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๔	 คุุยกัับเลขา
 สช.ชวนภาคีีสางปัญหา 
 ‘คีวามรุนแรงจำากอาวุธปืน’

๖	 เรื่่�องจากัปกั
 เพราะเราต่่างเป็น ‘หุ�นส่วน’ ประเทศไทย

๑๔ ต่ั�งโจำทย์ ‘คีวามสุข’ ด่�วยกระบัวนการ ‘สมัชชาฯ’
 ขับัเคีลื่่�อน ‘จำังหวัด่พังงา’ ด่�วยคีวามเข�มแข็ง

๒๔ ‘รมณีีย์’ ต่ำาบัลื่ปลื่อด่หนี�สิน
 การลืุ่กข้�นมาจำัด่การต่นเอง
 ผ่่านการต่ั�ง ‘สถาบัันการเงินชุมชน’

๓๒ เขียน ‘กต่ิกา’ เม่องเก่าภูเก็ต่
 สร�างสมดุ่ลื่ ‘ท่องเที�ยว-วิถีชีวิต่’
 บันคีวามยั�งย่นของชุมชน

ฉบัับั ๑๔๕  I ตุ่ลื่าคีม ๒๕๖๕

๔๔	 เกัาะติิด	คุสช.
 ‘สมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคีร คีรั�งที� ๓’
 นับัถอยหลื่ังสู่การพัฒนาสุขภาวะคีนกรุงฯ
 บันพ้�นฐานคีวามสมดุ่ลื่ ‘เศรษฐกิจำ-สุขภาพ’

๔๖	 เรื่่�องเล่าจากัพื้้�นที่่�
 จำ.ระยอง ‘พ้�นที�กลื่าง’ แห่งคีุณีภาพชีวิต่
 กับัการสร�างคีวามมั�นคีงทางอาหาร
 ในพ้�นที� EEC

๔๘	 แกัะรื่อยโลกั
 ๓๘ ชีวิต่ที�สูญเสีย อาจำเป็นภาพสะท�อนปัญหา
 สุขภาพจำิต่โลื่ก แลื่�ว ‘เรา’
 จำะก�าวผ่่านอย่างไร !!?

๕๐	 ให้้รื่ะบบสุขภาพื้เล่าเรื่่�อง
 ธรรมนูญฯ ว่าด่�วยการพัฒนา
 ระบับัสุขภาวะ อบัต่.เวียงท่ากาน
 ต่ำาบัลื่บั�านกลื่าง
 กับัการยกระด่ับัคีุณีภาพชีวิต่ประชาชน

๕๒ Right to Health
 การสร�างชุมชนเคีร่อข่าย PCN
 เขต่สุขภาพที� 5 กับัมาต่รา 12 
 Living Will แลื่ะ Advance Care Planning

๕๔	 นโยบายสรื่ัางได้
 RDU Community คีำาต่อบัอยู่ที�ใคีร ?

๕๖	 เล่าให้้ลึกั
 ฝีีปาก ของยอด่พลื่ซุุ่่มยิงหญิง
 แห่งสหภาพโซุ่เวียต่ (จำบั)

๕๘	 คุลิปด่ที่่�ติ้องดู
 พ้�นที�แห่งคีวามสุขที�ทุกคีนช่วยกันเนรมิต่



ฉบับ ๑๔๕ : ตุลาคม ๒๕๖๕ ฉบับ ๑๔๕ : ตุลาคม ๒๕๖๕4 5

คุุ ย กัั บ เ ล ข า

สช.ชวนภาคีี
สางปัญหา 
‘คีวามรุนแรง
จำากอาวุธปืน’

  สวัสดีครับพี�น้องภ�คีเครือข่�ยที�รักทุกท่�น ... เหตุก�รณ์
คนร้ �ยใช้อ�วุ ธ ปืืนก่อ เหตุกร�ดยิ ง ในศูน ย์ เ ด็ก เล็ก 
จ.หนองบัวลำ�ภู เมื�อวันที� ๖ ต.ค. ๒๕๖๕ จนมีเด็กเล็กและ
ผูู้้เสียชีวิตอื�นรวมกว่� ๓๘ ร�ย ตลอดจนอีกหล�ยเหตุก�รณ์
ในอดีต อ�ทิ ก�รใช้อ�วุธสงคร�มกร�ดยิงในศูนย์ก�รค้� 
จ.นครร�ชสีม� เมื�อปีื ๒๕๖๓ เป็ืนเหตุให้มีผูู้้เสียชีวิต ๓๑ ร�ย 
ทำ�ให้สังคมตั้งคำ�ถ�มว่� จะหยุดคว�มรุนแรงและเสียห�ยที�
เกิดข้้นในสังคม โดยเฉพ�ะจ�กอ�วุธปืืนได้อย่�งไร
  ในเรื�องน้ี ห�กพิจ�รณ�ส�เหตุหรือพ้ืนฐ�นของปัืญห�จะ 
พบว่�มีอยู่ด้วยกัน ๔ ปืระเด็นใหญ่ได้แก่ ๑. ปััญหาการ
ครอบครองอาวุุธปืันทั้งที�ถูกกฎหม�ยและผิู้ดกฎหม�ยที� 
มีเปื็นจำ�นวนม�ก รวมถ้งก�รมีอ�วุธปืืนผู้่�นช่องท�งต่�งๆ 
ที�มีช่องว่�งอย่�งม�ก ๒. ปััญหาการแพร่ระบาดของยา 
เสพติิด ถ้งแม้จะมีข่�วก�รจับกุมย�เสพติดอยู่เสมอ แต ่
ปืระช�ชนในสังคมไทยก็รับรู้ได้ว่�มีย�เสพติดระบ�ดอย่�งแพร่ 
หล�ยเกือบทุกหย่อมหญ้� ๓. ปััญหาควุามเหลื่่�อมลื่ำ�าใน
สังคมไทย ที�ก่อให้เกิดผู้ลกระทบต่อครอบครัวและสังคม ๔. 
ปััญหาท่�เกิดจากทัศนคติิท่�ไม่ถููกติ้อง ทำ�ให้กระบวนก�ร
ตัดสินใจของปืัจเจกบุคคล ลงมือก่อคว�มรุนแรงเกิดข้้นได้
ตลอดเวล�
  ปืระเทศไทยของเร�มีผูู้้ครอบครองปืืนเปื็นจำ�นวนม�ก 
โดยข้อมูลจ�กองค์กรวิจัย Small Arms Survey (SAS)  
ปืระเทศสวิตเซอร์แลนด์ พบว่� มีคนไทยม�กกว่� ๑๐.๓ 
ล้�นคนครอบครองอ�วุธปืืน ซ้�งเปื็นปืืนที�จดทะเบียนถูก
ต้องต�มกฎหม�ยร�ว ๖.๒ ล้�นกระบอก ขณะที�อีกกว่� 
๔.๑ ล้�นกระบอกเปื็นปืืนเถื�อน ม�กไปืกว่�นั้นยังพบว่�
ปืระเทศไทยเปื็นปืระเทศต้นๆ ของโลก ที�มีก�รทำ�ร้�ยหมู ่
จ�กอ�วุธปืืน ข้อมูลน้ีเป็ืนหน้�งในตัวอย่�งที�สะท้อนให้เห็นถ้ง 
ขน�ดของปืัญห�ที�กำ�ลังขย�ยตัวจ้งจำ�เปื็นต้องเร่งแก้ไข
อย่�งรีบด่วนครับ
  สำ�หรับมิติท�งกฎหม�ยในเรื�องนี้ มีข้อกำ�หนดเกี�ยวกับ 
ก�รครอบครองอ�วุธปืืน ต�ม พ.ร.บ. อ�วุธปืืน เครื�องกระสุนปืืน 
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ�งเทียมอ�วุธปืืน พ.ศ. ๒๔๙๐ 
ซ้�งเป็ืนกฎหม�ยที�บังคับใช้ม�ย�วน�นกว่� ๗๕ ปีื ซ้�งมีหล�ยมิติ
ที�ถูกต้ังข้อสังเกตว่�สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ปัืจจุบันหรือไม่ 
  พี�น้องภ�คีเครือข่�ยทุกท่�นครับ นอกเหนือจ�กม�ตรก�ร 
เฉพ�ะหน้�ในก�รเยียวย�ครอบครัวของผูู้้ได้ รับคว�ม 
สูญเสียแล้ว ปืระเทศไทยจำ�เปื็นต้องปืรับเปืลี�ยนคว�มเศร้� 
สลดจ�กก�รสูญเสีย และใช้คว�มตื�นตัวของภ�คส่วนต่�งๆ 
ที�ต้องก�รแก้ปืัญห�คว�มรุนแรงนี้ เปื็นพลังในก�รจัดทำ�
นโยบ�ยส�ธ�รณะแบบมีส่วนร่วมบนพ้ืนฐ�นของข้อมูล 

และคว�มรู้ และก่อตัวเป็ืนพันธสัญญ�ร่วมในก�รขับเคลื�อน 
เชิงระบบอย่�งต่อเนื�อง
  เพร�ะคว�มรุนแรงที�เกิดข้้นน้ีเกินกว่�จะกล่�วโทษใคร 
หรือทิ้งให้เปื็นปืัญห�ภ�ระของฝ่่�ยใดฝ่่�ยหน้�ง กระบวนก�ร
ส�นพลัง สร้�งพันธสัญญ�ร่วมนี้ เปื็นบทบ�ทโดยตรงของ
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) ต�ม พ.ร.บ. 
สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐
  จังหวะก้�วหลังจ�กนี้ สช.จะชักชวนทุกฝ่่�ยเข้�ม�ร่วม
จัดทำ�นโยบ�ยและขับเคลื�อนแก้ไขปืัญห�นี้ ซ้�งขณะนี้อยู่
ระหว่�งก�รเตรียมจัดทำ�กระบวนก�รท�งวิช�ก�รและก�ร
มีส่วนร่วมของทุกฝ่่�ย เพื�อให้เกิดข้อเสนอเชิงระบบอย่�ง
รอบด้�นในก�รควบคุมก�รใช้อ�วุธปืืน และก�รลดคว�ม
รุนแรงอื�นๆ ในสังคมไทย  เข้�สู่ก�รพิจ�รณ�และขับเคลื�อน 
อย่�งต่อเนื�องของสมัชช�สุขภ�พเฉพ�ะปืระเด็น หรือสมัชช� 
สุขภ�พแห่งช�ติในเดือนธันว�คมปืีนี้
  นอกเหนือจ�กมิติท�งกฎหม�ยที�ถือเป็ืนอำ�น�จแข็ง
แล้ว ก�รแก้ไขปืัญห�นี้จำ�เปื็นต้องใช้อำ�น�จอ่อนร่วมด้วย 
คือก�รผู้ส�นคว�มร่วมมือของหล�ยฝ่่�ยเข้�ม�ช่วยกันจัด
ทำ�นโยบ�ยฯ และร่วมกันขับเคลื �อนนโยบ�ยให้เกิดเปื็น 
รูปืธรรม
  ก�รเปิืดพ้ืนที� ร่วมคิด ร่วมทำ� ของ สช. ในคร้ังน้ี จะมุ่งเน้น 
ไปืที�ก�รแลกเปืลี�ยนข้อมูลท�งวิช�ก�ร ทบทวนวรรณกรรม 
ง�นวิจัย ปืระสบก�รณ์ทั้งในปืระเทศและต่�งปืระเทศ เพื�อ
ให้เกิดเปื็นข้อเสนอที�ส�ม�รถนำ�ไปืสู่ก�รแก้ไขเชิงระบบ 
โดยข้อเสนอที�ได้จะไม่ใช่ก�รสั�งก�รว่�ใครต้องทำ�อะไร แต่
จะเปื็นข้อมูลเชิงวิช�ก�รที�ฉ�ยภ�พให้เห็นมิติต่�งๆ ที�ซ่อน
อยู่เบื้องหลังของปืัญห�คว�มรุนแรงที�เกิดข้้น โดยเฉพ�ะ
จ�กอ�วุธปืืนที�มีอยู่เกลื�อนเมือง
  ข้อเสนอที�ผู้่�นกระบวนก�รสมัชช�ฯ ทั้งหมดนี้ จะกล�ย
เปื็นนโยบ�ยส�ธ�รณะเพื�อสุขภ�พแบบมีส่วนร่วม ที�จะแก้
ปืัญห�นี้ได้อย่�งยั�งยืน เพร�ะนี�จะเปื็นนโยบ�ยที�ทุกภ�คีใน
ปืระเทศไทยที�เห็นปืัญห�ร่วมกัน ร่วมกันจัดทำ� และร่วมกัน
ขับเคลื�อน
  ปืัญห�คว�มรุนแรงโดยเฉพ�ะจ�กอ�วุธปืืนที�เกิดข้้นกับ
เด็กเล็ก เย�วชน สตรี กลุ่มเปืร�ะบ�ง และปืระช�ชนนับ
วันจะรุนแรงและถี�ม�กข้้น จะต้องแก้ไขด้วยกระบวนก�รที� 
ทุกภ�คส่วนม�ร่วมกันคิด ม�เสนอท�งออก ผู้ลักดันให้เปื็น 
นโยบ�ยของปืระเทศ และต้องขับเคลื�อนร่วมกัน ต้องใช้
วิช�ก�รและคว�มมุ่งมั�น รวมทั้งก�รส�นพลังของทุกภ�ค
ส่วน ไม่ปืล่อยทิ้งปืัญห� ไม่เกิดเปื็นอ�รมณ์ช่วงครั้งคร�ว ไม่
ชี้กล่�วโทษใคร แต่ต้องลงมือทำ�ไปืด้วยกันครับ 
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เพราะเรา
ต่างเป็น

‘หุ้นส่วน’
ประเทศไทย
การลุกขึ้นของพลเมืองตื่นรู้
เพื่อกำาหนดโจทย์การพัฒนา
และขยายมวลแห่ง ‘ความสุข’

   ลื่เม่องท่�ติ่�นรู้กับการลืุ่กข้�นมาออกแบบอนาคติ
ของติัวุเอง ไม่ใช่เรื�องร�วในอุดมคติ และไม่ได้เกิดข้้นเฉพ�ะ
ในสังคมยูโทเปืีย ห�กแต่ปืร�กฏอยู่ในหล�กหล�ยพื้นที�ของ
ปืระเทศไทย ซ้�ง “ส�นพลัง’ ฉบับเดือนตุล�คม ๒๕๖๕ เต็มใจ
อย่�งยิ�งที�จะบอกเล่�เรื�องร�ว เพื�อนำ�ไปืสู่ก�รเรียนรู้ร่วมกัน
 ลองน้กภ�พต�มกันดูว่� ห�กปืระช�ชนในจังหวัดใด 
จังหวัดหน้�งส�ม�รถรวมตัวอย่�งเข้มแข็ง มีชุดข้อมูลเชิงวิช�ก�ร 
ที�อธิบ�ยถ้งสภ�พปืัญห�-คว�มต้องก�รที�แท้จริง และมีภ�พ
คว�มฝั่นร่วมกันว่�อย�กจะพัฒน�จังหวัดตัวเองไปืในทิศท�งใด
 ถ�มว่� ... ใครจะกล้�เข้�ม�ขว�ง !!?
 ลองน้กภ�พต่อไปือีกว่� ห�กปืระช�ชนส�ม�รถทำ�ง�น 
ร่วมกับภ�ครัฐได้อย่�งฉันมิตร จังหวัดพัฒน�ต�มโจทย์ที �
กำ�หนดข้้นโดยปืระช�ชน ไม่มีบรรย�ก�ศก�รเผู้ชิญหน้�หรือ
คว�มขัดแย้ง
 ถ�มว่� ... จังหวัดนั้นจะมีคว�มสุขเพียงใด !!?
 นี�คือสิ�งที�เกิดข้้นใน จ.พังง� ซ้�งทุกวันนี้นโยบ�ยของ
จังหวัดจะต้องผู้่�นคว�มเห็นชอบจ�กปืระช�ชนก่อนเสมอ
 นี�คือตัวอย่�งก�รเรียนรู้ จ�กหน้�งในพื้นที�ที�ทำ� “นโยบ�ย
ปืระช�ชน” ได้จริง

พ
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นโยบายสาธารณะ
ท่่ทุกคนเป็น
เจ้าของ
  ตลอดระยะเวล�ที�ผู่้�นม� มีตัวอย่�งของก�รขับเคลื�อน 
นโยบ�ยส�ธ�รณะจำ�นวนม�กหล�ยพื้นที� ไม่ว่�จะเปื็น
พลังที�รวมตัวกันในระดับชุมชน ตำ�บล ไปืจนถ้งในระดับ
จังหวัด
  ห�กหยิบยกตัวอย่�งที�ทำ�ให้เร�พอเห็นภ�พของ
คว�มสำ�เร็จ ก�รรวมพลังภ�คปืระช�ชนเพื�อกำ�หนดกฎ
กติก� ออกแบบนโยบ�ย ที�สุดท้�ยกล�ยม�เปื็นแนวท�ง 
ร่วมของคนทุกฝ่่�ยได้น้ัน อ�จส�ม�รถใช้บทเรียนของสอง 
จังหวัดภ�คใต้ฝ่ั�งอันด�มันอย่�ง “พังงา” และ “ภููเก็ติ” 
เพื�อทำ�ให้เร�เห็นภ�พที�ชัดเจนม�กข้้นได้
      จ.พังงา และ จ.ภููเก็ติ คือสองจังหวัดภ�คใต้ฝ่ั�งทะเล 
อันด�มันที�อยู่ติดกัน และอยู่ร่วมพ้ืนที�ภ�ยในเขตสุขภ�พที� 
๑๑ ร่วมกับจังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี, นครศรีธรรมร�ช, ระนอง, 
ชุมพร และ กระบี�
  แม้ว่� จ.พังง� และ จ.ภูเก็ต จะมีต้นทุนท�งทรัพย�กร
ที�คล้�ยคล้งกัน แต่ทั้งสองจังหวัดกลับมีคว�มแตกต่�งกัน
โดยสิ้นเชิง
  ปืัจจุบัน จ.พังง� ยังมีคว�มบริสุทธิ� มีจุดข�ยคือ
ธรรมช�ติ ก�รท่องเที�ยวเชิงนิเวศน์ วิถีชีวิต ขณะที� จ.ภูเก็ต 
ทุกวันนี้เปื็นเมืองท่องเที�ยวระดับโลกเต็มรูปืแบบ
  อย่�งไรก็ดี แม้ว่�บริบทของทั ้งสองจังหวัดจะไม ่
เหมือนกัน แต่ก็มี “จุดร่วม” ที�น่�สนใจ หน้�งในนั้นคือ 
“ก�รลุกข้้นม�จัดก�รตนเองของคนในพ้ืนที�” เพื�อออกแบบ 
อน�คตของตัวเอง ต�มที�ตัวเองอย�กเห็น
  ทั้งสองพื้นที� ได้ใช้กระบวนก�รก�รมีส่วนร่วมเพื�อ 
“แสวงห�ฉันทมติ” และพย�ย�มออกแบบ “กติก�ในพ้ืนที�” 
ร่วมกัน ซ้ �งเปื็นหลักก�รเดียวกันกับเครื �องมือภ�ยใต้ 
พ.ร.บ. สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ นั�นก็คือ “ธรรมนูญ
สุขภ�พ” และ “กระบวนก�รสมัชช�สุขภ�พ”
  ในช่วงระหว่�งวันที� ๒๔-๒๕ กันย�ยน ๒๕๖๕ 
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) ได้จัด 
กิจกรรมสื�อมวลชนสัญจร (Press Tour) “เข่ยนกติิกา
ชุุมชุน เข่ยนนโยบายปัระชุาชุน เข่ยนอนาคติของ 
ติัวุเอง” ณ จังหวัดพังง�-ภูเก็ต โดยชักชวนพี�น้อง 
ส ื �อมวลชนกว่� ๒๐ ชีว ิต ท ั ้งส ังก ัดว ิทยุ โทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ รวมไปืถ้งสื�อออนไลน์ ร่วมกันลงพื้นที�เพื�อ
ทำ�คว�มเข้�ใจในเรื�องนี้ไปืพร้อมกัน

 สำ�หรับบทบ�ทของ “ภ�คปืระช�ชน” ในฐ�นะหุ้นส่วน
ก�รกำ�หนดนโยบ�ยส�ธ�รณะ เปื็นบทบ�ทที�ได้รับก�ร
รับรองต�ม พ.ร.บ.สุขภูาพแห่งชุาติิ พ.ศ.๒๕๕๐ ซ้�ง 
เปื็นกฎหม�ยที�ทำ�ให้คำ�ว่� “นโยบ�ยส�ธ�รณะ” (Public 
Policy) จับต้องได้จริง
  หัวใจของ พ.ร.บ.สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ.๒๕๕๐ คือ 
ก�รใช้กระบวนก�รก�รมีส่วนร่วมบนฐ�นวิช�ก�ร เพื�อ 
แสวงห�จุดร่วมในก�รคลี�คล�ยคว�มขัดแย้ง ลดทอนระดับ 
ของปืัญห� ตลอดจนสร้�งสมดุลและคว�มสม�นฉันท์ใน
พื้นที�
  ขณะที�หลักก�รของ “นโยบ�ยส�ธ�รณะ” คือทิศท�ง
หรือแนวท�งที�สังคมโดยรวมเห็นร่วมกันว่�ควรจะดำ�เนิน
ก�รไปืในทิศท�งน้ันๆ ซ้�งควรปืระกอบด้วย ๓ ปัืจจัย ได้แก่

      ๑. เปั็นกระบวุนการทางปััญญา ใช้หลักฐ�นข้อเท็จ 
จริงที �ผู้่�นก�รวิเคร�ะห์ สังเคร�ะห์ม�อย่�งดีจนเปื็น  
“คว�มรู้” ที�เรียกว่�เปื็นก�รสร้�งนโยบ�ยที�อยู่บนฐ�นของ
คว�มรู้ 
      ๒. เป็ันกระบวุนการทางสังคม นโยบ�ยกระทบสังคม 
ทั้งหมดอย่�งรุนแรง ผูู้้มีส่วนได้เสีย สังคมควรเข้�ม�มี
บทบ�ทร่วมเรียนรู้ ร่วมกำ�หนดนโยบ�ย เปื็นกระบวนก�ร
เปืิดเผู้ยโปืร่งใส 
   ๓. กระบวุนการทางศ่ลื่ธรรม กระบวนก�รนโยบ�ย
ส�ธ�รณะควรมีอุดมคติเพื�อคว�มถูกต้องดีง�มและ
ปืระโยชน์สุขของคนทั้งหมด ไม่แฝ่งเร้นเพื�อปืระโยชน์
เฉพ�ะตนเฉพ�ะกลุ่ม
  จะเห็นได้ว่�นโยบ�ยส�ธ�รณะ คือนโยบ�ยที�ทุกฝ่่�ย
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ร่วมกันเขียน ร่วมกันออกแบบ ร่วมกันขับเคลื�อน และร่วม
กันรับผู้ลปืระโยชน์ เปื็นก�รพัฒน�นโยบ�ยจ�กฐ�นร�ก
ข้้นข้�งบน ซ้�งจะช่วยหนุนเสริมก�รทำ�ง�นของนโยบ�ย
ภ�ครัฐที�กำ�หนดม�จ�กส่วนกล�งได้

‘พังงา’
แห่งความสุข
  จ.พังง� มีจุดเปืลี�ยนสำ�คัญภ�ยหลังจ�กเหตุก�รณ์ภัย
พิบัติคลื�นยักษ์ส้น�มิ ในช่วงปืล�ยปืี ๒๕๔๗ ที�กล�ยเปื็น
หน้�งในแรงผู้ลักดันให้ภ�คปืระช�สังคมภ�ยในจังหวัดได้
ลุกข้้นม�รวมตัวกัน “ร่วมคิดร่วมทำ�” ง�นด้�นก�รพัฒน� 
แก้ไขปืัญห�ต่�งๆ ด้วยกันอย่�งเข้มแข็งม�กยิ�งข้้น
  ด้วยพื้นฐ�นของว�ทกรรม “พังงาแห่งควุามสุข” ซ้�ง
มีที�ม�จ�กผู้ลก�รสำ�รวจในช่วงนั้นที�พบว่� จ.พังง� ครอง
แชมป์ืจังหวัดที�ปืระช�ชนมีคว�มสุขม�กที�สุดต่อเนื�องกัน 
๒ ปืี เครือข่�ยภ�คปืระช�ชนในพื้นที�ได้ย้ดเอ�คำ�นี้ เปื็น
จุดเชื�อมปืระส�นคว�มร่วมมือ หลอมรวมคว�มต้องก�ร
ระหว่�งผูู้้คนในภ�คส่วนต่�งๆ ท้ังภ�ครัฐ หน่วยง�นท้องถิ�น 
ภ�คธุรกิจเอกชน ภ�คปืระช�สังคม รวมไปืถ้งคนในชุมชน 
เพื�อลุกข้้นม�ทำ�แผู้นพัฒน�ร่วมกัน
  หน้�งในหลักก�รที�ถูกนำ�ม�ใช้คือ “สมัชช�สุขภ�พ” ซ้�ง 
เปื็นกระบวนก�รส�นพลังทุกภ�คส่วนเพื�อจัดทำ�ข้อเสนอ
เชิงนโยบ�ยส�ธ�รณะร่วมกัน และในปืี ๒๕๕๖ “สมัชุชุา
พังงาแห่งควุามสุข” ก็ได้ถูกจัดข้้นเปื็นครั้งแรก เพื�อเปื็น 
เวทีที �ทุกฝ่่�ยเข้�ม�ร่วมกันสะท้อนภ�พปืัญห� คว�ม
ต้องก�ร คว�มฝ่ันของก�รพัฒน�ที�อย�กเห็น เพื�อนำ�ไปืสู่ 
ก�รสร้�งเป้ื�หม�ยร่วมกัน จนเกิดเป็ืนยุทธศ�สตร์ ๑๐ ข้อ 
ที�ผูู้้ว่�ร�ชก�รจังหวัด ก็ได้ยอมรับเข้�ไปืผู้นวกเปื็นแผู้น 
ก�รพัฒน�ของจังหวัดด้วย เช่นเดียวกับบทบ�ทของภ�ค
ปืระช�ชนที�ถูกยกระดับก�รมีส่วนร่วม เข้�ม�เปื็นส่วน
หน้�งของโครงก�รพัฒน�ใดๆ ที�เกิดข้้นในพ้ืนที� นับต้ังแต่น้ัน
เปื็นต้นม�
  ผูู้้ที�มีส่วนเกี�ยวข้องกับก�รขับเคลื�อนเหล่�น้ี ท้ังฝั่�งของ 
ภ�คปืระช�ชนและภ�ครัฐ ถ่�ยทอดเรื�องร�ว แนวคิด
เบื้องหลัง เบื้องล้กก�รทำ�ง�น ให้กับคณะสื�อมวลชนและ 
สช. รับฟังผู่้�นเวทีเสวน� “พังงาแห่งควุามสุข: ขับเคล่ื่�อน 
จังหวุัดด้วุยนโยบายปัระชุาชุน” จัดข้้น ณ บ่อนำ้�พุร้อน 
รมณีย์ อ.กะปืง จ.พังง� หน้�งในสถ�นที�ท่องเที�ยวของชุมชน 
ตั้งบนพื้นฐ�นก�รบริห�รจัดก�รด้วยตัวชุมชนเองเช่นกัน
   นพ.ปัร่ดา แติ้อารักษ์์ รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร
สุขภ�พแห่งช�ติ ยืนยันว่� บทเรียนและคว�มสำ�เร็จของ
พื้นที�นี้เปื็นสิ�งที�น่�ชื�นชม และน่�จะเปื็นบทเรียนสำ�คัญที� 

ส�ม�รถเชื�อมโยงไปืยังพื้นที�อื �นๆ ของปืระเทศ ที�ภ�ค
ปืระช�ชนจะส�ม�รถลุกข้้นม�มีส่วนร่วมในก�รกำ�หนด 
ทิศท�งก�รพัฒน�ได้ ภ�ยใต้บริบทที�มีคว�มแตกต่�งกันไปื 
ในแต่ละพ้ืนที� ซ้�งคนที�อยู่ในพ้ืนที�น้ันจะเป็ืนผูู้้ที�มีคว�มเข้�ใจ 
ม�กที�สุด
  ขณะเดียวกันคณะผูู้้บริห�ร สช. และสื�อมวลชน ยังได้ 
ร่วมกันเยี�ยมชมก�รดำ�เนินง�นของ “สถูาบันการเงินชุุมชุน 
บ้านรมณ่ีย์” ซ้�งเป็ืนหน้�งในพ้ืนที�เรียนรู้รูปืธรรมของแนวคิด 
“พังง�แห่งคว�มสุข” ด้วยก�รลุกข้้นม�จัดก�รตนเองใน 
ด้�นก�รบริห�รระบบก�รเงินของชุมชน ช่วยให้คนในชุมชน 
แก้ไขปัืญห�ภ�ระหน้ีสิน ก�รค้�ข�ยผู้ลผู้ลิตท�งก�รเกษตร 
รวมไปืถ้งคุณภ�พชีวิตในด้�นต่�งๆ ที�ถูกยกระดับได้ด้วย
ระบบสวัสดิก�รของชุมชน ซ้�งพิสูจน์คว�มยั�งยืนม�เปื็น
เวล�เกือบ ๒๐ ปืี

‘ภููเก็ต’ ผลักดัน
กติกาชุุมชุน
  ข้�มผู่้�นสะพ�นส�รสินเพื�อเดินท�งเข้�ม�ยังเก�ะ 
ภูเก็ต ดินแดนไข่มุกอันด�มันแห่งน้ีมีพ้ืนที�ที�น่�เรียนรู้อยู่บน 
“ถนนถล�ง” ที�ปืัจจุบันรู้จักกันในชื�อ “ถนนคนเดิน” หรือ 
“เมืองเก่�ภูเก็ต” (Phuket Old Town) 
  ถนนถล�ง นับเปื็นแหล่งท่องเที�ยวชื�อดังของจังหวัด 
ต้อนรับนักท่องเที�ยวจำ�นวนม�กจ�กทั�วทุกหัวระแหงที�
หลั�งไหลเข้�ม�ชื�นชมบรรย�ก�ศ อ�ค�รสถ�ปืัตยกรรม 
และวัฒนธรรมเก่�แก่ของพื้นที�แห่งนี้อย่�งไม่ข�ดส�ย
  เฉกเช่นเดียวกันกับพื้นที�ก�รท่องเที�ยวอื�นๆ เมื�อมีก�ร
ทะลักเข้�ม�ของผูู้้คน ม�กคนก็ยิ�งม�กคว�ม สร้�งปืัญห�
ให้กับคนที�อยู่อ�ศัยในพื้นที� ไม่ว่�จะเปื็นก�รไม่เค�รพ
สถ�นที�ของนักท่องเที�ยว ก�รส่งเสียงดังในย�มวิก�ล หรือ
แม้แต่ก�รที�คนในชุมชนเองข�ดคว�มส�มัคคี ฯลฯ จ้ง
กล�ยเปื็นจุดที�ทำ�ให้ชุมชนลุกข้้นม� “จัดก�รตนเอง” โดย
รวมตัวร่�ง “กฎระเบ่ยบชุุมชุนย่านเม่องเก่าภููเก็ติ” ข้้น
ในปืี ๒๕๖๑ เพื�อเปื็น “กติก�ชุมชน” และเปื็นแนวท�งใน
ก�รบริห�รพื้นที�ร่วมกัน
  ภ�ยใต้กฎระเบียบชุมชนฯ นี้ มีก�รกำ�หนดแนวท�ง
ต่�งๆ ไม่ว่�เปื็นม�ตรก�รด้�นคว�มปืลอดภัย ก�รอนุรักษ์
มรดก ศิลปืวัฒนธรรม เช่น ขอให้มีก�รแจ้งและพิจ�รณ�
ร่วมกันล่วงหน้�ก่อนดำ�เนินก�รก่อสร้�ง ปืรับปืรุง ต่อเติม 
รื้อถอน หรือกระทำ�ก�รใดๆ กับอ�ค�รในชุมชน กติก�ก�ร
รักษ�สิ�งแวดล้อม เช่น ก�รทิ้งขยะเปื็นเวล� ก�รลดใช้โฟม 
พล�สติก เปื็นต้น ตลอดจนแนวท�งก�รมีส่วนร่วมและ
พัฒน�ชุมชน
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  “ปืระช�คมชุมชนย่�นเมืองเก่�ภูเก็ต มีพันธสัญญ� 
ร่วมกันในก�รกำ�หนดกฎระเบียบชุมชน เพื �อให้เปื็น
แนวท�งในก�รบริห�รและจัดก�รชุมชนเปื็นไปืด้วยคว�ม
เรียบร้อย ยังเป็ืนปืระโยชน์กับปืระช�คมและชุมชนโดยรวม 
จ้งได้กำ�หนดกฎระเบียบชุมชนไว้ดังนี้ ...”
  คณะสื�อมวลชนและผูู้้บริห�ร สช. ได้ล้อมวงพูดคุยกับ 
แกนนำ�ชุมชนและหัวเรือในก�รขับเคลื�อนธรรมนูญฯ ใน
หัวข้อ “เข่ยนกติิกาเม่องเก่า: ควุามผาสุกท่�ทุกคนเปั็น
เจ้าของ” ณ ที�ทำ�ก�รชุมชน บ้�นเลขที� ๙๒ ถนนถล�ง 
เพื�อถ่�ยทอดเรื�องร�วคว�มเปื็นม� ก�รสร้�งกฎกติก�
ชุมชน และยังได้ใช้โอก�สเดียวกันนี้ในก�รปืระก�ศยก
ระดับกฎระเบียบชุมชนฯ สู่ก�รเปื็น “ธรรมนูญชุุมชุน
ฉบับแรกของ จ.ภููเก็ติ” ที�มีคว�มชัดเจนและสอดคล้อง
กับปืัจจุบันม�กข้้น
    นพ.ปัระท่ปั ธนกิจเจริญ เลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร
สุขภ�พแห่งช�ติ ระบุว่� ก�รได้เห็นภ�พของทั้งสองพื้นที�
คือ พังง� และ ภูเก็ต ในครั้งนี้ คือตัวอย่�งก�รแสวงห� 
จุดร่วมท่�มกล�งคว�มแตกต่�งและหล�กหล�ย ที�อยู่
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ร่วมกันได้อย่�งลงตัว และเชื�อว่�จะเปื็นต้นแบบของก�ร
เรียนรู้ ที�สื�อมวลชนส�ม�รถนำ�ไปืถ่�ยทอด เปื็นบทเรียน
ให้กับพื้นที�อื�นๆ ได้
  “ในอดีตเร�จะมีเครื�องมือแนวดิ�ง คือนโยบ�ยและ
โครงก�รของภ�ครัฐ แต่ก�รมีส่วนร่วมของปืระช�ชนจะ 
เปื็นกลไกแนวร�บ ที�เข้�ม�ปืระส�น หนุนช่วยก�รทำ�ง�น 
ร่วมกัน และเชื�อว่�ในอน�คตข้�งหน้� บทบ�ทของหน่วย 
ง�นท้องถิ�น และคว�มเข้มแข็งของภ�คปืระช�ชนจะม ี
ม�กข้้น ม�ตรก�รแนวร�บน้ีจะมีคว�มสำ�คัญม�กข้้นเรื�อยๆ 
จนกระทั�งอ�จกล�ยเปื็นม�ตรก�รหลัก แทนที�ม�ตรก�ร
หรือนโยบ�ยของรัฐส่วนกล�งได้” นพ.ปืระทีปื ให้แนวคิด
ทิ้งท้�ย 

ส่วนรายละเอ่ยด ของ จ.พังงา 
และ จ.ภููเก็ต เป็นอย่างไร ...
อ่านต่อได้ในหน้าถััดไป >>>
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ตั้งโจทย์
ความสุข
ด้วยกระบวนการ

สมัชชาฯ
ขับเคลื่อน

จังหวัดพังงา
ด้วยความเข้มแข็ง



ฉบับ ๑๔๕ : ตุลาคม ๒๕๖๕ ฉบับ ๑๔๕ : ตุลาคม ๒๕๖๕16 17

  ท่�มกล�งบรรย�ก�ศร่มรื�น ณ บ่อนำ้�พุร้อนรมณีย์ 
อ.กะปืง จ.พังง� เรื�องร�วกระบวนก�รคว�มเปื็นม�ของ
วิถี “พังง�แห่งคว�มสุข” ถูกขมวดเพื�อให้เห็นภ�พบนเวที
เสวน� “พังงาแห่งควุามสุข: ขับเคลื่่�อนจังหวุัดด้วุย
นโยบายปัระชุาชุน” ที�จัดข้้นในช่วงเช้�วันเส�ร์ที� ๒๔ 
กันย�ยน ๒๕๖๕ บอกเล่�เรื�องร�วคว�มสำ�เร็จของพลัง
ภ�คปืระช�ชนในพื้นที�แห่งนี้ได้เปื็นอย่�งดี

ฉบับ ๑๔๕ : ตุลาคม ๒๕๖๕16



ฉบับ ๑๔๕ : ตุลาคม ๒๕๖๕ ฉบับ ๑๔๕ : ตุลาคม ๒๕๖๕18 19

  ไมติร่ จงไกรจักร์ ผูู้้จัดก�รมูลนิธิชุมชนไท เริ�มต้น
อธิบ�ยว่� กระบวนขับเคลื�อนภ�คปืระช�ชนของ จ.พังง� 
ก่อนหน้�น้ีก็เหมือนกันกับจังหวัดอื�น คือเป็ืนเครือข่�ยกลุ่ม 
ก้อนที�ถูกจัดตั้งข้้นโดยหน่วยง�นองค์กรต่�งๆ เช่น สำ�นัก 
ง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) สำ�นักง�น
กองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) สถ�บัน
พัฒน�องค์กรชุมชน (พอช.) ไปืจนถ้งแต่ละกระทรวง 
แต่ละกรม ที�จัดต้ังเครือข่�ยปืระช�ชนของตัวเอง เช่น อ�ส� 
สมัครส�ธ�รณสุขปืระจำ�หมู่บ้�น (อสม.) อ�ส�สมัครป้ืองกัน 
ภัยฝ่่�ยพลเรือน (อปืพร.) ชุดรักษ�คว�มปืลอดภัยหมู่บ้�น 
(ชรบ.) อ�ส�สมัครพัฒน�สังคมและคว�มมั�นคงของมนุษย์ 
ปืระจำ�หมู่บ้�น (อพม.) ฯลฯ ที�มีอยู่อย่�งม�กหล�ยกลไก 
  ไมตรีเล่�ให้เห็นว่� ภ�ครัฐจะมีปืระช�ชนเปื็นส�ยอยู่
ในทุกจังหวัด ในลักษณะเปื็น “ทีม” หรืออ�จจะเรียกว่�
เปื็น “แกงค์” ที�ต่�งคนต่�งอยู่ แกงค์ใครแกงค์มัน ไม่ได้
ร่วมมือกันทำ�ง�น หรือกระทั�งขัดแย้งกันเอง ทำ�ให้ทิศท�ง
ก�รพัฒน�ล้วนเปื็นสิ�งที�ถูกกำ�หนดจ�กนโยบ�ยส่วน
กล�ง รวมถ้งผูู้้บริห�รจังหวัดในช่วงนั้น และง�นที�ภ�ค
ปืระช�ชนทำ�นั้นก็ไปืตอบโจทย์หน่วยง�นเหล่�นั้นแทบทั้ง
สิ้น แทนที�จะเปื็นของคนในพื้นที�

  อย่�งไรก็ต�ม เมื�อจังหวัดเดินท�งม�ถ้งจุดเปืลี�ยน
ครั้งสำ�คัญในปืี ๒๕๔๗ คือภัยพิบัติส้น�มิที�สร้�งคว�ม
เสียห�ยให้ผูู้้คนอย่�งใหญ่หลวง ที�คนในพังง�หันม�ให้
คว�มสำ�คัญกับก�รทำ�ง�นร่วมกันม�กยิ�งข้้น กอปืรกับ
จุดเปืลี�ยนผู่้�นของคว�มขัดแย้งท�งก�รเมืองในช่วงปีื 
๒๕๕๓ กล�ยเปื็นอีกหมุดหม�ยที�ภ�คปืระช�สังคมใน
จังหวัด เข้�ม�คุยกันถ้งก�รปืฏิรูปืจังหวัดม�กยิ�งข้้น
  “ตอนนั้นเร�คิดว่�สิ�งแรกเลยถ้�จะปืฏิรูปืจังหวัด คือ 
ทำ�ให้คนที�หวังดี คนที�อย�กทำ�สิ�งต่�งๆ ให้กับพังง� หันหน้� 
ม�คุยกันให้ได้ ตอนน้ันจ้งต้ังต้นจ�กเครือข่�ยสมัชช�สุขภ�พ 
และท�บท�มผูู้้ใหญ่ที�เปื็นที�เค�รพในจังหวัดม�นั�งเปื็น
แกนกล�ง ชวนคนที�อย�กพัฒน�จังหวัดจ�กกลุ่มต่�งๆ 
เข้�ม�คุยกัน พอเกิดก�รถกกัน ศ้กษ�ข้อมูลม�กข้้น ก็พบ
ก�รสำ�รวจที�ว่�พังง�เคยเปื็นจังหวัดที�คนมีคว�มสุขม�ก 
ที�สุดในปืระเทศต่อเนื�อง แต่อันดับก็ค่อยๆ ลดลงม� ตั้งแต่ 
วันนั้นพวกเร�จ้งตั้งธงว่�เร�จะเดินหน้�สู่ก�รเปื็น “พังง� 
แห่งคว�มสุข” ไมตรีเล่�
  เมื�อโจทย์เปื็นเรื�องของคว�มสุขแล้ว หลังจ�กนั้นจ้ง
เข้�สู่ช่วงของก�รค้นห�ว่�คว�มสุขของคนพังง�ที�แท้จริง
เปื็นเช่นไร โดยเครือข่�ยได้รับงบปืระม�ณยุทธศ�สตร์

ไมติร่ จงไกรจักร์
ผูู้้จัดก�รมูลนิธิชุมชนไท

ไมติร่ จงไกรจักร์
ผูู้้จัดก�รมูลนิธิชุมชนไท

ตอนนั้นเราคิดว่าสิ่งแรกเลย
ถั้าจะปฏิิรูปจังหวัดคือ
ทำาให้คนท่่หวังด่
คนท่่อยากทำาสิ่งต่างๆ ให้กับพังงา
หันหน้ามาคุยกันให้ได้ ตอนนั้น
จึงตั้งต้นจากเครือข่าย
สมัชชาสุขภาพและทาบทามผูู้้ใหญ่่
ท่่เป็นท่่เคารพในจังหวัดมานั่ง
เป็นแกนกลางชวนคนท่�
อยากพัฒนาจังหวัด
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จังหวัด เข้�ไปืจัดเวทีในทุกตำ�บล ทุกอำ�เภอ เพื�อถอดรหัส 
คว�มสุขที�ผูู้้คนต้องก�ร จนแปืลงออกเป็ืน ๑๐ ยุทธศ�สตร์ 
ที�นำ�ม�ปืระก�ศผู้่�นง�น “สมัชช�พังง�แห่งคว�มสุข” 
ในปืี ๒๕๕๖ ที�ทุกภ�คส่วนในจังหวัดเค�ะออกม�ร่วมกัน
แล้วว่�จะเดินหน้�ก�รพัฒน�ไปืในทิศท�งนี้
  “สมัชช�ฯ กล�ยเปื็นกระบวนก�รสำ�คัญที�ทำ�ให้คน
เข้�ม�คุย ถกเถียง แลกเปืลี�ยนร่วมกัน จ�กตอนแรกที�เร�
ใช้บทบ�ทเปื็นนักชุมนุม มีอะไรเรียกร้องก็ไปืรวมตัว 
หน้�ศ�ล�กล�ง อำ�เภอ หรือ อบต. แต่ก�รชุมนุมนั้นแก้ได้ 
แค่ปัืญห�เฉพ�ะหน้� อ�จไม่นำ�ไปืสู่คว�มยั�งยืน ซ้�งสมัชช�ฯ 
จะเป็ืนกระบวนก�รที�ทำ�ให้คนม�อยู่ในพ้ืนที�กล�งและเกิด 
กระบวนก�รเรียนรู้ร่วมกัน พอได้นโยบ�ยอะไรที�เร�รับรอง 
ออกม�ร่วมกัน ก็จะมีหนังสือไปืถ้งผูู้้ว่�ฯ อย่�งเป็ืนท�งก�ร 
และผูู้้ว่�ฯ ก็จะรับไปืเปื็นทิศท�งที�มอบให้กับหน่วยง�น 
ต่�งๆ เดินหน้�ควบคู่ไปืกับภ�คปืระช�ชน” ไมตรี อธิบ�ย
  ชุาติร่ มูลื่สาร ผูู้้อำ�นวยก�รสถ�บันก�รเรียนรู้พังง� 
แห่งคว�มสุข ให้ข้อมูลเสริมถ้งง�นพัฒน�ที�ภ�คปืระช�ชน 
ทำ�ร่วมกันภ�ยในจังหวัด ตลอดเวล�ที�ผู่้�นม�กว่� ๒๐-๓๐ 
ปืี ได้มีก�รนำ�ไปืต่อยอดสร้�งคุณค่� ผู้่�นก�รจัดตั้งเปื็น
สถ�บันฯ ในปืี ๒๕๖๒ เพื�อสรุปืเรื�องร�วบทเรียนดีๆ ของ
ชุมชนต่�งๆ ออกแบบเปื็น ๖ หลักสูตรก�รเรียนรู้ เพื�อ
รองรับผูู้้คนและหน่วยง�นจ�กภ�ยนอกส�ม�รถเข้�ม�
ศ้กษ�ดูง�นได้อย่�งเปื็นระบบ
  “อย่�งคว�มสำ�เร็จของพี�น้องชุมชนรมณีย์ ที�ทำ�เรื�อง

สวัสดิก�รชุมชนม�ยั�งยืนเกือบ ๒๐ ปืี ห�กถ้งยุคหน้�งผูู้้คน
เหล่�น้ีล้มห�ยต�ยจ�ก สิ�งที�เหลืออยู่คืออะไร เร�ไม่อย�ก 
ให้สิ�งดีๆ ของที�นี�หรือที�อื�น เป็ืนแค่นิท�นเรื�องเล่�ของคนที�นี� 
แต่อย�กสร้�งง�นที�มีคุณค่� และทำ�ให้เกิดเปื็นมูลค่�กับ 
คนเหล่�น้ีได้ด้วย ในเมื�อช�วบ้�นทำ�สิ�งดีเหล่�น้ี เร�ก็ทำ�ให้ 
เข�พอมีร�ยได้จ�กสิ�งที�เข�ทำ� พร้อมกับก�รส่งต่อเรื�องร�ว 
ที�ชุมชนทำ�ไปืยกระดับวิถีชีวิตของคนที�อื�นได้ด้วย” ช�ตร ี
อธิบ�ยหลักก�ร
  หลักสูตรของสถ�บันฯ ทั้ง ๖ ปืระกอบด้วย ๑. รมณีย์: 
จัดสรรทรัพย์ แบ่งปัืนสุข ๒. บ้�นนำ�้เค็ม: ว�งแผู้น ป้ืองกัน 
แก้ไข ภัยพิบัติด้วยชุมชน ๓. โคกเจริญ: สุขภ�พดี วิถีโคก 
เจริญ ๔. รวมคนสร้�งเมืองต�มแนวคิดพังง�แห่งคว�มสุข 
๕. เก�ะย�วน้อย: สู่คว�มสุขร่วมของคนในชุมชน ๖. มอแกลน 
ทับตะวัน: เข้�ใจพหุวัฒนธรรม สร้�งสรรค์พลเมืองโลก
  ขณะที�ตัวแทนภ�ครัฐอย่�ง ภูัทรกันยา ชุูวุงศ์ หัวหน้� 
สำ�นักง�นจังหวัดพังง� ได้เน้นยำ�้ถ้งบทบ�ทของตนที�ไม่ได้ 
มองแยกว่�ใครเปื็นภ�ครัฐ ใครเปื็นภ�คปืระช�ชน แต่ใน 
ฐ�นะที�เปื็นลูกหล�นคนพังง�โดยกำ�เนิด และทุกคนก็คือ
คนพังง� ที�ร่วมทุกข์ร่วมสุขม�ด้วยกันทุกคน ดังน้ันภ�ยใต้ 
คว�มรับผู้ิดชอบในก�รจัดทำ�แผู้นยุทธศ�สตร์จังหวัด 
จ้งยืนยันว่�คนที�จะกำ�หนดวิสัยทัศน์ จ.พังง� ก็ต้องเปื็น
คนใน จ.พังง� ดังนั้นที�ม�ของวิสัยทัศน์จังหวัด จ้งเปื็นก�ร
ระดมสอบถ�มม�จ�กปืระช�ชน
  ท้ังน้ี วิสัยทัศน์ของ จ.พังง� จ้งเป็ืนก�รยืนอยู่บน ๒ ข� 

ชุาติร่ มูลื่สาร
ผูู้้อำ�นวยก�รสถ�บันก�รเรียนรู้พังง�แห่งคว�มสุข

ฉบับ ๑๔๕ : ตุลาคม ๒๕๖๕ ฉบับ ๑๔๕ : ตุลาคม ๒๕๖๕20 21



ฉบับ ๑๔๕ : ตุลาคม ๒๕๖๕ ฉบับ ๑๔๕ : ตุลาคม ๒๕๖๕22 23

ฐานสำาคัญ่ของเครื�องมือตาม พ.ร.บ.น่้
ไม่ว่าจะเป็นสมัชุชุาสุขภูาพ ธรรมนูญสุขภูาพ
จึงเป็นการพูดคุยกันบนความรู้ ภูมิปัญ่ญ่า
และ จ.พังงา เองก็เป็นตัวอย่างสำาคัญ
ท่่ทำาให้เราเห็นกระบวนการความคิด
การรับฟัังความเห็นต่างๆ ท่่ให้ผูู้้คนเข้ามา
ม่ส่วนร่วมวางทิศทางท่่ตนเองต้องการได้

นพ.ปัร่ดา แติ้อารักษ์์
รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ

นพ.ปัร่ดา แติ้อารักษ์์
รองเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ

ภูัทรกันยา ชุูวุงศ์
หัวหน้�สำ�นักง�น
จังหวัดพังง�

คือภ�คก�รเกษตร กับภ�คก�รท่องเที�ยว ในขณะที�ฐ�นร�ก 
คือปืระช�ชน และฐ�นของทรัพย�กร ด้วยหลักของก�รยืน 
๒ ข�น้ีเอง จ้งทำ�ให้เมื�อเผู้ชิญวิกฤตต่�งๆ อย่�งโควิด-19 
ที�กระทบก�รท่องเที�ยว จ.พังง� ไม่ล้มเพร�ะยังมีอีกข�ที�
ส�ม�รถพยุงได้ ขณะที�ก�รท่องเที�ยวของพังง�ยังมี ๒ ส่วน 
คือก�รท่องเที�ยวระดับโลก ที�เปื็นภ�คเอกชน ผูู้้ปืระกอบ
ก�รระดับส�กลเข้�ม�ลงทุน กับอีกส่วนคือก�รท่องเที�ยว
ชุมชน ซ้�งเปื็นก�รจัดก�รร่วมกันเองของชุมชน
  “พอโควิดม� ก�รท่องเที�ยวมีปืัญห� ส่วนที�จะขยับตัว 
ได้เร็วคือก�รท่องเที�ยวชุมชน ซ้�ง จ.พังง� มีเยอะม�ก 
เพร�ะทรัพย�กรอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่�จะหยิบตรงไหนข้้นม� 
ก็เป็ืนเงินเป็ืนทองได้ทุกจุด แต่ถ�มว่�ถ้�ปืระช�ชนคนพังง� 
ไม่เข้มแข็งพอจะทำ�ตรงน้ีได้ไหม ยืนยันว่�ทำ�คนเดียวไม่ได้ 
แต่จะต้องรวมกันเปื็นกลุ่ม และเมื�อไรที�เร�รวมกันเปื็น 
กลุ่มได้ก็จะส�ม�รถกำ�หนดทิศท�งนโยบ�ยของปืระช�ชน 
เองได้” เธอให้หลักคิด
  หัวหน้�สำ�นักง�นจังหวัด ตอกยำ�้ว่� ก�รพัฒน�จะยั�งยืน 
ได้ ก็ต่อเมื�อคนในพื้นที� ภ�คปืระช�ชน ชุมชน เข้�ม�มี
ส่วนร่วมกัน และมองว่�ก�รพัฒน�เปื็นหน้�ที�ของตนที�จะ
ต้องทำ� เพร�ะเมื�อไรที�ไปืมองว่�เปื็นหน้�ที�ของรัฐที�จะต้อง

จัดก�ร เมื�อนั้นคว�มยั�งยืนก็จะไม่เกิดข้้น
  ท�งด้�น นพ.ปัร่ดา แติ้อารักษ์์ รองเลข�ธิก�รคณะ
กรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ ให้มุมมองว่� คว�มสำ�เร็จของ 
จ.พังง� เป็ืนสิ�งที�น่�ชื�นชมและน่�นำ�ไปืใช้เป็ืนบทเรียนของ 
พ้ืนที�อื�นๆ แต่อ�จไม่ส�ม�รถนำ�กระบวนก�รเหล่�น้ีไปืเป็ืน 
ตัวก�รันตีได้ว่�พ้ืนที�อื�นจะทำ�สำ�เร็จออกม�เช่นเดียวกัน 
เพร�ะสิ�งสำ�คัญกว่�คือก�รสื�อส�รในแต่ละพื้นที� ที�จะต้อง 
พูดคุยและห�จุดร่วมคว�มต้องก�รที�ตรงกันก่อน แล้ว
ค่อยตกผู้ล้กร่วมกันว่�มีจุดใดที�ควรจะเสริมหรือเดินต่อ
  “ตอนเกิด พ.ร.บ.สุขภ�พฯ ปืี ๒๕๕๐ นั้นไม่ได้อยู่ๆ 
คิดแล้วเกิดข้้นม� แต่ในช่วงนั้นมีคว�มขัดแย้งอยู่ม�กใน 
ปืระเทศ แล้วเวล�มีอะไรคนกลับไม่คุยกัน ถ้�ใครเห็นต่�ง 
มองกล�ยเป็ืนศัตรู สุดท้�ยจ้งจบด้วยใครชนะก็ได้ไปื ส่วน 
คนแพ้ก็เจ็บใจ ไปืห�ท�งเอ�คืน ฉะนั้นฐ�นสำ�คัญของ 
เครื�องมือต�ม พ.ร.บ.นี้ ไม่ว่�จะเปื็นสมัชช�สุขภ�พ 
ธรรมนูญสุขภ�พ จ้งเป็ืนก�รพูดคุยกันบนคว�มรู้ ภูมิปัืญญ� 
และ จ.พังง� เองก็เปื็นตัวอย่�งสำ�คัญที�ทำ�ให้เร�เห็น 
กระบวนก�รคว�มคิด ก�รรับฟังคว�มเห็นต่�งๆ ที�ให้ผูู้้คน 
เข้�ม�มีส่วนร่วมว�งทิศท�งที�ตนเองต้องก�รได้” นพ.ปืรีด� 
ขมวดบทเรียนจ�กเวที 
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รมณ่ย์
ตำาบลปลอดหน่้สิน

สถาบัน
การเงิน

ชุมชน

การลุกขึ้นมา
จัดการตนเอง

ผ่านการตั้ง
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  โลกกำ�ลังเผู้ชิญหน้�กับปืัญห�เศรษฐกิจ ... คว�ม
ผู้ันผู้วนของอัตร�ค่�เงิน ก�รปืรับข้้นดอกเบี้ยนโยบ�ย 
คว�มไม่แน่นอนของตล�ดหุ้น สินทรัพย์ดิจิทัล ฯลฯ 
ส่งผู้ลกระทบกับผูู้้คนเปื็นวงกว้�ง และมีส่วนทำ�ให้คน
จำ�นวนหน้�งสูญเสียคว�มมั�งคั�งในระยะเวล�อันสั้น
  ทว่� เหตุก�รณ์น้ันจะไม่มีท�งเกิดข้้นเลยกับชุมชนแห่ง 
หน้�งใน จ.พังง� ซ้�งมี “ภูมิคุ้มกัน” ด้�นก�รเงินเปื็นอย่�งดี
  ภูมิคุ้มกันที�ว่� เกิดข้้นจ�กลุกข้้นม�จัดก�รตนเองม�
เปื็นระยะเวล�เกือบ ๒๐ ปืี
  ตำ�บลรมณีย์ อ.กะปืง จ.พังง� ซ้�งเปื็นที�อยู่อ�ศัยของ
ปืระช�กรร�ว ๒,๖๗๐ คน มีสถ�บันก�รเงินและกองทุน
สวัสดิก�รของชุมชน ที�ปืัจจุบันมียอดเงินรวมกันไม่น้อย
กว่� ๑๓-๑๔ ล้�นบ�ท ภ�ยใต้สม�ชิกกว่� ๑,๕๐๐ คน 
ด้วยก�รนำ�ของ “พ่�เหม่ย” กัลื่ยา โสภูารัติน์ ปืระธ�น
สถ�บันก�รเงินชุมชนบ้�นรมณีย์
  เธอเล่�ย้อนกลับไปืถ้งจุดเริ�มต้นของก�รกำ�เนิด
สถ�บันก�รเงินชุมชนเมื �อ ๒๐ ปืีก่อน ซ้ �งมีที �ม�จ�ก 
“คว�มเจ็บปืวด” ของผูู้้หญิงคนหน้�ง ที�สูญเสียส�มีอันเปื็น
เส�หลักของครอบครัว และขณะนั้นก็แร้นแค้นเกินกว่�จะ
ห�เงินม�จัดง�นศพให้ส�มีได้ ที�ชำ้�กว่�นั้นคือ จะหยิบยืม
เงินจ�กใครก็ไม่ได้ ด้วยไม่มีเครดิต-คว�มน่�เชื�อถือ
  เธอถ้งขั้นอย�กจบชีวิตตัวเองให้รู้แล้วรู้รอด แต่ติดอยู่
ที�ห่วงลูกน้อยทั้ง ๓ คน คว�มจน-คว�มย�กลำ�บ�ก และ

ลูกน้อยอีก ๓ ชีวิต ทำ�ให้ “กัลย�” ยอมกลืนเลือด และ
ลุกข้้นสู้แบบหลังชนฝ่� เธอคิดเพียงว่� ต้องปืลดหนี้เพื�อ
สร้�งอิสระให้กับชีวิต 
  สอดรับกับในขณะนั้น คนในชุมชนรมณีย์เต็มไปืด้วย
หนี้สิน ทั้งก�รกู้ยืมเงินจ�กกองทุนหมู่บ้�นไปืใช้จ่�ยอย่�ง
ไม่เกิดปืระโยชน์ ก�รเปื็นหนี้นอกระบบ ฯลฯ 
  “ถ้�ยังเป็ืนหน้ีกันท้ังชุมชนแบบน้ีอยู่ คนรุ่นหลังแย่แน่” 
พี�เหมียคิดแบบน้ัน เธอคิดต่อไปืว่� ต้องสร้�งคว�มเข้มแข็ง 
ด้�นก�รเงินในชุมชน โดยต้องเริ�มจ�กก�รฝ่ึกให้ทุกคนม ี
“วินัยในก�รออม”
  “เปื็นหนี้ไม่เปื็นไร แต่ต้องรู้จักออมไปืด้วย เร�ตั้งต้น
จ�กก�รมีวินัย ทุกคนต้องม�ฝ่�กเงินทุกเดือนถ้งจะเปื็น
สม�ชิกกลุ่ม และรับสิทธิปืระโยชน์จ�กกลุ่มได้”
  พี�เหมียชักชวนสม�ชิกในหมู่บ้�นปืระม�ณ ๕๐ คน 
จัดตั้ง “กลืุ่่มออมทรัพย์เพ่�อการผลื่ิติรมณี่ย์ศร่สยาม” 
ข้้นในปีื ๒๕๔๗ โดยมีธน�ค�รเพื�อก�รเกษตรและสหกรณ์ 
ก�รเกษตร (ธกส.) เปื็นพี�เลี้ยง เงินปืระเดิมก้อนแรกที�
รวบรวมไม่ถ้ง ๑ หมื�นบ�ท 
  โครงสร้�งของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ทำ�หน้�ที�เหมือนกับ
เปื็น “ธน�ค�ร” ของชุมชน ทุกคนนำ�เงินเข้�ม�ฝ่�ก-ถอน
ได้ในทุกวันที� ๑๐ และ ๒๐ ของทุกเดือน โดยมีสมุดบัญชี 
แยกเป็ืนของแต่ละคน ขณะเดียวกันห�กใครต้องก�รใช้เงิน
ก็ส�ม�รถกู้เงินได้จ�กกลุ่มออมทรัพย์ฯ โดยตรงได้ โดย

“พ่�เหม่ย” กัลื่ยา โสภูารัติน์ 
ปืระธ�นสถ�บันก�รเงินชุมชนบ้�นรมณีย์
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ถั้ายังเป็นหน่้กันทั้งชุุมชุน
แบบน่้อยู่ คนรุ่นหลังแย่แน่
ต้องสร้างความเข้มแข็ง
ด้านการเงินในชุุมชุน โดยต้อง
เริ่มจากการฝึึกให้ทุกคนม่
“วินัยในการออม”
เป็นหน่�ไม่เป็นไร
แต่ต้องรู้จักออมไปด้วย
เราตั้งต้นจากการม่วินัย
ทุกคนต้องมาฝึากเงินทุกเดือน
ถัึงจะเป็นสมาชุิกกลุ่ม
และรับสิทธิประโยชุน์จากกลุ่มได้

ดอกเบี้ยถูกแสนถูกเพียง ๑% ต่อเดือน
  ก�รกู้เงินกับกลุ่มออมทรัพย์ฯ นี้เอง ช่วยแก้ปืัญห�
“หนี้นอกระบบ” โดยกลุ่มได้ไปืช่วย “ซื้อหนี้” ของช�ว
บ้�นเพื�อให้ม�ผู้่อนชำ�ระด้วยดอกเบี้ยร�ค�มิตรภ�พ รวม 
ไปืถ้งก�รซื้อของชิ้นใหญ่ เช่น รถจักรย�นยนต์  ก�รต่อเติม/ 
ซ่อมแซมบ้�น ฯลฯ ท�งกลุ่มออมทรัพย์ฯ ก็จะเปื็นผูู้้จ่�ย 
เงินก้อน แล้วให้ช�วบ้�นม�ทยอยผู้่อนจ่�ยแทน ซ้�งเงิน 
ที�ได้จ�กดอกเบี้ยน้ีก็จะหมุนเวียนกลับไปืกล�ยเปื็นเงิน 
ปืันผู้ลให้กับสม�ชิกทุกคนอีกด้วย
  ม�กไปืกว่�นั้น มีก�รต่อยอดเพิ�มในปืี ๒๕๔๙ ด้วย 
ก�รจัดตั ้ง “กองทุนสวุัสดิการชุุมชุนติำาบลื่รมณี่ย์” 
คว�มช่วยเหลือเพื �อนสม�ชิกที �เดือดร้อน โดยเฉพ�ะ  
“ง�นศพ”  อันเป็ืนบทเรียนของคว�มเจ็บปืวดที�เธอเผู้ชิญม�
  กองทุนสวัสดิก�รฯ อีกชื�อหน้�งคือ “กองทุนสัจจะวันละ 
๑ บ�ท” เปื็นก�รเก็บเงินจ�กคนในชุมชนวันละ ๑ บ�ท 
หรือปืีละ ๓๖๕ บ�ท เพื�อนำ�ม�ใช้เปื็นสวัสดิก�รของ
สม�ชิกที�ช่วยเหลือดูแลกันตั้งแต่ เกิด แก่ เจ็บ ต�ย กล่�ว
คือเมื�อ “เกิด” บุตรของสม�ชิกก็จะได้เงินรับขวัญ ๕๐๐ 
บ�ท พร้อมเปืิดบัญชีให้ในกลุ่มออมทรัพย์ฯ
  เมื�อ “แก่” กองทุนฯ จะให้คว�มช่วยเหลือ เยี�ยมบ้�น 
มอบข้�วของเครื�องใช้จำ�เป็ืนให้ต�มคว�มเหม�ะสม คร้ังละ 
ไม่เกิน ๓๐๐ บ�ท ส่วน “เจ็บ” จะมีก�รดูแลชดเชย 
ค่�ใช้จ่�ยระหว่�งนอนโรงพย�บ�ล คืนละ ๑๐๐ บ�ท  
ไม่เกิน ๑๐ คืน จ�กนั้นเมื�อ “ต�ย” จะมีก�รช่วยเหลือ
ค่�ง�นศพให้ต�มระยะเวล�ก�รเปื็นสม�ชิก เช่น ๔ ปืี  
๕,๐๐๐ บ�ท, ๘ ปืี ๑๐,๐๐๐ บ�ท หรือเกิน ๑๐ ปืีข้้นไปื  
๒๐,๐๐๐ บ�ท เปื็นต้น
  นอกจ�กน้ียังเกิดก�รต่อยอดไปืสู่ก�รรวมกลุ่มอื�นๆ 
อย่�ง “กลืุ่่มวุิสาหกิจชุุมชุนรวุบรวุมผลื่ผลื่ิติทางการ
เกษ์ติรติำาบลื่รมณี่ย์” ในปืี ๒๕๕๗ ที�ส�ม�รถ “สร้�ง 
อำ�น�จต่อรอง” ร�ค�ข�ยผู้ลผู้ลิตท�งก�รเกษตร โดย 
เฉพ�ะผู้ลผู้ลิตสำ�คัญของช�วบ้�นอย่�ง “ย�งพ�ร�” ที�มี
ก�รรวบรวมและควบคุมคุณภ�พเข้�ไว้ด้วยกัน ก่อนเปืิด
ให้กับพ่อค้�คนกล�งเข้�ม�ปืระมูล ช่วยให้ส�ม�รถเพิ�ม
ร�ค�ผู้ลผู้ลิตได้

“พ่�เหม่ย” กัลื่ยา โสภูารัติน์ 
ปืระธ�นสถ�บันก�รเงินชุมชนบ้�นรมณีย์
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  “พอทุกคนเห็นว่�ที�นี �เปื็นที�พ้ �งให้ชุมชน ก็มองเห็น 
ปืระโยชน์และเข้�ม�ร่วมกัน แต่สิ�งสำ�คัญคือต้องปืลูกฝ่ัง
ให้ทุกคนรักกลุ่มตรงนี้ให้ได้ ให้เข�เข้�ใจว่�เปื็นกลุ่มของ 
ทุกคน ไม่ใช่ของพี�เหมีย สม�ชิกทุกคนต้องมีหน้�ที�ช่วยกัน 
ดูแล และมีสิทธิตรวจสอบได้ นี�จ้งจะเปื็นคว�มยั�งยืนให้
กับคนในชุมชนได้จริง” เธอเน้นยำ้�ถ้งหลักก�รของก�ร
จัดก�รเงินโดยชุมชน
  นับจ�กจุดเริ�มต้นด้วยคนไม่ถ้งร้อย ทุกวันน้ีช�วรมณีย์ 
กว่� ๑,๕๐๐ คน ใน ๔ หมู่บ้�น หรือเกือบทั้งหมดในตำ�บล
ล้วนแต่เข้�ร่วมเปื็นสม�ชิกกลุ่ม-กองทุนฯ ทั้งสิ้น
   นพ.ปัระท่ปั ธนกิจเจริญ เลข�ธิก�รคณะกรรมก�ร 
สุขภ�พแห่งช�ติ บอกว่� ก�รลุกข้้นม�จัดก�รตนเอง 
และสร้�งคว�มเข้มแข็งให้ชุมชนบนกระบวนก�รก�รมี

ส่วนร่วม เปื็นหน้�งในหลักก�รสำ�คัญต�ม พ.ร.บ. สุขภ�พ
แห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที�มุ่งหม�ยส�นพลังทุกภ�คส่วน
เข้�ม�สร้�งสังคมสุขภ�วะ ที�ครอบคลุมทั้งร่�งก�ย จิตใจ 
ปัืญญ� และสังคม โดยตัวอย่�งที�เกิดข้้นจ�กชุมชนรมมณีย์ 
ถือเปื็นต้นแบบก�รเรียนรู้ก�รร่วมมือร่วมใจในจัดก�ร
ตนเองอย่�งเข้มแข็งและยั�งยืน เพร�ะได้ดำ�เนินก�รติดต่อ
กันม�ไม่ตำ��กว่� ๒๐ ปืี
  ปืัจจุบันชุมชนรมณีย์ ถูกยกให้เปื็น ๑ ใน ๖ หลักสูตร 
ของ สถูาบันเร่ยนรู้การพัฒนาพังงาแห่งควุามสุข ที� 
เกิดข้้นจ�กกระบวนก�รสมัชช�สุขภ�พ ภ�ยใต้ พ.ร.บ. 
สุขภูาพแห่งชุาติิ พ.ศ. ๒๕๕๐ และสมัชช�พังง�แห่ง
คว�มสุข ภ�ยใต้หัวข้อก�รเรียนรู้ “รมณีย์ : จัดสรรทรัพย์ 
แบ่งปืันสุข” ที�เปืิดให้คนภ�ยนอกเข้�ม�เรียนรู้ร่วมกัน 
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เข่ยน ‘กติกา’ 
เมืองเก่าภูเก็ต
สร้างสมดุล
‘ท่องเท่่ยว-วิถั่ชุ่วิต’

บน
ความยั่งยืน
ของชุุมชุน

ฉบับ ๑๔๕ : ตุลาคม ๒๕๖๕ 33ฉบับ ๑๔๕ : ตุลาคม ๒๕๖๕32



ฉบับ ๑๔๕ : ตุลาคม ๒๕๖๕ ฉบับ ๑๔๕ : ตุลาคม ๒๕๖๕34 35

  บนฉ�กหน้�ของอ�ค�รสถ�ปืัตยกรรมชิโน-ยูโรเปืียน 
อันเก่�แก่ ด้งดูดส�ยต�ของนักท่องเที�ยวทั�วโลกให้เข้�ม� 
เยี�ยมเยือน ก้�วเท้�ล้กเข้�ม�ภ�ยในบ้�นเลขที� ๙๒ ถนน
ถล�งแห่งนี้ คือเวทีล้อมวงพูดคุยหัวข้อ “เข่ยนกติิกา
เม่องเก่า: ควุามผาสุกท่�ทุกคนเปั็นเจ้าของ” ที�คว�ม 
เปื็นม�ของย่�นเมืองเก่�ภูเก็ต (Phuket Old Town) ได้รับ 
ก�รบอกเล่�อย่�งเปืี�ยมอรรถรส ในช่วงเช้�วันอ�ทิตย์ที� 
๒๕ กันย�ยน ๒๕๖๕
  ดอน ลื่ิ�มนันทพิสิฐ ปืระธ�นชุมชนย่�นเมืองเก่�
ภูเก็ต กล่�วถ้งปืระวัติศ�สตร์ของชุมชนย่�นเมืองเก่� ที�มี 
ก�รอยู่อ�ศัยอย่�งย�วน�นย้อนกลับไปืตั้งแต่สมัยรัชก�ล
ที� ๓ ห�กแต่ได้รับก�รจัดต้ังเป็ืนชุมชนท�งก�รในปีื ๒๕๕๒ 
โดยปืัจจุบันตนเปื็นปืระธ�นชุมชนคนที� ๒ ซ้�งยังคงย้ดถือ
วิสัยทัศน์ตั้งต้นในก�รจัดก�รชุมชน คือก�รทำ�ให้ “ชุมชน
อยู่ดี มีสุข”
  สำ�หรับพันธกิจหลัก ๓ ส่วนในก�รจัดก�รชุมชนแห่งน้ีคือ 
๑. อนุรักษ์และพัฒน�อ�ค�รสถ�ปัืตยกรรมชิโน-ยูโรเปีืยน 
รวมถ้งวัฒนธรรม ปืระเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิม ๒. เปื็น 

ตัวกล�งเชื�อมระหว่�งชุมชนกับภ�ครัฐ เนื�องจ�กเป็ืนชุมชน 
ในเขตเทศบ�ล ซ้�งไม่มีกำ�นัน ผูู้้ใหญ่บ้�น ๓. ก�รรักษ�สมดุล 
ใน ๔ มิติ ที�ปืระกอบด้วยเศรษฐกิจ สังคม สิ�งแวดล้อม 
และวัฒนธรรม
  เข�ระบุว่� เดิมทีคว�มรุ่งเรืองของเก�ะภูเก็ตเริ�มม�
จ�กก�รทำ�เหมืองแร่ดีบุก จนกระทั�งม�ถ้งร�วปืี ๒๕๒๐ 
ซ้�งร�ค�แร่ดีบุกตกตำ��ลงทั�วโลก ทำ�ให้ธุรกิจเหมืองแร่นั้น 
หยุดลง แต่สิ�งที�เข้�ม�แทนที�คือก�รท่องเที�ยว โดยเฉพ�ะ
ก�รท่องเที�ยวท�งธรรมช�ติ ช�ยห�ด ทะเล เก�ะแก่ง
ต่�งๆ ที�ซ้ �งย่�นก�รค้�รวมถ้งธุรกิจต่�งๆ ย้�ยไปืต�ม 
ทำ�ให้ย่�นเมืองเก่�ถูกลืม และเงียบลงเรื�อยๆ
  “เร�ตระหนักว่�ถ้�ไม่ทำ�อะไรสักอย่�ง ย่�นเมืองเก่�
คงห�ยไปืจ�กแผู้นที� เพร�ะตอนนั้นต้องยอมรับคนม�
ภูเก็ต น้กถ้งแต่ทะเล จ้งเปื็นที�ม�ว่�เร�ต้องฟื�นเมืองกัน
ข้้นม�ใหม่ สิ�งแรกที�คิดตอนนั้นคือทำ�ถนนคนเดิน จนเกิด
หล�ดใหญ่ข้้นม�ในปืี ๒๕๕๖ และบริห�รจัดก�รทั้งหมด 
กันเองโดยชุมชน ก่อนที�จะมีก�รแตกลูก จัดต้ังเป็ืนวิส�หกิจ 
ชุมชนท่องเที�ยวย่�นเมืองเก่�ภูเก็ต ข้้นม�ในปืี ๒๕๖๐ 
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เพื�อทำ�ในเรื�องของกิจกรรมก�รท่องเที�ยวชุมชน เปื็นหลัก” 
ดอน บอกเล่�ที�ม�โดยสังเขปื
  นับจ�กน้ันเมื�อย่�นเมืองเก่�ภูเก็ตกล�ยเปื็นที�รู้จัก 
ของนักท่องเที�ยว ทำ�ให้ธุรกิจต่�งๆ ที�เคยซบเซ� บ้�นเรือน 
ที�เคยปืิดปืระตู อยู่อ�ศัยกันแต่ผูู้้เฒ่�ผูู้้แก่ ก็เริ�มกลับม�
ค้กคัก ผูู้้คนจ�กภ�ยนอกก็เข้�ม�ปืระกอบธุรกิจต่�งๆ เช่น 
เดียวกับคว�มวุ่นว�ยต่�งๆ ที�ปืระดังเข้�ม�ไม่ว่�จะเปื็น 
ปืัญห�ขยะ โจร ขโมย ฯลฯ จ้งเปื็นที�ม�ในในปืี ๒๕๖๑  
เกิดก�รยกร่�ง “กฎระเบ่ยบชุุมชุนย่านเม่องเก่าภููเก็ติ”  
ข้้นม�และปืระก�ศใช้ภ�ยในชุมชน จนม�ถ้งปืี ๒๕๖๕ ที� 
ได้มีก�รหยิบข้้นม�ทบทวนและปืรับปืรุงใหม่อีกครั้ง
  “แน่นอนสิ�งที�เร�ทำ�ม�ท้ังหมดย่อมมีแรงเสียดท�น 
เพร�ะคนหมู่ม�กก็มีทั้งที�เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่เร� 
ก็พย�ย�มแก้ปืัญห� ต้องบริห�รคว�มขัดแย้ง แม้ทุกคน 
อ�จคุ้นชินกับก�รเป็ืนสังคมปืระช�ธิปืไตย คือเสียงส่วนใหญ่ 
เอ�อย่�งไรก็ต้องทำ�แบบนั้น แต่ในชุมชนจะไปืคิดเช่นนั้น
ไม่ได้ เพร�ะสุดท้�ยทุกคนยังต้องอยู่ด้วยกัน มองหน้�กัน 
เผู้�ผู้ีกัน ฉะนั้นถ้�ใครไม่เห็นด้วยคุณก็ต้องไปืคุยกับเข� 
สอบถ�มว่�ปืัญห�คืออะไร เร�พอจะแก้อะไรได้บ้�งไหม 
ถ้งจะแก้ได้ไม่ท้ังหมดก็ขอให้บรรเท�ลงสักนิดก็ยังดี ตรงน้ี 
จ้งเป็ืนบทเรียนว่�ชุมชนเร�จะใช้เสียงข้�งม�กเป็ืนตัวเดิน
ไม่ได้ เร�ต้องเค�รพเสียงข้�งน้อย รับฟังปืัญห�เข�และ 
เอ�ปืัญห�นั้นม�แก้ด้วย เพร�ะชุมชนยังต้องอยู่ได้ด้วย 
กันต่อไปื” ปืระธ�นชุมชนร�ยนี้ให้บทเรียน
  สอดรับกับ สมยศ ปัาทาน ปืระธ�นวิส�หกิจชุมชน
ท่องเที�ยวย่�นเมืองเก่�ภูเก็ต ที�ได้ขย�ยคว�มถ้งก�รใช ้
ปืระโยชน์เรื�องของก�รท่องเที�ยวชุมชน เข้�ม�เป็ืนเครื�องมือ 
หน้�งในก�รแก้ไขปืัญห�คนเมือง โดยสิ�งสำ�คัญของก�ร
บริห�รจัดก�รท่องเที�ยวโดยชุมชน คือจะต้องมีม�ตรฐ�น 
และมองดูว่�ชุมชนมีต้นทุนอะไรอยู่บ้�ง
  สมยศ วิเคร�ะห์ให้ฟังว่� ภูเก็ตมีทรัพย�กรธรรมช�ต ิ
เปื็นต้นทุนของก�รท่องเที �ยว ในขณะที�ทรัพย�กรท�ง
วัฒนธรรมของย่�นเมืองเก่� จะเปื็นตัวสร้�งมูลค่�เพิ�มให้ 
กับก�รท่องเที�ยวได้ โดยต้นทุนน้ันแสดงให้เห็นผู่้�นอัตลักษณ์ 
ของย่�นที�มีอยู่ คือ “อ�ค�ร” สถ�ปืัตยกรรมชิโน-ยูโรเปืียน 
“อ�ห�ร” ที�มีเมนูหล�กหล�ย และ “อ�ภรณ์” ชุดก�รแต่งก�ย 
ที�มีเอกลักษณ์ ซ้�งเมื�อเอ� ๓ เรื�องนี้ม�ร้อยให้เปื็นเรื�อง
เดียวกัน สุดท้�ยจ้งเพิ�มมูลค่�ของสินค้�และบริก�ร โดย
เติม “อ�รมณ์” ของช�วบ้�นที�มีคว�มสุขเข้�ไปื
  “ถ้�อ�รมณ์ของคนในชุมชนไม่มีคว�มสุข เร�จะเดิน
ก�รท่องเที�ยวต่อไปือย่�งไร ถ้�ก�รท่องเที�ยวเข้�ม�แล้ว
เร�จัดก�รไม่ได้ ก็คงไม่มีคว�มสุข จ้งเปื็นที�ม�ของก�รร่�ง
ข้อตกลงร่วมกัน และช่วยกันผู้ลักดันให้เกิดเปื็นนโยบ�ย 
ซ้�งออกม�ผู้่�นข้อกฎหม�ย พ.ร.บ.ธุรกิจนำ�เที�ยวและ

ดอน ลื่ิ�มนันทพิสิฐ
ปืระธ�นชุมชนย่�นเมืองเก่�ภูเก็ต

สมยศ ปัาทาน
ปืระธ�นวิส�หกิจชุมชนท่องเที�ยวย่�นเมืองเก่�ภูเก็ต

เจริญ ถูิ�นเกาะแก้วุ 
สมัชช�สุขภ�พ
จังหวัดภูเก็ต
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มัคคุเทศก์ พ.ศ.๒๕๕๑ ม�ตร� ๕๑ ที�ให้คนในชุมชนทำ�
หน้�ที�เปื็นมัคคุเทศก์ เพื�อบอกเล่�เรื�องร�ว นำ�เที�ยวใน
ชุมชนของตนเอง และมีร�ยได้จ�กก�รท่องเที�ยวนั้นด้วย” 
เข�หยิบยกตัวอย่�งม�อธิบ�ย
  ในส่วนของกฎระเบียบชุมชนฯ สมยศ ระบุว่� ท�ง
ชุมชนเองก็อย�กขย�ยผู้ลต่อไปืยังชุมชนข้�งเคียง สร้�ง 
โมเดลในลักษณะพี�สอนน้อง กระจ�ยออกไปืเพื�อให้ชุมชน 
ที�ยังไม่ได้รับโอก�สในก�รพัฒน� หรือยังไม่มีองค์คว�มรู้ 
ในก�รเขียนกฎกติก� ส�ม�รถนำ�โมเดลนี้ไปืขยับให้เปื็น
ภ�พของเครือข่�ยในระดับจังหวัด ระดับภูมิภ�ค ไปืจนถ้ง
ระดับปืระเทศได้
  ขณะที� เจริญ ถูิ�นเกาะแก้วุ สมัชช�สุขภ�พจังหวัด
ภูเก็ต ระบุว่� กฎระเบียบชุมชนย่�นเมืองเก่�ภูเก็ต คือ
ต้นแบบหน้�งของก�รใช้กลไกคว�มร่วมมือ สร้�งกติก�
ร่วมกันของชุมชน ซ้�งสอดคล้องกับหลักก�รของธรรมนูญ
สุขภ�พ ที�ส�ม�รถเปื็นต้นแบบให้กับพื้นที�อื�นๆ ได้เกิด
กระบวนก�รพูดคุย แสวงห�ข้อตกลงร่วม ที�จะนำ�ไปื
สู่ก�รขับเคลื�อนธรรมนูญสุขภ�พในพ้ืนที�ของแต่ละชุมชน
ได้

พอชุุมชุนย่านเมืองเก่า
ถูักทำาให้เห็นเป็นตัวอย่าง
ทุกคนก็ได้เร่ยนรู้ถึังกระบวนการ
ม่ส่วนร่วมของภูาคส่วนต่างๆ 
ท้ังภูาควิชุาการ ประชุาชุน รัฐ 
หน่วยงานท้องถ่ิัน รวมถึัง
การใชุ้กระบวนการสมัชุชุา
เข้ามาล้อมวงพูดคุยเพ่ือแก้ไข
ปัญหาต่างๆ

เจริญ ถูิ�นเกาะแก้วุ
สมัชช�สุขภ�พจังหวัดภูเก็ต
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  เข�ระบุว่� โมเดลของชุมชนย่�นเมืองเก่�นี้ ยังเปื็น 
ที�สนใจของน�ยกเทศมนตรีนครภูเก็ต จนขณะนี้ได้มีก�ร
แต่งตั้งคณะกรรมก�รขับเคลื�อนเรื�องของธรรมนูญใน 
เขตพื้นที�เทศบ�ลนคร ขณะเดียวกันก็ยังมีพื้นที�ที�สนใจ
นำ�กระบวนก�รธรรมนูญสุขภ�พไปืขย�ยผู้ล และเขียน
กติก� เช่น ธรรมนูญผูู้้สูงอ�ยุ ใน ต.รัษฎ� หรือธรรมนูญ
สุขภ�พ ใน ต.วิชิต ที�กำ�ลังอยู่ระหว่�งก�รพูดคุยด้วยเช่นกัน
  “พอชุมชนย่�นเมืองเก่�ถูกทำ�ให้เห็นเป็ืนตัวอย่�ง
ทุกคนก็ได้เรียนรู้ถ้งกระบวนก�รมีส่วนร่วมของภ�คส่วน 
ต่�งๆ ทั้งภ�ควิช�ก�ร ปืระช�ชน รัฐ หน่วยง�นท้องถิ�น 
รวมถ้งก�รใช้กระบวนก�รสมัชช� เข้�ม�ล้อมวงพูดคุย 
เพื�อแก้ไขปัืญห�ต่�งๆ ได้เห็นคุณค่�ของก�รใช้กระบวนก�ร 
ต้ังวงคุย เส�ะแสวงคว�มร่วมมือ เพื�อทำ�ให้เกิดเป็ืนข้อตกลง 
ที�จะนำ�ไปืสู่ก�รแก้ไขปืัญห�นั้นๆ” เจริญ ขมวดภ�พ
  ด้�น นพ.ปัระท่ปั ธนกิจเจริญ เลข�ธิก�รคณะ
กรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ ให้มุมมองว่� เครื�องมือก�ร
พัฒน�ในอดีต เร�มีเครื �องมือแนวดิ �งคือนโยบ�ยและ
โครงก�รของภ�ครัฐ แม้จะยังมีคว�มสำ�คัญอยู่ แต่ใน
ภ�วะวิกฤตโควิด-19 ยังทำ�ให้เร�ได้เห็นภ�พชัดของอีก
เครื�องมือในแนวร�บ คือม�ตรก�รและก�รมีส่วนร่วมของ
ภ�คปืระช�ชน ที�จะเข้�ม�ปืระส�นและหนุนเสริมก�ร
ทำ�ง�นของม�ตรก�รภ�ครัฐได้
       นพ.ปืระทีปื มองว่� ในอน�คตข้�งหน้�บทบ�ทของ 
ท้องถิ�นจะมีม�กข้้น เช่นเดียวกับคว�มเข้มแข็งของภ�ค 
ปืระช�ชนก็จะมีม�กข้้น ซ้�งกลไกในแนวร�บ ก�รมีส่วนร่วม 
ระหว่�งภ�คส่วนต่�งๆ ภ�ยในพื้นที�น้ี ก็จะมีคว�มสำ�คัญ
ม�กข้้นเรื �อยๆ จนกระทั�งอ�จกล�ยเปื็นม�ตรก�รหลัก 
แทนที�ม�ตรก�รของรัฐส่วนกล�ง ซ้�งนโยบ�ยของรัฐอ�จ
กล�ยเปื็นเพียงก�รหนุนเสริมว�งกรอบใหญ่เท่�นั้น
  “ตัวม�ตรก�ร กฎกติก� ระเบียบ หรือธรรมนูญ  
สิ�งเหล่�นี้เกิดข้้นภ�ยใต้กระบวนก�รมีส่วนร่วม จะเรียก
อะไรก็ได้ แต่ในกฎหม�ย พ.ร.บ.สุขภ�พฯ มีกระบวนก�รที� 
เรียกว่�สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ สมัชช�ฯเฉพ�ะปืระเด็น 
สมัชช�ฯเฉพ�ะพ้ืนที� เป็ืนเครื�องมือก�รเรียนรู้ของภ�คส่วน 
ต่�งๆ ที�ม�แลกเปืลี�ยนและห�ท�งออกร่วมกัน ซ้�งย่�น 
เมืองเก่�ภูเก็ตนี้ถือเปื็นพื้นที�เรียนรู้ที�ดี ที� สช. รวมทั้งภ�คี 
สื�อมวลชน จะร่วมกันนำ�เอ�บทเรียนเหล่�น้ีไปืขย�ยผู้ลต่อ 
ไปืสู่ก�รเกิดข้้นของม�ตรก�ร ข้อตกลงที�หล�กหล�ยใน 
แต่ละกลุ่มพื้นที� และจะมีส่วนช่วยเติมเต็มนโยบ�ยใน
ระดับช�ติได้” นพ.ปืระทีปื สรุปืปืระเด็น 
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       ผศ.ดร.ทวุิดา กมลื่เวุชุชุ รองผูู้้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพ 
มห�นคร ในฐ�นะผูู้้แทน คจ.สก. เปืิดเผู้ยว่� ก�รจัด
สมัชช�สุขภ�พกรุงเทพมห�นคร ครั้งที� ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
คจ.สก.ได้มีมติเห็นชอบปืระเด็นหลัก (Theme) หัวข้อ  
“กรุงเทพฯ เม่องแห่งสุขภูาวุะ ปัลื่อดภูัย เศรษ์ฐกิจด่
...สร้างได้!” ซ้�งมีที�ม�จ�กก�รเปืิดรับปืระเด็นส�ธ�รณะ
เพื�อเข้�สู่กระบวนก�รพัฒน�ข้อเสนอเชิงนโยบ�ยใน 
ช่วงเดือน พฤษภ�คม-มิถุน�ยน ๒๕๖๕ โดยมีเครือข่�ย
เสนอทั้งสิ้น ๖๒ เครือข่�ย
  ในส่วนของก�รจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบ�ยและพัฒน�
เอกส�รระเบียบว�ระ คณะอนุกรรมก�รวิช�ก�ร ภ�ยใต้ 
คจ.สก. ได้จัดกระบวนก�ร Workshop จำ�นวน ๒ ครั้ง 
จำ�แนกเปื็น ๒ กลุ่มปืระเด็นใหญ่ คือ ๑. พื้นที�เศรษฐกิจ 
ปืลอดภัย ภ�ยใต้คว�มหล�กหล�ย (Urban Environment) 
๒. สุขภ�พดีวิถีเดียวกัน (Urban Health) พร้อมเรียกกลุ่ม
ปืระเด็นใหญ่นี้ว่� “Pillar” เปืรียบเสมือนโครงสร้�งหลักที�
สำ�คัญในก�รพัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะ
  “ภ�ยใต้แต่ละ Pillar จะมีกรอบและนิย�มที�ม�จ�ก
ก�รแสดงคว�มคิดเห็น ทั้งของผูู้้เข้�ร่วมกระบวนก�ร 
Workshop และผูู้้เสนอปืระเด็นผู้่�นระบบออนไลน์ และ
จะมีก�รจัด Workshop ครั้งที� ๓ และ ๔ ต่อเนื�องเพื�อ 
จัดทำ�เอกส�รทิศท�งนโยบ�ย ข้อเสนอเชิงนโยบ�ย ซ้�งทั้ง
สองปืระเด็นเตรียมเข้�สู่ก�รพิจ�รณ�ในสมัชช�สุขภ�พ
กรุงเทพมห�นคร ครั้งที� ๓ ต่อไปื” ผู้ศ.ดร.ทวิด� ระบุ
  พร้อมกันนี้ ในก�รจัดปืระชุมสมัชช�สุขภ�พกรุงเทพ 
มห�นครฯ คณะอนุกรรมก�รฯ มีข้อเสนอให้มี “ทูตสมัชช� 
สุขภ�พกรุงเทพมห�นคร” หรือ “Brand Ambassador” 
เพื�อสร้�งกระแสท�งสังคมให้ปืระช�ชนเกิดคว�มตื�นตัว 
และตระหนักรู้ในเรื�องของกระบวนก�รมีส่วนร่วมครั้งนี้ 
โดย รศ.ชุัชุชุาติิ สิทธิพันธุ์ ผูู้้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นคร 
รับเปื็นทูตสมัชช�สุขภ�พกรุงเทพมห�นครแล้ว

  ที�ปืระชุม คสช. ในครั้งนี้ ยังได้มีมติรับทร�บก�รจัด
เวุท่นโยบายสาธารณีะ ๑๕ ปัี สุขภูาพแห่งชุาติิ “พลื่ัง
ภูาค่สร้างสังคมสุขภูาวุะ” ซ้�งเปื็นเวทีนโยบ�ยส�ธ�รณะ 
(Public Policy Forum) ที�จะนำ�เสนอและแลกเปืลี�ยน
เรียนรู้ก�รพัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะ กับก�รสร้�งสังคม
สุขภ�วะในช่วงที�ผู้่�นม�ตลอดระยะเวล� ๑๕ ปืี ของ 
พ.ร.บ.สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ.๒๕๕๐ และเสนอทิศท�ง
ก�รพัฒน�ในอน�คตร่วมกันในระยะต่อไปื
  นายสุทธิพงษ์์ วุสุโสภูาพลื่ รองเลข�ธิก�ร คสช.  
ระบุว่� แนวคิดและวัตถุปืระสงค์ที�สำ�คัญของก�รจัดเวทีน้ี 
คือ ๑. เพื�อนำ�เสนอผู้ลง�นที�เป็ืนปืระสบก�รณ์และบทเรียน 
และคว�มก้�วหน้�เชิงรูปืธรรมที�เกิดข้้น จ�กก�รขับเคลื�อน 
นโยบ�ยส�ธ�รณะเพื�อสุขภ�พต�มเจตน�รมณ์ของ 

เ กั า ะ ติิ ด  คุ ส ช .

‘สมััชชาสุขภาพกรุุงเทพมัหานครุ ครุั�งท่� ๓’
นับถอยหลัังส่�การุพัฒนาสุขภาวะคนกรุุงฯ

บนพ้�นฐานความัสมัดุุลั ‘เศรุษฐกิจ-สุขภาพ’

  คว�มคืบหน้�ก�รเตรียมก�รจัดสมัชุชุาสุขภูาพกรุงเทพ 
มหานคร ครั�งท่� ๓ ถูกนำ�เสนอในที�ปืระชุม คณะกรรมก�ร 
สุขภ�พแห่งช�ติ (คสช.) ครั้งที� ๕/๒๕๖๕ เมื�อวันที� ๑๒ 
ก.ย. ๒๕๖๕ ซ้�งมี นายอนุทิน ชุาญวุ่รกูลื่ รองน�ยก
รัฐมนตรี และ รมว.ส�ธ�รณสุข (สธ.) ในฐ�นะปืระธ�น 
คสช. เป็ืนปืระธ�นก�รปืระชุม โดยที�ปืระชุมได้มีมติรับทร�บ 
คว�มคืบหน้�ก�รเตรียมก�รจัดปืระชุม ที�จะมีก�รจัด 
รูปืแบบ Onsite ในช่วงปืล�ยเดือนพฤศจิก�ยน ๒๕๖๕  
ณ ห้องปืระชุมส�มย่�นมิตรท�วน์ฮอล์ ชั้น ๕ กรุงเทพ 
มห�นคร จำ�นวนผูู้้เข้�ร่วมปืระม�ณ ๕๐๐ คน
  สำ�หรับก�รจัดสมัชช�สุขภ�พกรุงเทพมห�นคร เป็ืนไปื 
ต�มม�ตร� ๔๐ แห่ง พ.ร.บ.สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
กำ�หนดให้มีก�รจัดสมัชช�สุขภ�พเฉพ�ะพ้ืนที� หรือสมัชช� 
สุขภ�พเฉพ�ะปืระเด็น โดย คสช. ได้แต่งต้ังคณะกรรมก�ร 
สนับสนุนก�รจัดและขับเคลื�อนมติสมัชช�สุขภ�พกรุงเทพ 
มห�นคร (คจ.สก.) มีผูู้้ว่�ร�ชก�รกรุงเทพมห�นครเปื็น 
ปืระธ�น ซ้�งที�ผู่้�นมีก�รจัดสมัชช�สุขภ�พกรุงเทพมห�นคร 
ม�แล้ว ๒ ครั้ง คือ ครั้งที� ๑ ปืี พ.ศ.๒๕๖๓ และครั้งที� ๒ 
ปืี พ.ศ. ๒๕๖๔

พ.ร.บ.สุขภ�พแห่งช�ติฯ ในระยะที�ผู้่�นม� ๒. เพื�อแลก 
เปืลี�ยนเรียนรู้ระหว่�งภ�คส่วนต่�งๆ ในปืระเด็นสำ�คัญของ 
ปืระเทศ และนำ�ไปืสู่ก�รกำ�หนดทิศท�งก�รพัฒน�นโยบ�ย 
ส�ธ�รณะแบบมีส่วนร่วมในอน�คตร่วมกัน และ ๓. เพื�อ 
สร้�งพลังภ�คีเครือข่�ยสู่ก�รสร้�งคว�มเป็ืนธรรมในระบบ 
สุขภ�พโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้�งหลัง และขับเคลื�อนแนวคิด 
HiAP ให้เปื็นรูปืธรรม
  สำ�หรับก�รจัดเวทีนโยบ�ยส�ธ�รณะ ๑๕ ปืี สุขภ�พ 
แห่งช�ติ กำ�หนดจัดข้้นระหว่�งวันที� ๒๗–๒๘ ตุล�คม 
๒๕๖๕ ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั�น กรุงเทพ 
มห�นคร โดยมีองค์กรร่วมจัด ได้แก่ ภ�คียุทธศ�สตร์ใน
ส่วนกล�ง คณะกรรมก�รเขตสุขภ�พเพื�อปืระช�ชน (กขปื.) 
ทั้ง ๑๓ เขต และสมัชช�สุขภ�พจังหวัดทุกจังหวัด 
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เร่�อง สุภ�ภรณ์ ดำ�รงพันธ์เ ร่ื่� อ ง เ ล่ า จ า กั พ้ื้� น ท่ี่�

จ.ระยอง ‘พื้้�นที่่�กลาง’ แห่่งคุุณภาพื้ชี่วิิต
กับการสร้างคุวิามมั�นคุงที่างอาห่ารในพื้้�นที่่� EEC

  ก�รขับเคลื�อนสร้�งนโยบ�ยส�ธ�รณะเพื�อสุขภ�วะของ
คนระยอง เริ�มจ�กก�รสร้�งแนวคิดก�รอยู่ร่วมกัน เปื็น 
สังคมที�ไม่ทอดทิ้งกัน ม�ตั้งแต่ปืี พ.ศ. ๒๕๕๒ ใช้เครื�องมือ 
ส�นพลังสร้�งชุมชนเข้มแข็งในระดับพื ้นที �คือ ธรรมนูญ 
สุขภ�พ หรือก�รร่วมสร้�งกติก�ชุมชนในระดับหมู่บ้�น
ตำ�บล
  ปืัจจุบันมีก�รทำ� ๓ นโยบ�ย ปืระกอบด้วย ปืระเด็น
อ�ห�รปืลอดภัยเน้นกินอ�ห�รให้เปื็นย�และพ้ืนที�เกษตร
อินทรีย์ ปืระเด็นก�รเฝ่้�ระวังนำ้�ผู้ิวดิน และปืระเด็นสุข
ภ�วะของชุมชนและแรงง�นข้�มถิ�น 

  ภ�ยในง�นยังได้มีก�รปืระก�ศเจตน�รมณ์ และข้อเสนอ 
เชิงนโยบ�ย มอบแด่ นายสาธิติ ปัิติุเติชุะ รมช.ส�ธ�รณสุข 
(สธ.) และภ�คียุทธศ�สตร์จังหวัดระยองเพื�อนำ�ไปืเชื�อมกับ
แผู้นง�นโครงก�รต�มภ�รกิจในระดับยุทธศ�สตร์จังหวัด
เพื�อสร้�งนโยบ�ยส�ธ�รณะแบบมีส่วนร่วมในก�รแก้
ปืัญห�ด้�นสุขภ�พ/สุขภ�วะของจังหวัดระยองที�มีคว�ม
ซับซ้อนหล�กหล�ย รวมถ้งปืัญห�มลพิษ สิ�งแวดล้อม ก�ร
บริโภคอ�ห�รปืลอดภัย และปืัญห�จ�กก�รส่งเสริมด้�น
เศรษฐกิจในเขตพัฒน�พิเศษภ�คตะวันออก (EEC)
  “สมัชุชุาสุขภูาพจังหวัุด ค่อ คัมภู่ร์ของการม่ส่วุนร่วุม 
อย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาปัระเทศ เป็ันแลื่กเปัล่ื่�ยน 
แนวุคิดการสร้างนโยบายสาธารณีะนำาไปัสู่การม่สุขภูาวุะ 
ท่�ด่ของปัระชุาชุน เพราะเกิดจากฉันทามติิเส่ยงข้างล่ื่าง 
สู่ข้างบน แลื่ะสร้างภููมิคุ้มกันในทุกเร่�อง” รมช.สธ. ระบุ
  ท�งด้�น นายสุทธิธรรม เลื่ขวุิวุัฒน์ ปืระธ�นสมัชช�
สุขภ�พจังหวัดระยอง กล่�วว่� สมัชช�สุขภ�พจังหวัด
ระยอง เปื็นองค์กรทำ�ง�นด้�นจิตอ�ส�เพื�อสุขภ�พและสุข
ภ�วะของปืระช�ชน มีคณะกรรมก�รร่วมจ�กทุกภ�คส่วน
ได้รับก�รสนับสนุนจ�กสำ�นักง�นสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ  
(สช.) เป็ืนองค์กรเชื�อมปืระส�นกลุ่มเครือข่�ย องค์กร ภ�ครัฐ 
เอกชนและวิช�ก�ร เพื�อปืระโยชน์ร่วมพัฒน�สังคมชุมชน
ให้มีสุขภ�พดี สังคมดีอยู่เย็นเปื็นสุข
  สมัชช�สุขภ�พจังหวัดระยอง ถือเปื็นอีกพื้นที�ที�มุ่งเน้น 
ก�รขย�ยก�รมีส่วนร่วมของเครือข่�ย และเย�วชนคนรุ่นใหม่ 

  จ�กก�รร่วมสร้�งนโยบ�ยส�ธ�รณะแบบมีส่วนร่วม
 ที�นับเปื็นรูปืแบบก�รสร้�งปืระช�ธิปืไตยท�งตรงของคนใน
สังคม เน้นก�รสร้�งพื้นที�กล�งและคว�มเอกภ�พของง�น 
พัฒน�โดยกลไกสมัชช�สุขภ�พจังหวัด นับเป็ืนกระบวนก�ร 
ที�ส�ม�รถรวบรวมผูู้้คนม�ร่วมกันทำ�ง�นด้�นสุขภ�วะ ที�ผู่้�น 
ก�รวิเคร�ะห์ขย�ยผู้ลสู่ก�รสังเคร�ะห์สถ�นก�รณ์ของ
จังหวัดระยอง
  เป็ืนก�รมองภ�พก�รพัฒน�ที� เห็นท้ังข้อดีและจุด
บกพร่องในพื้นที� ขับเคลื�อนโดยมีภ�คปืระช�สังคมเปื็นหลัก
ภ�ครัฐและเอกชน ทำ�ง�นเชื�อมปืระส�นจ�กล่�งสู่บน ต�ม 
บริบทง�นของแต่ละพื้นที� และปืระเด็นง�นให้เกิดปืระโยชน์
สูงสุด เพื�อนำ�ไปืปืฏิบัติก�รในพื้นที� นำ�ไปืสู่ก�รสร้�งสังคม
ชุมชนอยู่ดีมีสุข สุขภ�พดีถ้วนหน้�และจะไม่ทอดทิ้งใครไว้
ข้�งหลัง
  ในปืี ๒๕๖๕ สมัชช�สุขภ�พจังหวัดระยองว�งแนว
กระบวนก�รพัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะเพื�อสุขภ�พแบบมี 
ส่วนร่วม  คือ กระบวุนการท่�สร้างนโยบายเสริมควุาม
เข้มแข็งสู่สังคม ท่�อาศัยพลื่ังจาก ๓ ภูาคส่วุน ได้แก ่
พลื่ังทางปััญญา พลื่ังทางสังคม แลื่ะพลื่ังของภูาครัฐ/
การเม่อง เน้นให้ทั้ง ๓ พลังม�เรียนรู้ร่วมกันจ�กก�รปืฏิบัต ิ
เกิดฉันทมติร่วมกัน
  เช่น ก�รขับเคลื�อนปืระเด็นคว�มมั�นคงท�งด้�นอ�ห�ร
ที�ชูเปื็นนโยบ�ยหรือเรื�องร่วมในก�รสร้�งสุขภ�วะของคน
จังหวัดระยอง เปื็นเปื้�หม�ยร่วมของทุกภ�คส่วนในระยอง
ที�ปืระกอบด้วยแผู้นง�น ๕ ด้�น คือ ๑. อ�ห�รปืลอดภัย ๒. 
ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ�งแวดล้อม ๓. ก�รท่องเที�ยวชุมชน 
๔. ก�รสื�อส�รชุมชน และ ๕. ก�รสร้�งภูมิคุ้มกันท�งก�ร
เมือง
  ก�รขับเคลื�อนดังกล่�วได้ก่อให้เกิดรูปืธรรมก�รทำ�ง�น 
พื้นที�ต้นแบบม�กถ้ง ๓๐ พื้นที� เครือข่�ยพื้นที�ก�รทำ�ง�น 
๖ อำ�เภอ และ ๒๐ ภ�คีเครือข่�ย จนนำ�ไปืสู่ก�รจัดเวท ี
สมัชช�สุขภ�พจังหวัดระยอง ครั ้งที � ๑๐ ร่วมกับภ�คี
เครือข่�ยทั้งภ�ครัฐ ภ�ควิช�ก�ร และภ�คปืระช�สังคม ปืี 
๒๕๖๕ ในวันที� ๑๗ กันย�ยน ๒๕๖๕ ณ ห้องปืระชุมศูนย์
บริก�รก�รพัฒน�ปืลวกแดงต�มพระร�ชดำ�ริ ต.แม่นำ้�คู ้
อ.ปืลวกแดง จ.ระยอง ภ�ยใต้ธีมง�น “รวุมพลื่คนระยอง
ร่วุมสร้างควุามมั�นคงทางอาหารในพ่�นท่� EEC”

ในรูปืแบบกิจกรรมแลกเปืลี�ยนเรียนรู้ปืระเด็นนโยบ�ย
ส�ธ�รณะ และก�รสร้�งกระแสสังคมแบบคู่ขน�น โดยมี
น�ยสุทธิธรรม เปื็นปืระธ�นสมัชช�สุขภ�พจังหวัดระยอง 
และนายมนติร่ ชุนะชัุยวิุบูลื่วัุฒน์ ที�ปืร้กษ�น�ยกองค์ก�ร 
บริห�รส่วนจังหวัดระยอง ทำ�หน้�ที�ส�นพลังเพื�อสร้�งคว�ม
ร่วมมือทุกภ�คีเครือข่�ยเพื�อให้ระยองมีพ้ืนที�กล�งในก�ร
สร้�งสุภ�วะที�ดีต่อไปื 
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แ กั ะ  รื่ อ ย โ ล กั

๓๘ ชี่วิิตที่่�สูญเส่ย 
อาจเป็็นภาพื้สะที่้อน
ป็ัญห่าสุขภาพื้จิตโลก
แล้วิ ‘เรา’ จะก้าวิผ่่านอย่างไร !!?

เร่�อง ฝ่รั�งแช่อิ�ม

๑  https://thestandard.co/world-leader-nongbualamphu-shooting/ ,
https://www.bbc.com/thai/thailand-63155949 , https://www.thaipbs.or.th/news/content/320242 
๒  https://www.bbc.com/thai/articles/cn01dn2z41lo , https://www.theviolenceproject.org/ 
๓  https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338 
๔  https://prachatai.com/journal/2022/10/100900 
๕  https://siamrath.co.th/n/388666 , https://mgronline.com/uptodate/detail/9650000096478 
๖  https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338 

  เมื �อวันที � ๖ ตุล�คมที�ผู้่�นม� นับเปื็นวันที �ทั �วโลก
เศร้�สลดใจจ�กเหตุกร�ดยิงที�ศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก ของ
องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล (อบต.) อุทัยสวรรค์ อ.น�กล�ง 
จ.หนองบัวลำ�ภู เปื็นเหตุให้มีผูู้้เสียชีวิตรวมจ�กเหตุก�รณ์ 
๓๘ คน และบ�ดเจ็บอย่�งน้อย ๑๐ คน 
  ค�ดกันว่� แรงจูงใจอ�จม�จ�กคว�มเครียดจ�กปัืญห� 
ครอบครัวและก�รข�ดร�ยได้ นอกจ�กน้ียังพบว่�ผูู้้ก่อเหตุ 
เคยมีปืระวัติเกี�ยวข้องกับก�รใช้ส�รเสพติด 
  จ�กเหตุน้ีทำ�ให้ผูู้้นำ�หล�ยปืระเทศร่วมกันแสดง
คว�มไว้อ�ลัย ไม่ว่�จะเปื็น นายเอ็มมานูเอลื่ มาครง
 ปืระธ�น�ธิบดีฝ่รั�งเศส ที�โพสต์ Facebook แสดงคว�ม
ไว้อ�ลัยต่อโศกน�ฏกรรมพร้อมขอร่วมแบ่งปืันคว�มเศร้�
กับคนไทย นายลื่่เซี่ยนลืุ่ง น�ยกรัฐมนตรีสิงคโปืร์ เขียน
จดหม�ยถ้งน�ยกรัฐมนตรีของไทยเพื�อแสดงคว�มเสียใจ
ต่อเหตุกร�ดยิงและพร้อมอยู่เคียงข้�งปืระเทศไทย 
ในย�มวิกฤต และขอให้ครอบครัวผูู้้ได้รับบ�ดเจ็บและ 
ผูู้้บ�ดเจ็บห�ยจ�กอ�ก�รบ�ดเจ็บในเร็ววัน นายกรัฐมนติร่ 
ลิื่ส ทรัสส์ น�ยกรัฐมนตรีสหร�ชอ�ณ�จักร ได้ทวิตข้อคว�ม 
แสดงคว�มเสียใจและส่งกำ�ลังใจให้กับผูู้้ได้รับผู้ลกระทบ 
ทุกคน ขณะที� ดร. ท่โดรส อัดฮานอม ก่บร่เยซีุส ผูู้ ้ 
อำ�นวยก�รใหญ่องค์ก�รอน�มัยโลก (WHO) ร่วมแสดง
คว�มเสียใจต่อปืระเทศไทยเปื็นอย่�งยิ�ง๑

  ส�เหตุสำ�คัญ ๓ อันดับแรก คือคว�มสัมพันธ์โดยเฉพ�ะ 
ภ�ยในครอบครัว อ�ชีพ และคว�มขัดแย้งส่วนบุคคล๒ 

‘สุขภาพจิต’ ปัญ่หา
สำาคัญ่ของโลกใบน่� 
  ในวันที� ๑๐ ตุล�คมนี้ นับเปื็นวันสุขภ�พจิตโลก จ้ง 
อย�กชวนสำ�รวจสภ�พจิตใจในระดับโลก โดยข้อมูลจ�ก
ร�ยง�นสถูานการณี์สุขภูาพจิติโลื่ก (World mental  
health report, ๒๐๒๒) เผู้ยแพร่โดย WHO พบว่� สถิติ
ระดับโลกนั้นจะพบ ๑ คน จ�ก ๘ คน ที�ใช้ชีวิตกับอ�ก�ร
ผู้ิดปืกติท�งจิต และพบว่�เพียงปืีแรกของก�รระบ�ดของ 
Covid-19 มีผูู้้ปื่วยด้วยโรคซ้มเศร้�และวิตกกังวลสูงข้้น 
ถ้งร�ว ๒๕% และพบว่�คนวัยทำ�ง�นที�มีอ�ยุระหว่�ง 
๑๙-๒๕ ปืี มีก�รฆ่่�ตัวต�ยม�กกว่�ช่วงอ�ยุอื�น โดยพบ
ว่�จ�กก�รเสียชีวิต ๑๐๐ ร�ย จะเปื็นก�รฆ่่�ตัวต�ยถ้ง ๘ 
ร�ยด้วยกัน ๓

  ในขณะที�ปืระเทศไทย จ�กร�ยง�นผูู้ ้ปื่วยที �ม�รับ
บริก�รด้�นจิตเวช จ�กคลังข้อมูลก�รแพทย์และสุขภ�พ 
กระทรวงส�ธ�รณสุข พบว่� ๕ อันดับแรกของโรคท�ง
จิตเวช ได้แก่ จิตเภท วิตกกังวล ซ้มเศร้� ติดส�รเสพติด
อื�นๆ และติดแอลกอฮอล์ และในปืี พ.ศ. ๒๕๖๔ พบ 
ผูู้ ้ปื่วยเข้�รับก�รรักษ�จ�กคว�มผู้ิดปืกติท�งจิต และ
พฤติกรรมที�เกิดจ�กก�รใช้ส�รออกฤทธิ�ต่อจิตปืระส�ท
ติดที �ส่งผู้ลต่อจิตใจและสุขภ�พกว่� ๖ แสนคน จ�ก 
ผูู้้ปื่วยทั้งสิ้น ๓.๙๙ ล้�นคน ๔

  นอกจ�กนี้ WHO ยังระบุว่�ปืัจจัยเสี�ยงและปื้องกัน
ปืัญห�สุขภ�พจิตนั้น อ�จจะต่�งกันออกไปืตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ชุมชน ปืระเทศ และในระดับโลก โดยในระดับ
โลกพบปืัจจัยสำ�คัญที�กระทบต่อสุขภ�พจิต ๖ ปืระก�รคือ
เศรษฐกิจตกตำ�� สังคมที�มีก�รแบ่งฝ่ักฝ่่�ย ภ�วะฉุกเฉิน
ด้�นส�ธ�รณสุข มนุษยธรรม ก�รถูกบังคับให้ย้�ยที�อยู่
อ�ศัย วิกฤตท�งธรรมช�ติและสภ�พอ�ก�ศ

“ข่าวความสูญเส่ย
ท่่เกิดขึ้นในประเทศไทย
ผมรู้สึกเศร้าใจเป็น
อย่างมากกับการเส่ย
ชุ่วิตของบรรดา
ผู้บริสุทธิ�จำานวนมาก
ซึ่ึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็ก
ผู้มขอแสดงความเส่ยใจ
กับครอบครัวของ
ผูู้้สูญ่เส่ยและ
ประชาชนคนไทย”

ดร. ท่โดรส
อัดฮานอม ก่บร่เยซีุส
ผูู้้อำ�นวยก�รใหญ่
องค์ก�ร
อน�มัยโลก (WHO)

คำาแนะนำาเพื�อ
‘รักษาใจ
  คำ�แนะนำ�เพื�อรักษ�สุขภ�พจิตน้ันมีหล�ยวิธีด้วยกัน 
เริ�มต้ังแต่คำ�แนะนำ�เร่งด่วนต่อสังคมจ�กกรณีเหตุกร�ดยิง 
ที�จังหวัดหนองบัวลำ�พู เช่น กรมสุขภ�พจิตเตือนให้หยุด
เผู้ยแพร่ภ�พคว�มรุนแรงและเหตุก�รณ์เพื�อลดก�รสร้�ง
แผู้ลใจให้กับสังคม หรือสถ�บันแห่งช�ติเพื�อก�รพัฒน� 
เด็กและครอบครัวออกม�เตือนให้ระวังในก�รให้เด็กและ
เย�วชนรับรู้ข่�วส�รเหตุก�รณ์คว�มรุนแรงเพร�ะวัยของ
เด็กเล็กยังไม่ควรรับรู้ รับทร�บถ้งเหตุก�รณ์ที�มีคว�ม
สะเทือนใจม�กเช่นนี้ เพร�ะอ�จจะทำ�ให้เกิดคว�มหว�ด 
กลัว๕  ตลอดไปืจนถ้งระดับโลกที�ท�ง WHO เสนอให้เรื�องนี้ 
เป็ืนว�ระสำ�คัญที�ทุกปืระเทศควรจะคำ�น้งเรื�องสุขภ�พจิต 
ในทุกปืระเด็นนโยบ�ย เรียกร้องให้เปืลี�ยนทัศนคติต่อ
เรื�องนี้ ระบุคว�มเสี�ยงที�ก่อให้เกิดปืัญห�สุขภ�พจิต และ
เสริมสร้�งระบบบริก�รสุขภ�พที�รองรับก�รแก้ไขปืัญห�
สุขภ�พจิต และมีข้อเสนอ ๓ ปืระเด็นต่อก�รสร้�งสุขภ�พ
จิตที�ดี คือ
    ๑. มุ่งมั�นท่�จะแก้ไขเร่�องน่� ด้วยก�รเข้�ใจปืัญห�ที�แท้
จริง ส่งเสริมให้เกิดก�รรวมตัวกันของผูู้้มีสภ�วะท�งจิต
ให้คว�มสำ�คัญอย่�งเท่�เทียมระหว่�งสุขภ�พก�ยและ
จิต ให้คว�มสำ�คัญกับก�รทำ�ง�นแบบข้�มภ�คส่วนและ
ลงทุนกับก�รแก้ไขปืัญห�สุขภ�พจิต
   ๒. ก่อร่างสิ�งแวุดลื่้อมใหม่ ทั้งด้�นสังคม ก�ยภ�พ
เศรษฐกิจ เพื�อสร้�งให้เกิดบรรย�ก�ศที�เอื้อต่อก�รดูแล
สุขภ�พจิต ทั้งในบ้�น โรงเรียน สถ�นที�ทำ�ง�น สถ�น
บริก�รสุขภ�พ ชุมชน สภ�พแวดล้อมท�งธรรมช�ติ
   ๓. เสริมสร้างควุามเข้มแข็งติ่อการดูแลื่สุขภูาพ 
จิติ ด้วยก�รสร้�งเครือข่�ยก�รให้บริก�รที�มีชุมชนเป็ืนฐ�น 
เปืลี�ยนก�รดูแลแบบคุมขังในโรงพย�บ�ลจิตเวช กระจ�ย 
และขย�ยขน�ดตัวเลือกก�รดูแล ทำ�ให้ก�รรักษ�สุขภ�พจิต 
มีร�ค�ไม่แพงและเข้�ถ้งได้สำ�หรับทุกคน ส่งเสริมก�ร
ดูแลแบบบุคคลเปื็นศูนย์กล�งและก�รดูแลต�มหลัก 
สิทธิมนุษยชน สร้�งก�รมีส่วนร่วมและเสริมศักยภ�พ
สังคมด้วยปืระสบก�รณ์ก�รอยู่ร่วมกับผูู้้มีสภ�วะอ�ก�ร
ท�งจิต ๖  
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เร่�อง สุวิช� ทวีสุขใ ห้้ รื่ ะ บ บ สุ ข ภ า พื้ เ ล่ า เ ร่ื่� อ ง

ธรรมนูญฯ วิ่าด้้วิยการพื้ัฒนาระบบสุขภาวิะ
อบต.เวิียงที่่ากาน ตำาบลบ้านกลาง

กับการยกระด้ับคุุณภาพื้ชี่วิิตป็ระชีาชีน

  สำานักวุิชุาการแลื่ะนวุัติกรรม สำานักงานคณีะกรรม 
การสุขภูาพแห่งชุาติิ (สชุ.) ได้มีโอก�สจัดก�รปืระชุม
เชิงปืฏิบัติก�รปืระเมินผู้ลธรรมนูญสุขภ�พพื้นที�ด้วย 
แนวคิดก�รปืระเมินเพื�อพัฒน� (Developmental Evalua- 
tion-DE) ในหล�ยพ้ืนที� ท้ังในเชียงใหม่ ลำ�พูน สุร�ษฎร์ธ�นี 
อุบลร�ชธ�นี เลย ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สระบุรี ตร�ด ระยอง 
และปืร�จีนบุรี 

  แต่ละพ้ืนที�มีจุดเด่นที�ต่�งกันและมีคว�มสนใจในก�รนำ� 
แนวคิด DE ไปืใช้ในก�รทำ�ง�นพัฒน�และขับเคลื�อน
ธรรมนูญสุขภ�พพื้นที�
  “คอลื่ัมน์ให้ระบบสุขภูาพเลื่่าเร่�อง” ขอนำ�เรื�องร�ว
จ�กก�รจัดก�รปืระชุมเชิงปืฏิบัติก�ร เรื�องก�รนำ� DE ไปื 
ใช้ในก�รปืระเมินผู้ลธรรมนูญสุขภ�พพ้ืนที�ช่วงต้นนำ�้ : กรณี 
ธรรมนูญว่�ด้วยก�รพัฒน�ระบบสุขภ�วะ อบต.เวียงท่�ก�น 

อ.สันป่ื�ตอง จ.เชียงใหม่ ซ้�งจัดข้้นเมื�อ ๑๙ กันย�ยน ๒๕๖๕ 
ที�ผู้่�นม� เพื�อม�แลกเปืลี�ยนเรียนรู้กัน เนื�องจ�กเปื็นพื้นที�
หน้�งที�มีคว�มเข้มแข็งและมีก�รนำ�ธรรมนูญพ้ืนที�ม�ใช้
เพื�อเปื็นแนวท�งก�รดำ�รงชีวิตของคนเวียงท่�ก�น พร้อม
ทั้งมีก�รขับเคลื�อนอย่�งต่อเนื�องและเห็นรูปืธรรม
  ธรรมนูญว่�ด้วยก�รพัฒน�ระบบสุขภ�วะ อบต.เวียง
ท่�ก�น อ.สันปื่�ตอง จ.เชียงใหม่ นั้นได้มีปืระก�ศใช้ และ
ดำ�เนินก�รเรื�อยม� จนมีก�รทบทวน พร้อมทั้งปืระก�ศ 
ใช้ธรรมนูญฯ ฉบับที� ๒ เมื�อปืี ๒๕๖๔ ซ้�งในก�รจัดทำ� 
ธรรมนูญฯ นั้น อ้�งอิงต�มเจตจำ�นงของธรรมนูญว่�ด้วย
ระบบสุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ถือเปื็นก�รจัดทำ�ภ�ยใต้หลักก�รมีส่วนร่วมของ
ปืระช�ชนตำ�บลบ้�นกล�งที�ร่วมกันจัดทำ�บันท้กข้อตกลง
ที�ว่�ด้วยก�รพัฒน�ระบบสุขภ�วะ อบต.เวียงท่�ก�น เพื�อ
ใช้เปื็นท�งแนวท�งก�รดำ�รงชีวิตและกรอบก�รดำ�เนิน
ง�นของปืระช�ชน หน่วยง�น องค์กรชุมชน ภ�คเอกชน 
ในตำ�บลบ้�นกล�ง อำ�เภอสันป่ื�ตอง รวมถ้งบุคคล หน่วยง�น 
องค์กรชุมชนอื�นๆ ที�เข้�ม�ดำ�เนินกิจกรรมร่วมกันในพื้นที�
ตำ�บลบ้�นกล�ง อำ�เภอสันปื่�ตอง จังหวัดเชียงใหม่  ที�มี
คว�มมุ่งหม�ยจะให้คนเวียงท่�ก�น มีสุขภ�พที�ดี “อยู่ดี
มีสุข” รวมถ้งให้หน่วยง�นของรัฐ องค์กรปืกครองส่วน
ท้องถิ�น ภ�คปืระช�สังคม ใช้ธรรมนูญฯ เปื็นกรอบในก�ร
กำ�หนดนโยบ�ย ยุทธศ�สตร์ และก�รดำ�เนินง�นด้�น
สุขภ�พของตำ�บลบ้�นกล�ง
  ขณะน้ีคนเวียงท่�ก�นอยู่ระหว่�งก�รขับเคลื�อน 
ธรรมนูญฯ ฉบับที� ๒ จ้งได้นำ�แนวคิดก�รปืระเมินเพื�อ 
พัฒน� (Developmental Evaluation-DE) ซ้�งเป็ืนแนวคิด 
ก�รปืระเมินผู้ลที�เน้นก�รมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เพื�อให้ 
ผูู้้ที�เกี�ยวข้องท้ังหมดในกระบวนก�รธรรมนูญสุขภ�พ
พื้นที� ได้เกิดก�รเรียนรู้และปืรับเปืลี�ยนวิธีคิด กระบวนก�ร
บริห�รจัดก�ร ก�รพัฒน� ก�รเปืลี�ยนแปืลงคว�มสัมพันธ์
ทั้งในระดับบุคคลและเครือข่�ย รวมไปืถ้งผู้ลที�เกิดข้้นกับ
องค์ปืระกอบอื�นในระบบหรือคุณค่�ที�เกิดข้้นกับชุมชนใน
ภ�พรวม หรือแม้แต่ก�รริเริ�มสร้�งสรรค์ให้เกิดปืระโยชน์
สูงสุดต่อพื้นที�/ชุมชนได้ด้วยตนเอง
  หลังจ�กจัดปืระชุมเชิงปืฏิบัติก�ร (Workshop) แกน 
ขับเคลื�อนธรรมนูญสุขภ�พเวียงท่�ก�น ร่วมกับผูู้้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียสำ�คัญในพ้ืนที� เลือกปืระเด็นสำ�คัญที�จะขับเคลื�อน 
ในปืี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ ใน ๓ ปืระเด็น ได้แก่ ๑. เรื�องอ�ห�ร

จ�นเดียวเพื�อสุขภ�พในง�นอวมงคล ๒. เรื�องลดโรค ลด
หว�น มัน เค็ม ๓. เรื�องผูู้้สูงอ�ยุ
  สิ�งที�ได้คือแผู้นก�รขับเคลื�อนและตัวชี้วัดที�ชัดเจน
ม�กข้้น ชุมชนเวียงท่�ก�นเปื็นพื้นที�ที �มีคว�มเข้มแข็ง
มีคว�มส�มัคคี ทั้งองค์กรปืกครองส่วนท้องถิ�น รพ.สต. 

และชุมชนมีคว�มเป็ืนนำ้�หน้�งใจเดียวกันร่วมขับเคลื�อน 
นโยบ�ยส�ธ�รณะในพื้นที�เพื�อไปืให้ถ้งเปื้�หม�ย “อยู่ดี
มีสุข”  ซ้�งทำ�ให้เห็นรูปืธรรมของธรรมนูญสุขภ�พพื้นที�เปื็น 
เครื�องมือหน้�งในก�รพัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะแบบมี
ส่วนร่วมระดับพื้นที� ที�กำ�หนดโดยชุมชน เปื็นของชุมชน 
เพื�อคนในชุมชนอย่�งแท้จริง 
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เร่�อง กนกวรรณ รับพรดีR i g h t   t o   H e a l t h

ไที่ยเป็ิด้ป็ระเที่ศ: 
ไม่ม่ใคุรป็ลอด้ภัย

จนกวิ่าทีุ่กคุนจะป็ลอด้ภัย

  จ�กทะเบียนเครือข่�ยหน่วยง�นด้�นก�รดูแลแบบปืระคับ 
ปืระคอง  ในปืี พ.ศ. ๒๕๖๓ เขตบริก�รสุขภ�พที� ๕ (เพชรบุรี
สมุทรสงคร�ม สมุทรส�คร ก�ญจนบุรี ร�ชบุรี นครปืฐม 
สุพรรณบุรี) มีเครือข่�ยหน่วยง�นด้�นก�รดูแลแบบปืระคับ
ปืระคอง (PCN) จำ�นวน ๖๒ แห่ง ๖๗ คน เปื็นศูนย์บริก�ร
ก�รดูแลแบบปืระคับปืระคอง ๑๓ ศูนย์ ใน รพศ. รพท. รพช. 
คลินิกสุขก�ยสบ�ยใจ ๑ แห่ง และโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พ 
ตำ�บล ๓๐ แห่ง
  เขตบริก�รสุขภ�พที� ๕ มีพัฒน�ก�รอย่�งต่อเนื�องใน
ก�รขับเคลื�อนง�นก�รพัฒน�ระบบบริก�รดูแลผูู้้ปื่วยระยะ

ด้วยก�รจัดปืระชุมเชิงปืฏิบัติก�ร ก�รจัดสัปืด�ห์ Palliative  
Care World ก�รสื�อส�รผู่้�นช่องท�งทุกรูปืแบบท้ังกลุ่มไลน์ 
Facebook Live ผู้่�นเพจและเว็ปืไซต์ของโรงพย�บ�ล
  รวมถ้งยกระดับศูนย์บริก�รดูแลแบบปืระคับปืระคอง
เปื็น “ศูนย์เกลื่้าการุณีย์” ที�เปื็นศูนย์กล�งก�รให้คำ�ปืร้กษ� 
แก่ผูู้้ป่ืวย ญ�ติและปืระช�ชนในก�รทำ�หนังสือแสดงเจตน�ฯ 
และให้บริก�รก�รดูแลแบบปืระคับปืระคองอย่�งเป็ืนระบบ 
สงบ และแยกเปื็นสัดส่วนเพื�อให้ผูู้้ปื่วยระยะท้�ยมีสุขภ�วะ 
ที�ดีท้ังท�งร่�งก�ย จิตใจ จิตวิญญ�ณ สังคมและสิ�งแวดล้อม 
(เปืิดอย่�งเปื็นท�งก�รเมื�อวันพุธที� ๕ ตุล�คม ๒๕๖๕) และ 
เปื็นศูนย์ปืระส�นง�นกล�งในก�รส่งเสริมและพัฒน�
ศักยภ�พเจ้�หน้�ที�ส�ธ�รณสุข และ อสม. จ�ก รพ.สต./รพช. 
ทั้งจังหวัด
  เพื�อให้คว�มรู้ คว�มเข้�ใจ และทัศนคติที�ดีต่อก�รเตรียมตัว 
สำ�หรับว�ระสุดท้�ยของชีวิตในทุกมิติ สู่ก�รต�ยดี และเพื�อ
ส่งเสริมให้ผูู้้ปื่วย ญ�ติ และปืระช�ชนมีก�รจัดทำ�หนังสือ
แสดงเจตน�ฯ (Living will) โดยมีบุคล�กรส�ธ�รณสุขและ 
อสม. เป็ืนที�ปืร้กษ�ที�ส�ม�รถให้คำ�แนะนำ� ยกตัวอย่�งอ้�งอิง 
ให้คว�มรู้ถ้งปืระโยชน์ของก�รแสดงสิทธิด้�นสุขภ�พที�เร�
ทุกคนส�ม�รถกำ�หนดและแสดงเจตน�ได้
  ในที�นี้ รวมถ้งก�รว�งแผู้นก�รเตรียมตัวก�รดูแลตัวเอง 
ในระยะสุดท้�ยของชีวิตด้วยแบบฟอร์มต่�งๆ ท้ังสมุดเบ�ใจ 

สุดท้�ย (Palliative Care) มีก�รจัดทำ� Advance Care 
Plan & Living will ต�มม�ตร� ๑๒ แห่ง พ.ร.บ. สุขภ�พแห่ง
ช�ติ พ.ศ.๒๕๕๐ จำ�นวนกว่� ๓๐๐ คน ในปืี ๒๕๖๕ ที�ผู้่�น
ม�
  โดยเฉพ�ะโรงพย�บ�ลพระจอมเกล้�จังหวัดเพชรบุรี
ที�เปื็นแกนนำ�ก�รพัฒน�โดยเปื็นศูนย์กล�งก�รส่งต่อของ
โรงพย�บ�ลชุมชนทั้ง ๘ อำ�เภอของจังหวัด และในปืี พ.ศ. 
๒๕๖๕ ขย�ยผู้ลไปืในโรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พปืระจำ�
ตำ�บล (รพ.สต.) โดยก�รให้คว�มรู้คว�มเข้�ใจแก่บุคล�กร/ 
เจ้�หน้�ที�ส�ธ�รณสุขและอ�ส�สมัครส�ธ�รณสุข (อสม.) 

< ทะเบียนเครือข่�ยหน่วยง�น
ด้�นก�รดูแลแบบปืระคับปืระคอง
ในปืระเทศไทย (สำ�หรับเผู้ยแพร่
แก่ปืระช�ชน) ปืีพ.ศ. ๒๕๖๓ 
โดย คณะอนุกรรมก�รพัฒน�ระบบ
บริก�ร Service Plan ส�ข�ก�รดูแล
ปืระคับปืระคอง กรมก�รแพทย์ 
กองบริห�รก�รส�ธ�รณสุข 

หรือหนังสือแสดงเจตน�ฯ ที�ท�งโรงพย�บ�ลพระจอมเกล้�ฯ 
ได้จัดทำ�ข้้นพร้อมก�รสแกนเป็ืนเอกส�รอิเล็กทรอนิกส์เพื�อ
อำ�นวยคว�มสะดวกให้ปืระช�ชนเก็บไว้ใช้อ้�งถ้งในมือถือ
โดยจะมีก�รเชื�อมข้อมูลกับเวชระเบียนของโรงพย�บ�ลต่อไปื
  ก�รมีส่วนร่วมของ อสม. เจ้�หน้�ที�/บุคล�กรส�ธ�รณสุข
และภ�คีเครือข่�ยในเขตสุขภ�พที� ๕ ในโครงก�รสุดท้�ยที� 
ปืล�ยท�งด้วยพินัยกรรมชีวิตกับม�ตร� ๑๒ พ.ร.บ. สุขภ�พ
แห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ นอกจ�กจะได้จัดทำ�หนังสือแสดง
เจตน�ฯ ของตนเองแล้ว ยังมีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจที�ถูกต้อง
ทัศนคติที�ดีต่อก�รทำ� Living Will จนส�ม�รถขย�ยผู้ลไปืถ้ง 
ก�รส่งเสริมก�รดูแลสุขภ�วะระยะท้�ยของชีวิตให้ญ�ติ พี�น้อง 
และปืระช�ชนที�อยู่ในคว�มดูแลของ อสม.ได้ด้วย
  ท้ังเกิดก�รแลกเปืลี�ยนเรียนรู้ร่วมกัน ก�รซักถ�มข้อสงสัย 
ข้อติดขัดต่�งๆ รวมถ้งก�รมีผูู้้นำ�พ�ทำ�หนังสือแสดงเจตน�ฯ 
ให้เห็นเป็ืนตัวอย่�ง โดยจังหวัดเพชรบุรีมี Influencer ที�สำ�คัญ 
ได้แก่ นายณีัฐวุุฒิ เพ็ชุรพรหมศร อดีตผูู้ ้ว่�ร�ชก�ร
จังหวัดเพชรบุรี, เจ้�อ�ว�สวัดกำ�แพงแลง, นพ.พิเชุษ์ฐ
พัวุพันกิจเจริญ ผูู้้อำ�นวยก�รโรงพย�บ�ลพระจอมเกล้�
  ทั้งหมดทั้งมวลล้วนเป็ืนก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งให้เครือ
ข่�ย PCN เขต ๕ โดยมีศูนย์เกล้�ก�รุณย์เปื็นแกนนำ�ในก�ร
สร้�งชุมชน PCN ที�พร้อมขย�ยผู้ลไปืสู่จังหวัดอื�นๆ และ 
ส่งผู้ลลงสู่ชุมชนม�กข้้นต่อไปื 
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เร่�อง ขนมจีนน โ ย บ า ย ส ร้ื่ า ง ไ ด้

RDU Community
คุำาตอบอยู่ที่่�ใคุร ?

  ก�รกำ�หนดให้นโยบ�ยก�รส่งเสริมก�รใช้ย�อย่�ง 
สมเหตุผู้ล เปื็นหน้�งในนโยบ�ยแห่งช�ติด้�นย� นับเปื็น 
จุดเริ�มต้นที�สำ�คัญยิ�งของปืระเทศไทย เนื�องจ�กสถ�นก�รณ์ 
ก�รใช้ย�ที�ไม่ปืลอดภัยและไม่สมเหตุผู้ล เปื็นปืัญห�ที� 
เกิดข้้นม�อย่�งย�วน�น โดยระยะต่อม� สำานักงานคณีะ
กรรมการอาหารแลื่ะยา (อย.) ได้ริเริ�มโครงก�รส่งเสริม
ก�รใช้ย�ปืลอดภัยในชุมชน (RDU Community) ในพื้นที� 
นำ�ร่อง รวมถ้งจัดทำ�ตัวชี้วัดของสำ�นักง�นส�ธ�รณสุข
จังหวัด (สสจ.) ทั�วปืระเทศ และในปีื ๒๕๖๐ ได้มีก�รแต่งต้ัง
คณะทำ�ง�นพัฒน�ระบบก�รใช้ย�อย่�งสมเหตุผู้ลและ
ปืลอดภัยในชุมชน ทำ�ให้เกิดก�รขับเคลื�อนและขย�ย
คว�มร่วมมือไปืยังภ�คี/กลไกต่�งๆ 
  กระทั�งปืี ๒๕๖๒ อย. และหน่วยง�นภ�คีได้ร่วมกัน
ผู้ลักดันให้เกิดก�รพัฒน�และขับเคลื�อนปืระเด็นดังกล่�ว

ทำ�ง�น RDU Community ก�รสื�อส�รไปืยังผูู้้เกี�ยวข้องในส่วน 
ต่�งๆ ก�รสนับสนุนโครงก�รนำ�ร่องก�รดำ�เนินง�นพัฒน� 
ระบบก�รใช้ย�อย่�งสมเหตุผู้ลในชุมชน ๑๐ พื้นที� ฯลฯ 
  เช่นเดียวกับ คณีะกรรมการเขติสุขภูาพเพ่�อปัระชุาชุน 
(กขปั.) เขตพื้นที� ๑๐ ซ้�งเปื็นกลไกภ�ยใต้ก�รสนับสนุน
ของสำานักงานคณีะกรรมการสุขภูาพแห่งชุาติิ (สชุ.) 
ได้เชื�อมปืระส�นและผู้ลักดันให้เกิดก�รพัฒน�เครือข่�ย 
เฝ่้�ระวั งก�รใช้ย�อย่�งสมเหตุผู้ลในพ้ืนที�นำ� ร่อง
จ.อุบลร�ชธ�นี ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดก�รจัดทำ�และ
บูรณ�ก�รแผู้นง�นของ สสจ. ที�ม�จ�กกระบวนก�รมี 
ส่วนร่วมของทุกภ�คส่วนในพ้ืนที� เพื�อมุ่งสู่เป้ื�หม�ย “อำ�เภอ 
ใช้ย�อย่�งสมเหตุผู้ล” ก่อนจะขย�ยผู้ลสู่พื้นที�อื�นต่อไปื 
  ขณะที�พ้ืนที�ต้นแบบอย่�ง “ชุุมชุนทุ่งเขาหลื่วุง จังหวัุด 
ร้อยเอ็ด” เป็ืนหน้�งชุมชนที�สะท้อนให้เห็นภ�พคว�มเข้มแข็ง 

ผู้่�นกระบวนก�รสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ จนเกิดเปื็น
มติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ มติ ๑๒.๔ การจัดการเชุิง
ระบบสู่ปัระเทศใชุ้ยาอย่างสมเหติุผลื่โดยชุุมชุนเปั็น
ศูนย์กลื่าง
  ปืี ๒๕๖๕ กระทรวงส�ธ�รณสุข (สธ.) ได้ยกระดับ 
ปืระก�ศให้มีก�รขย�ยก�รดำ�เนินง�น “จังหวัดใช้ย�อย่�ง 
สมเหตุผู้ล” ไปืสู่ ๓๘ จังหวัด (ร้อยละ ๕๐ ของจังหวัด
ทั้งหมดในปืระเทศไทย) และกำ�หนดให้เปื็น ๑ ใน ๖๐ ตัว
ชี้วัดของกระทรวงส�ธ�รณสุข 
  ขณะเดียวกัน คว�มเคลื�อนไหวคู่ขน�นของหน่วยง�น 
ภ�คีที�เกี�ยวข้องในก�รขับเคลื�อนก�รใช้ย�อย่�งสมเหตุผู้ล 
ในชุมชนก็ได้เกิดข้้นอย่�งต่อเนื�อง เช่น ศูนย์วุิชุาการ
เฝ้้าระวุังแลื่ะพัฒนาระบบยา (กพย.) กำ�หนดให้เรื�องนี้
เปื็นหน้�งในเปื้�หม�ยก�รทำ�ง�น โดยก�รพัฒน�คู่มือก�ร 

ในก�รขับเคลื�อนก�รใช้ย�อย่�งสมเหตุผู้ล ผู่้�น “ธรรมนูญ 
สุขภ�พพื้นที�” หรือที�เรียกว่� “ข้อตกลงร่วม” สำ�หรับเปื็น 
ม�ตรก�รชุมชนเกี�ยวกับก�รจำ�หน่�ยย�ของรถเร่/คนเดินเร่ 
/หนังข�ยย�/ก�รจำ�หน่�ยย�ในร้�นข�ยของชำ�/ตล�ดนัด
เพื�อใช้เปื็นแนวปืฏิบัติของชุมชนและบทลงโทษที�ชัดเจน
  ห�กมองล้กลงไปืถ้ง “ฐ�นร�ก” ของก�รขับเคลื�อน 
เรื�องน้ี ทุกนโยบ�ยต่�งมุ่งเป้ื�ไปืที� “ชุมชน” ซ้�งเป็ืนร�กฐ�น 
สำ�คัญที�สุดจ�กกระบวนก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน
ตั้งแต่ระดับช�ติไปืจนถ้งระดับชุมชน (ต้นนำ้�-กล�งนำ้�- 
ปืล�ยนำ้�) จะทำ�อย่�งไรให้เกิดคว�มเข้มแข็งของชุมชน? 
คงเปื็นโจทย์ใหญ่และท้�ท�ยที�ต้องร่วมด้วยช่วยกัน
เพร�ะน ี �ค ือก ุญแจดอกสำ�ค ัญส ู ่ค ำ�ตอบของ RDU  
Community 
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เร่�อง น�ยแพทย์วิชัย  โชควิวัฒน

 ลุดมิล� ต้องปืร�ศรัยอีกหล�ยคร้ัง ด้วยโวห�รที�ตรงไปื 
ตรงม� ไม่อ้อมค้อม คงคล้�ยคล้งกับโวห�รของ เกรต� 
ทุนเบิร์ก ส�ววัยรุ ่นที�รณรงค์ต่อสู้กับภ�วะโลกร้อนใน
ทศวรรษนี้
 ในที�ชุมนุมแห่งหน้�งที�จัดง�นรณรงค์ห�ทุนสนับสนุน 
ก�รสู้รบในรัสเซีย โดยองค์กรก�รกุศลบรรเท�ทุกข์   ช�วรัสเซีย 
จ�กสงคร�ม ซ้�งตั้งข้้นในเดือนกรกฎ�คม ๒๔๘๔ โดย 
คนส่วนใหญ่ม�จ�กกลุ่มศิลปืินที�มีชื �อเสียง เช่น ช�ร์ลี  
แชปืลิน ผูู้้กำ�กับภ�พยนตร์ ออร์สัน เวลส์ ศิลปืินร็อคเวลล์ 
 เคนท์ ลุดมิล� กล่�วปืร�ศรัยอย่�ง “ตรงไปืตรงม�” 
ว่� “ท่�นสุภ�พบุรุษ ฉันมีอ�ยุ ๒๕ ปืี ที�แนวรบนั�นฉันฆ่่�
ฟ�สซิสต์ไปืแล้วรวม ๓๐๙ ศพ ไม่เคยคิดกันบ้�งหรือท่�น
สุภ�พบุรุษทั้งหล�ย พวกท่�นแอบอยู่หลังฉันน�นเกินไปื
แล้ว”
 ที�บ้�นพักปืระธ�น�ธิบดี ท่�นผูู้้หญิงเอลีนอร์ รูสเวลต์
ได้เห็นรอยแผู้ลเป็ืนที�หลังของเธอที�ทำ�ให้เธอเกือบสิ้น
ชีวิต เมื�อเอลีนอร์ทร�บที�ม� เธอกอดลุดมิล� จูบหน้�ผู้�ก
แล้วรำ�พ้งว่� “เธอคงผู้่�นเรื�องเลวร้�ยม�ม�กม�ย” 
 เธอมีโอก�สพบช�ร์ลี แชปืลิน ซ้�งฉ�ยหนังเดอะเกรต 
ดิกเตเตอร์ (The Great Dictator) ที�ล้อเลียนฮิตเลอร์ให้
เธอดู ซ้�งเธอวิจ�รณ์ว่�เธอชอบหนังดีอยู่หรอก “แต่ลัทธิ
ฟ�สซิสต์ในตอนนี้มันน่�กลัวม�กกว่�น่�ตลก”
 หลังเยือนสหรัฐ เธอยังได้รับเชิญไปืเยือนแคน�ด�และ 
อังกฤษ ที�อังกฤษเธอได้ไปืเยือนมห�วิทย�ลัยแคนเตอร์บิวรี 
ซ้�งถูกระเบิดของน�ซี แต่ยังใช้ก�รได้ ท่�นฮิวเล็ตต์ จอห์นสัน 
สังฆ่ร�ชแห่งแคนเตอบิวรีกล่�วกับเธอว่� “ลูกคงรู้ส้กกดดัน 
จ�กข้�ศ้กที�เคยฆ่่�ไปืใช่มั้ย”
 เธอตอบว่� “ไม่เลยค่ะคุณพ่อ ศัตรูคือศัตรู หน้�ที�ต�ม 
ธรรมช�ติของผูู้้หญิงไม่ใช่แค่ให้กำ�เนิดชีวิตเท่�น้ัน เร�ต้อง 
ปืกปื้องลูกหล�น ครอบครัว และแผู้่นดินเกิดของเร�ด้วย
ถ้�จำ�เปื็น ปืระเทศของฉันได้มอบโอก�สนี้ให้”
 ท่�นสังฆ่ร�ชจอห์นสัน ยอมรับว่� “ใช่ ใช่ ลูกพูดถูก 
พ่อรู้ว่�ปืระเทศรัสเซียเปื็นปืระเทศที�พิเศษ คนรัสเซียจะสู ้
จนกว่�จะชนะเสมอ พ่อเองก็ศรัทธ�ในคว�มกล้�ห�ญนี ้
เครื�องแบบทห�รเหม�ะสมกับลูกเช่นเดียวกับเส้ือผู้้�ผูู้้หญิง 
แต่พ่อก็หวังว่�เมื�อสงคร�มจบลง ในย�มที�บ้�นเมืองสงบสุข 
แล้วคงเห็นลูกในชุดอื�นบ้�ง”
 “แน่นอนค่ะ ยังไงสงคร�มก็ต้องจบ” 
 “เวล�น้ันต้องม�ถ้ง ผู้นังโบสถ์ก็จะถูกสร้�งใหม่ ภ�ยใน 
จะต้องได้รับก�รบูรณะ วิห�รน้ีจะเต็มไปืด้วยผูู้้ศรัทธ�แล้ว 

เร�จะสวดภ�วน�ให้ไม่มีสงคร�มอีก ให้ผูู้้หญิงไม่ต้องสวม 
เครื�องแบบทห�ร แต่ทำ�หน้�ที�ดูแลลูก     ศ�สนจักรอย�กเห็น 
ผูู้้หญิงในฐ�นะพระแม่ม�ดอนน� อุ้มท�รกไว้ในอ้อมแขน 
เหมอืนภ�พของร�ฟ�เอลม�กกว่� แทนที�จะม�ควงปืนืกล” 
 “ฉันเห็นด้วยกับท่�นค่ะ แต่ก่อนที�เวล�นั้นจะม�ถ้ง 
เร�ต้องทำ�ล�ยฟ�สซิสต์ให้ได้เสียก่อน นั�นแหละคือเหตุผู้ล 
ที�ฉันต้องสวมเครื�องแบบทห�ร เร�จะเลี้ยงดูเด็กๆ ได้ก ็
ต่อเมื�อทั้งโลกสงบสุขแล้วเท่�นั้น
 ที�อังกฤษลุดมิล� ยังได้พบกับท่�นผูู้้หญิงคลีเมนไทล์ 
ภริย�น�ยกรัฐมนตรีเชอร์ชิล และยังได้พบเชอร์ชิลด้วย 
เชอร์ชิลจับมือลุดมิล�พร้อมกับทักถ�มว่� “คุณปัืฟลีเชนโค 
คุณชอบอังกฤษมั้ย หมอกของเร�ทำ�ให้คุณผู้ิดหวังบ้�ง
หรือเปืล่�” 
 เธอตอบอย่�งคมค�ยว่� “ไม่ค่ะท่�น หมอกน้ันไม่เป็ืน 
ปืัญห� เร�ดีใจเสียอีกที�ได้ม�เยี�ยมพันธมิตรย�มสงคร�ม
หมอกคือเครื�องซ่อนพร�งที�ดีที�ทำ�ให้เครื�องบินข้�ศ้กมอง
ไม่เห็นค่ะ”
 ลุดมิล�กลับรัสเซียโดยเครื�องบินท้ิงระเบิดสี�เครื�องยนต์ 
บี-๒๔ ของอังกฤษ ซ้�งบินสูงถ้ง ๙๐๐๐ เมตร ที�เครื�องบิน
ขับไล่ของเยอรมันบินข้้นไปืไม่ถ้ง เธอต้องนั�งไปืในห้อง
เก็บสัมภ�ระที�หน�วเย็นเปื็นเวล� ๑๒ ชั�วโมง
 เธอมีโอก�สได้พบและกอดแม่ ต่อม�ถูกเรียกตัวเข้�
วังเครมลินด้วยใจระล้ก คิดว่�ถูกจับ แต่เธอได้พบ    สต�ลิน 
ซ้�งขอให้เธอไม่กลับเข้�สู่สน�มรบ เพร�ะ “คุณมีอ�ก�ร
เครียดหลังก�รสู้รบและบ�ดเจ็บหนักนะ” จ้งให้เธอม�ทำ�
หน้�ที�ครูฝ่ึกพลซุ่มยิ�งแทน แม้เธอจะท้วงว่� “แต่ต้องมีคน
ออกไปืรบ ฉันอย�กจะกลับไปืห�เพื�อนทห�รอีก ฉันมีทั้ง
คว�มรู้และปืระสบก�รณ์ จ้งมีโอก�สรอดม�กกว่�”
 สติาลิื่น ชุวุนเธอคุยเร่�องคณิีติศาสติร์ จูงใจให้เธอ 
ยอมรับวุ่า การเปั็นครูฝ้ึกจะยิงพวุกนาซี่ได้มากกวุ่า
อย่างไร
 ติ่อมาเธอม่ติำาแหน่งเปั็นนักวิุจัยอาวุุโสแห่ง
กองทัพเร่อโซีเวุ่ยติ แลื่ะเส่ยชุ่วุิติในวุัย ๕๘ ปัี เม่�อ 
วุันท่� ๑๐ ติุลื่าคม ๒๕๑๗ ด้วุยภูาวุะหลื่อดเลื่่อดใน
สมองแติก 

เ ล่ า ใ ห้้ ลึ กั
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อ่าน
ฝีีป็าก ของยอด้พื้ลซุุ่่มยิงห่ญิง
แห่่งสห่ภาพื้โซุ่เวิียต (๑, ๒ และ ๓)
ได้ใน	นิติยสารื่สานพื้ลัง	
ฉบับ	๑๔๒-๑๔๔

ฝีีปากั	
ของยอด่พลื่
ซุุ่่มยิงหญิงแห่ง
สหภาพโซุ่เวียต่
(จบ)



ฉบับ ๑๔๕ : ตุลาคม ๒๕๖๕ ฉบับ ๑๔๕ : ตุลาคม ๒๕๖๕58 59

คุ ลิ ป ด่ ท่ี่� ต้ิ อ ง ดู

พื้้�นที่่�แห่่งคุวิามสุข
ที่่�ทีุ่กคุนชี่วิยกัน
เนรมิต

  พังงาแห่งควุามสุข ... สุขแค่ไหน ดูได้จาก 
รอยยิ�ม แติ่กวุ่าจะมาถู้งจุดน่�ได้ ชุาวุบ้านเคย
ทุกข์ทั�งกายแลื่ะใจ ทั�งหน่�นอกระบบ อาหาร 
ไม่ปัลื่อดภูัย ระบบนิเวุศ แลื่ะสิ�งแวุดลื่้อม
ถููกทำาลื่าย
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เร่�อง สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.)

นพ.ปืระทีปื ธนกิจเจริญ

นพ.ปืรีด� แต้อ�รักษ์

บริษัท แจ่มแจ่มกรุ๊ปื จำ�กัด

 ขนิษฐ� แซ่เอี้ยว

แคทรีย� ก�ร�ม

นภินทร ศิริไทย

บัณฑิต มั�นคง

พิสิษฐ์ ศรีอัคคโภคิน

ยุวลักษณ์ เหมะวิบูลย์

ชูช�ติ ตรีรัถย�นนท์

พรมปืระสิทธิ� ธรรมกรณ์

ชนัญชิด� จันทร์หมื�น

ท่�อยู่ สำานักงานคณีะกรรมการสุขภูาพแห่งชุาติิ (สชุ.)

ชั้น ๓ อ�ค�รสุขภ�พแห่งช�ติ

๘๘/๓๙ หมู่ ๔ ถ.ติว�นนท์ ๑๔ 

ต.ตล�ดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๐ แฟกซ์ ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๑

อีเมล  nationalhealth@nationalhealth.or.th

เว็บไซต์  www.nationalhealth.or.th

ติิดติ่อกองบรรณีาธิการ

บริษัท แจ่มแจ่มกรุ๊ปื จำ�กัด 

๓๕๓/๔๔๕ หมู่บ้�น The Connect 

๗/๑ ถ.เทิดร�ชัน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 

กทม. ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ ๐๘ ๗๑๗๑ ๘๙๔๔

เจ้าของ

ท่�ปัร้กษ์า

บรรณีาธิการบริหาร

บรรณีาธิการ

กองบรรณีาธิการ
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  จ�กปัืญห�ที�เกิดข้้น นำ�ม�สู่ก�รใช้ “กระบวน 
ก�รก�รมีส่วนร่วม” เช่น กระบวนก�รสมัชช�ฯ 
เพื�อร่วมกันกำ�หนดอน�คตของตัวเอง จนกระทั�ง 
ส�ม�รถต่อยอดเปื็นรูปืธรรมคว�มยั�งยืนของ
ชุมชน ผู้่�นก�รดำ�เนินโครงก�รในพื้นที�ต่�งๆ 
  ในบ�งพ้ืนที�เกิดก�รจัดตั้งสถ�บันก�รเงิน
ชุมชนเพื�อแก้ปืัญห�หนี้นอกระบบ บ�งพื้นที� 
เกิดนวัตกรรม “ปืิ�นโตแห่งคว�มสุข” สร้�งคว�ม 
มั�นคงท�ง อ�ห�รบนวิถีเกษตรอินทรีย์ บ�งพ้ืนที� 
เกิดก�รโซนนิ�งพ้ืนที�ท่องเที�ยวและพ้ืนที�อยู่อ�ศัย 
สร้�งระบบในก�รอยู่ร่วมกันโดยเค�รพซ้�งกัน
และกัน ระหว่�งนักท่องเที�ยวกับคนในชุมชน
  ท้ังหมดน้ี คือดอกผู้ลจ�กก�รลุกข้้นม�จัดก�ร 
ตนเองของคนพังง� ซ้�งสอดคล้องกับเจตน�รมณ์ 
ของ พ.ร.บ. สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐
   คลิปืดีต้องดูฉบับนี้ ชวนม�รับชม “พังงา 
แห่งควุามสุข” 




