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คำนำ

 “ถักทอเครือข่าย…ขยายพลัง งานคุ้มครองผู้บริโภค” เป็นหนังสือถอดบทเรียน

การทำงานคุ้มครองผู้บริโภคเล่มที่ ๔ ซึ่งมีความแตกต่างจากการถอดบทเรียน  

๓ เล่มที่ผ่านมาของแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) เพราะ

เป็นการรวบรวมบทเรียนดีๆ จากประสบการณ์การทำงานคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านสุขภาพของบุคคลคือ ภก.ภาณุโชติ ทองยัง เภสัชกรประจำสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการทำงาน

คุ้มครองผู้บริโภคในภาครัฐและภาคประชาสังคม รวมทั้งการเป็นส่วนหนึ่งของ 

คคส. ในการพัฒนาศักยภาพคนทำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

 

 แม้ว่าหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนจะปรารภว่าเกิดจากการคะยั้นคะยอแกมบังคับ 

แต่บทเรียนทั้งหมดที่ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือ ล้วนแล้วแต่เกิดจาก

ความตั้งใจของผู้เขียนและคคส. ที่มุ่งหวังให้เรื่องราวเหล่านี้เป็นตัวอย่างและ  

บทเรียนสำหรับเพื่อนร่วมทาง เพื่อการขับเคลื่อนการทำงานคุ้มครองผู้บริโภค

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

      

                         แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) 



เกริ่นนำ อารัมภบท  

บทที่ ๑  ขับเคลื่อนด้วยแรงกาย ขยายพลังด้วยแรงใจ ๙ 
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บทที่ ๓ บทสรุปการเรียนรู้จากเหล่าสหายปลาทูแม่กลอง ๗๙ 

เคล็ดลับ การจัดเวทีแหวกว่ายกับเหล่าสหายปลาทู ๘๕ 

ประวัต ิ คนผู้มีเพื่อนเป็นฝูงปลาทูแม่กลอง ๙๘ 

สารบัญ 



“ขอมาดูงานเครือข่ายภาคประชาชนที่จังหวัดหน่อย สักประมาณ ๑ – ๒ ชั่วโมง

ก็ได้ อยากไปดูของจริงที่สำนักงานเขาเลย อยากรู้ว่าเขาทำอะไร” 

  

 ผมมักได้รับคำขอทำนองนี้ อยู่บ่อยๆ จะด้วยเสียงลือเล่าอ้างหรือเสียงซุบซิบ 

ที่แว่วดังไปไกลก็ไม่ทราบ แต่แวดวงเพื่อนฝูง พี่ๆ น้องๆ ที่ทำงานคุ้มครอง  

ผู้บริโภคด้านสุขภาพ มักจะติดต่อขอมาดูงานเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัด

สมุทรสงครามอยู่เรื่อยๆ บางคนก็กำหนดเวลามาให้เบ็ดเสร็จเลยว่า จะขอแวะ

มาดูงานภายในเวลาเท่านั้นเท่านี้ บางคนก็ระบุว่าอยากเห็นหน้าค่าตาทีมงาน

และสำนักงานของเครือข่ายต่างๆ จนผมอดแปลกใจว่าจะไปจัดหาให้มาดูได้

อย่างไร ครั้นจะไปเที่ยวบังคับแกมขอร้อง กวาดต้อนภาคีเครือข่ายมาให้แขก

ต่างบ้านต่างเมืองดูด้วยความชื่นชมก็ใช่ที่ เพราะดูเหมือนจะคล้ายเป็นผู้นำม๊อบ

ชอบกล อีกทั้งภาคีเครือข่ายแลสหายของผมทั้งหลาย ต่างล้วนก็ต้องทำมาหากิน 

จะขอร้องแกมบังคับให้ช่วยรักษาหน้าตาของผมโดยมานั่งรอรับแขกในช่วงนั้นๆ

ก็คงไม่สะดวก ครั้นจะพาไปเยี่ยมชมที่สำนักงานของพวกเขาก็ยิ่งลำบาก 

เพราะแม้ว่าบางเครือข่ายจะพอมีสำนักงานอยู่บ้าง แต่มันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไร 

ยังห่างไกลกับคำว่าสำนักงานในความรู้สึกของคนอื่นๆ อีกมาก หนำซ้ำบาง

เครือข่ายยังใช้ใต้ถุนหรือนอกชานบ้านของตนเองเป็นที่ประชุมกันด้วยซ้ำ 

นอกจากนี้เวลาที่ผมไปประชุมร่วมกันกับพวกเขาบางครั้ง ก็อาจเป็นช่วงเย็นย่ำ 

ค่ำมืด ไปจนถึงดึกดื่นไม่แน่นอน 

เกริ่นนำอารัมภบท
 “ งานประสานเครือข่ายภาคประชาชน ไม่เห็นจะมีอะไรเลย ” 

 บางคนก็แสดงความคิดเห็นออกมาตรงๆ แบบนี้ ใครจะเห็นด้วยหรือไม่  

ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลนะครับ แต่หวังว่าเมื่อพวกเราได้อ่านเรื่องราวของเหล่าสหาย

เครือข่ายปลาทูฝูงต่างๆ ในเล่มนี้จบ คงจะได้คำตอบ นะครับว่า “เครือข่ายภาค

ประชาชนมันไม่มีอะไร หรือมันมีอะไร แต่เราไม่เคยรู้ หรือยังคิดไม่ถึงกันแน่” 

  

 หลังจากผ่านเวลาหลายปีในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ทั้งใน

บทบาทของข้าราชการประจำกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดสมุทรสงคราม และในบทบาทของอาสาสมัคร ที่ไปร่วมงานภาคีเครือข่าย

องค์กรภาคประชาสังคม ทั้งในและนอกจังหวัดอีกหลายๆ องค์กร ในที่สุดผม

ก็ได้รับความอนุเคราะห์ แต่ค่อนข้างจะหนักไปทางคะยั้นคะยอแกมบังคับจาก 

ผศ.ภญ.ดร.วรรณา ศรีวิริยานุภาพ รองผู้จัดการแผนงานคุ้มครองผู้บริโภค  

ด้านสุขภาพ (คคส.) ให้ช่วยถ่ายทอดบทเรียนการทำงานเครือข่ายต่างๆ ของผม

ออกมา เพื่อเผยแพร่ให้พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ โดยเฉพาะพี่ๆ น้องๆ เภสัชกร ได้มีโอกาสรับรู้

บทเรียนการทำงานเครือข่ายของผม ที่ผมขอนั่งยัน นอนยันและยืนยัน ด้วย

เกียรติที่พอจะหลงเหลืออยู่บ้างว่า การทำงานเครือข่ายของผมนี้ มันมีแต่ความสุข 

ไม่เศร้า ไม่เหงา ไม่ซึม เผื่อผู้สนใจหรือพลัดหลงมาอ่าน จะได้นำไปปรับใช้ให้เกิด

ประโยชนใ์นพื้นที่การทำงานของตนเองบ้าง  

 

 เรื่องราวที่เล่าในหนังสือเล่มนี้นั้น ผมพยายามหลีกเลี่ยงการเขียนใน

ลักษณะตำราวิชาการ เพราะเกรงว่าผู้อ่านจะพาลตาปรือ ผล็อยหลับก่อนอ่านจบ 

หากแต่จะขอนำเสนอแบบสบายๆ ตามสไตล์ของผม (บางคนอาจค่อนขอดว่า

เป็นสันดานส่วนตัว) โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ จากเลือดเนื้อ และความรู้สึก



ของการทำงานจริงๆ (พูดเวอร์ไปมั๊ยเนี่ย) เพื่อให้รู้ว่าคนทำงานอย่างผมและ

ภาคีเครือข่ายต่างๆ ก็คือปุถุชนคนเดินดินธรรมดา มีทั้งผลสำเร็จและความ  

ล้มเหลวผิดพลาดที่ได้เรียนรู้มาแล้ว แต่สิ่งต่างๆ เหล่านี้คือบทเรียนอันล้ำค่า  

ที่ทำให้ “คนเล็กๆ เหล่านี้ พยายามจะร่วมกันสร้างสิ่งมีคุณค่าอันยิ่งใหญ่ให้ได้”  

 

 และหากสงสัยว่า ทำไมเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ ไม่กล่าวถึงภาคีเครือข่าย

ภาคราชการส่วนกลาง เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ

กระทรวงสาธารณสุข ขอได้โปรดอย่าเข้าใจผิดว่าผมรังเกียจหน่วยงานเหล่านี้

นะครับ ผมขอรับรองว่า ผมยังรักและเทิดทูนหน่วยงานเหล่านี้พอสมควร 

เพราะเป็นหน่วยงานที่ให้โอกาสผมได้มาทำงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ  

ซึ่งเป็นงานที่ผมรัก ชนิดลุ่มหลงหัวปักหัวปำถึงขั้นเสพติดด้วยซ้ำ แต่ที่ไม่ขอ

กล่าวถึง เพราะเกรงจะเป็นการเล่าแต่แผนปฏิบัติงานในกรอบราชการจนเกินไป 

ซึ่งเพื่อนฝูงพี่น้องของผมคงจะรับรู้กันมามากแล้วนะครับ  

 

 สุดท้ายนี้ ผมขอยกความดีและความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงของการทำงาน

เครือข่ายทั้งของผมและทีมงาน ให้กับครูบาอาจารย์และพี่ๆ อีกหลายท่าน  

ซึ่งคงไม่สามารถจะเอ่ยนามได้หมด (เพราะหากเอ่ยนามจนครบ คงหนากว่า

เนื้อหาทั้งเล่ม) แต่ที่สำคัญได้แก่ ผศ.ภญ.สุนทรี วิทยานารถไพศาล อดีตหัวหน้าทีม

ประเมินภายในของแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) ซึ่งเป็น  

ผู้ชักจูง ให้โอกาส และกระตุ้นผมให้เข้ามาสู่การเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการ

ความรู้ (Knowledge Management) และอีกหลายๆ เรื่องที่มีประโยชน์ใน

การทำงานเครือข่าย เสียดายที่ท่านจากพวกเราไปก่อน ก่อนที่ท่านจะได้มีโอกาส

รับรู้ผลสำเร็จของหลายๆ งาน ที่ท่านได้แผ้วถางทางไว้ให้กับลูกศิษย์ของท่าน 

หลายต่อหลายคน รวมทั้งผมด้วย 

ขับเคลื่อนด้วยแรงกาย 
ขยายพลังด้วยแรงใจ 

“มายา โฆษณา บันเทิง” 

บทที่หนึ่ง 
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คำพูดสั้นๆ ของ ผศ.ภญ.สำลี ใจดี ครูเภสัชกรหัวใจเพชร ที่

พวกเราต่างเคารพนับถือ คงอธิบายสถานการณ์การบริโภคในปัจจุบันเลยไปถึง

อนาคตได้เป็นอย่างดี เพราะเดี๋ยวนี้การบริโภคผลิตภัณฑ์ต่างๆ มันไม่ได้เกิด

จากความจำเป็นทางด้านปัจจัย ๔ แบบที่เราเรียนในตำราในสมัยเด็กๆ กันแล้ว 

  

การบริโภคในปัจจุบัน มันสามารถสร้างภาพมายาของผลิตภัณฑ์สินค้าที่ไม่  

จำต้องบริโภค ให้กลายเป็นของจำเป็นต้องบริโภคไปเสียแล้ว ไม่ว่าจะเป็นครีม

หน้าขาว ครีมสาวสะพรั่ง น้ำมันนวดฟิตปั๋งพลังหนุ่ม ไปจนกระทั่ง วิตามิน 

อาหารเสริมและหยูกยาต่างๆ มากมาย ที่เรียงรายรายล้อมตัวเรา แต่ยังไม่

หมดนะครับ เพราะเรายังถูกกระหน่ำด้วยกระบวนการโฆษณาส่งเสริมการขาย

อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการลด แลก แจก แถมรวมทั้งการบังคับแถม ด้วยวิธี

การต่างๆ งบที่ใช้ในการโฆษณาในปัจจุบันนี้เขาทุ่มกันเป็นล้านๆ หนักเข้ามันก็

เขยิบขึ้นมาเพิ่มเป็นสิบๆ ล้าน รวมทั้งต้องจ้างดาราดังๆ มาเป็นพรีเซ็นเตอร์

สินค้า หรือถ้าจะเรียกให้ทันสมัยคือ แบรนด์แอมบาสเดอร์ จนบางครั้งผมเอง
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ยังแทบอยากจะกระโจนเข้าสู่วงการบันเทิงกับเขาบ้าง เผื่อหน้าตาจะหลุดไปเข้า

ตาแมวมองตอนเมามายได้บ้าง แต่คิดไปคิดมาสุดท้ายก็รู้แจ้งเห็นจริงในสังขาร

ตนเอง เลยไม่ขอเบนเข็มไปทางนั้นจะดีกว่า 

  

ซ้ำร้ายขึ้นไปอีกสำหรับผู้บริโภคอย่างเราๆ ท่านๆ คือการถูกเอาความบันเทิง

เริงใจต่างๆ มากระตุ้นต่อมบริโภคของพวกเราให้สั่นระริก จนต้องวิ่งไปบริโภค

ผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการต่างๆ ด้วยความสุข สนุกสนาน เช่น การล่อใจให้

ส่ง SMS ไปร่วมสนุกเชียร์ Reality show แบบหน้ามืดตามัว จนลืมไปว่า 

กระเป๋าตนเองกำลังฉีกขาดวิ่น หรือในวงการสุขภาพก็ไม่เบา มีการจัดทัวร์พา  

ผู้บริโภคหรือแม้กระทั่งบุคลากรทางการแพทย์ที่ถือว่ามีส่วนได้เสียกับผลิตภัณฑ์

สุขภาพนั้นๆ ไปท่องเที่ยว สำเริงสำราญ สนุกสนานตามที่ต่างๆ อย่างที่รู้ๆ 

กันอยู่ 

ต้องไม่ลืมว่าผู้ประกอบธุรกิจเขาไม่ได้ทำการกุศล ดังนั้นทุกบาททุกสตางค์ที่เขา

ลงทุน ลงแรงไปนั้น สุดท้ายก็จะมารวมในค่าสินค้าหรือบริการต่างๆ ของเรา

นั่นเอง แต่ที่น่าห่วงคือผลิตภัณฑ์หรือบริการทางด้านสุขภาพ ซึ่งควรจะเป็นสิ่งที่

เยียวยาเพื่อนมนุษย์ยามเจ็บป่วย กำไรที่ผู้ประกอบการพึงจะได้รับควรพอ

ประมาณ เพื่อที่เราจะอยู่กันได้อย่างดำรงความเป็นเพื่อนมนุษย์บนโลกเดียวกัน 

แต่ปรากฎว่ามันกลับสวนทางกันซะงั้น ดังนั้นเราจึงเห็นผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือคน

ยากไร้หลายต่อหลายคน (หรือบางครั้ง กระทั่งคนที่มีการศึกษาสูงๆ ก็ไม่เว้น) 

กระเสือกกระสน ไปหาซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ

ที่ราคาแพงลิบลิ่วมาบริโภค แทนที่จะเข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลที่ปลอดภัย 

สมเหตุผล สุดท้ายเมื่อไม่ได้ผลหรือเกิดผลเสีย ก็มาร้องเรียนกันจนเป็นข่าว

ใหญ่โต ปรากฎตามสื่อต่างๆ กว่าเจ้าหน้าที่จะรับรู้เรื่องราว หรือติดตามเพื่อ

ดำเนินคดี ผู้ประกอบการก็หนีหายแบบนินจาเหยียบเมฆไปซะแล้ว ทิ้งไว้เป็น

รอยแผลใจ ปนกับความเจ็บช้ำหรืออันตรายที่ผู้ป่วยได้รับ ส่วนเจ้าหน้าที่ก็คงได้

แต่เกาศีรษะแกรกๆ ด้วยทำอะไรไม่ได้เท่าที่ควร 

  

“ทำอย่างไร ถึงจะหูไวตาไว ทันเหตุการณ์” 

 

“การมีเครือข่ายคือตัวช่วยครับ” 

 

เพราะปัญหาด้านการบริโภคที่ไม่ปลอดภัยมันเกิดขึ้นรอบๆ ตัวเรามากมาย  

ทุกวัน ในขณะที่ปริมาณเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเหล่านี้ กลับมีเพียงไม่กี่คน 

แต่ละคนก็ยังต้องรับผิดชอบงานมากมาย แบกหามกันหลังแทบแอ่น ดังนั้นการ

จะหวังให้เจ้าหน้าที่ไปรับรู้เรื่องราวและแก้ไขได้ทันเหตุการณ์แบบหน่วยเฉพาะกิจ 

ในหนังสืบสวนสอบสวนคงจะยาก และยิ่งปัญหามันทวีความซับซ้อนมากขึ้น

เรื่อยๆ พฤติกรรมการขายก็มีทั้งแบบโจ่งแจ้งและแบบหลบๆ ซ่อนๆ พิสดาร

พันลึกเข้าไปทุกที (เช่น เคยพบว่ามีพระเทศน์ให้ญาติโยมซื้อเครื่องเขย่าขา 

ผศ.ภญ.สำลี ใจดี 



�4

ถัก
ทอ

เค
รือ

ข่า
ย.
.. 
  

  
ขย

าย
พล

ัง 
งา
นค

ุ้มค
รอ

งผ
ู้บร

ิโภ
ค 

บทที่หนึ่ง 

�5

เพื่อส่งบุญให้บิดามารดา หรือพบการขายยาลูกกลอนผสมสเตียรอยด์ ที่มี

ทองคำเปลวปิดผสมกับคาถาสวดก่อนรับประทานให้มันดูขลังขมังเวทย์ซะงั้น) 

ใครอยากรู้ตัวอย่างแปลกๆ มากกว่านี้ สามารถติดตามได้จากคอลัมน์ “เรื่อง

เล่าเฝ้าระวัง” ในนิตยสาร “ฉลาดซื้อ” ของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ที่ผมเขียน

ประจำได้ครับ (ฟังดูเหมือนโฆษณาแฝงชอบกล) 

 
 

เหลือบเหลียวมองเพื่อนร่วมทาง 
 

“จะไปหาได้ที่ไหน ไอ้เจ้าเครือข่ายต่างๆ น่ะ”  

เคยมีคำพูดกันเล่นๆ ในหมู่พวกเราทีมงานคุ้มครองผู้บริโภค แต่ผมขอยกมือตอบ

ได้เลยว่า ถึงแม้ว่าเครือข่ายเหล่านี้จะไม่มีวางขายตามท้องตลาดแบบสินค้าอื่นๆ 

แต่เครือข่ายเหล่านี้มีอยู่รอบๆ ตัวเราแหละครับ เพราะมันคือเครือข่ายตาม

ธรรมชาติของสังคม จังหวัดสมุทรสงครามค่อนข้างโชคดีที่มีเครือข่ายเหล่านี้

มาก จนถึงมากจริงๆ ครับ มากจนผมยังอดทึ่งไม่ได้ และแต่ละเครือข่ายก็เป็น

เครือข่ายภาคประชาสังคม ประเภทตัวจริงเสียงจริงด้วยนะครับ หลายเครือข่าย  

มีผลงานทะลุไปถึงระดับภาค ระดับประเทศกันมาแล้วครับ 

  

“ทำไมบางคนไม่เคยรู้” 

 

คำตอบง่ายๆ อยู่ที่ “ก้นและสมอง” ครับ  

 

หากเราทำงานคุ้มครองผู้บริโภคตามระบบเดิมๆ ทำงานตามกรอบราชการสมัย

สงครามโลก เราก็คงไม่เห็นอะไรใหม่ๆ แน่นอน หรือบางคนอาจจะแย้งว่า  

เดี๋ยวนี้ราชการเขาพัฒนาแล้ว เขากำหนดให้การทำงานต้องมีภาคีเครือข่ายจาก

ภาคประชาชนด้วย แต่ลองดูตามความเป็นจริงซิครับ ส่วนใหญ่เราก็มักจะเลือก

ภาคีเครือข่ายเดิมๆ ที่คุ้นเคยกับเราทั้งนั้น เช่น เครือข่าย อสม. เครือข่ายผู้สูงอายุ 

ฯลฯ ลองเปลี่ยนวิธีโดย ยกก้น ลุกขึ้นจากโต๊ะทำงานลงไปในชุมชน และอย่าลืม 

“นำสมองที่พร้อมจะเรียนรู้” ลงไปด้วย เหลือบเหลียวมองเครือข่ายตาม

ธรรมชาติและเครือข่ายภาคประชาสังคมต่างๆ ในชุมชนนั้นๆ โดยอย่าเพิ่งด่วน

ตัดสินหรือสรุปว่าสิ่งที่เราเห็นมันเป็นของจริงหรือปลอม มองเพื่อเก็บเกี่ยวและ

เรียนรู้ว่าเขาทำอะไรกันบ้าง ผมเชื่อว่าเรื่องพวกนี้ไม่ยากเกินกำลังสมองของ

พวกเราหรอกครับ ขนาดเรื่องของชาวบ้าน ใครทำอะไร ที่ไหน เรายังกระเสือก

กระสนจนรู้ได้เลย ประสาอะไรกับเรื่องต่างๆ ของเครือข่ายทำไมจะทำไม่ได้ 

(ชมนะครับ) 

  

ที่สำคัญคือการลงพื้นที่เพื่อหาเครือข่ายต่างๆ นั้น ลองเปลี่ยนจากวิธีเดิมๆ ที่เรา

มักเอางานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพของเราเป็นตัวตั้ง แล้วคอยมองหาว่า

ใครเกี่ยวข้องกับเรา มาเป็นการมองว่ามีใคร หรือเครือข่ายอะไรในชุมชนบ้าง 

บางครั้งมันอาจจะไม่เป็นเครือข่ายชัดเจน แต่อาจจะเป็นเครือข่ายตามธรรมชาติ

ของคนที่ชุมชนให้ความเคารพนั่นแหละ ลองเข้าไปพูดคุย เรียนรู้ว่าเขาทำงาน

อะไร อย่าลืมนะครับว่าชาวบ้านเขาไม่ได้แบ่งงานเป็นเรื่องๆ แบบเรา ทุกอย่าง

มันรวมๆ เป็นเรื่องเดียวกันหมด เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ เป็นเรื่อง

ปากเรื่องท้องของเขา คิดง่ายๆ แบบภาษาการจัดการความรู้ (KM) คือมันเป็น

แบบ “ขนมเปียกปูน” ไม่ใช่ “ขนมชั้น” (หมายถึงชื่อขนมชนิดหนึ่งนะครับ 

ไม่ใช่ “ขนมของชั้น”)  


พูดคุยอย่างไร ประทับใจเครือข่าย 
 

เวลาพูดคุยก็ให้มันเป็นกันเองและที่สำคัญต้องพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ 

อย่ารีบไปทำตัวแบบ “คุณพ่อคุณแม่รู้ดี” คือรู้ไปซะทุกเรื่อง (ยกเว้นเรื่องตัวเอง) 

เที่ยวสั่งสอนเขาไปซะทุกอย่าง พยายามท่องไว้ในใจว่า เรามาเรียนรู้ ไม่ใช่มา

วัดผลการเรียนเขา แต่ถ้าหากพบอะไรที่มันมีผลเสียหายชัดเจนรุนแรงจนเรา 
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อดรนทนไม่ไหว เช่น พบการใช้ยาที่ผิดๆ จนอาจจะเกิดอันตราย หรือพบการ

หลอกลวงในเรื่องสินค้าหรือบริการ ก็ต้องให้คำแนะนำนะครับ แต่ก็ควรให้ใน

ลักษณะแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับ อย่าลืมว่าชาวบ้านหรือเครือข่ายเขาไม่ได้

ทำงานประจำด้านสุขภาพเหมือนเราซะทุกคน การที่เขาตัดสินใจเลือกใช้สินค้า

หรือบริการต่างๆ มันเกิดจากเหตุผลหลายๆ อย่างในตัวเขา ที่ส่งผลทำให้เขา

ตัดสินใจแบบนั้นๆ ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ เราก็สามารถจะหาช่องทางที่เป็นเหตุผล 

สอดคล้องกับการรับรู้ของเขา เพื่อแนะนำแลกเปลี่ยนความรู้ได้มากขึ้น 

  

ที่ต้องระวังคือ อย่าคิดว่าไปครั้งเดียวแล้วเราจะรับรู้ทุกเรื่อง เพราะเครือข่ายเขา

อยู่ในชุมชนเป็นสังคมกันมานาน จู่ๆ วันหนึ่งก็มีเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่แม้เขาอาจ

จะรู้จัก แต่ดันมาแปลกปลอมเข้ามาในชุมชนของเขา พวกเขาก็ย่อมมีสิทธิที่จะ

ระแวงได้เช่นกัน ลองเปิดโอกาสตัวเองเข้าไปในชุมชนอย่างต่อเนื่อง นอกจาก

จะได้เรียนรู้เรื่องราวของเครือข่ายมากขึ้นแล้ว เราจะได้เห็นบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม

ในชุมชนมากขึ้นไปด้วย ตรงนี้มันไม่มีสูตรสำเร็จนะครับว่ากี่ครั้ง สไตล์ใคร 

สไตล์มัน  

  

“ต้องกลมกลืนกับเขาขนาดไหน ต้องกินเหล้าร่ำสุราไปกับเขาด้วยหรือเปล่า” 

 

“ไม่จำเป็นครับ”  

 

การกลมกลืนกับชาวบ้านไม่ได้หมายถึงว่าต้องทำตัวเหมือนเขาไปซะทุกเรื่อง 

หากแต่หมายถึงการเข้าใจเขา รับฟังเขา และพร้อมจะแลกเปลี่ยนกับเขา ยิ่งเรา

เป็นบุคลากรทางการแพทย์ เรายิ่งน่าจะต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีทาง  

ด้านสุขภาพให้เขาเห็นด้วยซ้ำไป หากเราเอาเหล้า สุราเป็นตัวเชื่อม บางครั้ง

มันอาจจะพาให้ทั้งเราและทั้งเขาขาดสติ หากคุยกันไปมาอาจจะขัดใจกัน 

เดี๋ยวจะยิ่งยุ่งกันไปใหญ่ ยิ่งพวกเราที่เป็นผู้หญิงยิ่งต้องระวังนะครับ จาก

ประสบการณ์ของผมและทีมงานหลายๆ คนในจังหวัด เราสามารถเข้าไปขลุก

และทำงานกันในชุมชนได้สบายๆ และได้ผลดีโดยไม่ต้องอาศัยเหล้า หรือสุรา

เลย ส่วนใครจะเถียงว่าไม่จริง ก็คงต้องแล้วแต่ความเห็นส่วนตัวนะครับ “ตับ

ใครตับมัน แข็งเมื่อไหร่ค่อยมาเถียงกันต่อก็ได้”  

 
 

แพร่พันธุ์ไวรัสเชื้อด ี
 

“จุดแข็งของงาน คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ คือมันสามารถแทรกเข้า ไปได้

ทุกเครือข่าย” 

  

ผมเคยนั่งวิเคราะห์กับน้องๆ เภสัช และเพื่อนๆ ชาวสาธารณสุข ก็เห็นว่าน่าจะ

จริงนะครับ เพราะไม่ว่าจะเครือข่ายไหน ทำงานลักษณะใด ต่างก็ล้วนต้อง

เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพเสมอ มันเลยกลายเป็นจุดแข็งของ  

ตัวมันเองไปโดยปริยาย 

 

หลังจากที่ผมเริ่มรับรู้ว่าเครือข่ายไหนทำงานอะไร ช่วงแรกๆ ผมเริ่มต้นงาน

ประสานเครือข่ายโดยเผยแพร่และนำเสนองานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพให้

แต่ละเครือข่ายได้มีโอกาสรับรู้ โดยถือว่าเครือข่ายเขาจะทำอะไรก็ทำไปเถอะ 

แต่ขอให้ตระหนักถึงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพด้วยสักนิดก็แล้วกัน เช่น 

เครือข่ายเด็กก็อย่าลืมเรื่องสิทธิเด็กและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก 

เครือข่ายสิ่งแวดล้อมก็อย่าลืมว่าผลิตภัณฑ์อะไรมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมบ้าง 

ส่วนเครือข่ายไหนจะเริ่มงานอย่างไร ก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของเครือ

ข่ายเขาเอง โดยผมเป็นเพียงเป็นผู้ให้คำแนะนำหรือเป็นที่ปรึกษาเท่านั้น ซึ่ง

ลักษณะนี้ รศ.ภก.ดร.วิทยา กุลสมบูรณ์ ผู้จัดการแผนงานคุ้มครองผู้บริโภค
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ด้านสุขภาพเคยวิจารณ์สิ่งที่ผมทำว่า “เหมือนกับการแพร่พันธุ์ไวรัสคุ้มครอง  

ผู้บริโภค เข้าไปในทุกๆ เครือข่าย” ซึ่งผมคิดดูแล้วน่าจะจริง 

 
 
เตรียมขยับ กระชับมิตร มวลหมู่ ฝูงปลาทูแม่กลอง  
 

หลังจากเครือข่ายต่างๆ เริ่มคุ้นเคยกับผมและรู้จักงานคุ้มครองผู้บริโภค  

ด้านสุขภาพมากขึ้น การประสานภาคีต่างๆ ให้มาร่วมงานคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านสุขภาพกับผม ก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วครับ ผมเริ่มชวนน้องๆ และทีมงานเข้ามา

ดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายร่วมกัน โดยใช้ “โมเดลปลาทู” ตามแนวทาง  

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของ ดร.ประพนธ์ ผาสุกยืด 

มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน โดยวางจังหวะการดำเนินงานอย่างคร่าวๆ แต่

ไม่เคร่งครัดตายตัวจนเกินไป  

 
 
เริ่มต้นดีๆ ที่หัวปลา 
 

สงสัยชาติที่แล้วผมคงทำกรรมดีมาพอสมควร (ชาตินี้ก็ยังทำอยู่นะครับ อย่า

เข้าใจผิด) จึงได้มาเกิด ที่สมุทรสงคราม จังหวัดที่โด่งดังเรื่อง ปลาทูแม่กลอง   

มันเลยยิ่งทำให้ทีมงานของเราเห็นภาพได้ง่าย ดังนั้นไม่ว่าจะเข้าไปเครือข่ายไหน 

พวกเราพยายามพูดคุย ซักถามเกี่ยวกับเป้าหมายสุดท้ายที่พวกเขาต้องการ 

และร่วมกันสร้างเป้าหมายในจังหวัดร่วมกันกับเขา โดยไม่ลืมคำถามสุดฮิตว่า 

“สุดท้าย เราอยากให้คนสมุทรสงครามมีสุขภาพอย่างไร?” 

  

ผมเคยมีบทเรียนตอนประชุมครั้งแรกกับเครือข่ายภาคประชาชนกลุ่มหนึ่งใน

จังหวัด ช่วงนั้นเรากำลังเตรียมงานจะจัดประชุมร่วมกัน ผมเสนอชื่อในการ

ประชุมว่า “การประชุมเครือข่ายเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค” 

จำได้ว่ามีน้องคนหนึ่งแย้งว่า “ถ้าพี่ใช้ชื่อแบบนี้ พี่ก็แพ้ตั้งแต่ต้นแล้ว เพราะ  

ชาวบ้านแต่ละคนเข้าใจคำว่า การคุ้มครองผู้บริโภคแตกต่างกัน แถมยังเหมือนไป

ตอกย้ำว่า เดี๋ยวต้องมีใครมาคุ้มครองพวกเขาแน่ๆ ทั้งๆ ที่เขาก็มีหน้าที่ที่จะ

ต้องเลือกบริโภคด้วย พี่ว่าจริงมั๊ย ?” 

  

ตอนนั้นผมคงเหมือนถูกตบหน้าเตือนสติ (แต่ผมไม่เจ็บครับ ไม่ใช่ว่าเพราะหน้า

ผมหนา แต่เพราะมันเป็นการอุปมาอุปมัยเท่านั้น) ผมและคนที่มาร่วมประชุม

ต่างเห็นด้วยกับน้องคนนี้ ชื่อไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุด  

คือ “การมีเป้าหมายที่ตรงกันต่างหาก” สุดท้ายเราก็ช่วยกันตั้งชื่องานที่เหมาะสม 

ก่อนจะสรุปกันว่า จะใช้ชื่อ “บริโภคอย่างไร ปลอดภัยเป็นสุข” ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ

ของทุกคนครับ เพราะมันสะท้อนถึงกระบวนการคุ้มครองผู้บริโภคในหลากหลาย

มิติ ทั้งสิทธิและหน้าที่ ตลอดจนร่างกายและจิตใจของผู้บริโภค 

  

“เมื่อหัวปลามองไปทางเดียวกัน ย่อมเป็นสัญญาณที่ดีว่าฝูงปลาทูทั้งหลายกำลัง

จะว่ายไปทางเดียวกัน” 

  
 
อย่ารอช้า ชวนตาอยู่มาคว้าพุง 
 

หลังจากนั้น พวกเราต่างพยายามหาโอกาส จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย

ต่างๆ ให้มากขึ้นเรื่อยๆ พอพูดถึงเวทีหลายคนก็มักจะนึกถึงรูปแบบของเวที 

บางคนบอกว่าต้องมีเก้าอี้ บางคนบอกห้ามมีโต๊ะ บางคนบอกต้องใช้การเล่นเกมส์

ก่อนเริ่มเวที บางคนบอกว่าต้องใช้แผนที่ความคิด (Mind Map) ด้วยมันถึงจะ

สมบูรณ์ (บางคนคิดไปไกลถึงเวทีคอนเสิร์ตก็มี) แต่ผมกลับคิดว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้

มันคือเครื่องมือหรือเป็นเพียงรูปแบบต่างๆ เท่านั้น เพราะแท้จริงแล้วหัวใจของ 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ 
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“การพูดคุยแลกเปลี่ยน ประสบการณ์และความคิดเห็นกันแบบแนวราบ”  

ลดบรรยากาศแนวดิ่งให้มากที่สุด ยิ่งเราเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์

สุขภาพแล้ว ภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่พวกเราเข้าไปร่วมมักจะให้ความเชื่อถือเรามาก 

ซึ่งบางครั้งมันมากจนทำให้เกิดภาวะพึ่งพิงความคิดเห็นของเราไปซะเกือบทุกเรื่อง 

ทั้งๆ ที่จริงแล้ว ชาวบ้านเขาก็มีวิธีการจัดการความรู้ของตนเองในการบริโภค

ด้วยวิธีที่แตกต่างกันไป พวกเราพบว่า ชาวบ้านบางคนสามารถสร้างเครื่องมือ

เตือนถึงสัญญาณอันตรายจากการบริโภคต่างๆ ได้ หากเรายิ่งสร้างบรรยากาศ

ให้เป็นแนวราบได้มากเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งได้กลเม็ด เด็ดพราย เคล็ดวิชา 

กระบวนวรยุทธ์ต่างๆ ของเขามามากเท่านั้น  

 

การดำเนินแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพวกเรา กับภาคีต่างๆ นั้น ดร.ประพนธ์ 

อธิบายว่า มันคือส่วนท้องของตัวปลา คือส่วนที่ใหญ่ที่สุด เพราะมีเครือข่าย

ต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เข้ามาแบ่งปันความรู้ที่มันฝังลึกในตัวของแต่ละคน 

แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันกับคนอื่นๆ ในเวทีนั้นๆ จะเป็นความรู้ที่ถูกหรือไม่

ก็ตามหากมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อยๆ มันก็จะเกิดการตรวจสอบ ทดลองใช้ 

สกัดเอาสิ่งดีๆ ออกมาเองในที่สุด แต่ทั้งนี้ต้องมีกระบวนการจัดการที่เหมาะสม

ด้วยนะครับ ไม่งั้นอะไรบ้าๆ บอๆ อาจจะหลุดออกมาให้เข้าใจกันผิดๆ จนเตลิด

เปิดเปิง เดี๋ยวจะกลายเป็นปลาทูไส้ทะลักกันไปได้ 

  

การดำเนินการในขั้นนี้จำเป็นต้องอาศัยทักษะอย่างอื่นมาเป็นเครื่องมือช่วย  

ในการดำเนินงาน เช่น ทักษะในการเล่าเรื่อง (Story Telling) จะเล่ากันอย่างไร

ให้มันสามารถเร้าพลังในตัวตนออกมาแบบที่เขาเรียกกันว่า “เรื่องเล่าเร้าพลัง” 

ไม่ใช่เร้าอารมณ์ ส่วนการฟังก็ควรเป็นการในฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) 

ฟังโดยไม่ด่วนสรุป หรือด่วนตัดสินคนอื่นว่าผิดหรือถูกหากแต่ฟังเพื่อต่อยอด

ความคิดของตัวเรา ทักษะการจับประเด็น ทักษะการจดบันทึกการคิดแบบเป็น

ระบบ (Systemic Thinking) การถอดบทเรียนการดำเนินงาน (After Action 

Review : AAR) ฯลฯ ซึ่งทักษะต่างๆ เหล่านี้ สามารถหาอ่านได้จากหนังสือ

ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการความรู้ครับ 

 

ช่วงแรกๆ ที่เราเริ่มงานนี้กัน พวกเราก็ลองผิดลองถูกเหมือนกันครับ แต่เมื่อ

ดำเนินงานเสร็จทีไร พวกเราก็พยายามกลับมาถอดบทเรียนร่วมกันบ่อยๆ  

ถอดบทเรียนการทำงานที่ผ่านมาเพื่อให้รู้ว่า อะไรที่เราทำได้ดีแล้ว อะไรที่เรา

ยังต้องพัฒนากันต่อไป และสิ่งดังกล่าวมันเกิดจากสาเหตุอะไร เราจะพัฒนา

แก้ไขได้อย่างไร ยิ่งเราถอดบทเรียนกันบ่อยๆ เราก็ยิ่งได้เรียนรู้มากขึ้นเรื่อยๆ  

รู้โดยมีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายเป็นเสมือนโรงเรียนของพวก

เราเพราะพวกเราคิดตรงกันว่า “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือครูชั้นดี” 

 

สิ่งสำคัญคือ “อย่าซื้อใจเครือข่ายด้วยเงิน” แม้เงินจะเป็นสิ่งที่หลายคนอยากได้ 

แต่การทำงานกับเครือข่ายโดยใช้เงินเป็นตัวนำที่มากจนเกินไป จะนำปัญหา

ปวดหัวมาสู่เราในภายหลัง ผมเคยเห็นตัวอย่างการใช้เงินเป็นตัวนำ เช่น การ

ปรนเปรอด้วยอาหารชั้นหรู หรือการพาเครือข่ายไปเที่ยว (เหมือนเราทำงาน

สังกัด ททท.) การแจกของกำนัลมีค่ามากมาย ฯลฯ จริงอยู่ที่สิ่งเหล่านี้มันเป็น

ตัวผูกความสัมพันธ์ที่ดี แต่หากครั้งต่อๆ ไป เราหมดเงินงานเครือข่ายอาจจะ

หมดสิ้นไปด้วย สุดท้ายก็มีปัญหาตามมา เช่น การทะเลาะกันเพราะไม่ได้

โควตาไปเที่ยว การเปรียบเทียบจำนวนเงินที่ได้กับหน่วยงานต่างๆ ซ้ำร้ายผู้จัด

บางคนก็ถูก สตง.ตามมาสอบสวนความผิดให้เดือดร้อนกันไปอีก 

 

“หากไม่ใช้เงินแล้วจะใช้อะไร?”  
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ตอบง่ายๆ ว่า “ใช้ใจซิครับ” คนอื่นอาจจะแย้งว่าทำยาก แต่ผมกลับคิดว่ามัน  

ไม่ยากเกินความสามารถของพวกเราหรอกครับ ลองสังเกตรอบๆ ตัวเราก็ได้ 

ทำไมคนบางคนถึงเป็นที่รักของคนหลายต่อหลายคนทั้งๆ ที่เขาก็ไม่ได้เป็นคน

ที่มีอำนาจ วาสนาหรือเงินทองมากมาย ตรงข้ามกับบางคน ที่แม้มีอำนาจ 

วาสนา มีเงินทองมากมาย แต่หากหลีกได้ พวกเราหลายๆ คนก็พยายามจะ

หลีกหนีไปห่างๆ บางคนมีบารมี “ด้วยอำนาจและเงินทอง” แต่หากสังเกตดีๆ

เขาอาจจะมีความสุขน้อยกว่าคนที่มีบารมี ที่เกิดมาจาก “จิตใจที่อาทรและเป็น

มิตรกับคนอื่นรอบข้าง” ก็ได้  

  

ดังนั้นหากจะต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงาน ขอให้ใช้อย่างมีเหตุผล  

พอเหมาะพอควร ไม่ใช่ใช้แบบซานตาครอสเที่ยวแจกของขวัญ หรือถ้ามันอดใจ

ไม่ไหว ก็พยายามคิดให้ได้ว่า “ถ้ามันเป็นเงินของเรา จะใช้จ่ายแบบนี้มั๊ย?” 

  
 

พุ่งทะยานไปข้างหน้า ด้วยหางที่โบกสะบัด 
 

ดร.ประพนธ์ ได้อธิบายต่ออีกว่า หากปลามีแต่หัวและท้องก็คงแหวกว่ายพุ่งไป

ข้างหน้าไม่ได้ (คงเป็นได้แค่ปลาสามรส ขายทีละครึ่งตัว บนจานตามร้าน

อาหาร) ปลามันต้องมีครีบ และหางที่โบกสะบัด เปรียบหางเหมือนกับคลัง

ความรู้ ที่เราได้รวบรวม สกัด และสังเคราะห์ขึ้นมาด้วย มันจะช่วยให้การ

ทำงานของเราพุ่งไปข้างหน้าได้อย่างสวยงาม 

  

ในการทำงานเครือข่ายต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม มันทำให้ผมได้ความรู้

ดีๆ มากมายจากเครือข่ายเหล่านั้น ความรู้หลายอย่างมีประโยชน์สำหรับผม 

เพราะสามารถนำมาปรับใช้กับการทำงานของผมได้ด้วย เพราะมันเป็นภูมิปัญญา

ชาวบ้านที่ผ่านการสั่งสม และตรวจสอบมาแล้วหลายยุคหลายสมัย เพียงแต่  

ผมเพิ่งมารับรู้ ความรู้บางอย่างทำให้ผมทราบถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาแบบ

ง่ายๆ ของผู้บริโภคด้วยตนเอง เช่น ในเวทีแลกแปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย

เกษตรกร ผมเพิ่งทราบว่าชาวบ้านที่ทำอาชีพตกกุ้งในแม่น้ำ เขามีวิธีดูความขุ่น

ของสีของแม่น้ำ แล้วคาดทำนายได้ว่าน้ำเริ่มจะมีมลภาวะอย่างไร โดยไม่ต้อง  

วัดค่า BOD แบบพวกเรา หรือแม่บ้านหลายคนก็มีวิธีลดสารพิษจากยาฆ่าแมลง 

ในผักได้อย่างน่าทึ่ง ด้วยวิธีต่างๆ มากมาย 

 

ตรงนี้หากเราเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างดี มีระบบ ไม่แน่ว่า บางทีเราอาจจะได้  

ชุดความรู้ใหม่ๆ จากภูมิปัญญาของสมาชิกในแต่ละเครือข่ายก็ได้ แต่การ

ดำเนินการตรงนี้คงต้องใช้เวลาและสรรพกำลังพอสมควร ซึ่งพวกเราเองก็ยอมรับว่า

ยังทำได้ไม่เต็มที่ แต่อย่างไรก็ตามมันก็ทำให้พวกเราได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก 

หลายเรื่องก็สามารถเชื่อมร้อยกับงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพได้เป็นอย่างด ี

 
 

ปลาเล็กกินปลาใหญ่  
 

ในวงจรการบริโภค ผู้บริโภคเปรียบเสมือนปลาตัวเล็กๆ ที่ถูกผู้ประกอบการ  

ที่เป็นปลาตัวใหญ่ไล่งับ แต่ถ้าผู้บริโภครวมตัวกัน “ปลาเล็กหลายๆ ตัวก็

สามารถกลับมาเป็นฝ่ายไล่งับปลาตัวใหญ่ได้อย่างสบายๆ” 

 

การทำงานเครือข่ายก็เช่นกัน หากมีการจัดระบบการเชื่อมโยงเครือข่าย ทั้งใน

จังหวัดและส่วนกลางอย่างดีแล้ว มันจะเกิดเป็นพลังแห่งเครือข่าย “พลังในการ

แก้ไขปัญหาใหญ่ๆ จากหลายๆ มือของคนตัวเล็กๆ” ดังเช่น กรณีที่เครือข่าย

ภาคประชาสังคมในจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รวมตัวกันต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน  

ที่จะมาสร้างในจังหวัดสมุทรสงครามจนสำเร็จ ภายใต้ยุทธศาสตร์  

  

“เคลื่อนไหวระดับนโยบาย-ขยายเครือข่ายในจังหวัด-พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร” 

ในการดำเนินงานประสานเครือข่ายผู้บริโภคในจังหวัดสมุทรสงครามในระยะ
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หลากหลายเรื่องราว 
เหล่าสหายปลาทูแม่กลอง 

บทที่สอง 

 

แรกๆ ผมทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างเครือข่ายในพื้นที่กับเครือข่ายจากส่วน

กลาง ได้แก่ แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) ทำให้หลายเครือข่าย

ในพื้นที่จากจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเคลื่อนไหวในเวที

ระดับชาติมาแล้ว เช่น เวทีสมัชชาสุขภาพ หรือเวทีประเด็นสาธารณะต่างๆ ซึ่ง

ทำให้เพื่อนๆ ของผมจากภาคีเครือข่ายเหล่านี้ มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ

เครือข่ายจากจังหวัดอื่นๆ นับเป็นแนวโน้มที่ดีที่ ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนงาน

คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพไปข้างหน้าด้วยกัน 



บทที่สอง 
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๒.๑ฝูงปลาทูตัวจิ๋ว
 

“ฝูงปลาทูตัวจิ๋วนี้ แม้จะไม่ใช่พลเมืองส่วนใหญ่ของจังหวัดสมุทรสงคราม แต่

ปลาทูตัวจิ๋ว ทุกตัวจะเติบโตไปเป็นปลาทูตัวใหญ่ๆ เป็นกำลังสำคัญของจังหวัด

และของประเทศในอนาคต” 

  

“เดี๋ยวนี้เด็กๆ แทบไม่ได้เรียนกันแล้ว เดี๋ยวหน่วยงานโน้น หน่วยงานนี้ก็เข้ามา

ทำกิจกรรมในโรงเรียน บางทีก็แจ้งว่าให้ส่งเด็กไปร่วมขบวน บางทีก็ให้ไปอบรม 

ให้ไปประกวดต่างๆ” คุณครู อย.น้อยท่านหนึ่งสะท้อนความรู้สึกของท่านให้

พวกเรารับรู้ 

 
 

เด็กเอ๋ยเด็กน้อย ความรู้เจ้ายังด้อย แต่ไม่ค่อยได้ศึกษา 
 

กิจกรรมสาธารณสุขในโรงเรียนมีมากมายผมลองนั่งนับกันเล่นๆ กับเจ้าหน้าที่ 

สาธารณสุขในหน่วยงาน ก็ยังงงแทนเด็กๆ เลยว่า ทำไมเด็กน้อยที่มุ่งเข้ามาสู่
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สถานศึกษาเพื่อเรียนหนังสือ แต่กลับมีกิจกรรมประเภทนอกหลักสูตรมากมาย 

แค่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขก็มากแล้ว เช่น อย.น้อย เด็กไทยไม่

กินหวาน เด็กไทยไร้พุง เด็กไทยกินผัก Yong Inspecter การสำรวจลูกน้ำ การ

สำรวจส้วม โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ฯลฯ นี่ยังไม่รวมกิจกรรมการประกวดต่างๆ 

อีกมากมาย และถ้ารวมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ มันก็ยิ่งทวีคูณมากข้ึนเรื่อยๆ 

 

กิจกรรมประเภทการประกวดเป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่ง ที่นำความปวดเศียร

เวียนเกล้ามาให้พวกเรามาก เพราะยิ่งประกวดมันพาลจะกลายเป็นสมรภูมิรบ

เข้าไปทุกที หลายโรงเรียนทุ่มงบประมาณกันเป็นหมื่นๆ เลยทีเดียว จนบางครั้ง 

นึกว่านี่มันรายการ “ชิงช้าสวรรค์” หรือรายการ “ประกวดผลงานสาธารณสุข” 

กันแน่ บางเวทีก็มีการประท้วงกันวุ่นวาย บางครั้งเจ้าหน้าที่ก็เป็นคนพาเด็กไป

ก็เป็นตัวจุดชนวนประท้วงเสียเอง 

 

แม้ว่าจะมีเสียงสะท้อนเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ จากพื้นที่ไปยังส่วนกลางว่า ทำไม

กิจกรรมเหล่านี้ มันมากมาย ซ้ำซ้อน รุนแรง จนเด็กแทบจะกลายเป็นอสม. 

และครูแทบจะกลายเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกันแล้ว แต่เราก็มักจะได้คำตอบ

จากผู้เกี่ยวข้องในส่วนกลาง ชี้แจงตามแบบฉบับสามัญประจำบ้านในทำนองว่า 

“เราต่างบูรณาการกันแล้ว เราให้นโยบายไปแล้ว” แต่หากเราอยู่ในพื้นที่เราคง

เห็นแจ้งรู้จริงว่า คำกล่าวเหล่านั้นยังไม่สามารถดำเนินการได้จริงเพราะสิ่งเหล่านี ้

มันไม่ง่ายแบบปอกกล้วยเข้าปาก ตราบเท่าที่หน่วยงานส่วนกลางยังคงแยกงาน

และงบประมาณ เป็นกรมเป็นกองอยู่อย่างนี้ 

 
 

เด็กๆ ไม่เคยแยกส่วนในการมอง 
 

ผมยกคำพูดนี้ให้ที่ประชุมที่ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากฝ่ายต่างๆ 

โดยอธิบายเพิ่มเติมว่า แม้งานที่ออกจากหน่วยงานสาธารณสุขไปยังโรงเรียน 

จะแยกเป็นฝ่ายเป็นแผนก เช่น งานจากฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค จากฝ่าย  

ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร 
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ส่งเสริมสุขภาพจากฝ่ายทันตสาธารณสุข จากฝ่ายควบคุมโรค ฯลฯ แต่เด็กๆ 

เขาไม่เคยแยกงานเป็นฝ่ายๆ นะครับ เขาไม่รู้หรอกว่างานนี้มันมาจากฝ่ายไหนๆ 

และฝ่ายไหนมันต่างกันอย่างไร? 

 

“ลองเอางานมากองๆ กันดีมั๊ย จะได้รู้ว่ามีงานอะไรบ้าง?” เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ท่านหนึ่งเสนอขึ้นมา ในที่สุดเราก็มอบหมายให้แต่ละฝ่ายกลับไปสรุปกิจกรรม

ต่างๆ ที่จะเกี่ยวข้องกับเด็ก และนำมากองดูกันให้รู้ดำ รู้แดงกันไปเลย 

 

ผลปรากฏว่าเมื่อนำกิจกรรมจากแต่ละฝ่ายมากองรวมๆ กัน พวกเราถึงกับ  

อึ้งกิมกี่ (ไม่รู้ทำไมต้องกิมกี่ด้วย) เพราะเราพบว่างานที่ต้องลงไปยังเด็กเพื่อให้

เด็กมีกิจกรรมต่างๆ “กลับมากกว่างานในหน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าที่เรา

บางคนอีกครับ” ดูแล้วน่าสงสารเด็กไทยแบบว่าถ้าใครมีจิตใจที่พร้อมจะ

ประกวดนางงามคงต้องร่ำไห้กันแน่ๆ “โถ....เป็นเด็กไทยต้องอดทนนะหนูนะ”  

  
 

สุดท้ายได้ ๓ กอง 
 

หลังจากหายตะลึงกันแล้ว คงเป็นเพราะจิตใจใฝ่ดี หรือวิญญาณสงสารเด็ก  

มันลงมาประทับร่าง พวกเราจึงตกลงกันว่าลองนำกิจกรรมดังกล่าวมาแยกเป็น  

กองๆ สุดท้ายแยกได้เป็น ๓ กองใหญ่ๆ ดังนี้ 

กองที่หนึ่ง เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ การกิน เช่น อาหารต่างๆ โภชนาการ  

   หวานมันเค็ม ผัก ยา ฯลฯ 

กองที่สอง เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้สินค้าต่างๆ เช่น เครื่องสำอาง  

   สารเคมี ยาฆ่าแมลง ฯลฯ 

กองที่สาม เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น การดูแลสุขภาพ สิทธิ  

   ผู้บริโภค การร้องเรียน การรู้ทันการโฆษณา พฤติกรรมทาง  

   เพศ อบายมุข สุขภาพจิต ฯลฯ 

และไม่รู้ฟ้าสั่งให้งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพของพวกผม มาเกิดเคียงคู่  

กับเด็กไทยหรืออย่างไรก็เกินคาดที่จะเดา แต่พวกเราพบว่างานคุ้มครองผู้บริโภค

ด้านสุขภาพมันสามารถแทรกเข้าไปได้ทุกกองแบบไม่ต้องพยายามยัดเยียดด้วยซ้ำ 

 
 

เปลี่ยนร่างตัวเองเป็นเด็ก ร่วมกันเสกงานกับเครือข่ายเยาวชน 
 

ตอนนี้ต่อมขยันของพวกเราเริ่มสั่นระริกแล้วครับ จะช้าอยู่ทำไมสหายเอ๋ย เด็ก

กำลังโตวันโตคืน ขืนทำอะไรชักช้าก็ไม่ทันการ ปัญหาคือใครจะเป็นตัวเริ่มต้น? 

งานในโรงเรียนเป็นงานของใคร?  

 

“ไม่ต้องรอครับ ทำสิ่งดีๆ แบบนี้ไม่ต้องเกี่ยงกันครับ”  

 

ผมและน้องๆ เภสัชกรในฝ่าย อาศัยความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่ายต่างๆ เป็นทุนเดิม 

เชิญชวนพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ จากฝ่ายอื่นๆ มาร่วมประชุมหารือกัน พวกเรานำ

เสนอปัญหาและข้อมูลต่างๆ ที่ได้สรุปมาอย่างเป็นระบบ และทิ้งคำถามให้ที่

ประชุมร่วมกันคิดว่า  

  

“จะทำอย่างไรกันดี เพราะเด็กๆ เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนจังหวัดเราทั้งนั้น” 

   

“ผมคิดว่า ไม่ว่าเราจะทำอะไร สุดท้ายเราล้วนต้องการให้เด็กในจังหวัดเรา  

มีสุขภาพดีไม่ใช่หรือ ทำไมเราไม่กำหนดเป็นเป้าหมายร่วมกันเลยล่ะ ?”  

 

ทพ.มานะชัย ทองยัง ทันตแพทย์รูปหล่อประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ

เสนอความเห็นขึ้นมา (ที่ต้องระบุคำว่า “รูปหล่อ” ด้วยเพราะทันตแพทย์ท่านนี้

เป็นน้องชายฝาแฝดของผมเองครับ) 
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“ผมเห็นด้วย เสนอว่าเราน่าจะลองมองแนวทางการดำเนินงาน โดยมองด้วย

สายตาของเด็ก มองโดยเอาเด็กเป็นศูนย์กลาง และควรดำเนินกิจกรรมบนพื้นฐาน

ของการเคารพสิทธิเด็กด้วย ยิ่งผมอยู่ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค หากผมทำอะไร

โดยไม่คำนึงถึงสิทธิของเด็ก ผมยิ่งละอายใจ”  

 

เภสัชกรหนุ่ม ซึ่งมีน้องชายฝาแฝด (ที่ผมบอกว่ารูปหล่อ) กล่าวเสริมแบบรักเด็ก

สุดๆ เพื่อไม่ให้เสียโอกาสดีที่วิ่งเข้ามาหา ดังนั้นฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภคจึงอาสา 

เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระดมสมอง โดยเชิญตัวแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

ตัวแทนครูจากสถานศึกษาทั้งครู อย.น้อย และครูที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข 

ต่างๆ ตลอดจนตัวแทนจากเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดมาประชุมหารือ  

ในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

 

หลังจากเปิดใจ เปิดข้อมูล และเปิดกรอบเดิมๆ สุดท้ายเราก็ได้เป้าหมายและ

แนวทางในการทำงานร่วมกัน ระหว่างทีมงานสาธารณสุขและทีมงานครูจาก

สถานศึกษาโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือ 

“เด็กสมุทรสงครามสุขภาพดี” 

ภายใต้แนวยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน  

“กินเป็น – ใช้เป็น – อยู่เย็นเป็นสุข” 

 
 

ไม่มีใครเก่งคนเดียว 
 

การทำงานเป็นทีมและจัดวางคนในตำแหน่งที่เหมาะสม เป็นสิ่งสำคัญในการ

ขับเคลื่อนงานนี้ แม้ผมจะเคยเป็นเด็ก เคยทำงานเป็นนักกิจกรรมในค่าย  

ที่เกี่ยวกับเด็กมาแล้ว แต่นั่นก็เป็นอดีตที่ผ่านมานานมากนานพอๆ กับเส้นผมสีขาว

ที่เริ่มแทรกขึ้นมาให้เจ็บใจยามส่องกระจก งานนี้ผมเลยยกให้น้องๆ เภสัชกร  

ที่ฝ่ายเป็นตัวเอกแทน เพราะดูแล้วน่าจะเหมาะสมกว่าผมอย่างแน่นอน 
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ภญ.สุวัสสา ลิ้มสัจจาพาณิชย์ และ ภญ.นุชรินธ์ โตมาชา น้องเภสัชกร  

ไฟแรงทั้งสองคนอาศัยจุดแข็งส่วนตัว คือใบหน้าที่ยิ้มแย้มรับแขก พูดจาไพเราะ 

ประมาณว่าเข้าไปที่ไหนมีแต่คนขวักมือเรียก น้องทั้งสองคนนี้วิ่งไปชวนพี่ๆ 

เพื่อนๆ สาธารณสุขจากฝ่ายต่างๆ ทั้งในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สถานี

อนามัย โรงพยาบาล ตลอดจนศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม มาช่วย

กันระดมสมองคิดค้นรูปแบบการดำเนินกิจกรรมในโรงเรียน โดยมีผมเป็นเพียง

พี่เลี้ยงยืนดูอยู่และให้คำแนะนำอยู่ห่างๆ 

 
 

นิทรรศการมีชีวิต 
 

สุดท้ายทีมงานได้ข้อสรุปว่า พวกเราจะจัดกิจกรรมเป็น “นิทรรศการเคลื่อนที่ 

เด็กไทยสุขภาพดี” เคลื่อนที่ไปตามสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดเอง โดย  

ไม่ต้องให้เด็กเสียเวลาเดินทางมาหาเรา พวกเราจะเคลื่อนนิทรรศการไปยัง

โรงเรียนมัธยมศึกษาและมัธยมศึกษาขยายโอกาสในจังหวัด ส่วนการเผยแพร่

ความรู้จะจัดรูปแบบในลักษณะฐานความรู้ในเรื่องต่างๆ แต่ยังคงอยู่ในแนว

ยุทธศาสตร์ “กินเป็น ใช้เป็น อยู่เย็นเป็นสุข” 

 

งานนี้พวกน้องๆ ในทีมงานต่างประดิษฐ์คิดค้น สื่อรณรงค์ความรู้กันสุดฤทธิ์   

สื่อความรู้ยากๆ ถูกย่อย ให้กลืนง่ายๆ จนกลายเป็นสื่อประเภท Edutainment 

กันหมด ความรู้ที่ยากๆ ได้ถูกปรับมาเป็นเกมส์สันทนาการหมดเพราะเรายึดหลักการ

ที่ว่า “พวกเราจะดำเนินงานโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง มองด้วยสายตาของเด็ก”  

 
 

เมื่อเด็กๆ กลายเป็นครู 
 

“นิทรรศการเคลื่อนที่ เด็กไทยสุขภาพดี” ในแต่ละสถานศึกษา เราจัดเป็น ๒ รอบ 

รอบแรก เราให้โอกาสเด็กที่เป็นเยาวชนแกนนำของสถานศึกษานั้นๆ เวียน  

เข้ามาเยี่ยมชมฐานความรู้กันก่อน โดยในช่วงนี้ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะ

เป็นครูพี่เลี้ยงประจำฐาน เมื่อน้องๆ เยาวชนแกนนำ เวียนกันจนครบทุกฐานแล้ว 

เราจึงมาสรุปความรู้ในของทุกๆ ฐานร่วมกันกับน้องๆ หลังจากนั้นเราจึงให้เด็ก

แต่ละกลุ่มจับสลากอยู่ประจำแต่ละฐาน โดยมีข้อตกลงกันว่าน้องๆ แกนนำ  

จะต้องทำหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยงประจำฐาน แทนพี่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (ฟังดู

เหมือนกินแรงเด็กชอบกล) 

 

ช่วงต่อไปจากนี้ จึงเป็นช่วงที่สนุกสนานเฮฮากันเต็มที่ เพราะเป็นช่วงที่ทาง

สถานศึกษาเปิดโอกาสให้น้องๆ จากชั้นอื่นๆ เวียนกันเข้าฐาน โดยมีน้องๆ 

แกนนำ สลับมาเป็นครูพี่เลี้ยงประจำแต่ละฐาน 

 

“ไม่กลัวหรือว่า เด็กแกนนำจะสอนได้ไม่เท่ากับที่พวกเราสอน?”  

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขท่านหนึ่งถามขึ้นมา 

 

“ลองดูซิครับ ว่าเด็กจะทำได้หรือไม่?”  

คำตอบ คือภาพที่พวกเราเห็นครับ 

  

ชุดสื่อ Edutainment ต่างๆ ที่พวกเราระดมจัดทำกันขึ้นมา 
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พวกเราเห็นภาพความกระตือรือล้นของน้องๆ แกนนำครับ ก่อนที่น้องๆ ในชั้น

อื่นๆ จะเข้ามา น้องๆ แกนนำละกลุ่มมีการเตรียมตัวกันใหญ่ ต่างทบทวนความ

รู้ในฐานของตนเอง มีการเตรียมคำถามเตรียมสันทนาการกันเต็มที่ และทันที  

ที่น้องๆ เวียนกันเข้ามาในฐาน พวกน้องๆ แกนนำที่ตอนนี้กลายร่างมาเป็นครู

พี่เลี้ยงประจำฐาน ก็ทำหน้าที่ได้อย่างดี แม้จะไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้

อย่างครบถ้วน แต่เขาก็ถ่ายทอดในประเด็นสำคัญๆ ได้ครบ 

  

“เราคงไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เด็กทุกคนได้ครบถ้วนภายในเวลาจำกัด 

แต่อย่างน้อยการที่เราให้โอกาสเด็กแกนนำ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก มาเป็น

ครูพี่เลี้ยงประจำฐานแทนเรา มันก็เป็นกลวิธีหนึ่งที่ทำให้พวกเขาได้ย่อยความรู้

ที่เขาได้รับจากเรา และเราคงเห็นว่าวิธีที่เขาสื่อสารกับเด็กด้วยกัน มันง่ายและ

โดนใจเด็กมากกว่าที่เราจะทำเองด้วย”  

 
 

เปลี่ยนเวทีประกวดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
 

“หนูลำบากใจเวลาได้รางวัลไปต่างประเทศ เพราะเวลาทำกิจกรรม พวกหนูทำ

กันทั้งโรงเรียน แต่เวลาไปหนูกลับต้องมาเลือกว่าจะให้เพื่อนคนไหนไป ถ้าเป็น

ไปได้หนูอยากให้กิจกรรมลงมาที่โรงเรียนหนูดีกว่า” 

กิจกรรมการประกวดเป็นกิจกรรมที่พวกเราไม่อยากสนับสนุน ไม่ใช่ว่าเรากลัวแพ้ 

แต่เราไม่อยากให้มีผู้แพ้ต่างหาก เราไม่อยากให้เกิดบรรยากาศการแข่งขันเพราะ 

เราคิดว่า “การที่เด็กแต่ละคนสามารถพัฒนาความรู้ออกมาเป็นกิจกรรมได้นั้น 

ก็ถือว่าเขาชนะแล้วครับ”  

 

แต่เมื่อเป็นนโยบายจากส่วนกลาง เราจะปรับเปลี่ยนรูปแบบอย่างไรให้ลงตัว 

อย่างสวยงามที่สุด สุดท้ายเราหารือร่วมกันและสรุปว่า เราจะจัดเป็นงานปาร์ตี้

เล็กๆ และให้เด็กๆ มาโชว์สิ่งที่เขาทำดีกว่า แต่มีโจทย์ว่า “ต้องทำให้เด็กทุกคน

ที่มาเป็นเพื่อนกันให้ได้” 

  

พวกเราเชิญชวนเด็กๆ แกนนำจากโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งครูพี่เลี้ยงมาปาร์ตี้

สังสรรค์กัน โดยแจ้งว่าวันนั้นจะเป็นวันที่พวกเราจะเอาสิ่งดีๆ มาโชว์กัน แต่

อย่างไรก็ตาม เราได้แจ้งให้น้องๆ เขาทราบด้วยว่า วันนั้นจะมีการรับสมัคร

โรงเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดไปประกวดที่ส่วนกลางด้วย 

  
 

สมัครใจ แต่ไม่ประกวด 
 

ในวันงาน มีสถานศึกษาที่แจ้งความประสงค์ว่า พร้อมจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก 

อยู่เพียง ๒ แห่ง ส่วนที่เหลือบอกว่าขอแค่มาโชว์เพื่อนๆ ว่าได้ทำอะไรก็พอใจแล้ว  

 

ในวันงาน ทีมงานเราเริ่มกิจกรรมสันทนาการ เพื่อละลายพฤติกรรมมีการแบ่ง

กลุ่มน้องๆ เพื่อแยกน้องๆ ออกจากโรงเรียนของตนเอง เราให้เวลากับกิจกรรม

ช่วงนี้มากพอสมควร มากพอที่จะทำให้น้องๆ เขาได้รู้จักกันและเป็นเพื่อนกัน 

หลังจากนั้นกิจกรรมโชว์สิ่งดีๆ ก็เริ่มขึ้น นำโดยสถานศึกษาที่สมัครเข้ารับการ

คัดเลือกทั้ง ๒ แห่ง ต่อด้วยสถานศึกษาที่อยากโชว์แต่เซย์โน(say no)การ

ประกวด แต่ที่น่าทึ่งคือ 

เด็กๆ เยาวชนแกนนำกำลังสวมบทบาทเป็นครูพี่เลี้ยงประจำฐานสอนน้องๆ ในโรงเรียน 
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“พี่ๆ หนูไม่ได้เตรียมอะไรมา แต่พวกหนูอยากเล่าให้เพื่อนๆ ฟังว่าพวกหนูทำ

กิจกรรมอะไรบ้าง” 

 

ประโยคนี้แหละครับที่ผมรู้สึกว่า ทีมงานเราบรรลุถึงวัตถุประสงค์ในการดำเนิน

งานเครือข่ายสาธารณสุขในสถานศึกษา เพราะเด็กๆ เขาลุกขึ้นมาเองโดยไม่

ต้องบังคับ  

  

และยิ่งน่าทึ่งไปกว่าเดิมคือสิ่งที่น้องๆ เขานำเสนอเป็นการดำเนินงานแก้ปัญหา

ด้านสุขภาพในสถานศึกษาของเขาเอง เช่น โรงเรียนหนึ่งทำกิจกรรมรณรงค์  

ให้คนกินผัก เพราะเขาพบว่าน้องๆ ในโรงเรียน ของเขาไม่ค่อยชอบกินผัก อีก

โรงเรียนหนึ่งทำกิจกรรมเตือนน้องเรื่อง ขนมขบเคี้ยวไม่มีประโยชน์ โดยการ

สำรวจว่าน้องๆ ชอบกินขนมยี่ห้อไหน นำฉลากมาศึกษาว่ามีคุณค่าทาง

โภชนาการอย่างไร แล้วจึงนำไปจัดบอร์ดความรู้เตือนน้องๆ  

  

ในที่สุดงานในวันนั้นก็จบลงอย่างสวยงาม ทั้งความสนุกสนาน เฮฮา และยังได้

เห็นผลสำเร็จในระดับหนึ่ง รวมทั้งได้ตัวแทนจังหวัดไปประกวดส่วนกลางโดย

ไม่มีความขัดแย้ง เล่นเอาพี่ๆ ทีมงานยิ้มกันหน้าบาน บางคนบานอยู่แล้วก็ยิ่งบาน

ขึ้นไปอีก 

 
 
ถอดบทเรียนเพื่อต่อยอดงานสุขภาพในอนาคต 
 

เมื่อกิจกรรมทั้งหลายเสร็จสิ้นลง พวกเราได้เชิญทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

ตัวแทนครู และตัวแทนนักเรียนที่ได้ร่วมงานกันมาพบกันอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ไม่ได้

ประชุม แต่มาเพื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานร่วมกัน  

 

ได้มากกว่าที่คิด 
 

“ขอบคุณทีมงานสาธารณสุขที่จัดกิจกรรมลักษณะนี้ขึ้นมา ทำให้เด็กๆ ไม่ต้องเดิน

ทางมาอบรม ทำให้เด็กไม่เสียเวลาเรียน และเด็กๆ คนอื่นๆ ก็ยังได้ความรู้ด้วย” 

  

“เด็กๆ เขาชอบนะ เขาได้สวมบทบาทเป็นผู้นำ ได้บูรณาการความรู้ ไม่ต้องแยก

เป็นแผนกๆ แบบเมื่อก่อนให้ปวดหัว” 

  

“ชอบที่ส่งผ่านความรู้แบบได้ทั้งความเพลิดเพลินและวิชาการ ขอชื่นชม  

เจ้าหน้าที่ที่คิดโครงการดีๆ” 

 

“เต็มใจมาร่วมงานกับสาธารณสุข เพราะเป็นการเรียนรู้ให้กับตนเอง ทำให้

สามารถไปสอนต่อยังผู้อื่นได้ด้วย” 

 

“ประทับใจที่เห็นว่า ทีมงานสาธารณสุขตั้งใจที่จะพัฒนาความรู้ให้กับสถานศึกษา 

อยากให้เป็นแบบนี้หลายๆ ที่” 

 

“การไม่เน้นว่าต้องประกวดคิดว่าดีนะ เพราะไม่กดดันทั้งครูและทั้งเด็ก เด็ก

สนุกและเป็นเพื่อนกันน่าจะดีกว่า” 

การนำเสนอกิจกรรม “สมัครใจ ไม่ประกวด” 
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“หนูว่าสนุกกว่าการนั่งอบรมในห้องอีกค่ะ” 

 

“พวกผมประทับใจ อยากสร้างเครือข่ายในโรงเรียนให้มากกว่านี้อีกครับ” 

 

เสียงจากเหล่าครูและน้องๆ เยาวชน สะท้อนถึงความรู้สึกและสิ่งที่ได้รับออกมา

อย่างชัดเจน ในขณะที่ทีมงานจากสาธารณสุขก็สะท้อนความรู้สึกดีๆ ไม่แพ้กัน 

 

“ประทับใจน้องเยาวชนคนหนึ่ง ที่ลุกขึ้นมาชวนเพื่อนๆ ที่มาร่วมงานกว่าร้อยคน 

ให้เป็นคนรุ่นใหม่ มีไฟที่จะทำสิ่งดีๆ ให้กับสังคม น้องเขาพูดเองโดยไม่มีใคร

ไปเตรียมน้องเลย ประทับใจมาก” 

 

“ประทับใจในทีมงาน รู้สึกว่าการทำงานแบบนี้มันเกิดความเป็นทีมร่วมกัน 

แต่ละคนถนัดงานคนละอย่างแต่ก็มาช่วยกัน” 

 

“คนที่ทำกิจกรรมได้เรียนรู้” ภญ.มยุรี กล้าณรงค์ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครอง  

ผู้บริโภค สรุปตบท้าย ในภาพรวมได้อย่างชัดเจน 

 

หัวใจของการถักทอเครือข่าย  
 

กิจกรรมในกลุ่มเยาวชนยังมีต่อเนื่องและพัฒนารูปแบบมาเรื่อยๆ เครือข่าย

เยาวชนในสถานศึกษา ในจังหวัดสมุทรสงครามที่แม้จะมีเครือข่าย อย.น้อย

เป็นแกนนำ แต่ก็สามารถบูรณาการการดำเนินงานสาธารณสุขต่างๆ เข้าด้วย

กันได้อย่างดี 

 

จากการถอดบทเรียนในครั้งนั้นและอีกหลายๆ ครั้งต่อมา พวกเราพบว่า ปัจจัย

ที่ทำให้การดำเนินงานเครือข่ายเยาวชนในสถานศึกษาประสบความสำเร็จได้แก่  
 

๑. การดำเนินงานโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง 

ทำให้กิจกรรมเครือข่ายสามารถดำเนินงานไปได้ด้วยดี เพราะมันสอดคล้องกับเด็ก 

ทั้งวิธีคิด และวิถีชีวิต นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมใน

สถานศึกษาด้วย 
 

๒. การใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน 

การกำหนดเป้าหมายร่วมกันของทีมงาน และเป็นเป้าหมายที่ควรจะเป็น มีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน การสร้าง

เครื่องมือต่างๆ ในการดำเนินกิจกรรม รวมทั้งการสรุปบทเรียนการดำเนินงาน

เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานในปีต่อไป ทำให้การดำเนินงานมีการพัฒนา

ไปเรื่อยๆ 

 

๓. การกำหนดบทบาทของแต่ละคนอย่างเหมาะสม 

ทีมงานหลายคนทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู และเด็ก ต่างมีจุดเด่นและมีความ

สามารถในคนละแบบ เมื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการดึงจุดเด่นของแต่ละ

คนมาเสริมในกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำสื่อกิจกรรมต่างๆ การให้เด็กเปลี่ยน

บทบาทเป็นครูประจำฐานเพื่อสอนน้องๆ ฯลฯ ทำให้งานดำเนินไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ นอกจากนี้การที่พี่ๆ เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้คิดค้นและพัฒนา

งานตนเองอย่างอิสระ โดยยืนดูอยู่ห่างๆ ยังเป็นการพัฒนาน้องๆ ไปในตัวด้วย 
 

๔. การให้ความสำคัญของการทำงานเป็นทีมด้วยความสุขและสร้างจุดร่วมเดียวกัน 

ยิ่งทำยิ่งผูกพัน เพราะทีมงานที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะทำให้เกิด

พลังในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างดี การที่เรากำหนดจุดเป้าหมายร่วมกัน

คือ “เด็กสมุทรสงครามสุขภาพดี” มันทำให้พวกเราซึ่งมาจากหลายๆ ฝ่าย 

หลายๆ กิจกรรม หลายๆ โครงการกลับบูรณาการงานที่แตกต่างให้กลมกลืน

ได้เป็นอย่างดี  
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๒.๒ปลาทูพิทักษ์สิทธิ
 

“ปลาทูฝูงนี้เป็นปลาทูบอดี้การ์ดครับ คอยทำหน้าที่เป็นหู เป็นตา และเป็นปากเสียง 

เพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังเป็นตัวแทนเครือข่ายหลักประกันสุขภาพ

ภาคประชาชน ใครเดือดเนื้อร้อนใจก็มักจะไหว้วานให้เป็นปากเป็นเสียงแทน” 

 

ด้วยเหตุที่ปลาทูฝูงนี้เจอแต่เรื่องเดือดร้อนของประชาชนและยังกล้าเป็นปาก เป็น

เสียงแทนประชาชนทำให้หลายๆ คนที่ไม่เข้าใจ จินตนาการเอาไปเองว่าปลาทูฝูง

นี้เรื่องมาก หัวรุนแรง ชอบโวยวาย ทั้งๆ ที่จริงหากเชื่อมร้อยเครือข่ายกันอย่าง

ดีแล้ว ปลาทูฝูงนี้จะเป็นกัลยาณมิตรที่ดี คอยทำหน้าที่ช่วยเฝ้าระวังสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

ให้กับเจ้าหน้าที่อย่างพวกเราด้วยซ้ำ  

  

ผมรู้จักกับเครือข่ายผู้บริโภคมานานนนนนน.......แล้ว ครับ (สังเกตจาก จำนวน

ตัว น ก็ได้) ตั้งแต่สมัยที่ผมเรียนจบใหม่ๆ ประมาณปี ๒๕๓๐ (พระช่วย! ผม

แก่ปานนี้เชียวหรือ) และได้ร่วมงานกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค แบบผลุบๆ โผล่ๆ 

มาหลายงาน และก็ต่อเนื่องมาจวบจนปัจจุบัน เมื่อมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคมี  

เครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม บุพเพสันนิวาสจึงมิอาจกั้น 

ผมเลยต้องมีเหตุ ตกร่องปล่องชิ้นผู้บริโภคกับเครือข่ายนี้อย่างถอนตัวไม่ขึ้น 

  
 

งานหนักไม่ว่าขอฮาไว้ก่อน 
 

เครือข่ายนี้เขามีกิจกรรมหลายอย่างครับ ทั้งกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้  

ด้านหลักประกันสุขภาพ แก่ประชาชนจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิภาคประชาชน 

การสำรวจผลิตภัณฑ์สินค้าที่ไม่มีคุณภาพ ฯลฯ และด้วยความที่เรา (หมายถึงผม

และเครือข่ายนี้) ต่างเป็นรักเก่ากันมาแต่ปางก่อน เครือข่ายนี้จึงมักมาติดต่อ  

ให้ผมไปร่วมงาน โดยเฉพาะด้านวิชาการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  

ด้านสุขภาพ บางทีก็ให้ไปช่วยงานที่เกี่ยวกับการฝึกทักษะการปฏิบัติงานด้านต่างๆ 

ด้วย ไหนๆ ก็ไหนๆ ด้วยความรักและศรัทธาในอุดมการณ์ของเครือข่าย หลังๆ 

ผมก็เลยเข้าไปร่วมกิจกรรมอื่นๆ ทั้งการฝึกทักษะเสริมให้ในบางเรื่อง เช่น การ

เป็นวิทยากรกระบวนการ การจับประเด็น ฯลฯ หลังๆ ก็ไปร่วมเฮฮาจัดทำแผน

กับเขาซะเลย ตามคติประจำตัวของผมที่ว่า “งานหนัก ไม่ว่าขอฮาไว้ก่อน” 

เพราะทุกครั้งที่เข้าไปร่วมงานกัน ก็มักจะมีเรื่อง ทั้งเฮทั้งฮา ร่วมกันเสมอๆ 

 
 

ยิ่งใกล้ยิ่งเข้าใจ 
 

บางคนอาจจะมองเครือข่ายภาคประชาชนที่มาทำงานคุ้มครองผู้บริโภค ว่าเป็น

พวกชอบโวย ทำให้ราชการเสียหาย เสียหน้า ว่าหย่อนสมรรถภาพ (ที่ไม่ใช่

ทางเพศแต่เป็นทางงาน) แต่หากเราได้ลงไปได้คลุกคลีตีโมงกับเขาแล้ว เราจะ

เข้าใจอะไรๆ มากขึ้น 
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ล่าสุดเครือข่ายนี้เขาจัดเวทีเผยแพร่ความรู้ด้านหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชน 

ผมเสนอให้เขาลองปรับรูปแบบการประชุมกัน โดยให้เริ่มจากการแบ่งเป็นกลุ่ม

เล็กๆ และขอให้ผู้บริโภคช่วยกันระดมสมองว่า “แต่ละคนเจออะไรที่คิดว่า

ตนเองถูกละเมิดสิทธิมาบ้าง?”  

 

แรกๆ เครื่องยังไม่ร้อน แต่ไม่นานครับ เริ่มมีคนแรก ก็มีคนต่อมา ภายในเวลา

ไม่นาน ปัญหาด้านการบริโภคที่ประชาชนแต่ละคนเจอก็ทะลักออกมาจนแทบ

จดไม่ทัน มันทำให้พวกเราเห็นว่าปัญหาหลายๆ เรื่องที่ผู้บริโภคถูกละเมิด มัน

เชื่อมโยงกันไปมามากมาย ในขณะที่ภาคราชการของพวกเรา มีการแบ่งหน้าที่ 

ความรับผิดชอบเป็นแผนก เป็นหน่วยงาน แต่ผู้บริโภคเขาไม่ได้แยกครับและ

เขาไม่รู้ด้วยครับว่าบางครั้งปัญหามันจะต้องขึ้นกับหน่วยไหนบ้าง 

  

“เราอยากให้มีจุดรับเรื่องร้องทุกข์จุดเดียว เป็นของภาคประชาชนยิ่งดี เพราะ

บางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันต้องไปร้องกับหน่วยไหน อุตส่าห์เสียเงินค่ารถไปร้อง 

สุดท้ายมันก็โยนกันไปมา นี่ยังไม่รู้นะว่า เรื่องที่ร้องจะเป็นความลับหรือเปล่า” 

“เราแค่ต้องการคำอธิบายเบื้องต้น แต่บางทีเรื่องมันก็เงียบหายไป เราไม่รู้

หรอกว่ามันไปถึงไหนแล้ว”  

 

เสียงสะท้อนของ พี่ยืน (นส.บุญยืน ศิริธรรม) และ พี่ณู (นส.เรณู ภู่อาวรณ์) สอง

แกนนำผู้บริโภค คนเก่งจากเวทีการประชุม คงบอกถึงเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างดี  

 

พวกเขาบอกว่าการที่พวกเขาไปร้องทุกข์ เพราะรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม 

แต่พวกเขาก็มักจะถูกเจ้าหน้าที่บางคน เข้าใจไปว่า มาโวยวาย มาตรวจสอบ 

ทั้งๆ ที่จริงแล้วเขาต้องการแค่คำอธิบาย บอกกล่าวให้เข้าใจ “ของแบบนี้ใคร

ไม่เจอกับตัวเองบ้างก็ไม่รู้สึกหรอก”  

  
 

ยิ่งใกล้ยิ่งได้ประโยชน์  
 

จากหลายๆ เวทีที่ผมพาน้องๆ เข้าไปร่วมงานกับเครือข่ายผู้บริโภคภาค

ประชาชน ไม่ว่าจะเข้าไปช่วยเป็นวิทยากรกระบวนการ หรือเข้าไปให้ความรู้

ด้านวิชาการก็ตาม การที่พวกเราเข้าไปด้วยใจที่เปิดรับ ด้วยสมองที่พร้อมจะ

เรียนรู้ มันทำให้พวกเราเห็นว่าเครือข่ายนี้ มีประโยชน์กับงานคุ้มครองผู้บริโภค

บรรยากาศการประชุมเครือข่าย 

ที่อำเภออัมพวา 

บรรยากาศการประชุมเครือข่ายที่อำเภอ 

บางคนที 
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มาก หลายๆ เรื่องที่พวกเราได้รับรู้จากเวที เราสามารถนำมาต่อยอดกับงาน

คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพของหน่วยงานได้ (เช่น ข้อมูลผู้บริโภคบางท่าน  

ไม่กล้ามาร้องทุกข์กับหน่วยงานราชการ ข้อมูลปัญหาของผู้บริโภค ที่ศูนย์

พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคภาคประชาชนรู้ก่อนเจ้าหน้าที่ ฯลฯ) หากเราสามารถเชื่อม

ข้อมูลต่างๆ ระหว่างเครือข่ายนี้กับหน่วยงานของเราได้ เราก็จะสามารถดำเนิน

การแก้ไขได้ทันเหตุการณ์ นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางในการส่งต่อข้อมูลข่าวสาร

จากภาคราชการให้เครือข่ายช่วยไปเผยแพร่ต่อได้ 

  

ตอนนี้เรากำลังพยายามสร้าง “ระบบการเตือนภัยเร่งด่วน” ร่วมกับภาค

ประชาชนอยู่ครับ 

 
 

ยิ่งใกล้ต่างยิ่งได้เรียนรู้ 
 

“ชอบตรงที่ มาอบรมให้กับพวกเราแบบตัวต่อตัว ได้ทั้งความรู้ ได้ทั้งเพื่อนสนุกดี” 

สร้างภาพฝันงานรับเรื่องร้องทุกข์ 

“ทำให้เราได้เห็นการทำงานเป็นระบบมากขึ้น เขียนโครงการเป็น” 

 

“ได้ความรู้ด้านวิชาการและกฎหมาย เราจะได้นำไปบอกต่อๆ เตือนคนที่เรา

รู้จักต่อไป” 

 

ไม่ใช่มีแต่พวกเราได้เรียนรู้จากเครือข่ายนะครับ เมื่อเราร่วมงานกันไปเรื่อยๆ 

เครือข่ายเองก็ได้เรียนรู้เรื่องอื่นๆ จากเราด้วย เครือข่ายผู้บริโภคภาคประชาชน

มีโอกาสเข้ามารับรู้มากขึ้นว่า การแก้ไขปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพมันไม่ได้

ง่ายๆ แบบที่เคยคิด มันมีความซับซ้อนจากปัจจัยอื่นๆ อีกมาก  

  

แต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม ความร่วมมือในการประสานการทำงานคุ้มครอง  

ผู้บริโภค ย่อมเป็นสิ่งที่จำเป็น ดังนั้นเรามักจะจบท้ายการหารือด้วยคำถามที่ว่า 

“แล้วเราจะร่วมมือกันอย่างไรดี?” 

  

“เป้าหมายร่วมกัน แต่แยกกันตี” 

 
 

หัวใจของการถักทอเครือข่าย  
 

เครือข่ายผู้บริโภคภาคประชาชน เป็นเครือข่ายสำคัญที่จะช่วยพวกเราในการ

คุ้มครองผู้บริโภค หลังจากที่พวกเราได้ร่วมงานกับเครือข่ายนี้ และได้มีโอกาส

ถอดบทเรียนการทำงานร่วมกัน เราพบว่ามีปัจจัยสำคัญที่ทำให้การเชื่อมโยง

เครือข่ายยืนยาวต่อเนื่องลงได้หลายปัจจัย 

 

๑. การเปิดใจให้กว้าง 

ลองเปิดใจตนเองให้กว้าง มองด้วยสายตาของผู้บริโภคที่เดือดร้อนบ้าง เราจะ

พบว่า พวกเขาต้องการคำอธิบาย หรือต้องการสะท้อนว่า “ผู้บริโภคที่เดือดร้อน
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อย่างพวกเขา ยังมีตัวตนอยู่ในสังคม” หากเราเดือดร้อนแบบเขา เราก็คงออก

มาเรียกร้องเช่นกัน ถ้ามองได้แบบนี้ เราจะเห็นถึงความกล้าหาญของพวกเขา ที่

บางครั้งอาจจะมากกว่าเราด้วยซ้ำ และมันจะทำให้การร่วมงานกันเป็นไปด้วย

ความเข้าใจ อาทรถึงความรู้สึกและเกิดเป็นมิตรภาพที่ดีในการร่วมกันขับเคลื่อน

งานได้ต่อไป 

 

๒. การต่อยอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  

เราต้องยอมรับว่า “ไม่มีใครรู้ไปหมดซะทุกเรื่อง” หลายเรื่องที่เราเองก็ไม่รู้ แต่

เครือข่ายผู้บริโภคภาคประชาชนซึ่งอยู่ใกล้ชิดชาวบ้านมากกว่าเขารับรู้ การที่

เครือข่ายผู้บริโภคภาคประชาชนไม่มีภาพลักษณ์ของระบบราชการไปขวางกั้น 

ผู้บริโภคที่เดือดร้อนจึงค่อนข้างไว้ใจ บางครั้งก็อาจจะเชื่อใจเขามากกว่าเรา

ด้วยซ้ำ นอกจากนี้การที่สมาชิกของเครือข่ายนี้อยู่ในพื้นที่ร่วมกับผู้บริโภค จึงมี

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัญหาด้านการบริโภคมากกว่าเรา ซึ่งเวลาส่วนใหญ่

อาจจะอยู่ในที่ทำงาน 

 

แต่ในอีกด้านหนึ่ง ปัญหาการบริโภคในปัจจุบัน มันลึกลับซับซ้อนมากขึ้น ยิ่ง

เป็นปัญหาจากการบริโภคผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ ซึ่งมันมีความซับซ้อน

ทั้งในแง่กฎหมาย การตลาดและวิชาการสุขภาพ ดังนั้นในบางเรื่องบางประเด็น 

เครือข่ายผู้บริโภคเองก็อาจจะขาดหรือเข้าไม่ถึงทักษะและองค์ความรู้ที่จำเป็น  

ในการดำเนินงานต่างๆ หากเรามีโอกาสนำความรู้ตรงนี้ไปบอกไปถ่ายทอด ก็

น่าจะเป็นสิ่งที่ดีต่อเขา 

 

ปัญหาที่เราอาจจะเจอคือ ต่างฝ่ายก็อาจจะเชื่อมั่นในวิธีคิดของตนเอง เพราะ

ต่างก็มีประสบการณ์ในด้านนี้มาพอสมควร ดังนั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ

ต่อยอดการทำงานจึงต้องอาศัย “กระบวนการเชิงบวก” เพื่อให้ต่างฝ่ายต่างได้

เรียนรู้และเข้าใจซึ่งกันและกัน 

๓. ให้ความสำคัญของการทำงานเป็นทีมด้วยความสุขและสร้างจุดร่วมเดียวกัน 

“เมื่อต่างฝ่ายต่างต้องการให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคแล้ว ทำไมเราไม่

ทำงานด้วยกันล่ะ?”  

 

หากเราสามารถประสานงานเพื่อทำงานด้วยกันได้ แต่ละฝ่ายก็จะได้รับสิ่งที่ดี

เพิ่มเข้ามามิใช่หรือ ภาครัฐเองก็จะได้คนที่จะมาช่วยเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวัง

ปัญหาในชุมชนให้ ภาคประชาชนก็จะได้ที่ปรึกษาในด้านต่างๆ 

 

เพียงแต่ทั้งสองฝ่ายต้องตระหนักว่า “อย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว เปิดใจเรียนรู้

ข้อจำกัดของแต่ละฝ่าย” สุดท้ายถึงจะแตกต่างอย่างไรก็ทำงานร่วมกันได้ 

เพราะปลายทางที่เราหวังคือสิ่งเดียวกัน 
 

๔. น้อมรับการตรวจสอบ 

สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ แม้เราจะทำงานคุ้มครองผู้บริโภค เราเองก็อาจ

จะถูกตรวจสอบจากประชาชน ผู้ที่เสียภาษีเป็นเงินเดือนให้เรากินเราใช้อยู่ทุก

วัน หากวันหนึ่งเราถูกตรวจสอบ ก็ให้ถือเสียว่าเป็นเรื่องปกติ “เป็นโอกาสดีซะ

อีก ที่จะทำให้เราได้มีโอกาสชี้แจงความจริง” 



บทที่สอง 

5�

๒.๓ปลาทูปลอดสารพิษ
 

“ปลาทูฝูงนี้ เสมือนปลาทูปลอดสารพิษ พวกเขารังเกียจสารฟอร์มาลีนและ  

ยาฆ่าแมลง ทุกชนิด ที่เจือปนในพืช ผัก ผลไม้ พวกเขาเที่ยวรณรงค์ให้ปลาทู

ฝูงอื่นๆ หันมาสนใจในเรื่องนี้เช่นเดียวกับเขา”  

  

“มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุทรสงคราม” เป็นอีกเครือข่ายหนึ่งในจังหวัด 

ที่ผมมีโอกาสเข้าร่วมงาน เครือข่ายนี้ที่เป็นที่รวมของภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ 

ในจังหวัด สมาชิกในเครือข่ายจะนำเอาความรู้ดีๆ ที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเสมอๆ ส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปทางด้านการเกษตร 

อาจเพราะมี พี่สรณพงษ์ บัวโรย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด

สมุทรสงคราม ซึ่งขยันและสนใจด้านการจัดการความรู้ มาเป็นหัวเรือใหญ่ 

นอกจากนี้ยังมี อาจารย์สมทรง แสงตะวัน อาจารย์โรงเรียนวัดบางพลับ เจ้าของ 

สวนส้มโอปลอดสารพิษ ที่พวกเราชาวแม่กลองรู้จักกันดีในชื่อ “สวนส้มโอ

อาจารย์สมทรง” เป็นที่ปรึกษาอีกท่านหนึ่ง 

  

เครือข่ายมหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นฯนี้ มีกิจกรรมต่อเนื่องมาเรื่อยๆ บาง

ครั้งก็มาเชิญผมไปเป็นวิทยากรสอนเรื่องอันตรายของสารเคมีทางการเกษตร  

ให้สมาชิกของกลุ่มฟังบ่อยๆ  

  
 
โอกาสวิ่งมาหา จะคว้าหรือจะหน ี
 

ประมาณกลางปี ๒๕๕๑ ผมได้มีโอกาสเจอกับ พี่สุวรรณา กลั่นแสง ผู้ประสาน 

งานสมัชชาสุขภาพ จังหวัดสมุทรสงคราม พี่สุวรรณา เป็นพี่ผมรู้จักมานาน  

ตั้งแต่รุ่นพ่อ รุ่นแม่ จนผมเรียนจบและย้ายกลับมาทำงานที่สมุทรสงคราม ก็

เลยมีโอกาสพบกันอีก พี่สุวรรณา เป็นสมาชิกสำคัญคนหนึ่งของเครือข่าย  

มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุทรสงคราม  

 

ผมและพี่สุวรรณามีชื่อเล่นว่า “ณุ” เหมือนกัน เวลาเราได้ยินใครเรียก “ณุ” เรา

ก็มักจะหันพร้อมๆ กัน (แต่เวลาใครด่า ยังไม่ทราบว่าใครจะหันก่อนนะครับ 

เพราะยังไม่เคยโดนด่าพร้อมๆ กันซะที) เมื่อพี่สุวรรณา ติดต่อชวนผมไปร่วม

ทีมงานสมัชชาสุขภาพ ประเด็น “พืช ผัก ผลไม้ปลอดภัย” ผมจึงรีบรับปากทันที  

 
 

ระดมสมองกันแบบบ้านๆ 
 

วันนั้น เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นชาวบ้านลุกขึ้นมาเขียนแผนที่ความคิด (Mind 

Map) กันอย่างคล่องแคล่ว แถมยังแซวกันไปแซวกันมา ยิ่งผมเป็นสมาชิกหน้าใหม่

เลยโดนแซวมากเป็นพิเศษ ทีแรกก็ได้แต่ยิ้ม แต่พอชักคุ้นกัน ผมก็ไม่สามารถ

สงบปาก (มาก) ของผมได้ สันดานเดิมเริ่มออก ดังนั้นหลังๆ จึงเป็นการดวลมุข 

ดวลสาระ สลับกันไปมา ระหว่างผมกับสมาชิกเครือข่ายนี้ จนถึงเวลาประมาณ 

๓ ทุ่ม การประชุมวันนั้น จึงจบลงด้วยความประทับใจ 
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หลังจากนั้น ผมก็ได้เข้าร่วมประชุมอย่างต่อเนื่องกับเครือข่ายนี้ อีกหลายครั้ง 

และจากการพูดคุยร่วมกันในประเด็น พืช ผัก ผลไม้ ปลอดภัย จึงนำไปสู่การ

จัดเวทีเครือข่ายเกษตรกรในจังหวัด ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ ห้อง

ประชุมศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม  

  
 

คำตอบอยู่ที่ใคร ? 
 

วันนั้นมีเกษตรกรเข้าร่วมประชุม ประมาณ ๑๐๐ กว่าคน มีการแบ่งหัวข้อ  

ในการพูดคุยระหว่างผมกับทีมเครือข่าย โดยผมรับผิดชอบในส่วนวิชาการ  

ด้านสุขภาพ ส่วนเครือข่ายรับผิดชอบในเรื่องกระบวนการ 

 

แต่อย่าคิดว่างานนี้จะเริ่มด้วยการบรรยายนะครับ เพราะหลังจากพิธีเปิด (ซึ่ง

เรียบง่ายมาก เพราะพี่สุวรรณา แกเปิดงานเอง แบบไม่ต้องรบกวนคนใหญ่คนโต

ให้เมื่อยตุ้ม) ผมก็นำเสนอสถานการณ์ผลการตรวจปริมาณยาฆ่าแมลง  

ในเลือดของเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงคราม ก่อนตบท้ายด้วยข้อมูลปริมาณ

ยาฆ่าแมลงในเลือดของกลุ่มเด็กประถมในจังหวัด 

 

“ยาฆ่าแมลงมันมาอยู่ในตัวของเด็กประถม ที่ไม่เคยได้ยุ่งเกี่ยวกับการฉีดพ่น  

ได้อย่างไร?” ผมทิ้งท้ายด้วยคำถามสั้นๆ  

 

หลังจากนั้นทีมงานก็แบ่งกลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่มย่อยๆ เพื่อระดมสมองใน

ประเด็นสถานการณ์การใช้สารเคมีในจังหวัด ซึ่งปรากฏว่าแต่ละกลุ่มได้ข้อมูล  

ที่หลากหลาย หลายเรื่องเป็นเรื่องที่เรานึกไม่ถึง เช่น การใช้ยาฆ่าแมลงที่งวง

มะพร้าว หรือกรณีที่ผู้รับซื้อเป็นผู้บังคับให้เกษตรกรต้องใช้สารเคมี ฯลฯ 

  
 

พี่สุวรรณา กลั่นแสง 
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ทางเลือกเพื่อทางรอด 
 

ผมเห็นหลายเวที ที่พวกนักวิชาการมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการพร่ำบ่นถึง

ปัญหาเดิมๆ ซ้ำไปซ้ำมา กล่าวโทษซึ่งกันและกันว่าใครเป็นต้นเหตุของปัญหา

มากกว่ากัน แต่ในเวทีนี้เราไม่อยากให้เสียเวลา เราจึงนำเข้าสู่ประเด็นคุยใน

หัวข้อต่อไป  

  

“พวกเราจะป้องกันอันตรายและลดความเสี่ยงจากสารพิษทางการเกษตรได้

อย่างไร?” 

 

คงเป็นเพราะเครื่องกำลังร้อน ไฟความคิดกำลังติด ถึงตอนนี้เหล่าเกษตรกร  

ทั้งหลาย จึงกลายร่างเป็นนักพูด ผสมกับนักพ่น ลุกขึ้นมาช่วยกันระดมหาวิธี

การป้องกันและลดความเสี่ยงจากสารพิษทางการเกษตร แต่ที่น่าทึ่งคือวิธีการ

มองของเกษตรกรครับ เพราะเขามองได้อย่างสอดคล้องกลมกลืนกับวิถีชีวิตเขา 

ทั้งการแสวงหาทางเลือก และวิถีเศรษฐกิจพอเพียง  

 
 
ส่งต่อไม้ที่ปลายฝัน 
 

วันรุ่งขึ้นมีการจัดเวทีกันต่อ แต่คราวนี้เครือข่ายเราได้เชิญ อบต.เข้าร่วมด้วย 

พวกเราเปิดโอกาสให้เกษตรกรในแต่ละกลุ่มลุกขึ้นมาเป็นตัวแทน นำเสนอเรื่องราว

ที่พวกเขาได้พูดคุยกันเมื่อวานให้ อบต.รับรู้ เกษตรกรบางท่านก็ตัดพ้อว่า อบต. 

เอาแต่สร้างถนน ไม่ยอมมาดูแลสุขภาพ 

 

“ไม่เคยมีใครมาบอกเรื่องสุขภาพให้ชัดเจนแบบนี้ เวลาประชุมส่วนใหญ่ก็พูดกัน

แต่เรื่องอื่นๆ” ตัวแทน อบต.ท่านหนึ่งลุกขึ้นมาชี้แจงที่ประชุม 

 

น่าแปลกที่ แม้ว่าเรื่องที่โต้เถียงกันนั้น น่าจะลุกลามใหญ่โต แต่บรรยากาศวันนั้น

กลับเต็มไปด้วยความเข้าใจ อาจเป็นเพราะทุกช่วงเราจะย้ำกันเสมอว่า  

 

“ไม่ว่าจะอย่างไร เราทุกคนล้วนต้องการให้คนในจังหวัดของเราสุขภาพดี จากพืช 

ผัก ผลไม้ ปลอดภัย ใช่หรือไม่?”  

 
 

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป็นไงครับ ชื่อแผนฟังดูหรูหรามีความหมายดีมั๊ยครับ อย่าคิดว่าเป็นชื่อที่ผม  

ตั้งให้นะครับ เป็นชื่อที่ชาวบ้านที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของ เครือข่ายมหาวิชชาลัย

ภูมิปัญญาท้องถิ่นสมุทรสงคราม เขาเป็นคนตั้งขึ้นมาให้ครับ เป็นแผนเบื้องต้น

คร่าวๆ ที่ผู้เข้าประชุมร่วมกันระดมสมองจัดทำขึ้น เพื่อนำเสนอยังองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยในแผนนี้จะมีแผนงานย่อยๆ ๓ แผน ภายใต้แนวทาง  

  

“สร้างเครือข่าย – ขยายความรู้ – เคียงคู่ด้วยเหตุผล”  

 
 

จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน 
 

ฟังดูคล้ายๆ เนื้อเพลง แต่เป็นสิ่งที่เครือข่ายนี้จะร่วมกันดำเนินการกันต่อไป  

ในอนาคตครับ เพราะภายหลังจากการจัดเวทีแล้ว พวกเราทั้งเครือข่ายได้กลับ

มาถอดบทเรียน และวางแผนการดำเนินงานสมัชชาสุขภาพ ในประเด็นพืช ผัก 

ผลไม้ ปลอดภัย ต่อเนื่องไปอีก ๒ ปีข้างหน้า โดยมีผมเข้าร่วมเป็นคณะวิชาการ

ของสมัชชาสุขภาพ จังหวัดสมุทรสงคราม เรียบร้อยมหาวิชชาลัยภูมิปัญญา

ท้องถิ่นสมุทรสงครามแล้วครับ 
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หัวใจของการถักทอเครือข่าย  
 

จากเรื่องราวที่เล่ามา ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่า การถักทอเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ 

พืช ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษนี้ มีปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำเร็จหลายประการ 

 

๑. การมองทุกสิ่งที่เข้ามาหาเราล้วนเป็นสิ่งมีค่าเป็นโอกาสในการพัฒนางานเครือข่าย  

หากผมทิ้งโอกาสที่วิ่งเข้ามาหา การเชื่อมร้อยกับเครือข่ายนี้คงไม่เกิดขึ้น “ทุก

สิ่งที่เข้ามาในชีวิตล้วนเป็นสิ่งมีค่า มันจะเป็นสิ่งที่เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้ ได้

พัฒนาตนเอง” ถ้าคิดได้อย่างนี้แล้ว มันจะทำให้เราไม่กลัวงาน และพร้อมที่จะ

พัฒนาตนเองตลอดเวลา 

 

๒. การต่อยอดความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

ทำให้เกิดการเติมเต็มความรู้ซึ่งกันและกัน ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ 

ขณะเดียวกันสมาชิกในเครือข่ายก็มีโอกาสได้รับความรู้ (ที่เขาเองก็ยังไม่เคยรู้) 

เช่นกัน ทำให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 

 

๓. ให้ความสำคัญของการทำงานเป็นทีมด้วยความสุขและสร้างจุดร่วมเดียวกัน 

เมื่อเริ่มงานด้วยรอยยิ้ม มันทำให้ทุกคนมีความสุข และอยากมาร่วมงานกันอีก 

และการที่เรากำหนดจุดเป้าหมายร่วมกันคือ “ช่วยกันสร้างสุขภาพที่ดีของคน

สมุทรสงคราม” มันทำให้พวกเราซึ่งมาจากหลายๆ ที่ มีความรู้สึกร่วมกัน 

ทำให้การหารือ และการดำเนินการต่างๆ ไม่หลงออกนอกประเด็น 

 

๔. การจัดการกระบวนการทำงานโดยใช้แนวทางการจัดการความรู ้

การกำหนดหัวปลา บ่งชี้ความรู้ที่จำเป็นเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาอย่างเป็นระบบมากขึ้น ทำให้การดำเนินงาน

ต่างๆ ของเครือข่ายประสบความสำเร็จ 
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๒.๔ปลาทูเขียวมะกอก
 

“ปลาทูฝูงนี้ผิวสีเขียวมะกอก แต่ระยะหลังๆ สีเขียวเริ่มจะซีด เพราะคนไข้

ทะลักโรงพยาบาล HA พล่านมาจ่อคอหอย บางคนก็ต้องคอยส่งงานPMQA 

หนำซ้ำบางจังหวะก็ซวนเซเพราะต้องสอดส่องดูแลผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย ปลาทู

ฝูงนี้เริ่มจะหมดแรงว่าย ได้แต่พยุงกายไปมา ไม่ให้จมกองงาน แต่ด้วยเหตุที่  

เหล่าฝูงปลามีใจสีเขียวมะกอกด้วยกัน มันจึงเกิดแรงฮึดขึ้นมาดำผุดดำว่ายกัน

ต่อไป” 

 
 
โอกาสมารีบคว้าไว้เถิดจะเกิดผล 
 

ปีที่ผ่านมา ผมได้รับการติดต่อจาก โครงการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่าง

สมเหตุผล (Antibiotics Smart Use : ASU) ของสำนักงานคณะกรรมกรรม

การอาหารและยา ชักชวนว่าจังหวัดสมุทรสงครามจะเข้าร่วมโครงการนี้มั๊ย  

ไม่ต้องรั้งรอให้เสียเวลาเลยครับ เพราะผมคิดว่าการที่พวกเราชาวเภสัชกร ซึ่ง

เป็นวิชาชีพ ที่สำคัญวิชาชีพหนึ่งในวงการสาธารณสุขจะลุกขึ้นมาทำสิ่งที่เป็น

ประโยชน์ต่อผู้ป่วย โดยเฉพาะเรื่องยาที่เป็นหน้าที่โดยตรงย่อมเป็นสิ่งที่ดี ผมชวน 

ภญ.นุชรินธ์ โตมาชา น้องเภสัชกรรุ่นใหม่ไฟแรงจากฝ่าย ไปร่วมประชุมที่

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และตั้งใจว่าจะกลับมาวางแผนดำเนิน

โครงการกันต่อในจังหวัด 

 

ผมเห็นหลายๆ จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการนำเสนอกิจกรรมที่แตกต่างหลาก

หลายมากมาย ก็ได้แต่นึกในใจว่า “แล้วตูจะทำอย่างไรกันดี?” เพราะจังหวัด

สมุทรสงครามเป็นจังหวัดเล็กๆ งบที่ได้มาก็คงไม่มากมายอะไร แต่สุดท้ายฟ้า  

ก็ประทานให้ผมเกิดอาการ ปิ๊งแว๊บ! ขึ้นมาจนได้ 

  

งาน คือเครื่องมือเชื่อมเครือข่าย 
 

“เราจะใช้โครงการนี้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมเครือข่ายเภสัชกรในจังหวัด”  

 

ผมเอ่ยให้ ภญ.นุชรินธ์ ทราบแนวทางในเบื้องต้น หลังจากนั้นพวกเราก็เริ่มวาง

แนวทางการดำเนินงานกัน โดยโทรไปชวนพี่ๆ น้องๆ เภสัชกรในจังหวัดมาเข้า

ร่วมโครงการ ซึ่งผลตอบรับของแฟนคลับของผมดีเยี่ยม เพราะพี่ๆ น้องๆ ทั้ง 3 

โรงพยาบาลล้วนเต็มใจ แถมน้องๆ ยังไปชวนคุณหมอมาร่วมทีมงานได้อีกด้วย 

  

พวกเราดูรายละเอียดกิจกรรมของโครงการตามแนวทางที่ส่วนกลางให้มา ส่วนใหญ่

จะเป็นการประสานงาน การจัดประชุมวิชาการและการรวบรวมข้อมูลต่างๆ 

 

“เภสัชกร น่าจะทำอะไรได้มากกว่านี้นะ พวกเรามาช่วยกันต่อยอดรายละเอียด

โครงการดีกว่า”  
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ผมเอ่ยปากกระตุ้นน้องๆ ชะรอยว่าผมคงมีกมลสันดานเป็นผู้นำม๊อบอยู่บ้าง 

งานนี้เลยไม่ยาก น้องๆ เริ่มตื่นตัวกันทันที 

 

“หนูเจอคนไข้แพ้ยาปฏิชีวนะบ่อยนะ” 

“งั้นทำไม เราไม่ทำ ADR ควบคู่ไปกับโครงการเลยล่ะ?” 

“ไหนๆ ก็ไหนๆ เราน่าจะทำเป็น APR เลยดีกว่า” 

 

เพียงแค่ปล่อยให้น้องๆ เขาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยไม่ครอบงำ 

สุดท้ายสิ่งดีๆ ก็ออกมาจนได้ 

 

โครงการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล (Antibiotic Smart Use) 

ของจังหวัดสมุทรสงครามจึงเริ่มดำเนินงานไปพร้อมๆ กับการดำเนินงานเครือข่าย

เภสัชกร และควบคู่ไปกับเรื่อง APR โดยมีน้องๆ เภสัชกรเป็นนางเอก ส่วนผม

เป็นเพียงคนคอยสนับสนุนให้กำลังใจและเสริมในบางกิจกรรมครับ 

  
 
ถ้าน้องมีดี พี่ๆ ก็ควรให้โอกาส 
 

การดำเนินงานของพวกเรา เราเน้นการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย (ทั้งแพทย์ 

พยาบาลและเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย) มากกว่าที่ตีปี๊บให้ดังแบบกลวงๆ พวก

เราเคลื่อนย้ายลงไปจัดกิจกรรมในแต่ละอำเภอ โดยให้น้องเภสัชกรแต่ละโรง

พยาบาลรับผิดชอบด้านวิชาการในพื้นที่ ส่วนเอกสารธุรการผมและทีมงาน

น้องๆ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะรับมาดำเนินงานเอง ทั้งนี้เพื่อลด

ภาระน้องๆ มากให้มากที่สุด เพราะเราถือว่า “เราได้โอกาสดีๆ ในชีวิตมามากกว่า

น้องแล้ว อะไรที่ช่วยแบ่งเบาภาระงานของน้องได้ พี่ๆ ควรจะพึงกระทำ”  

 

งานนี้เราได้เห็นศักยภาพของน้องๆ เภสัชกรมากครับ น้องๆ เขามีโอกาส

ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมากขึ้น ได้มีโอกาสติดตามงานต่างๆ 

จากเจ้าหน้าที่เหล่านั้น ผมเริ่มสังเกตว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเริ่มรู้จักน้องๆ 

เภสัชกรมากขึ้น หลังๆ เข้าก็เริ่มสนิท เป็นเพื่อนฝูง เป็นพี่เป็นน้องกัน ที่กล่าวมา
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ทั้งหมด ผมยกความดีให้กับมนุษย์สัมพันธ์อันยอดเยี่ยมของน้องๆ เภสัชกรครับ 

จากการดำเนินงาน เราได้คุณหมอหลายท่านที่สนใจร่วมเป็นทีมงานกับเรา ซึ่ง

จากผลการประเมินของทีมงานส่วนกลาง พบว่าคุณหมอที่ร่วมงานต่างก็พอใจ

กับโครงการนี้ ส่วนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ก็สะท้อนว่าอยากให้พวกเราชาว

เภสัชกร ลงมาจัดประชุมวิชาการ เผยแพร่ความรู้แบบนี้อีก เพราะเป็นการ

ประชุมที่พวกเขาได้ความรู้ที่จะนำไปใช้ได้จริง ได้โอกาสในการเข้าถึงข้อมูล

มากขึ้น และยังเป็นการประชุมที่ติดดิน คงเป็นเพราะพวกเราเดินลงจาก

หอคอยในจังหวัดลงไปหาเขาถึงพื้นที่ในแต่ละอำเภอ 

 

ในวันถอดบทเรียนร่วมกันระหว่าง พวกเราและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เราได้

แนวทางการดำเนินงานด้านเภสัชกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกมากมาย  

 

“ทำไมเราต้องรอให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วมาตามแก้ปัญหา

กัน ทำไมเราไม่สร้างระบบป้องกันความเสี่ยงโดยเอา Risk Management มา

จับเลยล่ะ”  

  

เสียงสะท้อนนี้คงทำให้ผมยิ้มขึ้นมาได้ น้องๆ เภสัชกรเริ่มมองงานเภสัชกรรม

เชิงระบบมากขึ้น ไฟในตัวเริ่มลุกโชนขึ้นมากันใหญ่ แต่ไม่ต้องกลัวว่าปลาจะสุก

นะครับ เพราะมันเป็นไฟแห่งอุดมการณ์ของวิชาชีพครับ (โห สำนวน) 

 

กู่ไม่ต้องกลับ เพราะเราจะขยับไปเรื่อยๆ 
 

หลังจากนั้นพวกเรา พี่ๆ น้องๆ เภสัชกรได้คุยกันอีกเรื่อยๆ แต่ละครั้งเราก็ได้

ต่อยอดความคิดกันออกไป ล่าสุดพวกเราชวนน้องๆ เภสัชกรจากศูนย์

วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงครามมาร่วมงานด้วย คุยไป กินไป เฮฮาแบบ

การประชุมร่วมกับ กพย. เพื่อขยายผลการดำเนินโครงการเฝ้าระวังปัญหายาสเตียรอยด์ ในเขต ๕ 

ได้สาระ สุดท้ายเราได้แนวทางที่น่าสนใจมากมาย เช่น พวกเราสนใจจะเริ่มทำ

โครงการเฝ้าระวังปัญหายาสเตียรอยด์ในจังหวัดและจะขยายไปทั้งเขต โดยจะ

ทำทั้งระบบให้ครบวงจร เรามีแผนที่พยายามจะพัฒนาให้แต่ละโรงพยาบาลเป็น

ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์

สุขภาพ และยังคิดการใหญ่พยายามจะขยายผลไปเชื่อมกับน้องๆ เภสัชกรที่อยู่

ภาคเอกชน เช่น ร้านยาด้วยครับ 

 

“เราอาจไม่สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แต่เราขอทำสิ่งเล็กๆ ด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่” 

คำพูดสั้นๆ ง่ายๆ ของ ภญ.นุชรินธ์ โตมาชา น้องเภสัชกรรุ่นใหม่ไฟแรง  

คนหนึ่ง คงจะสร้างความรู้สึกร่วมให้กับฝูงปลาทูเขียวมะกอกในการขับเคลื่อน

ไปข้างหน้าได้อย่างทรงพลัง 
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หัวใจของการถักทอเครือข่าย  
 

เครือข่ายเภสัชกรในจังหวัด จะคงดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ และจะไม่เป็นเครือข่าย  

ที่มีแต่ชื่อ แต่จะเป็นเครือข่ายที่จะเชื่อมร้อยเภสัชกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

เพื่อร่วมกันพัฒนางานเภสัชกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากขึ้น  

 

จากการถอดบทเรียนในหลายๆ ครั้งที่ผ่านมา พวกเราพบว่า ปัจจัยที่ทำให้การ

ดำเนินงานเครือข่ายเภสัชกรประสบความสำเร็จ ได้แก่  

  

๑. การพบปะพูดคุยอย่างสม่ำเสมอ 

หลายๆ ครั้งที่พวกเราเหนื่อยล้า และอ่อนแรงแต่เมื่อเราได้มาเจอกัน มันก่อ  

ให้เกิดความอบอุ่น การให้กำลังใจซึ่งกันและกัน และยิ่งเรามีกิจกรรมร่วมกัน 

มันยิ่งทำให้บรรยากาศเก่าๆ ของความเป็นพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ของวิชาชีพ 

กลับคืนมาอีก 
 

๒. การดำเนินงานโดยยึดอุดมการณ์ของวิชาชีพเป็นสิ่งนำ 

ผมได้ตามสถานการณ์วิชาชีพด้านต่างๆ ให้พวกเราทราบ ตลอดจนยกตัวอย่าง

ความเข้มแข็งของเครือข่ายเภสัชกรในจังหวัดอื่นๆ ให้ทราบด้วย และการที่ผม

มีโอกาสได้ร่วมงานวิชาชีพจากหลายๆ หน่วย ทั้งสภาเภสัชกรรม สถาบันการ

ศึกษา ตลอดจนภาคประชาสังคมต่างๆ ผมได้พยายามเชื่อมโยงสถานการณ์

เหล่านี้กับบทบาททางด้านวิชาชีพ เพื่อให้พวกเราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น ทำให้

มันเกิดการกระตุ้นอุดมการณ์ทางวิชาชีพของพวกเราได้เป็นอย่างดี ในการที่จะ

ร่วมมือกันสร้างเครือข่ายในจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนสิ่งดีๆ สู่ผู้บริโภค 

 

๓. คนต้นแบบและความใจกว้าง เสียสละของรุ่นพี่ๆ 

รุ่นพี่ๆ คือ “รุ่นที่ได้รับโอกาสมามากกว่าน้องๆ” การที่รุ่นพี่ๆ เภสัชกรในจังหวัด 

ยอมรับและเปิดโอกาสให้พวกเราได้แสดงความสามารถ เป็นสิ่งที่ทำให้น้องๆ 

ได้พัฒนาตนเอง กล้าคิด กล้าทำ กล้านำในความเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า  

 

และที่สำคัญการที่รุ่นพี่ๆ “ยอมเหนื่อย” ลงมาช่วยงานน้องๆ ลงมาร่วมทุกข์ 

ร่วมสุข ร่วมสนับสนุน ร่วมฟังความคิดเห็นน้องๆ มันจะทำให้น้องๆ ได้เกิด

พัฒนาการมากขึ้นเรื่อยๆ ดังที่ ภญ.นุชรินธ์ ได้สะท้อนความรู้สึกออกมาอย่าง

น่าสนใจว่า 

 

“คนต้นแบบ เป็นตัวอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำสอน” 

ซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะผมเองก็มีคนต้นแบบ ที่สร้างพลังศรัทธาในการ

ทำงานของผมหลายต่อหลายคน หลายยุคหลายสมัย ทำไมพวกเราจะ  

ไม่ถ่ายทอดพลังศรัทธาเหล่านี้ให้น้องๆ บ้างล่ะครับ 
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๔. การเปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านต่างๆ ที่มากขึ้น 

การเปิดโอกาสให้น้องๆ เภสัชกรได้เข้ามาร่วมงานกับเครือข่ายอื่นๆ มากขึ้น ทั้งใน

และนอกจังหวัด เช่น เครือข่ายภาคประชาชน เครือข่ายเพื่อนฝูงสาธารณสุข 

เครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม เครือข่ายด้านเด็กและเยาวชน ฯลฯ ไปจนถึงเครือข่าย

ระดับประเทศ เช่น แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส) แผนงาน

สร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย) นอกจากมันจะทำให้พวกน้องๆ

เภสัชกรได้รับความรู้มากขึ้นจากเดิม มันยังทำให้เกิดพัฒนาการต่อยอดความ

คิดของน้องๆ เภสัชกรไปเรื่อยๆ เหมือนดังสว่านที่พร้อมจะพุ่งไปข้างหน้า  
 
 

๕. กลมกลืนงานไปกับชีวิต 

“หากเราแยกงานของวิชาชีพออกจากชีวิต เราก็จะมองว่างานมันมาก แต่ความ

เป็นวิชาชีพมันอยู่ในตัวเราตลอดเวลา หากเรามองว่างานมันคือส่วนหนึ่งของ

ชีวิต ให้มันกลมกลืนไปกับชีวิต เราจะมีความสุขที่ได้ทำงาน”  

 

คำพูดที่ผมใช้เป็นแนวทางในการทำงานและมักยกมาแนะนำน้องๆ เภสัชกร  

อยู่เสมอคำพูดสั้นๆ แต่จริงใจนี้ กลับสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆ หลายคน

ดังที่ ภญ.สุวัสสา ลิ้มสัจจาพาณิชย์ น้องเภสัชกรรุ่นใหม่ไฟแรงอีกคนบอก  

ผมว่า 

 

“กลมกลืนการทำงานไปกับชีวิต แนวคิดที่ดีๆ จากพี่ณุ ทำให้ปุ๊กมีชีวิตใหม่ 

สนุกขึ้นและความเหนื่อยลดลง แม้ว่าจะยังไม่ถึงขนาดอินจนบรรลุ แต่ก็มีความ

สุขกับการทำงานมากขึ้น” 

๒.๕ฝูงเพื่อนปลาทูสีฟ้า
 

“ปลาทูฝูงนี้ เป็นปลาทูสีฟ้า เป็นปลาทูที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ มีเครือ

ข่ายใหญ่โตตั้งแต่ระดับจังหวัด ลงไปถึงอำเภอและตำบล เป็นฝูงปลาทูที่ผมเจอ

อยู่บ่อยๆ เจอกันเกือบทุกวัน ยิ่งจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดเล็กๆ แหวกว่าย

ไปทางไหนก็เจอฝูงปลาทูสีฟ้าเสมอๆ ขนาดผมเคยขับมอเตอร์ไซค์ล้มกลิ้งโค่โล่ 

แบบน่าอนาถอยู่ข้างทาง ภายในเวลาไม่กี่อึดใจ เรื่องราวก็ถ่ายทอดไป ทั้งจังหวัด 

ประมาณว่าเข็มหล่นเล่มเดียว สะเทือนไปทั้งมหาสมุทร” 

 
 

ซาลาเปามั๊ยคะ ? 
 

เครือข่ายเพื่อนสาธารณสุขนี้ เป็นเครือข่ายสำคัญที่มีส่วนสำเร็จกับงานคุ้มครอง

ผู้บริโภค อีกเครือข่ายหนึ่งแต่ด้วยเครือข่ายนี้มีพิกัดการทำงานอยู่ในจุดที่ใกล้ชิด
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กับชาวบ้านเครือข่ายนี้จึงได้รับความไว้วางใจ (ภาษาสุภาพของคำว่า“มอบหมาย

งาน” ครับ) จากแต่ละระดับ ตั้งแต่เบื้องบนไล่ลงมาเป็นทอดๆ สุดท้ายสิ่งที่ฟ้า

ประทานเลยไหลลงมารวมกันที่โรงพยาบาลชุมชน จนถึงสถานอีนามัย ซึ่งเป็นที่

รวมของงานทุกงาน ไม่ว่างานหลวง งานราษฎร์ งานสาธารณสุข และงานอีกร้อย

แปดพันเก้ากระทรวง มารวมที่นี่หมด ดูไปดูมาแล้วเหมือนห้าง เซเว่น อีเลฟเวน 

นะครับ  

 

และเนื่องจากส่วนใหญ่ของเครือข่ายนี้ เป็นด่านแรก ที่สัมผัสกับผู้ป่วยและ

ประชาชน ดังนั้น วันว่าง วันหยุดของเพื่อนเครือข่ายนี้ จึงแทบไม่ค่อยมีกับเขา 

นี่ขนาดยังไม่นับรวมว่าต้องปลีกเวลาไปร่วม งานบุญ งานฝากอื่นๆ อีก ดูๆ 

แล้วก็น่าเหนื่อยแทนครับ 

อยากบอกให้รู้ว่าคิดอะไร 
 

จากประสบการณ์ที่ได้ทำงานกับเครือข่ายนี้ บางท่านก็เป็นเสมือนญาติผู้ใหญ่  

ที่ผมเคารพนับถือ บางท่านก็เป็นเสมือนเพื่อนฝูงเฮฮา บางท่านก็เป็นน้องๆ ที่

น่ารัก และไม่รู้ว่าลักษณะส่วนใดของผมมีสภาพคล้ายกระโถนหรืออย่างไร 

(พยายามจะไม่เปรียบว่าเหมือนชักโครก) ผมจึงมีโอกาสได้รับรู้เรื่องราวคับอก

คับใจ ของเหล่าปัญหาที่พวกเขาไม่ต้องการเจอเป็นระลอกๆ เสมอ ยิ่งตอนไป

สัมมนาต่างจังหวัด เย็นย่ำค่ำคืน ล้อมวงกลางหาดทราย สุมหัวเฮฮากัน

สนุกสนาน มันส์ ไปกับเรื่องเล่าเคล้าความจริง จนกระทั่งน้ำลายแตกฟอง ใส่หน้า

ซึ่งกันและกันมาแล้ว (ดูๆ เหมือนๆ คนบ้าคุยกันชอบกล)  

 

เพื่อนฝูงเครือข่ายนี้ ต้องทำงานหลายๆ เรื่อง หากเราลองรับฟังปัญหาต่างๆ

ของเขาอย่างมีสติ (ไม่ใช่ไปตื่นเต้นกับเรื่องราวจนตัวสั่นแบบตัวอิจฉาในละคร

น้ำเน่า) เราจะยิ่งเห็นปัญหาในลักษณะบูรณาการ (ฟังดูทะแม่งๆ นะครับ ไม่รู้

ว่าเชิงบวกหรือลบกันแน่) เพราะปัญหาที่เรามองในฐานะเจ้าของงานมันมักจะ
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แยกเป็นเรื่องๆ แต่ในผู้ปฏิบัติ ปัญหาเหล่านี้มันจะปนเปเกี่ยวเนื่องกันไป ไม่ได้

แยกเป็นงานๆ แบบที่พวกเรามอง 

 

ปัญหาต่างๆ จากเพื่อนฝูงเหล่านี้มีมานานแล้ว มีมาเรื่อยๆ ส่วนกลางแก้ได้บ้าง

ไม่ได้บ้าง แต่ก็คงไม่มีวันจบสิ้น เพราะสถานการณ์มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ แต่

จากที่นั่งจับเข่าคุยกัน (หมายถึงสำนวนนะครับ คงไม่กล้าไปจับเข่าได้ทุกคน)  

 

ผมก็พอสรุปได้ว่าสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่เพื่อนฝูงเครือข่ายนี้ต้องการคือ “เสียง

สะท้อนของปัญหาของเขาได้ถูกส่งต่อ หรือได้รับไปปรับปรุงแก้ไขได้มากน้อย

เพียงใด” (อันที่จริงพวกเราก็คงอยากให้แก้ไขให้สำเร็จ แต่ท่าทางคงไม่ค่อยจะ

สำเร็จซะที หลังๆ พวกเขาเลยขอให้นำไปปรับบ้างก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลย)  

 
 
เพื่อนคู่คิดมิตรคู่งาน 
 

อีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบในการคบหาสมาคมกับเพื่อนฝูงเครือข่ายนี้คือ เขามักจะมี

ไอเดียดีๆ ที่สามารถปฏิบัติได้ในระดับชุมชนมากมาย เพียงแต่เขาไม่ค่อยนำ

มาเสนอให้ทราบ ยิ่งถ้าเจอบรรยากาศ คุณพ่อคุณแม่ รู้ดีไปซะทุกเรื่องของ  

ส่วนกลาง (ซึ่งความจริงก็รู้ผิดไปหลายเรื่อง) เขายิ่งไม่กล้าเล่าให้ใครฟัง 

 

ผมและน้องๆ เภสัชกรในฝ่ายเคยชวนเพื่อนฝูงพี่น้องในเครือข่ายนี้มาช่วยงาน

รณรงค์คุ้มครองผู้บริโภคหลายครั้ง เด็ดจริงๆ ครับ เพราะพวกเราพบว่าวรยุทธ์

ต่างๆ ของแต่ละท่านไม่เบาเลยทีเดียว ยิ่งผมเห็นทีมน้องๆ เภสัชกรกับทีม 

เครือข่ายเหล่านี้ทำงานด้วยกันอย่างสนุกสนาน ก็ยิ่งเห็นความยั่งยืนของการ

เชื่อมร้อยเครือข่ายมากขึ้น 

 

ทุกๆ ครั้งที่มีโอกาส พวกเรามักจะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเสนอๆ ยิ่งคนมีปาก 

(มาก) อย่างผม เวลาและสถานที่ไม่เป็นปัญหาครับ เจอกลางตลาด บนบันได 

หรือหน้าส้วม ก็ยังแซวไปคุยไปได้ ไม่มีปัญหา ประหนึ่งว่าไอเดียดีๆ มักจะ

ผสมกับความเป็นธรรมชาติแบบจริงใจ 

  
 

งัดออกมาเลย 
 

หลังๆ นี่ ผมยิ่งเห็นความงามในตัวของเพื่อนฝูงเครือข่ายนี้มากขึ้นเรื่อยๆ ประหนึ่ง 

เห็นเพชรฝังอยู่ในตม เห็นช้างเผือกจมอยู่ในป่า เห็นดาราอยู่ในกระจก (ประโยคหลัง

หมายถึงผมคนเดียว ถ้าไม่หลงตัวเองสุดๆ คงไม่มีใครกล้าพูดแบบผม) วันหนึ่ง 

ผมเลยลุกขึ้นมาชวนพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ ในแผนก ไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  

ร่วมกับเครือข่ายนี้ในรูปแบบใช้หัวใจร่วมกันในการประชุม  

  

ทีแรกก็ตั้งใจจะประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการในปีต่อไป แต่คิดไปคิดมา คนชอบ

ความเจ็บปวดแบบผมจึงเสนอว่า ขอจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โปรดด่า

พวกเราเถิด จะเกิดผล” ก็พูดให้ตกใจไปงั้นละครับ ความจริงก็คือเป็นการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยให้เครือข่ายเหล่านี้ มาสะท้อนการทำงานของพวกเรา 

แต่มีกติกาว่า “ด่าได้ สะท้อนได้ แรงก็ได้ แต่ต้องมีข้อเสนอแนะ หรือทางออก

ที่เป็นไปได้ด้วย” ฟังดูเหมือนพระเอกหนังไทยชอบกล 

แผนภาพที่ได้จากการพูดคุยระดมสมองของชาวบ้าน 
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และเพื่อให้แต่ละคนสะท้อนความคิดและข้อเสนอแนะออกมาได้อย่างเต็มที่ ผมได้

แบ่งการประชุมแยกเป็นอำเภอละวัน และในการประชุมกำหนดให้แต่ละกลุ่ม  

มีสมาชิกหลากหลาย ทั้งจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน 

เทศบาลและสถานีอนามัย หลังจากแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม  

เชิงปฏิบัติการให้ทุกคนทราบ จึงปล่อยให้เขาระดมสมองกันอย่างเต็มที่ สุดท้าย

การประชุมก็เสร็จสิ้นลงอย่างสวยงาม พร้อมแผนงานเชิงรุกที่เกิดจากการมีส่วน

ร่วมของเครือข่ายทั้งจังหวัด 

  
 

สิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้น 
 

“โอว์ว์...มันช่างสวยงามนี่กระไร”  

ผมอยากอุทานแบบ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดัง แต่ก็ไม่กล้า 

เพราะกลัวคนอื่นจะหาว่าผมบ้าซะก่อน เพราะเมื่อผมจับประเด็นที่เขานำเสนอ 

ทั้งประเด็นปัญหาและทางออกต่างๆ ช่วยกันสรุปและต่อยอดความคิด ร่วมกับ

เขาไปเรื่อยๆ สุดท้ายเลยได้แนวทาง การดำเนินงานของพวกเราแบบมีส่วนร่วม

กับเพื่อนๆ เครือข่ายสาธารณสุข คือ  

 

“ขยายเครือข่าย - กระจายความรู้ - มุ่งสู่การเฝ้าระวัง”  

  

ขยายเครือข่าย เพราะเราเห็นตรงกันว่า งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ คง

ไม่สามารถมีใครทำได้สำเร็จด้วยคนๆ เดียวหรือหน่วยงานเดียว ดังนั้นเราจึง

ต้องช่วยกันสร้างและแสวงหาเพื่อให้เกิดเครือข่ายที่เป็นเพื่อน เป็นกัลยาณมิตร 

มาช่วยกันทำงาน และที่สำคัญเครือข่ายเหล่านี้ต้องมีส่วนร่วมในการทำงานกับ

พวกเราด้วย ไม่ใช่เรียกมาสั่งการให้เขาทำ 

กระจายความรู้ เพราะเราเห็นตรงกันว่า หากเครือข่ายและผู้บริโภคต่างขาด

ความรู้ หรือไม่สามารถเข้าถึงความรู้ที่จำเป็นแล้ว การทำงานก็จะสำเร็จได้ยาก 

ดังนั้นเราเลยมีแผนที่จะลุกขึ้นมาปรับระบบข้อมูลข่าวสารต่างๆ กันใหม่ 

พยายามนำระบบสารสนเทศต่างๆ มาสนับสนุนเพื่อให้แต่ละเครือข่ายเข้าถึง

ข้อมูล ที่จำเป็นได้อย่างรวดเร็ว ทันสถานการณ์ รวมทั้งนำแนวทางการจัดการ

ความรู้ (Knowledge Management) มาใช้เป็นแนวทางดำเนินการ เพื่อดึง

ความรู้ดีๆ ที่ฝังอยู่ในเครือข่ายต่างๆ มาแลกเปลี่ยนกัน เพื่อแสวงหาความรู้

ใหม่ๆ ที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

  

มุ่งสู่การเฝ้าระวัง เพราะเราเห็นตรงกันว่าหากมัวแต่วิ่งตามปัญหา แล้วเมื่อไหร่

จะทัน ทำไมเราไม่หันมาจับมือกันเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันก่อนเกิดปัญหา? สุดท้าย

เราได้ช่วยกันคิดแผนงานย่อยๆ ขึ้นมาตามแนวทางนี้ เช่น การพัฒนาระบบ

เตือนภัยเร่งด่วน (Product Alert System) การนำเอาแนวทางการจัดการ

ความเสี่ยง (Risk Management) มาใช้ในการวางแผน รวมทั้งการพัฒนา

ระบบสื่อสารย้อนกลับของข้อมูล โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ “ศูนย์เฝ้าระวังความ

ปลอดภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพระดับอำเภอ” 

  

 จากที่พวกเราเริ่มใช้แนวทาง “ขยายเครือข่าย กระจายความรู้ มุ่งสู่การ

เฝ้าระวัง” เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่างๆ จากการถอดบทเรียนในแต่ละ

ช่วงพบว่า เครือข่ายเพื่อนๆ สาธารณสุข ค่อนข้างชอบใจ ดังที่สะท้อนออกมา 

 

“อยากให้ฝ่ายอื่นๆ ทำแบบนี้บ้าง”  

“ชอบ เพราะทำให้ได้พูดในสิ่งที่อยากพูด และเห็นความตั้งใจที่จะนำไปใช้ใน

การแก้ไขอย่างจริงจัง” 

“รู้สึกมีส่วนร่วมกับงานอย่างแท้จริง ไม่ใช่แค่ให้มานั่งฟังแล้วสรุปเอาเองว่าพวก

เรามีส่วนร่วม” 
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หัวใจของการถักทอเครือข่าย  
 

เครือข่ายเพื่อนๆ สาธารณสุข เป็นเครือข่ายที่เคียงบ่าเคียงไหล่ในการร่วมงาน

กับเราเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคมาโดยตลอด แต่ด้วยภาระงานที่ต่างฝ่ายต่างมาก 

ทำให้การประสานงานมันจึงเป็นไปตามหน้าที่การงาน แต่ในการทำงานเชื่อมร้อย

กับเครือข่ายนี้ เราพบว่ามันมีสิ่งสำคัญที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดความร่วมมือที่ดี  

มาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
 

๑. การฟังแบบได้ยิน 

บ่อยครั้งที่เพื่อนๆ ในเครือข่ายสาธารณสุขนี้ สะท้อนปัญหาหรือให้ข้อเสนอแก่

พวกเรา หากเราฟังแค่รับรู้ เขาก็จะแค่ได้พูด แต่จากการที่พวกเราเปลี่ยนวิธีการ

ฟังเป็น “การฟังแบบได้ยิน” ซึ่งเป็นการฟังอย่างเปิดหู เปิดใจ รับฟังอย่างเห็น

อกเห็นใจ ฟังแล้วคิดตามด้วยเหตุผล ฟังแบบไม่มีอคติ มันทำให้เรารับรู้ปัญหา

ของเขาได้มากขึ้น ได้เห็นความเกี่ยวเนื่องของปัญหาต่างๆ ทั้งระบบ หลายๆ 

แผนภาพที่ได้จากการพูดคุยระดมสมองของชาวบ้าน 

ข้อมูลทำให้เราได้ทั้งแง่คิดและการมองเชิงระบบร่วมไปกับเขาด้วย แต่ทั้งนี้การ

สะท้อนปัญหาต้องควบคู่ไปกับข้อเสนอแนะที่เป็นไปได้ด้วย 

 

๒. สร้างบรรยากาศการคุยให้เข้าถึงตัวเรา 

หลายครั้งที่เราจัดประชุม และใช้ชื่อว่าเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ แต่แท้จริง

แล้ว มันกลับเป็นแค่การประชุมเชิงปฏิบัติการเพียงชื่อและสถานที่เท่านั้น 

เพราะบรรยากาศมันไม่เอื้อให้แต่ละคนมีส่วนร่วม แม้จะมีการแบ่งกลุ่มก็เอา

ความสะดวกของผู้จัดเป็นตัวตั้ง เช่น ใช้สถานที่ที่คนจัดสะดวก การแบ่งกลุ่ม  

ที่มีจำนวนสมาชิกมากเกินไป การให้เวลาพูดคุยกันน้อยไป ฯลฯ สิ่งเหล่านี้มัน

ทำให้การพูดคุยระดมสมองเป็นไปแบบไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

 

สิ่งที่พวกเรายึดในเวลาดำเนินการตลอดมาคือ “การมีส่วนร่วม” ร่วมคิด ร่วม

สะท้อน แม้กระทั่งการร่วมสรุปผล ทุกครั้งที่มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ พวกเรา

จะให้ความสำคัญกับเพื่อนๆ เครือข่ายสาธารณสุขมาก พวกเราเลือกสถานที่  

ที่ไม่เป็นภาระของเขาในการเดินทาง บางครั้งเราก็ลงไปจัดเองที่อำเภอหรือ

ใกล้ๆ ที่ทำงานของเขา ให้ความสำคัญกับจำนวนคนในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้เขามี

โอกาสในการแสดงความคิดเห็นได้ทุกคน ให้เวลาและสร้างบรรยากาศในแนวราบ 

ลดความรู้สึกการบังคับบัญชาในระหว่างการระดมสมอง และสุดท้ายก็สรุปผล

การประชุมร่วมกัน 

 

๓. สร้างความมั่นใจให้กับเขา 

ความเห็นดีๆ ที่เพื่อนเครือข่ายสาธารณสุขเสนอ กลับไม่ค่อยได้ถูกนำไปใช้ 

ทั้งนี้อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ แต่เรื่องเหล่านี้พวกเขาไม่เคยรับทราบ ทำให้

นานๆ เข้าจึงทำให้พวกเขาเกิดความเบื่อหน่าย เพราะรู้สึกว่าพูดไปก็เท่านั้น 
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ในการดำเนินงานของพวกเรา เราถือว่าทุกความเห็นของเขามีค่า เมื่อได้ข้อสรุป

จากการประชุม พวกเราตกลงกันว่าจะพยายามนำไปดำเนินการต่อ หรือผลักดัน 

เท่าที่จะทำได้ ประมาณว่า “กัดไม่ปล่อย” (โปรดนึกถึงใบหน้า และกริยากัด

ของผมไปด้วย จะได้อรรถรสในการอ่านมากยิ่งขึ้น) และหากมีโอกาสก็แจ้ง

ความคืบหน้าให้เขาทราบเป็นระยะๆ สุดท้ายจะสำเร็จหรือไม่ ไม่ใช่ปัญหา 

เพราะทุกคนก็เข้าใจและรับรู้ว่ามันอาจเกิดจากหลายสาเหตุ แต่สิ่งสำคัญที่เขา

ได้จะรับรู้อย่างชัดเจนที่สุดคือ “ความจริงใจ ความตั้งใจของพวกเรา” นั่นเอง 

 

๔.เต็มใจให้บริการ 

หลายครั้งที่ผมและน้องๆ ได้รับการติดต่อให้ช่วยงาน พวกเราตกลงกันว่า อย่าไป

คิดว่ามีงานเพิ่ม แต่จงคิดว่า “โอกาสดีๆ กำลังมา” โอกาสที่จะได้เชื่อมความ

สัมพันธ์ที่ดี โอกาสที่จะได้ทดสอบและเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของเรา

เอง เมื่อคิดได้แล้วสิ่งที่เพื่อนๆ เครือข่ายสาธารณสุขเห็นบ่อยๆ คือ พวกเรา

พร้อมที่จะลงไปช่วยกับเขาตลอดเวลา บางครั้งถึงกับลงไปช่วยจัดเตรียมในเรื่อง

ต่างๆ ด้วย แม้พวกเราจะเหนื่อยในช่วงแรกๆ แต่ในระยะหลังๆ เรากลับพบว่า 

เราได้ทีมงานเครือข่ายเพิ่มมาอีกเรื่อยๆ เพิ่มขึ้นตลอดเวลาที่เราต้องการด้วยซ้ำ 

 

๕.ใช้แนวทางการจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นแนวทาง  

ในการดำเนินงานร่วมกัน 

การแก้ปัญหาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ไม่ได้มีแนวทางเดียวเท่านั้น บาง

กรณีอาจจะต้องใช้กฎหมาย บางกรณีอาจจะต้องใช้พลังขับเคลื่อนของสังคม 

หรือบางกรณีก็อาจใช้แค่วิธีการง่ายๆ ที่คิดค้นโดยชาวบ้านก็พอ แต่สิ่งเหล่านี้

จะเกิดไม่ได้เลย ถ้าเราไม่มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่มีกระบวนการ

แสวงหาสิ่งดีๆ ที่อยู่ในแต่ละตัวคนออกมาถ่ายทอดเพื่อ “เลือกรับ ปรับใช้”  

ให้เหมาะสม  

 

การที่พวกเราใช้แนวทางการจัดการความรู้ (KM) เป็นแนวทางในการดำเนิน

งาน ทำให้เราได้แนวทางใหม่ๆ ในการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขมากขึ้น  

ได้ความมั่นคงแข็งแรงของความสัมพันธ์เครือข่ายมากขึ้น สุดท้ายมันจะกลาย

เป็นพลังในการขับเคลื่อน เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ทั้งระบบ และที่สำคัญ

คือทั้งเราและเขาต่างก็ได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น 



บทสรุปการเรียนรู้ 
จากเหล่าสหายปลาทูแม่กลอง 

บทที่สาม 

 



เคล็ดลับ 

8�

บทเรียนจากฝูงปลาทู
 

จากประสบการณ์การทำงานเครือข่ายกับสหายปลาทูต่างๆ ในจังหวัด

สมุทรสงคราม ทั้งที่ประสบความสำเร็จ ล้มเหลว หรือผิดพลาด สิ่งต่างๆ เหล่านี้ 

ก่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อยอดความคิดอยู่เรื่อยๆ  

 

จากการถอดบทเรียนการทำงานร่วมกัน ระหว่างผม น้องๆ เภสัชกรในทีมงาน

และเครือข่ายสหายปลาทูทั้งหลาย ในหลายๆ ครั้ง หลายๆ โอกาส ต่างกรรม

ต่างวาระ พวกเราพบบทเรียนสำคัญที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ถึงปัจจัยสำคัญใน

การทำงานเครือข่ายให้สำเร็จและยั่งยืนต่อไป  

 

๑. การเปิดใจให้กว้างพร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา 

พวกเราทุกคน ล้วนไม่ได้ถูกออกแบบให้รู้หมดในทุกๆ เรื่อง การที่พวกเราเปิดใจ 

เปิดสมองตนเอง มองสิ่งต่างๆ ที่พบเห็นด้วยสายตาที่พร้อมจะเรียนรู้ “ไม่

ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว” จะทำให้เราได้เห็นสิ่งต่างๆ ที่เราไม่เคยได้รับรู้มากขึ้น 
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ทำให้เราเข้าใจเครือข่ายต่างๆ มากขึ้นไปด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการทำงาน

เครือข่ายของเราอย่างมาก 

 

๒. การมองภาคีเครือข่าย เสมือนครูที่สอนให้เราได้เรียนรู ้

เราจะพบว่า แต่ละเครือข่ายมีอะไรที่แตกต่างกัน มีเสน่ห์ต่างกันไป หากเรามอง

ด้วยใจที่พร้อมจะเรียนรู้ เราจะเห็นความแตกต่างเหล่านั้นและจะทำให้เราเข้าใจ

เขาและพร้อมที่จะร่วมงานไปกับเขาในด้านหรือมุมที่เหมาะสม นอกจากนี้  

การร่วมงานในลักษณะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ยังเป็นการเรียนรู้ที่เรา

ไม่สามารถหาได้จากห้องเรียนหรือตำราใดๆ เพราะเป็นการเรียนรู้จากของจริง 

จากชีวิตจริง 

 

๓. การมองเชิงระบบ 

การมองสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมต่างๆ รอบตัวเราในเชิงระบบ เราจะพบว่า 

ทุกสิ่งทุกอย่างมันเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน ระบบรอบๆ ตัวเรามันไม่ได้แยกเป็น

ส่วนๆ ให้เราจัดการได้ง่ายๆ แบบการทดลองในห้องทดลอง หรือแบบการ

ทำงานในโรงงาน ที่แม้คนเปลี่ยนมันก็ยังดำเนินงานไปได้เหมือนเดิม ในชีวิตจริง 

ระบบมันมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหว ต่อเนื่องกันตลอดเวลาเหมือนกลไก

ภายในร่างกายของเรา การเปลี่ยนแปลงบางจุด มันจะส่งผลกระทบ ไปยัง  

จุดอื่นๆ ได้ หากเราเข้าใจวิธีมองแบบนี้แล้ว การแก้ปัญหามันจะเคลื่อนร่วมกันไป 

กับการทำงานกับเครือข่าย เคลื่อนไปแบบบูรณาการไม่ใช่เคลื่อนแบบแยกเป็น

ส่วนๆ ที่เราต้องคอยวิ่งไปจัดการมันทั้งหมดด้วยตัวคนเดียว 

 

๔. การตั้งเป้าหมายร่วมกัน 

แต่ละเครือข่าย ล้วนมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เฉพาะตัว อย่างไรก็ตาม  

ผมเชื่อว่าปลายทางสุดท้าย พวกเราต่างล้วนต้องการให้เกิดสิ่งที่ดีๆ ขึ้นในสังคม 

หากเราสามารถสร้างเป้าหมายร่วมกันกับเครือข่าย โดยดึงสิ่งดีๆ ของแต่ละ  

เครือข่ายมาเป็นเป้าหมายร่วมกัน เราจะสามารถเดินไปข้างหน้าร่วมกับเครือข่าย

นั้นๆ ได้ และหากมองด้วยสายตาที่เปิดกว้าง บางทีเป้าหมายของเราอาจ  

จะเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายร่วมโดยที่เราคาดไม่ถึงก็ได้ 

 

๕. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือครูชั้นด ี

การเปิดโอกาสให้สมาชิกจากแต่ละเครือข่ายที่มาร่วมงานกัน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ มันคือเวทีที่ดีที่จะสนับสนุนให้เกิดการนำความรู้ในแต่ละคนออกมา เพื่อ

พัฒนาและสร้างองค์ความรู้ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิก

แต่ละคนเข้ามามีส่วนร่วมกันมากขึ้นด้วย  

 

๖. การเคลื่อนงานบนพื้นฐานความสุข  

ทุกเครือข่าย ทุกองค์กร ล้วนมีชีวิตจิตใจ มีความรู้สึกการทำงานในลักษณะจับมือ

กันเคลื่อนไปในแนวราบ เหนื่อยด้วยกัน สุขทุกข์ด้วยกัน จะยิ่งสร้างศรัทธา  

ให้แก่กัน ทำให้ทุกครั้งที่ทำงานด้วยกันมีความสุข เมื่อมีความสุขก็จะยิ่งอยาก

ทำงานด้วยกันต่อไปเรื่อยๆ  

 

๗. งานคือส่วนหนึ่งของชีวิต 

ทุกวันนี้พวกเราหลายคนมีความทุกข์ ทุกข์เพราะงานหนัก เพราะเราแยกงาน

ออกจากชีวิตของเราเอง หากเรามองงาน โดยเฉพาะงานสร้างเครือข่ายใน  

อีกแบบหนึ่ง โดยมองว่ามันคือส่วนหนึ่งของชีวิตเราเอง ชีวิตที่จะต้องมีเพื่อน  

มีสังคมที่ดีงามร่วมกัน เราจะมีความสุขที่ได้ทำงานเครือข่าย เพราะเราไม่ได้

ทำงานเพื่องานของเราแต่เรากำลังทำงาน 

 

“เพื่อสร้างสังคมที่ดีงาม สังคมที่มีเรา มีพ่อแม่พี่น้องตลอดจนคนที่เรารัก  

อยู่มากมาย” 



เคล็ดลับ 
การจัดเวทีแหวกว่าย 
กับเหล่าสหายปลาทู 
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การทำงานร่วมกับเครือข่ายต่างๆ นั้น กิจกรรมที่เรามักจะต้องเจอ

เสมอคือการจัดเวที หรือการจัดวงพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องต่างๆ  

ในโอกาสนี้ผมขอนำเสนอประสบการณ์ในการจัดเวทีแหวกว่ายร่วมกับเหล่าสหาย

ปลาทู เผื่อให้ผู้สนใจนำไปปรับใช้ในการทำงานของตนเอง 

 

เทคนิคและวิธีการต่างๆ ที่นำมาถ่ายทอดนี้ ผมได้มาจากการอ่าน จากการลองผิด

ลองถูก และจากการนำไปทดลองใช้ ทั้งที่เต็มใจ ไม่ค่อยเต็มใจ และที่ถูกบังคับ

ใจแบบกระทันหัน ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์เพราะประสบการณ์หนึ่งที่มีค่าของ

ชีวิต 

 
เตรียมพร้อมก่อนแหวกว่าย
 

เมื่อถึงคราวจะดังก็ยั้งไม่อยู่! หากเราได้รับโอกาสจากผู้อื่น มอบหมายให้ทำ

หน้าที่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เวทีระดมสมอง หรืออีกหลายๆ ชื่อแล้วแต่  
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จะเรียก อย่าเพิ่งตกใจนะครับ โอกาสที่ดีกำลังอยู่ตรงหน้าแล้วครับ หลังจาก

ปลาบปลื้มหรือสติแตกอย่างงดงามพอสมควรแล้ว ขอให้พวกเราตั้งสติให้มั่น 

ไม่ต้องถึงขนาดไปบนบานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับ เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ทั้งหลายคงไม่สามารถลงมาประทับร่างของเรา ในระหว่างการดำเนินงานได้ 

จงนึกเสมอว่า ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ลองเตรียมตัวง่ายๆ สบายๆ ตามที่แนะนำ

จะเกิดมรรคผลกว่า 

 

๑. ตั้งเป้าหมายของการประชุมให้ชัดเจน 

พิจารณาวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานให้ชัดเจนว่าต้องการให้ทำอะไร มีใคร

เกี่ยวข้องที่จะต้องเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้บ้าง และที่สำคัญคือสุดท้ายเมื่อดำเนิน

กิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว  

“เรามีเป้าหมายจะให้เกิดสิ่งใดขึ้นมา”  

 

๒. การประสานงานด้านธุรการ 

ขั้นตอนตรงนี้คงไม่ต้องแนะนำกันมาก เพราะพวกเราที่รับราชการน่าจะคุ้นเคย

กันอย่างดีแล้ว แต่ที่ต้องระวังคือในหนังสือเชิญควรมีรายละเอียดชัดเจนเพื่อที่  

ผู้ได้รับเชิญควรจะทราบได้เลยโดยไม่ต้องกลับมาสอบถามอีกให้เสียเวลา เช่น 

กิจกรรมนี้จะจัดที่ไหน เริ่มเวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ นอกจากนี้ควรระวังเรื่องภาษา

ด้วย เพราะบางครั้งเราเชิญกลุ่มเป้าหมายที่เป็นชาวบ้าน แต่เล่นกระหน่ำศัพท์

แสงเฉพาะกลุ่มในหนังสือเชิญ แล้วอย่างนี้ชาวบ้านหรือเครือข่ายที่ได้รับเชิญจะ

ไม่งงก็เกินไป งงไปงงมาเลยพาลตัดสินใจไม่มาจะดีกว่า อย่าลืมนะครับ ถ้าจะ

เชิญชาวบ้าน “ภาษาง่ายๆ ที่เขาอ่านได้ใจความ” จะเป็นประโยชน์กว่าภาษา  

ที่อวดภูมิสูงส่งแต่อ่านแล้วไม่รู้เรื่อง 

 

๓. การเตรียมเวที สถานที่ บรรยากาศ 

สถานที่ควรเลือกสถานที่ที่ชาวบ้านเดินทางสะดวก ไม่ใช่สำนักงานของเรา  

ตั้งอยู่ในซอกหลืบหลังภูเขา เราเองสะดวกก็เลยสั่งการเชิญชวนให้กลุ่มเป้าหมาย

ต้องถ่อสังขารมาร่วมกิจกรรมที่สำนักงานของเรา หน่วยราชการหลายๆ หน่วย 

กว่าชาวบ้านจะเดินมาถึง ก็ต้องเสี่ยงตายเกาะมอเตอร์ไซค์ผ่านทางหลวงเป็น 

กิโลๆ อย่างนี้เปลี่ยนสถานที่เถอะครับ อย่าปล่อยให้เขาต้องเสี่ยงเลยครับ  

ได้ไม่คุ้มเสีย 

 

บรรยากาศห้องประชุม ถือเป็นส่วนสำคัญครับ หากต้องการกิจกรรมการระดม

สมอง ควรจัดลักษณะห้องประชุม ทั้งโต๊ะ เก้าอี้ ให้เป็นกันเอง เป็นกลุ่มๆ

เหมาะสมกับการพูดคุย ไม่ใช่นั่งเรียงกันเป็นระเบียบแบบฟังพระสวดในงานศพ 

นึกง่ายๆ จัดโต๊ะ งานศพ งานแต่ง งานบวช ทำไมมันยังต่างกันเลย และที่

ต้องระวังคือหากต้องการระดมสมอง บรรยากาศควรเป็นแนวราบ เพื่อให้

สมาชิกทุกคนอยู่ในระดับเดียวกัน ไม่ใช่บางคนยังกับยกเก้าอี้ส่วนตัวมาจาก  

ที่ทำงาน ส่วนคนอื่นๆ นั่งเก้าอี้แบบโต๊ะจีน อย่างนี้บรรยากาศแนวราบคงไม่

เกิดแน่ๆ 

 

จำนวนคนเข้าร่วม ดูตามความเหมาะสมนะครับ บางเวทีผู้จัดเอาสะดวก ตัวเอง  

ขี้เกียจจัดบ่อยๆ ไม่อยากจัดหลายครั้ง แต่ดันไประบุว่ามีการการระดมสมอง 

แถมเชิญคนมาเป็นร้อย แบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มๆ ละ ๓๐ - ๔๐ คน อย่างนี้มันคง

ไม่ใช่ “การระดมสมอง” นะครับ จะหนักไปทาง “การระดมพล” มากกว่า การ

ระดมสมองที่ดี กลุ่มหนึ่งไม่ควรเกิน ๑๐ คนด้วยซ้ำไป แต่ก็ไม่ตายตัวครับ บาง

กรณีก็อาจจะเกินได้บ้าง แต่ไม่ควรมากเกินไป แต่ถ้าเป็นเวทีใหญ่ๆ ไม่ใช่จะ

ทำไม่ได้นะครับ เพราะบางเวทีเขาเชิญคนมาเป็นหลักร้อย แต่เขาสามารถแบ่ง

เป็นกลุ่มย่อยๆ กลุ่มละ ๑๐ – ๑๕ คน อย่างนี้ก็ได้ แต่ต้องประสานงานการ

ประชุมให้ดี มิฉะนั้นหากเกิดปัญหาขึ้นมาจะวุ่นวายจนคุมสถานการณ์ไม่อยู่ 
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อุปกรณ์ คือเครื่องมือช่วยในการประชุมครับ ยิ่งมีการแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพื่อ

ระดมสมอง ยิ่งต้องเตรียมอุปกรณ์ให้ครบ ควรมีกระดาษขาวแผ่นใหญ่ๆ พร้อม

ปากกาเส้นใหญ่สำหรับจดประเด็นในการพูดคุย และต้องเตรียมให้เพียงพอด้วย

นะครับ อย่าทำตัวเป็นโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร วางปากกาไว้กลุ่มละแท่ง  

มีกระดาษกลุ่มละแผ่น ดูอนาถาชอบกล พอหมึกหมด กระดาษไม่พอ ก็วุ่นวาย

ไปทั้งห้อง 

 

บางกลุ่มก็ทันสมัย เอาคอมพิวเตอร์ Notebook มาต่อกับเครื่องฉาย (LCD 

Projector) อันนี้ก็แล้วเศรษฐานะของเขานะครับ แต่ถ้าเราจนก็ต้องเจียม ไม่

ต้องไปกระเสือกกระสนจนเกิดทุกข์ คนเราทำบุญมาไม่เท่ากัน คิดแบบนี้จะได้

สบายใจ 

 

อีกสิ่งที่ต้องพึงระวังคือ ต้องอยู่บนความพอเพียงและสถานการณ์ที่เหมาะสมด้วย 

ไม่ใช่ไปจัดตามป่าตามเขา ไม่มีกระทั่งไฟฟ้าใช้ ก็เที่ยวร้องหาแต่คอมพิวเตอร์

Notebook เครื่องฉาย (LCD Projector) หรือต้องการขาตั้งเพื่อวางกระดาษ  

ที่จะเขียนให้ได้ ไม่ได้ก็โกรธ อย่างนี้ไม่ไหวครับ จากประสบการณ์ของผม  

ใช้แบบง่ายๆ เถอะครับ บางทีผมก็ยังอาศัยติดกระดาษกับผนังห้องด้วยซ้ำ ดังนั้น

การไปสำรวจสถานที่ก่อนจัดประชุม จะปลอดภัยที่สุด หากหาอุปกรณ์ที่ต้องการ

ไม่ได้จริงๆ บางทีเราก็ต้องประยุกต์เท่าที่มีนะครับ เพราะพวกนี้ถ้ามันขาดจริงๆ 

ก็ยังพอถูๆ ไถๆ ไปได้ เพราะหัวใจมันคือ “ปากและสมอง” ไม่ใช่กระดาษและ

อุปกรณ์ทั้งหลาย 

 

๔. ประธานและพิธีกรรมในการเปิดการประชุม 

ก่อนอื่นต้องเตือนว่า “หัวข้อนี้ผมพูดจากหลักการนะครับ ไม่ต้องไปพยายามนึก

หน้าตาใครต่อใครในอุดมคติ มันจะพลอยให้จิตใจเศร้าหมองไปเปล่าๆ” ส่วน

ใหญ่ภาคราชการมักจะให้ความสำคัญกับกิจกรรมช่วงนี้ จนผู้หลักผู้ใหญ่แทบ

ไม่เป็นอันทำงาน วันๆ ต้องวิ่งรอกเดินสายไปเปิดงานแบบดาราดังๆ ผู้ประสาน

งานก็ต้องคอยสลับคิวงานของท่านให้ลงตัว แถมเวลาเชิญมาเปิด ก็ต้องพยายาม

หาเรื่องให้ท่านบรรยาย หรือมอบหมายนโยบายนัยว่า “เพื่อเพิ่มความขลังของงาน” 

 

ตรงนี้พูดยากครับ ประธานบางท่านชอบความเรียบง่าย เวลาเปิดก็กระชับ 

แถมเวลาท่านบรรยายมอบหมายนโยบายต่างๆ ก็ฟังรู้เรื่องได้ใจความ อย่างนี้

ถือว่าผู้จัดทำแต่กรรมดี จึงโชคดีตั้งแต่เช้าทำนายว่างานน่าจะสำเร็จ แต่ตรงกัน

ข้าม ผู้ใหญ่บางท่านไม่รู้ว่าท่านมีปัญหาส่วนตัวหรืออย่างไร ชอบคิดว่าตนเอง

คือ “กูรู” (คือรู้ไปหมด จนไม่เหลือ) มาเปิดงานทีไร ก็พูดมันไปหลายๆ เรื่อง

แบบครอบจักรวาล แถมลืมไปว่าตัวเองไม่ใช่นักพูดแต่เป็นนักพล่าม เขาให้เวลา

แค่ ๓๐ นาทีก็ฟาดไปซะ ๑ – ๒ ชั่วโมง แบบไม่สะทกสะท้านว่ากำลังมีส่วน

ทำให้งานเขาเสียกระบวนไปตั้งแต่เริ่ม แต่บางทีก็น่าสงสารเพราะได้แต่พูดวน

ไปวนมา จนผู้จัดต้องคอยเปิดไฟลานบินกันให้ว่อนจะได้ลงมาซะที หากจะเช็ค

ว่าประธานเป็นแบบไหน ลองสังเกตจากสีหน้าของคนที่มาร่วมกิจกรรมก็ได้ แต่

ส่วนใหญ่เท่าที่เห็นมา แม้ผู้มาร่วมงานจะทำหน้าเบื่อหน่าย คุยกลบเสียง

บรรยายหรือ หาวหวอดๆ เพื่อให้ท่านประธานสำนึก แต่ประธานเหล่านี้มักไม่ค่อย

จะรู้สึกรู้สา ถ้าเจอแบบนี้ถือว่าชาติที่แล้ว ผู้จัดอาจทำบาปมามากครับกรรมเลย

มาตกในชาตินี้ ต้องปวดหัวกุมขมับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขยับร่นเวลากันวุ่นวาย 

 

ดังนั้นควรศึกษาให้ดีว่าประธานที่เชิญมามีลักษณะเป็นแบบไหน แล้วออกแบบ

กำหนดการให้สามารถป้องกันปัญหาล่วงหน้า จะได้ไม่ต้องมาเสียกระบวนในวันงาน 
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๕. วิทยากร 

หากเวทีนี้มีวิทยากรมาบรรยายด้วย เราควรประสานงานวิทยากรล่วงหน้าว่า 

ต้องการอุปกรณ์อะไรบ้างและเราเตรียมได้แค่ไหน เพราะบางครั้งวิทยากรบาง

ท่านก็ต้องการมากจนโอเวอร์ ผมเคยเจอวิทยากรที่เที่ยวขอดะ ตั้งแต่อุปกรณ์

คอมพิวเตอร์ต่างๆ ไปจนกระทั่งถึงเครื่องดื่มต้องเป็นประเภทนั้นประเภทนี้  

ที่หาไม่ค่อยได้ในช่วงนั้น คิดว่าถ้าไปเป็นไปได้ ชาตินี้ตูขอเชิญครั้งเดียวก็เกินพอ 

แล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็แล้วแต่สถานการณ์และตัวใคร ตัวมัน กรรมใครกรรมมัน

นะครับ ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว (หัดแก้ปัญหาเองซะมั่ง) นอกจากนี้ควรย้ำวิทยากร 

ให้ชัดเจนเรื่องเวลา บางคนเชิญมา ๑ ชั่วโมง ดันบรรยายแถมให้แบบไม่รู้  

ตัวเอง เพิ่มเป็น ๒ ชั่วโมง แม้ว่าจะดูดีเพราะคุ้มค่าราคาวิทยากร แต่อย่าลืมว่า

มันจะไปกระทบยังช่วงอื่นๆ ได้ หรือหากวิทยากรโดนเบียดชั่วโมงจากท่านประธาน 

หรือท่านอื่นๆ ในชั่วโมงก่อนหน้า ก็ควรกระซิบท่านด้วยว่าอาจจะต้องขออนุญาต

กระชับร่นเวลา เข้ามาบ้าง แต่บางทีเชิญมา ๑ ชั่วโมง แต่มากระซิบให้ร่นเหลือ

แค่ ๑๕ นาทีก็เคยเจอ อย่างนี้มันก็เกินไป 

 

๖. วิทยากรกระบวนการ 

หากเป็นการประชุมระดมสมอง หรือประชุมกลุ่มย่อย วิทยากรกระบวนการ 

(Facilitator) จะมีส่วนสำคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ที่นำกระบวนการประชุมไปสู่

เป้าหมายที่ต้องการ วิทยากรกระบวนการที่เก่งจะสามารถตั้งคำถาม จับประเด็น 

คุมประเด็นและสร้างบรรยากาศ เพื่อให้การประชุมบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

อย่างสวยงาม ดังนั้นเราจึงควรแสวงหาวิทยากรกระบวนการที่มีคุณสมบัติ  

ให้ใกล้เคียงตามที่บอกให้ได้มากที่สุด วิทยากรกระบวนการประเภทพูดเก่ง พูด

คล่อง แต่เข้าไปทีไร วงสนทนาแทบแตกเพราะแกเล่นพูดคนเดียว คนอื่นไม่ได้พูด 

แถมบางทียังไปพูดข่มชาวบ้านอีก วิทยากรกระบวนการแบบนี้ควรหลีกเลี่ยงนะ

ครับ  

 

นอกจากนี้ควรให้วิทยากรกระบวนการรู้รายละเอียดต่างๆ ของงานด้วย เช่น 

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ฯลฯ เพราะจะทำให้เขาสามารถดำเนินการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และหากเรามีการแบ่งกลุ่มย่อยๆ หลายๆ กลุ่มเราอาจจะต้องจัด

เตรียมวิทยากรกระบวนการหลักไว้ตรงกลาง และจัดให้มีมีวิทยากรกระบวน

การรองๆ ไป ประจำแต่ละกลุ่มด้วย 
  

๗. คนบันทึก 

ภาษาการจัดการความรู้ อาจเรียกว่าคุณลิขิต เพราะในการประชุมบางครั้งหาก

เราไม่จดบันทึกไว้ บางทีประชุมเสร็จก็ลืมไปแล้วว่าใครพูดอะไร มอบหมายงาน

อะไรไปให้ใครบ้าง 

 

ส่วนใหญ่เวลาประชุม พวกน้องใหม่ ลายมือสวยมักถูกเลือกให้ทำหน้าที่นี้ แต่

ผมถือว่ามีความเสี่ยงพอสมควรนะครับ เพราะคุณสมบัติที่ดีของคนที่จะบันทึก 

ควรเป็นคนที่จับประเด็นได้ดี บันทึกได้ครบทุกประเด็น ไม่ใช่ครบทุกพยางค์ที่

พูด บางครั้งเด็กๆ ที่จบใหม่ ประสบการณ์น้อย หรือไม่มีความรู้ในเรื่องที่

ประชุมก็อาจจะจดผิดๆ ถูกๆ จนหลงประเด็นได้ 

 

๘. คนคุมประเด็น 

แม้ว่าเราอาจจะมีวิทยากรกระบวนการที่เก่ง แต่ในการประชุมบางเวที หากเรา

เห็นว่าจำนวนสมาชิกในกลุ่มค่อนข้างมาก หรือแนวโน้มอาจจะมีข้อขัดแย้ง หรือ 

มีแต่พวกที่พูดคล่องพร้อมที่จะพูดออกนอกประเด็น (ตลอดเวลาที่วิทยากร

กระบวนการหันหลัง) เราอาจจะต้องเตรียมคนมาช่วยคุมประเด็นด้วย เพราะ

บางทีวิทยากรกระบวนการก็อาจจะเอาไม่อยู่เหมือนกัน 
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๙. อื่นๆ ตามสมควร 

พวกอาหารว่าง อาหารกลางวันก็พิจารณาตามความเหมาะสมนะครับ แต่ทั้งนี้

ควรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การประชุมด้วยดี หรือถ้าจะแหวกแนวไปบ้าง 

ก็ไม่ควรจะแหกโค้งจนคนอื่นๆ เอาไปซุบซิบนินทาได้ เช่น หัวข้อเกี่ยวกับเรื่อง 

ไขมัน ความดัน แต่ดันเลี้ยง เบเกอร์รี่ รับประทานกันจนครีมติดปากติดจมูก 

หรือประชุมสร้างสุขภาพ กลางคืนดันมีงานเลี้ยง ทั้งเหล้ายา ปลาปิ้ง เต็มคราบ 

อันนี้มันก็สวนกระแสความรู้สึกครับ 

 
กระบวนท่าแหวกว่ายส่ายหางอย่างสวยงาม
 

๑. การเปิดเวที กิจกรรมเร้าใจสร้างพลัง 

ในบางงานที่เป็นเวทีใหญ่ๆ ระดับชาติ มีงบหนาเงินหนัก บรรยากาศการเปิด

เวทีจะยิ่งใหญ่ เพราะขั้นตอนนี้มันจะเพิ่มความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ของงานครับ 

ผมเคยเห็นบางงานเขามีขบวนอัญเชิญธงหรือสัญลักษณ์เข้ามา พร้อมสาวงาม

ร่ายรำได้อย่างน่าประทับใจ แต่ถ้าเราไม่มีงบประมาณขนาดนั้นก็ไม่ต้องกังวล 

หรือไม่ต้องไปเที่ยวบีบบังคับให้ทีมของงานของเราลงไปร่ายรำ ตามพิธีกรรม

แบบนั้นแทนก็ได้ ทุกอย่างขึ้นกับความพอดีครับ 

 

แต่สิ่งที่สำคัญคือ “ก่อนเริ่มการระดมสมองเราต้องให้สมาชิกในกลุ่ม เข้าใจถึง

วัตถุประสงค์ของการจัดงานให้ตรงกัน” เพราะอย่าลืมว่า สมาชิกแต่ละคนมา

จากหลากหลายแหล่ง หลากหลายความคิด หลากหลายประสบการณ์ บางที

ถ้าไม่ปรับให้มองเป้าหมายที่ตรงกันมันจะยุ่งครับ  

 

นอกจากนี้ยังต้องกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเห็นถึง “ความสำคัญของตัวเขา  

ที่จะมีต่อการระดมสมองในครั้งนี้” เพราะหากเขาเห็นความสำคัญของตัวเขาใน

เรื่องนี้ โอกาสที่เขาจะแสดงความคิดเห็นย่อมจะมากขึ้น ขั้นตอนนี้วิทยากร

กระบวนการจะช่วยได้มากครับ วิทยากรกระบวนการเก่งๆ จะสามารถย่อย

ภาษายากๆ ที่เป็นทางการของผู้จัดมาถ่ายทอดให้สมาชิกในกลุ่มเข้าใจได้ง่าย 

นอกจากนี้ยังสามารถสร้างบรรยากาศ เร้าพลังให้สมาชิกในกลุ่มกล้าแสดงออก

ได้อีกด้วย 

 

๒. การคุมประเด็นและกระตุ้นการพูดคุย 

เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากในการประชุมกลุ่ม เราจะเห็นว่าหากวิทยากรกระบวน 

การไม่ทำหน้าที่คุมประเด็นแล้ว การพูดคุยในกลุ่มก็อาจจะเตลิดเข้ารกเข้าพงได ้

หรือบางครั้งในกลุ่มมีสมาชิกพูดไม่กี่คน บรรยากาศในกลุ่ม ก็จะน่าเบื่อหน่าย 

วิทยากรกระบวนการจำเป็นต้องกระตุ้นเพื่อให้คนที่ยังไม่ได้พูดมีโอกาสพูดบ้าง 

แต่ก็ไม่ควรไปกดดันสมาชิกมากเกินไป ควรเริ่มตั้งคำถามง่ายๆ เพื่อกระตุ้น

การมีส่วนร่วมของเขาจะดีกว่า นอกจากนี้ ถ้าในกลุ่มเริ่มจะมีการคุยกลุ่มย่อย 

วิทยากรกระบวนการก็ต้องพยายามดึงบรรยากาศให้กลับเข้ามาในเรื่อง  

ที่ต้องการให้ได้ 

 

๓. การบันทึก 

การเขียนบันทึกไม่ว่าจะเขียนบนกระดาษ หรือการพิมพ์ลงคอมพิวเตอร์ Note 

book นั้น มีส่วนต่อบรรยากาศในการประชุมครับ ผมเคยเห็นการประชุมที่  

ผู้เขียนกระดานพยายามจดทุกตัวอักษร ที่สมาชิกแต่ละท่านพูด สมาชิกก็ต้อง

มานั่งรอว่าเมื่อไหร่จะจดเสร็จถึงจะพูดต่อ ความคิดที่กำลังพรั่งพรูก็เลยพลอย

สะดุดเป็นช่วงๆ บางครั้งสมาชิกบางคนทำตัวเป็นนักพิสูจน์อักษร คอยตรวจ  

คำผิดตรวจตัวสะกดอีก 

 

ยิ่งพวกที่ชอบพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ Notebook ซึ่งมาต่อกับเครื่องฉาย (LCD 

Projector) ก็ต้องระวัง เพราะเวลามีการฉายขึ้นจอทีไร แทนที่สมาชิกจะให้

ความสำคัญกับสาระที่สมาชิกคนอื่นพูด สายตาและความสนใจของแต่ละคน 
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มันคอยจะจ้องไปที่จอ คอยดูตัวสะกด คอยบอกว่าจดไม่ครบ คอยร้องตะโกน

เวลาพิมพ์ภาษาไทยแล้วมันดันออกมาเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งๆ ที่จริงแล้ว

วัตถุประสงค์ของการบันทึกแบบเปิดเผยให้เห็นนั้น คือ “การบันทึกเพื่อให้

สมาชิกชัดเจนในประเด็นที่พูดคุย” เราไม่จำเป็นต้องบันทึกทุกตัวอักษร ส่วน

การบันทึกแบบละเอียด คือรายงานการประชุมซึ่งยังไม่จำเป็นในวงสนทนาช่วง

นั้นครับ 

 

๔. การถอดบทเรียน 

อย่างไรก็ตามไม่ว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นแบบสง่างามบรรลุตามวัตถุประสงค ์หรือ

ยับเยินเพราะข้อผิดพลาดต่างๆ พวกเราควรให้เวลาช่วงหนึ่งกับการถอดบท

เรียน เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้เรียนรู้ร่วมกันว่า วันนี้เขาได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นบ้าง 

หรือเมื่อเขากลับไปแล้วจะเกิดอะไรดีๆ ตามมา 

 

 “เราคาดหวังกับการประชุมนี้อย่างไรบ้าง” 

 “อะไรที่เรารู้สึกว่าได้มากกว่าที่คาดหวัง หรือน้อยกว่าที่คาดหวัง” 

 “อะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดผลแบบนั้น” 

 “หากมีการประชุมครั้งต่อไป เราอยากให้ผู้จัดปรับปรุงหรือเพิ่มเติมอะไรอีก” 

  

คำถามง่ายๆ ข้างต้นนี้คือตัวอย่างสำหรับกิจกรรมการถอดบทเรียนครับ 

 
 

สุดท้ายเมื่อขึ้นฝั่ง
 

สิ่งสำคัญหลังจากการจัดเวทีเสร็จสิ้น คือการถอดบทเรียน แต่การถอดบทเรียน

ครั้งนี้จะต่างจากการถอดบทเรียนในเวทีที่เราดำเนินการ เพราะเป็นการถอด  

บทเรียนการทำงานทั้งหมดของทีมงานภายหลังจากการจัดงานเสร็จ คำถามที่

ใช้ในการถอดบทเรียนก็คล้ายๆ กับการถอดบทเรียนกลุ่มย่อยครับ เพียงแต่เรา

ต้องพยายามสรุปให้ได้ว่า เราได้เรียนรู้อะไรจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และ

ในโอกาสต่อไปเราจะวางแผนกันอย่างไร 

 

นอกจากนี้ควรสรุปผลการจัดประชุม รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบด้วยโดยให้

มีรายละเอียดที่สำคัญชัดเจน เช่น การจัดกิจกรรมครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์

หรือไม่ อะไรคือสิ่งสนับสนุน อะไรคืออุปสรรคและควรมีข้อเสนอท้ายสุดว่าจะ

นำสิ่งที่ได้จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ไปทำอะไรต่อ  



ประวัติ คนผู้มีเพื่อนเป็นฝูงปลาทูแม่กลอง 
  

ภาณุโชติ ทองยัง เภสัชกรหนุ่ม ที่หนุ่มมานานแล้วและยังยืนยันว่าจะขอเป็น

หนุ่มตลอดไป จบการศึกษา เภสัชศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปี ๒๕๓๐ และสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ปี ๒๕๓๘  

 

สนใจงานกิจกรรมด้านอาสาพัฒนา มาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษา หลังจบการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี จึงได้สมัครไปทำงานที่โรงพยาบาลชุมชนปราสาท 

อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และต่อมาจึงได้ย้ายกลับมาทำงาน ที่บ้านเกิด

จังหวัดสมุทรสงคราม ในตำแหน่งเภสัชกร ประจำกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามจวบจนถึงปัจจุบัน  

 

ด้วยความที่สนใจงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเข้าเส้นเลือด จึงมีงานพิเศษที่

หนีไม่พ้นแวดวงของการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งการเป็นอาจารย์พิเศษให้กับคณะ

เภสัชศาสตร์สถาบันต่างๆ ในเรื่องคุ้มครองผู้บริโภค เป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ 

เป็นคอลัมน์นิสต์นิตยสารฉลาดซื้อ และหนังสืออื่นๆ ของมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค 

รวมทั้งจดหมายข่าวยาวิพากษ์ แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา 

(กพย)  

 

นอกจากนี้ยังเป็น เลขาธิการชมรมเภสัชกรจังหวัดสมุทรสงคราม กรรมการ

มูลนิธิเภสัชชนบท กรรมการและอนุกรรมการชุดต่างๆ ของสภาเภสัชกรรม 

กรรมการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ที่ปรึกษาหอการค้า

จังหวัดสมุทรสงคราม อาสาสมัครจดหมายบำบัดของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 

รวมทั้งเป็นอดีตประธานเภสัชกร สำนักงานสาธารณสุข ๒๕ จังหวัดภาคกลาง  

 

เคยได้รับการประกาศคุณงามความดี ที่เจ้าตัวก็เพิ่งนึกได้ว่ามีกับเข้าด้วยเหมือนกัน 

ตั้งแต่ ข้าราชการสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี ๒๕๓๘, ๒๕๔๒ และ ๒๕๔๖ 

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (รองอันดับหนึ่ง) ของจังหวัดสมุทรสงครามประจำปี 

๒๕๓๘, ๒๕๔๒ และ ๒๕๔๖ เกียรติบัตร กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 

ผู้ดำรงตนเป็นตัวอย่าง โครงการเมืองไทย เมืองคนดี ประจำปี พ.ศ.๒๕๔๗ 

 

ทุกวันนี้ยังคงมีความสุขกับการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับพี่ๆ เพื่อนๆ

น้องๆ เครือข่ายเภสัชกรและอีกหลายๆ เครือข่าย ทั้งในและนอกจังหวัดและ

จากดวงชะตาและเวลาตกฟากแล้ว คาดว่าคงจะต้องทำงานนี้ไปอีกนาน แสนนาน 

อย่างมีความสุข 




