิ่งจํา เป็ น ของสัง คมป จั จุ บ ัน จึงต้อ งมีก ารบรรจุ ไ ว้ และ
คาดหวังว่าธรรมนูญสุขภาพฉบับต่อไปในพืน้ ทีอ่ ่นื ๆ ก็สมควรบรรจุไว้ แต่รายละเอียดจะเป็ นอย่างไรนัน้
ก็ไม่จาํ เป็ นต้องเหมือนกัน
หมวดสํานักธรรมนู ญสุขภาพ เป็ นการรองรับองค์กรที่ตงั ้ ขึ้นก่อนธรรมนู ญสุขภาพตําบลชะแล้ และ ดู
เหมือนว่าจะเป็ นเรื่องทีแ่ ตกต่างอยู่บา้ ง เพราะน่ าจะเป็ นองค์กรทีเ่ กิดขึน้ จากการระบุในบทบัญญัติ เช่น
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เกิดขึ้นตามหลัง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่
สํานักธรรมนู ญสุขภาพตําบลชะแล้เป็ นองค์กรหลักที่ดําเนินการให้มกี ารจัดทําธรรมนู ญสุขภาพฉบับนี้
่ นในกระบวนการสร้างสุขภาวะชุมชนตําบลชะ
โดยองค์กรของชุมชนแห่งนี้เป็ นคําตอบหนึ่งของความยังยื
แล้ เพราะจะแยกจากภาคราชการและการเมือง ซึ่งในส่วนที่เ ป็ นงบประมาณดําเนิ นกิจกรรมก็จะได้
แสวงหาจากแหล่งทุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สสส. สช. สวรส.ใต้.มอ. ฯหมวดเฉพาะกาลก็ดูจะเป็ น
มาตรฐานปกติของกฎหมายหรือระเบียบทัวไป
่

เดิมที พวกเราตัง้ ใจจะไปประชุมยกร่างกันนอกสถานที่ประมาณ ๒ วัน ๒ คืน เพราะต้องการสมาธิแต่
กลับมีขอ้ จํากัดทีส่ าํ คัญ คือ กรรมการหลายคนมีภารกิจประจําทีไ่ ม่อาจทิง้ บ้านไปได้จงึ ต้องใช้ทเ่ี ดิมแต่ขอ
ขยายเวลาเป็ น ๔ วันติดต่อกัน และทีต่ อ้ งกล่าวถึงก็คอื กรรมการทีเ่ ป็ นข้าราชการและบ้านพักไม่ได้อยูใ่ น
พืน้ ที่ เช่น ผูอ้ ํานวยการสถานศึกษา หัวหน้าสถานีอนามัย และ ดร.อมาวสี จากวิทยาลัยพยาบาลบรม
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ทานอาหารทีโ่ ต๊ะประชุมและพูดคุยต่อเนื่อง

๒๐

ราชชนนี ซึ่งทัง้ หมดนัน้ อาจไม่ได้อยู่ตลอดแต่ขอ้ เสนอและคําแนะนํ าล้วนเป็ นประโยชน์ต่อร่างธรรมนู ญ
เป็ นอย่างมาก เช่น การระบุให้ชุมชนมีสว่ นร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่าง ๆ (ดร.อมาวสี)
นอกเหนือจากได้เข้าร่วมกับผลงานประวัตศิ าสตร์ของพืน้ ที่ ผมยังได้รบั ความรูใ้ หม่ ๆ เช่น ความหมาย
ของเกษตรไร้สารพิษ ทีห่ มายถึงไร้สารพิ ษอย่างสิน้ เชิง โดยพืน้ ทีผ่ ลิตต้องอยูห่ า่ งจากแหล่งทีใ่ ช้สารอย่าง
น้อย ๑ กิโลเมตร รวมถึงทีด่ นิ แปลงทีเ่ พาะปลูกต้องหยุดใช้สารเคมีมาแล้วไม่ต่ํากว่า ๓ ปี และพืน้ ทีป่ ลูก
ต้อ งมีร่อ งนํ้ าล้อ มรอบ ฯ กับ ความหมายว่า ปลอดสารพิ ษ ที่มีก ารใช้ก ารกํา หนดเวลาควบคุ ม ตาม
ข้อกําหนดของสารเคมีแต่ละประเภท (คุณน้าณพงศ์ แสงระวี) ซึง่ ประเด็นเหล่านี้พวกเราได้รบั ความรูจ้ าก
เวทีการประชุม
การยกร่างธรรมนู ญสุขภาพ จึงคล้ายกับการยกร่างองค์ความรูข้ องพวกเรา และความรูก้ เ็ ป็ นพลังสําคัญ
อย่างหนึ่งในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างสุขภาวะให้เกิดแก่ชุมชน การยกร่างครัง้ นี้สําหรับผมแล้ว
คล้ายกับได้ “ยกเครื่อง” ความรู้ของตนเอง เหมือนที่กล่าวมาในตอนต้นว่า ความเข้าใจในเรื่องการ
พัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว่ นร่วมยังมีอยูน่ ้อย แต่เมือ่ ได้ลงมือ
ทําด้วยตนเอง ก็เกิดความกระจ่างในความหมายดังกล่าว โดยเฉพาะคําว่า...แบบมีส่วนร่วม...พวกเราที่
ได้รว่ มกันดําเนินการจึงล้วนรูส้ กึ ได้วา่ ครัง้ นี้เหมือนกับได้ยกร่างของชีวติ เป็ นชีวติ ทีม่ สี ขุ ภาวะ !
ภาวะของกายทีเ่ ป็ นสุข ภาวะของจิตก็เป็ นสุข อุดมด้วยปญั ญา
(เป็ นการเขียนทีต่ ่อเนื่องตัง้ แต่ตอนคํ่า ขณะทีเ่ ขียนอยูน่ ้ีเป็ นเวลา ๐๓.๒๙ น. วันที่ ๑๕ พ.ค.๕๒ : เสียสุขภาพ)

เสนอร่างสู่สงั คม สู่สาธารณะ

ผมมีโอกาสได้รบั ฟงั ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรี เล่าระบบการกระจายอํานาจของ
ประเทศญี่ปุ่น และแถมด้ว ยเกร็ด ประวัติศ าสตร์ก ารได้ม าซึ่งรัฐ ธรรมนู ญ ของพวกเขา โดยหลัง จาก
สหรัฐอเมริกาทิง้ ระเบิดลูกทีส่ องทําให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศอย่างกว้างขวาง ญี่ปนุ่ ก็ประกาศยอม
แพ้ และผูช้ นะสงครามก็ได้ร่างรัฐธรรมนู ญให้ญ่ปี ุ่นได้ใช้ ๑ ฉบับ ซึ่งสร้างความอัปยศแก่ญ่ปี ุ่นเป็ นอย่าง
มากที่พวกฝรังเป็
่ นคนจัดทําให้ และพวกเขาตัง้ ใจว่าเมื่อพวกอเมริกายกพวกกลับเมื่อไหร่รฐั ธรรมนู ญ
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ผมได้นําร่างธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแล้ ซึง่ เป็ นร่างแรกมาตกแต่งวรรคตอนและปรับคําให้เหมาะสมไม่
พรํ่าเพรื่อและยืดยาวเหมือนกับรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ได้รบั การบันทึกไว้ว่ามีความยาว
ของคําติดอันดับโลก ซึง่ พอ ๆ กับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทีต่ ดิ อันดับมากทีส่ ุดของโลก โดยฉบับปจั จุบนั
เป็ น ฉบับ ที่ ๑๘ ในระยะเวลาไม่ ถึ ง ๘๐ ปี ในขณะที่ป ระเทศแม่ แ บบระบบประชาธิป ไตยอย่ า ง
สหรัฐอเมริกาใช้ธรรมนูญ ๑ ฉบับในรอบ ๒๐๐ ปี และ ประเทศเพื่อบ้านในทวีปเอเชียอย่างประเทศญีป่ ุ่น
ในรอบ ๖๐ ปี หลังจากได้รบั อิสรภาพจากการพ่ายแพ้สงคราม ก็มรี ฐั ธรรมนูญเพียง ๑ ฉบับ ซึง่ เพิง่ มีการ
แก้ครัง้ แรกเมือ่ ปีทผ่ี า่ นมา (๒๕๕๑) ในประเด็นการส่งทหารออกนอกประเทศ

๒๑

ฉบับนี้กจ็ ะต้องถูกฉีกทิ้งทันที แต่เมื่อใช้มาเป็ นระยะเวลา ๑๕ ปี กว่ารัฐธรรมนู ญก็ยงั อยู่ จึงมีผูไ้ ปถามผู้
ร่างรัฐธรรมนู ญซึ่งเป็ นแม่ทพั ทหารของสหรัฐอเมริกาที่ทําสงครามชนะญี่ปุ่นว่า
“..ท่ านเขียน
ุ่ มาหลายปี ยังคงอยู่ปกติ ...”
รัฐธรรมนูญอย่างไรที่ญี่ปนใช้
คําตอบของแม่ทพั นายทหารผูน้ ัน้ “....ประเทศญี่ปุ่นถูกปกครองด้วยหลายอํานาจ เช่น จักรพรรดิ /
ซามูไร ซึ่งเป็ นกลุ่มคนไม่กี่คนแต่มีพลังด้านอาวุธ และกลุ่มคนเหล่านัน้ ก็มีการแย่งชิ งให้ได้มาซึ่ง
อํานาจกันตลอดเวลา การชิ งอํานาจในแต่ละครัง้ ได้สร้างเสียหายแก่ประเทศและประชาชนอย่าง
มหาศาล จึงสมควรที่ จะลดอํานาจที่อยู่กบั กลุ่มคนไม่กี่กลุ่มนัน้ เสีย และ แบ่งอํานาจเหล่านัน้ ให้
กระจายไปสู่กลุ่มอื่น ๆ ที่เป็ นคนส่วนใหญ่ของประเทศ....” (ฟงั มาอย่างนัน้ ผิดถูกอย่างไร ก็ขอโทษด้วย)
การปกครองของประเทศญี่ปุ่นปจั จุบนั ใช้ระบบท้องถิน่ ซึ่งทดแทนระบบส่วนภูมภิ าคทีจ่ ดั ส่งข้าราชการ
ส่วนกลางมาปกครองคนท้องถิน่ พวกเราจึงได้เห็น ๒ เทศบาลลงทุนร่วมกันถมทะเลเพื่อสร้างสนามบิน
และร่วมกันดูแลเก็บผลประโยชน์ ได้เห็นเทศบาลมีมหาวิทยาลัยเป็ นของตนเอง แล้วหันมาดูประเทศไทย
ทีเ่ ขียนกฎหมายว่าโรงเรียนระดับประถมของรัฐต้องถ่ายโอนไปสูท่ อ้ งถิน่ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ แต่มกี าร
ประท้วงของคุณครูกนั วุ่นวายไปทัวประเทศ
่
ในขณะทีม่ าตรฐานการศึกษาของไทยกําลังตกตํ่าอย่างน่ า
เป็ นห่วง ซึง่ ในปจั จุบนั น่ าจะมาอยู่ระดับเดียวกับประเทศพม่า และใกล้ ๆ จะเทียบเท่าประเทศกัมพูชาใน
อนาคตอันใกล้ (ถ้าจะเหนือกว่าประเทศแถบอาเซียนอยู่บา้ งก็เป็ นเรื่องอาคารเรียนของสถานศึกษา ทีด่ ู
เป็ นตัวชีว้ ดั ของความเจริญของระบบการศึกษาไทย ซึง่ เป็ นหนึ่งในความภูมใิ จของนักบริหารการศึกษา
ไทย)

(๑) ภาคการศึกษา
่ น
“....ถ้าต้องการจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรในอนาคต ให้ใส่สิ่งนัน้ ลงไปในหลักสูตร...” นันเป็
คํากล่าวของปราชญ์ชาวตะวันตกท่านหนึ่ ง เพื่อขยายความ ผมขอยกสมมุติฐานหนึ่งมาประกอบใน
คําอธิบายว่า เมื่อประมาณ ๕๐ ปี ท่แี ล้วประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรด้านวิศวกรรม จึงมีการเร่งให้
สถาบันการศึกษาผลิตหลักสูตรทีเ่ กีย่ วกับวิศวกรในหลายสาขาและดําเนินการเร่งผลิตวิศวกรออกสูส่ งั คม
จนถึงปจั จุบนั งานด้านวิศวกรรมของประเทศไทยมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล และ ถ้ามองย้อนกลับไปใน
ตอนนัน้ ถ้ามีหลักสูตรประชาธิปไตยทีใ่ ห้ความรูค้ วามเข้าใจประชาธิปไตยทีแ่ ท้จริง มาถึงตอนนี้ประชาชน
คงเลือกตัวแทน (สส./สว./ท้องถิ่น) ได้ถูกต้อง เข้าใจในการใช้สทิ ธิท่ไี ม่ละเมิดต่อส่วนรวม ประชาชน
เข้าใจในการเป็ น พลเมือง ทีต่ ้องรับผิดชอบต่อประเทศ มากกว่าการใช้สทิ ธิในการเรียกร้องเพียงอย่าง
เดียว และถ้าหากเมื่อ ๕๐ ปี ทแ่ี ล้ว พวกเราคงไว้ซง่ึ วิชาหน้าทีพ่ ลเมือง วิชาศีลธรรม และให้วชิ าเหล่านัน้
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มาถึงตรงนี้ ผมต้องขอโอกาสทีจ่ ะเสนอความคิดทีไ่ ด้บนั ทึกไว้เป็ นข้อเขียนเรื่อง “กระบวนการสร้างคน
ดีออกสู่สงั คม” ผมได้เสนอการสร้างคนดีไว้ ๓ ภาค คือ (๑) ภาคการศึกษา (๒) ภาคศาสนา และ (๓)
ภาคราชการกับประชาสังคม จะนําเสนอโดยย่อ ดังนี้

๒๒

เป็ น วิ ช าบัง คับ หลัก ของหลัก สู ต รการเรี ย นการสอน เทีย บเท่ า วิช าคณิ ต ศาสตร์ วิท ยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ ฯ มีคาบการสอน ๕ คาบต่ อสัปดาห์ มีค่าหน่ วยกิ ตในการคิ ดคะแนนเท่ ากับวิ ชา
หลักดังกล่าว มีการใช้วิชาหน้ าที่พลเมือง วิ ชาศีลธรรมประกอบในการสอบเข้าเรียนต่อ ฯ ล่วงมา
๕๐ ปี พวกเราก็จะได้เห็นความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดผลดังกล่าว เช่น ลูกหลานของพวกเราพากันไปติ ววิ ชา
ศีลธรรม จริ ยธรรม เพื่อจะได้มคี ะแนนทีด่ ใี นการเรียนและการสอบเข้าเรียนต่อ เราคงนึกภาพออกว่า
บังคับเรียนวิชาเหล่านี้ในสถานศึกษา ๑๖ ปี ตัง้ แต่ระดับประถมจนถึงอุดมศึกษา และบังคับถึงระดับ
ปริญญาเอก ใครทีเ่ ป็ นดอกเตอร์กต็ อ้ งมีวชิ าศีลธรรมประกอบทุกสาขาวิชา แต่เพราะไม่เป็ นแบบนัน้ จึง
ได้มีเหตุการณ์แบบนี้ เกิ ดขึน้
ประมาณปี ๒๕๔๐ นิตยสารยักษ์ใหญ่ของทวีปเอเชียอย่าง รีดเดอร์ไดเจสท์ ได้สาํ รวจระดับคุณธรรมของ
ประชาชนใน ๑๐ เมืองใหญ่ของทวีปเอเชีย โดยการทิง้ กระเป๋าเงินและเฝ้าจับตามองจํานวน ๑๐ กระเป๋า
ต่อเมือง ในกรุงเทพ ฯ มีการส่งคืนและไม่ส่งคืนอย่างละ ๕ กระเป๋า มีการทิ้งไว้ท่ี ม.จุฬา ฯ ๒ กระเป๋า
ได้รบั คืนกลับ ๑ กระเป๋า ไม่ส่งคืนกลับ ๑ กระเป๋า ทีไ่ ม่ส่งคืนเป็ นนักศึกษาผูห้ ญิงชัน้ ปี ท่ี ๓ ของคณะ....
(ใช้การเฝ้าและติดตาม) พวกเขาไม่สามารถสอบถามได้ จึงไม้รเู้ หตุผลของการไม่คนื แต่สําหรับผูท้ ค่ี นื
กระเป๋าพวกเขาได้มโี อกาสสอบถามซึง่ ได้ใจความว่า “...เกิ ดความสงสารเจ้าของกระเป๋าเงิ น คงต้อง
ลําบากเมื่อไม่มีเงิ นในขณะที่เหลือเวลาอีกหลายวันที่จะสิ้ นเดือน นึ กถึงตนเองที่มาจากบ้านนอก
ไม่มีญาติ มิตรในเมืองหลวง...” นัน่ เป็ นคํากล่าวของลูกจ้างผูห้ ญิงทีม่ หี น้าทีล่ า้ งจานของโรงอาหารใน
ม.จุฬา ฯ เธอมีความรูร้ ะดับประถม แต่มคี วามเมตตาและกรุณาซึง่ เป็ นหนึ่งใน พรหมวิหาร ๔ ทีห่ ลายคน
ยอมรับว่าเป็ นธรรมทีค่ มุ้ ครองโลก เรื่องนี้ได้พสิ จู น์ว่า ระบบการศึกษาของประเทศนี้ ไม่ได้สร้างให้คน
เป็ นคนดี เรียนสูงขึน้ ไม่ได้ประกันว่าเมื่อจบออกไปจะเป็ นคนดีของสังคม ...ท่านทัง้ หลายครับ เรือ่ ง
แบบนี้ยงั มีต่อ....

อันดับ ที่ ๑ และ ๒ อยู่ใ นประเทศญี่ปุ่น เมื่อดูปรัชญาของมหาวิท ยาลัยเหล่านัน้ ก็พ บว่า พวกเขาให้
ความสําคัญและมุ่งสร้างคนดี มากกว่าสร้างคนให้ เก่งเพียงอย่างเดียว ด้วยเหตุผลว่า การสร้างคนให้
เป็ นคนดีเป็ นสิง่ ทีด่ าํ เนินการได้ยากและต้องใช้เวลา ต้องใช้กระบวนการทีซ่ บั ซ้อนมากกว่าการสร้างคนให้
เก่ง มหาวิทยาลัยจึงเป็ นสถาบันทีต่ อ้ งรับภารกิจอันยากนี้ไว้ ส่วนการสร้างคนเก่งยังพอมีเวลาเมื่อออกสู่
วงจรของการประกอบอาชีพ เช่น โรงงานผลิตรถยนต์ต้องการช่างทีช่ ํานาญในเรื่องเครื่องมือกลในการ
ผลิต ก็ ส ามารถฝึ ก อบรมในแต่ ล ะชุ ด ของเครื่อ งมือ ซึ่ง สามารถใช้เ วลาไม่ น านก็ส ามารถควบคุ ม

เรื่องเล่าจากบ้านชะแล้

ในปี เดียวกัน นิตยสารเอเชียวีคส์ ดําเนินการสํารวจ ๔๕ มหาวิทยาลัยของทวีปเอเชีย ปรากฏว่า ม.จุฬา
ฯ ติดอันดับที่ ๔๓ (มหิดล อันดับที่ ๓๘) ซึ่งอยู่อนั ดับตํ่ากว่ามหาวิทยาลัยของประเทศเวียดนาม ทําให้
พวกเราทีเ่ ป็ นอาจารย์และศิษย์เก่าหลายคนไม่พอใจผลสํารวจครัง้ นี้ และกล่าวหาว่าเป็ นการจงใจทําลาย
สถาบันการศึกษาที่ดีที่สดุ ของประเทศไทย ? ทัง้ ๆ ทีม่ ผี ลงานวิจยั ทีส่ าํ คัญออกสูส่ งั คมอย่างต่อเนื่อง ทีน่ ้ี
ลองมาดูเหตุผลในการจัดอันดับ
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เครือ่ งจักรกลเหล่านัน้ ได้ แต่สาํ หรับคนดีเป็ นสิ่ งยากลําบากในการสร้าง บางคนใช้เวลาทัง้ ชีวิตก็ไม่
เคยเป็ นคนดีของสังคม นัน่ คือเหตุทม่ี หาวิทยาลัยทัง้ ๒ แห่งได้รบั การจัดอันดับเป็ นที่ ๑ และ ๒ ของ
ทวีปเอเชีย และ สิ่ งเหล่านัน้ เป็ นเรื่องที่อนั ดับที่ ๔๓ ไม่มี
ทีม่ ี เด่น อยูบ่ า้ งของอันดับที่ ๔๓ คือ นักศึกษามีหน้ าตาสวยงาม แต่งตัวตามแฟชัน่ นุ่งกระโปรงสัน้
ใส่เสื้อคับโชว์สดั ส่วนอวัยวะ ภูมิใจกับท่อนขาอ่อน กับหน้ าอกที่อวบอิ่ มจนกระดุมเสื้อแทบปริ ซึง่
ผู้บริหารสถาบันก็คงภูมใิ จอยู่บ้างเพราะไม่มกี ารดําเนินการใด ๆ กลับเห็นว่าสิง่ ที่ไม่สมควรเหล่านัน้
เหมาะสมแล้วกับสถานะของนักศึกษา เสียดายทีไ่ ม่มใี ครคิดจัดอันดับกับสิง่ เหล่านัน้ ถ้าเป็ นจริงจุฬาของ
พวกเราคงติดอันดับ ๑ ใน ๓ ของเอเชีย หรือ ๑ ใน ๕ ของโรค (?) แน่นอน!
(๒) ภาคศาสนา
ปจั จุบนั ถ้ากล่าวถึง ศาสนา ผูค้ นส่วนมากต้องนึกถึง วัด กับ พระสงฆ์ ซึง่ คล้ายกับเป็ นตัวแทนของพุทธ
ศาสนาในประเทศไทย แต่พวกเราหลายคนสงสัยว่า วัด กับ พระสงฆ์ เหล่านัน้ ได้ทําหน้าที่ตามทีพ่ ระ
ศาสดาฝากความหวังไว้ได้ดแี ค่ไหน ?

เพือ่ ให้ต่อเนื่องจาก ภาคการศึกษา ผมเสนอว่า ควรทีจ่ ะบังคับให้ลกู ผูช้ ายไทยทุกคนทีไ่ ม่เป็ นคนพิการได้
บวชเรียนเป็ นพระสงฆ์ในพุทธศาสนาเป็ นเวลา ๑ พรรษา พร้อมกับมีหลักสูตรของพระบวชใหม่ ซึง่ ถ้าไม่
ผ่านการบวชพระตามกําหนด ก็ไม่สามารถสอบเข้าทํางานเป็ นข้าราชการ พนักงานของรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษทั เอกชน ให้พระที่บวชใหม่ได้ออกสอนในสถานศึกษาใกล้บา้ น และควรดําเนินการให้ลด
จํานวนพระทีน่ ิยมไสยศาสตร์ ให้รฐั จัดตัง้ งบประมาณเพื่อสร้างและซ่อมแซมศาสนสถาน เพื่อขจัดข้ออ้าง
ในการระดมทุ น เงิน ตราเข้า วัด ให้พ ระสงฆ์ไ ด้อ ยู่ห่า งจาก ธนบัต ร ที่ไ ด้นํ า ความ วิ บ ตั ิ สู่ วัด และ
พระสงฆ์ ข้อเสนอเหล่านี้ ผมเคยนํ าเสนอต่อที่ประชุมของ ศูนย์คุณธรรม ต่อหน้า ศ.นพ.ประเวศ วะสี
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่
ผลงานของ วัด กับ พระสงฆ์ ทีไ่ ด้เห็นปรากฏชัดทีส่ ุดในปจั จุบนั ก็คอื การระดมทุนอย่างบ้าคลังของ
วัด แข่งขันการใช้ไสยศาสตร์ทุกรูปแบบเพื่อเป็ นเครื่องมือในการแสวงหากําไร มีการใช้คําว่า บุญ
เป็ นเครื่องหมายคํา้ ประกันสิ นค้าที่ผลิ ต (ของขลัง) พวกเราทีเ่ ห็นว่าพุทธศาสนาเจริญในประเทศไทย
จนกล่าวว่าเป็ นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลก ก็คอื อุโบสถทีใ่ ช้เงินสร้างหลายสิบล้านบาท ซุม้ ประตูวดั ที่
อลังการงานสร้างหลายล้านบาท ได้แสดงให้เห็นว่า วัด และ พระสงฆ์ ของพวกเรามีความชํานาญในด้าน
นี้มากกว่าเรื่องการสอนธรรมให้เข้าสู่จติ ใจของประชาชน แสดงให้เห็นว่าพุทธมามะกะมีความศรัทธาสูง
จึงก่อสร้างได้อย่างสวยงาม แต่เมื่อถามถึงระดับของศีลธรรมในจิตใจของคนไทยทีต่ กตํ่าซึ่งเป็ นหนึ่งใน
หน้าที่โดยตรงของ วัด และ พระสงฆ์ แต่พวกเขากลับไม่มคี วามชํานาญ และเป็ นภาวะที่ล้มเหลวโดย
สิ้นเชิง จึงเกิดสิง่ ที่หลายคนได้เห็นตามสื่อ ๆ ต่าง ๆ เช่น พระสงฆ์ตงั ้ วงดื่มเหล้าเสพเมถุน ก่อม็อบ
ประท้วงเรียกร้อง ฯ หรือแม้แต่การจัดกิจกรรมในวัดที่ส่งเสริมสนับสนุ นการแสดงลามก และ อนาจาร
ฯลฯ
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มาแล้วแต่ท่ปี ระชุมไม่ให้ความสนใจ ผู้เข้าร่วมบางคนกล่าวว่าการบังคับบวช เป็ นเรื่องบ้าคลังทาง
่
ศาสนา บางคนพูดว่าเป็ นประเด็นวงแตก ผมเข้าใจว่าทีป่ ระชุมวันนัน้ ได้รบั รายละเอียดไม่เพียงพอจึง
ไม่มขี อ้ มูลทีป่ ระกอบการคิดได้ แต่สําหรับผมแล้ว สถานการณ์ของศีลธรรมในจิตใจของประชาชนอยู่ใน
ภาวะวิกฤติ เหมือนผูป้ ว่ ยหนักทีต่ อ้ งใช้ยาแรง หรือต้องใช้วธิ คี ดิ ทีเ่ หนือปกติวสิ ยั ถึงจะแก้ไขให้กลับคืนมา
(๓) ภาคราชการ และ ประชาสังคม
ผมได้เขียนถึงการไม่รบั บุคคลเข้าทํางาน หากไม่ผา่ นการบวชเรียนและมีใบรับรองมาแล้ว หลายคนถาม
ว่า ผูห้ ญิง ที่บวชเรียนเป็ นพระสงฆ์ไม่ได้จะทําอย่างไร ? ผมก็บอกว่า ให้ผูร้ ูท้ ่านอื่นได้คดิ และนํ าเสนอ
บ้าง แต่ในส่วนของภาคนี้มคี วามสําคัญไม่น้อยกว่า ๒ ภาคที่ผ่านมาซึ่งเน้ นการสร้างคนดีตงั ้ แต่ เป็ น
เยาวชน จนกระทังเข้
่ าเรียนในระดับทีส่ ูงขึน้ และ ต้องเข้าบวชเรียนเพื่อรับเรียนรูธ้ รรมทีเ่ ข้มข้นมากขึน้
แต่ในภาคนี้จะเป็ นเรื่องของกระบวนการสนองตอบ ๒ ภาคแรก เช่น การให้เวลาครึง่ วันในหนึ่งสัปดาห์
ของการทํางานทีท่ ุกคนต้องฟงั พระเทศนา หรือ การฟงั บรรยายธรรมจากผูร้ ู้ และให้ถอื ว่าเวลานัน้ เป็ น
เวลางาน รวมถึง การใช้เ กณฑ์จ ริย ธรรมมาเป็ น ส่ ว นประกอบหลัก ในการขึ้น ขัน้ เงิน เดือ น แต่ ท่ีใ ห้
ความสําคัญในภาคนี้กค็ อื ประเด็นเรื่อง สื่อ

นี่ถา้ หากมีการสร้างละครทีม่ เี นื้อหาเกีย่ วกับศีลธรรมจริยธรรม หรือเป็ นเรื่องทีเ่ กีย่ วกับการปลุกจิตสํานึก
สาธารณะออกอากาศเผยแพร่ท ดแทนละครที่ห ลายคนเรีย กว่า นํ้ าเน่ า เหล่ านัน้ ผู้ค นที่ดูช มก็จะมี
พฤติกรรมไปตามเรื่องเหล่านัน้ ซึ่งเรื่องแบบนี้ผูจ้ ดั ละครล้วนทราบดี แต่กย็ งั อ้างถึงความต้องการของ
ตลาดทีเ่ ป็ นตัวกําหนดประเภทของเนื้อหาของละคร ซึง่ ก็เป็ นตลาดทีถ่ ูกครอบงําอย่างสิน้ เชิงแล้วจากผูจ้ ดั
ละครทีวเี หล่านัน้ เป็ นตลาดทีน่ ิยมความรุนแรง เป็ นตลาดทีช่ อบการแสดงตัวอย่างทีเ่ ลวเพื่อให้เยาวชน
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ผมยอมรับว่า ไม่พอใจ และ ไม่ยอมรับ พฤติกรรมและวิธปี ฏิบตั ิของสื่อเกือบทุกประเภทในประเทศนี้
เฉพาะเรื่องของจิตสํานึกทางศีลธรรมและจริยธรรม พวกเขาเหล่านัน้ ไม่เคยใช้จุดเด่นจุดแข็งของพวกเขา
ให้เป็ นคุณต่อการอัดฉีดธรรมะเข้าสู่จติ ใจของคนไทย ซํ้าร้ายพวกสื่อบางประเภทยังส่งเสริมให้มกี าร
ทําลายศีลธรรมอันดี และ ละลายเลือดรักชาติอย่างไม่รตู้ วั (หรืออาจรูแ้ ต่ไม่สนใจ) เช่น ละครไทยหลังข่าว
ภาคคํ่าของทีวชี ่องต่าง ๆ ทีม่ ผี คู้ นติดตามชมดูอย่างหนาแน่ น ไม่ว่าจะสร้างเรื่องอะไรก็ตดิ อันดับความ
นิ ยมทุกเรื่องทุกช่อง และเกือบทัง้ หมดก็เป็ นเรื่องคล้ายกัน แม่ผวั ทะเลาะลูกสะใภ้ แย่ งชิ งทรัพย์
สมบัติ ผัวเมียคบชู้ ฯ สร้างไปสร้างมาก็มแี ต่เรื่องเหล่านี้ สร้างจนกระทังผู
่ ด้ ูเอาเป็ นเยีย่ งอย่างโดยไม่
รูส้ กึ ตัว นํ าไปปฏิบตั ิในชีวติ จริงเพราะคุน้ เคยกับสิง่ ได้เห็น ส่วนมากเกิดความหลงใหลในดาราที่แสดง
เช่น เมื่อดารานัน้ ๆ เสียชีวติ ก็มหี ลายคนโศกเศร้าเสียใจมากกว่าแม่ตนเองตาย ข่าวดารามัวสุ
่ มเสพกาม
และเลิกคบหากัน สังคมจะสนใจมากกว่าเรื่องบ้านเมือง เช่น ข่าวของดาราที่ช่อื เล่นว่า อัม้ จะคืนดีกบั
แฟน กลับเป็ นข่าวที่มผี ู้เข้าดูในอินเตอร์เน็ ตมากกว่าข่าวการสลายการชุมนุ มของพันธมิตร ฯ ที่มคี น
เสียชีวติ และบาดเจ็บมากกว่าครึง่ พันคน

๒๕

ได้รบั ชม เพื่อเอาเป็ นเยีย่ งอย่าง เช่น การตบตีแย่งชิงแฟน การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ล้วนเอา
อย่างจากทีวี
เมื่อ ๔๐ ปี ทแ่ี ล้ว พวกเราได้เห็นการร้องแพลง บุเรงนองลันกลองรบ
่
ซึง่ ร้องอย่างชื่นชมในตัวของบุเรง
นองที่เ ป็ น แม่ ท ัพ ทหารชาวพม่ า โจมตีก รุ ง ศรีอ ยุ ธ ยา ฉุ ด คร่ า ผู้ช ายไปเป็ น ทาส จับ ผู้ห ญิง ไทยเป็ น
นางบําเรอความใคร่ ยึดกรุงศรีอยุธยาเป็ นเมืองขึ้น ๒๐๐ ปี พวกเรากลับยอมรับและร้องแพลงเชิดชู
เกียรติของ บุเรงนอง
่ กบั โกโบริ ตัวเอกในละครเรื่อง คู่กรรม โกโบริ ทีเ่ ป็ นทหารญี่ปุ่นเข้า
เมื่อ ๒๐ ปี ทแ่ี ล้ว พวกเราคลังไคล้
โจมตีเพื่อผ่านทางไปประเทศพม่า จนประเทศไทยต้องยอมเข้าร่วมสงครามในฝา่ ยอักษะ ทหารญี่ปนุ่ ยุค
ของ โกโบริ ได้เผาทําลายพระเพื่อลอกเอาทอง ได้จบั คนไทยเป็ นเชลยเพื่อก่อสร้างสะพานรถไฟ จับผู้
หญิงไทยไปเพื่อบําบัดความใคร่ แต่พวกเราก็ยงั ชื่นชมต่อ โกโบริ ได้มกี ารสร้างละครเรื่อง คู่กรรม อีก
หลายครัง้ เปลี่ยนดารานํ าอีกหลายหน เปลี่ยนกี่ครัง้ ก็ได้รบั ความนิยมจากผู้ชม แพลงประกอบละคร
บันทึกเทปขายไปทัวประเทศ
่
สร้างรายได้เป็ นหลายร้อยล้านบาท

ผมขอเสนอ ข้อสังเกตที่สาํ คัญ ก่อนจบประเด็นนี้
ประเทศฟิ ลปิ ี นส์ ให้ฑตู เดินทางกลับเพื่อประท้วงรัฐบาลประเทศสิงคโปร์ทด่ี ําเนินการอย่างชักช้าในกรณี
สาวใช้จากฟิ ลปิ ี นส์ถูกฆ่าตาย จนกระทังเพื
่ ่อนประเทศในกลุ่มอาเซียนต้องช่วยกันเจรจาเพื่อคลี่คลาย
ปญั หาของสองประเทศนี้ แต่ในกรณีเหมือนกัน คนไทยถูกฆ่าตายในประเทศเขมรหลายคน เจ้าหน้าที่
ไทยทีร่ บั ผิดชอบกลับกล่าวว่า คนไทยเหล่านัน้ หาเรือ่ งเอง และไม่รวู้ า่ เป็ นฝีมอื ของใคร เรื่องทัง้ หมดจึงยุติ
ลงที่ คนไทยเหล่านัน้ สมควรตาย และเมื่อเป็ นข่าวสู่สงั คม คนไทยก็รสู้ กึ เฉย ๆ ไม่สนใจ ซึ่งก็เหมือนกับ
คนไทยทีไ่ ปเสียชีวติ จากถูกฆาตกรรมในหลายประเทศ ผูเ้ สียหายหรือญาติพน่ี ้องก็จดั การกันเอง สังคม
ของคนไทยไม่สนใจใยดีกบั เรื่องแบบนัน้ นัน่ เพราะอะไร ? หรือเพราะพวกเราถูกละลายเลือดรักชาติ
หมดแล้ว ? หรือเพราะเลือดรักชาติของคนไทยได้เจือจาง จากผลงานชัน้ เยีย่ มยอดของ สื่อ ทีไ่ ร้ความรับ
ผิดต่อสังคม

เรื่องเล่าจากบ้านชะแล้

แต่ท่านทัง้ หลายครับ !
วีรกรรมของนักรบไทยทีต่ ่อสูก้ บั ทหารพม่า พวกผูจ้ ดั ละครเคยนํามาสร้างและออกอากาศกีค่ รัง้ ?
วีรกรรมของชาวบ้านดอน สุราษฎร์ธานี ทีช่ ่วยกันทัง้ ทหาร ตํารวจ พลเรือน เพื่อปกป้องอธิปไตยจนต้อง
ล้มตายเพราะพวกทหารญี่ปุ่นทีม่ อี ํานาจของอาวุธเหนือกว่า ฆ่าพีน่ ้องร่วมชาติของพวกเราเรื่องแบบนี้มี
ใครกีค่ นทีร่ บั รู้ ? มีใครคิดนํามาสร้างเป็ นละครเพื่อปลุกจิตสํานึกรักชาติบา้ ง ? ดูเสมือนว่าไม่มี อย่างน้อย
ในอายุของผม ๕๓ ปี ยังไม่เห็น และประกันได้วา่ อีกร้อยปี พวกผูส้ ร้างละครอันบัดซบพวกนี้ กไ็ ม่สร้าง
เพราะจิตสํานึกของคนจําพวกนี้มแี ต่ผลประโยชนส่วนตัวและพวกพ้องเท่านัน้ ....... ผมเสียใจจริง ๆ

๒๖

มาที่เรื่องธรรมนูญสุขภาพต่อ
ร่างธรรมนู ญสุขภาพตําบลชะแล้ ฉบับที่ ๑ ได้พมิ พ์ลงใส่แผ่นพับแล้วแจกจ่ายไปทัวพื
่ น้ ที่ เพื่อให้ชุมชน
ได้รบั รูก้ ่อนการจัดประชาพิจารณ์ นอกเหนือจากชาวชะแล้กม็ ภี าคีสร้างสุขภาพจังหวัดสงขลาทีไ่ ด้รบั ร่าง
ฉบับที่ ๑ นี้ไปศึกษา และได้สร้างความสนใจแก่กลุ่มคนเหล่านัน้ พอสมควร ซึ่งถ้าจะพูดว่าแผ่นพับของ
ร่างธรรมนู ญสุขภาพเป็ น สื่ อ ชุดแรกที่สร้างความสนใจให้คนหลายกลุ่มต้องการเข้ามาศึกษาดูงานใน
พื้ น ที่ ก็ ว่ า ได้ เพราะหลั ง จากนั ้ น ก็ มี นั ก ศึ ก ษาสาขากายภาพบํ า บั ด คณะแพทย์ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ได้มกี ารเขียนโครงการเพื่อของบประมาณเข้าดําเนินการในพืน้ ทีต่ ําบลชะ
แล้ ๕ โครงการ ก็มกี ารอ้างถึงร่างธรรมนูญสุขภาพฉบับนี้) และตามด้วยเครือข่ายแผนสุขภาพ ๑๔ ตําบล
จังหวัดสงขลา ที่มาพร้อมกับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เจ้าหน้ าที่ระดับบริหารและคณะ
ผูผ้ ลิตสือ่ ของสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๒)

ภาคีเครือข่ายแผนสุขภาพ ๑๔ ตําบล จังหวัดสงขลา ร่วมแลกเปลีย่ นเรียนรู้

คณะกรรมการชุดนี้ ได้รบั คําชมจากผูร้ หู้ ลายท่านว่ายกร่างได้ดี ใช้ภาษาทีอ่ ่านแล้วเข้าใจได้งา่ ย ซึง่ ต้อง
ยกคําชมนี้ให้แก่อนุ กรรมการทุกคนทีไ่ ด้รว่ มงานกันมาโดยตลอด

สํานักอนามัยกรุงเทพมหานคร ฯ ศึกษาดูงานกระบวนการสร้างสุขภาวะชุมชนตําบลชะแล้
ต้อนรับที่ ทีท่ าํ การสภาองค์กรชุมชนตําบลชะแล้

เรื่องเล่าจากบ้านชะแล้

ร่างธรรมนู ญสุขภาพฉบับนี้ได้ถูกแก้ไขเพียงเล็กน้อย หลังจากการจัดทําประชาพิจารณ์ ๒ ครัง้ ซึ่งการ
แก้ไขก็ไม่ได้มาจากประชาพิจารณ์ แต่แก้ไขร่างโดยคณะกรรมการยกร่างทีต่ ้องการให้ผทู้ อ่ี ่านเข้าใจได้
ง่าย ซึง่ ก็แก้ไขในบทเฉพาะกาลเท่านัน้ เอง

๒๗

สือ่ สารสู่สงั คม
“....ท่ านนายกกรุณามาก่อนเวลาออกรายการประมาณครึ่งชัวโมงนะครั
่
บ....” นัน่ เป็ นคําพูดของ
หัวหน้าฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์ หาดใหญ่ ซึ่งโทรศัพท์มานัดหมายกับผม
ก่อน ๑ วันทีจ่ ะออกรายการ “พิ ราบคาบข่าว” ซึ่งจัดเป็ นรายการสดในเวลา ๐๖.๐๐.- ๐๘.๐๐.น.เป็ น
ประจําทุกวัน โดยมีพธิ กี ร ๒ คน เป็ นผูช้ วนคุยในประเด็นของธรรมนูญสุขภาพระดับพืน้ ที่ มีผม กับ น้อง
ชาคริต เข้าร่วม
ถ้าจะกล่าวว่าพวกเรามีความเข้าใจทีจ่ ะใช้ส่อื ให้เป็ นประโยชน์ ก็เป็ นเรื่องทีย่ อมรับได้ เพราะหลังจากนัน้
ประมาณ ๑ เดือน ก็มกี จิ กรรมอบรมให้ความรูก้ ลุ่มผูป้ ่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงตําบลชะแล้
ซึง่ ได้มกี ารประสานสื่อโทรทัศน์ถงึ ๓ ช่อง คือ ช่อง ๑๑ ช่อง ๙ และ ช่อง ๕ มาบันทึกภาพและถ่ายทอด
เทปในข่ า วภาคคํ่ า ในวัน นั น้ (ช่ อ ง ๑๑ และ ๙) และ ช่ อ ง ๕ ในอีก ๓ วัน ต่ อ มา และ ในส่ ว นของ
หนังสือพิมพ์มติชนก็ลงข่าวในหน้าของท้องถิน่ แต่อาจจะไม่ชดั เจนเพราะไม่ได้จดั เตรียมข้อมูลทีร่ วบรัด
ให้เพื่อเป็ นการเฉพาะ ทําให้มกี ารตัดทอนเพื่อให้เหมาะกับพืน้ ทีข่ องหน้ากระดาษ และส่งผลให้ผอู้ ่านไม่
เข้าใจ
น้องเมธา บุณยประวิตร กล่าวว่า “....ต้องใช้สื่อเหล่านี้ อย่างต่อเนื่ อง และ ควรจัดลําดับการนําเสนอ
อย่างเป็ นระบบให้มากขึ้น เพราะสื่อมีอิทธิ พลต่ อการรับรู้และบอกต่ อของชาวบ้านได้ดีกว่า...”
และก็เป็ นอย่างนัน้ เพราะหลังจากทีญ
่ าติพน่ี ้องผมในพืน้ ทีไ่ ด้เห็นหน้าของตนเองปรากฏในโทรทัศน์กร็ สู้ กึ
ภูมใิ จว่าตนเองได้ออกทีวี และมีอยู่หลายคนที่ไม่ได้ดูด้วยตาของตนเอง ก็มลี ูกหลานซึ่งอาศัยอยู่ท่อี ่นื
โทรศัพท์มาบอก ทําให้เกิดเรือ่ งเล่าต่อกันอย่างมีความสุข
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ภาพนี้ ได้ถ่ายทอดทางรายการข่าวเทีย่ งของช่อง ๙ ในวันที่ ๑๓ พ.ค. ๕๒
เป็ นการแสดงการออกกําลังกายท่า “โนราบิก” ในวันประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแล้ ฉบับที่ ๑

๒๘

ในพื้นที่ตําบลชะแล้ระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๕๑ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๕๒ มีป้ายหลากหลายขนาด
ปรากฏให้ชาวบ้านได้เห็นได้รบั รู้ ซึง่ สร้างความตื่นตาและมึนงงสงสัยไปพร้อม ๆ กัน โดยมีหลายคนทีม่ า
ถามผมว่า “เป็ นคอนเสิรต์ ของนักดนตรีกลุ่มไหน” เพราะพวกเขาจะคุน้ กับป้ายขนาดใหญ่เวลามีการจัด
งานทีม่ ดี นตรีวงดังจากเมืองกรุงมาแสดง
ข้อความในป้ายทีเ่ ขียนว่า ครัง้ แรกในประเทศไทย ได้รบั การสอบถามมากทีส่ ุด แม้แต่บุคลากรของรัฐที่
เกี่ยวข้องในระดับอําเภอและจังหวัดก็มคี นที่รบั รู้เพียงน้ อยนิด แม้ว่าคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(คสช.) ซึง่ เป็ นเจ้าภาพหลักในการดําเนินการร่าง “ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ” ได้มกี าร
เผยแพร่อย่างต่ อเนื่ อง ทัง้ ในสื่อทีวี สื่อหนังสือพิมพ์ และ อินเตอร์เ น็ ต ก็น่ามีผู้คนที่เ กี่ยวข้อง (ด้าน
สาธารณสุข) น่ าจะรับรูบ้ า้ งตามสมควร แต่พวกเขาเหล่านัน้ ก็ไม่รเู้ รื่อง ซึ่งเป็ นหนึ่ งในเรื่องที่น่าผิดหวัง
ที่สดุ ของกระบวนการสร้างสุขภาวะประชาชนที่ใช้ระบบราชการขับเคลื่อน
กองทุนสัจจะวันละ ๑ บาท ตําบลชะแล้ ซึง่ เป็ นหนึ่งในภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาวะตําบลชะแล้ ได้ดาํ เนิน
โครงการพัฒนากลุ่ม ผู้ป่ว ยโรคเบาหวานและความดัน โลหิต สูงตํ า บลชะแล้ โดยขอรับ การสนับ สนุ น
งบประมาณจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ๑๑๐.๐๐๐.บาท (อบต.ชะแล้
๑๐,๐๐๐.บาท) ซึ่งในรายละเอียดของโครงการไม่มกี าระบุในประเด็นเรื่องสื่อ แต่เมื่อได้เผยแพร่ผ่านสื่อ
ออกสูส่ งั คม ทัง้ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ก็ทาํ ให้หลายหน่วยงานของราชการ และองค์กรกลุ่มของภาค
ประชาสัง คมได้ร บั รู้แ ละรับ ไปดํา เนิ น ปรับ ให้เ ข้า กับ บริบ ทของตนเอง จึง ทํา ให้ง บประมาณที่ร บั มา
ดําเนินการทีด่ เู สมือนว่าน้อยนิดเมือ่ เปรียบกับผลทีไ่ ด้รบั ซึง่ นันก็
่ เป็ นหนึ่งในอิทธิพลของสือ่ นันเอง
่
หนังสือพิมพ์ระดับท้องถิน่ ก็ให้ความสนใจไม่แพ้ส่อื พิมพ์ยกั ษ์ใหญ่ในส่วนกลาง โดยทีห่ นังสือพิมพ์ โฟกัส
ซึ่งออกเป็ น รายสัป ดาห์ก็มีก ารนํ า เสนอข่า วสารในเรื่อง ธรรมนู ญสุข ภาพ แม้ว่า จะมีร ายละเอีย ดไม่
ครบถ้วน เพียงแต่ทําให้ผอู้ ่านได้รบั รู้ ซึง่ ผมเองก็ได้ถามเพื่อน ๆ หลายคนทีอ่ ยู่ต่างพืน้ ทีว่ ่าพวกเขารับรู้
จากไหน และมีหลายคนบอกว่าได้อ่านหนังสือพิ มพ์โฟกัส
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ในอนาคตอันใกล้ท่จี ะมีการดําเนินโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของ
ตําบลชะแล้ โดยการสนับสนุ นงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ซึ่งใน
รายละเอียดได้มกี จิ กรรม สื่อสู่สงั คมสาธารณะ ประกอบเป็ นหนึ่งใน ๓ กิจกรรมหลัก

๒๙

ปกหน้า ธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแล้ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒
ออกแบบโดย คุณเมธา บุณยประวิตร ประธานอนุกรรมการฝา่ ยสือ่ ประชาสัมพันธ์

เล่ม “ธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแล้ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒” ได้พมิ พ์และแจกจ่ายให้ทุกครัวเรือนใน
พืน้ ทีต่ ําบลชะแล้ ด้านหน้าปกมีการระบุว่าเป็ นเอกสารสําคัญประจําครอบครัวกรุณาอย่าทําลาย ซึ่งเริม่
แจกจ่ายตัง้ แต่วนั ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒ หลังจากวันประกาศใช้ ๑ วัน โดยแจกจ่ายพร้อมกับวารสาร
ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลชะแล้ ซึ่งปี น้ีได้จดั ทําเป็ นฉบับพิเศษ ใช้ช่อื ว่า “วารสาร
สุขภาพ” เนื้อหาข้อความทัง้ หมดจะเป็ นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะของชุมชนตําบลชะแล้ ซึ่งดูแล้วก็
แตกต่างไปจากปี ก่อน ๆ ทีผ่ า่ นมา

บางท่านอาจจะสงสัยว่า “.....ทําไมไม่ใช้เสียงตามสาย......” ก็ขอเรียนว่า องค์การบริหารส่วนตําบลชะแล้
ได้ตดิ ตัง้ ระบบเสียงตามสายโดยใช้ลําโพงทีต่ ่อสายพาดโยงกับเสาไฟฟ้า กระจายทัวตํ
่ าบล (๕ หมู่บา้ น)
โดยพ่วงจากเครื่องขยายเสียงทีต่ งั ้ อยูท่ ท่ี ท่ี าํ การ และทีผ่ ่านมา (๓ ปี ) ต้องใช้งบประมาณเป็ นจํานวนมาก
ในการซ่อมแซม โดยเฉพาะการดูแลสายทีข่ าดจากการตัดแต่งต้นไม้ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคที่ไม่ให้
ความสนใจ (อาจจะเห็นว่าพาดเสาไฟโดยไม่มคี ่าใช้จ่ายตอบแทน) และ การหักโค่นของต้นไม้ กิง่ ไม้ และ
อื่น ๆ และ ถ้าหากใช้ระบบทีร่ บั -ส่งแบบไร้สาย (คลื่นสัญญาณวิทยุ) ทีต่ อ้ งใช้ตวั รับสัญญาณ ถึง ๘ จุด (๘
ชุ ม ชน) ต้อ งใช้ง บประมาณเกือ บ ๗๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อ เทีย บกับ การอุ ด หนุ น ให้อ งค์ก รกลุ่ ม ชุ ม ชน
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สถานีวทิ ยุกระจายเสียงชุมชนในระบบ FM ก็เป็ นหนึ่งในเป้าหมายของเครือข่ายในพื้นที่ เพราะวิทยุ
สามารถกระจายเสียงได้ว นั ละ ๑๕-๑๘ ชัวโมง
่
/ วัน และ สามารถสื่อสารถึงชุมชนได้อย่างต่ อเนื่ อง
เพียงแต่ปจั จุบนั ครัวเรือนในพืน้ ทีม่ วี ทิ ยุประจําบ้านเหลืออยู่น้อยมาก จึงต้องตัง้ วงคุยกันว่าจะทําอย่างไร
ให้ชุมชนได้หนั มาฟงั วิทยุกนั มากขึน้ โดยทีผ่ า่ นมามีผเู้ สนอว่า ถ้าหากมีวทิ ยุชุมชนเกิดขึน้ ก็ให้เทศบาลซือ้
วิทยุแจกจ่ายทุกครอบครัว และ ขอความร่วมมือให้เปิ ดฟงั รายการของเทศบาล สมมุติว่าตัง้ แต่เวลา
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.ซึง่ ถ้าหากไม่มขี า่ วสารประชาสัมพันธ์ ก็เป็ นเพลงทางสถานี นันเป็
่ นหนึ่งในข้อเสนอ

๓๐

ดําเนินการจัดตัง้ สถานีวทิ ยุ คลื่นระบบ FM ก็จะอยู่ในวงเงินประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท รวมกับการซื้อ
เครื่องรับแจกจ่าย ๕๐๐ เครื่อง / ครัวเรือน ประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท (เครื่องละ ๓๐๐ บาท) เมื่อรวม
ทัง้ หมดก็ถูกกว่าระบบกระจายเสียงไร้สาย ๑ เท่าตัว นอกจากนัน้ องค์กรกลุ่มชุมชนทีร่ บั ผิดชอบก็อาจ
ดําเนินการหารายได้เสริม และอาจเป็ นแหล่งผลิตวิทยากรชุมชนอีกช่องทางหนึ่งด้วย
แต่ผมคิดว่าสื่อวิทยุเป็ นเพียง ๑ ในสื่อทีใ่ ช้สาํ หรับการสื่อสารกับพีน่ ้องชาวชะแล้ และ ภาคีเครือข่ายนอก
พืน้ ทีเ่ ท่านัน้ ยังมีชอ่ งทีใ่ ช้เป็ นสือ่ อีกมาก เช่น จดหมายข่าว ใบปลิว วารสาร ฯ ซึง่ เครือข่ายสร้างสุขภาวะ
ตําบลชะแล้กาํ ลังจะพัฒนาให้เกิดขึน้ ในพืน้ ที่ โดยเฉพาะจดหมายข่าวน่ าจะเกิดขึน้ ไม่เกิน ๒ เดือนนับจาก
นี้ (หมดวาระการดํารงตําแหน่งนายก ฯ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๕๒)
เรื่องของการสื่อสารสาธารณะสู่สงั คมเป็ นประเด็นสําคัญทีห่ ลายหน่ วยงานองค์กรละเลยไม่สนใจ ซึ่งได้
กระทบต่อการขยายผลการสร้างสุขภาวะชุมชน และการขยายเพิม่ ของพืน้ ที่ รวมถึงการปลุกจิตสํานึก
ผู้รบั ผิด ชอบทัง้ ราชการส่ว นกลาง ส่ว นภูมิภาค และส่ว นท้อ งถิ่น สู่ก ารสร้า งให้ป ระชาชนได้มี “นิ ส ยั
สุขภาพ” (คํากล่าวของน้องเมธา บุณยประวิตร)
กล่าวสําหรับตําบลชะแล้ ณ เวลานี้ (สิงหาคม) หลังจากประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแล้ ฉบับที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อเดือนพฤษภาคม ๕๒ ที่ผ่านมา ก็มภี าคีเครือข่ายสร้างสุข ภาวะภายนอกพื้นที่ ได้
นําเสนอข่าวผ่านสือ่ สารมวลชนในหลายรูปแบบ เช่น

(๑)

วารสาร หมออนามัย ปี ท่ี ๑๘ ฉบับที่ ๖ พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๕๒ คอลัมน์ ทิศทาง
สร้างสุข กับ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ : ตามไปดูธรรมนู ญสุขภาพตําบล แห่งแรกของ
ประเทศ หน้าที่ ๒๙-๓๓ (ผมได้รบั มา ๒ เล่ม ได้มอบให้สถานีอนามัย ๑ เล่ม เก็บไว้ท่ี
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วารสารหมออนามัย

๓๑

สํานักธรรมนู ญสุขภาพตําบลชะแล้ ๑ เล่ม ซึ่งขอขอบคุณคณะทํางานฝา่ ยสื่อของ สช.ที่
กรุณาจัดส่งมาให้)

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

(๒)

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับที่ ๑๒,๖๐๐ วันศุกร์ท่ี ๒๔ ก.ค. ๕๒ หน้า ๔ ลงภาพท่าน
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ
การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาวะ ต.ชะแล้
กับนายก อบต.ชะแล้ (ผมเองครับ) ณ โรงแรม BP สมิหลาบีช สงขลา เทศบาลนคร
สงขลา จ.สงขลา

(๓)

วารสาร สานพลัง ปฏิรปู ระบบสุขภาพ ฉบับที่ ๓ ปี ท่ี ๑ ประจําเดือนกรกฎาคม ๕๒ ซึ่ง
จัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ใช้พาดหัวปกหน้าว่า “ชะแล้
แน่ ระดับโลก ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตําบลแล้ว” พร้อมกับรายละเอียดด้านใน และ
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วารสาร สานพลัง ปฏิรปู ระบบสุขภาพ
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๓๒

แถมท้ า ยด้ ว ยบทความ “จับ ทิศ สุ ข ภาพ” โดย นพ.อํ า พล จิน ดาวัฒ นะ เลขาธิก าร
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

หนังสือพิ มพ์ อปท.นิ วส์

(๔)

หนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์ รายปกั ษ์ ปี ท่ี ๓ ฉบับที่ ๗๒ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ถึง ๑๕
กรกฎาคม ๒๕๕๒ หน้า ๒๔ คุณภาพชีวติ อยู่ดมี สี ุข ปลอดทุกข์ ปลอดโรค กรอบสีเข้ม
“ชะแล้ ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพ แห่งแรกของประเทศ”

จากเหตุขา้ งต้นนัน้ ได้กระตุน้ ให้เครือข่ายสร้างสุขภาวะตําบลชะแล้ทต่ี อ้ งสื่อสารกับเพื่อนผองน้องพีช่ าว
รักสุขภาพทัวประเทศ
่
จึงต้องใช้เทคโนโลยีประเภทอินเตอร์เน็ต โดยได้พฒ
ั นาเว็บไซด์เป็ นของตนเอง
เพื่อ สื่อ สารกับ ภายนอก โดยใช้ช่ือ ภาษาไทยว่ า สํา นั ก ธรรมนู ญ สุ ข ภาพตํา บลชะแล้ และ ชื่อ
ภาษาอังกฤษ www.chalaehealthycharter.com ซึง่ ปจั จุบนั ยังต้องปรับปรุงการนําเข้าข้อมูล (Update) ซึง่ ต้อง
อาศัยเจ้าหน้าทีป่ ระจําสํานักทีม่ คี วามชํานาญเป็ นการเฉพาะ (ปจั จุบนั สํานัก ฯ ยังไม่มี ซึง่ หมายรวมถึงไม่
มีเงินเป็ นค่าจ้าง)

จากทีเ่ ป็ นตําบลเล็กทีต่ งั ้ อยู่ในคาบสมุทรสทิงพระ เป็ นบริเวณลุ่มนํ้ าทะเลสาบสงขลา ทีแ่ ม้แต่คนอําเภอ
อื่น ของจัง หวัดสงขลายัง ไม่รู้จ กั กลับ เป็ นพื้น ที่ท่ีมีห ลายกลุ่ มภาคีเ ดิน ทางมาร่ว มแลกเปลี่ย นเรีย นรู้
(รายละเอียดยกไปในชุด “ธรรมนูญสุขภาพสูภ่ าคปฏิบตั จิ ริง ๆ”) ซึง่ มีผลกระทบด้านดีต่อชุมชนเป็ นอย่าง
มาก ซึ่งเครือข่ายสร้างสุขภาวะตําบลชะแล้กไ็ ด้มกี ารพูดคุยประเด็นเหล่านี้กนั บ้างแล้ว โดยมีการพูดถึง
การใช้กลยุทธ์ “การท่ องเที่ ยวเชิ งสุขภาพ” เพื่อยกระดับรายได้ของชุมชน จากการที่มผี ูค้ นแวะเวียน
เข้ามาเยีย่ มเยือนอยูต่ ลอดเวลา
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ผลพวง และ คาดหวัง

๓๓

หลายท่านคงไม่ทราบว่า ทําไมธุรกิ จการท่ องเที่ ยวถึง สร้างรายได้ ? ผมมีประสบการณ์ ด้านการ
ท่องเที่ยวที่เกาะสมุย มา ๒๕ ปี ก็ขออธิบายความเพิม่ เติมมา ณ ทีน่ ้ี เพราะว่า เศรษฐกิจชุมชน ก็เป็ น
หนึ่งในระบบหลักที่จะนํ าไปสู่การเป็ นตําบลสุขภาวะ พวกเราคงรูว้ ่าประเด็นความยากจนของคนไทย
ั หาที่นํ า ไปสู่ ทุ ก ข์ภ าวะ ของชุ ม ชน พวกเขา จน แล้ ว เจ็บ ซึ่ง นั น่ คือ บ่ อ เกิด วิ ก ฤติ ข อง
เป็ น ป ญ
ครอบครัว และ ส่งผลไปสูส่ งั คมโดยรวม
ทําไมธุรกิ จการท่องเที่ยวถึงสร้างรายได้ สร้างความมังคั
่ งแก่
่ ผปู้ ระกอบการและชุมชน ?
(๑) วัตถุดิบ-ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว (แหล่งท่องเที่ยว) ไม่มีวนั หมด
ถึ ง แม้ว่ า บางแห่ ง อาจเสื่อ มโทรมจากการจัด การไม่ เ หมาะสม ก็ ส ามารถฟื้ น ฟู
กลับคืนมา ซึง่ ผิดกับธุรกิจด้านอื่นทีต่ อ้ งอาศัยวัตถุดบิ ประเภทสิน้ เปลือง
(๒) ไม่ต้องผลิ ตตัวอย่างเพื่อเสนอขาย
สิน ค้า ชนิ ด อื่น ๆ ต้อ งใช้ทุ น ผลิต ตัว อย่า งให้ลูก ค้า ได้เ ห็น กับ ตา และสัม ผัส กับ มือ
พร้อมกับทดสอบตามสมควร ซึ่งผู้ประกอบการด้านนี้รบั รู้เป็ นอย่างดีว่า การผลิต
สินค้าตัวอย่างบวกกับการเสนอขายล้วนใช้ทุนเป็ นอย่างมาก และบางครัง้ ก็ไม่ประสบ
ความสําเร็จ ไม่มกี ารซือ้ ขาย
(๓) ตัง้ ราคาเอง
พวกเราคงรับ รู้ว่ า การตัง้ ราคาเองเป็ น องค์ ป ระกอบสํ า คัญ ของการค้ า ขาย ดัง
ตัวอย่างทีป่ รากฏเป็ นปกติในอาชีพเกษตรกรรมปจั จุบนั เช่น เกษตรผูเ้ ลี้ยงสุกรต้อง
ถามพ่อค้าคนกลางว่า จะรับซื้อกิโลกรัมละเท่าไหร่ ? เกษตรกรชาวสวนยางพาราก็
ต้องขายตามราคากลางทีค่ นอื่นตัง้ ให้ แต่ผปู้ ระกอบการท่องเทีย่ วสามารถตัง้ ราคาได้
เอง เช่น ราคาค่าห้องพัก ค่าอาหาร ค่าบริการอื่น ๆ และส่วนมากต่อรองไม่ได้
(๔) เงิ นสด
ธุ รกิจ ท่อ งเที่ย วส่ว นมากจะดํา เนิ น การแลกเปลี่ย นเป็ น เงิน สด หรืออาจมีบ้า งที่ใ ช้
เครดิตแต่กเ็ ป็ นระยะสัน้ เช่น ผูป้ ระกอบการโรงแรมทีร่ องรับนักท่องเทีย่ วจากบริษทั
นําเทีย่ ว และมีมากกมายทีไ่ ด้รบั เงินก่อนล่วงหน้า

โจทย์ และ คําตอบ ?
(๑) ทําอะไรก็ได้ให้คนมา (ไม่ผดิ ศีลธรรมอันดี)
(๒) ทําอย่างไรก็ได้ให้คนเหล่านัน้ กลับมาอีก หรือแนะนําคนอื่นมาแทน
(๓) ทําอย่างไรให้ผทู้ ม่ี าประทับใจ

เรื่องเล่าจากบ้านชะแล้

ทีน้ี มาดูโจทย์และคําตอบ ซึง่ เป็ น “เคล็ดที่ ไม่ลบั ” สําหรับการท่องเทีย่ วทีห่ ลายพืน้ ทีอ่ ุดมด้วยวัตถุดบิ
การท่องเทีย่ ว (ธรรมชาติทส่ี วยงาม / มรดกทางวัฒนธรรม / วิถชี วี ติ ชุมชน กับ ภูมปิ ญั ญา) อยากจะใช้
ยุทธศาสตร์การท่องเทีย่ วเพือ่ สร้างรายได้ของชุมชน

๓๔

ตําบลชะแล้ ปจั จุบนั ก็มคี นเริม่ เข้ามา พวกเขาเหล่านัน้ มาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ รื่องการสร้างสุขภาวะ
ชุมชน มาเพราะกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ มาเพราะต้องการเห็นรูปแบบการ
สร้างการมีสว่ นร่วมของชุมชน มาเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถตอบสนองชุมชนในการแก้ไข
ปญั หาสุขภาพ มาเพราะความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม หรืออาจมาเพราะพวกเรามี “ธรรมนู ญ
สุขภาพตํา บลชะแล้ ฉบับ ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒” ที่เ ป็ นพื้นที่แ รกของประเทศ ฯลฯ แต่ ไม่ว่า พวกเขา
เหล่านัน้ มาด้วยเหตุผลใด ผลทีต่ ามมาคือมีเงินสะพัดในชุมชนมากขึน้ และกระจายในพืน้ ทีอ่ ย่างต่อเนื่อง
(อาหารและเครื่องดื่ม-ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ-ค่าตอบแทนวิทยากร-การจ้างงาน-ของทีร่ ะลึก ฯ) โอกาส
ต่อไปถ้าหากพวกเรารวมกลุ่มกันพัฒนาทีพ่ กั ไว้รบั รองแขกทีม่ าเยือนในรูปแบบ Home stay ก็จะมีรายได้
เพิม่ ขึน้ จากค่าเช่าห้องพัก ค่าอาหารมือ้ คํ่า-มือ้ เช้า และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทีเ่ กิดจากการเพิม่ เวลาพํานักของ
ผูม้ าเยือนในพืน้ ทีม่ ากขึน้
ข้อมูลที่ควรทราบ : ค่าใช้จา่ ยของการท่องเทีย่ วชาวไทย ๑,๗๕๐ บาท / คน / วัน (โดยเฉลีย่ )
ค่าใช้จา่ ยของนักท่องเทีย่ วต่างชาติ ๓,๐๐๐ บาท / คน / วัน (โดยเฉลีย่ )
และ นี่ คือโจทย์และคําตอบ (แบบย่อ) ของข้อที่ (๑) ทําอะไรก็ได้ที่ไม่ผิดศีลธรรมเพื่อให้คนมา

ผมคิดว่าทุกท่านทีไ่ ด้อ่านข้อเขียนนี้ต้องเคยรับรู้ “การบริ การแบบไทย” (Thai Hospitality Service
System : ฐาปณา บุณยประวิตร) ซึง่ เป็ นหนึ่งในการส่งมอบผลิตภัณฑ์บริการโดยเป้าหมายคือการสร้าง
ความประทับใจ และส่งผลกระทบต่อการตลาดและประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปาก ซึ่งใช้ทุนน้ อยแต่
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เมื่อมีคนมาเยีย่ มเยือนเพราะระบบการสร้างสุขภาวะชุมชน พวกเราก็ตอ้ งแสดงให้เห็นว่าพืน้ ทีแ่ ห่งนี้เป็ น
ของจริง มีการพัฒนาระบบการจัดการสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ ทีเ่ ชื่อมโยงและสอดคล้องต้องกัน ซึ่งใน
แต่ละระบบมีการขับเคลื่อนหรือสามารถแสดงสถานะและปฏิบตั จิ ริงในพืน้ ที่ ตัวอย่าง เช่น กลุ่มเยาวชน
วัยใสใส่ใจสิง่ แวดล้อม ทีเ่ ป็ นการรวมกลุ่มของเด็กทีม่ จี ติ อาสา ๑๑ คน (ระบบอาสาสมัคร) พวกเขาจัดตัง้
ธนาคารขยะ คัดแยกขยะในครัวเรือน เก็บขยะในที่สาธารณะ รับซื้อขยะครัวเรือน หรือแลกเปลี่ยนกับ
นํ้ ายาเอนกประสงค์ทผ่ี ลิตจากนํ้าหมักชีวภาพจากเศษผัก ผลไม้ (ระบบดูแลสิง่ แวดล้อม) ผลิตเพื่อใช้ใน
ครัวเรือนของตนเอง เพื่อลดรายจ่ายจากการซือ้ นํ้ายาล้างจานจากท้องตลาดทัวไปที
่ ผ่ สมสารเคมี (ระบบ
เศรษฐกิจชุมชน) กลุ่มเด็กพวกนี้มผี ใู้ หญ่ใจดีคอยแนะนํา ได้มบี ทเรียนและเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง (ระบบการ
จัดการเด็ก เยาวชนครบวงจร) และ ในบางครัง้ ที่พวกเขาเก็บ ขยะก็ได้พ บปะพูดคุยกับ ผู้สูงอายุต าม
ครัวเรือน ได้ช่วยให้คนชราเหล่านัน้ คลายจากความเปลี่ยวเหงาเศร้าซึม (ระบบดูแลผูส้ ูงอายุ) และ มี
ระบบอื่น ๆ อีก ๑๐ ระบบในพืน้ ที่ เมื่อปฏิบตั จิ ริงก็ตอ้ งเกิดผลจริง ทําให้เป็ นตําบลสุขภาวะทีจ่ บั ต้องได้
สามารถถอดเป็ นบทเรียนและจัดการความรูเ้ พื่อถ่ายทอดสูผ่ อู้ ่นื นําไปดําเนินการในพืน้ ทีข่ องตนเอง และ
แนะนําหรือนําพาให้คนอื่นมาเยีย่ มมาดูกนั เป็ นทอด ๆ และ นันคื
่ อโจทย์และคําตอบแบบย่อของข้อที่ (๒)

๓๕

ผลลัพธ์สงู ผมไม่สามารถอธิบายแบบย่อ ทีส่ นั ้ ๆ ให้เข้าใจได้ แต่พอจะยกตัวอย่างเปรียบเทียบได้ ดังนี้
ในอุตสาหกรรมผลิตแก้วนํ้าเพื่อจําหน่าย พวกเขาคํานึงถึงประโยชน์ของแก้วทีใ่ ช้ด่มื นํ้า หรือบางครัง้ ก็ใช้
โชว์จงึ ใส่ความสวยงาม ลูกค้าที่มาซื้อก็ได้รบั ดังใจคือ ได้แก้วไปใช้ในครัวเรือน ความประทับใจเกิดขึน้
จากผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ น “แก้วนํ้าใบนัน้ ” แต่ ผลิตภัณฑ์บริการเกิดจากการ “ส่งมอบการบริการ” ซึง่ มาจากตัว
คนที่มที ุนทางวัฒนธรรมไทยเป็ นหลัก ไม่สามารถจับต้องได้ แต่สมั ผัสทางความรู้สกึ ได้ ตัวอย่างเช่น
ขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติซ่งึ เป็ นผูโ้ ดยสารเครื่องบิน สมมุติว่าเป็ น “สายการบินไทย” ถ้าหากกัปตัน
เครือ่ งบินหรือเจ้าหน้าทีอ่ ่นื ๆ ได้อธิบายถึงความหมายของ โลโก้ และ สีม่วง ซึง่ เป็ นสีของบริษทั การบิน
ไทย ให้นกั ท่องเทีย่ วต่างชาติได้ทราบ ผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ ก็จะเป็ นความรู้ ทีซ่ มึ เข้าสูจ่ ติ ใจก่อเกิดการเรียนรู้
ที่รูส้ กึ อิม่ เอิบ (ได้รูใ้ นสิง่ ที่ตนเองไม่รู้ ก็เป็ นความสุขชนิดหนึ่ง) และมีความรูส้ กึ ที่ดปี ระเทศไทย ต่อคน
ไทย ต่อแหล่งท่องเทีย่ วในประเทศไทย และนี่กเ็ ป็ นหนึ่งในผลิตภัณฑ์บริการทีไ่ ด้ “ส่งมอบการบริ การ”
ไปแล้ว
นี่คอื โจทย์และคําตอบข้อที่ (๓) ซึง่ เป็ นเรื่องดูเสมือนซับซ้อน แต่การดําเนินการไม่ยงุ่ ยาก เพราะสามารถ
ควบโดยระบบทีผ่ า่ นการออกแบบ และมีเกณฑ์กาํ หนดในทุกขัน้ ตอนทีน่ กั ท่องเทีย่ วได้สมั ผัสด้วยประสาท
ทัง้ ๕
“การท่องเที่ ยวเชิ งสุขภาพ” เกิดขึน้ จริงแล้วในหลายพืน้ ทีข่ องประเทศไทย เป็ นการท่องเทีย่ วทีห่ ลาย
คนเรียกว่า win-win ซึ่งหมายถึงการชนะ (ได้รบั ประโยชน์) ทัง้ ผูม้ าเยือนทีไ่ ด้รบั ความรูน้ ํ าไปปฏิบตั ใิ น
พืน้ ที่ตนเอง และ เจ้าของพืน้ ที่ดําเนินการก็เกิดเป็ นตําบลสุขภาวะ คือภาวะที่เป็ นสุขทัง้ ทางกาย จิตใจ
และวิญญาณ
ท่านทัง้ หลายครับ เรื่องเล่าจากบ้านชะแล้ ชุด “ธรรมนูญเพื่อชี วิต” ได้เวลาอันเป็ นสมควรแล้ว จึงขอ
สมมุตยิ ุตไิ ว้เพียงแค่น้ี เพราะได้ถ่ายทอดความรูส้ กึ นึกคิด ตามประสบการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ระหว่างการจัดทํา
“ธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแล้ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๒” ไว้พอควรแล้ว
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ผมไม่สามารถรับรูว้ ่ามีใครได้อ่านกีค่ น ? หรือคนทีอ่ ่านแล้วเข้าใจกี่คน ? และ อ่านแล้วรูส้ กึ อย่างไร แต่
สําหรับตัวผมคิดว่ามีความสุขแล้ว (ความสุขขึน้ อยูก่ บั ตัวเราเอง : อริสโตเติล้ ) เป็ นความสุขทีไ่ ด้เขียน ได้
บันทึก ได้ถ่ายทอดความรูท้ พ่ี อจะเรียกว่าเป็ นความรูท้ อ่ี ยูใ่ นตัวผม ให้ผอู้ ่นื ได้รเู้ ผื่อว่าจะเป็ นประโยชน์อยู่
บ้าง

๓๖

ผมคิดว่าผมมีความสุขแล้ว (ความสุขเกิดจากการให้ มิใช่จากการได้ : อมตะวาจา มหาตมะ คานธี)
สุดท้ายก็ขอจบชุด “ธรรมนูญเพื่อชีวติ ” โดยยกเอากลอนธรรมะทีท่ ่านพุทธทาสภิกขุ ได้เขียนเอาไว้ แล้ว
พบกันใหม่ในชุดต่อไป สวัสดีครับ !
ขุนทอง บุณยประวิ ตร

มองทุกข์สขุ ก็จงจ้อง มองให้ดี
มองว่าเป็ น อย่างที ่ คนเราหวัง
มองว่าเป็ น ตามปัจจัย ให้ระวัง
มองจริงจัง ก็จกั เห็น เป็ นธรรมดา
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ท่านพุทธทาสภิ กขุ
(จากส่วนหนึ่งของ ไดอารี่ สสส. ๒๕๕๒ “ทุก..วัน..เดือน..ปี ที่ “ความดีเบ่งบาน”ในใจ)
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วันที่ ๑๐ ธันวาคม เป็ นวันรัฐธรรมนู ญ ซึ่งเป็ นวันสําคัญของประเทศที่คนไทยไม่ค่อยให้
ความสําคัญเท่าใดนัก อาจเป็ นเพราะคนไทยไม่ได้มคี วามผูกพันกับกฎหมายสูงสุดของประเทศหรือ
่ าฉบับปจั จุบนั จะ
รัฐธรรมนูญ มากเท่าทีค่ วร ซึง่ อาจจะมาจากการเปลีย่ นอยูบ่ ่อยครัง้ จนไม่มคี วามมันใจว่
ถู ก เปลี่ย นหรือ ยกเลิก อีก เมื่อ ใด และอาจเป็ น การทํ า ลายสถิติข องตนเองในการที่เ ป็ น ประเทศที่ใ ช้
รัฐธรรมนูญเปลืองมากทีส่ ดุ ในโลก (ปจั จุบนั ฉบับที่ ๑๘) คือเฉลีย่ ๔ ปี / ฉบับ
รัฐธรรมนูญ เป็ นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
พระธรรมวิ นัย ก็เป็ น ธรรมนู ญ หรืออาจเรียกว่า พุทธธรรมนู ญ ซึง่ เป็ นข้อบัญญัติ
สูงสุดในพระพุทธศาสนา แม้กฎหมายของคณะสงฆ์ทอ่ี อกมาภายหลังก็ตอ้ งคล้อยตามพระธรรมวินัย ว่า
กันว่า ถ้าบทบัญญัตคิ ณะสงฆ์ขอ้ ใดขัดแย้งกับพระธรรมวินยั ให้ถอื ว่าเป็ นโมฆะ โดยนัยนี้น่าจะกล่าวได้ว่า
พระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์ไทยในปจั จุบนั เข้าข่ายเป็ นโมฆะอยูห่ ลายข้อ โดยเฉพาะประเด็นทีเ่ กีย่ วกับการ
ระดมทุนของวัด ประเด็นพฤติกรรมของพระสงฆ์ และประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับไสยศาสตร์ท่พี ระสงฆ์
จํานวนมากใช้เป็ นช่องทางแสวงหาประโยชน์จากประชาชน
พระธรรมวิ นัย เป็ นกฎหมายสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย
แต่ธรรมนูญสุขภาพ ไม่ใช่กฎหมาย
ธรรมนูญสุขภาพ เป็ นอะไร ? หรือเป็ นสิง่ ทีเ่ กีย่ วกับประเด็นปญั หาของสุขภาพ หรือเป็ น
เครือ่ งมือของการสร้างสุขภาวะของประชาชนทัวไป
่ ?
กฎหมายรัฐธรรมนูญ และ พระธรรมวิ นัย มีขอ้ เหมือนกันตรงทีเ่ ป็ นบทบัญญัตใิ นทางนิติ
นัยสําหรับประเทศ และเป็ นบทบัญญัติสูงสุดในพระพุทธศาสนา ที่คนไทยนับถือกันเป็ นส่วนใหญ่ ใน
ประเทศแต่ มีข้อ ต่ า งกัน ตรงที่ว่ า บทบัญ ญัติพ ระธรรมวินั ย นั น้ เป็ น ความจริง แท้แ น่ น อนแล้ว ไม่ มี
เปลีย่ นแปลงไปเป็ นอย่างอื่น ล่วงมาสองพันห้าร้อยห้าสิบสองปี เป็ นอย่างไร ในปจั จุบนั นี้กย็ งั เป็ นเช่นนัน้
ส่ว นกฎหมายรัฐ ธรรมนู ญ นั น้ ร่า งโดยคนธรรมดามิใ ช่ พ ระบรมศาสดาซึ่ง เป็ น พระอรหัน ต์ จึง มีก าร
เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยไปโดยปรับไปตามสภาพปญั หาของสังคมส่วนรวม หรือของคนบางกลุ่ม หรือ เพื่อ
ประโยชน์ของใครบางคน
ปั ญหาของสุขภาพ ก็เป็ นสิ ง่ ที เ่ กี ย่ วกับความจริ งที ย่ ากจะเปลี ย่ น ถึงแม้จะไม่จริงแท้
แน่นอนเหมือนพระธรรมวินยั ดังเช่นทีเ่ กีย่ วกับ “กรรม การกระทํา” แต่กม็ ผี ลทีค่ ล้ายกัน เช่น ผูใ้ ดบริโภค
หรือเสพสิง่ ใดทีท่ ําลายสุขภาพร่างกายและสร้างปญั หาแก่ครอบครัว ผลทีต่ ามมาก็คอื ปญั หาสุขภาพและ
สุขภาวะครัวเรือนของผูท้ ก่ี ระทํานัน้ จะได้รบั ต่อไป
ธรรมนู ญสุขภาพ จึงน่ าจะเป็ นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างสุขภาพของตนเอง สุขภาวะ
ของสมาชิกในครัวเรือน และส่งต่อเป็ นความสุขมวลรวมของสมาชิกสังคมทัวไป
่
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คําปรารภ
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พระพุทธเจ้าทรงสร้างพระพุทธศาสนา ก่อนการบัญญัตพิ ระธรรมวินัย ทรงค้นพบธรรมะที่
เป็ นสัจจะธรรมก่อนทีจ่ ะสร้างพุทธศาสนา ส่วนอารยประเทศในโลกมุง่ สร้างจิตสํานึกของประชาชนให้เป็ น
ประชาธิป ไตย ก่ อ นสร้า งรัฐ ธรรมนู ญ สํ า หรับ ประเทศไทยมุ่ ง สร้า งรัฐ ธรรมนู ญ กัน มากกว่ า สร้า ง
ประชาธิปไตย พวกเราจึงได้แต่รฐั ธรรมนูญ มีแต่รฐั ธรรมนู ญ แต่ไม่ได้ประชาธิปไตย จึงมีการปกครองที่
เราเรียกว่าประชาธิปไตย เป็ นประชาธิปไตยแบบทีเ่ ห็นกันอยู่ ประเทศไทยจึงมีแต่รปู แบบ แต่ไม่มเี นื้อหา
แห่งประชาธิปไตยทีแ่ ท้จริง
ธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแล้ ก็มงุ่ สร้างนิสยั สุขภาพ
หน่ วยงาน องค์กร กลุ่มชุมชน และประชาชนในตําบลชะแล้ ได้พยามที่จะสร้างสุขภาวะ
โดยคํานึ ง ถึง การปลุ กจิต สํานึ ก ในการสร้า งเสริม สุ ข ภาพและปรับ เปลี่ย นพฤติก รรมของตนเอง และ
รับผิดชอบในสิง่ ทีไ่ ปกระทบต่อปญั หาสุขภาวะส่วนรวม ธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแล้ จึงเป็ นเพียงหนึ่งใน
เครื่องมือของกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนในตําบลชะแล้ และอาจจะกลายเป็ นมาตรการ
ทางสังคมทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรชุดแรกของพืน้ ที่ โดยทุกครัวเรือนจะมีธรรมนู ญเป็ นเครื่องเตือนใจเมื่อ
เกิดพฤติกรรมการบริโภคทีเ่ สีย่ งต่อสุขภาพ และ อาจเป็ นกรอบของหน่วยงานภาครัฐในตําบลชะแล้ได้ใช้
ประกอบในการวางแผนดําเนินกิจกรรมโดยคํานึงถึงประเด็นทางสุขภาวะของชุมชนก่อนจะดําเนินงาน
ธรรมนู ญ สุข ภาพตํา บลชะแล้ จะเป็ น เครื่อ งมือ สํา คัญ ขององค์ก ร กลุ่ ม ชุ ม ชน และ
ประชาชนทีจ่ ะใช้ประกอบการดําเนินกิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับการสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง รวมไปถึงอาจ
ใช้เป็ นเครื่องมือสําคัญในการขอรับการสนับสนุ นงบประมาณจากหน่ วยงานของรัฐ และเครือข่ายภาคี
สร้างสุขภาพทีม่ ที รัพยากรในการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
ถึงแม้วา่ ธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแล้ฉบับนี้จะไม่มผี ลทางนิตนิ ยั ต่อหน่วยงานใดของรัฐใน
พื้นที ่ แต่กระบวนการและขัน้ ตอนทีม่ าของธรรมนูญฉบับนี้ลว้ นผ่านการับรูข้ องประชาชนส่วนใหญ่ ซึง่ จะ
เป็ นผลทางด้านจิตใจของผูบ้ ริหารหน่วยงานทีม่ พี ้นื ฐานในการช่วยเหลือชุมชนอยูแ่ ล้วจะได้รว่ มกับองค์กร
กลุ่มชุมชน และภาคีเครือข่ายดําเนินการสร้างความสุขมวลรวมให้เกิดขึ้นแก่ชาวชะแล้ และนัน่ จึงเป็ น
จุดหมายปลายทางสําคัญของธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแล้ ฉบับนี้
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ข้อที่ ๒ ในธรรมนูญนี้
“สุขภาพ” หมายความว่า ภาวะของประชาชนชาวตําบลชะแล้ทส่ี มบูรณ์ทงั ้ ทางกาย ทางจิต ทาง
ปญั ญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็ นองค์รวมอย่างสมดุล
“สถานบริ การของรัฐ” หมายความถึง สถานศึกษาโรงเรียนชะแล้นิมติ วิทยา สถานศึกษาโรงเรียน
วัดชะแล้ สถานีอนามัยตําบลชะแล้ สถานีพฒ
ั นาทรัพยากรป่าชายเลน ๓๘ สงขลา ศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อําเภอสิงหนคร และหน่วยงานราชการทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต
“หน่ วยงานนอกพื้นที่ ” หมายความถึง หน่ วยงานราชการอื่น ๆ ทีต่ งั ้ อยู่ภายนอกพืน้ ทีต่ ําบลชะ
แล้ และเข้าร่วมเป็ นภาคีเครือข่ายหรือดําเนินกิจกรรมต่าง ๆในตําบลชะแล้
“องค์กร กลุ่มชุมชน” หมายถึง องค์กร หรือกลุ่มของประชาชนที่รวมตัวกันโดยมีการจัดตัง้ จาก
หน่ วยงานของรัฐ หรือ ตามพระราชบัญญัตทิ เ่ี กีย่ วข้อง หรือก่อตัง้ กันเองภายในพืน้ ที่ และเป็ นทีย่ อมรับ
ของประชาชนทัวไป
่ โดยมีกจิ กรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสาธารณะ
ิ ญูชนพึงสํานึกในจิตใจตนในเรื่องความจริง ความดี
“คุณธรรม” หมายความว่า คุณความดีทว่ี ญ
งาม และใช้เป็ นหลักดําเนินชีวติ
“จริ ยธรรม” หมายความว่า แนวทางแห่งความประพฤติทย่ี ดึ หลักคุณธรรม
“ศีลข้อที่ ๕” หมายถึงศีลข้อที่ ๕ ของศีล ๕ ทีก่ ล่าวถึงการห้ามเสพสิง่ มึนเมาทัง้ สิน้ ทัง้ ปวง
“เศรษฐกิ จพอเพียง” หมายความว่า แนวทางปฏิบตั ทิ ่ยี ดึ หลักความพอเพียง มีเหตุผล มีระบบ
ภูมคิ ุม้ กันตามสมควรตามวัฒนธรรมและภูมปิ ญั ญา ประกอบด้วยความซื่อสัตย์ มีสติ และปญั ญา ตัง้ แต่
ระดับประชาชน ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐประกอบกันอย่างสมดุล และพร้อมรองรับต่อการ
เปลีย่ นแปลงต่าง ๆ จากโลกภายนอก
“การมีส่วนร่วม” หมายความว่า ทุกคนมีการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบในกิจกรรมต่าง ๆ
ทีด่ าํ เนินการในพืน้ ที่
“จิ ต สํานึ กสาธารณะ” หมายถึง จิต ใจที่คํานึ งถึงประโยชน์ ของผู้อ่ืน และให้ความสําคัญต่ อ
ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็ นทีต่ งั ้
“วัฒนธรรม” หมายถึง วิถชี วี ติ ของสังคมคนชะแล้ท่ดี ําเนินร่วมกัน ทัง้ ความรูส้ กึ นึกคิด ความ
เป็ นอยู่ การทํามาหากิน โดยสอดคล้องกับธรรมชาติสงิ่ แวดล้อมในตําบล
“ประเพณี ” หมายกิจกรรมทางวัฒนธรรมทีด่ าํ เนินอยูเ่ ป็ นประจํา
“การสร้างเสริ มสุขภาพ” หมายความว่า การกระทําที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุ นให้บุคคลมีสุข
ภาวะทางกาย จิต ป ญั ญาและสังคม โดยสนับ สนุ น พฤติกรรมบุ ค คลและการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
สภาพแวดล้อม เพือ่ ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม
“การป้ องกันโรค” หมายความว่า การกระทําหรืองดกระทําบางสิง่ บางอย่างเพื่อไม่ให้เกิดการ
เจ็บป่วยหรือเป็ นโรค และการป้องกันไม่ให้เกิดกลับเป็ นซํ้าในกรณีท่หี ายจากการเจ็บป่วยหรือเป็ นโรค
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นิ ยามศัพท์
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แล้ว สามารถแบ่งออกได้เป็ น ๓ ระดับ คือ การป้องกันก่อนการเกิดโรคหรือก่อนการเจ็บปว่ ย การป้องกัน
โรคในระยะทีเ่ กิดโรคหรือเจ็บป่วยขึน้ แล้ว และ การป้องกันโรคและฟื้ นฟูสภาพเมื่อหายจากการเจ็บป่วย
ด้วยโรคแล้ว
“การควบคุมโรค” หมายความว่า การควบคุมโรคระบาด โรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อ โรคติดต่อ
อันตรายต่าง ๆ รวมทัง้ โรคทีเ่ กิดจากการปนเปื้ อนของสารต่าง ๆ ในสิง่ แวดล้อมอาหาร และโรคอื่น ๆ ที่
สามารถลดความสูญเสียสุขภาพ ชีวติ และทรัพยากรได้หากมีการตรวจพบแต่เนิ่น ๆ
“การควบคุมและป้ องกันปัจจัยที่คกุ คามสุขภาพ” หมายความว่า การจัดการกับปจั จัยต่าง ๆ
ที่มผี ลเสียต่อสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็ นสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ ชีวภาพ เชื้อโรค สารเคมี ภัยธรรมชาติ
รวมทัง้ ระบบต่าง ๆ ในสังคมเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทัง้ สร้างปจั จัยทีเ่ อือ้ ต่อการมี
สุขภาพดีดว้ ย
“พาหะนําโรค” หมายถึง ตัวการทีน่ ําโรคมาติดต่อสูผ่ อู้ ่นื
“การบริ การสาธารณสุข” หมายถึง การบริการต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การ
ป้องกันและควบคุมโรคและปจั จัยทีค่ ุกคามสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและบําบัดสภาวะการเจ็บป่วย และ
การฟื้นฟูสมรรถภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชน
“ตัวชี้วดั สุขภาพ” หมายถึง สิง่ ที่แสดงให้สามารถเห็นผลที่เกิดจากการกระทําใด ๆ ต่อการ
ดําเนินงานด้านสุขภาพ
“เกณฑ์การประเมิ น” หมายถึง ตัวกําหนดทีถ่ ูกตัง้ ขึน้ มาเพือ่ ใช้สาํ หรับประเมินผลการดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง
“ผูด้ ้อยโอกาส” หมายความถึง ประชาชนทีเ่ ป็ นพีน่ ้องของพวกเรา แต่อยูใ่ นสถานะยากลําบากใน
การดํารงชีวติ ทัง้ ฐานะ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ความรู้ และสุขภาพ
“ภาคี เครือข่าย” หมายถึง หน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรกลุ่มชุมชน ที่ร่วมกันดําเนิน
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาวะชุมชนในพืน้ ทีต่ ําบลชะแล้
“พยาบาลวิ ชาชี พ” หมายถึง ผู้ท่มี อี าชีพเป็ นพยาบาลและความรู้ด้านพยาบาล โดยผ่านการ
เรียนจากสถาบันของรัฐหรือสถาบันทีผ่ า่ นการเรียนจากสถาบันของรัฐทีเ่ ปิดหลักสูตรดังกล่าว
“ทันตภิ บาล” หมายถึง เจ้าหน้าทีท่ ม่ี คี วามรูค้ วามสามารถดูแล รักษา ฟนั ในช่องปาก
“จิ ตอาสา” หมายถึง ผูท้ ม่ี จี ติ ใจนิยมช่วยเหลือผูอ้ ่นื โดยไม่คดิ หวังสิง่ ตอบแทน
“ภูมิปัญญาท้องถิ่ น” หมายถึง ความรู้ ความสามารถในด้านต่าง ๆ ทีส่ ร้างสมและถ่ายทอดกัน
มาในแต่ละรุน่ ของชุมชนท้องถิน่
“การจัดการความรู้” หมายถึง การดําเนินการให้ความรูเ้ หล่านัน้ สามารถคงอยู่ และสืบทอดให้
เป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ่นื ทีต่ อ้ งการ
“การเข้าถึงข้อมูล” หมายความว่า ประชาชนทุกคนสามารถที่จะได้รบั ข้อมูลข่าวสารที่จําเป็ น
หรือต้องการอันเป็ นประโยชน์เพือ่ ตนเองได้ตามทีต่ อ้ งการ
“นําเข้าข้อมูล” หมายถึง การดําเนินการให้ขอ้ มูลทีต่ อ้ งการไปบันทึกไว้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบการตัดสินใจต่อไป
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“สมัชชาสุขภาพ” หมายถึง การจัดให้มเี วทีพดู คุย ปรึกษา และแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พื่อใช้และ
เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินการแก้ไขปญั หาสุขภาพ
“เกษตรอิ นทรียป์ ลอดสารพิ ษ” หมายถึง การเกษตรทีม่ คี วามเข้าใจในระบบการใช้สารเคมี
ต่าง ๆ ทางการเกษตร และมีจติ สํานึกทีค่ าํ นึงถึงความปลอดภัยต่อการบริโภค
“สัมมาอาชีพ” หมายถึง อาชีพทีด่ แี ละสุจริต
“การละเมิ ด” หมายถึง การกระทําที่ขดั กับข้อบังคับ ข้อตกลงที่กําหนด และทําให้เกิดความ
เสียหายต่อผูอ้ ่นื หรือต่อสังคมส่วนรวม
“มาตรการทางสังคม” หมายถึง ข้อตกลงใด ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากชุมชนส่วนรวม เพื่อให้เป็ นผล
บังคับและให้เป็ นไปตามข้อตกลงนัน้
ข้อที่ ๓ ธรรมนูญนี้มผี ลให้ใช้กบั ประชาชน หน่วยงาน องค์กร กลุ่มของชุมชนภายในตําบล ชะแล้ และ
บุคคล หน่วยงาน องค์กร กลุ่มชุมชน อื่น ๆ ทีเ่ ข้ามาดําเนินกิจกรรมภายในพืน้ ทีต่ ําบลชะแล้
หมวดที่ ๑
ปรัชญาแนวคิ ดของระบบสุขภาพตําบลชะแล้
ข้อที่ ๔ ร่วมสร้างสุขภาพตนเอง สุขอนามัยครอบครัว สุขภาวะชุมชน จากความรัก ความเข้าใจ
เพื่อการพัฒนาปรับเปลี่ยนพฤติ กรรมสู่นิสัยสุขภาพ ร่วมกันพัฒนามรดกทางธรรมชาติ
และมรดกวัฒนธรรมอย่างยังยื
่ น โดยอาศัยพื้นฐานทางจริยธรรม คุณธรรม หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ตําบลชะแล้เป็ นตําบลแห่งความสุข คนชะแล้ตอ้ งสุขภาพดีถว้ นหน้า
ปี ๒๕๕๕

ข้อที่ ๕ โดยมาตรฐานทัวไปของคนชะแล้
่
ควรรักษาศีลข้อที่ ๕ และศีลข้ออื่น ๆ ในศีล ๕ ให้ได้อย่าง
น้อยอีก ๑ ข้อ
ข้อที่ ๖ คนชะแล้มคี ุณธรรม มีจริยธรรม มีจติ สํานึกสาธารณะ และ ยิม้ แย้มแจ่มใส
ข้อที่ ๗ มีสถานบริการของรัฐทีม่ มี าตรฐานการบริการและเอือ้ ต่อสุขภาพ
ข้อที่ ๘ มีการจัดการธรรมชาติให้รม่ รืน่ และสภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสมต่อสุขภาพ
ข้อที่ ๙ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์ พัฒนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีทด่ี งี าม
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หมวดที่ ๒
การสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อสุขภาวะชาวชะแล้

๔๒

หมวดที่ ๓
การควบคุม ป้ องกันปัจจัยที่คกุ คามต่อสุขภาพ สุขภาวะคนชะแล้
ข้อที่ ๑๐ ควบคุมกลิน่ ขยะ สิง่ ปฏิกลู นํ้าเสีย เสียง ฝุน่ ละออง แสง ควัน ความเร็วรถ ให้อยูใ่ นระดับที่
เหมาะสมตามเกณฑ์ทร่ี ว่ มกันกําหนด
ข้อที่ ๑๑ ควบคุมป้องกันภัยจาก คน แมลง และสัตว์ ทีน่ ําและเป็ นพาหะนําโรคมาสูช่ ุมชน
ข้อที่ ๑๒ ป้องกันภัยจากการประกอบอาชีพและการดํารงชีวติ การบริโภคในชีวติ ประจําวัน
ข้อที่ ๑๓ ควบคุมและป้องกันอุบตั ภิ ยั และภัยธรรมชาติในพืน้ ทีต่ ําบล
ข้อที่ ๑๔ ควบคุมสิง่ เสพติดทีเ่ ป็ นอันตรายต่อสุขภาพทุกประเภทให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมและลดลง
อย่างต่อเนื่อง
ข้อที่ ๑๕ สนับสนุนการมีสว่ นร่วมกับครัวเรือนในการเฝ้าระวังป้องกัน ภัยพิบตั ิ โรคติดต่อในชุมชน
หมวดที่ ๔
การบริ การ ติ ดตาม ประเมิ นผล ด้านสุขภาพและสุขภาวะ ชุมชนคนชะแล้
ข้อที่ ๑๖ พัฒนากระบวนการบริการสาธารณสุขเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
ข้อที่ ๑๗ พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทีม่ คี ุณภาพ น่าเชื่อถือ และสร้างความประทับใจอย่างต่อเนื่อง
ข้อที่ ๑๘ ให้รว่ มกันสร้างตัวชีว้ ดั สุขภาพครัวเรือน และสุขภาวะชุมชน พร้อมกําหนดเกณฑ์การประเมิน
แบบมีสว่ นร่วม
ข้อที่ ๑๙ ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมกันออกกําลังกายในทุกรูปแบบ ทุกกลุ่มอายุ อย่างครอบคลุมทัว่
พืน้ ทีต่ ําบลชะแล้
ข้อที่ ๒๐ ส่งเสริมสนับสนุนร่วมกันสร้างอาสาสมัครชุมชน ในการดูแล เด็ก คนพิการ คนชราผูด้ อ้ ย
โอกาสให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
ข้อที่ ๒๑ สร้างภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ สุขภาวะ กับหน่วยงานองค์กรต่างๆทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ข้อที่ ๒๒ ให้มกี ารติดตามประเมินผล และนําผลสรุปรายงานการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง

: ๕๐๐๐ หรือตามเหตุผล
ข้อที่ ๒๓ ให้มพี ยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าทีท่ นั ตภิบาลในสัดส่วน ๑
ความต้องการของชุมชน
ข้อที่ ๒๔ ต้องมีการพัฒนาศักยภาพตามบทบาทหน้าทีอ่ าสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบ่ า้ น( อสม.)
และควรทดสอบเพือ่ นําไปสูก่ ารพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
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หมวดที่ ๕
การสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่ นและแพทย์แผนไทย
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ข้อที่ ๒๕ ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดอาสาสมัครชุมชน เช่น อสม.น้อย แม่/พ่ออาสา ผูด้ แู ลกลุ่ม
ผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง หรือผูท้ ม่ี จี ติ อาสาในรูปแบบต่างๆ
ข้อที่ ๒๖ ให้สนับสนุนและส่งเสริมเยาวชนได้จดั ทํากิจกรรม หรือร่วมกิจกรรมประเภทต่าง ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
กับประเด็นสุขภาพ และการสร้างสุขภาวะ
ข้อที่ ๒๗ ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพของภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ เพือ่ สร้างสุขภาพ
ข้อที่ ๒๘ ดําเนินการจัดสถานทีอ่ ุปกรณ์ สิง่ อํานวยความสะดวก ในการบริการจากภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และ
การแพทย์แผนไทยอย่างเหมาะสมและเพือ่ สร้างความประทับใจ
ข้อที่ ๒๙ สนับสนุนการดําเนินการให้ยกฐานะสถานีอนามัยตําบลชะแล้เป็ นโรงพยาบาลชุมชน
ข้อที่ ๓๐ สนับสนุ นกิจการสหกรณ์ / ธนาคารชุมชน / สถาบันการเงินอื่นของตําบล ให้มกี จิ กรรมด้าน
การสร้างเสริมสุขภาวะของชุมชน
หมวดที่ ๖
การคุ้มครองสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคทุกกลุ่มในตําบล
ข้อที่ ๓๑ องค์การบริหารส่วนตําบลชะแล้ตอ้ งจัดสวัสดิการช่วยเหลือผูท้ ม่ี สี ทิ ธิได้รบั ตามทีก่ ฎหมาย
กําหนด หรือตามความเหมาะสมตามคําแนะนําขององค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
ข้อที่ ๓๒ จัดให้มี และร่วมกันเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารสําคัญทีม่ ปี ระโยชน์และมีผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รวดเร็ว และเป็ นปจั จุบนั
ข้อที่ ๓๓ ต้องจัดให้มคี ณะกรรมการดูแลคุม้ ครองผูบ้ ริโภคตําบลชะแล้ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อที่ ๓๔ สัดส่วนคณะกรรมการตามข้อ ๓๓ ต้องมีกรรมการมาจากตัวแทนขององค์กรกลุ่มชุมชนไม่
น้อยกว่า ๕๐%
ข้ อที่ ๓๕ ให้ค ณะกรรมการชุด นี้ มีภาระหน้ าที่ สุ่มตรวจผลิต ภัณ ฑ์สินค้า อาหารและการบริก าร
และรายงานผลเสียทีก่ ระทบแก่ผบู้ ริโภคและชุมชนต่อหน่ วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง และชุมชน
ต้องให้ความร่วมมือทุกขัน้ ตอน
ข้อที่ ๓๖ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลชะแล้จดั สรรงบประมาณเพือ่ สนับสนุนแก่คณะกรรมการเพือ่
ดําเนินการในหน้าทีต่ ามสมควร

ข้อที่ ๓๗ จัดให้มกี ารประชาสัมพันธ์ และ เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้านสุขภาพและสุขภาวะต่อชาวชะแล้
อย่างต่อเนื่อง ด้วยช่องทางทีห่ ลากหลายเพือ่ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
ข้อที่ ๓๘ ให้หน่วยงาน องค์กร กลุ่มชุมชนในตําบลชะแล้สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และสร้าง
กระบวนการจัดการความรูด้ า้ นสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

เรื่องเล่าจากบ้านชะแล้

หมวดที่ ๗
การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ และบริ การข้อมูล

๔๔

ข้ อ ที่ ๓๙ สร้า งโอกาสให้อ งค์ก ร กลุ่ ม ชุ ม ชนและชาวชะแล้ไ ด้เ ข้า ถึง ข้อ มูล ที่ต้อ งการอย่ า งสะดวก
มากขึน้
ข้อที่ ๔๐ ต้องจัดให้มศี นู ย์ขอ้ มูลกลางเพือ่ พัฒนาและสร้างสุขภาวะตําบลชะแล้ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อที่ ๔๑ ให้ศูนย์ขอ้ มูลกลางเพื่อพัฒนาและสร้างสุขภาวะตําบลชะแล้ มีภาระหน้าทีใ่ นการสํารวจนําเข้า
ข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยระบบภูมศิ าสตร์สารสนเทศ (GIS) และนํ าเสนอหรือส่งมอบ
ข้อมูลต่อหน่วยงานองค์กรชุมชนทีต่ อ้ งการเป็ นระยะ
ข้อที่ ๔๒ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลชะแล้จดั สรรงบประมาณเพื่อสนับสนุ นแก่ศูนย์ขอ้ มูล ฯเพื่อเป็ น
ค่าใช้จา่ ยและดําเนินการในภาระหน้าทีต่ ามความจําเป็ นและความต้องการของศูนย์
ข้อที่ ๔๓ หน่วยงาน องค์กร กลุ่มชุมชน ต้องร่วมกันจัดให้มสี มัชชาสุขภาพระดับพืน้ ทีต่ ําบลชะแล้ อย่าง
น้อยปีละ ๑ ครัง้

หมวดที่ ๘
เศรษฐกิ จพอเพียง
ข้อที่ ๔๔ ต้องสนับสนุ นและส่งเสริมความรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมบุ คคลหรือกลุ่ ม
ตัวอย่างด้านผลิตเองใช้เองปลูกเองกินเองอย่างเป็ นรูปธรรม โดยเน้ นเกษตรอินทรียป์ ลอด
สารพิษ
ข้ อ ที่ ๔๕ สนั บ สนุ น การตลาดผลผลิต และผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องชุ ม ชนคนชะแล้ และ ร่ ว มกัน บริโ ภค
ผลผลิตทีเ่ ป็ นของชาวชะแล้
ข้อที่ ๔๖ ร่วมกันส่งเสริมให้เกิดสัมมาอาชีพและการพึง่ พาตนเองให้ครอบคลุมทัวพื
่ น้ ที่
ข้อที่ ๔๗ สร้างจิตสํานึกสาธารณะ มีน้ําใจ เสียสละ โดยยึดหลักธรรมของศาสนาเป็ นทีต่ งั ้
ข้อที่ ๔๘ ให้มกี ารร่วมกันจัดตัง้ ศูนย์พฒ
ั นาคุณธรรมตําบลชะแล้ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้ อ ที่ ๔๙ ให้ศู น ย์พ ฒ
ั นาคุ ณ ธรรมตํ า บลชะแล้ มีภ าระหน้ า ที่ส่ ง เสริม ศีล ธรรมแก่ ชุ ม ชน สนับ สนุ น
และปกป้องคนดีให้ได้ทาํ ความดีเพือ่ ประโยชน์แก่สงั คมชาวชะแล้อย่างต่อเนื่อง
ข้อที่ ๕๐ ให้องค์การบริหารส่วนตําบลชะแล้จดั สรรงบประมาณเพื่อสนับสนุ นแก่ศูนย์พฒ
ั นาคุณธรรม
ตําบลชะแล้ เพือ่ ดําเนินการในหน้าทีต่ ามสมควร

ข้อที่ ๕๑ องค์การบริหารส่วนตําบลชะแล้ต้องจัดสรรงบประมาณ ในการดําเนินการเพื่อให้เป็ นไป
ตามธรรมนู ญสุขภาพตําบลชะแล้ฉบับนี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของรายได้รวมทัง้ หมด ของ
งบประมาณในแต่ละปี

เรื่องเล่าจากบ้านชะแล้

หมวดที่ ๙
การเงิ นและการระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการสร้างเสริ มสุขภาพของคนชะแล้

๔๕

ข้ อ ที่ ๕๒ ให้ห น่ ว ยงาน องค์ก ร กลุ่ ม ชุ ม ชน และประชาชนในพื้น ที่ ร่ ว มกัน สนับ สนุ น ด้า นการเงิน
เพือ่ ดําเนินการสร้างเสริมสุขภาวะตามธรรมนูญสุขภาพฉบับนี้ตามสมควร
ข้ อ ที่ ๕๓ ให้มีก ารสนั บ สนุ น ทรัพ ยากรที่เ กี่ย วข้อ งจากแต่ ล ะหน่ ว ยงาน องค์ก ร กลุ่ ม ชุ ม ชน และ
เครือข่ายภาคีสขุ ภาพเพือ่ ดําเนินการให้เป็ นไปตามธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแล้ ฉบับนี้
ข้ อ ที่ ๕๔ ให้อ งค์ก ารบริห ารส่ ว นตํ า บลชะแล้ หน่ ว ยงาน องค์ก ร กลุ่ ม ชุ ม ชนในพื้น ที่ตํ า บลชะแล้
ได้รว่ มกันเสนอข้อบัญญัตทิ เ่ี กีย่ วข้องกับสุขภาวะ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลชะแล้ เพื่อ
ใช้เป็ นข้อกําหนด ทีม่ กี ฎหมายรองรับบังคับใช้ในบางกรณีภายในพืน้ ทีต่ ําบลชะแล้

หมวดที่ ๑๐
สํานักธรรมนูญสุขภาพ
ข้ อ ที่ ๕๕ ให้สํา นัก ธรรมนู ญ สุ ข ภาพตํ า บลชะแล้ ซึ่ง เป็ น องค์ก รชุ ม ชนกํา กับ ดูแ ลและขับ เคลื่อ นให้
เป็ นไปตามธรรมนู ญสุขภาพนี้ และเป็ นเจ้าภาพหลักในการจัดตัง้ องค์กรและคณะกรรมการ
อิสระตามธรรมนู ญสุขภาพ และ จัดทําตัวชีว้ ดั สุขภาพครัวเรือน เกณฑ์การประเมินสุขภาวะ
โดยใช้กระบวนการมีสว่ นร่วมจากชุมชน
ข้ อ ที่ ๕๖ ให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลชะแล้ สนั บ สนุ นงบประมาณเพื่ อ บริ ห ารจัด การตาม
แผนงาน หรือกิจกรรมโครงการทีส่ าํ นักธรรมนูญสุขภาพ กําหนด
ข้ อ ที่ ๕๗ การบริห ารจัด การสํา นัก ธรรมนู ญ สุข ภาพตํ า บลชะแล้ ให้เ ป็ น ไปตามระเบีย บข้อ บัง คับ
ของสํานักธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแล้
ข้ อ ที่ ๕๘ กรณี ท่ีมีก ารละเมิด ธรรมนู ญ สุ ข ภาพฉบับ นี้ ให้สํ า นั ก ธรรมนู ญ สุ ข ภาพตํ า บลชะแล้ นํ า
ประเด็นดังกล่าวเข้าปรึกษาหารือในสมัชชาสุขภาพตําบลชะแล้ประจําปี และ เสนอให้ใ ช้
มาตรการทางสังคมดําเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

ข้ อที่ ๖๐ ในขณะที่ย งั ไม่มคี ณะกรรมการ และ องค์กรตามธรรมนู ญสุข ภาพตําบลชะแล้ ฉบับที่ ๑
ปี ๒๕๕๒ เพือ่ ให้เป็ นไปตามธรรมนูญนี้ จึงควรให้มผี รู้ บั ผิดชอบในภารกิจ ดังนี้

เรื่องเล่าจากบ้านชะแล้

บทเฉพาะกาล
ข้ อที่ ๕๙ การแก้ไ ขเพิ่มเติมธรรมนู ญ สุข ภาพฉบับ นี้ ให้ก ระทํา โดยขัน้ ตอนเดีย วกันกับ การจัดทํา
หรือ กระทําโดยสมัชชาสุขภาพตําบลชะแล้ท่จี ดั ขึ้นในแต่ละปี โดยต้องเสนอหลักการและ
เหตุผลประกอบทีช่ ดั เจน และผ่านการปรึกษาหารือกับคณะกรรมการสํานักธรรมนูญตําบลชะ
แล้อย่างน้อย ๑ ครัง้ และ แจ้งวาระดังกล่าวแก่สาธารณะก่อนการจัดสมัชชาไม่น้อยกว่า ๓๐
วัน มติการแก้ไขเพิม่ เติมต้องมีผเู้ ห็นชอบไม่น้อยกว่าครึง่ หนึ่งของผูเ้ ข้าร่วมสมัชชา

๔๖

(๑) คณะกรรมการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคตําบลชะแล้
(ข้อที่ ๓๓) ให้สํานักธรรมนู ญ
สุขภาพตําบลชะแล้เป็ นองค์กรรับผิดชอบ
(๒) ศูนย์ขอ้ มูลกลางเพื่อพัฒนาและสร้างสุขภาวะตําบลชะแล้ (ข้อที่ ๔๐) ให้สภาองค์กร
ชุมชนตําบลชะแล้ เป็ นองค์กรรับผิดชอบดําเนินการจนแล้วเสร็จ
(๓) ศูนย์พฒ
ั นาคุณธรรมตําบลชะแล้ (ข้อที่ ๔๘)
ให้สภาวัฒนธรรมตําบลชะแล้เป็ น
องค์กรรับผิดชอบ

เรื่องเล่าจากบ้านชะแล้

หมายเหตุ : เหตุผลในการจัดทําธรรมนูญสุขภาพตําบลชะแล้ พ.ศ. ๒๕๕๒ นี้ คือโดยทีส่ ภาพปญั หาด้าน
สุขภาพโดยรวมของประชาชนตําบลชะแล้ อยู่ในระดับทีน่ ่ าเป็ นห่วงและได้ส่งผลถึงสุขภาวะของชุมชนที่
เชื่อมโยงกันเป็ นองค์รวมอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง และ กระบวนการแก้ไขปญั หาดังกล่าวก็ไม่อาจกระทํา
โดยวิธหี นึ่งหรือวิธใี ดได้อย่างเดียว เพราะปจั จุบนั มีปจั จัยทีค่ ุกคามสุขภาพมีการเปลีย่ นแปลงและมีความ
ยุ่งยากซับซ้อนมากขึน้ จําเป็ นต้องดําเนินการให้ประชาชนตําบลชะแล้ได้มคี วามรูเ้ ท่าทัน มีส่วนร่วม มี
จิต สํานึ ก มีหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยชุ มชน เพื่อประโยชน์ ของส่วนรวมในชุ มชน ประกอบกับมีภาคี
เครือข่ายทีด่ ําเนินงานในพืน้ ทีห่ ลายหน่ วยงานองค์กร จึงสมควรจัดให้มธี รรมนู ญทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เพื่อเป็ นหนึ่งในเครื่องมือดําเนินการ โดยมีจุดหมายปลายทางทีม่ ุ่งหวังเดียวกันคือ “สุขภาพชาวชะแล้ดี
ถ้วนหน้า ปี ๒๕๕๕”

๔๗

