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บอกกล่าว

รายงาน “สุขภาพคนไทย” ได้ก้าวสู่หน่ึงทศวรรษแล้ว ตลอด 10 ปี 

ท่ีผ่านมารายงานสุขภาพคนไทยได้ทำาหน้าท่ีบันทึกเหตุการณ์สำาคัญท่ี

เกดิขึน้ในแตล่ะปี นำาเสนอขอ้มลูท่ีสำาคญั และหยิบยกเรือ่งเดน่มานำาเสนอ

ประจำาแต่ละฉบับ เมื่อมองย้อนกลับไปจะเห็นว่าสถานการณ์บางอย่าง 

มพัีฒนาการ มกีารเปลีย่นแปลงไปในทางท่ีดขีึน้ บางสถานการณ ์กยั็งคง

วนเวียนหาทางออกไม่ได้ หรือย้อนกลับมาเป็นปัญหาใหม่ ทำาให้เห็นว่า

บางปัญหามีความสลับซับซ้อน และต้องการการปรับเปลี่ยนแนวคิดและ

โครงสรา้งเพ่ือคลีค่ลายปัญหา และตอ้งการความรว่มมอืรว่มใจจากทุกฝ่าย

ฉบับครบรอบ 10 ปีฉบับน้ี ทีมงานได้คัดเลือกสถานการณ์ท่ี 

เกิดขึน้ต่อเนือ่งและมคีวามส�าคญั 5 สถานการณ์ มาท�าการรวบรวมประมวล

และล�าดบัเหตุการณ์ย้อนหลงั เพ่ือให้เห็นภาพพัฒนาการของเรือ่งได้อย่าง

ต่อเน่ือง โดยทีมงานตั้งใจให้เป็นการสรุปปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นตามท่ี 

เป็นจริง โดยหลีกเลี่ยงท่ีน�าเสนอความเห็นหรือการวิเคราะห์ ด้วยเห็นว่า

หน้าท่ีของรายงานสุขภาพคนไทยคือการบันทึกเหตุการณ์เพ่ือให้เราได้

ทบทวนและเรียนรู้ต่อไป โดย 5 สถานการณ์ท่ีได้หยิบยกมาน�าเสนอคือ 

ความขดัแย้งทางการเมอืง ความไม่สงบในจังหวดัชายแดนภาคใต้ ปัญหา

เกี่ยวกับเรื่องเพศ ปัญหาภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติต่างๆ และสุดท้าย ได้แก่ 

เรื่องการปฏิรูประบบสุขภาพ ท่ีถือเป็นนวัตกรรมสังคมท่ีได้การร่วมคิด 

ร่วมท�าทั้งภาครัฐ ประชาชน และสังคม 
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ส่วนท่ีเพ่ิมพิเศษในฉบับน้ีอีกส่วนหนึง่คอื ตวัชีว้ดั โดยคดัเลอืกตวัชีว้ดัสขุภาพแห่งชาติ 

(National Health Indicator - NHI) มาน�าเสนอข้อมูลย้อนหลังในรอบ 10 ปี ซึ่งเห็นว่า 

สุขภาพของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต โดยเฉพาะคนไทย

มอีายุยืนยาวขึน้ ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างกน้็อยลง สิง่ท่ีเห็นได้ชดัคอืระบบบรกิารสขุภาพ

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการปฏิรูประบบสุขภาพเมื่อสิบปีก่อน ในปัจจุบัน 

คนไทยทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งผู้มีรายได้น้อยได้รับการคุ้มครองจากค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลที่มีราคาแพง แต่ปัญหา

สุขภาพบางอย่างกลับสูงขึ้น เช่น โรคเรื้อรังต่างๆ ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รายงานสุขภาพคนไทยฉบับน้ี ยังคงครบถ้วนด้วยเน้ือหาสาระท้ังเรื่องประจ�า 

ฉบับ รายงานสถานการณ์เด่นในรอบปี และตวัชีว้ดั โดยเรือ่งพิเศษประจ�าฉบับปีนี ้เสนอเรือ่ง 

“ปฏิรูปประเทศไทย: ปฏิรูปโครงสร้างอ�านาจเพ่ิมพลังพลเมือง” เป็นการจุดประกายทางออก

ของปัญหารากฐาน หรือเชิงโครงสร้างที่น�าไปสู่ความเหลื่อมล�้าและความไม่เป็นธรรมในสังคม 

โดยการสร้างความเข้มแข็งของประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเองได้

ส่วน สถานการณ์เด่นประจ�าปี 2556 ได้คัดเลือก 10 เรื่องราวส�าคัญๆ ในรอบปีท่ี

ผ่านมา เช่น จ�าน�าข้าว การขึ้นค่าแรง 300 บาท ผลกระทบของการค้าเสรีท่ีมีต่อทรัพย์สิน

ทางปัญญาต่อระบบยาของประเทศ เรื่องแร่ใยหิน เรื่องการใช้พลังงานของประเทศ และเรื่อง

มลพิษอุตสาหกรรม การท่ีประชาชนรบัรูส้ทิธิ บทบาทหน้าท่ีของตนเอง จนท�าให้เกดิมีจังหวดั

จัดการตนเองเกิดขึ้นในหลายๆ พื้นที่ เป็นต้น พร้อมทั้งรายงาน 4 เรื่องดีๆ ด้วย 

ในส่วนของตัวชี้วัด ได้เสนอ ตัวชี้วัด “ความมั่นคงมนุษย์” ที่รายงานของเราชี้ให้เห็น

ว่า สังคมไทยยังมีความไม่มั่นคงอยู่หลายเรื่อง ตามการจัดอันดับดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ 

ที่มีองค์ประกอบในเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและทางสังคม

คณะท�างานหวังเป็นอย่างย่ิงว่า “สุขภาพคนไทย 2556” ฉบับครบรอบหน่ึงทศวรรษ

จะมีข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์กับสังคมไทย และก่อให้เกิดการเรียนรู้จากอดีต เพ่ือน�าไปสู่สังคม

ที่เป็นสุขร่วมกันได้ต่อไป
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6 สุขภาพคนไทย 2556

นับตัง้แต่ “สุขภาพคนไทย 2546” ซ่ึงเป็นรายงานสุขภาพคนไทยฉบับแรกออก 

เผยแพร่จวบจนปัจจุบัน สถานการณ์ทางสุขภาพของประเทศไทยได้เปล่ียนแปลง 

ไปหลายเรื่อง บางด้านปรับปรุงพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่บางด้านก็ยังคงเป็น
ปัญหาซ่ึงยังไม่ได้รับการแก้ไขหรือส่งเสริมอย่างเพียงพอ 

การนำาเสนอตัวชีว้ดัสขุภาพในรอบ 10 ปี โดยตวัชีว้ดัท่ีนำาเสนอเป็นหลกั จะยึดตามกรอบตวัชีว้ดัสขุภาพ

แห่งชาติ หรือ National Health Indicator (NHI) ซึ่งมีท้ังสิ้น 12 หมวด ภายใต้องค์ประกอบ  

3 ด้าน ได้แก่ สถานะสุขภาพ ปัจจัยบ่งชี้สุขภาพ และระบบบริการสุขภาพ

วัดจากอายุคาดเฉลี่ย...สุขภาพโดยรวมคนไทย “ดีขึ้น”
อายุคาดเฉลี่ยเป็นตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ท่ีท�าให้เห็นการเปล่ียนแปลงทางสุขภาพของคนไทยในภาพรวม  

ซึ่งชัดเจนว่าดีขึ้นอย่างต่อเน่ืองเมื่อเทียบกับทศวรรษท่ีผ่านมา ระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2556 คนไทยมีอายุคาดเฉลี่ย

เม่ือแรกเกิดเพ่ิมขึ้นถึงกว่า 3 ปี ขณะท่ีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีก็เพ่ิมขึ้นกว่า 6 ปี แสดงว่าคนไทย 

มีอายุยืนขึ้นและมีสุขภาพดีขึ้นพร้อมๆ กัน
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อายุคาดเฉลี่ยคนไทยเม�อแรกเกิด ป พ.ศ. 2546, 2551, 2556 อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเม�อแรกเกิด ป พ.ศ. 2543, 2552

ป พ.ศ. ป พ.ศ.

ที่มา: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มา: อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี พ.ศ. 2543 จากองคการอนามัยโลก 
 อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี พ.ศ. 2552 จากคณะทำงานศึกษาภาระโรคและปจจัยเสี่ยง 

สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ

“สุขภาพคนไทย” 
ในรอบ 10 ปี
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7"สุขภาพคนไทย" ในรอบ 10 ปี

เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อมากขึ้น 
มะเร็งกับอุบัติเหตุยังเป็นสาเหตุ
การตายในอันดับต้นๆ 

การเจบ็ป่วยดว้ยโรคทีไ่มต่ดิต่อหรอืโรคเรือ้รงั

เพ่ิมมากขึน้ ตลอด 10 ปี ท่ีผ่านมา โดยเฉพาะความ

ดนัโลหิตสงู หัวใจ และเบาหวาน ซึง่มอัีตราผู้ป่วยใน

สงูถงึ 1,187 คน, 936 คน และ 849 คน ต่อประชากร

แสนคน ตามล�าดับ โรคเหล่าน้ีมีต้นตอหลักจาก

พฤติกรรมทางสุขภาพในด้านต่างๆ ท่ีไม่เหมาะสม

หรือไม่ได้รับการส่งเสริมและป้องกันที่เพียงพอ

ขณะเดียวกัน โรคมะเร็งและอุบัติเหตุยังถือ

เป็นสาเหตุการเสียชีวิต 2 อันดับแรกของคนไทยท่ี

สามารถป้องกันได้ โดยในปี 2554 คนไทยเสียชีวิต

ด้วยโรคมะเรง็ถงึ 95 คนต่อประชากรแสนคน เพ่ิมขึน้

จาก 79 คน เมื่อปี 2546 

ความผิดปกติทางจิตและอารมณ์มีมากขึ้น  
แต่อัตราการฆ่าตัวตายส�าเร็จลดลง 

แม้สุขภาพกายจะดีขึ้นในหลายด้าน แต่สุขภาพจิตกลับเป็นปัญหาท่ีเพ่ิมขึ้น ซึ่งความผิดปกติทางจิต และ

อารมณ ์รวมทั้งอาการเครยีดหรือความแปรปรวนทางจติใจของคนไทยมเีพิม่สูงขึ้นในรอบ 10 ปี ดว้ยปัญหาดงักล่าว 

จ�านวนผู้ป่วยในเพิ่มขึ้นจาก 138 คนต่อประชากรแสนคน ในปี 2546 เป็น 218 คน ในปี 2554 

อย่างไรก็ตาม อัตราผู้ป่วยท่ีเพ่ิมขึ้น อาจ

กล่าวได้ว่า ด้านหน่ึงเป็นเพราะจ�านวนผู้มปัีญหาทาง

จิตในประเทศเพ่ิมสูงขึ้น หรืออีกทางหน่ึงก็อาจเป็น

ผลมาจากระบบการเฝ้าระวังปัญหาและการบริการ

สขุภาพทางจิตมแีนวโน้มดขีึน้ ซึง่ท�าให้ผู้ป่วยสามารถ

เข้าถึงบริการทางสุขภาพจิตได้มากขึ้น 

หากพิจารณาตามกรอบตัวชี้วัดสุขภาพ 

แห่งชาติ การลดลงของอัตราการฆ่าตัวตายส�าเร็จ

ของคนไทย อาจให้ภาพสถานการณ์สขุภาพจิตท่ีดขีึน้

ในมิติหน่ึง แต่ก็ยังคงเป็นค�าถามและเรื่องท่ีต้อง 

เฝ้าระวังในมิติอื่นๆ 

อัตราผูปวยในดวยโรคไมติดตอที่สำคัญ 

ป พ.ศ.  2546-2554

การด�มแอลกอฮอล สูบบุหรี่ และการออกกำลังกาย 

ป พ.ศ. 2547, 2550, 2554

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
รวบรวมจากขอมูลสถิติสาธารณสุข 
สำนักนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข 
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ที่มา: การสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. 2547, 
2550, 2554 และการสำรวจพฤติกรรมการเลนกีฬาหรือออกกำลังกาย
ของประชากร พ.ศ. 2547, 2550, 2554, สำนักงานสถิติแหงชาติ
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ป พ.ศ. 

ที่มา: สถิติสาธารณสุข สำนักนโยบายและยุทธศาสตรกระทรวงสาธารณสุข 
อางอิงใน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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8 สุขภาพคนไทย 2556

ปัจจัยก�าหนดสุขภาพบางด้านดีขึ้น บางด้านแย่ลง
ครอบครัว ชุมชน สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยท่ีส�าคัญต่อสุขภาพของบุคคล  

แม้ในภาพรวมชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้น ชี้วัดจากดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยท่ีสูงขึ้น 

จากระดับต้องปรับปรุง (63.7) ในปี 2546 มาแตะในระดับปานกลาง (70.3) ในปี 2554 อย่างไรก็ตาม ก็ยังต้อง

มีการพัฒนาและปรับปรุงต่อไปให้อยู่ในระดับท่ีดีหรือดีมาก โดยเฉพาะในเรื่องครอบครัวและการเมืองของประเทศ 

ซึ่งดัชนีชี้วัดสะท้อนให้เห็นสถานการณ์ท่ีแย่ลงกว่าเมื่อ 10 ปีก่อน นอกจากน้ี ปัญหาเรื่องการกระจายรายได้และ

ความเหลื่อมล�้าทางสังคมในด้านต่างๆ ก็ยังเป็นประเด็นที่ต้องให้ความส�าคัญ

ร้อยละ 99.9 มีหลักประกันทางสุขภาพ ได้รับการคุ้มครอง 
จากค่ารักษาพยาบาลที่มีราคาแพง การเข้าถึงบริการสุขภาพดีขึ้น

นับต้ังแต่การด�าเนินนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในปี 2544 เป็นต้นมา หลักประกันทางสุขภาพ 

ท่ีมีในประเทศก็ขยายความครอบคลุมอย่างต่อเนื่อง จนกล่าวได้ว่าในปัจจุบัน คนไทยเกือบท้ังหมดมีหลักประกัน 

ทางสุขภาพท่ีช่วยให้เข้าถึงบริการทางสุขภาพท่ีจ�าเป็นได้ยามเจ็บป่วย และป้องกันภาวะล้มละลายของครัวเรือน 

จากค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลท่ีสูง รายจ่ายทางสุขภาพของภาคครัวเรือนในกลุ่มท่ีมีรายได้น้อยก็ลดลงต่อเนื่อง  

ซึ่งแต่เดิมมีสัดส่วนรายจ่ายสุขภาพต่อรายได้ที่สูงกว่าครัวเรือนกลุ่มอื่นค่อนข้างมาก

ดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย ป พ.ศ. 2546, 2554

หมายเหตุ: ระดับเรงแกไข (นอยกวารอยละ 59.9) ระดับตองปรับปรุง (รอยละ 60.0-69.9) 
ระดับปานกลาง (รอยละ 70.0-79.9) ระดับดี (รอยละ 80.0-89.9) 
และระดับดีมาก (รอยละ 90.0-100)

ที่มา: พ.ศ. 2546 จาก “ความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย: ปแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 
(มกราคม 2552)”, พ.ศ. 2554 จาก “รายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และติดตามความกาวหนาปแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11”, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

64.7  

68.1  

60.9  

68.9  

63.5  

54.2  

63.7  

72.6  

65.2  

76.5

77.6

70.6  

53.8  

70.3  

0 10 20 30 40 50 60 70 80

2554

2546

ภาพรวมดัชนีความอยูเย็นเปนสุข

สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล

สภาพแวดลอมและระบบนิเวศสมดุล

เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม

ชุมชนเขมแข็ง

ครอบครัวอบอุน

การมีสุขภาวะ
รอยละ

ความเหล�อมล้ำในรายไดและรายจายเพ�อการอุปโภคบริโภค 

ระหวางกลุมที่จนที่สุดและกลุมที่รวยที่สุด ป พ.ศ. 2545-2553

ที่มา: สำนักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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จำนวนครัวเรือนที่ประสบภาวะลมละลาย

จากคาใชจายในการรักษาพยาบาล ป พ.ศ.  2539-2552

รอยละของคนไทยที่มีหลักประกันสุขภาพ 

จำแนกตามประเภทของหลักประกัน ป พ.ศ. 2546, 2554

ที่มา: ภาวะสังคมไทย ไตรมาส 3 ป 2555, 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ที่มา: รายงานการประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาในชวงทศวรรษแรก (2544-2553), สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ป พ.ศ.
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9"สุขภาพคนไทย" ในรอบ 10 ปี

สัดสวนบุคลากรทางการแพทยตอประชากร

(แพทย ทันตแพทย และพยาบาลวิชาชีพ) ป พ.ศ. 2547-2553
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ที่มา: รายงานทรัพยากรสาธารณสุข สำนักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข, 2547-2553
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จากการพัฒนาระบบบริการ

สขุภาพในด้านต่างๆ และหลกัประกนั

ทางสุขภาพท่ีครอบคลมุเพ่ิมขึน้ อัตรา

การใช้บริการสุขภาพท้ังผู้ป่วยนอก 

และผู้ป่วยในของคนไทยก็เพ่ิมสูงขึ้น

ทุกปี บ่งชีว่้ามกีารเข้าถงึบรกิารสุขภาพ

ที่จ�าเป็นได้ดีขึ้น

อัตราการใชบริการผูปวยนอก ผูปวยใน ป พ.ศ. 2546-2553
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ที่มา: รายงานการประเมินระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาในชวงทศวรรษแรก (2544-2553)
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บริการผูปวยนอก

บริการผูปวยใน

การกระจาย
ทรัพยากร 
ทางการแพทย์ 
ยังคงกระจุกตัว

จากตวัเลขการกระจายตวั 

ของทรัพยากรสาธารณสุ ข  

โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ 

เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ ท่ีดู

เหมือนจะมีการกระจายไปสู ่

ภูมิภาคมากขึ้น แต่จริงๆ แล้ว

ยังคงกระจุกตัวอยู่ในเขตเมือง

ของกรุงเทพฯ และภาคกลาง 

ในสัดส่วนที่สูง (โดยเฉพาะหาก

นับรวมกับภาคเอกชน) ค�าถาม

เกี่ยวกับความเท ่าเทียมของ 

การเข้าถึงบริการและการได้รับ

บริการทางสุขภาพท่ีมีคุณภาพ

อย่างเสมอภาคของคนไทยจึง 

ยังคงมีอยู่ 
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10 สุขภาพคนไทย 2556

รายจ่ายสุขภาพต่อหัว 
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง  

ส่วนใหญ่มาจากรายจ่ายภาครัฐ
ระหว่างปี 2546 - 2553 รายจ่ายสุขภาพรวม 

ต่อหัวคนไทย เพ่ิมขึน้กว่า 1.8 เท่า จาก 3 พันกว่าบาท 

เป็น 6 พันกว่าบาท ซึ่ง 3 ใน 4 เป็นรายจ่ายสุขภาพ

จากภาครัฐ โดยสัดส่วนรายจ่ายทางสุขภาพรวมต่อ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพ่ิมขึน้เลก็น้อยจากร้อยละ 

3.6 เป็นร้อยละ 3.9 ในปี 2553 ถือว่าอยู่ในระดับท่ี 

ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ 

คุณภาพบริการและประสิทธิผลของระบบสุขภาพ... 
เป็นเรื่องที่ต้องติดตามและประเมินผล

แม้ในภาพรวมคนไทยจะมสีขุภาพท่ีดขีึน้ มหีลกัประกนัทางสขุภาพท่ีครอบคลมุ สามารถเข้าถงึบรกิารท่ีจ�าเป็น

ได้อย่างถ้วนหน้า และค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลท่ีน�าไปสู่ภาวะล้มละลายน้อยลง แต่ด้วยข้อจ�ากัดของข้อมูล 

ท่ีมีและความยากในการประเมินเปรียบเทียบ สถานการณ์เก่ียวกับคุณภาพของการรักษาพยาบาลท่ีคนไทยได้รับ  

และประสิทธิผลของระบบสุขภาพในรอบ 10 ปี ท่ีผ่านมา ยังคงเป็นเรื่องท่ีต้องมีการติดตามและประเมินผลต่อไป 

อย่างต่อเนื่อง

ที่มา: สุพล ลิมวัฒนานนท วิเคราะหจากขอมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
ของสำนักงานสถิติแหงชาติ ป 2535-2552
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สัดสวนรายจายสุขภาพภาครัฐ/รวม (%)

รายจายสุขภาพรวม/คน (บาท)

ที่มา: บัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติ
ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2553, 
สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหวางประเทศ
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รายจายทางสุขภาพตอผลิตภัณฑมวลรวม

ในประเทศป พ.ศ. 2546-2553
ร
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ที่มา: บัญชีรายจายสุขภาพแหงชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2553, 
สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ

ป พ.ศ.

รายจ่ายสขุภาพของครวัเรอืนท่ีจนท่ีสดุลดลงอย่างต่อเน่ือง ในขณะท่ีกลุม่รวยท่ีสุดค่อนข้างคงท่ี หากพิจารณา

เทียบกับผลการพัฒนาในระบบบริการสุขภาพและระบบประกันสุขภาพของไทยท่ีเกิดขึ้นมาโดยตลอดในช่วง 10 ปี 

ในมุมมองทางด้านประสิทธิภาพ นับว่าระบบสุขภาพของประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ  
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10 ตัวช้ีวัด
ความมัน่คงมนุษย์

สำาหรับการอ้างอิงบทความ:

โครงการสุขภาพคนไทย. 2556. ชื่อบทความ. สุขภาพคนไทย 2556  

(เลขหน้าของบทความ). นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล.

ตัวอย่าง

โครงการสขุภาพคนไทย. 2556. หลกัประกนัและความคุม้ครองทางสงัคม.  

สุขภาพคนไทย 2556 (หน้า 16-17). นครปฐม:  

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
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12 สุขภาพคนไทย 2556

10 ตัวช้ีวัด
ความมัน่คงมนุษย์

}ความมัน่คงมนุษย์ เป็นเร่ืองของการท่ีมนุษย์ทุกคนจะสามารถมีชีวิตอยู่โดยปลอดภัย
จากความเสี่ยงและภยัคกุคามตอ่การด�ารงชีพในรูปแบบตา่งๆ ไดรั้บหลักประกันการคุม้ครอง 

ที่เหมาะสมต่อเหตุการณ์ร้ายไม่คาดคิดที่อาจเกิดข้ึน รวมถึงได้รับโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อเติบโตและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมผู้อื่น~

สุขภาพคนไทย 2556 ฉบับน้ี น�าเสนอตัวชี้วัด  

“ความมั่นคงมนุษย์” ท้ัง 10 หมวด โดยมีกรอบ 

การน�าเสนอ 4 ส่วนด้วยกัน ดังนี้ 

ส ่วนแรก หมวดตัวชี้ วัด ท่ี 1 - 2 น�าเสนอ

สถานการณ์ท่ัวไปเกี่ยวกับความไม่มั่นคงท่ีเป็นข้อกังวล

ของสังคมไทย และหลักประกันการคุ้มครองทางสังคม 

ที่มีในปัจจุบัน 

ส่วนท่ีสอง หมวดตัวชีว้ดัท่ี 3-8 น�าเสนอสถานการณ์

ความมัน่คงและความไม่มัน่คงของมนุษย์ในประเดน็เฉพาะ

เรื่องคือ คุณภาพของคน พลังงาน สิ่งแวดล้อมและ 

ภัยธรรมชาติ อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

สทิธิบัตรยา และความมัน่คงระหว่างประเทศ ซึง่ล้วนเป็น 

ประเด็นร่วมสมัยท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ

ผู้คนในสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ส่วนท่ีสาม หมวดตัวชีว้ดัท่ี 9 - 10 น�าเสนอประเดน็ 

ท่ีเป็นปัญหาฐานรากของความไม่มั่นคงและความไม่เท่า

เทียมกันของมนุษย์ในสังคม อันเกิดจากความเหลื่อมล�้า

และความเป็นชายขอบของประชากรบางกลุ่ม 

จากการจัดอันดับดัชนีความมั่นคงของมนุษย์ 

(Human Security Index: HSI) ปี 2553 ของ 232 

ประเทศ ประเทศไทยอยู่ในอันดบัท่ี 103 โดยองค์ประกอบ

ความมั่นคงท่ียังคงมี “ความไม่มั่นคง” อยู่สูง ได้แก ่

องค์ประกอบด้านสังคมใน 4 เรื่องส�าคัญคือ หน่ึง... 

ความสงบสขุ โดยเฉพาะความสงบสขุและความปลอดภัย 

ภายในประเทศ สอง...การปกครอง ซึง่เกีย่วข้องกบัปัญหา

เสถียรภาพทางการเมือง ความรุนแรงและการคอรัปชั่น 

สาม...การศึกษาและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และสี่...

ความมั่นคงทางอาหาร ท้ังในด้านความเพียงพอและ 

การเข้าถึงอาหารของคนในประเทศ 

การสร้างหลักประกันและการให้ความคุ้มครอง

ทางสงัคม เป็นวธีิการจัดการความเสีย่งและความไม่มัน่คง

ของมนุษย์ท่ีส�าคญั ปัญหาหลกัในเรือ่งน้ีของประเทศไทย 

การท่ีคนในสังคมหน่ึงจะดำารงชีพอยู่ได้อย่างมั่นคงและผาสุก ปัจจัยท่ีมีความสำาคัญคงไม่ได้อยู่แค่ในระดับของ

ปัจเจกเท่าน้ัน น่ันเป็นเพราะภายใต้ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและโลกในปัจจุบัน ความไม่มั่นคงและ 

ภัยคกุคามท่ีมตีอ่ความม่ันคงของมนุษย์ มมีากมายหลากหลายรปูแบบ อีกท้ังยังมลีกัษณะท่ีซบัซอ้นและเชือ่มโยงถึงกนั

ในแต่ละประเด็น 
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1310 ตัวช้ีวัความมั่นคงมนุษย์

ได้แก่ ความแตกต่างและความไม่ทัดเทียมกันของระบบ

หลักประกนัทางสงัคมท่ีมใีห้แก่คนไทยในแต่ละกลุม่อาชพี 

การบริหารจดัการที่ยงัขาดการบูรณาการอย่างเหมาะสม 

รวมถึงข้อกังวลต่อเสถียรภาพทางการเงนิในระยะยาวของ

ระบบหลักประกันต่างๆ ที่มีในปัจจุบัน 

ในเรื่องพลังงาน ซ่ึงถือเป็นปัจจัยส�าคัญต่อ 

การด�ารงชีพของมนุษย์และการพัฒนาประเทศ การวาง

นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานท่ี 

เหมาะสม ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนเพ่ือสร้างความย่ังยืนทาง

พลังงานให้แก่ประเทศ โดยเฉพาะความพยายามลด 

การพ่ึงพิงพลังงานจากภายนอก เร่งพัฒนาและส่งเสริม

การใช้พลังงานหมุนเวียน อีกท้ังต้องเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการใช้พลงังานทุกชนิด เพ่ือให้ใช้พลงังานอย่างคุม้ค่า

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น 

ด้านสิง่แวดล้อม เห็นได้ชดัเจนว่าการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมิอากาศของโลกมีผลกระทบโดยตรงต่อการเกิด

ภัยพิบัติ หรือภัยธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ มากขึ้น  

จึงถอืเป็นความเสีย่งหน่ึงท่ีส�าคญัและมผีลกระทบต่อชวีติ

และทรพัย์สินของมนุษย์ ท้ังในระดบับุคคล ระดบัประเทศ 

และระดบัโลก ดงัน้ัน การบรหิารจัดการทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม รวมท้ังการวางแผนรับมือ

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ จึงถือเป็นเรื่องจ�าเป็นในโลกยุค

ปัจจุบัน

ขณะเดียวกัน สังคมไทยก็ก้าวเข้าสู ่ “สังคม 

ของคนสูงวัย” อย่างชัดเจนมากย่ิงขึ้น คนไทยมีอายุ

ยืนยาวขึน้ แต่จ�านวนเดก็ท่ีเกดิใหม่ในแต่ละปีกลบัลดลง 

อย่างไรก็ตาม การเพ่ิมปริมาณคงไม่ส�าคัญเท่ากับ 

การเร ่งพัฒนาคุณภาพด้านการเกิดและการเติบโต 

ของประชากรทุกคนให้ดีย่ิงขึ้น ซึ่งจะเป็นหลักประกัน 

ความมั่นคงท่ีส�าคัญท้ังของมนุษย์และของประเทศชาติ 

ในอนาคต ทั้งนี้มีหลายเรื่องที่ต้องให้ความส�าคัญ ได้แก่ 

ปัญหาการต้ังครรภ์ท่ีไม่พร้อม ปัญหาสุขภาวะของ 

เด็กปฐมวัย การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของ 

การศึกษา

แม้ทุกวันน้ีมีคนไทยเพียง 1 ใน 4 เท่าน้ันท่ี 

เข้าถึงและใช้อินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจ�า แต่การเติบโต

อย่างรวดเรว็ของสงัคมออนไลน์ กม็าพร้อมกบัอาชญากรรม

และภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ซ่ึงมีรูปแบบท่ีซับซ้อนและ

คาดไม่ถึง จึงถือเป็นอีกหน่ึงความเสี่ยงของมนุษย์ท่ี 

ทุกฝ่ายต้องช่วยกนัเฝ้าระวงั พร้อมกบัสร้างความตระหนัก

และจิตส�านึกให้ใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เนต็หรอืเทคโนโลยี

สารสนเทศในทิศทางที่เหมาะสมและสร้างสรรค์ 

เรือ่งสทิธิบัตรยา จากข้อมลูท่ีรวบรวมมาสะท้อน

ให้เห็นถึงผลกระทบของการคุ้มครองสิทธิบัตรท่ีมีต่อ 

ราคายาและค่าใช้จ่ายด้านยา โดยเฉพาะยาแผนปัจจุบัน  

ซึ่งถือเป็นค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพท่ีมีสัดส่วนสูงมากของ 

คนไทย ดงันัน้ การเร่งพัฒนาการวจัิยและนวตักรรมของ

ประเทศท่ีเกีย่วข้องกบัยาแผนโบราณซึง่เป็นฐานภูมปัิญญา

ดัง้เดมิของคนไทย เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถในการพ่ึงพา

ตนเอง ให้ผู้ป่วยมีโอกาสเข้าถึงยาเพิ่มมากขึ้น และช่วย

ลดภาระค่ายาท่ีมีราคาแพง จึงถือเป็นเรื่องท่ีต้องให ้

ความส�าคัญและส่งเสริมอย่างจริงจัง 

ขยับไกลออกไปถึงประเด็นระหว่างประเทศ  

เห็นได้ชัดเจนว่าสงครามหรือความขัดแย้งระหว่างชาติ

อาจไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนเท่าผลกระทบจากโลกาภิวัตน์และ

ภัยคกุคามจากรปูแบบการพัฒนาท่ีไร้พรมแดนในปัจจุบัน 

อาทิ ปัญหาความเหลื่อมล�้าทางการพัฒนาของแต่ละ

ประเทศ การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ  

รวมถึงข้อพิพาทจากปัญหาการจัดการทรัพยากรและ 

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมข้ามพรมแดน

ความเหลื่ อมล�้ าทาง เศรษฐกิจและสั งคม  

ท่ีเชื่อมโยงถึงรายได้ สิทธิ โอกาส อ�านาจและศักดิ์ศรี 

ถือเป็นฐานรากปัญหาของความไม่มั่นคงในชีวิตของ 

คนไทยรวมถงึสงัคมไทยในภาพรวมท้ังหมด เช่นเดยีวกบั

ปัญหาการเป็นชายขอบทางสงัคมของประชากรบางกลุม่

ซึ่งน�าไปสู่การถูกละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ ท้ังจากการ 

ตีตราหรือเลือกปฏิบัติของสังคม ก็เป็นอีกหน่ึงประเด็น 

ท่ีทุกฝ่ายต้องตระหนัก และต้องช่วยกันสร้างเสริม 

ให้มนุษย์ทุกคนในสังคมไทยมีความม่ันคงในการใช้ชีวิต 

และมีหลักประกันต่อความเสี่ยงต่างๆ อย่างเท่าเทียม

และถ้วนหน้า
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14 สุขภาพคนไทย 2556

ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มี
ความม่ันคงของมนุษย์ (Human 
Security Index: HSI) ระดับ 
ปานกลาง ขณะท่ีความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมถือว่า 
อยู่ในระดับที่ดี แต่ความมั่นคงทาง
สังคม โดยเฉพาะด้านความสงบสุข 
การปกครอง การศกึษา การเขา้ถึง 
ข่าวสาร และอาหาร ยังคงเป็น 
“ความไม่มั่นคง” ที่ต้องจับตา

ความไม่มัน่คง
}ความมัน่คงมนุษย์ของไทยติดอยู่ในอันดับ 103 จาก  
232 ประเทศ ความสงบสุขในสังคมยังเป็นประเด็นร้อน~

คณะท�ำงำนสุขภำพคนไทย

หมายเหตุ: ดัชนีความมั่นคงของมนุษย (Human Security Index) 
ประกอบดวยความมั่นคงใน 3 องคประกอบหลัก คือ 
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ทางสิ่งแวดลอม และทางสังคม

ที่มา: Global Human Security Index, Version 2.0

อันดับดัชนีความมั่นคงของมนุษยของประเทศไทย ใน 232 ประเทศ (ป พ.ศ. 2553)
อัน
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1

232

ความมั่นคง
ทางสังคม 149

ความสงบสุข 219

การปกครอง 187

อาหาร 126

สุขภาพ 82
ความหลากหลาย 97

การศึกษาและ
การเขาถึงขาวสาร 137

ดัชนี รวม 103

ความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ 92

ความมั่นคงทางสิ่งแวดลอม 63

ผลพวงจากความรุนแรงท่ีเกิดขึ้น

อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ท�าให้ดัชนีการก่อการร้ายโลก 

(Globa l Ter ro r i sm Index) ของ

ประเทศไทยอยู่ในล�าดับท่ี 8 จาก 158 

ประเทศท่ัวโลก ซึ่งสร้างความเสียหาย 

ท้ังต่อชีวิตและทรัพย์สินมากท่ีสุดในกลุ่ม

ประเทศอาเซียน 

ขณะท่ีดัชนีความสงบสุขโลก 

(Global Peace Index) ก็ จัดให ้

ประเทศไทยอยู่อันดับท่ี 126 จาก 158 

ประเทศท่ัวโลก ซึ่งถือว่าความสงบสุข 

ของประเทศยังอยู่ระดับท่ีต�่าเมื่อเทียบกับ

หลายประเทศในภูมิภาค 

หมายเหตุ: คาคะแนนดัชนีความสงบสุขโลกมีคาตั้งแต 1-5 โดย 1=มีความสงบสุขมาก 5=มีความสงบสุขนอย
ที่มา: Global Peace Index (Institute for Economics and Peace, 2012)

ดัชนีความสงบสุขโลก (Global Peace Index) ป พ.ศ. 2555

มาเลเชีย
สิงคโปร

อินโดนีเซีย ไทย
กัมพูชา

ฟลิปปนส พมาญี่ปุน
เวียดนาม
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อันดับที่ 126 
จาก 158 ประเทศ

หมายเหตุ: 0 = ไมมีเหตุกอการรายหรือผลกระทบ, 10 = มีเหตุกอการรายและผลกระทบสูงมาก
ที่มา: 2012 Global Terrorism Index: Capturing the Impact of Terrorism for the Last Decade

ดัชนีการกอการรายโลก (Global Terrorism Index) 
ป พ.ศ. 2554

มาเลเชีย
สิงคโปร ลาว

อินโดนีเซียไทย
กัมพูชา

ฟลิปปนส
พมา
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อันดับที่ 1 ในภูมิภาคอาเซียน
และอันดับที่ 8 จาก 158 ประเทศทั่วโลก

1
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1510 ตัวช้ีวัความมั่นคงมนุษย์

หมายเหตุ: 0 = คอรัปชั่นมากที่สุด, 100 = คอรัปชั่นนอยที่สุด
ที่มา: Transparency International, 2012

ดัชนีภาพลักษณการคอรัปชั่น (Corruption Perception Index) 
ของประเทศไทยเทียบประเทศในภูมิภาค ป พ.ศ. 2555

มาเลเชีย จีน
เกาหลีใต

บรูไน
สิงคโปร

อินโดนีเซียไทย
กัมพูชา

ฟลิปปนส
พมา

ญี่ปุน
เวียดนาม
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อันดับที่ 88 
จาก 176  ประเทศ

 รอยละของ
งบประมาณ
ภาครัฐรวม

รอยละของ GDP 

22.3

20.2

18.9

17.1

15.8

15.0

13.2

12.4

10.3

9.4

8.5
2.0

3.8

3.3

2.6

3.3

2.7

5.0

3.0

5.8

3.6

3.8

0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

หมายเหตุ: ขอมูลป 2553 (ยกเวน ญี่ปุน กัมพูชา 
ฟลิปปนส เกาหลีใต มาเลเซียเปน
ขอมูลในป พ.ศ. 2551-2552)

ที่มา: ฐานขอมูลดานการศึกษาของธนาคารโลก 
(The World Bank, 2012)

รอยละงบประมาณการศึกษาตอ GDP และตองบประมาณภาครัฐ

ไทย

ฮองกง

มาเลเซีย

อินโดนีเซีย

เกาหลีใต

ฟลิปปนส

ลาว

กัมพูชา

สิงคโปร

ญี่ปุน

บรูไน

หมายเหตุ: PISA - Program for International Student Assessment
ที่มา: Revamping the Thai Education System: Quality for all (Tangkitvanich & Sasiwuttiwat, 2012) 

จำนวนชั่วโมงการเรียนวิทยาศาสตรตอสัปดาห เปรียบเทียบกับผลคะแนนวิทยาศาสตร (PISA) ป พ.ศ. 2554
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จนที่สุด 10%

51% 
(1,534 บาทตอคน)

41% 
(2,047 บาทตอคน)

22% 
(2,797 บาทตอคน)

รวยที่สุด 10% ครัวเรือนทั้งหมด
(20 ลานครัวเรือน)

ที่มา: คำนวณจากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2554

คาใชจายดานอาหารและเครื่องดื่มของครัวเรือนไทย จำแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจ 

ตัวชี้วัดเหล่าน้ีสะท้อนถึงปัญหา 

“ความไม่สงบสุข” ท่ียังคงเป็นความเสี่ยง

และความเปราะบางท่ีส�าคญัต่อความมัน่คง

ทั้งของสังคมไทยและคนไทยทุกคน

นอกจากน้ัน ในสายตาของชาว 

ต่างชาติยังมองว่า ธรรมมาภิบาลทาง 

การเมืองและภาพลักษณ์การคอรัปชั่นของ

ไทยท่ียังคงย�่าแย่กว่าอีกหลายประเทศใน

ภูมิภาค ขณะเดียวกัน แม้ประเทศไทยจะ

ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาการศึกษา 

ไม่น้อยไปกว่าประเทศอ่ืน ซึง่ดไูด้จากตวัเลข

งบประมาณด้านการศกึษา เปรยีบเทียบกบั

งบประมาณภาครฐัโดยรวม และผลติภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ แต่อย่างไรก็ตาม ผล

การประเมินความรู้และทักษะของนักเรียน

ในวิชาต่างๆ กลับยังอยู่ในระดับท่ีต�่ากว่า

อีกหลายประเทศ ท�าให ้คุณภาพและ

ประสิทธิผลของระบบการศึกษาภายใน

ประเทศ เป็นสิ่งท่ีต ้องตั้งค�าถามและ

พิจารณาแก้ไข

ส่วนความม่ันคงทางอาหาร ท้ังใน

ประเดน็การมอีาหารท่ีเพียงพอในเชงิปรมิาณ

และคณุภาพ การเข้าถงึอาหารของคนไทย

ทุกคน การใช้ประโยชน์อาหารอย่างเหมาะสม  

และความย่ังยืนของการผลติอาหารถือเป็น

อีกหน่ึงประเด็นท่ีส�าคัญต่อความมั่นคง 

ของมนุษย์ในสังคมไทย การปฏิรูปภาค

การเกษตรและระบบการผลิตอาหารของ

ไทย จึงเป็นทางออกท่ีทุกภาคส่วนต้อง 

ช่วยกันก�าหนดแนวทางด�าเนินการให้เกิด

ความมั่นคงและเป็นธรรม
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2

16 สุขภาพคนไทย 2556
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ขาราชการ
ลูกจางเอกชนนอกภาคเกษตรกิจการ 10 คนขึ้นไป
ลูกจางเอกชนนอกภาคเกษตรกิจการนอยกวา 10 คนขึ้นไป
ลูกจางภาคเกษตร
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รายไดตอเดือนของคนทำงานกลุมตางๆ ป พ.ศ. 

หมายเหตุ: *ตองสมทบเงินเขากองทุน   **เปนการออมโดยสมัครใจผานกองทุนการออมแหงชาติที่กำลังจัดตั้งในป พ.ศ. 2555

ที่มา: 
ของประชากร ไตรมาส 3 
ป พ.ศ. 2544-2554, 

ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
และลูกจางเอกชนนอกภาคเกษตร 

ไดรับการคุมครองทางสังคมคอนขางดี 
อีกทั้งมีรายไดเฉลี่ยที่สูงกวา 2 เทา

ของลูกจางเอกชนในภาคเกษตรซึ่งไดรับ
การคุมครองทางสังคมที่ต่ำที่สุด

  เจ็บปวย คลอดบุตร เสียชีวิต ทุพพลภาพ เงินสงเคราะห เงินชวยเหลือ ชราภาพ วางงาน สงเคราะห (พิการ 
           บุตร การศึกษาบุตร   ตกยาก ประสบภัยพิบัติ)

ขาราชการ √ √ √ √  √ √  √
พนักงานรัฐวิสาหกิจ √ √ √ √ √ √ √  √
ครูโรงเรียนเอกชน* √ √ √ √ √ √ √  √
ลูกจางเอกชน
นอกภาคเกษตร* √ √ √ √ √  √ √ √
ลูกจางเอกชน
ภาคเกษตร และอื่นๆ √      √**  √
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ลูกจางเอกชนนอกภาคเกษตรกิจการ 10 คนขึ้นไป
ลูกจางเอกชนนอกภาคเกษตรกิจการนอยกวา 10 คนขึ้นไป
ลูกจางภาคเกษตร
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รายไดตอเดือนของคนทำงานกลุมตางๆ ป พ.ศ. 2544-2554

หมายเหตุ: *ตองสมทบเงินเขากองทุน   **เปนการออมโดยสมัครใจผานกองทุนการออมแหงชาติที่กำลังจัดตั้งในป พ.ศ. 2555

ที่มา: การสำรวจภาวะการทำงาน
ของประชากร ไตรมาส 3 
ป พ.ศ. 2544-2554, 
สำนักงานสถิติแหงชาติ

ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
และลูกจางเอกชนนอกภาคเกษตร 

ไดรับการคุมครองทางสังคมคอนขางดี 
อีกทั้งมีรายไดเฉลี่ยที่สูงกวา 2 เทา

ของลูกจางเอกชนในภาคเกษตรซึ่งไดรับ
การคุมครองทางสังคมที่ต่ำที่สุด

  เจ็บปวย คลอดบุตร เสียชีวิต ทุพพลภาพ เงินสงเคราะห เงินชวยเหลือ ชราภาพ วางงาน สงเคราะห (พิการ 
           บุตร การศึกษาบุตร   ตกยาก ประสบภัยพิบัติ)

ขาราชการ √ √ √ √  √ √  √
พนักงานรัฐวิสาหกิจ √ √ √ √ √ √ √  √
ครูโรงเรียนเอกชน* √ √ √ √ √ √ √  √

นอกภาคเกษตร* √ √ √ √ √  √ √ √

ภาคเกษตร และอื่นๆ √      √**  √
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ลูกจางเอกชนนอกภาคเกษตรกิจการ 10 คนขึ้นไป
ลูกจางเอกชนนอกภาคเกษตรกิจการนอยกวา 10 คนขึ้นไป
ลูกจางภาคเกษตร

17,358
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รายไดตอเดือนของคนทำงานกลุมตางๆ ป พ.ศ. 2544-2554

หมายเหตุ: *ตองสมทบเงินเขากองทุน   **เปนการออมโดยสมัครใจผานกองทุนการออมแหงชาติที่กำลังจัดตั้งในป พ.ศ. 2555

ที่มา: การสำรวจภาวะการทำงาน
ของประชากร ไตรมาส 3 
ป พ.ศ. 2544-2554, 
สำนักงานสถิติแหงชาติ

ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
และลูกจางเอกชนนอกภาคเกษตร 

ไดรับการคุมครองทางสังคมคอนขางดี 
อีกทั้งมีรายไดเฉลี่ยที่สูงกวา 2 เทา

ของลูกจางเอกชนในภาคเกษตรซึ่งไดรับ
การคุมครองทางสังคมที่ต่ำที่สุด

  เจ็บปวย คลอดบุตร เสียชีวิต ทุพพลภาพ เงินสงเคราะห เงินชวยเหลือ ชราภาพ วางงาน สงเคราะห (พิการ 
           บุตร การศึกษาบุตร   ตกยาก ประสบภัยพิบัติ)

ขาราชการ √ √ √ √  √ √  √
พนักงานรัฐวิสาหกิจ √ √ √ √ √ √ √  √
ครูโรงเรียนเอกชน* √ √ √ √ √ √ √  √
ลูกจางเอกชน
นอกภาคเกษตร* √ √ √ √ √  √ √ √
ลูกจางเอกชน
ภาคเกษตร และอื่นๆ √      √**  √

หลักประกันทางสังคมของไทยไม่ทัดเทียมกัน 
ในการได้รบัสวสัดกิารของคนท�างานกลุม่ตา่งๆ 
เพ่ือการสร้างความมั่นคงและม่ันใจแก่ผู้ได้รับ
ประโยชน์

หลกัประกนัและ
ความคุม้ครองทางสงัคม

}นอกเหนือจากเรื่องการเจ็บป่วย แรงงานไทยถึง 25 ล้านคน 
(ร้อยละ 63) ยังไม่มีหลักประกันทางสังคมอื่นๆ ~ 

ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ 
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

ความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนท่ีมี

ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย ์

มีหลายระดับ ท้ังในระดับปัจเจก ครอบครัว 

ชุมชน สังคม และประเทศ การสร้างหลัก

ประกันทางสังคมเป็นแนวทางหน่ึงท่ีมนุษย ์

ใช้ในการจัดการความเสี่ยงหรือช่วยคุ้มครอง

ให้สามารถรับมือกับเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด

ประเภทต่างๆ 
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1710 ตัวช้ีวัความมั่นคงมนุษย์

ส�ำหรับประเทศไทย ควำม

ท้ำทำยท่ีส�ำคัญเพ่ือสร้ำงระบบประกัน

สังคมท่ีพึงประสงค์ คือเรื่องควำม 

ไม่ทัดเทียมกันในกำรได้รับสวัสดิกำร

ของประชำชนในแต่ละกลุ่มอำชีพ ท้ัง

ในเรือ่งควำมแตกต่ำงของกำรคุม้ครอง

ทำงสังคมท่ีแต่ละกลุ่มได้รับ ท่ีมำของ

แหล่งทุนในกำรจัดหำสวัสดิกำร และ

กำรสนับสนุนงบประมำณของภำครัฐ 

ด้วยลกัษณะกำรแยกกำรท�ำงำน

ของระบบรำชกำรไทย เช่น ในเรื่อง

สวัสดิกำรทำงสุขภำพท่ีสวัสดิกำรของ

ข้ำรำชกำรดูแลโดยกรมบัญชีกลำง  

สวัสดิกำรของลูกจ้ำงเอกชนนอกภำค

เกษตรดแูลโดยส�ำนักงำนประกันสงัคม  

ส ่วนของประชำชนท่ัวไปดูแลโดย

ส�ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 

กำรบูรณำกำรด้ำนระบบฐำนข้อมลูและ

กำรบรหิำรจัดกำรในเรือ่งท่ีมีควำมส�ำคัญ 

ในกำรขับเคลื่อนนโยบำยสำธำรณะ 

ร่วมกันเป็นอีกหน่ึงควำมท้ำทำยของ

ระบบหลักประกันทำงสังคม 

อย่ำงไรก็ตำม ระบบประกัน

สงัคมท่ีดจีะต้องสร้ำงควำมม่ันใจให้แก่

ประชำชนว่ำสำมำรถให้กำรคุ้มครอง

และจัดกำรกับควำมเสี่ยงทำงสังคม 

ได้ท้ังในปัจจุบันและอนำคต โดยต้อง

มีกำรวำงระบบท่ีมั่นคงด้วย ดังน้ัน  

กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงกำรเงินใน 

ระยะยำวของกองทุนต่ำงๆ ภำยใต ้

หลักประกันทำงสังคมท่ีมีในปัจจุบัน 

เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุน 

หลักประกันสุขภำพถ้วนหน้ำ หรือ

กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนำญข้ำรำชกำร  

จึงเป็นควำมท้ำทำยที่ส�ำคัญ

สิทธิในสวัสดิการรักษาพยาบาลของคนไทย ป พ.ศ. 2554

ที่มา: การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ 2554, 
สำนักงานสถิติแหงชาติ

ผูมีสิทธิในสวัสดิการ
รักษาพยาบาล

ผูมีสิทธิในการรักษาพยาบาล
ที่มีอายุ 60 ป ขึ้นไป

บัตรประกันสุขภาพ

ประกันสังคม/
กองทุนเงินทดแทน

ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ
82%

16%

2%

80%

11%

9%

For
Address

Prescription

Reg. No.
Date

R/

กองทุนประกันสังคมจะจายเงินบำนาญ
ใหแกผูประกันตนที่อายุ 55 ปขึ้นไป 

สมทบเงินมาไมนอยกวา 15 ป 
ดวยเหตุการเก็บเงินสมทบในอัตราที่ต่ำ 
และกำหนดอายุเกษียณต่ำในขณะที่

คนไทยอายุยืนขึ้น กองทุนจึงมีแนวโนม
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ตัวเลขเหลานี้ แมไมไดบอกคุณภาพของบริการ แตก็ใหนัยเรื่องความทัดเทียมกันของการไดรับสวัสดิการในประเทศไทย

คาใชจายเพื่อสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการ

 งบประมาณสำหรับหลักประกันสุขภาพแหงชาติ

รายรับจากเงินสมทบและรายจาย
เพื่อสวัสดิการบำนาญชราภาพของกองทุนประกันสังคม

คาใชจายเพื่อการรักษาพยาบาลแกผูประกันตนภายใตระบบประกันสังคม

ที่มา: กรมบัญชีกลาง, 2555

ที่มา: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ, 2555 

ที่มา: สำนักงานประกันสังคม, 2555

ที่มา: วรวรรณ ชาญดวยวิทย, 2552

ครอบคลุมคนไทยรอยละ 11 
ใชจายเงินไปกวา 6 หมื่นลานบาท 

ครอบคลุมคนไทยรอยละ 80
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 1 แสนลานบาท

ครอบคลุมคนไทยรอยละ 9
ใชจายเงินไปกวา 4 หมื่นลานบาท
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18 สุขภาพคนไทย 2556

ปริมาณการใช้พลังงานของไทยเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง และต้องพ่ึงพาการน�าเขา้ในสัดส่วนท่ีสูงมาก 
ดังนัน้ การลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสม
กบัแตล่ะท้องถิ่นอีกทัง้ยังเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม จงึเป็นทางออกที่ส�าคญั เพื่อกา้วไปสูค่วามมัน่คง
ทางพลังงานของประเทศ

พลังงาน
}คนไทย 1 คน ใช้พลงังานเทยีบเท่าน�้ามนัดิบกวา่ 1 ตนั  
โดยภาระการน�าเข้าพลังงานสูงกว่า 1.2 ล้านล้านบาท~

ศุภกิจ	นันทะวรการ	มูลนิธินโยบายสุขภาวะ

พลังงานเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�ารง

ชีวิตของมนุษย์และการพัฒนาเศรษฐกิจของ 

ประเทศ น่าสนใจว่า 1 ใน 10 ส่วน ของค่าใช้จ่าย 

ครัวเรือนไทยในปัจจุบัน คือค่าใช้จ่ายในด้าน

พลังงาน และมากกว่า 2 ใน 5 ของพลังงาน 

ท่ีใช้ภายในประเทศท้ังหมดมาจากการน�าเข้า 

โดยในช่วง 3 - 4 ปีที่ผ่านมา ปริมาณการน�าเข้า

ก็เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ภายใต้ความผันผวน 

ของราคาพลงังานในตลาดโลก โดยเฉพาะราคา

น�า้มนัดบิและก๊าซธรรมชาติ การพ่ึงพิงพลงังาน

จากภายนอกในสดัส่วนท่ีสูงเช่นน้ี จึงเป็นความ

เสี่ยงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  

ทั้งในระดับประเทศและระดับครัวเรือน
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แกสโซฮอล
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น้ำมันดีเซล
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2552 2553 2554 

บา
ท

คาใชจายดานพลังงานตอเดือน
ของครัวเรือน ป 2552-2554

ป พ.ศ.

467 505 519

หมายเหตุ: การลดลงของคาใชจายดานพลังงานในป 2554 (โดยเฉพาะในชวงไตรมาสที่ 3-4) คาดวา
เปนผลมาจากความผันผวนของราคาน้ำมัน และอุทกภัย ในชวงปลายป 2554 ซึ่งทำใหยานพาหนะ
จำนวนมากเกิดความเสียหายใชการไมไดและเกิดความไมสะดวกในการเดินทางในหลายพื้นที่

ที่มา: การสำรวจการใชพลังงานของครัวเรือน พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554, สำนักงานสถิติแหงชาติ

คิดเปนรอยละ 10.3 ของรายจายตอเดือน
ของครัวเรือน (17,403 บาท) ในป 2554

1,586 1,818 1,798

หมายเหตุ: *การจัดหาพลังงานขั้นตนทั้งหมด 127,926 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ
ที่มา: รายงานพลังงานของประเทศไทยป 2554, 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน

การผลิตภายในประเทศ

การนำเขาสุทธิ

การปรับสวน
เปลี่ยนสต็อคพลังงาน

56.3%

41.6%
2
.1
%

การจัดหาพลังงานขั้นตนของไทย ป 2554 
ภาระการนำเขาพลังงานสุทธิของประเทศ ป 2550-2554

ป พ.ศ.

ที่มา: รายงานพลังงานของประเทศไทยป 2554, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน
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1910 ตัวช้ีวัความมั่นคงมนุษย์

ตามแผนพัฒนา

ก�าลังผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 

2555 - 2573 ประเทศไทย 

มีโครงการสร้างโรงไฟฟ้า

ขนาดใหญ่เพ่ิมขึ้น ได้แก่ 

โรงไฟฟ้าก ๊าซธรรมชาติ

ประมาณ 28 โรง โรงไฟฟ้า

ถ่านหิน 6 โรง และโรงไฟฟ้า

นิวเคลียร์ 2 โรง รวมถึง 

มีแผนการน�าเข้าไฟฟ้าจาก 

โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในต่าง

ประเทศประมาณ 14 โรง 

การจัดหาและพัฒนาก�าลงัการผลติไฟฟ้าถือเป็นเรือ่งส�าคญัและเร่งด่วนส�าหรบัทุกประเทศ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบ

ทางสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากการผลิตและการใช้ รวมถึงความยั่งยืนของแหล่งพลังงาน

ในระยะยาวก็เป็นความรับผิดชอบที่ทุกประเทศปฏิเสธไม่ได้ 

ป พ.ศ.
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ปริมาณการปลอยคารบอนไดออกไซดจากการใชพลังงาน (ลานตันตอป)
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ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ, รายงานพลังงานของประเทศไทยป 2548, 2549 และ 2554

ปริมาณการใชพลังงานขั้นสุดทาย ป พ.ศ. 2554 จำแนกตามสาขาเศรษฐกิจ และตอคน

ที่มา: รายงานพลังงานของประเทศไทยป 2554, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน

อุตสาหกรรม
การผลิต 34.9

ที่อยูอาศัยและ
กอสราง 15.8

เกษตรกรรม
และเหมืองแร 5.4

การขนสง 
36.1

ปริมาณการใชทั้งหมด 
70,562 พันตัน

เทียบเทาน้ำมันดิบ
ธุรกิจการคา 

7.8 คนไทย 1 คน
ใชพลังงาน 1.1 ตัน

เทียบเทาน้ำมันดิบตอป

คนไทย 1 คน
ใชพลังงาน 1.1 ตัน

เทียบเทาน้ำมันดิบตอป

 แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟา พ.ศ. 2555-2573

ที่มา: ปรับปรุงจากสรุปแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศ พ.ศ. 2555-2573 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3), สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2555

ประเภทโรงไฟฟา (จำแนกตามประเภทเชื้อเพลิง) กำลังการผลิต (เมกะวัตต)

กาซธรรมชาติ 25,451

ถานหิน 4,400

นำเขาไฟฟาจากตางประเทศ 6,572

นิวเคลียร 2,000

น้ำมันดีเซล 750

ระบบผลิตรวมไฟฟา-ความรอน 6,476

พลังน้ำขนาดใหญและพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็ก 9,481

รวมกำลังผลิตไฟฟาใหม 55,130

ส�าหรบัประเทศไทย การพัฒนาประสทิธิภาพ

การใช้พลังงานให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด โดยเฉพาะ 

ในภาคขนส่งซึง่มสีดัส่วนการใช้พลงังานมากกว่า 1 ใน 

3 ของท้ังประเทศ รวมท้ังการพัฒนาพลงังานหมนุเวยีน

ขนาดเล็กท่ีเหมาะสมกับแต่ละท้องถิ่น โดยเฉพาะ 

กลุม่พลงังานชวีภาพ ถือเป็นความท้าทายท่ีส�าคญัเพ่ือ 

สร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ทรพัยากร สิง่แวดล้อม 

และสังคม ซึ่งทุกฝ่ายต้องร่วมมืออย่างจริงจัง
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20 สุขภาพคนไทย 2556

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซ่ึงเป็นผลพวงจาก
การกระท�าของมนษุย์ ถอืเป็น “ความไม่มัน่คงของมนุษย์” ท่ีมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มมากขึน้ในปัจจุบัน 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม และการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือและบรรเทา 

ผลกระทบจากภัยพิบัติ จึงเป็นเรื่องที่ต้องเร่งด�าเนินการ

ในปี 2555 ประเทศไทยถกูจัดให้เป็น

ประเทศท่ีมีดัชนีสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม 

(Environment Performance Index : EPI) 

สูงเป็นอันดับที่ 34 จาก 132 ประเทศ 

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากการจัด

อันดับบ่งชี้ว่าปัญหามลพิษทางอากาศและ

มลพิษทางน�้า ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อท้ัง

มนุษย์และต่อระบบนิเวศ ยังคงเป็นประเด็น

ที่ต้องใส่ใจแก้ไขอย่างจริงจัง

}1 ใน 5 ของคนไทย ได้รับผลกระทบหรือประสบภัย 
จากสถานการณ์อุทกภัยในปี 2553 และปี 2554~

สิ่งแวดลอ้มและภยัพบิตัิ
คณะท�ำงำนสุขภำพคนไทย

ดัชนีสมรรถนะดานสิ่งแวดลอม (EPI) ประเมินสมรรถนะดานสิ่งแวดลอมของแตละประเทศ 
ใน 2 ดานหลัก คือ 1) ดานอนามัยสิ่งแวดลอม (environment health) ชี้วัดจากภาระโรคที่เกิดจาก
สิ่งแวดลอม ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศและผลกระทบเรื่องน้ำที่มีตอมนุษย 2) ดานการอยูรอด
ของระบบนิเวศ (Ecosystem vitality) ซึ่งชี้วัดจากผลกระทบจากมลพิษทางอากาศและผลกระทบ

เรื่องน้ำที่มีตอระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและแหลงที่อยูอาศัย การเกษตร 
การประมง และปาไม และปจจัยที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ

 ดัชนีสมรรถนะดานสิ่งแวดลอมและดานยอย  อันดับของประเทศไทย
   ในป พ.ศ. 2555 ใน 132 ประเทศ

ดัชนีสมรรถนะดานสิ่งแวดลอม (EPI) 34
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม  62
 ภาระโรคที่เกิดจากสิ่งแวดลอม 35
 ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศตอมนุษย 115
 ผลกระทบเรื่องน้ำตอมนุษย 49
ดานการอยูรอดของระบบนิเวศ 41
 ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศตอระบบนิเวศ 57
 ผลกระทบเรื่องน้ำตอระบบนิเวศ 93
 ความหลากหลายทางชีวภาพและแหลงที่อยูอาศัย 35
 การเกษตร  6
 การประมง  50
 ปาไม  26
 ปจจัยตอการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ 77

ที่มา: Yale Center for Environmental Law and Policy, 2012

 

 

 

ในชวง 50 กวาปที่ผานมา 
พื้นที่ชายฝงทะเลรวมของประเทศ 3,148 กม. 
รอยละ 8 ของพื้นที่มีการกัดเซาะในระดับรุนแรง 
(เฉลี่ยมากกวา 5 เมตรตอป) และรอยละ 18.3 
มีการกัดเซาะในระดับปานกลาง (เฉลี่ย 1-5 เมตรตอป) 

ฝงอันดามัน 
(พื้นที่ชายฝงทะเล
ยาว 1,093 กม.)
- การกัดเซาะรุนแรง 

รอยละ 2.3
- การกัดเซาะปานกลาง 

รอยละ 6.9

ฝงอาวไทย (พื้นที่ชายฝง
ทะเลยาว 2,055 กม.)
- การกัดเซาะรุนแรง 

รอยละ 11.1
- การกัดเซาะปานกลาง 

รอยละ 24.4

ที่มา: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2555

การกัดเซาะชายฝงทะเล
ของประเทศไทย พ.ศ. 2495-2551
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ที่มา: สำนักงานควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร, 2555
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2110 ตัวช้ีวัความมั่นคงมนุษย์

ขณะเดยีวกัน มหาอุทกภัยในช่วงเดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม ปี 2554 ส่งผลกระทบต่อคนไทยถึง 12.9 ล้านคน 

(ร้อยละ 19.6 ของประชากร) ธนาคารโลกประมาณการณ์ผลเสยีหายทางเศรษฐกจิไว้สงูถงึร้อยละ 13 ของผลติภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ น่ีคอืตัวอย่างหน่ึงของภัยพิบัติท่ีควรต้องจดจ�าว่าเป็นผลพวงมาจากการเปลีย่นแปลงทางภูมอิากาศ

และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสะท้อนถึงปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน�า้ที่ไร้ประสิทธิภาพ และจ�าเป็นต้องปรับปรุง 

บทเรียนส�าคัญซึ่ ง ผู ้ วางนโยบายและ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไม่ควรละเลยคอื การให้ความ

ส�าคัญต่อการวางแผนการบรหิารจัดการความเสีย่ง

จากภัยพิบัต ิรวมถึงมาตรการช่วยเหลอืและบรรเทา

ผลกระทบจากภัยพิบัติท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะ 

ในกลุม่ผู้มรีายได้น้อย ซึง่เป็นกลุม่ท่ีมีความเปราะบาง 

และมีความสามารถในการเตรียมตัวเพ่ือรับมือกับ

ความเสี่ยงจากภัยพิบัติท่ีอาจเกิดขึ้นได้น้อยกว่า

ประชากรกลุ่มอื่น 

ควบคูไ่ปกบัการแก้ไขปัญหาความเสือ่มโทรมและการบุกรกุท�าลายทรพัยากรทางธรรมชาตท่ีิยังมอียู่อย่างต่อเน่ือง เช่น 

ปัญหาการใช้สารเคมใีนภาคการเกษตรในปรมิาณท่ีสงู ปัญหาการกดัเซาะชายฝ่ังทะเลจากการพัฒนาพ้ืนท่ีเพ่ือรองรบั

การพัฒนาอุตสาหกรรม การท่องเท่ียว หรอืการขยายตัวของชมุชนท่ีไม่เหมาะสม

ผลพวงจากปรากฏการณ์โลกร้อน น�ามาซึง่

ความถ่ีและรนุแรงมากย่ิงขึน้ของอุบัติภัยโดยเฉพาะ

ภัยธรรมชาตใินรปูแบบต่างๆ อีกท้ังยังสร้างผลกระทบ

ต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์เพ่ิมมากขึ้นตาม 

ไปด้วย ส�าหรับประเทศไทย ตัวเลขจากรายงาน

ภัยพิบัติโลกชี้ให้เห็นว่า ในทศวรรษท่ีผ่านมา (ปี 

2545 - 2554) จ�านวนประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ

และจ�านวนผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติในประเทศไทย 

ในแต่ละปีเพ่ิมสงูขึน้ถงึ 2.3 เท่า และ 4.5 เท่า ตาม

ล�าดบั เมือ่เทียบกบัช่วงทศวรรษก่อน (ปี 2535 - 2544)

11.2 ลานคน

908 คน

เฉลี่ยปละ
236 คน

ป พ.ศ. 2535-2544

เฉลี่ยปละ
2.15 ลานคน

เฉลี่ยปละ
236 คน

เฉลี่ยปละ
2.15 ลานคน 

 

 

 

หมายเหตุ: ในรายงานฉบับนี้ ภัยพิบัติที่นำเสนอ หมายถึง ทั้งภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ไดแก ทางชีววิทยา น้ำ ธรณี ภูมิอากาศ 
และบรรยากาศ) และภัยพิบัติทางเทคโนโลยี (ไดแก ทางอุตสาหกรรม การเดินทางขนสง และอื่นๆ)

ที่มา: World Disaster Report 2012, International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 

จำนวนผูไดรับผลกระทบ 

จำนวนผูเสียชีวิต เพิ่มขึ้น 4.5 เทา

เพิ่มขึ้น 2.3 เทา

ป 2554 เพียงปเดียวป พ.ศ. 2545-2554

เฉลี่ยปละ 
5.18 ลานคน

เฉลี่ยปละ 
1,059 คน

ผลกระทบจากภัยพิบัติในประเทศไทยในรายงานภัยพิบัติโลก ป พ.ศ. 2555
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ผลกระทบตอประชาชนจากอุทกภัยที่เกิดในประเทศไทย ป พ.ศ. 2532-2554

ที่มา: 1) การสำรวจครัวเรือนที่ประสบภัยในพื้นที่น้ำทวมชวงเดือน
 กรกฏาคม-ธันวาคม 2554, สำนักงานสถิติแหงชาติ, 2555

 2) ธนาคารโลก [http://www.worldbank.org/en/country/Thailand] 
 3) กรมปองกันและบรรเทาสารธาณภัย

ประชาชนเดือดรอน (คน) ครัวเรือนเดือดรอน  

ป พ.ศ. 2554 เฉพาะอุทกภัย
ชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2554
- ประชาชนประสบภัย 12.9 ลานคน 

(19.6% ของประชาชนทั้งหมด)
- ครัวเรือนประสบภัย 3.9 ครัวเรือน 

(19% ของครัวเรือนทั้งหมด)
- ประมาณการณคาความเสียหายโดยธนาคารโลก 

คิดเปนถึงรอยละ 13 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ในประเทศ
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ที่มา: การสำรวจครัวเรือนที่ประสบภัยในพื้นที่น้ำทวมชวงเดือนกรกฏาคม–ธันวาคม 2554, 
 สำนักงานสถิติแหงชาติ, 2555

22%
78% 51%49%

 

ในครัวเรือนกลุมนี้ 
มีการเตรียมตัวสำรองของกิน  
ในชวงน้ำทวมเพียงรอยละ 
20.8 ในขณะกลุมครัวเรือน
ที่มีรายไดเฉลี่ยสูงสุด
มีการเตรียมตัวถึง รอยละ 53.5 

มีการเตรียมตัว

ไมมีการเตรียมตัว

ครัวเรือนรายไดเฉลี่ยต่ำที่สุดครัวเรือนรายไดเฉลี่ยสูงที่สุด

การเตรียมรับมือกับน้ำทวม ชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ป พ.ศ. 2554 
ระหวางครัวเรือนที่มีรายไดสูงสุดและต่ำสุด
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22 สุขภาพคนไทย 2556

สวิสเซอรแลนด
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หมายเหตุ: 1. อัตราการคลอดบุตรของหญิงอายุ 15-19 ป =    จำนวนแมคลอดบุตรอายุ 15-19 ป    x 1,000
   จำนวนประชากรหญิง 15-19 ป ทั้งหมด
 2. สถิติของประเทศไทย ป พ.ศ. 2554
 3. สถิติของประเทศอื่นๆ ป พ.ศ. 2539-2551
ที่มา: Factsheet ฉบับที่ 1 (ก.ค. 2555) พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการตั้งครรภในวัยรุน, 

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

อัตราการคลอดบุตรของหญิงอายุ 15-19 ป 
ของไทยเทียบกับตางประเทศ 

คณุภาพคน
}ระดับการพัฒนา “คน” ของไทยอยู่ในอันดับที่ 103  
จาก 186 ประเทศ หรืออันดับที่ 4 ใน 10 ประเทศอาเซียน~

เมื่อสังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่าง
ชัดเจน โดยมสีดัสว่นประชากรสงูวยัเพิ่มมากขึน้ 
ขณะที่เดก็รวมถงึหนุม่สาววยัท�างานลดลง การ
สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่
ประเทศและประชาชน มีหัวใจส�าคัญอยู่ที่การ
ลงทุนพัฒนาคุณภาพของ “คน” ให้มีศักยภาพ
และทักษะจ�าเป็นต่างๆ ท่ีเพียงพอ อันเป็นปัจจัย
ส�าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

“เด็ก” คือทรัพยากรอันมีค่าของการ

พัฒนาประเทศ ดังน้ัน การให้ความส�าคัญต่อ

คุณภาพของการเกิดและได้รับการอบรมเลี้ยงดู

อย่างเหมาะสม ตลอดช่วงการเติบโตของเด็ก 

ทุกคนจึงเป็นเรื่องที่จ�าเป็น

อย่างไรก็ดี มีหลายประเด็นท่ีต้องใส่ใจ 

ไม่ว่าจะเป็นการป้องกนัปัญหาการตัง้ครรภ์ในช่วง

วยัท่ีไม่พร้อม โดยเฉพาะในกลุม่วยัรุน่อายุต�า่กว่า 

20 ปี ซึง่มอัีตราท่ีค่อนข้างสงูเมือ่เทียบกบัประเทศ

อ่ืน การส่งเสริมให้เลี้ยงทารกด้วยนมแม่จนถึง  

6 เดือน การคัดกรองปัญหาภาวะความผิดปกติ 

แต่ก�าเนิด พัฒนาการผิดปกติ ภาวะพร่อง

โภชนาการ หรอืภาวะโภชนาการเกนิ ภาวะ

ความผิดปกตทิางสายตา รวมท้ังการพัฒนา

ศนูย์พัฒนาเดก็เลก็ให้มคีณุภาพ ซึง่สขุภาวะ

ของเด็กไทยในช่วงปฐมวัย ต้ังแต่แรกเกิด

จนถึง 5 ปี ถือเป็นช่วงวัยท่ีส�าคัญท่ีสุด 

ต่อพัฒนาการและการเตบิโตอย่างมคีณุภาพ

ของเด็กในระยะยาว 

คณะท�ำงำนสุขภำพคนไทย
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ที่มา: United Nations Development Programme (UNDP), 2013

ดัชนีการพัฒนามนุษย (Human Development Index 2012) 
ของไทยและประเทศอาเซียน ป พ.ศ. 2555
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หมายเหตุ: สำหรับประเทศไทย เปนขอมูลป 2552 และ สำหรับประเทศอื่นๆ เปนขอมูลระหวางป 2549-2553 
ที่มา: 1) UNICEF (2012). “Statistical tables for 2011”, The State of the World’s Children 2012: Children in an Urban World
 2) การสำรวจอนามัยการเจริญพันธุ พ.ศ. 2552, สำนักงานสถิติแหงชาติ

รอยละทารกที่เลี้ยงดวยนมแมเพียงอยางเดียวในชวง 6 เดือนแรก ประเทศไทย ป 2552
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2310 ตัวช้ีวัความมั่นคงมนุษย์

ขณะเดียวกันการศึกษาคือรากฐานของ

ชีวิต จากข้อมูลปี 2552 พบว่า มีเด็กนักเรียน 

ชั้น ป.1 (ปี 2541) เพียงประมาณครึ่งหน่ึงคือ 

ร้อยละ 54.8 เท่านั้นท่ีได้เรียนต่อจนถึงชั้น ม.6 

ดังน้ัน การส่งเสริมให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสใน

การเข้าถึงการศึกษาภายใต้การส่งเสริมพัฒนา

คุณภาพระบบการศึกษาให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

นับเป็นเรือ่งท่ีมคีวามส�าคญั อีกท้ังการพัฒนาทักษะ

ความสามารถทางภาษาอังกฤษของเด็กรุ่นใหม่ 

ถอืเป็นเรือ่งจ�าเป็นย่ิงต่อการเพ่ิมขดีความสามารถ

ของประเทศเพื่อการแข่งขันในอนาคต 

นอกจากน้ี ระบบการศึกษาท่ีดี ไม่เพียงเพ่ิมพูนความรู้เท่าน้ัน แต่ยังต้องสร้างคนท่ีมีความฉลาดท้ังในด้าน

สติปัญญาและอารมณ์ด้วย ซึ่งในประเด็นหลังน้ี การลดลงอย่างต่อเน่ืองของค่าคะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์

ของเด็กไทย ยังคงเป็นความท้าทายที่รอการแก้ไข

ที่มา: ขอเสนอแนะเชิงนโยบายโครงการ “อนาคตไทย” เพื่อการสงเสริมสุขภาวะเด็กอายุ 0-5 ป โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ HITAP, 2555

ปญหาสุขภาวะเด็กไทย (0-5 ป) 6 เร�อง

1) การตั้งครรภที่ไมพรอม โดยเฉพาะในกลุมวัยรุนที่มีอายุนอยกวา 20 ป ซึ่งสงผลเสียตอตัวบุคคล (ผูเปนแมและตัวเด็ก) 
และครอบครัว เชน จากการแทงหรือทำแทง ทารกตายในครรภ คลอดกอนกำหนด และ ทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวนอย เปนตน

2) ภาวะความผิดปกติแตกำเนิด เชน ธาลัสซีเมีย  ภาวะพรองไทรอยดฮอรโมน และกลุมอาการดาวน

3) พัฒนาการผิดปกติ ซึ่งมีการประมาณวาปจจุบันมีเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ป ที่ตองการความชวยเหลือดานพัฒนาการประมาณ 
4 แสนคน และมีแนวโนมเพิ่มขึ้น

4) ภาวะพรองโภชนาการ และภาวะโภชนาการเกิน 

5) ภาวะผิดปกติทางสายตา และการไดยิน ซึ่งคาดวามีอยูถึงประมาณ 4 แสนคน ในกลุมเด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ป 

6) การขาดคุณภาพของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งพบวาเด็กอายุ 3-5 ป มากกวารอยละ 50 ไดรับการดูแลจากศูนยฯ ในขณะที่ 
เพียงรอยละ 29 ไดรับการดูแลจากพอแม 
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จำนวนนักเรียน อัตราการคงอยู

ที่มา: สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ในระบบฐานขอมูลดานสังคมและคุณภาพชีวิต 
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

อัตราการคงอยูของนักเรียนรุนป 2541 ณ ปลายป พ.ศ. 2552
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มาเลเซีย

อันดับที่ 42 จาก
การจัดอันดับใน
44 ประเทศ โดย

ทักษะความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษ

จัดอยูในระดับ 
“ต่ำมาก”

ดัชนีทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ที่มา: EPI English Proficiency Index โดย Education First (EF), 2011

ดัชนีทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ (English Proficiency Index) 
ของไทยเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย ป พ.ศ. 2554
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ที่มา: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ป พ.ศ.

คะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณของเด็กไทย (6-11 ป) 
พ.ศ. 2545, 2550 และ 2554
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24 สุขภาพคนไทย 2556

ประเทศไทยมีผูใ้ช้อนิเตอร์เนต็ประมาณ 1 ใน 4 ของประชากร ซ่ึงถือว่า “ต�่า” เม่ือเทียบกับประเทศ
อื่นในอาเซียน อย่างไรก็ตาม จากอัตราการขยายตัวของจ�านวนผู้ใช้และขนาดสังคมออนไลน์ที่มี
การเตบิโตสงูขึน้เรื่อยๆ การเตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัความเสี่ยงทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงถอืเป็น
ภัยคุกคามต่อความมั่นคงของมนุษย์ในรูปแบบใหม่ จึงเป็นสิ่งจ�าเป็น

อินเตอร์เน็ตและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ

}แต่ละวัน...เหยื่ออาชญากรรมในโลกไซเบอร์มีมากถึง 1.5 ล้านคน ทัว่โลก 
คิดเป็น 18 คนต่อวินาท~ี

คณะท�ำงำนสุขภำพคนไทย

ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศก้าวเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกกิจกรรมประจ�าวันของคนเรา โดยเฉพาะ

การใช้โทรศัพท์มือถือ และการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตหรือใช้สังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ค ทวีตเตอร์ และอินสตาแกรม 

เพิ่มสูงขึ้นทุกปี 

แต่กระน้ันก็ยังถือว่าคนไทยมีอัตราการ 

เข้าถึงอินเตอร์เน็ต “ต�า่และต�า่กว่า” หลายประเทศ

ในภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน 

เวยีดนาม และฟิลปิปินส์ ซึง่ในมมุมองของการพัฒนา

ประเทศ รวมถงึการพัฒนามนุษย์ถือเป็นความท้าทาย

ท่ีส�าคญั จึงควรต้องเร่งส่งเสรมิเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศและความสามารถในการแข่งขนั

ของประเทศในระดับภูมิภาค

รอยละประชากร (อายุ 6 ปขึ้นไป) ที่ใชโทรศัพทมือถือ และอินเตอรเน็ต ป พ.ศ. 2548-2555

ที่มา: สรุปผลการสำรวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารในครัวเรือน พ.ศ. 2555, 
สำนักงานสถิติแหงชาติ, 2555

ป 2555 ประเทศไทย มีผูใชโทรศัพทมือถือถึง 44.1 ลานคน 
และผูใชอินเตอรเน็ต 16.6 ลานคน ขยายตัวเพิ่มถึง 2 เทา 
ในระยะเวลาเพียง 7 ป (เทียบป 2548)
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จำนวนผูใชเฟซบุค (Facebook) ในประเทศไทย (กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2555)

ที่มา: Socialbakers, 2013
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ในชวงเพียง 6 เดือน จำนวนผูใช facebook เพิ่มกวา 
3 ลานคน โดย ณ กลางเดือนธันวาคม 2555 มีผูใชทั้งสิ้น 

18 ลานคน โดย 1 ใน 3 เปนผูใชที่มีอายุ 18-24 ป (5.9 ลานคน) 
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ประเทศไทยเทียบกับประเทศในอาเซียน (พ.ศ. 2543-2554)

ที่มา: International Telecommunication Unions (ITU), 2012

ป พ.ศ.
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2510 ตัวช้ีวัความมั่นคงมนุษย์

ที่มา: 2012 NORTON CYBERCRIME REPORT; 
Norton by Symantec, 2012

รายงาน

อาชญากรรมไซเบอร ป พ.ศ. 2555 

ผูใชบริการออนไลนในโลกไซเบอรกวา 1.3 หมื่นคน 
จาก  24 ประเทศ ทั่วโลก Symantec รายงานขอคนพบอยางนาสนใจวา 

แตละวัน เหย่ือของอาชญากรรมในโลกไซเบอร มีถึง 1.5 ลานท่ัวโลก 
คิดเปน 18 คน/วินาที คิดเปนคาความเสียหายถึง 110 พันลานเหรียญสหรัฐตอป 
รูปแบบของอาชญากรรมผานเครือขายสังคมออนไลนและเครื่องมือสื่อสารพกพา 

โดยเฉพาะโทรศัพทมือถือมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางมาก มีความซับซอน 
คาดไมถึง และความสามารถในการเตรียมการรับมือไดยากมากย่ิงข้ึน 
ชองทางของการกออาชญากรรมไซเบอรท่ีสำคัญ ไดแก ชองทางอีเมล 

การรักษาความลับเก่ียวกับรหัสผาน รวมถึงการต้ังคารหัสผานท่ีมี
ความปลอดภัย ยังคงเปนกุญแจหลักท่ีสำคัญในการปองกันตนเอง 

ของผูใชบริการจากอาชญากรรมไซเบอรที่เกิดขึ้นได

พร้อมๆ กับการขยายตัวอย่างรวดเร็ว

ของการใช้อินเตอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ของ

คนไทยในช่วงท่ีผ่านมา ซึ่งถือเป็นเรื่องท่ีดี แต่

ก็มีสิ่งท่ีต้องให้ความส�าคัญ น่ันคือการเร่งสร้าง

ความตระหนักและจิตส�านึกของคนไทยให้ใช้

อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ 

อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการ

พัฒนาประเทศ รวมถึงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

พัฒนาตนเองโดยเฉพาะในกลุม่เดก็ เยาวชนและ

วัยรุ่น (อายุ 6 - 14 ปี และ 15 - 24 ปี) ซึ่งเป็น 

กลุ่มที่มีสัดส่วนสูงที่สุด

รอยละประชากรที่ใชอินเตอรเน็ต จำแนกตามกลุมอายุ ป พ.ศ. 2555

ที่มา: สรุปผลการสำรวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน 
พ.ศ. 2555, สำนักงานสถิติแหงชาติ

ที่มา: สรุปผลการสำรวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน 
พ.ศ. 2555, สำนักงานสถิติแหงชาติ
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ภัยคุกคามทางระบบคอมพิวเตอรที่รับแจงโดย ThaiCERT 
จำแนกตามประเภท (มกราคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2555)

หมายเหตุ: จากภัยคุกคามที่ ThaiCERT รับแจง ทั้งสิ้น 710 เรื่อง (มกราคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2555) 
ที่มา: ศูนยประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรประเทศไทย (ThaiCERT), 2555

การหลอกลวง 
ฉอโกงเพื่อผลประโยชน 
เชน เว็บไซตปลอม

ความพยายาม
รุกเจาะระบบ

โปรแกรม
ไมพึงประสงค

ความพยายามรวบรวม
ขอมูลของระบบ

อื่นๆ

 

ที่มา: ศูนยประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอรประเทศไทย (ThaiCERT), 2555

ประเภทภัยคุกคาม

การหลอกลวง หรือฉอโกง
เพื่อผลประโยชน (Fraud)

โปรแกรมไมพึงประสงค 
(Malicious Code)

ความพยายามจะบุกรุกเขาระบบ 
(Intrusion Attempts)

ความพยายามรวบรวมขอมูลของ
ระบบ (Information Gathering)

ภัยคุกคามอื่นๆ

คำอธิบาย

เกิดไดในหลายลักษณะ เชน เว็บไซตปลอม (Phishing)  การลักลอบใชงานระบบหรือ 
ทรัพยากรทางสารสนเทศที่ไมไดรับอนุญาตเพื่อแสวงหาผลประโยชนของตนเอง 

เกิดจากโปรแกรมหรือซอฟตแวรที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสงใหเกิดผลลัพธที่ไมพึงประสงค กับผูใชงาน
หรือระบบ เชน เกิดความขัดของหรือเสียหายกับระบบ เชน Virus, Worm, Trojan หรือ Spyware ตางๆ

เกิดจากความพยายามจะบุกรุก/เจาะเขาระบบ เพื่อจะไดเขาครอบครองหรือทำใหเกิด
ความขัดของกับบริการตางๆ ของระบบภัยคุกคามนี้รวมถึงความพยายามจะบุกรุก/เจาะระบบ
ผานชองทางการตรวจสอบ บัญชีชื่อผูใชงานและรหัสผาน (Login) ดวย

เกิดจากความพยายามในการรวบรวมขอมูลจุดออนของระบบของผูไมประสงคดี (Scanning) เชน 
ขอมูลเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ ระบบซอฟตแวรที่ติดตั้งหรือใชงาน ขอมูลบัญชีชื่อผูใชงาน 
(User Account) ที่มีอยูบนระบบเปนตน 

เชน เนื้อหาที่เปนภัยคุกคาม การโจมตีสภาพความพรอมใชงานของ
ระบบการเขาถึงและเปลี่ยนแปลงขอมูลโดยไมไดรับอนุญาต

ภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ขณะเดยีวกัน ภัยคกุคามออนไลน์และอาชญากรรมไซเบอร์ ซึง่นับวนัจะมีรปูแบบท่ีซบัซ้อนและเชือ่มโยงถึงกัน

อย่างคาดไม่ถึง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อท้ังชีวิตและทรัพย์สินของผู้ท่ีได้รับผลกระทบเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ถือเป็น 

อีกหน่ึง “ความเสีย่งทางเทคโนโลยีสารสนเทศ” ท่ีหน่วยงานหรอืผู้ท่ีเก่ียวข้องควรต้องเตรยีมพร้อมรบัมือ และหาทาง

ป้องกันอย่างทันท่วงที
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26 สุขภาพคนไทย 2556

การให้สิทธิการผลิตและจ�าหน่ายยาแก่ผู้ถือสิทธิบัตรแต่เพียงผู้เดียว เป็นการตัดโอกาสในการ
แข่งขันทางการค้า เม่ือไม่มีการแข่งขัน ราคายาย่อมไม่ลดลงและการเข้าถึงยาย่อมจ�ากัดเฉพาะ 
ผู้มีความสามารถท่ีจะจ่ายเท่านัน้ ยาแผนโบราณซ่ึงจัดเป็นภูมิปัญญาของชาติและยาสามัญท่ีผลิต
ในประเทศ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งเพื่อการพึ่งพาตนเอง

}เกือบครึ่งของค่าใช้จ่ายสุขภาพของคนไทย
คือค่ายาแผนปัจจุบัน ซ่ึง 2 ใน 3 เป็นยาน�าเข้า~

สิทธิบัตรยากับ 
การพึ่งพาตนเอง
ดร.ภญ.ชุติมา อรรคลีพันธ์ุ ส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

ป พ.ศ.

จำนวนคำขอรับสิทธิบัตรทั้งหมด 

จำแนกเปนการประดิษฐและการออกแบบของคนไทยและตางชาติ

ที่มา: กรมทรัพยสินทางปญญา, 2555
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ป พ.ศ.

สัดสวนสิทธิบัตรการประดิษฐหมวดเคมีรายประเทศและภูมิภาค

ที่มา: กรมทรัพยสินทางปญญา, 2555
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อื่นๆ

อาเซียน

ยุโรป

ญี่ปุน

สหรัฐ

ไทย

ในปี 2552 ค�ำขอรบัสทิธิบัตร

กำรประดษิฐ์ของคนไทยเทียบกบัค�ำขอ

ของต่ำงชำติ มีอัตรำส่วนอยู่ที่เพียง 1 

ต่อ 4.7 อีกท้ังกำรวิจัยและพัฒนำ

นวัตกรรมของไทยยังเป็นกำรพัฒนำ 

ขัน้ปลำยน�ำ้เท่ำน้ัน โดยกว่ำร้อยละ 90 

ของสิทธิบัตรกำรประดิษฐ์ด้ำนเคมีซึ่ง

ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเรื่องยำล้วนเป็น

ของต่ำงชำติ 

ท่ีผ่ำนมำ ประเทศไทยมีแนว

โน้มขำดดลุกำรช�ำระเงนิด้ำนเทคโนโลยี

หรือทรัพย์สินทำงปัญญำ ซึ่งได้แก่  

ค ่ำรอยัลตี้ กำร ซ้ือขำยสิทธิ บัตร  

ค่ำธรรมเนียมอนุญำตให้ใช้สิทธิบัตร 

และค่ำท่ีปรกึษำ คดิเป็นมลูค่ำมำกขึน้

เรือ่ยๆ โดยปี 2551 มรีำยจ่ำยมำกกว่ำ

รำยรับเกือบ 4 เท่ำ คิดเป็นร้อยละ 

1.55 ของผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

7
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2710 ตัวช้ีวัความมั่นคงมนุษย์

เฉพาะด้านสาธารณสุขและสุขภาพ เห็นได้

ชัดเจนว่าทิศทางและการบริโภคยาแผนปัจจุบันของ

คนไทยคิดเป็นค่าใช้จ่ายเกือบครึ่งหน่ึงของค่าใช้จ่าย

ด้านสุขภาพ อีกท้ังยังมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่าง 

ต่อเนือ่ง โดยมลูค่าการน�าเข้ายาแผนปัจจุบันในปี 2530 

คิดเป็น 1 ใน 3 ของมูลค่าการบริโภคยาท้ังหมด 

ในประเทศ ก่อนเพ่ิมสูงขึ้นถึง 2 ใน 3 ในปี 2553 

ส่วนหนึง่เป็นผลจากราคายา โดยเฉพาะกลุม่ยาจ�าเป็น

ท่ีมรีาคาสงูและยังอยู่ภายใต้การคุม้ครองของสทิธิบัตร 

การประกาศใช้มาตรการสิทธิตามสิทธิบัตรยา  

(ซีแอล) ซึ่งเป็นความยืดหยุ ่นในความตกลงทริปส์  

หรือความตกลงท่ีว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเก่ียวกับ 

การค้า ภายใต้องค์การการค้าโลก ถอืเป็นการเปิดโอกาส

ให้คนไทยเข้าถึงยาได้มากขึ้น ซึ่งการใช้สิทธิฯ ดังกล่าว

ช่วยให้กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประหยัด 

ค่าใช้จ่ายตลอด 3 ปี (2551 - 2553) ได้ประมาณ 6,000 

ล้านบาท อีกท้ังยังท�าให้ผู้ป่วยเอดส์เข้าถึงยาเพ่ิมมากขึน้ 

โดยงบประมาณท่ีเพ่ิมขึ้นทุก 300 ล้านบาท ช่วยให ้

ผู้ป่วยเอดส์เข้าถึงยาเพิ่มขึ้นถึง 10,000 คน 

ขณะเดียวกัน ยาแผนโบราณซึ่งเป ็น

ภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทย ยังคงเติบโตอย่างช้าๆ 

โดยมากกว่าร้อยละ 90 เป็นยาท่ีผลิตในประเทศ  

ดังน้ัน การส่งเสริมพัฒนาตัวยาและการผลิตยา 

แผนโบราณ รวมถึงการผลติยาสามัญ คือเส้นทาง

สู่การพ่ึงพาตนเองด้านสุขภาพท่ีต้องส่งเสริมอย่าง 

จริงจัง 
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แนวโนมคาใชจายดานสุขภาพ
และสัดสวนของคาใชจายดานยาระหวางป พ.ศ. 2538–2552

ที่มา: การสาธารณสุขไทยป 2551-2553
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มูลคาและสัดสวนการผลิตและนำเขายาแผนปจจุบันป พ.ศ. 2530–2553

หมายเหตุ: การบริโภคยาทั้งหมดเปนผลรวมของปริมาณยานำเขาและยาที่ผลิตเอง
ที่มา: สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
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รายรับ-รายจาย และดุลการชำระเงินดานทรัพยสินทางปญญาของประเทศไทย

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย อางใน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมแหงชาติ, ดัชนีวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย ป 2552. 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2554
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มูลคาและสัดสวนการผลิตและนำเขายาแผนโบราณ ป พ.ศ. 2530–2553

ที่มา: สำนักยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2555
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28 สุขภาพคนไทย 2556

โลกาภิวัตน์ท�าให้โลกแคบลง ทัง้ในแง่พื้นที่และเวลา ความท้าทายในปัจจุบัน อาจไม่ใช่เร่ืองของ
สงครามและความขดัแยง้ระหวา่งประเทศ แต่เป็นเรื่องเศรษฐกจิและการพัฒนาที่มลัีกษณะขา้มชาติ 
ข้ามพรมแดนมากขึ้น การเคลื่อนย้ายของผู้คนบนโลกที่มีความไม่เสมอภาคและความเหล่ือมล�้า 

 

อาจเป็นทัง้โอกาสและภัยคุกคามต่อมนุษย์ โดยไร้เส้นพรมแดน

}สงครามและความขัดแย้งระหว่างประเทศคลี่คลายตัวลง  
แต่ความขัดแย้งภายในประเทศก�าลังขยายตัว~

ความมัน่คง
ระหว่างประเทศ
รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ป พ.ศ.

สัดสวนประชากรยากจนในกลุมประเทศกำลังพัฒนา ป พ.ศ. 2524-2551

ที่มา: Chen and Ravallion 2012 ใน “Inequality in Focus”, The World Bank (2012).
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การเปลี่ยนแปลงของความสงบสุขภายในประเทศ ระหวางป พ.ศ. 2550-2555 
จำแนกตามภูมิภาค

หมายเหตุ: คาคะแนนลดลง (การเปลี่ยนแปลงมีคาติดลบ) หมายถึง ความสงบสุขภายในประเทศเพิ่มขึ้น, 
คาคะแนนเพิ่มขึ้น (การเปลี่ยนแปลงมีคาเปนบวก) หมายถึง ความสงบสุขภายในประเทศลดลง

ที่มา: Global Peace Index 2012, Institute for Economics and Peace (2012)

เอเชีย

ยุโรปตอนกลาง
และตะวันออก

ลาตินอเมริกา

แอฟริกาเหนือ

ตะวันออกกลาง
และแอฟริกาเหนือ

แอฟริกาตอนใตของ
ทะเลทรายซาฮารา

ยุโรปตะวันตก

ความสงบสุขภายในประเทศเพิ่มขึ้น ความสงบสุขภายในประเทศลดลง

8

ปัจจุบันประเด็นปัญหำระหว่ำงประเทศท่ีส�ำคัญ และอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อควำมม่ันคงมนุษย ์

ท้ังในระดับโลก ประเทศ และบุคคล ยังมีอยู่ในหลำยประเด็น อำทิ ปัญหำควำมไม่สงบภำยในของหลำยประเทศ 

โดยเฉพำะในภูมิภำคแอฟริกำและตะวันออกกลำง ปัญหำควำมยำกจนและควำมเหล่ือมล�้ำของกำรกระจำยรำยได ้

ในโลก ซึ่งเป็นผลจำกกำรพัฒนำและกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจท่ีแตกตำ่งอย่ำงมำกระหวำ่งกลุ่มประเทศท่ียำกจนและ

กลุ่มประเทศท่ีร�่ำรวย ปัญหำจำกภำวะโลกร้อนและภัยพิบัติท่ีกระทบต่อควำมม่ันคงทำงอำหำรของโลก ซึ่งเพ่ิม 
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2910 ตัวช้ีวัความมั่นคงมนุษย์

พัน
ลา

นเ
หร

ียญ
สห

รัฐ

จำนวนผูเสียชีวิตทั้งสิ้น 
2.3 ลานคน

มูลคาความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจ 

3.5 ลานลานเหรียญสหรัฐ

ป พ.ศ. 2554
380 พันลานเหรียญสหรัฐ
สูงที่สุดเทาที่มีการบันทึก

ในจำนวนนี้ 
2.6 ลานลานเหรียญสหรัฐ (3 ใน 4) 

เปนความเสียหายที่เกิดจาก
ภัยพิบัติเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ

ในจำนวนนี้ 
เกือบครึ่ง (รอยละ 48) 
เปนผูเสียชีวิตในประเทศ
ที่มีรายไดนอย

2523 2554

ผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในโลก ระหวางป พ.ศ. 2523-2554

ที่มา: The Sendai Report: Managing Disaster Risks for 
a Resilient Future (International Bank for 
Reconstruction and Development and the World Bank, 2012)

400

350

300

250

200

150

100

50

ป พ.ศ.

ดัชนีจีนี่ความไมเทาเทียมของการกระจายรายไดในโลก ป พ.ศ. 2531-2548

หมายเหตุ: 1) ดัชนีจีนี่แสดงความไมเทาเทียมของการกระจายรายไดในโลก (Global income inequality) 
มีคาระหวาง 0-100% โดย 100% หมายถึง ความไมเทาเทียมของรายไดอยางสมบูรณ
2) คำนวนความไมเทาเทียมของระดับรายได โดยใชขอมูลในระดับบุคคลจาก 122 ประเทศ 
ระดับรายไดของบุคคลในแตละประเทศ ถูกแปลงคาดวยอัตราแลกเปลี่ยนที่ปรับดวย 
country-specific Purchasing Power Parity (PPP) ในป 2548 

ที่มา: Milanovic, 2012 ใน “Inequality in Focus”, The World Bank (2012)

80

75

70

65

60

55

50
2531 2536 2541 2545 2548

ดัช
นีจ

ีนี่ 
(1

0-
10

0%
)

68.4 69.9 69.4 70.6 70.7

เอเชียตะวันออกเฉียงใต

ญี่ปุน
จีน

อินเดีย พมา

เฮโรอีน     แรงงานขามชาติ                                       ยาปลอม                                    ไมซุง
โคเคน      หญิงที่ตกเปนเหยี่อขบวนการคามนุษย           โจรสลัดในเขตจงอยแอฟริกา             ทอง
อาวุธปน    สินคาปลอม                                             สัตวปา                                       แคสสิเทอไรท

ที่มา: United Nations Office on Drugs and Crime, 2010

เสนทางการเกิดอาชญากรรมขามชาติในโลก

สหรัฐอเมริกา

เม็กซิโก

จงอยแอฟริกา

แอฟริกาตะวันออก

แอฟริกากลาง

อเมริกากลาง

ตะวันออกกลาง

อาฟกานิสถาน

เอเชียกลาง
ยูเครน

ยุโรป
ตะวันออกเฉียงใต

แอฟริกาเหนือ

แอฟริกาตะวันตก

ยุโรป
ตะวันตกและ
ยุโรปกลาง

แคริบเบียน

บราซิล

สหพันธรัฐรัสเซีย

มำกขึ้นท้ังควำมถ่ีและควำมเสียหำย ปัญหำ

อำชญำกรรมข้ำมชำติ โดยเฉพำะท่ีเกี่ยวข้อง

กับควำมมั่นคงของบุคคล เช่น กำรคำ้มนุษย์

และกำรค้ำยำเสพติด ปัญหำสิ่งแวดล้อมท่ี 

เป็นผลกระทบข้ำมพรมแดน เช่น หำยนะจำก 

โรงไฟฟ้ำนิวเคลยีร์ หมอกควนัไฟป่ำในประเทศ

เพ่ือนบ้ำน กำรขนย้ำยกำกนิวเคลียร์และของ

เสยีอุตสำหกรรม ปัญหำกำรจัดกำรทรพัยำกร

ข้ำมแดน โดยเฉพำะกรณแีม่น�ำ้นำนำชำต ิเช่น 

กำรสร้ำงเขื่อนบนแม่น�้ำโขง และปัญหำ 

ควำมรุนแรงบริเวณชำยแดนและกำรอพยพ 

ของผู้พลดัถ่ินอันเน่ืองมำจำกสงครำมและกำร

พัฒนำ

สถำนกำรณ์และปัญหำด้ำนควำมมัน่คง

ระหว่ำงประเทศเหล่ำน้ี อำจเป็นท้ังปัญหำ 

ท่ีด�ำรงอยู่มำนำนหรือเกิดขึ้นใหม่ ล้วนเป็น

สภำพกำรณ์ท่ีมีควำมซบัซ้อน กำรพิจำรณำถึง

สำเหตุ ผลกระทบ และหนทำงแก้ไขในแต่ละ

ปัญหำน้ัน เป็นเรื่องท่ีทุกประเทศต้องสร้ำง 

เครอืข่ำยควำมร่วมมือและเคำรพซึง่กนัและกนั
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30 สุขภาพคนไทย 2556

เมือ่การพัฒนาประเทศในยุคท่ีผ่านมา 

ให้ความส�าคญักับการเตบิโตและการขยายตวั 

ทางเศรษฐกิจเป็นเป้าหลัก ไม่ได้ค�านึงถึง 

การสร้างความเข้มแข็งและเป็นธรรมท้ังด้าน

เศรษฐกจิ สงัคม และการเมอืง ให้กบัคนไทย

อย่างทัว่ถงึและเท่าเทียมกัน

ส่งผลให้ความเหลื่อมล�า้ในสังคมไทย 

ท้ังในเรื่องสิทธิ โอกาส อ�านาจและศักดิ์ศรี  

ยังคงมีให้เห็นหลายด้าน และหลายมิติ หนึ่ง

ในปัญหาท่ีชดัเจนคือความเหลือ่มล�า้ของระดบั

รายได้ ท�าให้โอกาสในการถือครองทรัพย์สิน

}คนส่วนน้อยแค่ร้อยละ 20 แต่กลับครอบครองที่ดินส่วนใหญ่
ถึงร้อยละ 90 ของประเทศไทย~

ความเหลื่อมล�้า
คณะท�ำงำนสุขภำพคนไทย

ที่มา: ระบบฐานขอมูลดานสังคมและคุณภาพชีวิต สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ

รอยละของประชากรในกลุมอาชีพ

รวมประชากรทั้งหมด

อาชีพอื่นๆ

ไมปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ

คนงานเกษตร

ประมง ปาไม 
และบริการเกษตร

ถือครองทำการเกษตร

0 5 10 15 20 25 30

กลุมที่ปฏิบัติงาน
ในภาคเกษตร 

ประมงและปาไม

8.1

3.4

13.1

14.5

27.7

14.5

สัดสวนคนจนป พ.ศ. 2552 จำแนกตามกลุมอาชีพ 

ความเป็นธรรมและความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง คือปัจจัยพื้นฐานท่ีส�าคัญ
อย่างย่ิงต่อการสร้างความมั่นคงทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส�าหรับสังคมไทย 

 

หลากหลายมติิของความเหลื่อมล�้า ยงัคงด�ารงอยูแ่ละยงัไมมี่แนวโน้มวา่จะปรับเปลี่ยนไปในทศิทาง
ที่ดีขึ้น นี่คือ โจทย์ที่ท้าทายของการปฏิรูปประเทศและการขับเคลื่อนประเทศด้วยพลังพลเมือง

Q5 89.5%

Q
1
 0
.1
%

Q
2
 0
.5
%

Q
3
 1
.9
%

Q
4
 8
.0
%

หมายเหตุ: 1) จำนวนผูถือครองที่ดิน (บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล) ทั้งสิ้น 16.7 ลานผูถือครอง 
2) พื้นที่ที่มีการถือครองทั้งสิ้น 92,918 ลาน ตร.วา

ที่มา: ขอมูลการถือครองที่ดินจากกรมที่ดิน คำนวนโดย ดวงมณี เสาวกุล, 2555 

 พื้นที่ถือครองเฉลี่ยตอผูถือครอง (ตารางวา) 

(Q1) กลุม 20% ที่ถือพื้นที่นอยสุด 34.4

Q2 125.1

Q3 522.0

Q4 2,238.8

(Q5) กลุม 20% ที่ถือพื้นที่มากสุด 25,020.6

การถือครองที่ดินของกลุมนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา 
จำแนก 5 กลุม ตามจำนวนพื้นที่ถือครอง ป พ.ศ. 2555

หนวย: รอยละของพื้นที่
ที่มีการถือครอง

9
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3110 ตัวช้ีวัความมั่นคงมนุษย์

เช่นเดียวกับโอกำสทำงกำรศึกษำซึ่งสัมพันธ์

โดยตรงกับรำยได้ของครัวเรือน อีกท้ังยังเชื่อมโยงถึง 

งบประมำณเพ่ือกำรพัฒนำของแต่ละจังหวัด ซึ่งพบว่ำ 

ยังคงกระจุกตัวอยู่ในจังหวัดท่ีมีกำรพัฒนำสูงอยู่แล้ว  

ขณะท่ีบำงจังหวัดท่ียังคงต้องกำรงบประมำณเพ่ือกำร

พัฒนำกลับได้รับงบประมำณจ�ำกัด 

ที่มา: “ผลกระทบของการสรางความรับผิดชอบทางการศึกษาตอสัมฤทธิผลของนักเรียนไทย” โดย ดิลกะ ลัทธพิพัฒน, 2555; คำนวณจากขอมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

รอ
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0
2529 2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2551 2529 2531 2533 2535 2537 2539 2541 2543 2545 2547 2549 2551

ควอไทลที่ 4 (รวยที่สุด 25%) ควอไทลที่ 3 ควอไทลที่ 2 ควอไทลที่ 1 (จนที่สุด 25%)

สัดสวนการเขาเรียนตอระดับมัธยมปลายและอุดมศึกษา ป พ.ศ. 2529-2551 จำแนกตามกลุมรายได (ควอไทล)

มัธยมปลาย (อายุ 16-19 ป) อุดมศึกษา (อายุ 19-24 ป)

ป พ.ศ. ป พ.ศ.

หมายเหตุ: ขอมูลจาก Human Achievement Index (HAI), UNDP’s Thailand Human Development 
Report 2009 และงบประมาณลงทุนรายจังหวัดของ ดร.สกนธ วรัญูวัฒนา จากรายงาน 
“Decentralization and the Budget for Social Services at TAO Level” (2551)

ที่มา: เอกสารหลักและมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2555, คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.)

ทั้งประเทศ (76 จังหวัด)

ต่ำมาก (18 จังหวัด)

ต่ำ (13 จังหวัด)

ปานกลาง (16 จังหวัด)

สูง (14 จังหวัด)

สูงมาก (14 จังหวัด

 ไมรวมกรุงเทพฯ)

สูงมาก (15 จังหวัด
รวมกรุงเทพมหานคร)

4,610

2,796

2,911

3,511

3,649

3,229

7,510

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000
บาท

การกระจายงบประมาณลงทุน
ของประเทศในกลุมจังหวัด 

จำแนกตามระดับดัชนี
ความกาวหนาของคน (HAI) 

ระ
ดับ

ดัช
นีค

วา
มก

าว
หน

าข
อง

คน
 (H

AI
) 

งบลงทุนทั้งหมดตอหัว

ที่มา: ปรับจาก เอกสารหลักและมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ 
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2555, คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (คสป.) 
หนา 137

การสรางพลังพลเมือง

เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย
I. เพิ่มอำนาจประชาชน 
ในเรื่ององคการปกครอง

สวนทองถิ่น
และองคกร
ภาคเอกชน

II. เสริมพลังประชาชน
โดยการปฏิรูปกฏหมาย เชน 

กฎหมายวาดวยการมีสวนรวม
ของประชาชน
ในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะ
III. สรางสำนึกพลเมือง

ผานกระบวนการกลอมเกลา
ทางสังคม เกี่ยวกับ
บทบาทหนาที่และ
ความรับผิดชอบ

ตอสวนรวม

และกำรเข้ำถงึปัจจัยกำรผลติของประชำกร

แต่ละกลุม่ไม่เท่ำเทียมกนัตำมไปด้วย โดย

เฉพำะคนที่อยู่ในภำคกำรเกษตร ซึ่งถือว่ำ

มีรำยได้และเข้ำถึงปัจจัยกำรผลิต “ต�่ำ” 

กว่ำภำคกำรผลิตอ่ืน แม้ท่ีผ่ำนมำคนจน 

ในประเทศโดยรวมลดลงต่อเน่ือง แต่คนจน

ในภำคกำรเกษตร (รวมประมงและป่ำไม้) 

ยังคงสูงกว่ำระดับเฉลี่ยมำก นอกจำกน้ี 

กำรถือครองท่ีดิน ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญใน

กำรผลิตของภำคเกษตรก็กระจุกตัวอยู่กับ

กลุ่มคนจ�ำนวนน้อย 
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10

32 สุขภาพคนไทย 2556

ด้วยสถานภาพและปัจจัยประกอบอ่ืนท่ีแตกต่างจากประชากรกลุ่มใหญ่ในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทาง 

กฏหมาย เศรษฐกิจ สังคม การเมือง แม้แต่เพศหรือวัย ท�าให้ประชากรบางกลุ่มตกอยู่ในสภาพ
ของความเป็นชนกลุ่มน้อย หรือถูกผลักให้ออกไปอยู่ท่ีชายขอบของสังคม ถือเป็นกลุ่มที่มีความ
เสี่ยงและความเปราะบางสูงในการด�ารงชีวิต อีกทัง้ไม่ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่เหมาะสม

ส�ำหรับประชำกรบำงกลุ่ม “ควำมไม่มั่นคงของมนุษย์” อำจมีที่มำจำกกำรไม่มีสิทธิ กำรถูกลิดรอนสิทธิหรือ

ละเมิดสิทธิ ท�ำให้ไม่สำมำรถเข้ำถึงบริกำร ขำดโอกำสและไม่ได้รับกำรคุ้มครองหรือหลักประกันทำงสังคมในด้ำน

ต่ำงๆ ที่จ�ำเป็น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกปัญหำในด้ำน “สถำนภำพ” ของบุคคลอันกระทบต่อ “สิทธิ” ที่พึงมีของ

บุคคลน้ัน ท้ังในทำงตรงจำกตัวบทกฏหมำย และท้ังจำกอคติ กำรตีตรำ กำรไม่ยอมรับ กำรกีดกัน หรือกำรเลือก

ปฏิบัติที่เกิดขึ้นในสังคม 

}สิทธิขัน้พื้นฐานที่ไม่ถูกละเมิดหรือลิดรอนจากการตีตรา 
การเลือกปฏิบัติของสังคมหรือข้อจ�ากัดอื่นใด 
เป็นหลักประกันความมัน่คงที่มนุษย์ทุกคนควรได้รับ~ 

ประชากรชายขอบ
คณะท�างานสุขภาพคนไทย

ประชากรชายขอบและความไมมั่นคงของมนุษย

ที่มา: รวบรวมและปรับจากเนื้อหาใน ประชากรและสังคม 2555 
 ประชากรชายขอบและความเปนธรรมในสังคมไทย. 
 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานภาพ:
ทางกฏหมาย ทางสังคม 
ทางเศรษฐกิจ ทางวัย 
เพศวิถีและสุขภาพ 

เปนตน

อคติ การตีตรา 
การไมยอมรับ การเลือกปฏิบัติ 
การกีดกัน การหาประโยชน 

การเอารัดเอาเปรียบ ความรุนแรง 
(ทางกาย วาจา ใจ)

กลุมประชากรชายขอบ: เชน คนไรรัฐ กลุมชาติพันธุ/ชนกลุมนอย 
แรงงานขามชาติ คนจน คนเรรอน กลุมประชากรที่ถูกตีตรา 
(พนักงานขายบริการ กลุมเพศวิถีนอกขนบ ผูใชสารเสพติด) 

กลุมคนวงในที่กำลังถูกผลักไปอยูชายขอบ (เชน ผูสูงอายุ ผูพิการ) เปนตน

การถูกละเมิดสิทธิ " เขาไมถึงบริการ 
การขาดโอกาสและการไมไดรับการคุมครอง

และหลักประกันทางสังคม 
" ความไมมั่นคงของมนุษย

การถูกละเมิดสิทธิ " เขาไมถึงบริการ 
การขาดโอกาสและการไมไดรับการคุมครอง

และหลักประกันทางสังคม 
" ความไมมั่นคงของมนุษย

สิทธิ (และเสรีภาพ): 
การเขาถึงบริการ การไดรับโอกาส การไดรับ

ความคุมครองและหลักประกันทางสังคมในดานตางๆ
- ทางเศรษฐกิจ เกี่ยวกับการทำงาน และรายได เปนตน
- ทางสังคม
- ทางการเมืองและการมีสวนรวม
- ทางดานอื่นๆ เชน สุขภาพ การศึกษา เปนตน
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3310 ตัวช้ีวัความมั่นคงมนุษย์

ผู้สูงอำยุ เป็นอีกหนึ่งกลุ่มประชำกรที่มีควำมส�ำคัญ ภำยใต้สถำนกำรณ์ที่สัดส่วนผู้สูงอำยุในประเทศเพิ่มขึ้น

ถึงร้อยละ 13 ของประชำกรรวม กำรดูแลให้กำรช่วยเหลือทำงสังคมและหลักประกันในด้ำนต่ำงๆ ท่ีจ�ำเป็น เช่น 

ด้ำนกำรท�ำงำน (กรณียังสำมำรถ

ท�ำงำนได้) รำยได้ สุขภำพ ถือว่ำมี

ควำมส�ำคัญอย่ำงมำกเพ่ือป้องกัน 

ไม่ให้ประชำกรกลุ่มใหญ่กลุ่มน้ีซึ่ง 

ควรจะอยู่ “วงใน” ถูกผลักให้ต้อง

ไปอยู่ที่ “ชำยขอบ” ของสังคม 

คนไร้รัฐ ไร้สัญชำติ กลุ่มชำติพันธุ์ และแรงงำนข้ำมชำติ ถือเป็นกลุ่มประชำกรชำยขอบท่ีมีปัญหำในด้ำน

สถำนภำพทำงกฎหมำย และถูกหำประโยชน์ เอำรัดเอำเปรียบ และใช้ควำมรุนแรงเป็นอย่ำงมำก รวมถึงกำรไม่ได้

รับสิทธิและกำรคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของควำมเป็นมนุษย์ในหลำยเรื่อง คำดว่ำในประเทศไทย มีประชำกรกลุ่มน้ี

จ�ำนวนรวมกันมำกกว่ำ 3 ล้ำนคน 
กลุ่มเพศวิถีนอกขนบ พนักงำนขำย

บรกิำร ผู้ใช้สำรเสพตดิ เป็นตวัอย่ำงของกลุม่

ประชำกรท่ีถูกตีตรำจำกสังคม อันเน่ืองจำก

เพศ สถำนภำพทำงอำชีพ หรือพฤติกรรม 

ท่ีขัดต่อกฎเกณฑ์ทำงสังคมหรือค่ำนิยมของ 

คนกลุ ่มใหญ่ ซึ่งบำงเรื่องอำจไม่ใช่เรื่อง 

ที่จะตีควำมได้ว่ำถูกหรือผิด แต่ก็น�ำไปสู่กำร

ไม่ยอมรบัและกำรเลอืกปฏิบัต ิอันเป็นสำเหตุ

ของควำมเปรำะบำงท่ีมีมำกขึน้จำกควำมเสีย่ง

ต่ำงๆ เช่น เรื่องของเอชไอวี/เอดส์

จำนวนประชากรในบางกลุมประชากรชายขอบ ป พ.ศ. 2553

ที่มา: 1 กฤตยา อาชวนิจกุล, 2554 อางใน กาญจนา เทียนลาย และ ธีรนงค สกุลศรี, 2555
  (ตาราง 2, 4 และ 6)
 2 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554 อางใน 

 กาญจนา เทียนลาย และ ธีรนงค สกุลศรี, 2555 (ตาราง 9)

  ขอมูล
           กลุมประชากร จำนวนประชากร 
  ณ ป พ.ศ. 2553

กลุมชาติพันธุ/ชนกลุมนอย
(ผูมีเลขประจำตัว 13 หลัก ขึ้นตนดวย 6, 7) 303,6101

คนไรรัฐ/คนไรสัญชาติ 
(ผูมีเลขประจำตัว 13 หลัก ขึ้นตนดวย 0) 210,1801

แรงงานขามชาติ
(เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนโดยมีเลขประจำตัว  2,487,0451

13 หลัก ขึ้นตนดวย 00) 

คนจน (อยูใตเสนความยากจน) 5,076,7002

การเขาถึงการศึกษาของเด็กขามชาติในสวนยางพารา

ที่มา: มาลี สันภูวรรณ, 2555

กลุมตัวอยาง  n= 230 คน

การศึกษาในระบบ (ประเทศตนทาง)

การศึกษาในระบบ (ไทย)

การศึกษานอกระบบ 
(ศูนยการเรียนรู โดย NGOs)

ไมไดรับการศึกษา
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ความชุกการติดเชื้อเอชไอวี
ในกลุมประชากรเฝาระวัง* ป พ.ศ. 2554

หมายเหตุ: * ในที่นี้ รวม กลุมประชากรที่มีภาวะเปราะบางตอการติดเชื้อ HIV (Key Affected Population (KAP) หรือ Most 
at risk people (MARP)) และประชากรบางกลุมที่อยูในการเฝาระวังของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

ที่มา: “ผลการเฝาระวังการติดเชื้อเอชไอวี รวมทั้งประเทศ รอบที่ 29 พ.ศ. 2554” ใน สถานการณ
การติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย พ.ศ. 2554, กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

กลุมชายที่มาตรวจกามโรค

แรงงานขามชาติ

กลุมพนักงานบริการชาย

กลุมพนักงานบริการหญิง
 (ขายบริการแฝง)

กลุมพนักงานบริการหญิง
 (ขายบริการตรง)

กลุมผูใชสารเสพติดชนิดฉีด 26.6  
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อัตราการฆาตัวตายในกลุมผูสูงอายุ เทียบกับประชากรทั้งหมด ป พ.ศ. 2544-2554

ที่มา: จำนวนการฆาตัวตายจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และขอมูลประชากรจากทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ป พ.ศ. 

ประชากรทั้งหมด

ผูสูงอายุ (60 ป ขึ้นไป)
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หมายเหตุ:

สถำนกำรณ์เด่นทำงสุขภำพในหนังสือสุขภำพคนไทยเล่มน้ี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  

5 สถำนกำรณ์เด่นในรอบทศวรรษ และ 10 สถำนกำรณ์เด่นในรอบปี 2555-2556 ทุกเรือ่งท่ีปรำกฏ

ในท้ังสองส่วนได้รับกำรคัดเลือกจำกคณะกรรมกำรชี้ทิศทำงของโครงกำรสุขภำพคนไทย ก่อนจะ

ส่งให้คณะนักเขียน ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรเขียน กำรข่ำวสื่อสำรมวลชน และ

หรือผู้เชี่ยวชำญในสำขำนั้นๆ 

เมื่อร่ำงแรกแล้วเสร็จ คณะท�ำงำนจะปรับแก้และเพ่ิมเติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน แล้วส่ง 

ให้คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิอ่ำนเพ่ือให้ควำมเห็นและปรับปรุงแก้ไข ก่อนคณะท�ำงำนจะน�ำมำ

ปรบัแก้ หรอืเขยีนใหม่ในบำงสถำนกำรณ์ สอบทำนข้อมลูและกำรอ้ำงอิงให้สมบูรณ์ ตลอดจนเพ่ิม

เติมข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมำกที่สุดอีกรอบหนึ่ง 

สถำนกำรณ์เด่น 5 เรื่องในรอบทศวรรษน้ัน เลือกมำจำกเรื่องส�ำคัญท่ีได้รับเลือกใน  

10 สถำนกำรณ์เด่นมำอย่ำงต่อเน่ืองตลอด 10 ปีท่ีผ่ำนมำ ขณะท่ีเรือ่งในส่วน 10 สถำนกำรณ์เด่น

ในรอบปีก็เป็นประเด็นท่ีได้รับควำมสนใจจำกสำธำรณะและกระทบต่อสุขภำวะของคนไทย 

ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ หลำยเรื่องเป็นประเด็นถกเถียงท่ีสังคมไทยยังคั่งค้ำงไม่สำมำรถหำทำงออกได้ 

หลำยเรื่องก็เริ่มเห็นโอกำสคลี่คลำยไปในทำงท่ีดี ขณะท่ีอีกหลำยเรื่องเป็นประเด็นเร่งด่วนท่ีเพ่ิง 

เกิดขึ้นและต้องจับตำมอง 

สิบปีผ่ำนไปแล้ว... เรำยังหวังเพียงให้รำยงำนสุขภำพคนไทยเป็นหนังสือท่ีบันทึก 

ควำมเคลื่อนไหวของสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภำวะของคนไทย ทั้งในทำงกำย จิต 

และปัญญำ และเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศำสตร์สังคมด้ำนสุขภำพของไทยไม่มำกก็น้อย

คณะท�ำงำนโครงกำรสุขภำพคนไทย

เมษำยน 2556

ส�ำหรับกำรอ้ำงอิงบทควำม:

โครงกำรสุขภำพคนไทย. 2556. ชื่อบทควำม. สุขภาพคนไทย 2556 (เลขหน้ำของบทควำม).

นครปฐม: สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล.
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สถานการณเ์ดน่
ในรอบทศวรรษ
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ความขัดแย้ง
ทางการเมืองที่ยืดเยื้อ
ร่วม 10 ปีในสังคมไทย

หลายปีที่ผ่านมา “ความขัดแย้งทางการเมือง” ในสังคมไทย เป็นปรากฏการณ์ที่คนทัว่ไปเห็นและ
รู้สึกได้ชัดเจน ว่าเกิดการแบ่งฝักฝ่ายของประชาชนเป็นหลากหลายกลุ่มต่างความคิดทาง 
การเมอืง โดยเฉพาะระหว่างกลุม่เสือ้เหลอืงและกลุ่มเสือ้แดง เกดิการจลาจลทางการเมือง 3 ครัง้
ที่ถึงเลือดเนื้อและชีวิต คือในเดือนตุลาคม 2551 (ตาย 8 บาดเจ็บ 737)1 เดือนเมษายน 2552  
(ตาย 2 บาดเจ็บ 120)2 และเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553 (ตาย 94 บาดเจ็บประมาณ 2,000)3 
ทัง้หมดนี้เป็นบาดแผลความขัดแย้งที่กว้างและลึกซ้ึง ทิ้งเป็นปมปัญหาส�าหรับสังคมไทยว่า เราจะ
ปรองดองความแตกต่างทางความคิดทางการเมืองนี้ได้อย่างไร

36 สุขภาพคนไทย 2556

1
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พนัธมติรฯ กับการตอ่ตา้น “ระบอบทกัษณิ” 
กำรชุมนุมของกลุ ่มผู้ชุมนุมท่ีไม่พอใจในกำร

บริหำรประเทศของอดีตนำยกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ 

ชินวัตร เริ่มเคลื่อนไหวในช่วงกลำงปี 2547 จำกกำร 

รวมตัวของกลุ่มคนในนำม ‘กลุ ่มประชำชนเพ่ือชำติ 

และรำชบัลลังก์’ ต่อเน่ืองด้วยกำรชุมนุมปรำศรัยทำง 

กำรเมอืงท่ีแพร่หลำยกว้ำงขวำงขึน้ในปีต่อมำ เพ่ือกดดนั

ให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ลำออกจำกต�ำแหน่งนำยกรัฐมนตร ี

ด้วยมองวำ่ พ.ต.ท.ทักษิณ มีพฤติกรรมส่อไปทำงทุจริต

คอร์รัปชั่น4 เช่น กำรชนะคดีซุกหุ้นที่สังคมเคลือบแคลง 

กำรเอ้ือผลประโยชน์ให้พวกพ้องเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่ง

ทำงกำรเมือง กำรแทรกแซงศำล สื่อ และองค์กรอิสระ 

กำรแปรรูปรัฐวิสำหกิจ กำรทุจริตในโครงกำรก่อสร้ำง

สนำมบินสุวรรณภูมิ รวมท้ังกำรขำยหุ้นชินคอร์ปของ

ครอบครัวชินวัตรให้กับเทมำเส็ก โฮลดิ้งส์ กองทุนเพ่ือ

กำรลงทุนของรัฐบำลสิงคโปร์ โดยอำศัยช่องโหว่ของ

กฎหมำยไม่ต้องเสียภำษี

กำรชมุนมุพัฒนำไปสู ่‘กำรชมุนุมกูช้ำติ’ ในนำม 

‘พันธมิตรประชำชนเพ่ือประชำธิปไตย (พธม.)’ ในปี 

2549 โดยมีสนธิ ลิม้ทองกลุ พล.ต.จ�ำลอง ศรเีมือง พิภพ 

ธงไชย สมศักดิ์ โกศัยสุข และสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ 

เป็นแกนน�ำ และมีผู้ประสำนงำนคือ สุริยะใส กตะศิลำ 

ผู้ชมุนุมจะใส่เสือ้ “สเีหลอืง” เป็นสญัลกัษณ์ ซึง่ส่วนใหญ่

เป็นคนเมืองมีฐำนะปำนกลำงไปจนถึงฐำนะดี และมี 

หลำกหลำยอำชีพ อำทิ นักวิชำกำร พนักงำนบริษัท 

ข้ำรำชกำร นิสิตนักศึกษำ ฯลฯ 

เมือ่กำรชมุนุมมทีีท่ำว่ำจะยืดเย้ือยำวนำนและเกดิ

กระแสต่อตำ้นมำกขึ้นเรื่อยๆ นำยกฯทักษิณจึงประกำศ

ยุบสภำเมื่อ 24 กุมภำพันธ์ 2549 และก�ำหนดเลือกตั้ง

ใหม่ในวันที่ 2 เมษำยน 2549 ระหว่ำงนี้กำรชุมนุมของ

พธม. ยังคงเกิดขึ้นอย่ำงต่อเน่ืองในสถำนท่ีต่ำงๆ เช่น 

สนำมหลวง อนุสำวรีย์ประชำธิปไตย สี่แยกสะพำน 

มฆัวำนรงัสรรค์ ข้ำงท�ำเนียบรฐับำล สนำมกฬีำแห่งชำติ 

หน้ำศูนย์กำรค้ำสยำมพำรำกอน เป็นต้น

แต่ในกำรเลือกตั้งครั้งน้ี 3 พรรคฝ่ำยค้ำน  

คือพรรคประชำธิปัตย์ ชำติไทย และมหำชน ประกำศ 

คว�ำ่บำตรกำรเลอืกต้ัง ไม่ส่งผู้สมัครรบัเลอืกต้ังลงแข่งขนั 

พรรคไทยรกัไทยจึงได้รบัเสยีงข้ำงมำกท่วมท้นและจัดต้ัง

รัฐบำล ท่ำมกลำงเสียงของผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนหรือ

โนโหวต ในกำรเลอืกต้ังแบบบัญชรีำยชือ่ 9,051,706 คน 

(ร้อยละ 31.12) และในกำรเลอืกต้ังแบบแบ่งเขตอีกจ�ำนวน 

9,610,874 คน (ร้อยละ 33.14) รวมทั้งกรณีกำรฉีกบัตร

เลือกตั้งเพื่อแสดงออกถึงอำรยะขัดขืน5

นับแต่น้ันมำ บรรยำกำศทำงกำรเมืองของ 

สังคมไทยก็คุกรุ่นทวีควำมรุนแรงมำกขึ้นเรื่อยๆ ท้ังกำร

ไม่ยอมรบัผลกำรเลอืกต้ัง กำรฟ้องร้องต่อศำลรฐัธรรมนูญ

ให้เพิกถอนผลกำรเลอืกตัง้ และกำรปะทะกนัย่อยๆ ระหว่ำง

ผู้ต่อต้ำนและสนับสนุนนำยกฯทักษิณ

กำรเคลือ่นไหวทำงกำรเมอืงของ พธม. เองก็ค่อยๆ 

พัฒนำจำกกำรเป็นแกนน�ำในกำรชุมนุมทำงกำรเมือง 

เสนอประเด็นกำรตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชั่นสู่สำธำรณะ 

และให้เอำผิดผู้ด�ำรงต�ำแหน่งสำธำรณะ โดยเฉพำะฝ่ำย

กำรเมือง ขณะเดยีวกนักเ็รยีกร้องให้เปลีย่นแปลงผู้บรหิำร

ประเทศโดยใช้ช่องทำงมำตรำ 7 ของรัฐธรรมนูญ ด้วย

ทัศนะส�ำคัญท่ีว่ำ ควำมเลวร้ำยของสังคมกำรเมืองไทย

เกดิขึน้จำกนักกำรเมอืงและผู้ใช้สทิธิเลอืกต้ังท่ีเห็นแก่เงนิ 

กำรเลอืกตัง้จึงไม่ได้คดักรองคนดมีคีณุธรรมจรยิธรรมเข้ำ

มำบริหำรประเทศ พธม. ได้ยกระดับไปสู่กำรต่อสู้เพ่ือ

เปลี่ยนควำมคิดและโครงสร้ำงอ�ำนำจกำรเมือง ด้วยข้อ

เสนอ ‘กำรเมืองใหม่’ ลดอ�ำนำจหน้ำท่ีของผู้แทนลง เพ่ิม

บทบำทและอ�ำนำจให้กับประชำชนมำกขึน้ เสนอให้เพ่ิม

กระบวนกำรสรรหำผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมือง (แต่ง

ตั้ง) เป็นร้อยละ 70 และอีกร้อยละ 30 ใช้กำรเลือกตั้ง6 

ก่อนจะพัฒนำไปสู่กำรจัดตั้งพรรคกำรเมืองใหม่ในเวลำ

ต่อมำ

รัฐประหาร 19 กันยายน 2549  
ถอยหลังเพื่อเดินหน้า!? 

หลังจำกกำรชุมนุมยืดเย้ือของ พธม. และ

บรรยำกำศทำงกำรเมืองท่ีหำทำงออกได้ยำก กำรเมือง

ระบบรัฐสภำไทยก็สะดุดลงอีกครั้งเมื่อคณะปฏิรูป 

กำรปกครองในระบอบประชำธปิไตย อันมพีระมหำกษตัรย์ิ

375 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ
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ทรงเป็นประมุข (คปค.) น�ำโดย พล.อ. สนธิ บุญยรตักลนิ  

เข้ำยึดอ�ำนำจจำกรัฐบำล เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2549 

และแต่งตั้งให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลำนนท์ องคมนตรี 

ขณะน้ันด�ำรงต�ำแหน่งเป็นนำยกรฐัมนตร ีเมือ่ 1 ตุลำคม 

2549 คปค. ก็เปลี่ยนสถำนะเป็นคณะมนตรีควำมมั่นคง

แห่งชำติ (คมช.)

คมช. ชี้แจงเหตุผลของกำรรัฐประหำรว่ำ กำร

บริหำรรำชกำรของรัฐบำลก่อให้เกิดปัญหำขัดแย้งและ 

ย่ิงทวคีวำมรนุแรงมำกย่ิงขึน้ โดยเฉพำะกำรใช้อ�ำนำจใน

ทำงมิชอบ ทุจริตเชิงนโยบำยจำกผลประโยชน์ทับซ้อน  

กำรครอบง�ำองค์กรอิสระ แทรกแซงระบบกำรตรวจสอบ

ถ่วงดลุทำงกำรเมอืงตำมรฐัธรรมนูญ ผิดพลำดเชงินโยบำย

ท่ีน�ำไปสูก่ำรละเมดิสทิธิเสรภีำพ บ่อนท�ำลำยควำมสำมคัคี 

ของคนในชำต ิและหมิน่เหม่ต่อกำรหมิน่พระบรมเดชำนุภำพ

แห่งองค์พระมหำกษัตริย7์

รฐัประหำรครัง้น้ีสำมำรถยึดอ�ำนำจได้อย่ำงรำบรืน่ 

มปีระชำชนจ�ำนวนมำกออกมำสนับสนุนด้วยกำรน�ำดอก

กุหลำบและสิ่งของต่ำงๆ มำให้ทหำรท่ีปฏิบัติหน้ำท่ี  

แม้สื่อมวลชนและนักวิชำกำรจ�ำนวนหน่ึงไม่เห็นด้วย  

แต่เข้ำใจว่ำเป็นทำงออกสดุท้ำยทำงกำรเมอืง ถึงท่ีสดุแล้ว 

แม้คนจ�ำนวนไม่น้อยจะคล้อยตำมว่ำ กำรยึดอ�ำนำจช่วย

หยุดระบอบทักษิณ และยุติควำมขัดแย้งท่ีมีแนวโน้มทวี

ควำมรุนแรงขึ้น แต่ผลพวงจำกรัฐประหำรก็ส่งผลเป็น

ควำมขดัแย้งต่อเน่ือง กลุม่ผู้ไม่เห็นด้วยได้โต้แย้งประเดน็

ควำมชอบธรรมของกำรใช้อ�ำนำจของ คมช. ผ่ำนประกำศ 

คปก. 2 ฉบับ คอื ประกำศ คปก. ฉบับท่ี 27 ท่ีระบุให้

มีผลย้อนหลัง หำกศำลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอ่ืนท่ีท�ำ

หน้ำท่ีศำลรฐัธรรมนูญมคี�ำส่ังให้ยุบพรรคกำรเมอืงใด ให้

เพิกถอนสทิธิเลอืกตัง้ของกรรมกำรบรหิำรพรรคกำรเมอืง

น้ันเป็นเวลำ 5 ปี ซึ่งต่อมำอัยกำรสูงสุดขอให้มีค�ำสั่ง 

ยุบพรรคพัฒนำชำติไทย พรรคแผ่นดินไทย และพรรค

ไทยรักไทย8

อีกฉบับหน่ึงคอื ประกำศ คปก. ฉบับท่ี 30 เรือ่ง

กำรตรวจสอบกำรกระท�ำท่ีก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่รัฐ 

มีกำรตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบกำรกระท�ำท่ีก่อให้เกิด

ควำมเสียหำยแก่รัฐ (คตส.) เพ่ือตรวจสอบเหตุทุจริต 

ในสัญญำสัมปทำน กำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส่วนรำชกำร 

รฐัวสิำหกิจ และหน่วยงำนอ่ืนๆ กำรหลกีเลีย่งภำษอีำกร  

กำรร�่ำรวยผิดปกติในรัฐบำลชุดก่อน มีเรื่องเข้ำสู่กำร 

ตรวจสอบท้ังสิ้น 13 เรื่อง เช่น กำรจัดซื้อชุดอุปกรณ์

ตรวจสอบวัตถุระเบิด CTX ภำษีเงินได้เกี่ยวกับกำรซื้อ

ขำยหุ้น กำรออกสลำกพิเศษแบบเลขท้ำย 3 ตัวและ  

2 ตัว แอร์พอร์ตลิงค์ กำรจัดซื้อที่ดินของกองทุนฟื้นฟูฯ 

(ท่ีดนิรชัดำภิเษก) กรณีเงนิกูข้องธนำคำรเพ่ือกำรส่งออก

และน�ำเข้ำแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) และกำรทุจรติ

ต้นกล้ำยำงพำรำ เป็นต้น9

ส่วนในทำงกำรเมอืง หลงัจำกท่ีสภำร่ำงรฐัธรรมนูญ10 

ร่ำงรฐัธรรมนูญแล้วเสรจ็ มกีำรลงมตริบั/ไม่รบัร่ำงรฐัธรรมนูญ 

โดยมีผู้เห็นชอบร้อยละ 56.69 ไม่เห็นชอบร้อยละ 41.37 

จำกจ�ำนวนผู้ใช้สิทธิท้ังประเทศ ร้อยละ 57.6111 ก็มี 

กำรประกำศใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2550 เมื่อ 24 

สงิหำคม และให้มกีำรเลือกตัง้ท่ัวไปในวนัท่ี 23 ธันวำคม 

2550 

เน้ือหำท่ีปรำกฏในรฐัธรรมนูญ 2550 กลำยเป็นท่ี

ถกเถยีงท้ังในทำงกำรเมอืงและทำงวชิำกำรอย่ำงกว้ำงขวำง 

ด้วยเหตท่ีุร่ำงขึน้เพ่ือมุง่อุดช่องโหว่ของรฐัธรรมนูญ 2540 

โดยพยำยำมลดกำรผูกขำดและกำรใช้อ�ำนำจรัฐอย่ำง 

ไม่เป็นธรรม ท�ำให้กำรเมืองโปร่งใส มีคุณธรรมและ

จริยธรรม รวมท้ังสร้ำงระบบตรวจสอบท่ีเข้มแข็ง ซึ่งใน

อีกด้ำนหนึ่ง บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 2550 มีผลเป็น 

กำรลดอ�ำนำจของฝ่ำยกำรเมือง แต่เพ่ิมอ�ำนำจให้กับ 

บำงสถำบัน เช่น กำรก�ำหนดให้ประธำนศำลรฐัธรรมนูญ 

ประธำนศำลฎีกำ ประธำนศำลปกครองสูงสุด ประธำน

สภำผู้แทนรำษฎรและผู้น�ำฝ่ำยค้ำน เป็นคณะบุคคลสรรหำ

องค์กรอิสระ12

ในกำรเลือกตั้งใหม่ตำมรัฐธรรมนูญ 2550  

มีผู้มำใช้สิทธิมำกถึงเกือบ 3 ใน 4 ของจ�ำนวนผู้มีสิทธิ 

ออกเสียงท้ังหมด 44,002,593 คน น่ันคือมีผู้มำใช้สิทธิ

เลือกตั้งแบบสัดส่วน 32,792,246 คน (ร้อยละ 74.52)  

แบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ 32,775,868 คน (ร้อยละ 74.49)13  

พรรคพลังประชำชน (หรือพรรคไทยรักไทยเดิม) ได้รับ 

คะแนนเสยีงมำกท่ีสดุ เป็นแกนน�ำในกำรจัดตัง้รฐับำลผสม 
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ร่วมกับพรรคชำติไทย พรรคเพ่ือแผ่นดนิ พรรคมชัฌมิำ - 

ธิปไตย พรรครวมใจไทยชำตพัิฒนำ และพรรคประชำรำช 

พรรคประชำธิปัตย์เป็นพรรคฝ่ำยค้ำน โดยมี สมัคร  

สนุทรเวช เป็นนำยกรฐัมนตรคีนท่ี 25 เมือ่ 6 กมุภำพันธ์ 

2551

พ.ต.ท.ทักษิณ เดินทำงกลับประเทศเมื่อ 28 

กุมภำพันธ์ 2551 แต่หลังจำกเดินทำงไปกรุงปักกิ่งเพ่ือ

ร่วมพิธีเปิดงำนโอลิมปิกฤดูร้อนในเดือนสิงหำคม 2551  

พ.ต.ท.ทักษิณ ก็ไม่ได้เดินทำงกลับประเทศไทยอีกเลย

จนถึงปัจจุบัน และในเดือนตุลำคมปีเดียวกัน ศำลฎีกำ 

แผนกคดอีำญำของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทำงกำรเมอืงกตั็ดสิน

จ�ำคุก พ.ต.ท.ทักษิณ 2 ปี เน่ืองจำกคดีทุจริตประมูล

ซื้อที่ดินรัชดำภิเษก 

รัฐบำลสมัครถูกต่อต้ำนจำกประชำชนส่วนหน่ึง 

ท่ีไม่ยอมรบัผลกำรเลอืกตัง้ โดยเฉพำะ พธม. ท่ีเริม่ชมุนุม

ขบัไล่รฐับำลอีกครัง้ เพรำะมองว่ำรฐับำลสมคัรเป็นนอมนีิ 

ของ พ.ต.ท.ทักษณิ ชนิวตัร14 มกีรณปีรำสำทเขำพระวหิำร 

และควำมพยำยำมแก้ไขรัฐธรรมนูญเพ่ือนิรโทษกรรมให ้

แก่ พ.ต.ท.ทักษิณ รวมทั้งเร่งรัดให้ตรวจสอบกรณีทุจริต

ต่ำงๆ ในสมัยรัฐบำลทักษิณ ต่อมำ ศำลรัฐธรรมนูญ

ตดัสนิให้สมคัรพ้นจำกต�ำแหน่งนำยกฯ จำกท่ีไปเป็นพิธกีร

ในรำยกำรชิมไปบ่นไป และยกโขยง 6 โมงเช้ำ ซึ่งเป็น 

คุณสมบัติต้องห้ำม15 และมีสมชำย วงศ์สวัสดิ์ เข้ำมำ

ด�ำรงต�ำแหน่งนำยกฯสืบแทน 

พธม. ยังคงชุมนุมต่อต้ำนอย่ำงต่อเนื่องหลำย

ลกัษณะ เช่น บุกยึดสถำนีวทิยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

กรมประชำสมัพันธ์ หรอืช่อง 11 (NBT) เมือ่ 26 สงิหำคม 

2551 บุกยึดสถำนท่ีรำชกำรส�ำคญัรวมท้ังท�ำเนียบรฐับำล 

และรฐัสภำ เมือ่ 7 ตลุำคม 2551 เพ่ือมใิห้รฐับำลสมชำย

เข้ำไปแถลงนโยบำยได้ จนกระท่ังมกีำรปะทะกบัเจ้ำหน้ำท่ี

ต�ำรวจ มผู้ีบำดเจ็บ 443 รำย เสยีชวีติ 2 รำย16 ต่อมำ

ได้เคลื่อนขบวนไปปิดล้อมสนำมบินดอนเมืองซึ่งรัฐบำล

ใช้เป็นท�ำเนียบรัฐบำลชั่วครำว และปิดล้อมสนำมบิน

สวุรรณภูมใินช่วงเดอืนพฤศจิกำยน 2551 กดดนัให้รฐับำล

สมชำยลำออก

และเมื่อศำลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคพลัง

ประชำชน พรรคชำติไทย และพรรคมัชฌิมำธิปไตย  

ด้วยเหตุทุจริตกำรเลือกตั้ง17 กำรเมืองไทยก็พลิกขั้ว  

พรรคประชำธิปัตย์ท่ีได้คะแนนเสียงเป็นอันดับสอง 

กลับเป็นฝ่ำยจัดตั้งรัฐบำล ร่วมกับพรรคภูมิใจไทย  

พรรคชำติไทยพัฒนำ และพรรคเพื่อแผ่นดิน ท่ำมกลำง

เสียงไม่พอใจต่อกำรใช้อ�ำนำจศำลเข้ำแทรกแซงเพ่ือ 

หวังผลทำงกำรเมือง ที่เรียกว่ำ “ตุลำกำรภิวัฒน์”18

กลุ่มคนเสื้อแดง  
กับการต่อต้านอ�านาจนอกสภาฯ

เมือ่กำรเมอืงเปลีย่นข้ำง ฝ่ำยชมุนุมคดัค้ำนรฐับำล

ก็เปลี่ยนจำกกลุ่มเสื้อเหลืองไปเป็นฝ่ำยกลุ่มเสื้อแดง

ท่ีจริง กำรเกิดขึ้นของกลุ ่มคนเสื้อแดงน้ัน 

มีขึ้นก่อนหน้ำรัฐประหำร แต่เริ่มรวมตัวกันชัดเจนเพ่ือ 

ต่อต้ำนกำรใช้อ�ำนำจนอกสภำฯ เข้ำแทรกแซงระบอบ

ประชำธิปไตย ในชือ่ แนวร่วมประชำธิปไตยขบัไล่เผดจ็กำร  

(นปก.) ต่อมำเปลี่ยนชื่อเป็น แนวร่วมประชำธิปไตย 

ต่อต้ำนเผด็จกำรแห่งชำติ (นปช.) ยกระดับเป็นพลัง 

ไม่เห็นด้วยกับกระบวนกำรร่ำงรฐัธรรมนูญปี 2550 กำรใช้ 

อ�ำนำจนอกระบบท�ำรฐัประหำร19 โดยมมีวลชนของอดตี

นำยกทักษิณฯ เป็นฝ่ำยสนับสนุนส�ำคัญ

จำกผลวิจัยเบ้ืองต้นเรื่อง ‘ใครคือเสื้อเหลือง 

เสือ้แดง’ ของ อภิชำต ิสถตินิรำมยั และคณะ พบว่ำ ใน

ภำพรวมแล้ว คนเสือ้แดงมแีนวโน้มเป็นเกษตรกร แรงงำน 

รบัจ้ำงนอกระบบ คนเสือ้เหลอืงมอีำชพีรบัรำชกำร รฐัวสิำหกจิ 

ค้ำขำย คนเสือ้เหลอืงมกีำรศกึษำสงูกว่ำคนเสือ้แดง โดย

คนเสือ้แดงได้ประโยชน์จำกประชำนิยมชดัเจน ท้ังโครงกำร  

30 บำทและกองทุนหมูบ้่ำน เพรำะอยู่นอกระบบประกนั

สงัคม รำยได้ไม่มัน่คง ผันผวนตำมรำคำพืชผล โครงกำร 

ต่ำงๆ ของพรรคไทยรกัไทยจึงสอดคล้องกับควำมต้องกำร 

ส่วนสำเหตุกำรร่วมประท้วงคือต่อต้ำนกำรเมืองท่ีทหำร

แทรกแซง ปัญหำสองมำตรฐำนและควำมยุตธิรรม กำรท่ี

รัฐบำลอภิสิทธิ์ไม่ได้มำจำกเสียงข้ำงมำกในกำรเลือกต้ัง 

โดยท่ีปัญหำควำมเหลือ่มล�ำ้และควำมยำกจนไม่ใช่แรงจูงใจ

ส�ำคัญของกำรลุกขึ้นสู้20

395 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ
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ยุกติ มุกดำวิจิตร หนึ่งในคณะนักวิจัย กลำ่วว่ำ 

ชนบทปัจจุบันเป็นตัวแบบชนชั้นกลำงรุ่นใหม่และเป็น

พลเมืองท่ีก�ำลังต่ืนตัว “...กลุ่มชนชั้นกลำงใหม่ท่ีเกิดขึ้น

เพ่ือเรียกร้องสิทธิ...มำจำกชุมชนท้องถิ่น จำกเครือข่ำย

ทำงกำรเมืองแบบใหม่ ก้ำวพ้นชุมชนแบบเก่ำ มีแนว

ควำมคิดท่ีถูกปลูกฝังจำกวิทยุชุมชน ปัญญำชนท้องถิ่น 

ต่อยอดกับปัญญำชนกรงุเทพฯท่ีให้ข้อมูลข่ำวสำรสูช่นบท

ในกำรต่อสูเ้พ่ือเรยีกร้องประชำธิปไตยและสิง่ท่ีควรจะได้

รับมำกขึ้น มำกกว่ำกำรรอคอยไม่มีปำกเสียงเช่นเดิม 

และมองว่ำตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมท่ีมสีทิธิเรยีกร้อง”

อย่ำงไรก็ตำม ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ำมศรี ศึกษำ

ขบวนกำรเสื้อแดงในเชียงใหม่ชี้ว่ำ ขบวนกำรเสื้อแดงมี

ควำมสลบัซบัซ้อนและประกอบไปด้วยกลุม่คนหลำยสถำนะ 

หลำกควำมคิดทำงกำรเมือง ยำกท่ีจะก�ำหนดด้วยเส้น

แบ่งทำงเศรษฐกจิ หรอืกระท่ังควำมต่ำงระหว่ำงเมืองและ

ชนบท เฉพำะในเชียงใหม่จังหวัดเดียวพบว่ำ เงื่อนไข

ทำงเศรษฐกิจไม่ได้เป็นเหตผุลส�ำคญัท่ีชำวบ้ำนเข้ำมำร่วม 

แต่กำรรวมตัวมีพหุลักษณ์ของเหตุผล และผูกสัมพันธ์

กลุม่ชนชัน้ต่ำงๆ ท่ีเข้ำมำร่วมกนัสร้ำงขบวนกำร บำงกลุม่

เป็นเหตุผลทำงกำรเมืองหรืออุดมกำรณ์ บำงกลุ่มเป็น

เหตุผลทำงเศรษฐกิจ21

สิ่งท่ีค้นพบน้ี สอดคล้องกับกำรวิเครำะห์ของ 

นักวิชำกำรหลำยคน ได้แก่ นิธิ เอียวศรีวงศ์ อรรถจักร 

สัตยำนุรักษ์ ท่ีเสนอเรื่องแนวคิดชนชั้นกลำงระดับล่ำง 

ในเมืองและชนบท ขณะท่ี ผำสุก พงษ์ไพจิตร และ 

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬำร เรียกว่ำ เป็นกลุ่มผสมกัน

ระหว่ำงกลุ่มท่ีคัดค้ำนรัฐประหำรกับมวลชนผู้สนับสนุน

ทักษิณ เกษียร เตชะพีระ มองว่ำเป็นแนวร่วมระหว่ำง 

ชนชัน้รำกหญ้ำและชนชัน้นำยทุนใหญ่ และชำร์ลส์ คำยส์ 

(Charles Keyes) นักวชิำกำรไทยศกึษำ เรยีกชำวชนบท

ท่ีเข้ำร่วมว่ำเป็น “กลุม่คนชนบทผู้เห็นโลกกว้ำง” (cosmo - 

 politan villagers) เป็นต้น22

รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  
กับสงกรานต์เลือด

กำรขึ้นสู ่ต�ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีของอภิสิทธิ ์ 

เวชชำชีวะ เมื่อเดือนธันวำคม 2551 ถูกตั้งค�ำถำมถึง

ควำมชอบธรรมในฐำนะท่ีไม่ได้เป็นพรรคเสียงข้ำงมำก 

ท่ีจัดต้ังรัฐบำลตำมมำรยำททำงกำรเมือง แต่ได้รับกำร

สนับสนุนจำกอ�ำนำจนอกสภำฯ ต่ำงๆ ท่ีกดดนัให้พรรค 

ร่วมรฐับำลสนับสนุน แลกกบักำรจัดสรรต�ำแหน่งในกระทรวง 

ส�ำคัญให้ เช่น กระทรวงมหำดไทย กระทรวงพำณิชย์ 

http://www.rsunews.net/
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กระทรวงคมนำคม กระทรวงเกษตร กระทรวงพลังงำน 

จนได้รับฉำยำ “ครม. ต่ำงตอบแทน”23 หลำยกรณีจึงมี

ปัญหำควำมล่ำช้ำในกำรผลกัดนันโยบำยหรอืแก้ไขปัญหำ 

เช่น กรณสีนิค้ำรำคำแพง ค่ำครองชพีสงูขึน้ ท่ีต้องประสำน

ไปยังพรรคภูมใิจไทยซึง่ดแูลกระทรวงพำณชิย์ หรอืกรณี

ปรำสำทพระวหิำร ท่ีถกูกดดนัจำก พธม. ซึง่ส่งผลกระทบ

ต่อกำรด�ำเนินนโยบำยต่ำงประเทศ และปัญหำคอร์รปัชัน่ 

ท่ีพรรคร่วมรฐับำลถูกตัง้ค�ำถำมในหลำยโครงกำร แต่พรรค

ประชำธิปัตย์ก็ไม่สำมำรถท�ำอะไรได้ 

ด้วยเหตุผลข้ำงต้น รวมท้ังทัศนะท่ีเชื่อมโยง

เหตกุำรณ์นับแต่รฐับำลทักษณิท่ีมำจำกกำรเลอืกต้ังถกูทหำร

ท�ำรฐัประหำร ร่ำงรฐัธรรมนูญใหม่ พรรคพลงัประชำชน

ได้เสยีงข้ำงมำกจำกกำรเลอืกต้ัง ตัง้รฐับำลก็ถกูศำล รธน.

ตัดสินให้นำยกฯ สมัคร ขำดคุณสมบัติ เมื่อเปลี่ยนเป็น

นำยกฯ สมชำย ก็ถูก พธม. ต่อต้ำน และล้มไปเพรำะ

ค�ำตดัสนิยุบพรรคพลงัประชำชนของศำล รธน. อีก รฐับำล

เสยีงข้ำงมำกท่ีเลอืกเข้ำไปในสภำฯ จึงถกูล้มเสมอมำ เสมอืน

ไม่เคำรพในกติกำประชำธิปไตยและไม่ยอมรบัมตมิหำชน 

ขณะท่ีนำยกฯ อภิสิทธ์ิน้ัน ถูกมองว่ำจัดตั้งรัฐบำลแบบ

ผิดมำรยำททำงกำรเมอืง เน่ืองจำกไม่ได้รบัเสยีงข้ำงมำก 

และได้รบักำรสนับสนุนจำกอ�ำนำจนอกสภำฯ เหล่ำน้ีเป็น

เหตุผลให้กลุ่มคนเสื้อแดงชุมนุมต่อต้ำนรัฐบำลอภิสิทธิ์ 

กำรชุมนุมเพ่ือแสดงควำมไม่พอใจทำงกำรเมือง

ของกลุม่คนเสือ้แดงเกดิขึน้ประปรำยภำยหลงัรฐัประหำร 

มเีหตกุำรณ์ปะทะกับ พธม. บ้ำงในช่วงรฐับำลสมัคร และ

รฐับำลสมชำย จนมท้ัีงผู้บำดเจ็บและเสยีชวีติ กำรชมุนุม

เริ่มปะทุรุนแรงขึ้นในช่วงปลำยมีนำคม - กลำงเมษำยน 

2552 ท่ี นปช. บุกเข้ำไปในท่ีประชมุสดุยอดผู้น�ำอำเซยีน

ท่ีพัทยำจนต้องล้มเลิกกำรประชุม และต่อเน่ืองด้วย 

กำรชุมนุมเรียกร้องให้ พล.อ.เปรม ติณสูลำนนท์ และ

องคมนตรีอีก 2 คน รวมท้ังนำยกฯ อภิสิทธิ์ลำออก 

กลำยเป็นกำรต่อสู้ระหว่ำงผู้ท่ีเรียกตนเองว่ำ “มวลชน

ประชำธิปไตย” กับ “ฝ่ำยเผด็จกำรอ�ำมำตยำธิปไตย”24 

จบลงด้วยกำรท่ีรัฐบำลประกำศภำวะฉุกเฉินเพ่ือควบคุม

สถำนกำรณ์ มีกำรสลำยกำรชุมนุมด้วยก�ำลังทหำร  

มีผู้บำดเจ็บกว่ำ 120 คน25 แกนน�ำ 3 คน คือ วีระ 

มุสิกพงศ์ ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ และ นพ.เหวง โตจิรำกำร 

ถูกควบคุมตัว

กลุม่คนเสือ้แดงเริม่ชมุนมุอีกครัง้ในเดอืนมนีำคม 

2553 เรยีกร้องให้รฐับำลยุบสภำและเลอืกตัง้ใหม่ รฐับำล 

อภิสิทธ์ิจึงพยำยำมใช้มำตรกำรหลำยอย่ำงเพ่ือยับย้ัง 

กลุ่มผู้ชุมนุมมิให้เดินทำงเข้ำมำยังกรุงเทพมหำนคร ท้ัง 

กำรเข้มงวดกบัสือ่ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะทำงอินเทอร์เน็ต สถำนี 

โทรทัศน์ และสถำนีวิทยุชุมชน ประกำศใช้ พ.ร.บ. 

ควำมมั่นคงในพื้นที่ชุมนุม และตั้งศูนย์อ�ำนวยกำรรักษำ

ควำมสงบเรยีบร้อย (ศอ.รส.) โดยใช้กรมทหำรรำบท่ี 11 

เป็นฐำนบัญชำกำร 

แต่กำรชุมนุมก็ยังคงด�ำเนินต่อไปในหลำยพ้ืนท่ี 

และหลำยลักษณะ มีกำรรวบรวมเลือดไปเทที่หน้ำประตู

ท�ำเนียบรัฐบำล หน้ำท่ีท�ำกำรพรรคประชำธิปัตย์ และ 

หน้ำบ้ำนพักนำยกฯ อภิสทิธิ ์มเีหตยิุงระเบิดในกรงุเทพฯ

หลำยจุด และมกีำรเจรจำระหว่ำงรฐับำลกบัผู้ชมุนุม แต่ 

ล้มเหลวเพรำะรัฐบำลต้องกำรยุบสภำภำยใน 9 เดือน 

ส่วนกลุ่มคนเสื้อแดงให้ยุบสภำภำยใน 15 วัน สุดท้ำย

ไม่สำมำรถตกลงอะไรกันได้

สถำนกำรณ์เริม่ทวคีวำมตึงเครยีดมำกขึน้ เมือ่มี

กำรชุมนุมท่ีบริเวณสะพำนผ่ำนฟ้ำ สี่แยกรำชประสงค์  

และมเีหตกุำรณ์ปิดสถำนีดำวเทียมไทยคมท่ีลำดหลมุแก้ว 

วันท่ี 9 เมษำยน 2553 ผู้ชุมนุมได้เข้ำขัดขวำงและท�ำ 

กำรปลดอำวธุทหำร และมหีลกัฐำนปรำกฏในหลำยกรณี

ว่ำฝ่ำยผู้ชมุนุมมกีำรสะสมอำวธุ ฝึกและใช้อำวธุสงครำม 

ท�ำให้รัฐบำลอ้ำงควำมชอบธรรมประกำศสถำนกำรณ์ 

ฉุกเฉิน ห้ำมชุมนุมทำงกำรเมืองเกินกว่ำ 5 คนขึ้นไป 

และสัง่สลำยกำรชมุนุมบรเิวณสะพำนผ่ำนฟ้ำ ด้วยยุทธกำร 

“ขอคืนพ้ืนท่ี” ในวันท่ี 10 เมษำยน ท�ำให้มีผู้เสียชีวิต  

27 รำย เป็นพลเรือน 22 รำย (ในจ�ำนวนน้ีมีช่ำงภำพ

ชำวญี่ปุ่นเสียชีวิตด้วยหนึ่งคน) ทหำร 5 นำย26 

เดือนต ่อมำมีกำร “ขอคืนพ้ืนท่ี” บริ เวณ 

รำชประสงค์โดยรอบ ด้วยรถหุ้มเกรำะและพลแม่นปืน27 

มีกำรประกำศเขตใช้กระสุนจริง ท�ำให้มีเจ้ำหน้ำท่ีรัฐ  

415 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ
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เจ้ำหน้ำท่ีหน่วยกู้ภัย นักข่ำว และผู้ชมุนุมเสยีชวีติตัง้แต่

เริ่มชุมนุม 12 มีนำคม - 19 พฤษภำคม 2553 รวม 94 

ศพ28 ควำมขดัแย้งระหว่ำงสองฝ่ำยจึงย่ิงยำกเกินเยียวยำ

เหตุกำรณ์ควำมรนุแรงเมือ่เดอืนเมษำยน - พฤษภำคม 

2553 ตดิอันดบัข่ำวส�ำคญัระดบัโลก ส�ำนักข่ำวซเีอ็นเอ็น 

ยกกรณม็ีอบเสือ้แดงในไทยเป็นอันดบั 1 สดุยอดเหตกุำรณ์

เปล่ียนแปลงโลก29 นิตยสำรไทม์จัดให้กำรชมุนุมใหญ่ของ 

เสือ้แดงตดิอันดบั 10 ของสบิข่ำวเด่นท่ัวโลกในปี 255330 

หนังสอืพิมพ์สเตรทไทมส์ของสงิคโปร์รำยงำนว่ำ หัวหน้ำ 

คณะนักวิจัยด้ำนเศรษฐกิจจำกธนำคำร HSBC ฮ่องกง 

ระบุว่ำเหตุจลำจลในเดือนเมษำยน - พฤษภำคม 2553  

คอื ภำพสะท้อนควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองที่เลวร้ำยและ

สร้ำงควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจให้กับไทยมำกท่ีสุด 

ในรอบ 20 ป3ี1

สงครามปรองดอง 

หลงัเหตุกำรณ์สลำยกำรชมุนุม สงัคมไทยบอบช�ำ้

อย่ำงหนัก ประชำชนแตกแยกรุนแรงอย่ำงไม่คำดคิด  

ต่อมำแม้รฐับำลได้ตัง้คณะกรรมกำร 2 ชดุ ตำมข้อเสนอ

ของภำคประชำสังคม คือ คณะกรรมกำรปฏิรูป และ

คณะกรรมกำรสมัชชำปฏิรปู รวมท้ังได้แต่งตัง้คณะกรรมกำร

อิสระตรวจสอบและค้นหำควำมจรงิเพ่ือกำรปรองดองแห่ง

ชำติ (คอป.) และต่อมำได้ยุบสภำเลือกตั้งใหม่ก็ตำม 

ควำมขัดแย้งไม่ได้สลำยไปเหมือนกำรชุมนุม หลำยภำค

ส่วนจึงช่วยกันเสนอมำตรกำรสร้ำงควำมปรองดองเพ่ือ

เยียวยำบำดแผลและคืนควำมสงบสุขให้บ้ำนเมือง ดังนี้

(1)	ข้อเสนอจำกคณะกรรมกำรปฏิรูปและ 

คณะกรรมกำรสมัชชำปฏิรูป

บุคคลสองคนท่ีเคยได้รบัควำมเคำรพเชือ่ถอืจำก

สังคมอย่ำงกว้ำงขวำง คือ อำนันท์ ปันยำรชุน อดีต

นำยกรัฐมนตรี และนำยแพทย์ประเวศ วะสี ตอบรับค�ำ

เชญิจำกรฐับำลอภิสทิธ์ิ เป็นประธำนคณะกรรมกำรปฏิรปู 

(คปร.) และประธำนคณะกรรมกำรสมชัชำปฏิรปู (คสป.) 

ตำมล�ำดับ 

คณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) จัดท�ำรำยงำน 

“แนวทำงกำรปฏิรปูประเทศไทย ข้อเสนอต่อพรรคกำรเมอืง

และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง” ข้อเสนอหลักระบุว่ำต้นเหตุของ

ปัญหำท่ีเกิดขึ้นในบ้ำนเมืองมำจำกโครงสร้ำงควำม 

อยุติธรรมทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง และสังคม ส่งผลให้

เกิดสภำวะเหลือ่มล�ำ้หรอืควำมไม่เท่ำเทียมกันในทุกด้ำน 

อ�ำนำจต่อรองของผู้คนต่ำงๆ ในสงัคม ท่ีจะปกป้องสทิธิ 

เสรภีำพ หรอืบรรลคุวำมเท่ำเทียมกนัเป็นไปได้ยำก เป็น 

ควำมรนุแรงท่ีสงัคมไทยก�ำลงัเผชญิอยู่ “ควำมเหลีอ่มล�ำ้

อย่ำงสดุขัว้ในทุกด้ำนเป็นปัญหำเชงิโครงสร้ำงท่ีเป็นแกน

กลำง” อันก่อให้เกิดปัญหำเชิงโครงสร้ำงด้ำนอื่นๆ ตำม

มำอีกมำก กำรปฏิรปูจึงควรจัดกำรกบัปัญหำน้ีเป็นหลกั32

คณะกรรมการสมชัชาปฏิรปู (คสป.) ใช้แนวทำง

เดยีวกับกำรขบัเคลือ่นกำรปฏิรปูระบบสขุภำพ เป็นกลไก

ท�ำงำน รวบรวมข้อมูล รบัฟังควำมคดิเห็นของประชำชน 

เพ่ือวิเครำะห์และสังเครำะห์เป็นนโยบำยอย่ำงเป็นระบบ 

ตำมรูปแบบของกำรจัดสมัชชำ นพ.ประเวศ วะสี กล่ำว

ว่ำคณะกรรมกำรชดุน้ีไม่ใช่คณะกรรมกำรปรองดอง ไม่ใช่

แก้ปัญหำ แต่เป็นกำรท�ำสิ่งใหม่ด้วยกำรมองไปข้ำงหน้ำ 

เพื่อสร้ำงอนำคตประเทศไทย แก้ปัญหำควำมอยุติธรรม

และควำมเหลื่อมล�้ำในสังคม33 

ผลกำรประชุมสมัชชำปฏิรูปครั้งที่ 1 มีข้อเสนอ

เชงินโยบำยต่อรฐับำล 8 เรือ่ง พร้อมเอกสำรรำยละเอียด 

แนบ ได้แก่ (1) ให้มกีำรปฏิรปูกำรจัดสรรทรพัยำกรท่ีดนิ

อย่ำงเป็นธรรมและย่ังยืน (2) ให้มีกำรปฏิรูปโครงสรำ้ง 

กำรจัดกำรทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่ง (3) คืนควำม 

เป ็นธรรมให้แก่ประชำชนกรณีท่ีดินและทรัพยำกร  

(4) ปฏิรูประบบประกันสังคมเพ่ือควำมเป็นธรรม  

(5) สร้ำงระบบหลกัประกนัในกำรด�ำรงชพีและระบบสงัคม

ท่ีสร้ำงเสรมิสขุภำวะแก่ผู้สงูอำยุ (6) สร้ำงสงัคมท่ีคนไทย 

อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (7) ปฏิรูปกำรกระจำยอ�ำนำจเพื่อ

เสรมิสร้ำงและพัฒนำศกัยภำพกำรจัดกำรตนเองของชมุชน

ท้องถิ่น สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล�้ำใน

สงัคม (8) ศลิปวฒันธรรมกับกำรสร้ำงสรรค์และเยียวยำ

สังคม34

42 สุขภาพคนไทย 2556
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(2) ร่าง พ.ร.บ.ปรองดองและกฎหมายนิรโทษ

กรรมเพื่อแก้ความขัดแย้ง

หลงัจากชนะการเลอืกตัง้ในปี 2554 รฐับาลพรรค

เพ่ือไทยพยายามผลกัดนัระเบียบวาระปรองดองแห่งชาติ  

โดยเสนอร่าง พ.ร.บ.ปรองดองต่อรัฐสภา (ดูล้อมกรอบ) 

จนถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเพ่ือ 

มุง่ลบล้างความผิดอดตีนายกฯ ทักษณิ เกดิความขดัแย้ง

วุน่วายในสภาฯ ระหว่างฝ่ายค้านกบัฝ่ายรฐับาลจนกลาย 

เป็นสงครามปรองดอง นอกสภาฯ ก็มีท้ังเสียงคัดค้าน

และสนับสนุนตามความแตกต่างทางความคิด สิ่งท่ี 

น่าสนใจคอื ข้อเสนอให้ออกกฎหมายนิรโทษกรรมประชาชน 

ท่ีต้องคดหีรอืถูกจับกุมคมุขงั อันเน่ืองมาจากคดกีารเมอืง

ตั้งแต่ปี 2549 โดย 4 กลุ่มคือ (1) กลุ่มนิติราษฎร์  

เสนอให้กฎหมายนิรโทษกรรมเป็นส่วนหน่ึงของการแก้ไข

รัฐธรรมนูญ ให้นิรโทษกรรมผู้ชุมนุมทุกฝ่ายและแกนน�า 

แต่ไม่นิรโทษกรรมให้เจ้าหน้าท่ีรัฐทุกระดับ และมีคณะ 

กรรมการขจัดความขดัแย้งขึน้มาเป็นผู้พิจารณา (2) นปช. 

เสนอให้ออกเป็นพระราชก�าหนด นิรโทษกรรมผู้ชุมนุม

ทุกฝ่าย แต่ไม่ครอบคลมุแกนน�าและเจ้าหน้าท่ีรฐัทุกระดบั  

(3) คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสรมิหลกันิติธรรม

แห่งชาติ (คอ.นธ.) ท่ีรัฐบาลย่ิงลักษณ์ต้ังขึ้น เสนอให้

ออกเป็นพระราชบัญญัติ โดยนิรโทษกรรมให้กับผู้ชุมนุม 

ทุกฝ่าย รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัฐระดับปฏิบัติ ยกเว้นแกนน�า

และเจ้าหน้าท่ีรฐัระดบัสัง่การ และ (4) ข้อเสนอของเจรญิ  

จรรย์โกมล ท่ีเชญิตัวแทนของกลุม่เสือ้เหลอืงและเสือ้แดง

มาร่วมหารอื และเสนอความเห็นต่อท้ังพรรคประชาธิปัตย์

และพรรคเพ่ือไทย โดยให้ออกเป็นร่าง พ.ร.บ.นริโทษกรรม  

และร่าง พ.ร.บ.บรรเทาความขัดแย้ง เป็นการแบ่ง 

การนิรโทษกรรมระหว่างผู้ร่วมชุมนุมและแกนน�า35

(3) แนวทางการสร้างความปรองดองของสถาบัน

พระปกเกล้า

ข้อเสนอท่ีถูกกล่าวถึงและได้รับความส�าคัญเป็น 

อย่างมากอันหน่ึงคือ แนวทางการสร้างความปรองดอง

ของสถาบันพระปกเกล้า เป็นข้อเสนอท่ีดจูะเข้าทางรฐับาล 

ในเรื่องของการนิรโทษกรรม และยกเลิกคดีความท่ี 

ทางคณะกรรมการตรวจสอบการกระท�าท่ีก่อให้เกิด 

ความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ด�าเนินการไว้ จนอภิสิทธ์ิ 

เวชชาชวีะ ผู้น�าฝ่ายค้าน ส่งจดหมาย 3 ฉบับถงึ บวรศกัดิ์  

อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และคณะ 

ผู้วิจัย ให้ทบทวนรายงาน36 รวมทั้งการโต้แย้งด้วยวาจา

ในวงเสวนาของสถาบันพระปกเกล้าและกรรมาธิการวสิามัญ

ปรองดอง 

อภิสทิธ์ิและพรรคประชาธิปัตย์ โต้แย้งในประเดน็ 

ความผิดพลาดคลาดเคลื่อน การข้ามข้อเท็จจริงและ

เหตุการณ์ส�าคัญในช่วง “ทักษิณเรืองอ�านาจ” เมื่อปี 

2544 - 2549 เช่น การแทรกแซงตุลาการในคดีซุกหุ้น  

การท�าลายระบบนิติรัฐ แทรกแซงองค์กรอิสระ ทุจริต 

เชงินโยบาย ฆ่าตดัตอนยาเสพตดิ ความรนุแรงในภาคใต้ 

กรณีกรือเซะ - ตากใบ การกล่าวถึงเหตุผลในการ 

ท�ารัฐประหารไม่ครบถ้วน การพยายามอธิบายเหตุผล 

การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง แต่ไม่อธิบายในส่วนของ 

พธม. เป็นต้น

แต่ประเด็นท่ีพรรคประชาธิปัตย์ไม่เห็นด้วย 

มากท่ีสุดคือ การนิรโทษกรรมและล้มเลิกคดีท่ี คตส. 

ด�าเนินการ รวมถึงการท่ีตัวรายงานละเลย ไม่กล่าวถึง

ข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ชุมนุมของคนเสื้อแดง เดือน

เมษายน 2552 และระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 

2553 อย่างครบถ้วน ไม่ว่ากรณล้ีมประชมุอาเซยีนท่ีพัทยา 

กรณี “คนชุดด�า” เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2553 หรือ 

เหตุการณ์เผาห้างสรรพสินค้าเมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 

2553 จึงถูกวิพากษ์ว่าเป็นการเสนอทางปรองดองจาก

ฝ่ายเดียว

(4) ข้อเสนอจากคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ

และค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.)

คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจรงิ

เพื่อการปรองดองแห่งชาติ หรือ คอป. มีคณิต ณ นคร  

เป็นประธาน ตัง้ขึน้โดยมติคณะรฐัมนตร ีสมยัรฐับาลอภิสทิธิ์ 

เมือ่วนัท่ี 6 มถินุายน 2553 เพ่ือตรวจหาข้อมูล หลกัฐาน  

เอกสาร ในเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นในช่วงเดือน

เมษายน - พฤษภาคม 2553 เป็นครัง้แรกท่ีมคีณะกรรมการ

435 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ
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อิสระอย่ำงเป็นทำงกำร ท�ำงำนเตม็เวลำ ได้รบังบประมำณ

จำกรัฐบำล เข้ำมำรับผิดชอบงำนสะสำงควำมจริงของ 

เหตกุำรณ์ควำมรนุแรงทำงกำรเมอืง และแม้เปลีย่นรฐับำล 

คอป. ก็ยังคงได้รับกำรสนับสนุนให้ท�ำงำนจนจบภำรกิจ

ตำมเวลำ 2 ปีที่ตั้งไว้ 

คอป. แถลงข้อมูลในรำยงำนฉบับเต็มเมื่อวันท่ี 

17 กนัยำยน 2555 ชีช้ดัถงึบทบำท “คนชดุด�ำ” ในกลุ่ม 

ผู้ชมุนุมเสือ้แดง เป็นหลกัฐำนว่ำกำรชมุนุมมไิด้เป็นไปโดย

สงบ และปรำศจำกอำวธุ37 น�ำมำสูก่ำรวจิำรณ์อย่ำงหนัก  

ทั้งในแง่ควำมสมบูรณ์ของเอกสำรหลักฐำน เช่น อ้ำงถึง

ภำพถ่ำย คลิปภำพ แต่ไม่มีตัวอย่ำงแสดง รำยงำนให ้

น�ำ้หนักเป็นพิเศษกับแถลงกำรณ์ของ ศอฉ. ค�ำให้สมัภำษณ์

ของหน่วยรำชกำร และเอกสำรของรฐับำล กำรเน้นย�ำ้เรือ่ง 

ชำยชดุด�ำประกอบกำรตำยในทุกจุด แสดงนัยว่ำสถำนกำรณ์

ควำมรุนแรงเกิดจำกชำยชุดด�ำจนเจำ้หน้ำท่ีต้องใช้ก�ำลัง

เขำ้ควบคุมสถำนกำรณ์ กำรชุมนุมของคนเสื้อแดงไม่ได้ 

เป็นไปโดยสันติวิธี และเป็นสิทธิชอบธรรมให้เจ้ำหน้ำท่ี

ใช้ควำมรุนแรง38

นอกจำกนี้ ในรำยงำนไม่ระบุประเด็นส�ำคัญว่ำ

ใครคือคู่ขัดแย้ง บำงจุดในรำยงำน คอป. แสดงนัยวำ่คู่ 

ขัดแย้งมีเพียงพรรคไทยรักไทย/พลังประชำชน/เพ่ือไทย  

กบัพรรคประชำธิปัตย์ โดยท่ีกลุม่อ่ืนๆ เช่น กลุม่มวลชน 

(รวมท้ังกองทัพ ศำล และองคมนตร)ี เป็นเพียงผู้สนับสนุน 

ท่ีมีเป้ำหมำยเพียงแค่ให้พรรคกำรเมืองท่ีตนสนับสนุน 

ได้เป็นรัฐบำล ไม่มีเป้ำหมำยอ่ืนใดของตัวเอง คอป.  

ไม่มองว่ำกองทัพ ศำล และองคมนตร ีเป็นหุ้นส่วนหลกั

ในควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองท่ีผ่ำนมำ39 จนคณิต ณ 

นคร ประธำน คอป. ต้องออกมำยอมรับว่ำ “รำยงำน

ของเรำไม่สมบูรณ์”40

ส�ำหรบัข้อเสนอเพ่ือสร้ำงควำมปรองดองน้ัน คอป. 

เน้นให้ทุกฝ่ำยน�ำ “เครือ่งมอืในกำรสร้ำงควำมปรองดอง” 

มำใช ้โดยกำรพดูคยุ ถกเถยีง เพือ่หำขอ้ยตุทิีย่อมรบัได้

ร่วมกนั ไม่ว่ำจะเป็นกำรแก้ไขรฐัธรรมนูญ 2550 กำรตรำ

กฎหมำยเพ่ือควบคุมกำรชุมนุม และกำรนิรโทษกรรม  

ซึง่ต้องครอบคลมุรำยละเอียดในกำรก�ำหนดควำมผิดและ 

เงื่อนไขในกำรนิรโทษกรรม และหำทำงออกท่ีเหมำะสม 

แก่ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรกระท�ำท่ีไม่สอดคล้องกับ

หลกันิตธิรรม เพ่ือลดควำมรูส้กึคลำงแคลงและสร้ำงควำม 

เชื่อมั่นในหลักนิติธรรมและกระบวนกำรยุติธรรมของ

ประเทศไทยอีกครั้ง เช่น กำรเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ 

กรรมกำรบริหำรพรรคกำรเมืองที่ถูกยุบ และกำรแต่งตั้ง 

คตส. มำตรวจสอบกำรใช้อ�ำนำจของรฐับำล พ.ต.ท.ทักษณิ  

ชนิวตัร ซึง่มกีำรวพิำกษ์วจิำรณ์ในประเดน็กำรออกกฎหมำย

ย้อนหลังและกำรตั้งปฏิปักษ์มำสอบสวน41

(5)	 ข้อเสนอจำกศูนย์ข้อมูลประชำชนผู้ได้รับ 

ผลกระทบจำกกำรสลำยกำรชมุนุม	เมษำยน	-	พฤษภำคม	

53	(ศปช.)

ศูนย์ข้อมูลประชำชนผู้ได้รับผลกระทบจำก 

กำรสลำยกำรชุมนุม เมษำยน - พฤษภำคม 53 (ศปช.) 

เป็นคณะท�ำงำนภำคประชำสังคม เกิดจำกคนหนุ่มสำว 

ท่ีสนใจกำรเมืองและนักวชิำกำร รวมตัวกันท�ำงำนสบืหำ

ควำมจรงิเกีย่วกบัควำมรนุแรงท่ีเกดิขึน้ในลกัษณะคูข่นำน 

กบักำรท�ำงำนของ คอป. กำรเกิดขึน้ของ ศปช. นับเป็น 

กำร “คำนอ�ำนำจ” ของ คอป. ต่อกำรสถำปนำควำมจรงิ

ของเหตกุำรณ์ เมษำยน - พฤษภำคม 2553 ไม่ให้รำยงำน

ของ คอป. กลำยเป็น “ควำมจริงเพียงชุดเดียว” ของ

ประวัติศำสตร์กำรเมืองไทย และแน่นอนว่ำ ศปช. ได้

ผลสรุปออกมำแตกต่ำงจำก คอป. ในหลำยประเด็น 

รำยงำน ศปช. มีเจตนำให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ

เหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้น ท้ังในส่วนของกลุ ่มผู้ชุมนุมและ 

เหตุกำรณ์ โดยน�ำเสนอรำยละเอียดกำรเสียชีวิตของผู้

ชุมนุมแต่ละคน ไม่ได้เสนอแบบภำพรวมเหมือน คอป.  

ท�ำให้เห็นมิติและบริบทต่ำงๆ ของเหตุกำรณ์ท่ีลึกและ

ชดัเจน อีกท้ังยังแสดงภำพน่ิงและคลปิภำพประกอบ ซึง่ 

เป็นประโยชน์ต่อกำรใช้เป็นหลกัฐำนประกอบคด ีรำยงำน

เสนอให้พิสูจน์ควำมจริงและน�ำผู้กระท�ำผิดมำลงโทษ 

ในทุกกำรกระท�ำที่เป็นกำรละเมิดกฎหมำย ไม่ว่ำจะเป็น 

กำรกระท�ำจำกชำยชุดด�ำ รัฐบำล และศอฉ. เพ่ือเป็น

ฐำนของกำรลดควำมขัดแย้งและน�ำไปสู่วำระปรองดอง

ในอนำคต

44 สุขภาพคนไทย 2556
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การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

นับตั้งแต่สถำนกำรณ์สงกรำนต์เลือด ปี 2553 

กลุ่มเสื้อแดงยังคงขับเคลื่อนเรียกร้องควำมเป็นธรรม 

ให้กบัผู้เสียชวีติและด�ำเนินคดกีบัรฐับำลอภิสทิธิ ์และเมือ่

รัฐบำลย่ิงลักษณ์ ชินวัตรเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งหลังชัยชนะ 

ในกำรเลือกตั้งของพรรคเพ่ือไทยในปี 2554 ก็ได้สร้ำง

รูปธรรมในกำรลดควำมขัดแย้งคือ กำรเยียวยำทำง 

กำรเงินให้กับกลุ่มคนทุกสี นับเป็นบรรทัดฐำนใหม่ทำง 

กำรเมืองในสังคมไทยท่ีมีกำรเยียวยำเป็นเงินจ�ำนวน 

รำยละ 7.5 ล้ำนบำทส�ำหรับผู้เสียชีวิตจำกควำมรุนแรง

กำรเมืองตั้งแต่ พ.ศ. 2551 - 2553 รวมท้ังเหตุกำรณ ์

ไม่สงบในภำคใต้ เพรำะหำกมองย้อนไปไม่ว่ำจะเป็น

เหตุกำรณ์ 14 ตุลำคม 2516, 6 ตุลำคม 2519, 

พฤษภำคม 2535 ไม่มีกำรเยียวยำด้วยเงินจ�ำนวนสูง

ขนำดนี้ 

พรรคประชำธิปัตย์ได้คัดค้ำนและย่ืนค�ำร้องให้ 

ศำลปกครองไต่สวนฉุกเฉินว่ำมติ ครม.น้ีไม่ชอบด้วย

กฎหมำย เลอืกปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม เป็นกำรเยียวยำ

บุคคลที่ยังไม่ได้พิสูจน์ว่ำกระท�ำควำมผิดหรือไม่ และยัง 

เรียกร้องให้ชดเชยเยียวยำเหตุกำรณ์รุนแรงในอดีตอ่ืนๆ 

ด้วย42 แต่ศำลปกครองมีมติไม่รับค�ำร้อง

หนทางสู่การปรองดองบนความเห็นต่าง: 
แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์?

เมือ่ผ่ำนควำมขดัแย้งรนุแรง สงัคมไทยกเ็ริม่ปรบั 

ตวัเอง เริม่มเีสยีงพูดดงัขึน้จำกหลำยฝ่ำยถงึควำมพยำยำม

ท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำมเห็นท่ีแตกต่ำงกัน ดังควำมเห็น 

ของ พล.อ.เปรม ตณิสลูำนนท์ ท่ีว่ำ “ควำมคดิท่ีแตกต่ำง

ไม่ใช่ปัญหำท่ีจะต้องมำเป็นศัตรูกัน ควำมเห็นแตกต่ำง 

ไม่ได้หมำยถึงว่ำเรำจะแตกแยกกัน ท�ำงำนร่วมกนัไม่ได้”43 

หรอืเสยีงจำกพรรคประชำธิปัตย์ท่ีระบุว่ำ ปีใหม่น้ี (2556)  

จะก้ำวข้ำม พ.ต.ท.ทักษณิ ท�ำให้นักวเิครำะห์สถำนกำรณ์

ต่ำงมองว่ำหำกท้ังสองฝ่ำยก้ำวข้ำมเรื่องควำมรักและ 

ควำมเกลียดทักษิณไปได้ ควำมขัดแย้งก็น่ำจะจบลงได้

ไม่ยำกนัก44

ด้ำนนักวิชำกำรอย่ำงนิธิ เอียวศรีวงศ์ ก็เห็นว่ำ 

“การเมืองมวลชน” เปลี่ยนแปลงไป คือ “…ท้ังกลุ่ม

เหลอืงและแดง ค่อยๆ พัฒนำเจตจ�ำนงอิสระของตนเอง 

ขึ้น จนผู้อยู่เบ้ืองหลังก�ำกับควบคุมยำกขึ้นทุกที...”45 

“การเมอืงมวลชน” เป็นอิสระมำกขึน้ และสขุมุคมัภีรภำพ 

มำกขึ้นในกำรเคลื่อนไหว กำรชุมนุมตลอดปีท่ีผ่ำนมำ 

ไม่น�ำไปสูว่กิฤตทิำงกำรเมือง ต่ำงฝ่ำยต่ำงใช้สือ่ของตนเอง 

ในกำรโต้เถียงกัน ด้วยเหตุผลบ้ำง ด้วยอำรมณ์บำ้ง แต่

กไ็ม่ปะทุกลำยเป็นกำรยกพวกตกีนัหรอืจลำจลกลำงเมือง  

ท้ังสองฝ่ำยรู้แล้วว่ำไม่มีฝ่ำยใดจะชนะอีกฝ่ำยหน่ึงได ้

เดด็ขำด ดงัน้ีแล้ว กำรพบปะเพ่ือแลกเปลีย่นควำมเห็นกนั 

ระหว่ำงมวลชนของสองฝำ่ยจึงอำจเกิดขึ้นได้

455 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ
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กำรสร้ำง “กติกำ” ประชำธิปไตย “แบบเตม็ใบ” 

จึงน่ำจะเป็นทำงออกหน่ึงในกำรลดควำมขัดแย้งได้  

ดังโครงกำรวิจัยชื่อ “เปรียบเทียบกำรสร้ำงสันติภำพ” 

ของมหำวิทยำลัยแห่งชำติออสเตรเลีย ท่ีใช้อินโดนีเซีย

เป็นประเทศตัวอย่ำง เพรำะเต็มไปด้วยควำมขัดแย้งกัน

ทำงเชือ้ชำต ิศำสนำ กำรแย่งชงิทรพัยำกร กำรแบ่งแยก

ดินแดน แต่ก็กลับดีขึ้นมำได้ก็ด้วยประชำธิปไตยแบบ 

เตม็ใบ เงือ่นไขส�ำคญัของกำรสร้ำงสนัตภิำพในโครงสร้ำง

ใหญ่ท่ีท�ำให้สถำนกำรณ์ขัดแย้งดีขึ้น ได้แก่ กำรลด 

กำรแทรกแซงและอ�ำนำจของกองทัพลง สื่อท่ีต้องเสร ี

แนวทางในร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยความปรองดองแห่งชาติ 4 ฉบับ 

ควำมพยำยำมเสนอ ร่ำง พ.ร.บ.ว่ำด้วยควำมปรองดองแห่งชำติ ได้ถูกน�ำเสนอเข้ำสภำผู้แทนรำษฎร 

ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2555 รวมทั้งหมด 4 ร่ำง 3 แนวทำง ดังนี้ 

(1)	ทุกคนจะได้รับกำรนิรโทษกรรม (ร่ำง พ.ร.บ. ของ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน อดีตประธำน คมช. 

ท่ี ส.ส.พรรคร่วมรัฐบำลร่วมเสนอ 35 คน และร่ำงของ สำมำรถ แก้วมีชัย และ ส.ส.เพ่ือไทย ท่ีร่วมลงชื่อ 

50 คน) คือ ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรชุมนุมทำงกำรเมือง ตั้งแต่วันท่ี 15 กันยำยน 2548 จนถึงวันท่ี 10 

พฤษภำคม 2554 ไม่มีควำมผิดจำกกระท�ำท่ีเกิดขึ้น หำกคดีดังกล่ำวอยู่ในชั้นศำลแล้วก็ให้ระงับกำรสอบสวน

และพ้นคดีไป ผู้ท่ีถูกศำลตัดสินว่ำมีควำมผิดไปแล้วก็ให้ถือว่ำไม่เคยต้องค�ำพิพำกษำ ส่วนผู้ท่ีรับโทษอยู่ก็ให้

ปล่อยตัว และให้ผู้เสียหำยสำมำรถฟ้องร้องทำงแพ่งได้

(2)	ทุกคนจะได้รับกำรนิรโทษกรรม	แต่ผู้ที่ได้รับนิรโทษกรรมไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ	ทั้งสิ้น	

(ร่ำง พ.ร.บ. ของนิยม วรปัญญำ ส.ส. บัญชีรำยชื่อพรรคเพื่อไทย พร้อมคณะ 22 คน) มีทั้งหมด 5 มำตรำ 

เน้ือหำส�ำคัญคือ ให้นิรโทษกรรมผู้ถูกกระท�ำ ผู้กระท�ำ รวมท้ังคนท่ีได้รับผลกระทบหลังเหตุกำรณ์รัฐประหำร 

19 กันยำยน 2549 ที่น่ำสนใจก็คือ มำตรำ 3 ให้นิรโทษกรรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรท�ำรัฐประหำร รวมทั้งบุคคล 

หรือองค์กร ที่ท�ำตำมค�ำสั่ง คมช. แต่ผู้เสียหำยไม่สำมำรถฟ้องร้องทำงแพ่งได้

(3)	นิรโทษกรรมผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรชุมนุมทำงกำรเมือง	ยกเว้นผู้กระท�ำควำมผิดในฐำนก่อกำรร้ำย	

และควำมผิดต่อชวีติ (ร่ำง พ.ร.บ. ของณัฐวฒุ ิใสยเก้ือ และ ส.ส. 74 คน) ขณะเดยีวกันก็ยกเลกิคดท่ีีเก่ียวข้อง

กับกำรท�ำรัฐประหำร และให้ผู้เสียหำยสำมำรถฟ้องร้องทำงแพ่งได้ 

จนถึงเดือนกุมภำพันธ์ 2556 ร่ำง พ.ร.บ. ท้ังหมดน้ียังคงค้ำงอยู่ในสภำ สอดคล้องกับกระแสสังคม 

ที่ยังไม่พร้อมปรองดอง และยังคำใจกับเหตุกำรณ์ที่ผ่ำนมำจนยำกที่จะหันหน้ำเปิดรับกำรปรองดองโดยสนิทใจ

ที่มำ: ‘พ.ร.บ.นิรโทษกรรม’ เข้ำสภำฯ ท�ำกำรเมือง จ่อเดินถึงจุดตำย รัฐบำลเพื่อไทย!?. 12 มีนำคม 2556. ไทยรัฐ.

และยุติธรรม และต้องมีผู้น�ำของกำรสร้ำงสันติภำพท่ีมี

ประสิทธิภำพจริง46 

แม้ตัวอย่างเหล่าน้ีชีว่้า การจัดการกับความขดัแย้ง

ในสังคมไทยเริ่มมีความหวังจะเป็นจริงได้บ้างแล้ว แต่

ทว่า ความพยายามในการสร้างความปรองดองด้วยการ

ออกกฎหมายนิรโทษกรรม ยังคงไม่มีทางออกท่ีทุกฝ่าย

เห็นด้วย สงัคมไทยจึงยังมเีส้นทางเดนิอีกยาวไกลในการ

คลี่ปมความขัดแย้ง เพ่ือน�าไปสู ่การอยู ่ร ่วมกันบน 

ความแตกต่างทางความคิดได้อย่างสันติ 

46 สุขภาพคนไทย 2556
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สถานการณรุ์นแรง
ไฟใต ้ปีที่ 10 
เดินหน้าสู่วิถ ี“เจรจา”

แม้จะเปลี่ยนผ่านมาแล้วหลายรัฐบาล ทุ่มงบประมาณมากถึง 
182,402 ลา้นบาท ใช้กองก�าลงัฝ่ายความมัน่คงกวา่ 150,390 คน 
แต่งตัง้สารพัดหน่วยงาน และปรับเปลี่ยนยุทธวิธีตลอดเวลา เพื่อ
รับมือกับ “ไฟใต้” ที่โหมไม่หยุดจนย่างเข้าปีที่ 10 สถานการณ์ถึง
ปัจจุบันช้ีชัดว่า ภาวะความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้มีลักษณะ 
“ยืดเย้ือเร้ือรัง” แม้ความถ่ีและความเข้มข้นของความรุนแรงยังอยู่
ในระดบัคงที่ แตก่ารกอ่ความไมส่งบระยะหลงั สง่ผลใหม้ผูีเ้สยีชีวติ
และบาดเจบ็มากขึน้ในแตล่ะครัง้ รวมถงึภาพความรุนแรงที่มแีนวโน้ม 

เพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัด เป็นความรุนแรงที่มีชีวิตและสามารถต่อชีวิต
ได้ด้วยตัวเอง1 ส่งผลให้ผู้คนในพื้นที่สูญเสียทัง้ชีวิตและทรัพย์สิน
อย่างหนักหนาสาหัสแบบต่อเนื่อง แต่สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไปใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ช้ีว่า สถานการณ์ไฟใต้ในวันนี้ก�าลังเข้าสู่
วิถี “เจรจา” ท่ีต้องจับตามองถึงอนาคตว่า จะน�าพาไปสู่สันติภาพ
ได้จริงหรือไม่

2
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48 สุขภาพคนไทย 2556

9 ปีเต็มกับภาพรวมจ�านวนตาย-บาดเจ็บ
และเหตุการณ์รุนแรง

ข้อมลูล่ำสดุจำกศนูย์เฝ้ำระวงัสถำนกำรณ์ภำคใต้ 

(Deep South Watch - DSW) ชีว่้ำ นับแต่วนัเริม่เหตกุำรณ์

คือ 4 มกรำคม 2547 จนถึง 31 ธันวำคม 2555  

มีผู้เสียชีวิตรวม 5,501 คน และบำดเจ็บ 9,725 คน2 

ในจ�ำนวนน้ีเป็นครู 158 คน3 เฉพำะปลำยปี 2555  

มีเหตุยิงครูถึง 10 รำยต่อเน่ืองกัน ในช่วงกันยำยนถึง

ธันวำคม4 และต่อมำอีก 1 รำยเมื่อ 23 มกรำคม 2556 

(ดูล้อมกรอบเรื่องยิงครู) ควำมสูญเสียชีวิตในเหตุกำรณ์

ไม่สงบส่งผลให้มีหญงิหม้ำยสำมตีำยมำกกว่ำ 2,000 คน 

และเด็กก�ำพร้ำเพิ่มขึ้นกว่ำ 4 พันคน5

แต่เมื่อดูสถิติจ�ำนวนผู้เสียชีวิตและบำดเจ็บจำก 

ศูนย์ปฏิบัติการต�ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) 

รำยงำนตัวเลข ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2555 ว่ำ ต้ังแต่ 

ปี 2547 ถงึสิน้ปี 2555 มผู้ีเสยีชวีติรวม 3,371 คน และ

บำดเจ็บ 8,137 คน น้อยกว่ำท่ีเคยรำยงำนเมือ่สิน้ปี 2553 

ว่ำมผู้ีเสยีชวีติ 4,370 คน และผู้บำดเจ็บ 7,139 คน6 

เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบจัดท�ำข้อมูลอธิบำยว่ำ  

ในปี 2554 ทำง ศชต. ได้ท�ำกำรสอบทำนและแยกแยะ

คดตีัง้แต่ปี 2547 ว่ำ เหตอุำชญำกรรมร้ำยแรงท่ีมคีนตำย

และบำดเจ็บน้ัน เหตกุำรณ์ใดบ้ำงท่ีเกีย่วข้องและไม่เกีย่วกบั 

ควำมมั่นคง จำกน้ันก็น�ำเฉพำะตัวเลขของเหตุกำรณ ์

ท่ีมีปัจจัยบ่งชี้ว่ำเป็นกำรกระท�ำของกลุ่มก่อควำมไม่สงบ

9 ป สถิติความรุนแรงในเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต

จำนวนเหตุการณความไมสงบทุกประเภท รายป และรายพื้นที่ รวม 14,074 ครั้ง

ในแตละวัน เกิดเหตุการณความไมสงบ 4 ครั้ง มีผูเสียชีวิตมากกวา 1 ราย บาดเจ็บไมต่ำกวา 3 ราย

ผูเสียชีวิต 5,292 ราย ในเหตุการณความไมสงบตั้งแตป 2547-2555

ประเภทเหตุการณความไมสงบ 9 ป (ครั้ง)

เสียชีวิต

5,292 ราย

บาดเจ็บ

9,757 ราย

67%82%

ประชาชน

ตำรวจ

ทหาร

ผูกอความไมสงบ

ประชาชน (รวมขาราชการ 
อาสาสมัคร ผูนำศาสนา)

ตำรวจ

ทหาร

ผูกอความไมสงบ

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

รายป รายพื้นที่

1,154

373 573 743 1,069 569 565 547 348 324

2,078

1,934

2,475

1,370

1,348

1,165 1,085

1,465

สงขลา

646

ปตตานี

4,724

ยะลา

3,692

นราธิวาส

5,012

ที่มา: ศูนยปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต (ศชต.) จังหวัดยะลา 
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ยิง 7,361

ทำราย 309

วางเพลิง 1,518

ระเบิด 2,478

ฆาตัดคอ 51

ปลนอาวุธ 245

ประทวง 64

กอกวน 2,044

อ�นๆ 4

รวม 14,074
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495 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ

เท่ำน้ันมำน�ำเสนอต่อสำธำรณะ ตัวเลขควำมสูญเสียจึง

ถกูปรบัลดลง หำกน�ำตวัเลขท่ีถกูแยกออกมำรวมกลบัไป 

จะได้ตัวเลขผู้เสียชีวิตในช่วง 9 ปีคือ 5,292 คน และ

บำดเจ็บ 9,757 คน7

ขณะท่ีตัวเลขท่ีรวบรวมโดย ส่วนปฏิบัติการ 

และรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมทางยุทธวิธี 

กองอ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายในภาค 4 ส่วนหน้า 

(กอ.รมน.ภำค 4 สน.) ก็ไม่ตรงกับตัวเลขของ ศชต. 

โดยระบุว่ำ จำกวนัเริม่เกดิเหต ุปี 2547 ถงึ 31 ธันวำคม 

2555 มีผู้เสยีชวีติ 4,980 คน และผู้บำดเจ็บ 9,071 คน8

...ตัวเลขผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บท่ีต่างกัน ทาง

หน่วยปฏิบัติการของรัฐน่าจะท�าให้ชัดเจนขึ้น...

ส�ำหรับเหตุรุนแรงทุกประเภทในช่วง 9 ปีเต็ม 

ศชต. สรุปว่ำ เกิดขึ้นท้ังสิ้น 14,074 เหตุกำรณ์ (เป็น

เหตุร้ำยท่ีเกี่ยวกับควำมมั่นคงประมำณร้อยละ 56) เป็น 

เหตุยิงด้วยอำวธุปืนสงูท่ีสดุคอื 7,361 ครัง้ ตำมด้วยเหตุ

ระเบิด 2,478 ครัง้ ก่อกวน 2,044 ครัง้ เหตลุอบวำงเพลงิ 

1,518 ครัง้ ท�ำร้ำย 309 ครัง้ ปล้นอำวธุ 245 ครัง้ ประท้วง 

64 ครัง้ และฆ่ำตดัคอ 51 ครัง้ ท่ีเหลอืเป็นด้วยเหตอ่ืุนๆ 

ชัดเจนว่ำ ตัวเลขแห่งควำมสูญเสียเหล่ำน้ียังคง

ไต่ระดับสูงขึ้น ทำงออกเดียวท่ีเห็นสอดคล้องกันท้ัง 

ภำครฐัและภำคประชำสงัคม ในกำรน�ำพำให้พ้ืนท่ีชำยแดน

ใต้ “หลุดพ้น” จำกวิกฤติแห่งควำมรุนแรง นั่นคือ... 

กำรเจรจำเพื่อมุ่งหนำ้สู่สันติสุข

ชายแดนใต้ในมรสุมความสูญเสีย

แทบไม่น่ำเชื่อว่ำ เหตุกำรณ์ปล้นปืนกว่ำ 400 

กระบอก ณ กองพันทหำรพัฒนำท่ี 4 ค่ำยกรมหลวง

นรำธิวำสรำชนครนิทร์ อ�ำเภอเจำะไอร้อง จังหวดันรำธิวำส 

เมื่อวันที่ 4 มกรำคม 2547 จะกลำยเป็นจุดเริ่มต้นของ

ควำมสูญเสียท่ีเกิดขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน ย่ิงนำนวันก็ย่ิง

รนุแรงและเลวร้ำย ตัวเลขแห่งควำมสญูเสียท่ีเคยเกิดขึน้

ในอดีตก่อนปี 2547 ไม่อำจเทียบเคียงได้อีกต่อไป

คนท่ีอำศยัอยู่ในพ้ืนท่ีอย่ำงสมศกัดิ ์อิสรยิะภิญโญ 

ประธำนหอกำรค้ำจังหวัดปัตตำนี ยอมรับอย่ำงไม่มี 

ทำงเลือกว่ำ คนในพื้นที่ “เคยชิน” กับควำมรุนแรงและ 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นเสียแล้ว9

รูปแบบกำรก่อเหตุร้ำยโหดเห้ียมมำกขึ้นเรื่อยๆ 

ไม่ว่ำจะเป็นเผำโรงเรยีน เผำวดั จ่อยิง ลอบยิง ลอบท�ำร้ำย 

ฆ่ำตัดคอแล้วเผำพร้อมกับถ่ำยคลิปวิดีโอ ประกบยิง 

ต่อหน้ำกล้องวงจรปิด วำงระเบิดพร้อมกันกว่ำ 100 จุด  

ใช้คำร์บอมบ์มำกขึน้เรือ่ยๆ ฯลฯ โดยมีเป้ำหมำยคอืชำว

บ้ำนท่ัวไป พระ คร ูผู้น�ำศำสนำ และเจ้ำหน้ำท่ีของรฐั 

ในปี 2555 มีกำรใช้คำร์บอมบ์มำกกว่ำ 10 ครัง้  

ครัง้ร้ำยแรงท่ีสดุคอื เมือ่ 31 มนีำคม 2555 เป็นเหตกุำรณ์ 

คำร์บอมบ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน 3 จุด ใน 3 จังหวัด คือ 

ท่ีโรงแรมลีกำร์เดนในอ�ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 

พ้ืนท่ีชุมชนในจังหวัดยะลำ และสถำนีต�ำรวจแม่ลำน 

ในปัตตำนี มีผู้เสียชีวิตรวม 14 คน หน่ึงในน้ันเป็น 

นักท่องเท่ียวชำวมำเลเซยี มผู้ีบำดเจ็บอีกกว่ำ 500 คน10

“ควำมไม่ปลอดภัย” กลำยเป็นเงื่อนไขส�ำคัญท่ี

ฉุดกระชำกกำรลงทุนในพื้นที่ชำยแดนใต้ให้ด�ำดิ่งลง แม ้

รฐับำลจะทุ่มเมด็เงนิภำยใต้เขตส่งเสรมิอุตสำหกรรมพิเศษ 

ได้รับสิทธิประโยชน์ระดับสูงสุดตำม พ.ร.บ.ส่งเสริม 

กำรลงทุนแล้วก็ตำม 

ท้ังน้ี อรรชกำ สบุีญเรอืง เลขำธิกำรคณะกรรมกำร 

ส่งเสริมกำรลงทุน (บีโอไอ) ระบุว่ำ “ปัญหำควำม 

ไม่ปลอดภัยเป็นปัจจัยหลักท่ีท�ำให้กำรลงทุนในพ้ืนท่ี

ชำยแดนใต้ไม่ขยำยตัวต่อเน่ืองมำหลำยปี นักลงทุน 

นอกพ้ืนท่ีไม่กล้ำเข้ำไปลงทุน ขณะท่ีอุตสำหกรรมท่ีมี 

อยู่เดิมก็ไม่ประสบควำมส�ำเร็จเท่ำท่ีควร ท้ังยำงพำรำ 

ปำล์มน�้ำมัน อำหำรทะเลแปรรูป และอำหำรฮำลำล”11

บทวิเครำะห์ของ ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ศูนย์

เฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ภำคใต้ ก็ระบุเช่นกันว่ำ “ในช่วงท่ี

เกิดเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน 

ผลผลิตภำคกำรเกษตรจำกท่ีเคยขยำยตัวในระดับสูง  

กลับขยำยตัวอยู ่ในระดับต�่ำสลับกับกำรหดตัวหรือ 

กำรเติบโตในอัตรำลบ”12
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50 สุขภาพคนไทย 2556

นอกจำกนี้ โรงเรียนจ�ำนวนหน่ึงถูกเผำ ครูถูก

ท�ำร้ำยจนเสียชีวิตและบำดเจ็บจ�ำนวนมำก ครูจ�ำนวน

มำกขอย้ำยออกจำกพื้นที่ จนโรงเรียนขำดแคลนครูและ

ต้องปิดท�ำกำรสอนบ่อยครั้ง ส่งผลต่อระบบกำรศึกษำ 

โดยรวมในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้ท่ีตกอยู่ในภำวะ

วิกฤติรุนแรง คือ13

•	ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรศึกษำตกอยู่ในล�ำดบัรัง้ท้ำย
ของประเทศ มีอัตรำกำรออกกลำงคันและ

ตกหล่นของนักเรียนในระดับกำรศึกษำขั้น 

พื้นฐำนค่อนขำ้งสูง ขณะที่อัตรำกำรศึกษำต่อ

ระดับอุดมศึกษำอยู่ในเกณฑ์ต�่ำ โดยเฉพำะ

โรงเรยีนเอกชน ดงัผลท่ีพบว่ำ หน่ึงในสำมของ

นักเรียนจบประถมศึกษำปีท่ี 3 อ่ำนไม่ออก

และเขียนไม่ได้ ขณะท่ีผลสอบโอเน็ตมัธยม 

ศึกษำปีที่ 6 ต�่ำทุกวิชำ

•	 เยำวชนหำยไปจำกระบบกำรศกึษำจ�ำนวนมำก 
โดยเฉพำะเยำวชนท่ีจบกำรศึกษำภำคบังคับ

แล้วไม่ได้ศกึษำต่อ ส่งผลให้ตวัเลขกำรว่ำงงำน

ในพืน้ที่ค่อนขำ้งสูง แต่แรงงำนบำงสำขำกลับ

ขำดแคลน เช่น ช่ำงเชื่อม ช่ำงก่อสร้ำง ช่ำง

เคำะพ่นสีรถยนต์ ช่ำงเครื่องเย็น เป็นต้น

ชำวบ้ำนทุกชวีติในพ้ืนท่ีชำยแดนใต้จึงเผชญิหน้ำ

กบัควำมสญูเสยีในทุกด้ำนอย่ำงแท้จรงิ ท้ังชวีติ ทรพัย์สนิ 

โอกำสทำงเศรษฐกิจ และกำรศึกษำของลูกหลำน...

ก้าวท่ี “พลาด” ของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร

อดตีท่ีผ่ำนมำน้ัน พ้ืนท่ีชำยแดนใต้ถูกใช้ “รองรบั” 

ค�ำสั่งโยกย้ำยเพ่ือลงโทษเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐมำโดยตลอด  

ควำมอยุตธิรรมรวมท้ังกำรใช้อ�ำนำจท่ีเกนิขอบเขตจึงเป็น

ปัญหำท่ีถูก “ละเลย” มำโดยตลอด ไม่เว้นแม้กระท่ัง 

นโยบำยกำรแก้ปัญหำของรฐับำล พ.ต.ท.ทักษณิ ชนิวตัร 

หลังเหตุกำรณ์ปล้นปืนจำกค่ำยทหำร เมื่อ 4 มกรำคม 

2547 ซึ่งถือเป็น “จุดระเบิด” ของวิกฤติแห่งควำม 

สูญเสียในพื้นที่ชำยแดนใต้

ครั้งนั้น สัญญำณกำรตอบโต้ที่รุนแรงดังขึ้นจำก

นำยกรฐัมนตร ีพ.ต.ท.ทักษณิ ชนิวตัร เมือ่ระบุว่ำปฏิบัติ

กำรปล้นปืนครั้งน้ันไม่ใช่กำรแบ่งแยกดินแดน ไม่ม ี

ผู้ก่อกำรร้ำยท่ีมอุีดมกำรณ์ แต่เป็นฝีมอืของ “โจรกระจอก” 

พร้อมกับประกำศใช้กฎอัยกำรศึกและทุ่มก�ำลังเข้ำ 

ปรำบปรำม โดยเฉพำะกำรจัดระเบียบโรงเรียนปอเนำะ 

มีกำรบุกค้นโรงเรียนปอเนำะครั้งแล้วครั้งเล่ำ จนกระทั่ง

ศนูย์ประสำนงำนส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ�ำ 

3 จังหวดัชำยแดนภำคใต้ออกแถลงกำรณ์ 9 กุมภำพันธ์ 

2547 ประกำศยุติบทบำทกำรให้ควำมร่วมมือกับทำง

รำชกำรในกำรแก้ไขปัญหำภำคใต้14

แต่รัฐบำลยังเดินหน้ำใช้ “ไม้แข็ง” ต่อไป ด้วย

กำรประกำศนโยบำยเลือกพัฒนำหมู่บ้ำนในพื้นที่ภำคใต้  

โดยแบ่งออกเป็น 3 สีคือ แดง เหลือง เขียว ขึ้นอยู่กับ

ควำมเกี่ยวข้องกับกำรก่อควำมไม่สงบของคนในหมู่บ้ำน 

หมูบ้่ำนสแีดงจะไม่ได้รบังบประมำณเลย สเีหลอืงมีปัญหำ 

เลก็น้อย ต้องแก้ไขปัญหำ และสเีขยีวไม่มปัีญหำ รฐับำล

จะเพ่ิมงบประมำณให้15 พร้อมกับแสดงควำมม่ันใจว่ำจะ

ท�ำให้พื้นที่ภำคใต้มีควำมสงบเรียบร้อยในเวลำไม่นำน

ระยะเวลำนับแต่น้ันก็พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่ำ 

สำรพัดมำตรกำรตอบโต้อย่ำงรุนแรงท่ีรัฐบำลงัดมำใช้ 

ไม่สำมำรถสยบเหตุร้ำยรำยวันได้เลย อีก 5 ปีต่อมำ  

อดตีนำยกรฐัมนตร ีพ.ต.ท.ทักษณิ ชนิวตัร จึงยอมรบัว่ำ  

“ท่ีท�ำวันน้ันเพรำะเห็นควำมรุนแรงท่ีเกิดขึ้นเลยใช้ควำม

รุนแรงตอบ ซ่ึงมันผิด ครั้งน้ีถือเป็นค�ำขอโทษอย่ำงเป็น

ทำงกำรจำกผม”16

ทว่ำ สถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในพ้ืนท่ีภำคใต้  

ก็ก้ำวไปไกลเกินกว่ำถ้อยค�ำยอมรับผิดของอดีตนำยก

รัฐมนตรีจะมีควำมหมำยใด...
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เงื่อนปมที่บ่มเพาะความขัดแย้ง

ตลอด 9 ปีเต็มที่ไฟใต้ลุกโชน หลายเหตุการณ์ 

สร้างผลกระทบ ท้ังซ�า้เตมิและเพ่ิม “เงือ่นปม” แห่งปัญหา

อย่างคาดไม่ถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ต่อไปนี้

(1) เหตรุ้ายท่ีมสัยิดกรอืเซะ ต�าบลตันหยงลโูละ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี เม่ือ 28 เมษายน 2547  

เป็นตัวเร่งอุณหภูมิล�าดับต้นๆ ในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อกลุ่ม

บุคคลผู้ก่อความไม่สงบโจมตป้ีอมต�ารวจท่ีอยู่ใกล้กบัมสัยิด 

กรอืเซะ และมกีารปะทะกบัเจ้าหน้าท่ีต�ารวจทหาร ท�าให้

เจ้าหน้าท่ีต�ารวจและทหารเสยีชวีติ 3 นาย และบาดเจ็บ  

17 นาย หลังจากน้ันกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบท้ัง 32 คน 

ได้หลบหนีเข้าไปภายในมัสยิดกรือเซะ พล.อ.พัลลภ  

ป่ินมณ ีรอง ผอ.กอ.รมน. ขณะน้ันเดนิทางไปถงึท่ีเกดิเหตุ 

ซึ่งมีประชาชนประมาณ 2,000-3,000 คน รวมตัวกัน 

อยู่ท่ีบริเวณมัสยิด เจ้าหน้าท่ีปิดล้อมตั้งแต่เวลา 06.00-

14.00 น. และตัดสินใจบุกเข้าไปภายในมัสยิด โดยใช ้

ระเบิดมือและอาวุธจนเป็นเหตุให้กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ

ที่อยู่ภายในมัสยิดเสียชีวิตทั้ง 32 คน17

ข่าวการบุกเข้าไปสงัหารกลุม่บุคคลภายในมสัยิด

กรือเซะแพร่ออกไปท่ัวโลก เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ ์

เจ้าหน้าท่ีรฐัท่ีกระท�าเกนิกว่าเหต ุรฐับาลจึงตัง้คณะกรรมการ

อิสระไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีมัสยิดกรือเซะ เมื่อวันท่ี 4  

พฤษภาคม 2547 ผลการไต่สวนสรปุว่า การยุตเิหตกุารณ์

ท่ีมัสยิดโดยสันติวิธีน่าจะเหมาะสมและอ�านวยประโยชน์

ได้มากกว่าวิธีรุนแรง การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐตัดสินใจใช ้

ก�าลงัและความรนุแรงเข้ายุติสถานการณ์ โดยเฉพาะการ

ใช้ระเบิดสงัหารขว้างเข้าไปในภายในมัสยิดถึง 8 ลกูน้ัน  

ถือได้ว ่าเกินสมควรแก่เหตุ คณะกรรมการอิสระฯ  

เห็นว่ารัฐควรพิจารณาจ่ายเงินค่าช่วยเหลือให้แก่ทายาท 

ผู้เสียชีวิต และแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งสองฝ่าย18

(2) 19 ศพจากสะบ้าย้อย เหตุร้ายท่ีมัสยิด 

กรือเซะเมื่อ 28 เมษายน 2547 ส่งผลกระทบข้ามไปถึง 

จังหวัดสงขลา เมื่อชายหนุ่ม 19 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

นักฟุตบอลทีมเยาวชนประจ�าอ�าเภอจากหมู่บ้านสุโสะ  

ต.ธารครี ีอ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ออกเดนิทางจากหมูบ้่าน 

ไปท�าดาวะห์ (พิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม) ตั้งแต่ 27 

เมษายน 2547 แต่วนัรุง่ขึน้คนท้ังหมูบ้่านกลบัหัวใจสลาย 

เม่ือทราบข่าวว่า ท้ัง 19 คน กลายเป็นผู้มีส่วนร่วมใน

กลุม่ก่อความไม่สงบจ�านวน 25 คน ท่ีใช้มดีพร้าบุกโจมตี 

เจ้าหน้าท่ีบรเิวณหน่วยบรกิารประชาชน ตลาดสะบ้าย้อย 

และร้านอาหารสวยนะ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา และถูก

ล้อมปราบโดนยิงเสียชีวิตไป 19 ศพ19 

สิ่งท่ียังค้างคาใจของชาวบ้านท่ีบ้านสุโสะก็คือ 

สาเหตุการเสียชีวิต เพราะ มะนูยี พ่ีชายของหน่ึงในผู้

เสียชวีติ กล่าวว่า ตรวจดทุูกศพท่ีตายท่ีตลาดสะบ้าย้อย  

14 ศพ มีรอยถูกยิงที่ท้ายทอย รอยถูกยิงเช่นนี้หมายถึง

อะไร ชาวบ้านจึงประกาศว่าจะต่อสูค้ดเีพ่ือให้มกีารพิสจูน์

ว่าตายเพราะอะไรกันแน2่0

(3) ปริศนา 85 ศพท่ีอ�าเภอตากใบ จังหวัด

นราธิวาส คล้อยหลงัจากเหตท่ีุมสัยิดกรอืเซะเพียง 6 เดอืน  

วนัท่ี 25 ตุลาคม 2547 ก็เกิดรนุแรงซ�า้อีก เม่ือชาวบ้าน

นับพันมาชุมนุมท่ีหน้าสถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอตากใบ  

จ.นราธิวาส เรยีกร้องให้ปล่อยตวัชดุรกัษาความปลอดภัย

หมู่บ้านที่ถูกจับกุมจ�านวน 6 คน การชุมนุมบานปลาย 

ท�าให้เจ้าหน้าท่ีสลายการชมุนุม มีผู้เสยีชวีติในท่ีเกิดเหตุ 

6 คน ถกูจับกมุ 300 คน แต่วนัถดัมากลบัมีการแถลงว่า 

มียอดผู้เสียชีวิตรวมถึง 85 คน และถูกจับกุมมากถึง 

1,300 คน จ�านวนผู้เสียชีวิตท่ีจู่ๆ กลับเพ่ิมขึ้นมาน้ีเอง

ที่ท�าให้สถานการณ์เลวร้ายลงถึงขีดสุด 

ท�าให้ประเทศไทยเผชิญกับแรงกดดันจากนานา

ประเทศทันที ด้วยแรงกดดนัท้ังในและนอกประเทศ การ

สอบสวนข้อเท็จจริงของเหตุการณ์จึงเกิดขึ้น21

ต้นเดอืนพฤศจิกายน 2547 คณะกรรมการอิสระ

ไต่สวนข้อเท็จจริงฯ สรุปว่า มีความบกพร่องในการ 

ขนย้ายผู ้ถูกจับกุมจนเกิดการเสียชีวิตคารถบรรทุก 

เพราะขาดอากาศหายใจถงึ 78 ราย น�าไปสูก่ารสอบสวน 

ทางวนัิยนายทหารท่ีรบัผิดชอบท้ัง 3 นาย ในเวลาต่อมา  

ก่อนถูกย้ายให้เข้ามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก

56-02-089_001-196_Thai_new4-4_J.indd   51 4/4/13   6:27 PM



52 สุขภาพคนไทย 2556

(4) ระบบยุติธรรมท่ีไม่เป็นธรรม การประกาศ 

ใช้กฎหมายพิเศษ 2 ฉบับคือ พ.ร.บ.กฎอัยการศึก  

พ.ศ. 2457 (ประกาศใช้หลังเหตุการณ์ปล้นปืนเมื่อ 4  

มกราคม 2547 ยกเลิกไปเมื่อมี พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) และ 

พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 

2548 ท่ีประกาศใช้เมื่อ 16 กรกฎาคม 2548 หลังเหตุ 

วนิาศกรรม 23 จุด ท่ัวเทศบาลเมอืงยะลา ท้ังวางระเบิด

เสาไฟฟ้าแรงสูงท�าให้ไฟฟ้าดับท่ัวเมือง และโจมตี 

เจ้าหน้าท่ีต�ารวจหลายจุด รวมท้ังวางระเบิดย่านการค้า  

และขยายเวลาการบังคบัใช้ออกไปเรือ่ยๆ ครัง้ละ 3 เดอืน 

จนถงึปัจจุบัน

ผลพวงของการบังคับใช้กฎหมายท้ัง 2 ฉบับ 

ในพ้ืนท่ีชายแดนใต้ ด้านหนึง่เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีทหารท�างาน

ได้สะดวกขึ้น เพราะสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยตาม

กฎอัยการศึกได้นาน 7 วัน และสามารถควบคุมตัวต่อ 

ได้อีก 30 วนั ตาม พ.ร.ก.ฉกุเฉนิฯ ก่อนเข้าสูก่ระบวนการ

สอบสวนของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจตามปกติ แต่อีกด้านหน่ึง

ก็ท�าให้เกิดคดีความมั่นคงจ�านวนมากตามมา 

ตัวเลขผู ้ถูกจับกุมในคดีความมั่นคงเพ่ิมขึ้น 

อย่างเห็นได้ชดั กล่าวคอื สถติคิดคีวามมัน่คงรวมในพ้ืนท่ี  

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อ�าเภอของจ.สงขลา  

นับตั้งแต่เหตุการณ์ปล้นปืนเมื่อมกราคม 2547 จนถึง

ธันวาคม 2553 มีคดีอาญาท่ีเป็นคดีความมั่นคง 7,680  

คดี รู้ตัวผู้กระท�าผิด 1,808 คดี จับกุมได้ 1,264 คดี 

เมื่อคดีขึ้นสู่ศาล พิพากษายกฟ้องร้อยละ 4522 แต่เมื่อ

นับสะสมรวมถงึสงิหาคม 2555 พบว่า มคีดคีวามมัน่คง 

เพ่ิมเป็น 8,639 คด ีสามารถสบืได้จนรูตั้วผู้กระท�าความผิด 

2,053 คดี เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้เพียง 1,459 คดี 

และส่งคดเีข้าสูช่ัน้ศาลพิจารณาพิพากษา 474 คด ีตัดสนิ

ลงโทษ 192 คดี คิดเป็นร้อยละ 40.5 ยกฟ้อง 282 คดี 

คิดเป็นร้อยละ 59.523

ในปี 2554 มคีดขีึน้สูศ่าลและศาลมคี�าพิพากษา 

214 คดี ยกฟ้องมากถึง 168 คดี คิดเป็นร้อยละ 78.5 

นับเป็นสถิติการยกฟ้องท่ีสูงท่ีสุดนับต้ังแต่มีสถานการณ์

ไฟใต้เป็นต้นมา24

นอกจากน้ี มกีารกล่าวถงึปัญหาของกระบวนการ 

ยุติธรรมอย่างชดัเจนตลอดปี 2553 น�ามาซึง่การต้ังคณะ

ท�างานเพ่ือช่วยเหลือผู้ต้องขังคดีความมั่นคงและผู้ได้รับ 

ผลกระทบจากเหตกุารณ์ความไม่สงบในจังหวดัชายแดน

ภาคใต้ ในเรื่องการขอประกันตัวหรือปล่อยตัวชั่วคราว 

พร้อมกับมี “กองทุนยุติธรรม” และศูนย์ประสานงาน

คุ้มครองพยานสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศคต.)

ปัญหาของกระบวนการยุติธรรมท่ีเกิดขึ้นใน 

พ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้ ท�าให้ ปุณยวร์ี ประจวบลาภ ผู้ช่วย 

ผู้พิพากษา เขียนบทความเรื่อง “นโยบายทางอาญาท่ี

เหมาะสมส�าหรบัผู้กระท�าความผิดอาญาในจังหวดัชายแดน

ภาคใต้” ระบุรายละเอียดของปัญหาท่ีเกดิขึน้ และแนวทาง 

ท่ีควรจะเป็นในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม  

เพ่ือให้การด�าเนินคดอีาญาในพ้ืนท่ีชายแดนใต้มปีระสทิธิภาพ 

ช่วยแก้ไขปัญหา และสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นได้ โดย 

ไม่กลายเป็นเงื่อนไขหนึ่งของความรุนแรง25

หลากยุทธการพิทักษ์ชายแดนใต้

สองหน่วยงานท่ีเกาะติดอยู่ในพ้ืนท่ีชายแดน 

ภาคใต้มานานคอื ศูนย์อ�านวยการบรหิารจังหวดัชายแดน

ภาคใต้ (ศอ.บต.) และกองก�าลังผสมพลเรือน ต�ารวจ 

ทหาร (พตท. 43) กลายเป็นด่านหน้าท่ีต้องรับผิดชอบ

เมือ่เกดิเหตุการณ์ไม่สงบ แต่กลบัถกูยุบไปเมือ่ 1 พฤษภาคม  

2545 ซึง่ พล.อ.ชยัสทิธ์ิ ชนิวตัร ผู้บัญชาการทหารสงูสดุ

ขณะนั้น26 และภุมรัตน์ ทักษาดิพงศ์ อดีตผู้อ�านวยการ

ส�านักข่าวกรองแห่งชาต2ิ7 ต่างแสดงความเห็นสอดคล้อง

กนัว่าการยุบ ศอ.บต. และ พตท. 43 ท�าให้เกิดช่องว่าง

ทางด้านยุทธการและการข่าว 

เมือ่ทหารถอนก�าลงัออกมาโดยไม่มกีารถ่ายอ�านาจ 

ให้ต�ารวจคมุพ้ืนท่ีต่อ และเปลีย่นให้เจ้าหน้าท่ีต�ารวจเป็น

ผู้รบัผิดชอบแทน กลบัเป็นการเตมิ “เชือ้ไฟ” เพราะเน้น 

ใช้ก�าลังเข้าปราบปรามแทนการปรึกษาหารือร่วมกันกับ

ผู้น�าท้องถ่ิน กระท่ังเกดิเหตกุารณ์ท่ีกลายเป็น “จุดเปลีย่น”  

ของความไม่สงบในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้ ขยายวงกว้าง

ไปมากกว่าการแบ่งแยกดนิแดนท่ีเคยเป็นประเดน็ในอดตี 

นั่นคือ การปล้นปืนเมื่อ 4 มกราคม 2547
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ย่ิงเกิดเหตุร้าย ก็ย่ิงใช้มาตรการปราบปราม 

เข้มข้นขึน้เรือ่ยๆ จาตรุนต์ ฉายแสง รองนายกรฐัมนตรี

ขณะน้ัน ซึง่ได้รบัมอบหมายจากนายกฯ ทักษณิให้รบัฟัง

ปัญหาจากชาวบ้านในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้ ย�้าว ่า  

“เจ้าหน้าท่ีรฐัต้องยกเลกิการใช้ความรนุแรงในพ้ืนท่ีอย่าง

เดด็ขาด โดยเฉพาะการอุ้มของต�ารวจท่ีสร้างความไม่พอใจ

ให้ประชาชนในพื้นที่มาก”28

รัฐบาลทักษิณได้ตั้งกองอ�านวยการเสริมสร้าง 

สันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กอ.สสส.จชต.) เพ่ือ

แก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ีภาคใต้ เมือ่ 24 มนีาคม 

2547 แต่เหตุการณ์ความไม่สงบยังคงลุกโชนขึ้นอย่าง 

ต่อเน่ือง เสียงระเบิดและการก่อวินาศกรรมหลายจุด 

พร้อมกนัเริม่ขยายวงเข้าไปสูพ้ื่นท่ีชมุชนของ อ.หาดใหญ่ 

จ.สงขลา ท้ังสนามบิน ห้างสรรพสินค้า และโรงแรม  

ล้วนตกเป็น “เป้าหมาย” ของการโจมตี หลายประเทศ

ต้องประกาศเตือนพลเมืองของตนเองให้ “หลีกเลี่ยง” 

การเดินทางมายังพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทย

ขณะเดยีวกนั 28 มนีาคม 2548 รฐับาลกป็ระกาศ

แต่งตัง้คณะกรรมการอิสระเพ่ือความสมานฉนัท์แห่งชาติ 

(กอส.) มีอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน นายแพทย์

ประเวศ วะส ีเป็นรองประธาน กรรมการประกอบไปด้วย

ภาคประชาสงัคมท้ังในและนอกพ้ืนท่ี ภาคการเมอืง และ

ภาคราชการ รวม 48 คน ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของ

นักวิชาการ 144 คน ท่ีเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหา

วิกฤติการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ด้วยสันติวิธ2ี9

แม้รัฐบาลจะพยายามปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 

องค์กรใหม่เพื่อดับไฟใต้ให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น พร้อมกับ

ประกาศใช้กฎหมายพิเศษคือ พ.ร.ก.การบริหารราชการ

ในสถานการณ์ฉกุเฉนิ พ.ศ. 2548 หลงัเกิดเหตวุนิาศกรรม

ท่ัวเมืองยะลา 23 จุด แต่เหตุร้ายไม่ลดลง ซ�้ายังเพ่ิม

ดีกรีของความโหดเห้ียมด้วยปฏิบัติการ “ฆ่าตัดคอ”  

เจ้าหน้าท่ี ฆ่าพระและลูกศิษย์คากุฏิวัดพร้อมวางเพลิง

วัดพรหมประสิทธ์ิ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี รวมท้ังเกิด

โศกนาฏกรรม ณ ตันหยงลิมอ เจ้าหน้าท่ีนาวิกโยธิน  

2 นาย ท่ีคุ้นเคยดีกับชาวบ้านในหมู่บ้านตันหยงลิมอ 

อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ถูกจับเป็นตวัประกนัและถกูชาวบ้าน

รุมท�าร้ายจนเสียชีวิตด้วยความเข้าใจผิดว่าเกี่ยวข้องกับ

เหตุการณ์ยิงถล่มร้านน�้าชากลางหมู่บ้าน 

เมื่อเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติ 19 กันยายน 2549 

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศจะ

แก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ด้วย “สันติวิธี” พร้อมกับฟื้น 

ศนูย์อ�านวยการบรหิารจังหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) 

ขึน้มาใหม่ ด้วยความหวงัว่าจะช่วยน�าความสงบกลบัคนื

สู่ชายแดนภาคใต้ได้ นอกจากน้ี พล.อ.สุรยุทธยังกล่าว 

ขอโทษระหว่างการปาฐกถาพิเศษต่อหน้าผู้สูญเสียและ 

ไดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณ์ตากใบ ผูน้�าศาสนา ผูน้�า 

ชุมชน รวมทั้งประชาชนนับพันคน เมื่อ 2 พฤศจิกายน 

2549 ว่า “ผมขอโทษแทนรัฐบาลชุดท่ีแล้ว และขอโทษ

แทนรัฐบาลชุดน้ี สิ่งท่ีเกิดขึ้นเพราะรัฐบาลชุดท่ีแล้ว  

ผมมาขอโทษแทน ผมอยากย่ืนมือออกไปแล้วบอกว่า  

ผมเป็นคนผิด ผมขอกล่าวค�าขอโทษด้วยใจจริง”30

แต่เหตุการณ์กลับทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น  

เมื่อมีการ “จ่อยิง” ผู้โดยสารท้ังหญิงและชายบนรถตู ้

รวม 8 ศพ ระหว่างแล่นผ่านบ้านอุเบง ต.ปะแต อ.ยะหา 

จ.ยะลา รฐับาลต้องประกาศใช้กฎอัยการศกึพร้อมค�าสัง่

ห้ามมากมาย อาทิ ห้ามประชาชนแต่งกายเลียนแบบ

ทหาร ห้ามออกนอกบ้านระหว่าง 20.00 - 04.00 น.  

ห้ามใช้คล่ืนวิทยุโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต ฯลฯ 

และเพ่ิมงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือท�าความเข้าใจกับ

ประชาชนถึงค�าสั่งห้ามดังกล่าว

นอกจากน้ัน ยังเปิดปฏิบัตกิารตามแผน “ยุทธการ 

พิทักษ์แดนใต้” โดยใช้งานการเมอืงควบคูก่บังานมวลชน

คอื ใช้กองก�าลงัผสมท้ังทหาร ต�ารวจ และฝ่ายปกครอง  

เข้าปิดล้อม ตรวจค้นกลุ่มเป้าหมาย เชิญตัวผู้ต้องสงสัย

ไปซกัถาม ก่อนส่งไปอบรมตามความสมคัรใจในค่ายทหาร

ท้ัง 3 แห่ง ปฏิบัติการดังกล่าวกลายเป็นการกวาดจับ 

ชาวบ้านผู้ต้องสงสยั “ครัง้ละจ�านวนมาก” ในพ้ืนท่ีท่ีเกดิ

เหตุการณ์รุนแรง เพ่ือซักถามข้อเท็จจริงเชื่อมโยงข้อมูล 

การท�างานของกลุม่ขบวนการ31 จนบรรดาญาตขิองผู้ถกู

ควบคุมตัวเรียกร้องให้องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน

หลายแห่งเข้ามาช่วยเหลือ
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54 สุขภาพคนไทย 2556

จนรัฐบาลอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ ประกาศใช ้

พ.ร.บ.ศนูย์อ�านวยการบรหิารจังหวดัชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 

2553 ศอ.บต. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระจาก

การก�ากับของกองอ�านวยการรักษาความม่ันคงภายใน 

(กอ.รมน.) โดยขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี แต่เหตุร้ายใน

ภาคใต้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับปัญหาจาก

กระบวนการยุตธิรรมเริม่ส่งผลกระทบคนในพ้ืนท่ีชายแดน

ภาคใต้ หลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการ “อุดช่องว่าง” ท่ี 

เกิดขึน้ ทว่า เหตุการณ์ขดัแย้งทางการเมืองในกรงุเทพฯ 

ไม่เหลือพ้ืนท่ีให้กับความไม่สงบจากชายแดนภาคใต ้

มากนัก

หลงัการเลอืกตัง้ใน พ.ศ. 2554 รฐับาลย่ิงลกัษณ์ 

ชินวัตร พยายามปรับโครงสร้างองค์กรท่ีรับผิดชอบใน

พ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้มเีอกภาพมากขึน้ พร้อมกบัม ี

ชือ่เรยีกองค์กรรปูแบบต่างๆ ตามมา อาทิ ศนูย์บูรณาการ

แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวดัชายแดนภาคใต้ (ศบ.กช.) 

คณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้  

(นชต.) คณะกรรมการบูรณาการแก้ไขปัญหาชายแดน

ภาคใต้ (กบชต.) ฯลฯ แต่ชื่อเรียกมากมายชวนสบัสน

เหล่าน้ี ไม่ได้ช่วยบรรเทาเหตกุารณ์แต่อย่างใด32 

เหตุรุนแรงยังคงเกิดขึ้นหลายครั้งติดต่อกันใน

เดือนกรกฎาคม 2555 โดยเฉพาะ “คาร์บอมบ์” ท้ังท่ี

ร้านค้ากลางเมืองสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส และรถ 

สายตรวจของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ อ�าเภอรามนั จังหวดัยะลา 

ก่อนยิงซ�า้จนเจ้าหน้าท่ีเสยีชวีติ คาร์บอมบ์ท่ีโรงแรมซเีอส 

ปัตตานี อ�าเภอเมอืง จังหวดัปัตตาน ีตามด้วยเหตกุารณ์

เจ้าหน้าท่ีทหารชดุลาดตระเวนถูกประกบยิงอย่างโหดเห้ียม

พร้อมกัน 4 ศพ ต่อหน้ากล้องวงจรปิดท่ีอ�าเภอมายอ 

จังหวัดปัตตานี

นายกรัฐมนตรีย่ิงลักษณ์จึงประกาศตั้งศูนย์ 

ปฏิบัติการแก้ปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้ (ศปก.จชต.)  

เม่ือ 31 กรกฎาคม 2555 เพ่ือสร้างเอกภาพและ

ประสิทธภิาพในการสัง่การแบบบูรณาการทุกส่วนราชการ  

(17 กระทรวง 66 หน่วยงาน) พร้อมมาตรการเร่งด่วน 

จัดเขตรักษาความปลอดภัยหรือ Safety Zone ใน  

13 พ้ืนท่ี ครอบคลุม 3 จังหวัด และอ�าเภอหาดใหญ ่ 

ติดตั้งกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ตั้งด่านตรวจท่ี 

ต.ควนมีด อ.หาดใหญ่ ตรวจสอบการย้ายถิ่นของบุคคล 

การเคลื่อนย้ายยานพาหนะกับทางมาเลเซีย33 อีกสอง

อาทิตย์ต่อมา ท่ีประชมุคณะรฐัมนตร ี14 สงิหาคม 2555 
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555 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ

มีมติเปลี่ยนชื่อ ศปก.จชต. เป็นศูนย์ปฏิบัติการคณะ

กรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไข

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปก.กปต.) เพ่ือไม่ให้

ซ�้าซ้อนกับหน่วยงานเดิมที่มีอยู่

โครงสร ้างใหม ่ขององค ์กรดับไฟใต ้ เ พ่ือ 

บูรณาการงานจาก 17 กระทรวง 66 หน่วยงาน จะได้

ผลในทางปฏิบัติมากน้อยเพียงใด คงจะได้ค�าตอบจาก

สถานการณ์ความรนุแรงในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้ในไม่ช้า

ไม่นาน 

ขบวนการจุดไฟใต้คือใคร?

แม้จนถึงทุกวันน้ี ยังไม่มีองค์กรใดองค์กรหน่ึง

ประกาศตวัอย่างเป็นทางการว่า เป็นผู้ก่อความไม่สงบใน

ชายแดนใต้ แต่กม็คีวามแน่ชดัว่า “ขบวนการเพ่ือเอกราช 

ปาตานี” (ดูล้อมกรอบ) อยู่เบ้ืองหลังเหตุการณ์รุนแรง

ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน34 โดยใช้การเคลื่อนไหวแบบ 

ใต้ดนิ แม้กระท่ังสมาชกิระดบัปฏิบัตกิารเองกไ็ม่รูโ้ครงสร้าง

ท้ังหมด จะรูเ้ท่าท่ีจ�าเป็นในส่วนท่ีตนเองรบัผิดชอบเท่าน้ัน 

เช่น หากเป็นสมาชิกในระดับกองก�าลังติดอาวุธท่ีเรียก 

กันว่า “อาร์เคเค” จะรู้จักเฉพาะสมาชิกในหน่วยของ

ตนเองเท่านั้น คนที่อยู่ในระดับที่สูงขึ้นก็จะมองเห็นภาพ

ที่กว้างขึ้นเรื่อยๆ 

จากเอกสารของฝ่ายความมั่นคงท่ีค้นพบจาก 

สมาชิกระดับน�าของกลุ่ม พบว่า มีการแบ่งสายบังคับ

บัญชาหลักเป็นสองปีกคือ ปีกการทหารกับปีกการเมือง  

โครงสร้างเหล่าน้ีปรับเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลา ท้ัง

เปลี่ยนชื่อและปรับลดโครงสร้างในบางช่วงชั้น

ในด้านยุทธวิธี นิธิ เอียวศรีวงศ์ ชี้ว ่า เน้น 

การปิดลบั จดัองคก์รให้เป็นหน่วยขนาดเลก็ระดบัต�าบล 

แต่ละหน่วยมีอ�านาจในการตัดสินใจปฏิบัติการเอง โดย 

ผู้ปฏิบัตกิารจะฟังค�าสัง่ผู้บังคบับัญชาในระดบัต�าบลเท่านัน้ 

และไม่รูเ้ลยว่าตนเองสงักัดกับองค์กรอะไรแน่ ย่ิงไปกว่าน้ัน 

หน่วยเหล่าน้ีอาจใช้ก�าลังเพ่ือหารายได้ โดยไม่เก่ียวกับ

ความเคลือ่นไหวของขบวนการ เช่น เป็นมือเป็นไม้ให้แก่

การค้ายาเสพติด ค้าน�า้มนัเถือ่น ค้ามนุษย์ บ่อนการพนัน 

หรือกิจการผิดกฎหมายอื่นๆ35

มีการเปิดเผยข้อมูลจาก พ.อ.จตุพร กลัมพสุต  

ผู้อ�านวยการกองข่าว ศนูย์ข่าวกรองจังหวดัชายแดนภาค

ใต้ กอ.รมน. ภาค 4 สน. ระบุการเชื่อมโยงระหว่าง 

กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ขบวนการค้าน�้ามันเถื่อน และ

ขบวนการค้ายาเสพตดิ ซึง่มกีารจับกมุและยึดทรพัย์ของ

เครือข่ายมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท36 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของกฤษฎา บุญราช  

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ปัจจุบันเป็นผู้ว่าราชการ

จังหวัดสงขลา ท่ีเก็บข้อมูลจากกลุ่มเจ้าหน้าท่ีรัฐ ผู้น�า 

สีเ่สาหลกั (ผู้น�าท้องถิน่ ผู้น�าท้องท่ี ผู้น�าศาสนา และผู้น�า

ธรรมชาติ) และผู้ท่ีเข้ารายงานตัวต่อทางราชการ ระบุ 

สาเหตหุลกัของความรนุแรงในจังหวดัชายแดนภาคใต้ว่า 

ไม่เพียงมาจากกลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดนเท่านั้น  

แต่ยังมีปัญหาเรื่องความไม่เป็นธรรมทางสังคม ความ 

ไม่เป็นธรรมท่ีเกิดจากเจ้าหน้าท่ีรัฐ ปัญหายาเสพติด 

ตลอดจนปัญหาความขัดแย้งของกลุ่มการเมืองทุกระดับ

เข้ามาเกี่ยวโยงด้วย37

แต ่ นักวิชาการใน พ้ืน ท่ีอย ่ าง ศรีสมภพ  

จิตร์ภิรมย์ศร ีมองว่ากรณน้ีีมข้ีอโต้แย้งได้มาก เน่ืองจาก

หลักฐานสนับสนุนความเชื่อมโยงของขบวนการกับพวก

ตดิยาและค้าของเถือ่นยังไม่ชดัเจนพอท่ีจะสรปุได้เช่นน้ัน 

เพราะใจกลางของเหตุความไม่สงบคือ “ขบวนการเพ่ือ

เอกราชปาตานี” ตามท่ีการศึกษาวิจัยและการสอบสวน

หลายด้านยืนยัน แม้แต่รายงานการวิจัยของทหารเอง 

ได้แก่ รายงานวิจัยของ พล.ท.ส�าเร็จ ศรีหร่าย และ  

พ.อ.ชนิวตัร์ แม้นเดช งานวจัิยของนักวชิาการต่างประเทศ 

อย่าง Duncan McCargo ที่ได้รับการแปลในภาคไทย

เรื่อง “ฉีกแผ่นดิน” และงานวิจัยของศูนย์เฝ้าระวัง

สถานการณ์ภาคใต้หลายฉบับ38 

ความไม่สงบในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้วนัน้ี จึงเป็น 

“โจทย์” ที่ยากและท้าทายส�าหรับทุกรัฐบาลไปแล้ว
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56 สุขภาพคนไทย 2556

เยียวยาเพื่อคลายความขัดแย้งสู่สันติ

แม้ทุกรัฐบาลจะมีนโยบายสอดคล้องกันในเรื่อง

การเยียวยาผู้สูญเสียและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ ์

ไฟใต้ แต่มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความ

ไม่สงบในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้ถูกใช้เพ่ือ “ปลดล็อค”  

ความขดัแย้ง 9 ปีเต็ม เห็นผลชดัเจนในยุครฐับาลย่ิงลกัษณ์  

ชนิวตัร ผ่านการต้ังคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รบัผลกระทบ

จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

มี พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ยุตธิรรม เป็นประธาน และ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลกั

ในการด�าเนินการ พร้อมอนุมตัเิงนิก้อนแรก 2,080 ล้านบาท  

จัดหน่วยเคลื่อนท่ีออกไปรับลงทะเบียนจากประชาชนท่ี

ได้รบัผลกระทบโดยตรง พร้อมเปิดลงทะเบียนผู้ต้องการ

เยียวยาผ่านสายด่วน ศอ.บต.1800 และเริม่จ่ายเงนิเยียวยา 

ตั้งแต่วันท่ี 17 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป พ.ต.อ.ทวี 

สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต. ระบุว่า “เราไม่ได้มองว่า

ใครผิดหรือไม่ผิด แต่ตั้งใจจะให้การเยียวยาครั้งน้ีเป็น 

การเปลี่ยนผ่านสถานการณ์ความรุนแรงไปสู่สันติสุข”39

มาตรการเชงิรกุดงักล่าว “พุ่งเป้า” ไปท่ีการเยียวยา 

ผู้ได้รับผลกระทบจาก 3 เหตุการณ์ท่ีเป็น “บาดแผล 

ฝังลึก” น่ันคือ มัสยิดกรือเซะ (รวมกรณีสะบ้าย้อย) 

เหตุการณ์ตากใบ และกรณีทนายสมชาย นีละไพจิตร 

ท่ียังคงสญูหาย โดยจ่ายเงนิเยียวยาให้ผู้เสยีชวีติจากกรณ ี

มสัยิดกรอืเซะ 32 รายๆ ละ 4 ล้านบาท กรณสีะบ้าย้อย 

19 รายๆ ละ 7.5 ล้านบาท และกรณตีากใบ 85 รายๆ 

ละ 7.5 ล้านบาท ส่วนทนายสมชาย นีละไพจิตร  

ได้รับการเยียวยาเป็นกรณีพิเศษ 7.5 ล้านบาท ทั้งปรับ

เพ่ิมเงินเยียวยาแก่ประชาชนท่ีเสียชีวิตจากเหตุความ 

ไม่สงบ จาก 100,000 บาท เป็น 500,000 บาท ผู้พิการ

จากเหตุความไม่สงบ ปรับเพ่ิมจาก 80,000 บาท เป็น 

500,000 บาท 

จนถงึวนัท่ี 8 มนีาคม 2556 มผู้ีได้รบัการเยียวยา

ไปแล้วรวม 19,066 ราย ใช้เงินไปประมาณ 1,990  

ล้านบาทเศษ40

ดูเหมือนว่า มาตรการเยียวยาแก่ครอบครัวท่ี 

สูญเสียช่วยลดดีกรีแห่งความขัดแย้งลงไปได้ไม่น้อย  

แวดอืราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลาม จังหวดั

ปัตตานี ยอมรับว่าเป็นจุดเริ่มต้นท่ีดี แต่การแก้ปัญหา

ความไม่สงบท่ีเกิดขึ้น ต้องไม่จบเพียงแค่การเยียวยา 

รฐับาลต้องเปิดพ้ืนท่ีการพูดคยุแบบสนัตวิธีิ และต้องเน้น

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นธรรมด้วย41

การเจรจาและกระบวนการสู่สันติภาพ

ต้นปี 2556 ความรนุแรงในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้

ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ท่ามกลางความเห็นต่างในสถานการณ์

ที่เกิดขึ้น ทั้ง “ดีขึ้นและแย่ลง” 

“ท่ีแย่ลง” มาจากความรุนแรงในเชิงคุณภาพท่ี

มากขึ้น ช่วงปี 2555 - 2556 ปฏิบัติการทางทหารของ 

ฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบรุนแรงครึกโครมขึ้นเป็นล�าดับ  

ดังเหตุการณ์กลางดึกวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2556 ผู้ก่อ

ความไม่สงบยกก�าลงับุกตค่ีายนาวกิโยธินท่ีนราธิวาส เกดิ 

การสูร้บหนักและฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบถกูยิงเสยีชวีติรวม 

17 คน42 เกษียร เตชะพีระ ตั้งค�าถามว่า การยกระดับ 

การโจมตีรุนแรงขึ้นและมีลักษณะสู้รบเป็นแบบแผนทาง

ทหารมากขึ้นนี้สะท้อนอะไร? ค�าตอบที่ได้ก็คือ

“มันเป ็นส ่วนหน่ึงของยุทธศาสตร ์ ใหญ ่ ท่ี 

ไม่เปลีย่นของผู้ก่อความไม่สงบ...ท่ีเน้นการทหาร

มากกว่างานการเมอืง...ปีกการเมอืงของขบวนการ 

อ่อนแอ ท�าให้ปีกการทหารครอบง�าขบวนการ 

เอาเข้าจริงผู้ก่อความไม่สงบก�าลังสูญเสียแรง

สนับสนุนของมวลชนลงไปเรื่อยๆ …แม้แต่เอ็น

จีโอซึ่งเห็นด้วยกับการกระจายอ�านาจให้คน 

ในพ้ืนท่ีมากขึ้นก็ยังถึงกับเริ่มใช้ถ้อยค�าว่าน่ีมัน

เข้าข่าย ‘อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ’ ขณะท่ี

ประชาคมสากลส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อยู่ฝ่ายผู้ก่อความ

ไม่สงบเช่นกัน ในทางการเมืองฝ่ายผู้ก่อความ 

ไม่สงบจึงเพลีย่งพล�า้เสยีท่า แต่น่ีไม่ได้หมายความ

ว่าความรนุแรงจะยุตใินเวลาอันใกล้”43
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575 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ

“ครู” เป้าใหญ่ของอาร์เคเคตัง้แต่ปลายปี 2555 จนถึงปัจจุบัน

การท�าร้ายครู ฆ่าครู และเผาโรงเรียน เป็นเป้าหมายส�าคัญหน่ึงของอาร์เคเค ด้วยเหตุผล 4 ข้อคือ 

(1) ครูและโรงเรียนเป็นสัญลักษณ์ของรัฐไทย (2) การก่อเหตุอย่างโหดเหี้ยมเพื่อสร้างความหวาดกลัวให้เกิดขึ้น 

ท�าลายขวัญและก�าลังใจของคนในพ้ืนท่ี (3) ท�าให้เห็นถึงความล้มเหลวของกองทัพและระบบราชการ และ  

(4) บ่อนเซาะการศึกษาในพื้นที่ให้อ่อนด้อย และในที่สุดต้องหยุดการเรียนการสอน 

รวม 9 ปี มีครูถูกฆ่าเสียชีวิต 158 คน บาดเจ็บ 150 คน และทุพพลภาพ 6 คน ศพครูรายที่ 158 

คือ “ชลธี เจริญชล” ครูมุสลิมโรงเรียนบ้านตันหยง หมู่ที่ 4 ต.บาเร๊ะใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ที่ถูก 4 แนว

ร่วมอาร์เคเคพรางตัวเป็นผู้ปกครองนักเรียนเข้าไปในโรงอาหาร แล้วใช้ปืน 9 มม. ปลิดชีพครูชลธี ท่ามกลาง

สายตาของเพื่อนครูและนักเรียน 292 คน เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556

หลงัเกดิเหต ุสมาพันธ์คร ู3 จังหวดัชายแดนภาคใต้สัง่ปิดโรงเรยีน 378 โรงโดยไม่มกี�าหนด และเรยีกร้อง

ให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบติดตามจับคนร้ายโดยเร็ว พร้อมปรับแผนการรักษาความปลอดภัยครูและโรงเรียน  

เสริมก�าลังเจ้าหน้าท่ีหลักร่วมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการรักษาความปลอดภัยโรงเรียน 

ให้ กอ.รมน. แจ้งเตือนภัยหากมีข่าวจะยิงครู และมีการหารือเพ่ือจัดตั้ง “กองก�าลังพิทักษ์ครู” เพ่ือรักษา 

ความปลอดภัยครูโดยเฉพาะ 

ที่มา: ไม้ เมืองขม. 1 กุมภาพันธ์ 2556. ถ้ายังแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ จะยังมีศพครูที่ 159 สังเวยไฟใต้. ASTV ผู้จัดการออนไลน์.

“ท่ีดีขึ้น” และถูกจับตามากขึ้นเรื่อยๆ คือ  

นโยบายการบรหิารและการพัฒนาเกีย่วกบัจังหวดัชายแดน

ภาคใต้ พ.ศ. 2555 - 2557 ของสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

(สมช.) ซึง่คณะรฐัมนตรเีห็นชอบเมือ่ 3 กุมภาพันธ์ 2555  

หัวใจส�าคญัของนโยบายนีค้อืการเจรจา น่ันหมายความว่า 

นับจากน้ี การเจรจาระหว่างภาครฐัและกลุม่ผู้ก่อความไม่สงบ 

ไม่ใช่เรือ่ง “ปิดลบั” เช่นในอดตีอีกต่อไป ดงัวตัถปุระสงค์ 

ข้อหนึง่ท่ีระบุว่า “จะมกีารสร้างสภาวะแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อ 

การพูดคุยหาทางออกของความขัดแย้ง และสร้างหลัก

ประกนัให้บุคคลและผู้มส่ีวนได้เสยีทุกฝ่ายในกระบวนการ

สร้างสันติ”44 

นิธิ เอียวศรวีงศ์ มองว่า “เป็นการส่งสญัญาณท่ี 

ชดัเจนว่า มีความพยายามทางฝ่ายรฐัท่ีจะยุติการตอบโต้ 

ด้วยความรุนแรง”45 น่าจะน�าไปสู่จุดพลิกผันส�าคัญของ

สถานการณ์ชายแดนภาคใต้ 

และแล้วจุดพลิกผันของสถานการณ์ก็เกิดขึ้น 

อย่างรวดเร็ว เมื่อรัฐบาลและฝ่ายความมั่นคงตัดสินใจ 

ใช้มาตรการใหม่เข้าคลี่คลายปัญหาไฟใต้ น่ันคือ การ

ประกาศใช้มาตรา 21 ของ พ.ร.บ.ความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 แทนการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ   

ซึ่งจะครบก�าหนดวันท่ี 19 มีนาคม 2556 เพ่ือน�าไปสู่

การพูดคุยแบบสันติวิธี เปิดทางให้ผู้ท่ีถูกต้ังข้อหาเข้า

มอบตวัและรบัการฝึกอบรม แทนการถกูด�าเนินคดอีาญา

ตามความผิดที่เคยกระท�าไว4้6 

ล่าสดุคอื การตกลงเจรจากบักลุม่ก่อความไม่สงบ 

ที่เป็นข่าวมาตลอด เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจนเมื่อวันที่ 28 

กุมภาพันธ์ 2556 ด้วยการลงนามในเอกสารความเห็นพ้อง 

ท่ัวไปเพ่ือเริ่มกระบวนการเจรจาสันติภาพ ท่ีโรงแรมเจ

ดับเบิลยู แมริออท กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  

ระหว่าง พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภา 

ความมั่นคงแห่งชาติ กับฮัสซัน ตอยิบ หัวหน้าประจ�า

ส�านักงานเพ่ือการประสานงานของแนวร่วมเพ่ือการปฏิวตั ิ

แห่งชาติ (บีอาร์เอ็น) โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุด  

ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาตแิห่งมาเลเซยี เป็นสกัขพียาน 

ซึง่ได้รบัการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ ท้ังต่างประเทศและ 

ในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทหาร ฝ่ายการเมือง ไปจนถงึ

ประชาชนในพ้ืนท่ี ล้วนมองว่าเป็นนิมิตหมายท่ีดีต่อ 

ความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้47
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58 สุขภาพคนไทย 2556

ขบวนการเพื่อเอกราชปาตานี 

เป้าหมายคือการต่อสู้เพ่ือให้ได้เอกราชเป็นอิสระจากรัฐไทย ใช้แนวทางศาสนาเป็นฐานคิด

ในการปฏิวัติ โดยจับอาวุธต่อสู้ เพื่อสร้างความขัดแย้งรุนแรงโดยตรงกับ “รัฐไทย” ทางฝ่ายรัฐบาล

มักเรียกขบวนการนี้ว่า “กลุ่มแยกดินแดน” ซึ่งประกอบด้วย

(1) กลุ่มเคลื่อนไหวท่ีเคยมีบทบาทส�าคัญในอดีต มีแนวร่วมปลดปล่อยประชาชาติปาตานี 

(Barisan National Pembebasan Patani - BNPP), ขบวนการเพ่ือพิทักษ์ศาสนาอิสลาม  

(Persatuan Mepertahankan Agama Islam - PMAI), แนวร่วมปลดปล่อยอิสลามปาตานี  

(Barisan Islam Pembebasan Patani - BIPP), ขบวนการมูจาฮีดินปาตานี (Gerakan Mujahidin 

Patani - GMP), องค์กรเอกราชสหปาตานี (Patani United Liberation Organization - PULO), 

ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติ (Barisan Revolusi Nasional - BRN), และแนวร่วมเพ่ือเอก 

ราชแห่งปาตานี (United Front for the Independence of Patani - BERSATU) เฉพาะสามกลุ่ม

หลังเท่านั้นที่ยังคงมีบทบาททางการเมืองในปัจจุบัน

(2) กลุ่มเคลื่อนไหวในปัจจุบัน เรียกกันว่า “ผู้ปลดปล่อยปาตานี” (Patani liberator)  

มกีลุม่อาวโุสบางส่วนท่ีเคลือ่นไหวมาตัง้แต่ในอดตี มวลชนรุน่ใหม่ท่ีผ่านการจัดตัง้ทางการเมอืงกระจาย

และแฝงตัวอยู่ในชุมชนต่างๆ และมีกองก�าลังติดอาวุธหรือที่เรียกกันว่า อาร์เคเค (RKK)

(3) กลุ่มแนวร่วม เป็นกลุ่มบุคคลท่ีถูกกระท�าและ/หรือเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม หรือ 

ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากนโยบายและการปฏิบัติการของรัฐ มีท้ังผู้ท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงหรือ

มีผู้ใกล้ชิดท่ีตกเป็นเหย่ือจากการกระท�าของรัฐ อาจเรียกว่าแนวร่วมมุมกลับ และนักศึกษา นักคิด 

ปัญญาชนท่ีมีอุดมการณ์รับใช้สังคม กลุ่มบุคคลท้ังหมดน้ีเชื่อมโยงกันในลักษณะเป็นพันธมิตรกัน 

กลุ่มท่ีเคลื่อนไหวในอดีตและปัจจุบันยังคงมีความสัมพันธ์ท่ีแนบแน่นต่อกัน ขณะท่ีกลุ่มเคล่ือนไหว

ในปัจจุบันในส่วนของมวลชนจัดตั้งในพ้ืนท่ีและกลุ่มแนวร่วมจะมีอิทธิพลต่อกันและกันในลักษณะ 

ของการสื่อสารรับฟังและพึ่งพาอาศัยกัน

กลุ่มเคลื่อนไหวเพ่ือเอกราชปาตานีปัจจุบัน มีความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการกับภาค 

ประชาสังคมในพ้ืนท่ีบางส่วน ชาวปาตานีท่ีลี้ภัยการเมืองในประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย 

และประเทศในตะวันออกกลาง และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับองค์การความร่วมมืออิสลาม ส่วน

สหภาพยุโรป และองค์การสหประชาชาติน้ันมีความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการกับกลุ่มเคลื่อนไหว 

ที่เคยมีบทบาทส�าคัญในอดีตเป็นหลัก

ที่มา: 1. พ้ืนท่ีกลางสร้างสันติภาพจากคนใน (Insider Peacebuilders Platform-IPP). 2 ธันวาคม 2555. รายงานสนทนา

ชายแดนใต้/ปาตานี: บทสงัเคราะห์จากการสมัมนาเชงิปฏิบัตกิารวเิคราะห์ความขดัแย้ง (ครัง้ท่ี 1-5). ปัตตานี: โครงการ

ประชุมสัมมนาวิชาการการพัฒนาการส่งเสริมทางด้านยุทธศาสตร์ของผู้สร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้ สถานวิจัย

ความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.

 2. รุง่รว ีเฉลมิศรภิีญโญรชั และกองบรรณาธิการโรงเรยีนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ). 2555. ถอดความคดิขบวนการเอกราช

ปาตานี. ค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2556, จาก โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ เว็บไซต์: 

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/3676
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595 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความชัดเจนว่านโยบาย

การบริหารและการพัฒนาเกี่ยวกับจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ พ.ศ. 2555 - 2557 จะ “ก้าวไกล” ไปถึงขั้นไหน

ในทางปฏิบัติ และจะมีแนวทางอย่างไรกับข้อเสนอเรื่อง  

“นครรฐัปัตตานี” กระจายอ�านาจการปกครองให้ท้องถ่ิน

จัดการตัวเอง ท่ีภาคประชาสังคมในจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้พูดคยุหารอืร่วมกันก่อนหน้า ว่าเป็นการแก้ปัญหา

รปูแบบหน่ึงท่ีแปรเปลีย่นความขดัแย้งให้กลบัคนืสูสั่นติสขุ 

ได้ (ดรูายละเอียดเรือ่งน้ีใน 10 สถานการณ์เด่นด้านสขุภาพ  

เรื่อง “จังหวัดจัดการตนเอง” หน้า 137)

นักวชิาการท่ีคร�า่หวอดอยู่ในพ้ืนท่ีอย่าง ศรสีมภพ 

จิตร์ภิรมย์ศร ีมองว่าแนวทางการเจรจาเป็นการเปลีย่นแปลง 

ในทางบวก และพลังของภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ี คือ

ตัวแปรส�าคญัในการแก้ปัญหาความรนุแรงเพ่ือสร้างสนัติ 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งควรจะได้รับการส่งเสริม 

ให้มีบทบาทเป็นตัวกลางในกระบวนการสันติภาพ พลัง

ภาคประชาสังคมท่ีว่าน้ีก�าลังสร้างแผนผังสันติภาพใน 

ภาคใต้ หรือ “กระบวนการสันติภาพปาตานี” ท่ีจะ 

เดนิก้าวหน้าไปเป็นขัน้ๆ จากเลก็ไปสู่ใหญ่ เน้นกระบวนการ

สันติภาพขนาดย่อย โดยการสร้างพ้ืนท่ีสันติขนาดเล็ก 

ค่อยๆ สะสมเพ่ิมพูนขึ้น และจะรวมเอาทุกฝ่ายเข้ามา

ร่วมกนัอยู่ใน “พ้ืนท่ีของความสมัพันธ์” แบบนี ้ศรสีมภพ 

ย�้าว่า

“ผู้ที่อยู่ในกระบวนการดังกล่าวอาจจะรวมไปถึง 

ขบวนการต่อต้านรัฐ สถาบันเก่า ทหาร ต�ารวจ 

พลเรอืน กลุม่ประชาสงัคม ชาวบ้านท้ังชาวไทย 

พุทธและมลายูมุสลิม และผู้มีส่วนได้เสียฝ่าย

ต่างๆ …จะท�าให้เกดิข้อตกลงท่ีอาศยักระบวนการ 

และมีหลักการร่วมกันอันเป็นท่ีรับกันได้ระหว่าง

ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย…อาศัย ‘คนใน’ ท่ีสร้าง 

พ้ืนท่ีกลางหรือพ้ืนท่ีร่วม (common space) 

เพ่ือการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนร่วมกัน  

พร้อมท้ังส่งเสริมสันติภาพในแง่มุมต่างๆ เช่น 

เรื่องวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา การศึกษา การ 

ท�ามาหากินร่วมกันอย่างสงบสุข ความยุติธรรม

ในชีวิตประจ�าวัน และการเยียวยาความสูญเสีย

ต่างๆ จากเหตุความไม่สงบ เป็นต้น”48 

การประกาศใช้มาตรา 21 แห่ง พ.ร.บ.ความ 

มัน่คงฯ และการลงนามเจรจาสนัติภาพท่ีเกิดขึน้ในเดอืน

กมุภาพันธ์ 2556 เพ่ือเป็นมาตรการบรรเทาไฟแห่งความ 

รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้น้ันจะท�าได้มากน้อย 

เพียงใด คงเป็นที่จับตาดูจากทุกภาคส่วนในปี 2556 นี้

อย่างใกล้ชิด

เพ่ือร่วมกันสร้างความหวังว่า วิถีชีวิตของผู้คน

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะคืนสู่สันติสุขในห้วงเวลา 

อีกไม่นานเกินรอ 
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13 ปี ของสถานการณ์เร่ืองเพศ  
กับการสร้างนโยบาย “วิถีเพศ  
วิถีสุขภาวะ” เพื่อทศวรรษหน้า

60 สุขภาพคนไทย 2556

มุมมอง “เรื่องเพศ” ที่เปลี่ยนไปในช่วง 13 ปีที่ผ่านมา

หลายปรากฏการณ์ “เรื่องเพศ” ในสังคมไทย สะท้อนให้เห็นว่าความคิดเรื่องเพศเริ่มเปลี่ยนแปลงไป  

โดยเฉพาะช่วงปลายปี 2553 หลงัเกิดเหตุการณ์พบซากตัวอ่อนมนุษย์จากการท�าแท้งจ�านวน 2,002 ซาก ในวดัไผ่เงนิ 

เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร นับเป็นข่าวใหญ่ที่สุดของเรื่องการท�าแท้งในสังคมไทย และเป็นข่าวที่สื่อมวลชน

ระดับโลกอย่างซีเอ็นเอ็น บีบีซี เอเอฟพี ให้ความสนใจอย่างมากในบริบทของความเป็น “เมืองพุทธ” ขัดแย้งกับ 

ซากตัวอ่อนมนุษย์จ�านวนมหาศาลที่ถูกค้นพบ 

www.telegraph.co.uk 

กว่าทศวรรษที่ผ่านมา “เรื่องเพศ” มีการเปลี่ยนแปลงไปมากมาย คนมักรับรู้และเรียนรู้เรื่องราว
หลากหลายมิติของ “เรื่องเพศ” จากข่าวที่สื่อน�าเสนออยู่เป็นประจ�า ได้แก่ ปัญหาความรุนแรง
ทางเพศที่มาแรงเป็นอันดับหนึ่งตลอดทศวรรษ ปัญหาเร่ืองเพศของเยาวชน ปัญหาเฉพาะด้าน
ของกลุม่ประชาสังคมที่ท�างานเรื่องเพศ ไดแ้ก ่กลุม่รณรงค์เพื่อสทิธขิองคนรกัเพศเดยีวกัน กลุ่ม
สนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม นอกจากนี้ สื่อและเวทีวิชาการก็น�าเสนอ “ความคิด
เรื่องเพศ” ที่ลงลกึจากหลากหลายมุมมอง ตัง้แต่แนวจารีตเน้นประเพณีและศีลธรรม จนถงึแนวคดิ
เชิงสิทธเิสรีภาพ แตก่ารด�าเนนิงานที่เนน้ “วถิสีขุภาวะทางเพศ” ที่ผา่นมา เป็นเพยีงความพยายาม
ของหน่วยงานขนาดเล็กทัง้ฝ่ายเอกชนและรัฐ...ถึงเวลาแล้วท่ีภาคการเมืองและภาคนโยบาย 

ต้องหันมาพิจารณาประเด็นเรื่องเพศในระดับมหภาค เพ่ือที่สังคมไทยจะประคับประคองตัวเอง
ฝ่าระเบิดเวลาหลายลูกของปัญหาเรื่องเพศไปได้ในทศวรรษหน้า

3
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การถกเถียงและวิพากษ์วิจารณ์ในกรณีของ 

วัดไผ่เงินบ่งชี้ว่า คนจ�านวนไม่น้อยไม่ได้มองว่าเรื่องเพศ

เป็นเรือ่งท่ีต้องปกปิดอีกต่อไป แต่ควรสนับสนุนให้เยาวชน 

ได้เรียนรู้เรื่องเพศอย่างถูกต้องและใช้ถุงยางอนามัยเพ่ือ

ปกป้องตวัเองได้เม่ือ “ถึงเวลาน้ัน” ดงัตวัอย่างข่าวพาดหัว

ที่ว่า “ผู้ปกครองเห็นด้วยกว่าร้อยละ 90 สอนเพศศึกษา

สกัดท�าแท้ง”1

แม้แต่หน่วยงานรฐัท่ีมีภาพลักษณ์ “อนุรกัษ์นิยม”  

อย่างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม 

หรือ “ศูนย์คุณธรรม” ยังแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่า “อย่า 

มองว่าเป็นเรือ่งลามกอนาจาร สังคมไทยเปลีย่นไปแล้ว...

ต้องหันหน้ามาช่วยกัน ไม่ใช่เด็กท้องแล้วไล่ออก... 

เด็กกลัวถูกไล่ออกจากโรงเรียนก็หันไปท�าแท้ง”2

สถานะ “เรื่องเพศ” ในรอบ 10 กว่าปีที่ผ่านมา 

จึงไม่ได้เป็นเพียงปรากฏการณ์ปัญหาอีกต่อไป จากแนวคดิ

เดมิท่ีต้องไม่เปิดเผยเรือ่งเพศและปกปิดเร้นลบั ด้วยเกรง 

ว่าจะเป็นการ “ชี้โพรงให้กระรอก” ก็เริ่มมีการวิพากษ์

เรื่องเพศอย่างจริงจังในพื้นที่สาธารณะต่างๆ เช่นว่า รัฐ

และศาสนาเข้ามาควบคมุก�ากับ “เรือ่งเพศ” จนเสียสมดลุ 

หรือไม่ มีอุดมการณ์ความคิดแบบใดครอบง�า และ 

ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมอย่างไรบ้าง3 

เช่นน้ีแล้ว หากสังคมเปิดกว้างให้ตั้งค�าถาม 

ลึกซึ้งถึงระดับของอุดมการณ์ความคิดชุดต่างๆ ท่ีให้

ความหมายหรืออธิบายเรื่องเพศ และเกิดการถกเถียง 

สาธารณะอย่างมีอิสระแล้ว เชื่อได้ว่าความรู้ความเข้าใจ

ต่อวถิชีวีติทางเพศของผู้คนในสงัคมจะปรบัเข้าสู ่“วถีิเพศ  

วถีิสขุภาวะ” มากขึน้ แนวทางจัดการเพ่ือให้เกิดคณุภาพ

ชีวิตด้านเพศท่ีดีของคนกลุ่มต่างๆ ในสังคมไทยก็น่าจะ

พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสูงขึ้น 

สถานการณ์เรื่องเพศที่โดดเด่นในรอบ 13 ปี 
(พ.ศ. 2541-2553)

จากรายงาน 2 เล่ม ท่ีเสนอผลการติดตาม

สถานการณ์เรื่องเพศท่ีปรากฏท้ังในรูปแบบข่าวและ

บทความในหนังสือพิมพ์รายวันและรายสัปดาห์ ส�านัก

ข่าว ข่าวจากหน่วยงานราชการ ข่าวจากสถาบันด้าน 

การวิจัย และข่าวเผยแพร่จากหน่วยงานท่ีส�ารวจความ

คิดเห็น ในช่วง พ.ศ. 2541 - 2553 พบว่า ปรากฏการณ์

เรื่องเพศท่ี “เป็นข่าว” บ่อยครั้งท่ีสุดหนีไม่พ้นเรื่อง  

“ข่มขนื” และ “ความรนุแรงทางเพศ” ขณะท่ีในประเดน็ 

“อนามยัเจรญิพันธ์ุ” น้ัน ส่วนมากเน้นหนักไปท่ีเรือ่งท้อง

ไม่พร้อม ท�าแท้ง และการทอดทิ้งทารกแรกคลอด4

(1) ข่มขืน นับเป ็นข ่าวท่ีพบบ่อยครั้ง ท่ีสุด 

ในบรรดาข่าวท่ีเกี่ยวกับเรื่องเพศ ในช่วงปี 2541-2553 

พบว่ามีข่าวข่มขืนจ�านวนมากถึง 8,902 ข่าว หรือปีละ  

741 ข่าว โดยเฉพาะในช่วง 3 ปีหลงั คอื พ.ศ. 2551-2553  

กว่าครึ่งของข่าวท่ีเก่ียวข้องกับความรุนแรงทางเพศเป็น 

เรื่องของการข่มขืนกระท�าช�าเรา สะท้อนภาพความเป็น 

สงัคมท่ีมีอันตรายทางเพศในระดบัท่ีน่าเป็นห่วง ลักษณะ

ส�าคัญของข่าวข่มขืนที่พบ ได้แก่

• เป็นการกระท�าโดยผู้ท่ีมีสถานะเหนือกว่า 

สะท้อนถงึความสมัพันธ์เชงิอ�านาจท่ีไม่เท่าเทียม

กันในสังคมไทย

• มักเชื่อมโยงการข่มขืนเข้ากับปัจจัยแวดล้อม 

อ่ืนๆ เช่น การบรโิภคแอลกอฮอล์ การเสพสือ่ 

กระตุน้เร้าอารมณ์เพศ ส่งผลให้ความรบัผิดชอบ 

ของผู้กระท�าแผ่วเบาลงไปเพราะมีเหตุอ่ืน 

ให้อ้าง นอกจากน้ี กฎหมายท่ีระบุความผิด

ของการข่มขืนกระท�าช�าเรายังเปิดช่องให้ม ี

การยอมความกันได้ ซึ่งย่ิงลดทอนความเป็น

อาชญากรรมของการข่มขืนลงไปอีกต่อหนึ่ง

• ท่ีน่าสนใจคือ การข่มขืนท่ีเกิดขึ้นในบริบท 

ของความเชื่อความศรัทธา ท้ังการข่มขืนโดย 

พระภิกษุ หมอดูท�านายดวงชะตา หมอท�า

เสน่ห์ ซึ่งผู้ถูกกระท�ามักไม่ได้รับความเห็นใจ 

เพราะถูกตีตราซ�้าซ้อนว่าขาดปัญญาจนท�าให้

ตนเองประสบเหตุข่มขืน สะท้อนรูปแบบ 

ของความรุนแรงทางเพศท่ีแฝงอยู่กับศรัทธา 

ความเชื่อแบบงมงาย 

(2) ความรุนแรงทางเพศ เม่ือตัดข่าวเกี่ยวกับ

การข่มขนืออกไปแล้ว ความรนุแรงทางเพศท่ีปรากฏเป็น
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ข่าวในรอบ 13 ปี ท่ีผ ่านมา ยังคงมีจ�านวนสูงถึง  

6,435 ข่าว โดยเกือบ 2 ใน 3 ของข่าวความรุนแรง 

ทางเพศเป็นเรื่องของการขายบริการทางเพศ การแสวง

ประโยชน์ทางเพศจากเด็กและผู้หญิง ท้ังโดยสมัครใจ  

โดยไม่มีทางเลือก เป็นการล่อลวง และเก่ียวพันกับ

ขบวนการค้ามนุษย์ 

รองลงมาเป็นเรื่องของการคุกคามทางเพศใน 

รูปแบบต่างๆ เช่น ถ�้ามอง แอบถ่ายภาพหรือเผยแพร่

ภาพเพ่ือแสวงประโยชน์ ลวนลามทางกายและวาจา  

ท่ีพบอยู่เสมอคือ การคุกคามทางเพศในท่ีท�างาน โดย

หัวหน้างานหรือนายจ้างท่ีเป็นชายกระท�าต่อลูกน้องหรือ 

ลกูจ้างหญงิ ตลอดจนการคกุคามทางเพศในมหาวทิยาลยั

โดยอาจารย์กระท�าต่อนักศึกษาเพ่ือแลกกับคะแนนหรือ

ผลการเรยีน และยังมกีรณตี�ารวจละเมดิทางเพศผู้เสยีหาย

ขณะที่ใช้อ�านาจเข้าตรวจค้นอีกด้วย

นอกจากน้ี ยังปรากฏเรื่องราวของการใช้ความ 

รุนแรงในชีวิตคู่ ท้ังท่ียังเป็นคู่ชีวิตกันอยู่และท่ีจบความ

สัมพันธ์ไปแล้วแต่ยังหวนกลับมาท�าร้ายทางเพศ และ 

ประเด็นการใช้อคติทางเพศและการเลือกปฏิบัติอย่าง 

ไม่เป็นธรรมต่อกลุม่เฉพาะ อาทิ ผู้หญงิพิการ คนรกัเพศ 

เดียวกัน คนข้ามเพศ กลายเป็นความรุนแรงในลักษณะ

ที่เรียกว่าความรุนแรงเชิงโครงสร้างและความรุนแรงทาง

วัฒนธรรม เน่ืองจากสังคมมีระบบคิดบางอย่างท่ีกลาย

เป็นการเลือกปฏิบัติกับคนบางกลุ่ม เช่น ปรากฏการณ์

กึ่งบังคับท�าหมันให้คนพิการด้วยความคิดว่าคนพิการ 

ไม่ควรข้องเกีย่วกบัเรือ่งเพศและการมบุีตร หรอืความคดิ

ท่ีว่าคนรกัเพศเดยีวกนัเป็นกลุม่ผิดปกติ ต้องได้รบัการรกัษา  

เป็นเหตุให้ถูกรังเกียจเดียดฉันท์และถูกละเมิดสิทธิ 

ในหลายด้าน เช่น การแสดงตัวตนทางเพศ การเข้ารับ

การศึกษา การสมัครงาน การสมรส เป็นต้น

(3)	อนามัยเจริญพันธุ์ ครอบคลุมสุขภาพทาง

เพศและการเจริญพันธุ์ ตั้งแต่การท้อง การปฏิบัติตัว 

ระหว่างต้ังท้อง การคลอด การแท้ง การคุมก�าเนิด 

สมรรถภาพทางเพศ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น 

กามโรค เอดส์ และโรคมะเรง็ในอวยัวะสืบพันธ์ุ ตลอดจน 

เรือ่งเทคโนโลยีช่วยให้มีบุตร ไม่ว่าจะเป็นการอุ้มบุญหรอื

ตั้งครรภ์แทน เป็นต้น

น่าสังเกตว่า ข่าวเกี่ยวกับการต้ังท้องไม่พร้อม 

มักถูกน�าเสนอด้วยน�้าเสียงท่ีเจืออคติและการตีตรา 

ทางสังคมต่อผู้หญิงท่ีประสบปัญหา โดยผูกโยงเข้ากับ 

การท�าแท้ง การทอดท้ิงลูกหลังคลอดหรือการกระท�าท่ี

ท�าให้บุตรเสียชีวิตหลังคลอด และมักประณามว่าผู้หญิง

ท่ีท้องไม่พร้อมส่วนใหญ่เป็นเดก็สาววยัรุน่ท่ีมเีพศสมัพันธ์

โดยไม่เหมาะสม มปัีญหาพฤตกิรรมทางเพศ ไม่รบัผิดชอบ

เมื่อเกิดการตั้งท้อง และหาทางออกด้วยการท�าแท้งหรือ

การทอดทิ้งเลือดเนื้อเชื้อไข 

ในช่วง 13 ปีที่ผ่านมานี้ น�้าเสียงของข่าวยังคง

เลอืกตตีราเฉพาะฝ่ายหญิงอย่างไม่เปลีย่นแปร เช่น “สาว 

วยัรุน่ใจแตกรดีลกูท้ิงถงัขยะ, สลดรดีมารหัวขนท้ิงถงัขยะ

ข้างทาง, แม่ใจยักษ์รักสนุกแต่ไม่ป้องกัน รีดมารหัวขน

ประจานกลางเมือง, รีดมารหัวขนท้ิงศพห้องน�้าห้างดัง,  

สลดศพทารกชายอายุครรภ์ 5 เดอืน สงสยัวยัรุน่ใจแตก

ขับเลือดจนแท้ง, สลดหญิงใจร้ายท�าแท้งลูกทิ้งขยะ”5

ที่นับเป็นข่าวใหญ่ที่สุดก็คือ การพบซากตัวอ่อน 

มนุษย์จากการท�าแท้งจ�านวนสูงกว่าสองพันซากท่ีวัด 

แห่งหน่ึงในกรุงเทพฯ นอกเหนือจากความตระหนกของ

กระแสสังคมแล้ว สิ่งท่ีเกิดตามมาเสมอคือ ท่าทีท่ี 

เข้มงวดมากขึ้นของหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องในการ

ด�าเนินการปราบปรามแหล่งให้บรกิารท�าแท้ง อย่างไรกด็ี 

เหตุการณ์พบซากตัวอ่อนมนุษย์กว่าสองพันซากในครั้งนี้ 

ท�าให้มกีารพูดคยุถงึการแก้ไขกฎหมายห้ามท�าแท้งอีกครัง้ 

ด้วยสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า มีผู้คนจ�านวนมากประสบ

ปัญหาตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม ขณะที่ทางออกที่เหมาะสม

กลบัมไีม่เพียงพอ และไม่มกีารควบคมุจัดการท่ีดมีคีณุภาพ 

เสียงของประชาชนท่ีปรากฏในการส�ารวจ 

ความคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆ ก็มีท่าทีเปลี่ยนแปลง

ไป โดยมากกว่าร้อยละ 60 ของประชาชนในการส�ารวจ 

ระบุว่า เห็นด้วยกบัการแก้ไขขยายเงือ่นไขในการท�าแท้ง

อย่างถูกกฎหมายให้กว้างกว่าเดิม ขณะท่ีฝ่ายนโยบาย

คัดค้านในทันทีว่า กฎหมายที่มีอยู่เพียงพอแล้วและต้อง

เพิ่มมาตรการเชิงป้องกันให้มากขึ้น6 
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ในช่วง พ.ศ. 2551 - 2553 น้ัน พบว่าประเด็น 

เก่ียวกับการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นได้รับความสนใจและถูก

น�าเสนอผ่านสือ่ต่างๆ อย่างต่อเน่ือง ท้ังในแง่ของตวัเลข 

และทางออกอ่ืนนอกเหนือการห้ามวยัรุน่ไม่ให้มเีพศสมัพันธ์ 

เช่นข่าว ถึงท้องก็เรียนได้ ร.ร.ให้อนาคต, หนุนร่าง 

ก.ม.อนามัยเจริญพันธุ์ เปิดช่องให้เรียนขณะต้ังครรภ์, 

กฎหมายเปิดช่องอุ้มท้องวยัรุน่ อนาคตคณุแม่ยังสาว, สธ. 

เปิดศนูย์บรกิารท่ีเป็นมติร ปรกึษาเซก็ส์วยัรุน่ท่ัวประเทศ, 

ครม.อนุมัติ น.ร.ท้องเรียนได ้- ลาคลอด เป็นต้น7 

ขณะเดียวกัน ทางสาธารณสุขมีการเฝ้าระวัง 

การต้ังครรภ์และการคลอดของผู้หญงิท่ีอายุต�า่กว่า 20 ปี  

ในฐานะปรากฏการณ์ท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพประชากร 

ในอนาคต เน่ืองจากทารกท่ีเกิดจากผู้หญิงอายุน้อยมักมี

ปัญหาเรื่องน�้าหนักแรกคลอดตกเกณฑ์ และปัญหาอื่นๆ 

ท่ีส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว โดยพบว่าอัตราการ 

ตั้งครรภ์ของผู้หญิงอายุต�่ากว่า 20 ปี มีแนวโน้มเพ่ิม 

สูงขึ้นท่ัวประเทศ การเปิดเผยผลการเฝ้าระวังน้ีอย่าง 

ต่อเน่ืองเป็นจุดเริ่มต้นท่ีท�าให้สถานการณ์ “แม่วัยรุ่น”  

ได้รับการจับตามองจากภาคนโยบายและสื่อมวลชน  

ส่งผลในเชงิส�าทับให้ประเดน็เรือ่งเพศ โดยเฉพาะเพศของ

วยัรุน่ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น8

“เรื่องเพศ” กับกระบวนการ 
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

ในสังคมท่ีสลับซับซ้อน ปัญหาสังคมมีลักษณะ

แตกตัวและขยายตัว จนไม่สามารถรอให้ฝ่ายการเมือง 

มีบทบาทก�าหนดนโยบายและจัดสรรทรัพยากรเพ่ือดูแล

จัดการคุณภาพชีวิตประชาชนได้แต่เพียงฝ่ายเดียว 

กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (Partici-

patory Public Policy Process) จึงเป็นหน่ึงใน 

เครื่องมือร่วมก�าหนดกรอบกติกาทางสังคมที่ส�าคัญ 

รปูธรรมชดัเจนของสงัคมไทยในการจัดกระบวนการ

นโยบายสาธารณะแบบมส่ีวนร่วม ซึง่เกดิขึน้อย่างกว้างขวาง

ท่ัวประเทศและครอบคลุมหลายประเด็นก็คือ การจัด 

“สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” ท่ีเริ่มด�าเนินการอย่างเป็น 

ระบบเป็นปีแรกใน พ.ศ. 2551 โดยเริม่ต้นต้ังแต่การเปิด

พ้ืนท่ีให้ภาคส่วนต่างๆ มโีอกาสก�าหนดโจทย์ของตนเอง  

จากน้ันสนับสนุนให้เกิดกระบวนการค้นคว้ารวบรวม 

องค์ความรู ้ท่ีเกี่ยวข้อง และจัดให้มีพ้ืนท่ีแลกเปลี่ยน 

ถกเถียงและหาทางออกท่ีรอบด้านร่วมกัน จนเกิดเป็น 

“นโยบาย” ในเรื่องน้ันๆ อย่างเป็นทางการ โดยผ่าน

กระบวนการพิจารณาและเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรี

(1) ข้อมติสุขภาวะทางเพศ: ความรุนแรงทาง

เพศ การต้ังครรภ์ท่ีไม่พร้อม และเรื่องเพศกับเอดส์/ 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

“เรื่องเพศ” เป็นอีกหนึ่งข้อเสนอในกระบวนการ 

สมชัชาสขุภาพแห่งชาตปีิท่ี 1 (พ.ศ. 2551) ภายใต้หัวข้อ 

“สุขภาวะทางเพศ: ความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภ์ที่ 

ไม่พร้อม และเรือ่งเพศกับเอดส์/โรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์”9 

โดยมีเครือข่ายภาคประชาชนอย่างน้อย 5 เครือข่าย 

ร่วมกันพัฒนาเน้ือหาข้อเสนอเชิงนโยบายและผลักดัน 

ต่อเนื่องเข้าสู่กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

ท้ัง 5 เครือข่ายท่ีว่าน้ี ได้แก่ เครือข่ายยุติ 

ความรนุแรงต่อผู้หญงิและเดก็ แนวร่วมเพ่ือความก้าวหน้า 

ของผู้หญงิ เครอืข่ายผู้หญงิกับเอดส์ เครอืข่ายสนับสนุน 

ทางเลอืกเพ่ือผู้หญงิท่ีท้องไม่พร้อม และเครอืข่ายสขุภาวะ
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ทางเพศ มีลักษณะเป็นเครือข่ายแบบหลวมๆ ของ 

หน่วยงาน องค์กร และบุคคลท่ีท�างานเกีย่วข้องกบัประเดน็

เรื่องเพศ เม่ือมีคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ เสนอประเด็นเข้าไปเพ่ือ 

คัดเลือกเข้าสู่กระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ท้ัง  

5 เครือข่ายจึงรวมตัวกันน�าเสนอประเด็นเรื่องสุขภาวะ 

ทางเพศ โดยมีเครือข่ายสุขภาวะทางเพศเป็นแกนกลาง

กระบวนการหารอืเพ่ือพัฒนาข้อเสนอเชงินโยบาย

สขุภาวะทางเพศท้ัง 3 ด้าน ประกอบด้วย การประชมุ 

ระดมสมอง 2 ครัง้ เพ่ือจัดท�าข้อเสนอและการส�ารวจความ

คดิเห็นของประชาชนท่ีมีต่อร่างข้อเสนอ มีทีมวชิาการท�า

หน้าท่ีศึกษารวบรวมท้ังข้อมูลเบ้ืองต้น ความเห็นเพ่ือ 

ยกร่างข้อเสนอ รวมท้ังผลการประชาพิจารณ์เพ่ือปรบัปรงุ

ร่างข้อเสนอ ก่อนส่งข้อเสนอเข้าสู่กระบวนการพิจารณา

โดยสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และปรับปรุงเป็นเอกสาร 

มติท่ีชื่อว่า “สุขภาวะทางเพศ: ความรุนแรงทางเพศ  

การตัง้ครรภ์ท่ีไม่พร้อม และเรือ่งเพศกับเอดส์/โรคติดต่อ 

ทางเพศสัมพันธ์” ครอบคลุมข้อเสนอเชิงนโยบายดังนี้

• จัดให้มกีารสอนเพศศกึษารอบด้านแก่ประชาชน

ทุกเพศทุกวัย ท้ังในระบบและนอกระบบ 

การศึกษา

• จัดบรกิารปรกึษาท้ังก่อนและหลงัเผชญิปัญหา 

เน้นท้ังการปรึกษาแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน และ

การปรึกษาทางเลือกและเสริมพลัง

• จัดศูนย์บริการสุขภาพทางเพศและอนามัย 

เจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรกับคนทุกกลุ่ม

• จัดบริการยุติการตั้งครรภ์ท่ีปลอดภัยภายใต ้

ข้อก�าหนดของกฎหมายและอยู่ในชุดสิทธิ

ประโยชน์ของระบบประกันสุขภาพทุกระบบ

• จัดให้มีการศึกษาวิจัยและท�าฐานข้อมูลของ

สถานการณ์การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม

• จัดตั้งท่ีพักพิงและคุ้มครองสิทธิแก่ผู้ประสบ

ปัญหาในทุกจังหวดั เน้นระบบบรกิารท่ีครอบคลมุ 

และครบวงจร เข้าถึงได้ง่าย

• ขจัดอคติทางเพศในกระบวนการยุติธรรม 

ทุกระดับ

• จัดท�าแผนปฏิบัตกิารส่งเสรมิสขุภาวะทางเพศ

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาค ี

เครือข่าย

• ผลกัดนัให้เกดินโยบายและแนวปฏิบัติท่ีชดัเจน

เพ่ือป้องกันและขจัดการยุติการตั้งครรภ์ท่ี 

ไม่ปลอดภัย

• สร้างเสรมิความเข้มแขง็ของเครอืข่ายการท�างาน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ใน

การด�าเนินงานตามข้อมติ

(2) ข้อมตกิารแก้ปัญหาวยัรุน่ไทยกบัการตัง้ครรภ์

ที่ไม่พร้อม

ในปี 2553 กรมอนามัยร่วมมอืกบัหน่วยงานภาคี

ท้ังภาครฐัและภาคประชาชน พัฒนาร่างข้อมติการแก้ปัญหา 

วยัรุน่ไทยกบัการต้ังครรภ์ท่ีไม่พร้อมเป็นการเฉพาะ เน่ืองจาก

สถิติการคลอดบุตรของเยาวชนอายุไม่ถึง 20 ปี เพิ่มสูง

ทุกปี โดยวิเคราะห์ไว้ในเอกสารหลักว่า จะก่อให้เกิด 

ผลกระทบตามมาท้ังในมิติของสุขภาพแม่และเด็ก และ

คุณภาพประชากร10 

เมื่อมีการน�าเสนอร่างข้อมติการแก้ปัญหาวัยรุ่น 

ไทยกบัการตัง้ครรภ์ท่ีไม่พร้อมในการประชมุสมชัชาสขุภาพ

แห่งชาตคิรัง้ท่ี 3 (พ.ศ. 2553) ภาคอ่ืีนๆ จึงร่วมสนับสนุน  

และได้รับการพิจารณาเป็นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 

เมษายน 2554 ครอบคลุมข้อเสนอเชิงนโยบาย ดังนี้

• จัดตั้งกลไกร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนา

อนามยัการเจรญิพันธุแ์ห่งชาต ิคณะกรรมการ

คุ้มครองเด็กแห่งชาติ คณะกรรมการส่งเสริม

การพัฒนาเดก็และเยาวชนแห่งชาต ิและภาคี

ท่ีเกีย่วข้อง เพ่ือให้มกีลไกขบัเคลือ่นท้ังในระดบั

ชาติและระดับจังหวัด

• จัดให้มีการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้าน 

จริยธรรม และศีลธรรม และระบบรองรับ 

การแก้ปัญหานักเรียนนักศึกษาที่ตั้งครรภ์

• สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกัน

สขุภาพในระดบัท้องถิน่และระดบัพ้ืนท่ีสูอ่งค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ด�าเนินงานด้าน

การป้องกันและแก้ไขการต้ังครรภ์ท่ีไม่พร้อม 

ในวัยรุ่น
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• ประสานความร่วมมอืระหว่างกระทรวงวฒันธรรม  

กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของ

มนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการ

สถานศึกษา คณะกรรมการนโยบายเครือ่งดืม่

แอลกอฮอล์แห่งชาติ คณะกรรมการควบคุม

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ในพ้ืนท่ี ผลกัดนัให้สงัคม

มีทัศนคติเชิงบวกต่อเรื่องเพศ จริยธรรม  

ศีลธรรม ทักษะสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว 

บริการท่ีหลากหลายและเป็นมิตรกับเด็กและ

เยาวชน ลดพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ของเยาวชน

• ผลักดันการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติ

คุม้ครองอนามยัการเจรญิพันธ์ุ พ.ศ. ... ภายใน 

พ.ศ. 2554

จากการติดตามการด�าเนินงานต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น

ภายหลงัการประกาศใช้ข้อมตสิมชัชาสขุภาพแห่งชาติท้ัง 

2 ข้อมติ พบว่า หน่วยงานต่างๆ ท่ีมีภารกิจโดยตรง

ตามข้อมติยังด�าเนินงานอย่างท่ีเคยเป็นมา ไม่พบว่าม ี

เจ้าภาพใหม่ๆ หรอืกลไกการท�างานเชงิบูรณาการเกิดขึน้

แต่อย่างใด สะท้อนให้เห็นช่องโหว่ของการจัดการปัญหา

สังคมและสาธารณสุขท่ีซับซ้อน ต้องการการท�างาน 

ร่วมกันจากหน่วยงานหลายฝ่าย และหากเป็นเช่นน้ี  

เราคงต้องเผชิญกับปัญหาด้านเพศท่ีขยายตัวและทว ี

ความรุนแรงของผลกระทบมากขึ้นต่อไป

จบัตากระแสความเปล่ียนแปลงเชิงกฎหมาย 
ที่ส่งผลต่อ “วิถีเพศ วิถีสุขภาวะ” 

(1) การแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา

ว่าด้วยเรื่องข่มขืน

พ.ศ. 2550 ถือได้ว่าเป็นปีแห่งชัยชนะของ 

ขบวนการเคลื่อนไหวด้านสิทธิทางเพศท่ีพยายามมากว่า 

10 ปี ให้เกดิการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276  

ว่าด้วยความผิดฐานข่มขนืกระท�าช�าเรา จากเดมิท่ีไม่นับ

ว่าการข่มขนืภรรยาเป็นความผิดทางอาญา ไปสูก่ารรวม

กรณีข่มขืนภรรยาไว้ในการก�าหนดฐานความผิดด้วย

ย่ิงไปกว่าน้ัน การแก้ไขเพ่ิมเตมิประมวลกฎหมาย 

อาญาครัง้น้ีได้ขยายความการข่มขนืกระท�าช�าเราครอบคลมุ

ถึงบุคคลทุกเพศทุกวัย ครอบคลุมการกระท�าท่ีมากกว่า 

อวยัวะเพศต่ออวยัวะเพศ และระบุวธีิการพิจารณาความผิด

ท่ีละเอียดอ่อนต่อความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาว่า หาก 

บุคคลท้ังคูป่ระสงค์จะอยู่กินฉนัสามภีรรยาให้ศาลลงโทษ

น้อยกว่าท่ีกฎหมายกย่็อมได้ แต่ประเดน็น้ีถกูต้ังข้อสงัเกต

ว่า อาจน�าไปสูก่ารยอมความระหว่างฝ่ายกระท�าและฝ่าย

ผู้เสียหายในนามของ “การรักษาสถาบันครอบครัว” 

นอกจากนี้ มาตรา 277 ซึ่งเดิมเป็นการข่มขืน 

กระท�าช�าเราผู้เยาว์ ได้รับการแก้ไขให้ครอบคลุมทั้งเด็ก

หญิงและเด็กชาย ครอบคลุมผู้กระท�าท้ังชายและหญิง  

ครอบคลมุการกระท�าท่ีมากกว่าอวยัวะเพศต่ออวยัวะเพศ 

และระบุการลงโทษท่ีมากขึ้นในกรณีท่ีผู ้เสียหายอายุ 

ไม่เกิน 13 ปีด้วย อย่างไรก็ดี มาตรา 277 ยังระบุว่า 

ถ้าผู้กระท�าอายุไม่เกิน 18 ปี และกระท�าต่อเด็กอายุ 

มากกว่า 13 แต่ไม่เกิน 15 ปี ศาลสามารถให้แต่งงาน

กันได้หากทั้งคู่ตกลงใจ ฝ่ายผู้กระท�าจึงสามารถพ้นโทษ

โดยปริยาย 
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66 สุขภาพคนไทย 2556

(2) การตราพระราชบัญญตัคิุม้ครองผู้ถกูกระท�า

ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

ใน พ.ศ. 2550 อีกเช่นกนัท่ีสงัคมไทยมกีฎหมาย

ฉบับแรกท่ีระบุชดัเจนว่า การใช้ความรนุแรงในครอบครวั

เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผู้เสียหายต้องได้รับความคุ้มครอง 

ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดในครอบครัว ผู้กระท�าต้องได้รับ 

การบ�าบัดฟื้นฟูหรือลงโทษทางอาญาตามแต่กรณีของ

การกระท�ารุนแรงนั้น 

“บุคคลในครอบครัว” ที่ได้รับความคุ้มครองนั้น 

หมายถึง “คู่สมรส คู่สมรสเดิม ผู้ที่อยู่กินหรือเคยอยู่กิน

ฉนัสามภีรยิาโดยมไิด้จดทะเบียนสมรส บุตร บุตรบุญธรรม  

สมาชกิในครอบครวั รวมท้ังบุคคลใดๆ ท่ีต้องพ่ึงพาอาศยั

และอยู่ในครวัเรอืนเดยีวกนั” เป็นการขยายความคุม้ครอง 

มากกว่าสามีภรรยาท่ีจดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย  

นับเป็นความก้าวหน้าในเชงิของแนวคดิเรือ่ง “ครอบครวั” 

อย่างเด่นชัด 

กฎหมายฉบับน้ียังระบุกลไกใหม่ๆ ในการจัดการ

กบัปัญหาความรนุแรงในครอบครวั โดยเฉพาะแนวความคดิ

เรื่อง “โรงซ่อมสามี” ท่ีจัดว่าเป็นกลไกละเอียดอ่อน 

ท่ีรองรับการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว  

ท่ีบ่อยครั้งฝ่ายภรรยามิได้ต้องการด�าเนินคดีอาญาอย่าง

เด็ดขาดต่อสามี เพียงแต่ต้องการ “หยุดความรุนแรง” 

และให้สามีปรับพฤติกรรมเสียใหม่ 

เหล่าน้ีเป็นความท้าทายอย่างย่ิง เน่ืองจากกลไก

รัฐในส่วนการบังคับใช้กฎหมายไม่ได้ถูกออกแบบมา 

เพื่อรองรับมาตรการเหล่านี้แต่อย่างใด 

วราภรณ์ แช่มสนิท และคณะ ศึกษาติดตามผล 

การบังคับใช้กฎหมายและวิเคราะห์ฐานคิดของกฎหมาย

ฉบับนี้ พบว่าเป็นเรื่องยากท่ีกฎหมายจะส่งผลบรรลุถึง 

การคุ้มครองผู้ถูกกระท�ารุนแรงในครอบครัวซึ่งส่วนใหญ ่

เป็นฝ่ายภรรยา เน่ืองจากขดัต่อทัศนคติของผู้ปฏิบัติงาน

ท่ีมักมองว่าเป็นเรื่องภายในครอบครัว กลไกด�าเนินงาน 

ไม่ชดัเจนและไม่เพียงพอ รวมท้ังเจตนารมณ์ของกฎหมาย

ท่ีมุง่รกัษาสถาบันครอบครวัไว้มากกว่าคุม้ครองผู้ถกูกระท�า  

กฎหมายจึงระบุเรื่องการยอมความในทุกขั้นตอนของ 

การด�าเนินการ จึงยากท่ีกล่าวว่ากฎหมายจะส่งผลท่ีด ี

ต่อสถานการณ์ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว11

(3) ร่างพระราชบัญญัติคุ ้มครองอนามัยการ 

เจริญพันธุ์ พ.ศ. ...

กลางปี พ.ศ. 2553 หนังสือพิมพ์หลายฉบับ 

เปิดประเด็นข่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขต้องการผลักดัน 

ร่างกฎหมายเพ่ือคุ้มครองสิทธิการศึกษาของนักเรียนท่ี 
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ตัง้ครรภ์ ส่งผลให้ค�าว่า “อนามยัการเจรญิพันธ์ุ” ชือ่อย่าง

เป็นทางการของรา่งกฎหมายฉบบันีเ้ริม่คุน้หผููค้น พรอ้ม 

ไปกับกระแสวพิากษ์วจิารณ์ว่า การขบัเคลือ่นกฎหมายน้ี

เป็นการแก้ไขปัญหาการตัง้ครรภ์ของเยาวชนท่ีถกูทางแล้ว

หรือไม่ (ดูสาระหลักของร่าง พ.ร.บ. นี้ ในล้อมกรอบ)

หากดูจากกระแสเสียงของสังคมท่ีสะท้อนผ่าน 

หน้าหนังสอืพิมพ์กล่าวได้ว่า เสยีงตอบรบัมมีากกว่าเสยีง

คดัค้านอย่างชดัเจน ดงัตวัอย่าง เพ่ือนหญงิหนุนอนุญาต  

นร.ท้อง (ข่าวสด. 9 กรกฎาคม 2553) หนุน พ.ร.บ.คุม้ครอง

อนามัยเจริญพันธุ์ (บ้านเมือง. 22 กรกฎาคม 2553)  

วรากรณ์หนุนร่าง พ.ร.บ.ท้องเรียนต่อ (ไทยรัฐ. 20 

กรกฎาคม 2553) แม้แต่นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นยังให้ 

สมัภาษณ์ว่า พร้อมสนับสนุนร่างกฎหมายน้ีเพราะต้องการ

แก้ไขสถานการณ์เรื่องเพศของเยาวชนในสังคม12 

กลางเดือนธันวาคม 2553 คณะรัฐมนตรีมีมติ

รบัหลกัการของร่าง พ.ร.บ.คุม้ครองอนามยัการเจรญิพันธ์ุ  

และส่งต่อให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาก่อนจะ 

ส่งกลบัมาให้คณะรฐัมนตรพิีจารณาอีกครัง้ เพ่ือส่งต่อไป 

ยังสภาผู ้แทนราษฎร13 แต่ในเดือนมีนาคม 2554  

คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะท่ี 10 มีมติให้กระทรวง

สาธารณสขุน�าร่าง พ.ร.บ.คุม้ครองอนามยัการเจรญิพันธ์ุ 

กลับไปพิจารณาทบทวนถึงความจ�าเป็นในการตราเป็น

กฎหมาย เนือ่งจากคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่า มาตรการ

ในการคุม้ครองสทิธิอนามยัการเจรญิพันธุแ์ละการส่งเสรมิ 

อนามัยการเจริญพันธุ์ตามร่างกฎหมายนี้เป็นเรื่องที่คณะ

รฐัมนตรสีามารถด�าเนินการได้โดยไม่ต้องมสีภาพบังคบัทาง

กฎหมาย 

อย่างไรกด็ ีภายหลงักระทรวงสาธารณสขุพิจารณา 

ทบทวนก็ได้จัดให้มีการปรับปรุงร่างกฎหมายฉบับน้ี 

พร้อมท้ังเปลี่ยนชื่อเป็น “ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม

อนามยัการเจรญิพันธ์ุ” โดยคงสาระหลกัของกฎหมายไว้

เช่นเดมิ ร่างกฎหมายน้ีได้ถูกส่งกลบัไปยังคณะกรรมการ 

กฤษฎีกาเพ่ือพิจารณาอีกครัง้ในช่วงปลายปี 2555 ปัจจุบัน 

(มนีาคม 2556) ยังคงอยู่ในการพิจารณาโดยคณะกรรมการ

กฤษฎีกา 

(4) ร่างพระราชบัญญตัส่ิงเสรมิความเสมอภาค

ทางเพศ พ.ศ. ...

ส�านักส่งเสริมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

เป็นหน่วยงานหลกัท่ีขบัเคลือ่นร่าง พ.ร.บ.ความเท่าเทียม

ระหว่างเพศ พ.ศ. ... ซึ่งริเริ่มและพยายามยกร่าง 

มาตั้งแต่ปี 2548 จนกระท่ังเดือนเมษายน 2555 คณะ

รัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบ14 

เดือนตุลาคม 2555 เครือข่ายภาคประชาชน 

อันประกอบด้วย เครือข่ายผู้หญิงพลิกโฉม เครือข่าย 

ผู ้หญิงเพ่ือความก้าวหน้าและสันติภาพ เครือข่าย 

ความหลากหลายทางเพศ และภาคประชาสังคมอีก 

จ�านวนหน่ึงได้เข้าย่ืนเสนอร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมโอกาส 

และความเสมอภาคระหว่างเพศ พ.ศ. ... ซึ่งเป็น 

ฉบับภาคประชาชนพร้อมเอกสารเข้าชื่อเสนอกฎหมาย  

15,636 รายชือ่ ต่อประธานรฐัสภา เท่ากบัว่าร่างกฎหมาย

ท่ีเกีย่วข้องกบัความเสมอภาคระหว่างเพศท้ังฉบับรฐับาล

และฉบับประชาชนได้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของ

รัฐสภาพร้อมกัน15 (ดูรายละเอียดในล้อมกรอบ)

(5) ร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต 

พ.ศ. ...

กฎหมายไทยให้การรับรองการใช้ชีวิตอยู่เป็นคู่

เฉพาะชีวิตคู่ของรักต่างเพศเท่าน้ัน ท้ังท่ีความเป็นจริง 

ในสังคมมีคู่รักเพศเดียวกันท่ีอยู่ร่วมกันเป็นคู่ชีวิตหรือ

ครอบครวัเดยีวกนัไม่น้อย ดงัท่ีปรากฏเป็นข่าวพิธแีต่งงาน

ของคูร่กัเพศเดยีวกนัในหน้าหนังสอืพิมพ์อยู่เนืองๆ16 แต่

การท่ีกฎหมายไทยไม่รบัรองการใช้ชวีติคูด่งักล่าว ท�าให้

คู่ชีวิตเหล่าน้ีขาดสิทธิอันพึงได้ตามรัฐธรรมนูญ ในช่วง 

3 ปีท่ีผ่านมา เครอืข่ายหลากหลายทางเพศจึงได้พยายาม

ขบัเคลือ่นและผลกัดนัให้สงัคมไทยตรากฎหมายใหม่เอ่ียม

เกี่ยวกับการจดทะเบียนใช้ชีวิตคู่ร่วมกันของคนรักเพศ

เดยีวกนั ดงัการผลกัดนัผ่านคณะกรรมการสทิธิมนุษยชน 

และการจัดเวทีสัมมนาอภิปรายเรื่องนี้หลายครั้ง 

เรื่องนี้มาสู่ความสนใจของกรรมาธิการกฎหมาย 

การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ใน

เดือนสิงหาคม 2555 เพราะข่าวของ นที ธีระโรจนพงษ์  

675 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ
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แกนน�าเครือข่ายอัตลักษณ์ทางเพศ ประธานกลุ่มเกย์

การเมือง และนักเคลื่อนไหวเรื่องเกย์ชื่อดัง ท่ีประกาศ 

จะฟ้องศาลปกครอง เพราะถกูปฏิเสธการจดทะเบียนกบั

คูท่ี่อยู่กนัมานาน 19 ปีแล้วจากนายทะเบียนอ�าเภอเมอืง

เชียงใหม่ นทีกล่าวว่า “กฎหมายครอบครัวท่ีใช้อยู่ขัด 

กับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 30 ในเรื่องของ

ความเสมอภาคและเท่าเทียมของคนทุกเพศ นับเป็น 

การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมโดยเหตุแห่งเพศ”17 

ต่อมา พล.ต.อ.วริฬุห์ พ้ืนแสน สมาชกิสภาผู้แทน 

ราษฎร แบบบัญชรีายชือ่ พรรคเพ่ือไทย ในฐานะประธาน

กรรมาธิการฯ รับลูกเรื่องนี้ โดยน�ามาเข้ากระบวนการ 

ร่างเป็นกฎหมายการจดทะเบียนคู่ชีวิต มีคณะท�างาน

พิจารณาข้อเท็จจริงและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิของ

กลุม่บุคคลท่ีมคีวามหลากหลายทางเพศ คณะกรรมาธิการ 

กฎหมาย การยุตธิรรมและสทิธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร 

และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม 

ด้วยเหตผุลว่าเป็นเรือ่งของสทิธิเสรภีาพ และ “กฎหมาย 

ฉบับน้ีออกมาเพ่ือช่วยผู้ท่ีมคีวามหลากหลายทางเพศ ให้

ได้ร่วมชวีติอยู่ด้วยกนั เป็นการจัดระเบียบสงัคมชนิดหน่ึง 

ดังนั้น สาระส�าคัญของกฎหมายท่ีเกี่ยวพันกัน มันก็จะ

เป็นประโยชน์ขึน้ และทุกฝ่ายก็จะได้ถอืปฏิบัติในแนวทาง

เดียวกัน”18

จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2556 กฎหมายฉบับนี ้

ก็ร่างเสร็จ (ดูรายละเอียดกฎหมายในล้อมกรอบ) และ

เข้าสู่ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 4  

ภูมิภาค ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2556 กลุ่ม 

เครือข่ายความหลากหลายทางเพศท่ีพยายามผลักดัน 

เรื่องนี้มาตลอดหวังว่า กฎหมายน้ีจะช่วยบรรเทาความ 

เดือดร้อนจากสถานการณ์จริงของคู่ชีวิตเพศเดียวกัน 

ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ เช่น การคุ้มครองสิทธิ 

ในฐานะคู่ชีวิตในการตัดสินใจแทนในการรักษาพยาบาล 

การด�าเนินการแทนในกระบวนการยุติธรรม การจัดการ

ทรัพย์สินในครอบครัว การท�านิติกรรมสัญญา การรับ 

สวสัดกิารหรอืสทิธิอันพึงได้ในฐานะคู ่การรบัสทิธิในการ

พ�านักอาศัยในประเทศในฐานะคูส่มรส รวมไปถึงสวสัดกิาร

และอ�านาจในการดูแลบุตร19

พลังขับเคลื่อนภาคประชาสังคมเรื่องเพศ  

สู่ “วิถีเพศ วิถีสุขภาวะ”

กว่าทศวรรษท่ีผ่านมา ขบวนการเคลือ่นไหวทาง

สังคมท่ีเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตด้านเพศมีความเคลื่อนไหว 

ท่ีคึกคักอย่างย่ิง เกิดเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคม 

ท่ีท�างานด้านสิทธิและสุขภาวะทางเพศจ�านวนมาก ท้ัง

ในส่วนกลางและภูมิภาค ดังตัวอย่างความเข้มแข็งของ

เครือข่าย 5 เครือข่าย ที่เคลื่อนไหวทั้งในระดับนโยบาย

และปฏิบัติการท้ังในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคประชาชน ดังนี้20

• เครอืข่ายเพ่ือยุตคิวามรนุแรงต่อผู้หญงิและเดก็  

เกิดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2544 ข้อเสนอนโยบาย

ส�าคัญท่ีขับเคลื่อนคือ การเสนอให้แก้ไข

กฎหมายอาญาว ่าด ้วยการข ่มขืนภรรยา 

ไม่นับเป็นความผิดทางอาญา และเสนอให ้

การข่มขนืเป็นความผิดอาญาท่ีไม่สามารถยอม

ความกันได้ ข้อเสนอแรกมกีารขบัเคลือ่นอย่าง

ต่อเน่ืองจนเกิดการแก้ไขประมวลกฎหมาย

อาญาเรื่องการข่มขืนดังได้กล่าวไปแล้ว แต ่

ข้อเสนอท่ีสองยังคงเป็นเพียงแนวคิดท่ีฝ่ายแก้ไข

กฎหมายไม่เปิดรับเท่าใดนัก

• เครือข่ายผู้หญิงกับเอดส์ ในช่วงปี 2545  

ภาคประชาชนท่ีท�างานด้านการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาเอชไอวี/เอดส์ได้รวมตัวกันเป็น 

เครือข่ายย่อยเฉพาะผู้ท่ีสนใจ และเห็นความ

จ�าเป็นท่ีต้องท�างานในประเด็นเรื่องเพศของ 

ผู้หญิงเป็นการเฉพาะ เน่ืองจากผู้หญิงเป็น 

กลุ่มประชากรท่ีเผชิญกับเงื่อนไขปัจจัยทาง

วัฒนธรรมที่แตกต่างจากเพศชาย โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงในแง่ของความสัมพันธ์เชิงอ�านาจ

ระหว่างหญงิและชาย ส่งผลให้การด�าเนินงาน

ป้องกนัและช่วยเหลอืในกรณขีองเอชไอว/ีเอดส์

ย่ิงต้องการความเข้าใจท่ีละเอียดอ่อนและจ�าเพาะ 

เจาะจง ปัจจุบัน เครอืข่ายคลีค่ลายตวัไปมุง่เน้น 

เรื่องการเผยแพร่แนวคิดและความเข้าใจเรื่อง 

“สทิธิทางเพศ สทิธิด้านเอดส์ คอืสทิธิมนุษยชน” 

68 สุขภาพคนไทย 2556
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695 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ

กฎหมายเกี่ยวกับ “วถีิเพศ วถีิสขุภาวะ” ที่ก�าลงัอยูร่ะหว่างการผลกัดนัเข้าสูส่ภาฯ

(1) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ. ... สาระหลักประกอบด้วย 6 หมวด เริ่มต้น 

ตั้งแต่การคุ้มครองสิทธิในการตัดสินใจเรื่องการต้ังครรภ์และการมีบุตร หน้าท่ีสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอน

เพศศกึษาท่ีเหมาะสมและการพัฒนาครเูพศศกึษา การจัดบรกิารด้านสขุภาพทางเพศและอนามยัการเจรญิพันธ์ุท่ีสอดคล้อง

กบัคนทุกเพศทุกวยัและเน้นการรกัษาความลบั/ความเป็นส่วนตัว การคุม้ครองหญงิต้ังครรภ์โดยไม่พร้อมท้ังท่ีอยู่ในระบบ

การศึกษาและท่ีเป็นลูกจ้างสถานประกอบการ การป้องกันการคุกคามทางเพศในหน่วยงานรัฐและเอกชน และก�าหนด

ให้มีกลไกระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายนี้

(2) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ พ.ศ. ... สาระส�าคัญของร่าง พ.ร.บ. 

ฉบับประชาชนเปรียบเทียบกับร่าง พ.ร.บ.ฉบับรัฐบาล มีความแตกต่างในหลายประเด็นด้วยกัน เช่น

• ร่างฉบับรฐับาลระบุนิยามค�าว่า “การเลอืกปฏิบัต”ิ โดยมข้ีอยกเว้นว่าสามารถเลอืกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมได้

ในกรณีที่มีเหตุผลทางวิชาการ ทางศาสนา หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ (มาตรา 3) ในขณะที่ร่างฉบับประชาชนระบุ

ห้ามการเลือกปฏิบัติทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยไม่มีข้อยกเว้น

• ร่างฉบับรัฐบาลไม่ระบุห้ามการกระท�ารุนแรงอันเกิดจากความแตกต่างทางเพศภาวะ (gender - based  

violence) ในขณะท่ีร่างฉบับประชาชนระบุชัดเจนและขยายความครอบคลุมถึงความรุนแรงทางเพศ การคุกคามทาง

เพศด้วย

• ร่างฉบับประชาชนเพ่ิมหมวดการคุม้ครองและการส่งเสรมิโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ เพ่ิมกองทุน

ส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ และระบุสัดส่วนงบประมาณท่ีรัฐต้องจัดสรร ท้ังเพ่ือการชดเชยบรรเทา

ทุกข์ และเพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงานเพ่ือส่งเสรมิโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ ส่วนร่างฉบับรฐับาลไม่ได้ระบุ

หมวดคุ้มครองส่งเสริมและหมวดกองทุน

• ร่างฉบับประชาชนก�าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการระดับชาติให้มีความสมดุลระหว่างกรรมการจาก

ภาคส่วนต่างๆ และเพ่ิมการมีส่วนร่วมขององค์กรเอกชนและภาคส่วนต่างๆ ในการเสนอชื่อกรรมการในกลไกรับเรื่อง

ร้องเรียน ส่วนร่างฉบับรัฐบาลระบุเพียงให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เป็นผู้แต่งตั้ง

(3) ร่างพระราชบัญญัติคู ่ชีวิต พ.ศ. ... ในช่วงเดือนธันวาคม 2555-มกราคม 2556 คณะกรรมาธิการ 

การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร และเครือข่ายองค์กรท่ีท�างานด้านสิทธิความ 

หลากหลายทางเพศ ได้ร่วมกันร่างกฎหมายนี้ และขณะนี้ (มีนาคม 2556) อยู่ระหว่างการเดินสายรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชน 4 ภาค สาระส�าคัญของกฎหมายมีดังนี้

• คู่ชีวิต หมายถึง บุคคลสองคนที่จดทะเบียนกันตาม พ.ร.บ. นี้

• การจดทะเบียนจะท�าได้ต่อเมื่อบุคคลทั้งสองบรรลุนิติภาวะแล้ว 

• คู่ชีวิตตาม พ.ร.บ. นี้ ให้ถือเสมือนอยู่ในฐานะคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย

• คู่ชีวิตอาจเลือกใช้นามสกุลของอีกฝ่ายได้

• ในเรื่องทรัพย์สิน ให้น�าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว หมวด 

4 ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยามาใช้บังคับ (สิทธิในการจัดการทรัพย์สินเหมือนกับคู่สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกัน)

• ในเรื่องมรดก ให้น�าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 มรดก มาใช้บังคับ (คู่ชีวิต

มีสิทธิรับมรดกเช่นเดียวกับคู่สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกัน)

• คู่ชีวิตมีสิทธิต่างๆ ในฐานะคนในครอบครัว เช่น เป็นผู้เสียหายฟ้องคดีอาญาแทนเจ้าตัวได้ เป็นผู้มีส่วน 

ได้เสียตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นบุคคลในครอบครัวตามกฎหมายความรุนแรงในครอบครัว  

เป็นผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์หากคู่ชีวิตถูกสั่งให้เป็นผู้ไร้ความสามารถ ฯลฯ
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• แนวร่วมผู้หญงิเพ่ือความก้าวหน้าและสนัตภิาพ 

ใน พ.ศ. 2543 องค์กรพัฒนาเอกชนที่ท�างาน

ด้านผู้หญงิได้ร่วมกนัจัดสมัมนาขบวนยุทธหญงิ

ไทยในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือทบทวนและปรบัปรงุ

ยุทธศาสตร์การด�าเนินงานให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์และยุคสมัย โดยมูลนิธิผู้หญิง 

เป็นแกนกลางในการประสานงานองค์กรต่างๆ  

รวม 39 องค์กร และขับเคลื่อนการท�างาน

เพ่ือตดิตามความก้าวหน้าจากการท่ีรฐับาลไทย

ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก 

ปฏิบัตทุิกรปูแบบต่อสตร ีการผลกัดนัประชามติ

กรณีมีสมาชิกวุฒิสภาละเมิดทางเพศต่อเด็ก 

กรณี ดร.นิด้าฆ่าภรรยา และการรณรงค์แก้ไข

กฎหมายข่มขืนมาตรา 276 เป็นต้น

• เครือข ่ายความหลากหลายทางเพศ ใน  

พ.ศ. 2548 เริ่มปรากฏข่าวการรวมตัวกัน 

เป็นเครือข่ายความหลากหลายทางเพศโดย 

กลุ่มประชาสังคมท่ีขับเคลื่อนเรื่องสิทธิของ 

คนรกัเพศเดยีวกัน ผนึกก�าลงักันเป็นเครอืข่าย

และเข้าไปร่วมงานกับคณะกรรมการสิทธิ- 

มนุษยชนแห่งชาติอย่างใกล้ชิดและต่อเน่ือง 

เพ่ือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมในด้าน

กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง ท้ังกรณี

กระทรวงกลาโหมท่ีระบุค�าว่า “บุคคลวกิลจรติ” 

ในเอกสาร สด.43 ซ่ึงถือเป็น “ใบผ่านการเกณฑ์ 

ทหาร” ของบุคคลท่ีแปลงเพศจากชายเป็นหญงิ 

เป้าหมายหลกัของเครอืข่ายคอื การขบัเคลือ่น

ให้สังคมเข้าใจว่า ความหลากหลายทางเพศ

น้ันเป็นเรื่องธรรมดา และบุคคลท่ีไม่ได้มี 

เพศวิถีแบบรักต่างเพศย่อมต้องได้รับความ

คุม้ครองเฉกเช่นเดยีวกันคนรกัต่างเพศ ล่าสดุ

เครือข่ายน้ีเข้าร่วมเป็นก�าลังส�าคัญในการร่าง 

พ.ร.บ.คู ่ชีวิต พ.ศ. ... (ดูรายละเอียดใน 

ล้อมกรอบ)

• เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้อง 

ไม่พร้อม องค์กรภาครฐัและเอกชน ตลอดจน

บุคลากรภาควิชาการและสื่อมวลชน ท่ีสนใจ

หรือด�าเนินงานเกี่ยวข้องกับกรณีการต้ังครรภ์

ไม่พร้อมรวมตัวกันครั้งแรกในเดือนมีนาคม 

พ.ศ. 2550 และพบปะกันทุกสองเดือนเพ่ือ

แลกเปลี่ยนความรู้และปัญหาอุปสรรคในการ

ท�างาน ภายใต้การประสานงานขององค์การ

แพธและมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพ 

ผู้หญงิ จนเกดิเป็นเครอืข่ายส่งต่อความช่วยเหลอื 

ท่ีครบวงจรแก่ผู้หญิงท่ีประสบปัญหาไม่ว่าจะ

เป็นเยาวชนหรอืผู้ใหญ่ มีการพัฒนาสือ่ให้ข้อมลู

ความรูร่้วมกนั และการพัฒนาศกัยภาพในการ

ปฏิบัติงานขององค์กรสมาชิก โดยเฉพาะการ

ปรกึษาทางเลอืกแบบเสรมิพลงัอ�านาจ รวมถึง

การร่วมกนัขบัเคลือ่นนโยบายจนเกดิเป็นข้อมติ

สุขภาวะทางเพศในสมัชชาสุขภาพแห่งชาต ิ

ครั้งที่ 1 ด้วย 

เมือ่มองย้อนไปกว่าทศวรรษท่ีผ่านมา แม้สถานการณ์

ปัญหาด้านเพศของสงัคมไทยจะดเูหมอืนท้ังทวคีวามรนุแรง

ขึน้ในหลายประเดน็หลายลกัษณะ ท้ังถูกพูดถึง ถกเถียง 

และวพิากษ์วจิารณ์กันบ่อยครัง้ขึน้ในพ้ืนท่ีสาธารณะต่างๆ 

และทั้งปรากฏความเคลื่อนไหวคึกคักในหลายด้าน โดย

เฉพาะการขับเคลื่อนในมิติของสิทธิมนุษยชน แต่การ

ท�างานในมิติ “วิถีเพศ วิถีสุขภาวะ” ที่ผ่านมานั้น เรียก

ได้ว่าเป็นความพยายามของหน่วยงานขนาดเล็กท้ังฝ่าย

เอกชนและรฐั ท่ีมุง่ท�างานหนักเพ่ือไม่ให้สงัคมไทยเผชญิ

สถานการณ์ปัญหาเรื่องเพศเดิมๆ ซ�้าแล้วซ�้าเล่า

ความหวังท่ีอาจจะเกิด “วิถีเพศ วิถีสุขภาวะ” 

ขึ้นได้ในทศวรรษหน้า จึงอยู่ที่การประสานพลังจากภาค

การเมืองและฝ่ายนโยบายให้เห็นถงึความจ�าเป็นท่ีต้องขบั

เคลื่อนเรื่องเพศในระดับมหภาค เพ่ือให้สังคมไทยประ

คับประคองผ่านพ้นปัญหาเรื่องเพศแต่ละประเด็นไปได้

ด้วยดี

70 สุขภาพคนไทย 2556
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ประเทศไทยในสถานการณ์ 
ภัยธรรมชาติพิบัติ

715 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ

ค�ากล่าวท่ีว่า “ประเทศไทยนับว่ายังโชคดีกว่าหลายๆ ประเทศในแถบเดียวกัน เพราะ 

ภยัธรรมชาตทิี่เกดิข้ึนไมว่า่จะเกดิจากสภาวะอากาศ หรอืจากธรรมชาตเิองกต็าม มักไมใ่ครเ่กดิ 

บ่อยนัก และแม้จะเกิดขึ้นแต่ก็ไม่รุนแรง”1 นัน่คือ ความรู้พื้นฐานที่คนไทยรับรู้และบอกต่อกัน
มาจากรุ่นสู่รุ่น... แต่มาวันนี้ วันที่โลกได้รับผลกระทบหนักหน่วงจากการเปล่ียนแปลงทาง 

สภาพภูมิอากาศ ทัง้อุณหภูมิสูงขึ้น ระดับน�้าทะเลเพิ่มขึ้น ภัยธรรมชาติรุนแรงขึ้น จาก “ภาวะ 

โลกร้อน” ซ่ึงมนุษย์มีสว่นส�าคัญท่ีท�าให้เกดิการเปล่ียนแปลง เม่ือ “โลกป่วย” ทุกประเทศทัว่โลก
รวมทัง้ประเทศไทยก็ป่วยตามไปด้วย 

เมื่อธรรมชาติก�าลัง “แผลงฤทธ์ิ” วิกฤติการณ์ท่ีหลายคนพูดตรงกันว่า “เกิดมาไม่เคยพบเคยเห็น” จึงส่งผล ให้ประเทศไทยต้องหันกลับมาทบทวนตัวเองว่า...พร้อมแค่ไหนในการรับมือภัยพิบัติท่ี “มาเยือน” อย่างรุนแรง 

บ่อยครั้งยิ่งขึ้นในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา และในอนาคตข้างหน้าจากนี้ไป

4
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72 สุขภาพคนไทย 2556

ตารางแสดงสถิติภัยพิบัติย้อนหลัง 10-20 ปี ของภัยแต่ละประเภทในประเทศไทย

ประเภทภัยพิบัติ
(ช่วงเวลา)

จ�านวนครั้ง
ความเสียหาย

บาดเจ็บ (คน) เสียชีวิต (คน) มูลค่า (ล้านบาท)

อุทกภัย (2532 - 2554)ก มากกว่า 40,000 มากกว่า 2,000 มากกว่า 2,000 12,591,810

สึนามิ (2547)ข 1 11,775 5,401 44,491

ดินโคลนถล่ม (2531 - 2555)ค 35 มากกว่า 500 541 มากกว่า 2,053

วาตภัย (2532 - 2552)ง 36,024 1,367 842 505,155

อัคคีภัย (2532 - 2552)ง 46,986 3,775 1,635 2,441,861

ภัยแล้ง (2532 - 2552)ง ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 1,331,474

ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง 
(2532 - 2552)จ

1,771,018 1,135,923 248,357 39,762

ภัยจากไฟป่า (2541 - 2552)ฉ 60,307
กินพื้นที่ประมาณ 60 จังหวัด  

มีพื้นที่เสียหายรวม 1,027,288 ไร่

ที่มา: โครงการสุขภาพคนไทย. 2556. ปรับจาก 18 ภัยพิบัติ ความเสี่ยงท่ีคนไทยต้องเจอ และวิธีบริหารความเสี่ยง. 12 ตุลาคม 2555. ค้นเมื่อ  

27 มกราคม 2556, จาก ส�านักข่าวออนไลน์ไทยพับลิกา เว็บไซต์: http://thaipublica.org/2012/10/18-disaster-risk
 ก ตัวเลขจากศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ โครงการสุขภาพคนไทย. 2555. มหาอุทกภัยในรอบ 

100 ปี สัญญาณเตือนให้ปรับตัว. สุขภาพคนไทย 2555 (หน้า34-40). นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,  

หน้า 38.
 ข ตัวเลขจากกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.
 ค ไม่ได้เกิดทุกปี ดูรายละเอียดใน ส�านักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี. 30 มีนาคม 2555. บันทึกเหตุการณ์ดินถล่ม. ค้นเมื่อ  

27 มกราคม 2556, จาก เว็บไซต์: http://www.dmr.go.th/download/Landslide/event_landslide1.htm
 ง ตัวเลขจากศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.
 จ ตัวเลขจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ.
 ฉ ตัวเลขจากส�านักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.

รู้จักภัยพิบัติในบ้านเรา
กรมอุตุนิยมวิทยาจ�าแนกภัยธรรมชาติท่ีเกิดขึ้น

ในประเทศไทยต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไว้ 8 ชนิด คือ 

(1) พายุหมุนเขตร้อน (2) แผ่นดินไหว (3) อุทกภัย  

(4) พายุฟ้าคะนองหรือพายุฤดูร้อน (5) แผ่นดินถล่ม 

(6) คลื่นพายุซัดฝั ่ง (7) ไฟป่า และ (8) ฝนแล้ง2  

ภัยธรรมชาติท้ัง 8 ประเภทข้างต้นน้ี ส่วนใหญ่เป็นภัย 

ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ�า และบางประเภทนานๆ เกิดขึ้น 

ครั้งหนึ่ง เช่น แผ่นดินไหว 

แต่ภัยธรรมชาตบิางชนิดหลายร้อยหรอืหลายพันปี 

ถงึจะเกดิสกัครัง้ ได้แก่ ภัยท่ีเกิดจากอุกกาบาตพุ่งชนโลก 

ดงัเหตกุารณ์ครัง้ล่าสดุเมือ่ 15 กมุภาพันธ์ 2556 อุกกาบาต 

ดาวเคราะห์น้อยขนาดเล็กชนิดหินล้วน มีน�้าหนักราว 

7,000 ตัน ตกท่ีเมืองเชเลียบินสก์ เทือกเขาอูราล ทาง

ตอนกลางของประเทศรัสเซีย และเกิดการระเบิดเหนือ

พ้ืนดินราว 30 - 50 กิโลเมตร ส่งผลกระทบต่อพ้ืนท่ี 

เป็นบรเิวณกว้างถึง 1 แสนตารางเมตร ท�าให้อาคารกว่า  

3 พันหลังเสียหาย ประชาชนราว 1,100 คน ได้รับ 

บาดเจ็บจากกระจกบาด3 

ภัยจากเทหวัตถุในอวกาศพุ ่งชนโลกครั้ง น้ี  

เตือนว่าถึงเวลาแล้วท่ีต้องมียุทธศาสตร์ระดบัโลกเพ่ือรบัมอื

กับอันตรายระดับมหันตภัย โดยเฉพาะอย่างย่ิงภัยจาก 

ดาวเคราะห์น้อยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 กิโลเมตร 

ขึน้ไป โลกต้องตรวจตราว่ามอียู่มากน้อยเท่าใด วงโคจร 

ยาวนานแค่ไหน และอยู่ท่ีไหนบ้าง เน่ืองจากถ้าชนโลก

เมือ่ใด โลกกอ็าจถงึกาลอวสานได้ อย่างท่ีเคยเกิดขึน้กับ

ไดโนเสาร์เมื่อหลายล้านปีก่อน ไม่นับดาวเคราะห์น้อย 

ขนาดเลก็และสะเกด็ดาว ท่ีผู้เชีย่วชาญด้านดาราศาสตร์

ยังมีความรู้ไม่มากนัก4 
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735 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ

ในทางสากลแล้ว ภัยพิบัติสามารถเกิดได้ท้ัง 

จาก “ภัยธรรมชาติ” “ภัยจากการระบาดของโรค” และ 

“ภัยจากน�้ามือมนุษย์” เช่น การก่อสงคราม การก่อ 

การจลาจล และการท�าลายทรพัยากรธรรมชาติ ส�าหรบั

ประเทศไทย ศูนย์อ�านวยการบรรเทาสาธารณภัย กรม 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 

จ�าแนกภัยพิบัติธรรมชาติเหมือนกับกรมอุตุนิยมวิทยา  

และรวมภัยพิบัติอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ�าไว้ด้วย คือ 

ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง ภัยจากโรคติดต่ออุบัติ

ใหม่และโรคอุบัติซ�้า ภัยจากโรคแมลง สัตว์ ศัตรูพืช

ระบาด อัคคีภัยทั่วไป ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 

ตลอดจนภัยแล้งและภัยหนาว 

จากสถิติภัยพิบัติแต่ละประเภทในรอบ 20 ปี 

ต่างๆ (ดตูาราง) พบว่าภัยพิบัตท่ีิสร้างความเสยีหายมาก

ท่ีสดุ คอื ภัยจากน�า้ท่วม โดยเฉพาะมหาอุทกภัยท่ีเกดิขึน้ 

เมื่อปี 2554 แต่ภัยพิบัติท่ีคร่าชีวิตคนและมีผู้บาดเจ็บ

มากท่ีสดุ คอื ภัยจากถนน หรอืภัยจากการคมนาคมและ 

ขนส่ง ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตท่ีส�าคัญในล�าดับ

ต้นๆ ของประชากรในประเทศ ไม่นับรวมความสูญเสีย 

ด้านอ่ืนๆ เช่น ความเสียหายต่อครอบครัวและสังคม 

การสูญเสียค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ การสูญเสีย

แรงงานของชาต ิและเกิดผลกระทบด้านจิตใจและเศรษฐกจิ 

ของครอบครัว ฯลฯ ซึ่งร้อยละ 90 ของภัยน้ีเกิดจาก 

การใช้รถใช้ถนนอย่างประมาท การท�าผิดกฎจราจร และ

การเมาสุรา

ขณะเดียวกัน ในพ้ืนท่ีภาคเหนือมีปัญหาไฟป่า 

ท่ีสร้างปัญหาหมอกควัน ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้งเป็น

ประจ�าทุกปี และนับจากปี 2550 ก็ทวีความรุนแรงมาก

ย่ิงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพ นายแพทย์พงศ์เทพ  

วิวรรธนะเดช ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัยและจัดการคุณภาพ

อากาศ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ เปิดเผยว่า ศนูย์ทะเบียน

มะเรง็เชยีงใหม่ปี 2550 พบว่า “คนเชยีงใหม่มคีวามเสีย่ง

ต่อการเป็นมะเรง็ปอดมากกว่าคนไทยท่ัวไปถงึเกอืบ 7 เท่า 

และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ”5

อย่างไรกต็าม แม้ภัยธรรมชาติจะเป็นปรากฏการณ์

ท่ีเกิดขึน้เอง แต่บ่อยครัง้พบว่าการกระท�าของมนุษย์กลบั 

กลายเป็นส่วนหน่ึงท่ีย่ิง “ซ�า้เตมิ” ให้ภัยธรรมชาติรนุแรง

และเสียหายมากขึ้น เห็นได้ชัดจากเหตุการณ์ดินโคลน

และซุงถล่มหลังฝนตกหนักท่ีบ้านกะทูนเหนือ อ.พิปูน 

จ.นครศรีธรรมราช เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2531 ท้ังยัง 

สร้างความเสียหายครอบคลุมถึงหมู่บ้านคีรีวง ต.ก�าโลน 

อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ท้ังสองพ้ืนท่ีมีลักษณะ

เป็นท่ีราบหุบเขา มภูีเขาล้อมรอบ ท�าให้มผู้ีบาดเจ็บและ 

เสียชีวิตประมาณ 230 คน บ้านเรือนเสียหายประมาณ 

1,500 หลัง พื้นที่การเกษตรเสียหาย 6,150 ไร่ คิดเป็น

มูลค่าประมาณ 1,000 ล้านบาท6

หรอืเหตกุารณ์ฝนตกหนักเมือ่วนัท่ี 10 - 11 สงิหาคม  

2544 ท่ีบ้านน�้าก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ จนเกิด 

ดนิถล่มน�า้ป่าบนภูเขาสงูไหลทะลกัเข้าใส่หมูบ้่านท่ีอยู่ใน

รัศมีทางน�้า หอบเอาท้ังดินโคลน และซากต้นไม้หลาก

ลงมาพร้อมกระแสน�า้รนุแรง ซดัเอาบ้านเรอืนจ�านวนมาก

หายไปในพริบตากลางดึก และคร่าชีวิตชาวบ้านไปอีก 

147 คน7

ท้ังสองเหตุการณ์ล้วนเป็นผลมาจากการลักลอบ 

ตัดไม้ท�าลายป่า เมื่อเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเน่ือง  

หน้าดินจึงอุ ้มน�้าไม่ไหวและพังทลาย จนกลายเป็น

โศกนาฏกรรมที่สร้างความเสียหายครั้งใหญ่

อีกหน่ึงเหตุการณ ์ ท่ีสะท ้อนพลังแห ่งการ  

“ซ�้าเติม” ให้ภัยธรรมชาติในบ้านของเรารุนแรงมากขึ้น 

น่ันคือ การก่อสร้างโครงการพัฒนาต่างๆ ท่ีกีดขวาง 

เส้นทางเดนิของน�า้ จนน�าไปสูเ่หตอุุทกภัยครัง้ร้ายแรงใน 

อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา จากเหตกุารณ์ฝนตกหนัก

ระหว่างวนัท่ี 21 - 23 พฤศจิกายน 2543 เส้นทางระบายน�า้ 

ทีเ่คยผ่านคลองอู่ตะเภา ผ่านเขต อ.หาดใหญ่ ก่อนไหล

ลงสูอ่่าวไทยท่ีบรเิวณทะเลสาบสงขลา ถกูแทนท่ีด้วยถนน

ลพบุรรีาเมศวร์ท่ีสร้างเสรจ็เมือ่ปี 2533 ถนนสายสนามบิน -  

ควนลัง และทางรถไฟ อีกท้ังคูคลองก็ต้ืนเขิน พ้ืนท่ีลุ่ม

แอ่งกระทะของหาดใหญ่จึงจมอยู่ใต้น�้าทันที สร้างความ

เสียหายมากกว่า 10,000 ล้านบาท ทางการประกาศ 

ผู้เสยีชวีติ 35 คน แต่ข้อมลูไม่เป็นทางการสงูถงึ 233 คน 

ไม่รวมชาวต่างประเทศ8 
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ดูเหมือนว่า ประเทศไทย ‘เคยชิน’ กับภัย

ธรรมชาติข้างต้น การเผชิญกับภัยเหล่าน้ันปีแล้วปีเล่า 

ไม่ได้ส่งผลสะเทือนให้ตระหนักถึงการรับมือกับภัยพิบัติ

ลกัษณะต่างๆ มากนัก จนกระท่ังเกดิเหตุการณ์แผ่นดนิไหว 

ใต้ทะเลนอกฝ่ังด้านตะวนัตกของหัวเกาะสมุาตรา ประเทศ

อินโดนีเซยี และก่อให้เกดิคลืน่ยักษ์สนึามถิล่ม 6 จังหวดั

ชายฝั่งอันดามันในเช้าวันที่ 26 ธันวาคม 2547

สึนามิ...สัญญาณเตือนภัย  
ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม

คนไทยส่วนใหญ่อาจรูส้กึว่าเหตกุารณ์แผ่นดนิไหว 

เป็นเรื่องไกลตัว แต่ท่ีจริงแล้ว ผู้คนท่ีเคยตั้งถิ่นฐานใน

บริเวณประเทศไทยปัจจุบันต่างเคยเผชิญกับเหตุการณ์

แผ่นดินไหวมานานแล้ว ดังท่ีปรากฏในต�านาน จารึก 

ประวัติศาสตร์ พงศาวดารต่างๆ เช่น พงศาวดารเมือง

เงนิยางเชยีงแสน กล่าวถงึแผ่นดนิไหว ณ เมอืงโยนกนคร

หลายครั้ง จนท�าให้เวียงล่มลงกลายเป็นหนองน�้า 

ขนาดใหญ่ใน พ.ศ. 1558 พงศาวดารเมืองน่านก็บันทึก

เหตุการณ์แผ่นดินไหวท่ีเกิดขึ้นในดินแดนล้านนาหลาย

พ้ืนท่ี ท้ังน่าน เชียงใหม่ ล�าพูน ล�าปาง แพร่ พะเยา  

จนท�าให้ยอดพระธาตุและวิหารหลายหลังช�ารุดหักพัง 

ลงมาในปี 2344 หรือในบันทึกของหมอบรัดเลย์ก็เคย

กล่าวถงึแผ่นดนิไหวท่ีรูส้กึสัน่สะเทือนในกรงุเทพมหานคร

ทั้งที่มีจุดเริ่มต้นของแผ่นดินไหวในพม่าเมื่อ พ.ศ. 2382 

ในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นต้น9 

บันทึกประวัติศาสตร์เหล่าน้ี ไม่เคยถูกน�ามาใช ้

เป็นพ้ืนฐานขององค์ความรู้และการรับมือกับเหตุการณ์

แผ่นดินไหวในสังคมไทยสมัยใหม่แต่อย่างใด ดูเหมือน

ว่าคนไทยส่วนใหญ่รู้จักแผ่นดินไหวผ่านทางความรู้เรื่อง 

รอยเลือ่น 14 กลุม่ ท่ีอยู่ใน 22 จังหวดัของประเทศไทย10 

กับความรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

ด้วยความท่ีแผ่นดินไหวเป็นเรื่องไกลตัว และ 

ย่ิงไม่มีความรู้ว่าแผ่นดินไหวในท่ีต่างๆ ก่อให้เกิดอะไร 

ได้บ้าง เมือ่เกดิเหตกุารณ์แผ่นดนิไหวขนาด 9.3 รกิเตอร์ 

ท่ีระดับความลึกจากพ้ืนท้องทะเล 28.6 กิโลเมตร 

ศูนย์กลางอยู่ในทะเลนอกชายฝั ่งด้านตะวันตกของ 

ตอนเหนือเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซียเมื่อ 26 

ธันวาคม 2547 ส่งพลังงานมหาศาลเทียบเท่าระเบิด

ปรมาณท่ีูเมอืงฮิโรชมิา 23,000 ลกู11 ก่อให้เกิดการสัน่ไหว 

รุนแรงของแผ่นดิน และเกิดสึนามิตามมาในมหาสมุทร 

อินเดยี เข้าถล่มชายฝ่ังประเทศต่างๆ ท่ีอยู่โดยรอบ ได้แก่ 

อินโดนีเซีย ศรีลังกา อินเดีย ไทย โซมาเลีย มัลดีฟส์ 

พม่า แทนซาเนีย บังคลาเทศ และเคนยา ประเทศไทย 

โดยเฉพาะพ้ืนท่ี 6 จังหวดัของชายฝ่ังอันดามนั คอื ภูเกต็ 

พังงา ระนอง กระบ่ี ตรัง และสตูล จึงเผชิญหน้า 

กับคลื่นยักษ์สึนามิครั้งรุนแรงท่ีสุดท่ีเคยเกิดขึ้นในทะเล

อันดามัน โดยปราศจากการป้องกันหรือรับมือใดๆ 

กว่าคนไทยจะรู้ว่า นี่คือพิบัติภัยทางธรรมชาติที่

เรียกว่า สึนามิ ก็ต้องผ่านความสูญเสียชีวิตของผู้คน

จ�านวนมาก ดังตัวเลขจากส�านักวิจัยและความร่วมมือ

http://news.voicetv.co.th
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ระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ระบุว่ามีผู้เสียชีวิต 5,401 คน บาดเจ็บ 11,775 คน 

สูญหาย 2,921 คน มูลค่าความเสียหายรวม 44,491 

ล้านบาท แยกเป็นความเสียหายในเบ้ืองต้นประมาณ 

14,491 ล้านบาท ความสูญเสียต่อระบบเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมากกว่า 30,000 ล้านบาท12 

พร้อมๆ กบัการท่องเท่ียวท่ีพังพินาศ การประมงพ้ืนบ้าน

พังทลาย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณ

ชายฝั่งย่อยยับ 

คลื่นยักษ์สึนามิในปี 2547 นี้ ถือเป็นธรณีพิบัติ

ครั้งรุนแรงมากท่ีสุดในประวัติศาสตร์โลกสมัยใหม่  

คร่าชวีติผู้คนใน 14 ประเทศ รวมมากกว่า 2.3 แสนคน  

และสูญหายอีก 4.4 หมื่นคน ประเทศท่ีได้รับความ 

เสยีหายมากท่ีสดุเรยีงตามล�าดบั คอื อินโดนีเซยี ศรลีงักา 

อินเดยี และไทย มลูค่าความเสยีหายรวมประมาณ 2,800 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 840,000 ล้านบาท13 

ผลพวงจากเหตกุารณ์ครัง้น้ัน ท�าให้ประเทศไทย

เริ่มหันมาเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยธรรมชาติอย่าง

คลืน่ยักษ์สนึามใินหลายระดบั โดยเฉพาะการสร้างระบบ

เตือนภัยท้ังระดับชาติและท้องถิ่น รวมท้ังการให้ความรู้

แก่ประชาชน พร้อมกับมีการซักซ้อมแผนการอพยพ  

เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง

หากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิคือหลักไมล์แรก

ของการส่งสัญญาณเตือนให้คนไทยท่ีอาศัยอยู่ริมชายฝั่ง 

ทะเลอันดามัน ต้องเฝ้าระวังภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว 

หลักไมล์แห่งภัยพิบัติล�าดับต่อมา ก็พุ่งเป้าไปท่ีผู้คนใน 

พ้ืนท่ีราบลุม่เจ้าพระยา อู่ข้าวอู่น�า้ของประเทศไทยตัง้แต่

สมยัโบราณ ด้วยเหตุการณ์มหาอุทกภัย เม่ือ พ.ศ. 2554

มหาอุทกภัย...ทุกข์ใหญ่หลวงของคนเมือง

ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ระบุว่า ในช่วงระหว่างปี 2532 - 2553 ประเทศไทยได้รับ 

ความเสียหายจากน�้าท่วมรวมมูลค่า 1.3 แสนล้านบาท 

ปีที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดคือ พ.ศ. 2553 คิดเป็น 

มลูค่าความเสยีหาย 16,338 ล้านบาท14 แต่สถิติดงักล่าว

ถูกท�าลายลงอย่างรวดเร็ว ทันทีท่ีเกิดมหาอุทกภัยในป ี

ถัดมา เริ่มจากฝนที่ตกหนักและมาเร็วกว่าปกติ รวมทั้ง 

พายุหลายลูก ประเดิมด้วยพายุโซนร้อนไหหม่าในช่วง

ปลายเดือนมิถุนายน ตามมาด้วยพายุโซนร้อนนกเตน  

พายุโซนร้อนไห่ถาง พายุไต้ฝุ่นเนสาด และพายุโซนร้อน

นาลแก15 ฤทธิ์เดชของพายุ 5 ลูก ที่โหมกระหน�่าไล่เลี่ย

กัน ท�าให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่วิกฤติมหาอุทกภัยอย่าง

เหนือความคาดหมาย

น�้าท่ีไหลบ่าเข้าท่วมพ้ืนท่ีภาคเหนือ แล้วค่อยๆ  

รุกไล่ลงสู่พ้ืนท่ีภาคกลางในเวลาต่อมา การรับมือของ

รัฐบาลล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าเมื่อพบว่ามีปริมาณน�้า 

มากเกินกว่าจะรับมือไหว โดยเฉพาะตัวแปรส�าคัญ  

คือ เขื่อนใหญ่อย่างเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อน

ป่าสักชลสิทธ์ิ ซึ่งกักเก็บน�้าไว้มากเป็นประวัติการณ์ 

นับตั้งแต่มีการสร้างเขื่อนมา จนต้องระบายน�้าออกจาก

เขือ่นทันที ซึง่หากกรมชลประทานได้เร่งพร่องน�า้ในจังหวะ

อันเหมาะสมตอนต้นเดือนสิงหาคม 2554 เหตุวิกฤต ิ

จากน�้าจะล้นเขื่อนคงบรรเทาลงมากกว่านี้ 

ค�าถามติดตามมาทันที คือ มีการบริหารน�้า 

ในเขื่อนผิดพลาดหรือไม่? แม้ธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงเกษตรฯ ขณะน้ันยอมรับกลางสภาว่า  

“สั่งชะลอน�้าเพ่ือให้พ่ีน้องชาวนาได้เกี่ยวข้าวก่อนปล่อย

น�า้เข้าทุ่ง”16 แต่การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยก็ออก 

มายืนยันว่า การระบายน�า้ของเขือ่นภูมพิลและเขือ่นสริกิติิ์

ไม่ใช่สาเหตุน�้าท่วม17 จนถึงทุกวันน้ี เหตุการณ์ผ่านไป

เกือบ 2 ปีแล้ว ค�าถามเรื่องการบริหารน�้าข้างต้นก็ยังรอ

ค�าตอบอยู่ในสายลม 

มวลน�า้หลากจากเขือ่นท�าให้พ้ืนท่ีลุม่น�า้เจ้าพระยา 

ส�าลักน�้าอย่างสาหัสสากรรจ์มากท่ีสุด และหลังจาก 

พนังกั้นน�้าแตก ท�าให้พ้ืนท่ีเมืองนครสวรรค์จมอยู่ใต้ 

บาดาล ไม่ต่างอะไรกับการเป่านกหวีดเริ่มต้นนับหนึ่ง 

แห่งหายนะส�าหรับคนเมืองหลวงในเวลาต่อมา 

เมื่อมีน�้าปริมาณมหาศาล แต่ช่องทางระบายน�้า  

ไม่ว่าจะเป็นแม่น�้าและล�าคลองทุกสาย ล้วนมีสภาพ 

ไม่แตกต่างกนั น่ันคอื มสีิง่ก่อสร้างรกุล�า้กีดขวางเส้นทาง

น�า้ ท้ังบ้านเรอืนและสะพานต่างๆ อีกท้ังยังขาดการดแูล 

บ�ารุงรักษาขุดลอกคูคลองไม่ให้ตื้นเขิน ประกอบกับ 

56-02-089_001-196_Thai_new4-4_J.indd   75 4/4/13   6:27 PM



76 สุขภาพคนไทย 2556

http://board.postjung.com

การบรหิารจัดการน�า้ท่ีไม่เป็นเอกภาพของหน่วยงานต่างๆ 

การระบายน�้าจึงยิ่งชุลมุน

เห็นได้ชดัจากฝ่ังตะวนัออกของกรงุเทพมหานคร  

ม.ร.ว.เปรมศิริ เกษมสันต์ ผู้อ�านวยการส�านักผังเมือง

กรุงเทพมหานคร กล่าวว่าเดิมทีกรุงเทพฯ มีข้อบัญญัต ิ

ปี 2525 ก�าหนดให้พ้ืนท่ีนอกแนวกัน้น�า้บรเิวณเขตมนีบุรี 

หนองจอก ลาดกระบัง และคลองสามวา ขนาด 72 

ตารางกิโลเมตร เป็นพ้ืนท่ีรับน�้าก่อนระบายออกสู่ทะเล  

แต่ปัจจุบันพ้ืนท่ีดังกล่าวเต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้างขวาง 

ทางน�้า อาทิ สนามบินสุวรรณภูมิ นิคมอุตสาหกรรม

ลาดกระบัง ถนนมอเตอร์เวย์ ถนนบางนา - ตราด ท�าให้

เส้นทางระบายน�้าติดขัด และพ้ืนท่ีรับน�้ากลายเป็นพ้ืนท่ี

หน่วงน�้าแทน18

พร้อมๆ กับการเข้าโจมตีของน�้าท่ีแผ่อาณา 

บริเวณกว้างราวกับไฟลามทุ่ง ความโกลาหลก็เกิดขึ้น 

ท่ัวกรุงเทพฯ รวมท้ังจังหวัดใกล้เคียงอย่างปทุมธานี 

และนนทบุรี พ้ืนท่ีสูงอย่างทางด่วนและสะพานลอย 

กลายสภาพเป็นลานจอดรถ จนไม่เหลือเส้นทางส�าหรับ

การอพยพ ค�าสัง่ให้อพยพถูกประกาศขึน้ครัง้แล้วครัง้เล่า 

แต่ผู้คนส่วนหน่ึงก็ไม่ยอมท้ิงบ้านแม้จะจมอยู่ใต้น�้าจน

เหลือเพียงชั้นบนหรือหลังคา เพราะเกรงว่าจะถูกขโมย 

ทรัพย์สิน ขณะท่ีอาหารและน�้าดื่มขาดแคลน ไฟฟ้า  

น�า้ประปาถูกตดัขาด ถงุยังชพีจ�านวนมหาศาลถกูแจกจ่าย  

แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ

ด้วยขาดประสบการณ์ในการใช้ชีวิตท่ามกลาง 

เวิ้งน�้า ท�ำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจำกกำรจมน�้ำพุ่งสูงขึ้นถึง 

1,085 ราย แต่ท่ีน่าตกใจก็คือ ในจ�านวนน้ีมีผู้เสียชีวิต

จากการถกูไฟฟ้าดดูสงูถงึ 155 ราย หรอืประมาณร้อยละ  

14.3 ซึง่ถือว่าสงูมาก ผู้เสียชวีติส่วนใหญ่อยู่ในเขตกรงุเทพฯ  

และปรมิณฑล ท�าให้ส�านักระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค 

กระทรวงสาธารณสุข ต้องท�าการศึกษารายละเอียดเพื่อ

หาทางป้องกันต่อไป ท้ังน้ี มาตรฐานตัวเลขผู้เสียชีวิต

จากไฟฟ้าดูดที่สัมพันธ์กับน�้าท่วมควรน้อยกว่าร้อยละ 3 

ของผู้ถูกไฟฟ้าดูดทั้งหมด19

เม่ือต้องใช้ชวีติอยู่กับน�า้วนัแล้ววนัเล่าโดยไม่มีทีท่า

ว่าน�้าจะลดลงเมื่อไหร่ ขณะท่ีศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ 

ผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ท่ีรัฐบาลแต่งต้ังขึ้นเพ่ือเป็น 

ศูนย์กลางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้าท่วม และใช้

สนามบินดอนเมืองเป็นศูนย์ปฏิบัติการ ก็จมอยู่ใต้น�้าใน

เวลาต่อมา ท้ิงให้ของบริจาคลอยเกลื่อนอยู่กลางน�้า 

สถานการณ์ตึงเครียดจึงไปกระจุกตัวอยู่ท่ีประตูก้ันน�้า 

จุดต่างๆ รอบกรุงเทพฯ 

ในท่ีสดุประตูก้ันน�า้หลายแห่งถูกเปิด - ปิดได้ด้วย 

มวลชน กระสอบทรายและพนังดินก้ันน�้ามีท้ังสร้างขึ้น

ใหม่ และถูกรื้อท�าลายมากขึ้นเร่ือยๆ แม้นายกรัฐมนตรี 

จะมีค�าสั่งท่ี 17/2554 (ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2554) 

ก�าหนดให้กรุงเทพฯ เป็นพ้ืนท่ีเกิดสาธารณภัยร้ายแรง

ตามมาตรา 31 ของ พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
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775 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ

พ.ศ. 2550 พร้อมระบุอย่างชดัเจนว่า ให้เจ้าหน้าท่ีต�ารวจ

เข้าไปด�าเนินการรกัษาความสงบเรยีบร้อย และป้องกนัมใิห้ 

ประชาชนเข้าไปท�าลายประตรูะบายน�า้คลองสามวา อุปกรณ์

ส่วนควบ สิ่งก่อสร้าง พื้นดินและแนวกระสอบทราย20 

แต่การใช้ค�าสั่งหรือค�าประกาศใดๆ จากนายก 

รัฐมนตรีย่ิงลักษณ์ ชินวัตร ก็ไม่ได้มีความหมาย เมื่อ 

เกดิเหตกุารณ์บุกเข้ารือ้พนังกัน้น�า้ในท่ีต่างๆ โดยเฉพาะ 

การบุกเข้ารือ้ก�าแพงก้ันน�า้รมิคลองประปาท่ีเขตดอนเมือง

ของกลุ่มชาวบ้านท่ีน�าโดย ส.ส. ในพ้ืนท่ีอย่างการุณ  

โหสกลุ เมือ่ 20 ตลุาคม 2554 ท�าให้น�า้ทะลกัเข้าคลอง

ประปา21 จนท�าให้คุณภาพน�้าประปาต�่ากว่ามาตรฐาน

ขององค์การอนามัยโลก22

ในท่ีสดุ การรบัมอืน�า้ปรมิาณมหาศาลด้วยความ 

วุ่นวายโกลาหลก็ปิดฉากลงเมื่อก้าวเข้าสู่เดือนมกราคม 

2555 ท่ามกลางขยะกองโตกลางกรุงเทพฯ ถึงวันละ  

12,000 ตัน23 และตัวเลขความเสียหายท่ีสูงลิบลิ่ว 

ธนาคารโลกประเมินความเสียหายจากมหาอุทกภัยแห่ง 

ลุ่มน�้าเจ้าพระยาเมื่อปี 2554 เป็นตัวเลขสูงถึง 1.4 ล้าน

ล้านบาท24 ต้องใช้เงินฟ้ืนฟูเศรษฐกิจสูงถึงกว่า 755,000 

ล้านบาท25 

ประชาชนได้รบัผลกระทบมากกว่า 13.5 ล้านคน  

ครอบคลมุพ้ืนท่ีกว่า 150 ล้านไร่ ใน 65 จังหวดั26 นิคม

อุตสาหกรรม 7 แห่งจมน�้า รวมความเสียหายของภาค

อุตสาหกรรมท้ังท่ีอยู่ในและนอกนิคมอุตสาหกรรม 474,750  

ล้านบาท โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ 

ยานยนต์ นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อกิจการเอสเอ็มอี

จ�านวน 285,000 ราย ภาคเกษตรกรรมได้รบัความเสยีหาย 

2.7 หมื่นล้าน โครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเฉพาะในส่วน 

การคมนาคมอีกกว่า 2.2 หมื่นล้าน27

รัฐบาลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(ปภ.) ได้จ่ายเงนิช่วยเหลอืเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยภายใต้ 

หลกัเกณฑ์ 1. บ้านเรอืนเสยีหายท้ังหลงั ได้รบัเงนิ 30,000  

บาท 2. บ้านเรือนเสียหายบางส่วน ได้รับเงิน 20,000 

บาท 3. ค่าเสยีหายจากการประกอบอาชพี 10,000 บาท  

4. ค่าเช่าบ้าน 1,500 บาท 5. ค่าท�าศพ 25,000 บาท28 

แม้จะก้าวล่วงเข้าสู่ปีใหม่ 2555 ผ่านมาแล้วหลายเดือน 

แต่การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยปี 2554 ยังไม่

ครบทุกพ้ืนท่ี หลายครอบครัวซ่อมแซมบ้านท่ีเสียหาย

เสร็จเรียบร้อย ขณะท่ีอีกหลายครอบครัวก็ปล่อยท้ิงไว้

เพราะยังไม่วางใจว่าน�้าจะกลับมาท่วมซ�้าอีกหรือไม่

ความหวั่นวิตกเรื่องน�้าท่วมหวนกลับคืนสู่ชาว 

กรุงเทพฯ อีกครั้ง แม้รัฐบาลจะสร้างความเชื่อมั่นด้วย

การทุ่มเงิน 12 ล้านบาท จัดงานนิทรรศการการบริหาร 

จัดการน�า้ท่ีใช้ชือ่ว่า “มุง่มัน่ท�างาน บรหิารจัดการน�า้เพ่ือ

ประชาชน” ระหว่าง 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2555  

ตามมาด้วยการซักซ้อมแผนการระบายน�้าในพ้ืนท่ีของ

กรุงเทพฯ เมื่อ 6 กันยายน 2555 แต่ก็ท�าได้เฉพาะฝั่ง

ตะวันตก และต้องยกเลิกการทดสอบฝั่งตะวันออกใน 

วันถัดมาอย่างกะทันหันหลังจากฝนตกหนัก

และแล้วเหตุการณ์พนังกั้นน�้าพังทลายและ 

ท�าให้เขตเศรษฐกิจของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ต.ธานี  

อ.เมือง จ.สุโขทัย จมอยู ่ใต้น�้าในช่วงค�่าของวันท่ี  

9 กันยายน 2555 ก็ท�าให้ความพยายามของรัฐบาล 

ในการบรหิารจัดการน�า้ท่ีเรยีกว่า “ย่ิงลกัษณ์โมเดล” ด้วย 

ปฏิบัติการท่ีเรียกว่า Single Command Center ซึ่ง

เชื่อมโยงข้อมูลจากทุกหน่วยงานเข้าด้วยกันตั้งแต่ต้นน�้า 

กลางน�้า และปลายน�้า29 หมดความน่าเชื่อถือลงทันที 

ภัยแล้ง...ของแสลงส�ำหรับเกษตรกร

ประเทศไทยเผชิญภัยท่ีเกิดขึ้นตามฤดูกาลและ

รับมือด้วยมาตรการบรรเทาภัยตามฤดูกาลมาตลอด  

ท้ังการแจกถงุยังชพีและอพยพเมือ่เกดิอุทกภัยในหน้าน�า้ 

การแจกผ้าห่มเมื่อเผชิญภัยหนาวในหน้าหนาว และการ

แจกจ่ายน�า้และท�าฝนเทียมเพ่ือบรรเทาภัยแล้งในหน้าร้อน  

และชาวนาชาวไร่ที่อยู่ในภาคเกษตรกรรมคือผู้เดือดร้อน

ตวัจรงิในยามขาดแคลนน�า้ จากสถติภัิยแล้งในประเทศไทย

ระหว่างปี 2535 - 2554 พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วจังหวัดท่ี 

ได้รบัผลกระทบจากภัยแล้งในแต่ละปีน้ันอยู่ระหว่าง 51 - 60  

จังหวัด ในปี 2548 เกิดภาวะภัยแล้งรุนแรงมาก ได้รับ

ผลกระทบถงึ 71 จังหวดั มลูค่าความเสยีหายสูงถึง 7.5 

พันล้านบาท30 
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เดิมทีเดียวน้ัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ชื่อ 

ว่าถกูคกุคามจากภัยแล้งมากท่ีสดุ มชีาวบ้านจ�านวนมาก

เดือดร้อนจากท้ังปัญหาขาดน�า้ในการเพาะปลูกและขาด 

น�า้กนิน�า้ใช้ และพืชผลทางการเกษตรได้รบัความเสยีหาย

เป็นพ้ืนท่ีมากท่ีสุดของประเทศ เน่ืองจากอิทธิพลของ 

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้าไปไม่ถึง และถ้าปีใดไม่มีพายุ

หมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านในแนวดังกล่าวด้วยแล้วก็จะ 

ก่อให้เกิดภัยแล้งรุนแรงมากขึ้น31 อีกท้ังสภาพดินท่ีเป็น

ดินทรายไม่อุ้มน�้า และพื้นที่ป่าไม้ต้นน�้าถูกบุกรุกท�าลาย

อย่างกว้างขวาง

แต่ปัจจุบัน ภัยแล้งแผ่ขยายอาณาบริเวณกว้าง 

ขวางมากยิ่งขึ้น ไม่จ�ากัดเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานอีกต่อไป 

ท่ีส�าคัญยังเพ่ิมความซับซ้อนมากย่ิงขึ้น ถึงขั้นท�าให้ใน 

จังหวดัล�าปางมีท้ังพ้ืนท่ีภัยแล้งรนุแรง และน�า้ท่วมรนุแรง 

เกิดขึ้นในห้วงเวลาเดียวกัน32

ธวัชชัย ส�าโรงวัฒนา อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน 

ระบุว่า ประเทศไทยมีโอกาสจะได้รับผลกระทบจาก 

การแปรสภาพเป็นทะเลทราย เน่ืองจากความเสือ่มโทรม

ของดนิเป็นต้นเหต ุรวมถงึพ้ืนท่ีป่าลดลงอย่างรวดเรว็และ

ต่อเนื่อง ก่อให้เกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน 

ค่อนข้างสงู และยังมกีารขยายตวัของดนิเคม็ เมือ่ประกอบ

กับปรมิาณน�า้ฝนต�า่กว่าเกณฑ์ปกติจากการเปลีย่นแปลง 

ของสภาพอากาศ ท�าให้ปัญหาความแห้งแล้งและดิน

เสื่อมโทรมทวีความรุนแรงขึ้น33

ขุดบ่อบาดาล ขุดสระ ระดมเครื่องสูบน�้า แจก

โอ่งยักษ์ แจกน�า้ ท�าฝนหลวง และพักหน้ีเกษตรกร เหล่าน้ี 

คือมาตรการท่ีทุกรัฐบาลน�ามาใช้เพ่ือรับมือกับภัยแล้ง 

พร้อมๆ กับทยอยประกาศพ้ืนท่ีภัยพิบัติภัยแล้ง ขณะท่ี 

ชาวบ้านบางพ้ืนท่ีกท็�าพิธีแห่นางแมวตามความเชือ่ท้องถิน่ 

เพราะมองไม่เห็นช่องทางใดที่ดีกว่านี้

เปิดแผนรับมือพิบัติภัย:  
สึนำมิ น�้ำท่วม ภัยแล้ง ฯลฯ

ถึงแม้การเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติจาก 

คลืน่ยักษ์สนึามจิะมคีวามก้าวหน้าอย่างเป็นรปูธรรม อีกท้ัง 

ยังมีการซักซ้อมเพ่ืออพยพอยู่เป็นประจ�าทุกปี แต่ก็ยังพบ

ว่า เมือ่เกดิเหตุแผ่นดนิไหวขนาด 8.6 รกิเตอร์ ท่ีบรเิวณ 

นอกชายฝ่ังทางด้านตะวนัตกเหนือเกาะสมุาตรา ประเทศ

อินโดนีเซีย จนประชาชนแถบจังหวัดภาคใต้ รวมถึง 

ตึกสูงๆ ในกรุงเทพฯ รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน ศูนย์เตือน

ภัยพิบัติแห่งชาติได้แจ้งเตือนภัยสึนามิในช่วงเย็นของ 

วนัท่ี 11 เมษายน 2555 แต่กลบัไม่มรีายการโทรทัศน์ใด 

ถ่ายทอดสัญญาณเตือนภัยน้ี เน่ืองจากอยู่ระหว่างการ

ถ่ายทอดสดรายการพิเศษของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ 

แห่งประเทศไทย (ทีวีพูล) ท�าให้คณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

แห่งชาต ิ(กสทช.) เตรยีมจัดท�าประกาศเรือ่ง หลกัเกณฑ์

และวธีิการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการกระจายเสยีง 

และกิจการโทรทัศน์ ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน

ขึ้น34

ขณะท่ีวกิฤติหมอกควนัในพ้ืนท่ีภาคเหนือท่ีรนุแรง

เพ่ิมมากขึ้น ก็ท�าให้ชาวเชียงใหม่ได้ออกมาเรียกร้อง 

ให้หน่วยงานของรัฐเลิกแก้ปัญหาหมอกควันเฉพาะหน้า

แบบปีต่อปี โดยเสนอแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหา 

ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

อย่างไรก็ตาม การเตรยีมรบัมอืภัยพิบัตคิรัง้ไหนๆ  

ดูจะไม่เอิกเกริกเท่ากับเหตุการณ์มหาอุทกภัยของลุ่มน�้า

เจ้าพระยาเม่ือปี 2554 จากแรงกดดนัจากภาคอุตสาหกรรม 

ท่ีขู่ว่าจะย้ายฐานการผลิตออกนอกประเทศหากรัฐบาล 

ยังไม่มีแผนป้องกันน�้าท่วมอย่างชัดเจน ท�าให้รัฐบาล 

ยิ่งลักษณ์ต้องรีบประกาศแนวทางบริหารจัดการน�า้ โดย
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795 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ

ต้ังคณะกรรมการ 3 ชดุ คอื 1. คณะกรรมการยุทธศาสตร์

เพ่ือการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) เพ่ือ 

พูดคยุเรยีกความเชือ่มัน่กบัต่างประเทศ 2. คณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบรหิารจัดการทรพัยากรน�า้ 

(กยน.) เพ่ือจัดท�าแผนระยะสั้นและระยะยาว 3. คณะ 

กรรมการบริหารจัดการน�้าและอุทกภัย (กบอ.) เพ่ือน�า

แผนท้ังหมดไปปฏิบัติป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

ในอนาคต

ตามมาด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 

2555 ตั้ง “องค์กรบริหารจัดการน�้า” แบบบูรณาการใน 

รูปแบบที่เรียกว่า “Single Command” และจัดตั้งเป็น

หน่วยงานถาวรและมพีระราชบัญญติัรองรบัต่อไป องค์กร 

น้ีจะมีการท�างานใน 3 ระดับ คือ 1. ระดับนโยบาย 

คณะกรรมการนโยบายน�า้และอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.) 

มหีน้าท่ีมอบหมายนโยบายให้ กบอ. 2. ระดบัคณะท�างาน  

คณะกรรมการบริหารจัดการน�้าและอุทกภัย (กบอ.)  

3. ระดับส�านักงานปฏิบัติงาน ส�านักงานนโยบายและ

บรหิารจัดการน�า้และอุทกภัยแห่งชาติ (สนอช.) มหีน้าท่ี

เป็นส�านักงานปฏิบัติหน้าที่ให้ กบอ.35

พร้อมกับออกพระราชก�าหนดกู้เงิน 3.5 แสน 

ล้านบาท เพ่ือจัดท�าแผนบรหิารจัดการน�า้ในลุม่น�า้ภาคเหนอื 

ลุ่มน�า้ภาคกลาง ลุ่มน�้าอื่นๆ อีก 17 ลุ่มน�้าทั่วประเทศ  

และแหล่งน�า้ในพ้ืนท่ีกรงุเทพฯ น่ันหมายรวมถงึการสร้าง

ระบบปล่อยน�้า พ้ืนท่ีแก้มลิง อ่างเก็บน�้าขนาดเล็กและ

ขนาดใหญ่ รวมเป็นพื้นที่รับน�า้ไม่ต�่ากว่า 2 ล้านไร่

ขณะเดียวกัน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�้า 

และการเกษตร (องค์การมหาชน) กระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี มอบอุปกรณ์ติดตามสถานการณ์น�า้อัตโนมติั  

(Media Box) ให้กบัหน่วยงานท้องถิน่ ส�าหรบัใช้ติดตาม

ข้อมูลน�้าและสนับสนุนการตัดสินใจสั่งการเตือนภัยจาก

ระดับชุมชนสู่ระดับประเทศ36

ส่วนความช่วยเหลือนิคมอุตสาหกรรม รัฐบาลก็ 

มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 5 มิถุนายน 2555 อนุมัติงบ

ประมาณ 3,200 ล้านบาท เพ่ือด�าเนินการสร้างเขื่อน 

ป้องกนันิคมอุตสาหกรรม 6 แห่ง ใช้เวลาก่อสร้างไม่เกนิ 

2 เดือน37

แม้นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จะยืนยัน 

ถึงแผนบริหารจัดการน�้า และออกเดินทางลงพื้นที่เพื่อดู

ระบบปฏิบัติการ Single Command Center ต้ังแต ่

ต้นน�า้ กลางน�า้ ปลายน�า้ แต่ผลส�ารวจการบรหิารจัดการ

น�้าของรัฐบาลในสายตาคนกรุงเทพฯ ของศูนย์วิจัย

มหาวทิยาลยักรงุเทพ (กรงุเทพโพล) ยังพบว่าคนกรงุเทพฯ  

มีความเชื่อม่ันอยู่ในระดับค่อนข้างน้อยถึงไม่เชื่อมั่นเลย

สูงถึงร้อยละ 6938

เมื่อภำคประชำชนลุกขึ้นมำช่วยตัวเอง

เม่ือเผชิญภัยพิบัติ ขณะท่ีการช่วยเหลือจาก 

ภาครัฐประสบปัญหาหลายประการ ท้ังเข้าไม่ถึง ล่าช้า 

ขั้นตอนยุ่งยาก มีหน่วยงานเกี่ยวข้องมากมายหลายส่วน  

ฯลฯ การช่วยเหลือตัวเองของภาคประชาชนและการ 

ร่วมมือกับภาคประชาสังคมจึงกลายเป็นทางออกหนึ่ง 

ตัวอย่างเช่น การเกิดเครือข่ายผู้ประสบภัย 

สึนามิและสิทธิชุมชน ท่ีเข้าไปมีส่วนร่วมและประสาน 

กับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดระบบเตือนภัยต่างๆ  

ไม่เฉพาะแผ่นดนิไหว สนึาม ิแต่ยังรวมถงึน�า้หลากดนิถล่ม  

และยังเป็นอีกแรงหน่ึงเมื่อเกิดภัยพิบัติในภูมิภาคอ่ืนๆ  

อีกด้วย

ในช่วงเหตุการณ์น�้าท่วมครั้งใหญ่ 2554 ก็ม ี

ความเคลือ่นไหวของภาคประชาชนท่ีฉบัไว น่าประทับใจ  

และโดดเด่นมาก น่ันคอื การเปิดเวบ็ไซต์ของศูนย์ข้อมูล

เพ่ือการช่วยเหลอืผู้ประสบอุทกภัย www.thaiflood.com  

โดยรวบรวมข้อมูลส�าคัญไว้อย่างครบถ้วน อาทิ ประกาศ

เตือนภัยพิบัติ รายงานสถานการณ์น�้าท่วมล่าสุด เบอร์ 

โทรสายด่วนของหน่วยงานต่างๆ ในยามฉุกเฉิน และ

เรื่องน่ารู้เก่ียวกับน�้าท่วม ฯลฯ ซึ่งยังคงเปิดให้บริการ 

ถึงปัจจุบัน

เช่นเดียวกับการแจกจ่ายคู่มือการดูแลเด็กและ 

ครอบครัวด้วยกองทัพมด เพ่ือเป็นแนวทางในการดูแล

และประเมินปัญหาด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจให้แก่ 

ผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีของแผนงานสุขภาวะเด็กและ

เยาวชน สสส. ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั

มหิดล39
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80 สุขภาพคนไทย 2556

นอกจากน้ี หลายหน่วยงานภาครฐักม็กีารจัดท�า 

แผนรับมือภัยพิบัติพร้อมกับมีการซักซ้อม โดยจ�าแนก

ความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติชนิดต่างๆ ตามแผนท่ี 

ความเสี่ยง โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบหลัก คือ ศูนย์

ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เช่น ศนูย์ป้องกนั 

และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เขต 15 เชียงราย  

จัดให้มกีารซ้อมแผนกูช้พีกูภั้ยช่วยเหลอืผู้ประสบอุทกภัย

และดินโคลนถล่ม, จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ร่วมกับ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องซ้อมแผนช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพิบัติ

ทางอากาศ, ส�านักงานสาธารณสุขจังหวดัอ่างทอง ร่วมมอื 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีซ้อมแผนรบัมอืสารเคมโีรงงาน

น�้าแข็งรั่ว 

ส�านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดั

ระนอง ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีภัยสึนามิให้แก่ชาวบ้าน

บ้านบางเบน อ.กะเปอร์ ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีประสบภัยสึนามิ

เมื่อปี 2547 การฝึกซ้อมร่วมการปฏิบัติการช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยพิบัตฉิกุเฉนิภาคสนาม ระหว่างชดุแพทย์สนาม

ฉกุเฉนิระดบัตตยิภูม ิ(Medical Emergency Response  

Team: MERT) กบัทหารและเจ้าหน้าท่ีป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัยจังหวดั ท่ีบรเิวณอ่างเกบ็น�า้จักรพงษ์ (เขาอีโต้) 

อ.เมอืง จ.ปราจีนบุร ีซ่ึงกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ 

ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยจัดขึ้น 

เพ่ือเตรยีมความพร้อมรองรบัภาวะภัยพิบัต ิเช่น น�า้ท่วม 

น�้าป่าไหลหลาก และแผ่นดินถล่ม ให้สามารถรับมือกับ

ภัยพิบัติที่รุนแรงได้ดีขึ้น ฯลฯ

ท่ามกลางความพยายามรบัมอืกบัพิบัติภัยท่ีรนุแรง

มากขึ้นเรื่อยๆ นายแพทย์ประเวศ วะสี ได้กล่าวในพิธี 

เปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “รับมือ

ภัยพิบัติ จัดการสุขภาวะ” เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ว่า

สงัคมไทยคงจะเผชญิกบัภัยพิบัติต่อไปในอนาคตข้างหน้า  

ท้ังท่ีเป็นภัยพิบัติจากธรรมชาติ และวิกฤติในด้านต่างๆ 

ท้ังวกิฤตเิศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อม และวกิฤตกิารเมอืง 

พร้อมเสนอ 6 แนวทาง คือ40 

1. คนไทยต้องเปลี่ยนโลกทัศน์ วิธีคิด และ 

จิตส�านึกใหม่ ให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพราะการ

คดิว่าจะไม่ประสบภาวะวกิฤต ิจึงไม่มใีครเตรยีมตวั และ 

ต้องเพิ่มสมรรถนะ เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในข้อมูล 

2. สร้างชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งท่ัวประเทศ เพ่ือ

รับภัยพิบัติและจัดการภัยสุขภาวะ ต้องส�ารวจข้อมูล 

ภัยพิบัติในพ้ืนท่ีจะเกิดจากอะไร จะป้องกันและรับมือ 

อย่างไร ต้องใช้เครือ่งมืออะไรบ้าง จะสือ่สารให้รูท่ั้วถงึกัน

อย่างไร ท�าการซักซ้อมภัยพิบัติอย่างสม�่าเสมอ 

3. มหาวทิยาลยัทุกแห่งควรมศีนูย์ศกึษาภัยพิบัติ  

เพ่ือศึกษาลักษณะภูมิประเทศและภัยพิบัติท่ีจะเกิดขึ้น 

เพ่ือน�าไปสู่ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นและชุมชนอย่าง

ใกล้ชิด 

4. มรีะบบการสือ่สารท่ีให้รูค้วามจรงิอย่างท่ัวถงึกนั 

5. มเีครือ่งมอืตดัสนิใจทางนโยบายและยุทธศาสตร์ 

ระดบัชาติ ควรต้ังคณะกรรมการป้องกันภัยพิบัตแิห่งชาติ 

ซึ่งนอกจากมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และหัวหน้า 

หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องเป็นกรรมการแล้ว ควรมคีณะกรรมการ

เสียงข้างมากท่ีมีความรู้ มาจากผู้น�าชุมชน นักวิชาการ 

และองค์กรอิสระ เพื่อสรรหาผู้มีความสามารถมาบริหาร

ยุทธศาสตร์และท�างานต่อเนื่อง 

6. ออกพระราชบัญญัติป้องกันภัยพิบัติแห่งชาติ  

รวบรวมความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติท้ังหมดมาบัญญัติเป็น

กฎหมาย เพื่อก�าหนดอ�านาจหน้าที่ทุกภาคส่วน

แม้จะยังไม่รูว่้าพิบัตภัิยล�าดบัต่อไปท่ีคนไทยต้อง

เผชิญคืออะไร แต่บทเรียนที่คนไทยควรต้องเรียนรู้เสียท ี

หลงัจากผ่านพ้นวกิฤติภัยครัง้แล้วครัง้เล่ากค็อื ประเทศไทย

ไม่ได้ปลอดจากภัยพิบัต ิไม่ว่าจะน�า้ท่วม พายุฝนฟ้าคะนอง 

ดนิโคลนถล่ม อากาศหนาวเย็น ภาวะฝนแล้งยาวนาน หรอื 

แม้กระท่ังแผ่นดินไหวและสึนามิ ล้วนแต่เป็นส่วนหน่ึง

ของชวีติท่ีทุกคนอาจพบเจอและต้องผ่านพ้น สิง่ท่ีดท่ีีสดุ

ในการเผชิญรับมือกับภัยต่างๆ เหล่านี้ก็คือ การยอมรับ

และเตรียมตัวให้พร้อม
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สู่ทศวรรษที่สองของ
การปฏิรูประบบสุขภาพ

815 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ

 หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงชัดเจน 

ของสังคมไทยกว่าทศวรรษที่ 

ผ่านมา คือการปฏิรูประบบสุขภาพ ทัง้ในส่วน 
ที่เป็นแมบ่ทความคดิเรื่องสขุภาพ-สุขภาวะ และ

ความคกึคกัในการมสีว่นรว่มก�าหนดเจตนารมณแ์ละขบัเคล่ือน
นโยบายดา้นสขุภาพของประชาคม-ภาคประชาสงัคม ผลแหง่

การปักหลักความคิดใหม่ด้านสุขภาพในวันนี้ยังคงทรงพลัง และเติบโต 
ต่อเนื่อง แต่ดูเหมือนว่าก้าวต่อไปจะยังมีข้อท้าทาย ขวากหนาม และปัญหา

ใหม่ๆ รออยู่มิใช่น้อย

5

สังคมไทยในชว่งหลังการประกาศใชร้ฐัธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 น้ัน กลา่วไดว้า่เต็มไปดว้ยบรรยากาศของการเปลี่ยนแปลงหลายลักษณะ ท้ังในโครงสร้างของสถาบันหลักต่างๆ เช่น การปฏิรูปการเมือง 

การปฏิรูประบบราชการ การกระจายอำานาจ การขยายตัวของสิทธิ และการมีส่วนร่วมของพลเมือง แต่ท่ี

สำาคญัอย่างย่ิงคอืการขยายตัวของภาคประชาสงัคมและภาคประชาชนในการมสีว่นรว่มตัดสินใจกำาหนดชวีติ

สาธารณะด้านต่างๆ และหน่ึงในความเคลื่อนไหวครั้งสำาคัญของประวัติศาสตร์สาธารณสุขไทย น่ันก็คือ 

การปฏิรูประบบสุขภาพ 
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82 สุขภาพคนไทย 2556

ทศวรรษแรกของกำรปฏิรูประบบสุขภำพ

ท่ีจรงิแล้วการปฏิรปูระบบสขุภาพในช่วงทศวรรษ 

ท่ีผ่านมา เป็นผลจากการผลกัดนัและขบัเคลือ่นยาวนาน

ตั้งแต่ช ่วงต้นทศวรรษ 2530 โดยบุคลากรในสาย 

การแพทย์และสาธารณสุขจ�านวนหน่ึงท่ีเล็งเห็นถึงวิกฤต ิ

ของระบบสาธารณสขุและความจ�าเป็นของประเทศไทยท่ี 

ต้องมกีารปรบัเปลีย่นความคดิแม่บทด้านสขุภาพท้ังระบบ 

เสียใหม่ การปฏิรูประบบสุขภาพเริ่มก่อตัวเป็นรูปร่าง

จรงิจังภายหลงัการจัดตัง้สถาบันวจัิยระบบสาธารณสขุใน 

พ.ศ. 2535 เพ่ือเป็นหน่วยงานสร้างองค์ความรู้เก่ียวกับ

ระบบสาธารณสุข ซึ่งได้ผลิตงานชิ้นส�าคัญๆ ท่ีเป็น

ประโยชน์กับการปฏิรูประบบสุขภาพมาอย่างต่อเน่ือง  

โดยเฉพาะการทบทวนย้อนคดิถงึปัญหาของระบบสขุภาพ

ที่ประเทศไทยและทั่วโลกเผชิญร่วมกัน1 

ในช่วง พ.ศ. 2539 - 2543 คณะกรรมาธิการ 

การสาธารณสุข วุฒิสภา และคณะท�างานท่ีเกี่ยวข้อง 

ได้จัดท�ารายงานระบบสุขภาพประชาชาติขึ้นมา โดยมี

ข้อเสนอส�าคญัคอืการปฏิรปูระบบสขุภาพ เสนอแก่วฒุสิภา 

ในเดือนมีนาคม 2543 ปีเดียวกันน้ันก็มีระเบียบส�านัก

นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ

ก�าหนดให้คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาต ิ 

(คปรส.) ท�าหน้าท่ีผลักดันให้มีการปฏิรูประบบสุขภาพ 

และจัดท�าร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ท่ีก�าหนดระบบ 

โครงสร้าง กลไก กติกา และเงื่อนไขของระบบสุขภาพ 

ท่ีสมบูรณ์ให้แล้วเสรจ็ภายใน 3 ปี ต่อมาขยายเป็นไม่เกนิ 

5 ปี และขยายต่อจนกว่าการจัดท�า พ.ร.บ.สุขภาพ 

แห่งชาติจะแล้วเสรจ็ โดยมสี�านักงานปฏิรปูระบบสขุภาพ

แห่งชำติ (สปรส.) ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

การปฏิรปูระบบสขุภาพท่ีเกิดขึน้ในสงัคมไทยน้ัน 

เรยีกได้ว่าเป็นการปรบัเปลีย่นแม่บทความคดิเรือ่งสขุภาพ

เสียใหม่ ท่ีส�าคัญคือ การขยายกรอบคิดเรื่องสุขภาพ 

จากท่ีเน้นชีวการแพทย์ หรือการเน้นอวัยวะและความ 

เจ็บป่วยของแต่ละบุคคลไปสู่สุขภาวะ ท่ีกินความกว้าง

ไปถึงมิติทางสังคม วัฒนธรรม และปัญญา2 

จากความคดิท่ีเจ็บป่วยแล้วค่อยไปหาหมอรกัษา

ไปสู่ความคิด ‘สร้างน�าซ่อม’ ท่ีย้ายหัวใจของสุขภาพ 

ไปไว้ท่ีการสร้างเสรมิสขุภาพและการด�าเนินการต่างๆ ท่ี

กว้างกว่าการดแูลทางการแพทย์และสาธารณสขุ นอกจากน้ี

หลักกำรส�ำคัญของพระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2550

• สุขภาพไม่ใช่โรคและการรักษาโรค แต่หมายถึงสุขภาวะ ท่ีสมบูรณ์ท้ังทางกาย จิต ปัญญา และสังคม 

เชือ่มโยงเป็นองค์รวมอย่างสมดลุ การดแูลสขุภาพมคีวามหมายกว้างกว่าการเจ็บป่วยทางกายและทางใจ โดยรวมถงึ

การสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ และสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขด้วย

• ปรบัจากระบบสขุภาพแบบตัง้รบัความเจ็บป่วย มาเป็นระบบแบบรกุสร้างสขุภาพท่ีด ีหรอื “สร้างน�าซ่อม” 

ที่เน้นการดูแลป้องกันสุขภาพมากกว่ารักษาความเจ็บป่วย

• สขุภาพเป็นส่วนหนึง่ของศกัดิศ์รแีละคณุค่าความเป็นมนุษย์ ทุกคนมสีทิธิท่ีจะด�ารงชวีติในสิง่แวดล้อมและ

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ มีสิทธิรับ/ไม่รับบริการและการคุ้มครองดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึง และมีหน้าที่ปกป้อง

ดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มีสุขภาพดี

• จัดตั้งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดท�าธรรมนูญว่าด้วย

ระบบสุขภาพแห่งชาติเพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางของระบบสุขภาพแห่งชาติ มีเครื่องมือพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือ

สุขภาพแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ สมัชชาสุขภาพ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และกลไกคณะกรรมการต่างๆ 

เพื่อเชื่อมโยงการท�างาน ทั้งภาควิชาการ การเมือง และสังคมเข้าด้วยกัน

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ. 2552. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550. นนทบุรี: ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพ 

แห่งชาติ.; ประเวศ วะสี. 2546. การปฏิวัติเงียบ: การปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาต.ิ นนทบุรี: ส�านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ.
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835 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ

ยังรวมเอาการแพทย์ท่ีหลากหลายเข้ามาอยู่ในระบบ

สุขภาพด้วย ท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่น การแพทย์แผนไทย 

และการแพทย์พื้นบ้าน 

แม้เป้าหมายใหญ่จะเป็นการปรับเปลี่ยนระบบ 

วิธีคิดและระบบบริการด้านสุขภาพ แต่กระบวนการ

เคลื่อนไหวเพ่ือปฏิรูประบบสุขภาพครั้งน้ีก็ได้ขยายตัว 

ไปสู ่การเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพโดยรวมท้ังหมด  

ผ่านยุทธศาสตร์ท่ีเรยีกว่า “สามเหลีย่มเขย้ือนภูเขา” อัน 

หมายถึงการขบัเคลือ่นด้วยพลงัสามประสานจากการสร้าง 

ความรู้ของภาควิชาการ การเคลื่อนไหวของภาคประชา

สังคม และภาคการเมือง3 

หลักกำรส�ำคัญของธรรมนูญว่ำด้วยระบบสุขภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2552

• เป็นกรอบและแนวทางก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการด�าเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ ท่ีได้

จากการรับฟังความคิดเห็นจากสมัชชาสุขภาพ การใช้ข้อมูลวิชาการและการจัดการความรู้ เสนอให้คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบและส่งต่อให้หน่วยงานระดับปฏิบัติ โดยมีการทบทวนทุก 5 ปี เป็นอย่างน้อย

• ปรัชญาและแนวคิดหลักของระบบสุขภาพ คือ เป็นระบบความสัมพันธ์องค์รวมด้านสุขภาพ โดยค�านึงถึง

สิทธิ คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันในสังคม การพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ธรรมาภิบาล ความรู้และปัญญาเป็นพื้นฐาน

• จัดให้มีหลักประกันและความคุ้มครองให้เกิดสุขภาพที่ครอบคลุมประชาชนทุกคน 

• การสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยยุทธศาสตร์ 5 ข้อ คือ การพัฒนานโยบายสาธารณะ สิ่งแวดล้อมและสภาพ

แวดล้อมเพื่อสุขภาพ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และ

ชุมชน และการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ

• การป้องกันและควบคุมโรคและปัจจัยท่ีคุกคามสุขภาพอย่างเชื่อมโยงกันทุกระดับ และมีส่วนร่วมจาก 

ทุกภาคส่วน

• ระบบบรกิารสาธารณสขุต้องมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผล มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ มุง่เน้นประโยชน์

สาธารณะไม่ใช่การค้าก�าไรเชิงธุรกิจ และมีการควบคุมคุณภาพ 

• การส่งเสรมิ สนับสนุน การใช้และการพัฒนาภูมปัิญญาท้องถ่ินด้านสขุภาพ การแพทย์แผนไทย การแพทย์

พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลอืกอ่ืนๆ อย่างเท่าเทียมกนัและสอดคล้องกบัวถิชีมุชน วฒันธรรม ความเชือ่ ประเพณี 

เพ่ือเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพของประชาชนและสามารถเข้าถึงได้ง่าย จัดตั้งโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย 

ที่มีมาตรฐาน

• ให้มีระบบการคุ้มครองผู้บริโภคท่ีเข้มแข็ง ด้วยการสร้างเสริมศักยภาพของผู้บริโภค มีข้อมูลท่ีผู้บริโภค

ตัดสินใจได้อย่างรู้เท่าทัน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค องค์กร และเครือข่าย และมีระบบชดเชยเยียวยา 

ที่มีประสิทธิภาพ

• สนับสนุนการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ  

โดยค�านึงถึงประโยชน์สาธารณะ 

• การผลติและการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสขุ ให้มจี�านวนเพียงพอและกระจายอย่างท่ัวถงึและเป็นธรรม 

และการเงินการคลังด้านสุขภาพที่ต้องเป็นไปเพื่อความยั่งยืน โปร่งใส ไม่มุ่งเน้นผลประโยชน์เชิงธุรกิจ

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ. 2552. ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552. นนทบุรี: ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ.
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84 สุขภาพคนไทย 2556

ด้วยการเริ่มต้นจากทบทวนและสังเคราะห ์

องค์ความรู้ท่ีเข้มแข็งและรอบด้านของการเปลี่ยนแปลง

ไปสู่ระบบสุขภาวะท่ีพึงประสงค์จากภาควิชาการ ค่อย 

ขยายไปสูก่ารมส่ีวนร่วมผลกัดนัและสร้างเจตนารมณ์ร่วม

กันของภาคสังคม ผ่านเวทีถกแถลงแลกเปลี่ยนประเด็น

สุขภาพหลากหลายมิติของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ

ประชาชนท่ีสนใจมากมายท่ัวประเทศ ท้ังท่ีเป็นปัจเจก 

บุคคล กลุ่ม/คณะท�างาน ผู้น�าชุมชน ตัวแทนท้องถ่ิน 

ประชาคม เครือข่ายภาคประชาสังคมและภาครัฐระดับ 

ต่างๆ กลายเป็นจุดเด่นประการหน่ึงของการปฏิรปูระบบ

สุขภาพไทย ท่ีประสานเสียงและพลังไปสู่ภาคการเมือง

ให้ยอมรับเจตนารมณ์ท่ีก�าหนดร่วมกันน้ี ผ่านกฎหมาย 

สขุภาพแห่งชาติท่ียกร่างและถกแถลงในทุกมาตรา ก่อน

เสนอเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติและตราเป็นพระราช

บัญญัติได้ใน พ.ศ. 2550 และคลอดธรรมนูญว่าด้วย 

ระบบสุขภาพแห่งชาติในอีก 2 ปีต่อมาคือ พ.ศ. 25524

จำกรำกหญำ้ประชำสงัคมสูส่มัชชำสขุภำพ
‘สมชัชาสขุภาพ’ กลายเป็นค�าตดิหูคนไทยในช่วง 

ทศวรรษท่ีผ่านมา ในฐานะการรวมตวัเพ่ือพูดคยุ แลกเปลีย่น

เรยีนรู ้ถกแถลง หาทางออกของปัญหาสขุภาพในมติต่ิางๆ 

ของผู้คน องค์กร เครอืข่ายประชาคมท่ีเกีย่วข้องกบัสขุภาพ

ในองค์รวม ร่วมกันพัฒนาและผลักดันข้อเสนอและ 

มตท่ีิเกดิขึน้จากเวทีสาธารณะแห่งน้ีให้กลายเป็นนโยบาย

สาธารณะและเป็นจริงในระดับปฏิบัติ สมัชชาสุขภาพ

กลายเป็นเวทีประจ�าปีท่ีเปิดพ้ืนท่ีให้กับผู้คนกลุ่มต่างๆ 

และภาคประชาสงัคมได้ร่วมเคลือ่นไหวอย่างคกึคกัมชีวีติ

ชีวา และยังคงเป็นกลไกส�าคัญของการเคลื่อนไหวทาง

สังคมในเรื่องสุขภาวะมาอย่างต่อเนื่อง 

ผ่านมาแล้วกว่าทศวรรษ บทบาทและสถานะ 

ของสมัชชาสุขภาพในวันน้ี เป็นดังท่ีนายแพทย์อ�าพล 

จินดาวัฒนะ กล่าวไว้ว่า (1) สมัชชาสุขภาพน้ันเป็น 

กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบ 

ที่มา: ปรับปรุงจาก อ�าพล จินดาวัฒนะ. 2546. ปฏิรูปสุขภาพ: ปฏิรูปชีวิตและสังคม. นนทบุรี: ส�านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ, หน้า 54.

ปจเจก

บุคคล

สุขภาพ

สภาพ

แวดลอม

ระบบ

บริการ

สุขภาพ

¡ÃÃÁ¾Ñ¹¸Ø�

àÈÃÉ°¡Ô¨
¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
»ÃÐªÒ¡Ã ¤ÃÍº¤ÃÑÇáÅÐ¡ÒÃÍ¾Â¾ÂŒÒÂ¶Ôè¹

¤‹Ò¹ÔÂÁ/¤ÇÒÁàª×èÍáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ

¡ÒÃàÁ×Í§/¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§

ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
â¤Ã§ÊÃŒÒ§¾×é¹°Ò¹

à·¤â¹âÅÂÕ

¤Ø³ÀÒ¾/»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾

ÃÑ°/àÍ¡ª¹

àÊÁÍÀÒ¤/¤ÇÒÁ¤ÃÍº¤ÅØÁ

»ÃÐàÀ·áÅÐÃÐ´ÑººÃÔ¡ÒÃ

¾ÄµÔ¡ÃÃÁÊØ¢ÀÒ¾

¤ÇÒÁàª×èÍ

¨ÔµÇÔÞÞÒ³

ภาพแสดงความเช�อมโยงของ 4 พ.ร.บ.กับระบบสุขภาพ

¾.Ã.º.ÊØ¢ÀÒ¾áË‹§ªÒµÔ
(¡Åä¡¹âÂºÒÂáÅÐ

ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ÊØ¢ÀÒ¾áººÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ)

¾.Ã.º.ËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹ÊØ¢ÀÒ¾áË‹§ªÒµÔ
(»¯ÔÃÙ»ÃÐºººÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢)

¾.Ã.º.¡Í§·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊØ¢ÀÒ¾
(Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ÃÙ»¸ÃÃÁ¡ÒÃÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾)

¾.Ã.º.Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂÃÐººÊÒ¸ÒÃ³ÊØ¢
(ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÃÙŒàªÔ§ÃÐººà¾×èÍ¡ÒÃ»¯ÔÃÙ»)
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855 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ

มีส่วนร่วม ในทิศทางสร้างน�าซ่อม และมองเรือ่งสขุภาพ

ในมิติกว้างกว่าเรื่องทางการแพทย์และสาธารณสุข  

(2) เป็นกระบวนการพัฒนาประชาธปิไตยแบบมส่ีวนร่วม 

และ (3) เป็นกระบวนการเสริมสร้างพลังอ�านาจภาค

ประชาชนและการเคลื่อนไหวทางสังคม ผ่านการพัฒนา

นโยบายสาธารณะเพ่ือสขุภาพร่วมกนั ท้ังในระดบัชมุชน 

ท้องถิ่น และระดับชาต5ิ 

จากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับสาธิต)  

ครัง้แรกท่ีเกดิขึน้ใน พ.ศ. 2544 ในฐานะกลไกขบัเคลือ่น

การปฏิรูประบบสุขภาพ เพ่ือผลักดันกฎหมายสุขภาพ 

แห่งชาติให้ส�าเร็จ หลายแสนผู้เข้าร่วม หลายร้อยเวที 

หลากรปูแบบของสมชัชาสขุภาพขยายตวัเกดิขึน้ท่ัวประเทศ 

ท้ังสมชัชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนท่ี ได้แก่ สมชัชาสขุภาพจังหวดั 

สมัชชาสุขภาพภาค และสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น 

ท่ียึดประเดน็เกีย่วข้องกบัสขุภาวะเป็นหลกั ได้แก่ สมชัชา

สขุภาพว่าด้วยสารเคมใีนการเกษตร สมชัชาว่าด้วยความ

อยู่เย็นเป็นสุข สมัชชาว่าด้วยสุขภาวะของเด็ก เยาวชน 

และครอบครัว เป็นต้น6 

ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2551 จนถงึปัจจุบัน มกีระบวนการ

สมัชชาสขุภาพแห่งชาตเิพ่ือพัฒนาและขบัเคลือ่นนโยบาย

สาธารณะเพ่ือสุขภาพท่ีเน้นการมีส่วนร่วมตลอดท้ังปี  

โดยมีการจัดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปีละ 1 ครั้ง 

จัดแบ่งกลุ่มเครือข่ายออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่คือ (1) กลุ่ม

เครือข่ายพื้นที่หรือเครือข่ายจังหวัด 77 กลุ่ม (2) กลุ่ม

เครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน และเอกชน รวม 65 

กลุ่ม (3) กลุ่มเครือข่ายภาควิชาชีพ/วิชาการ 35 กลุ่ม 

และ (4) กลุ่มเครือข่ายภาคการเมือง/ราชการ/องค์กร

ของรัฐ 57 กลุ่ม7

มตขิองสมชัชาสขุภาพแห่งชาตท่ีิเกิดขึน้ในแต่ละ

ครั้งนั้น นอกจากจะถูกน�าไปปฏิบัติในระดับท้องถิ่นแล้ว

ยังได้ถูกน�าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือมอบนโยบายให้

หน่วยงานน�าไปปฏิบัติ เช่น มติว่าด้วยแผนพัฒนาท่ีย่ังยืน

บนฐานการพ่ึงตนเองด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

กรณีภาคใต้ ซึ่งเสนอให้เพ่ิมนโยบายสร้างโอกาสทาง 

การศกึษาให้กบัเยาวชน พัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคล้อง

กบัศักยภาพของพ้ืนท่ี ตามความต้องการและความจ�าเป็น

ของท้องถิ่นโดยไม่กระทบวิถีชีวิตและสุขภาพชุมชน8  

การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย การส่งเสริม

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและญาติกับบุคลากรทาง 

การแพทย์ นโยบายการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 

มาตรการท�าให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน ความปลอดภัย 

ทางอาหารและการจัดการน�้ามันทอดซ�้าเสื่อมสภาพ  

การบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มน�้าขนาดเล็กอย่างย่ังยืน

โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีทุก 

ภาคส่วน9 เป็นต้น 

แม้สมัชชาสุขภาพจะไม่ได้มีอ�านาจบังคับให ้

หน่วยงานปฏิบัต ิเพราะเป็นกระบวนการท่ีวางอยู่บนความ

เชือ่เรือ่งการใช้อ�านาจทางสงัคม แต่อย่างน้อยท่ีสดุสมัชชา

สขุภาพกส่็งผลดงัท่ี นพ.อ�าพล จินดาวฒันะ ระบุ “ท่ีบอก

ว่ามตขิองท่ีประชมุสมชัชาสขุภาพแห่งชาตไิม่มผีลอะไรท่ี 

ครม. เห็นชอบ และไม่เคยเกิดผลในทางปฏิบัติ แต่ใน 

อ�านาจอ่อนน้ันกลับมีผล เพราะเจ้าของมติซึ่งเป็นคนท่ี

ไปร่วมผลักดันมติจะคอยติดตาม ผลักดัน และทวงถาม

ว่าส่วนราชการน้ันท�าตามมติหรือไม่ ท่ีท�ามาท้ังหมด  

พ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาติ สมชัชาสขุภาพแห่งชาต ิธรรมนูญ

สุขภาพ หรือแม้แต่เครื่องมือเอชไอเอนั้น คือ การเสริม

ความเข้มแข็งชุมชนนั่นเอง”10

สี่สถำบันด้ำนสุขภำพ: กลไกส�ำคัญ 
ของกำรปฏิรูประบบสุขภำพไทย

ในช่วงของการปฏิรูประบบสุขภาพ 4 องค์กร

ส�าคัญท่ีเป็นท้ังกลไกและเครื่องมือเชิงสถาบันในการ 

ผลักดันการปฏิรูปฯ มาอย่างต่อเน่ือง คือ 4 ส. ได้แก่ 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ส�านักงานปฏิรูป

ระบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) ท่ีต่อมากลายเป็น 

ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ(สช.) ส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ 

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)11 แม้

จะมีบทบาทและภารกิจต่างกัน แต่ท้ัง 4 สถาบันทาง

สุขภาพข้างต้นต่างยึดเอายุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขย้ือน

ภูเขาเป็นแนวทางในการปฏิรูประบบสุขภาพให้ส�าเร็จ
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86 สุขภาพคนไทย 2556

ส. ที่ 1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

จัดต้ังขึน้ตามพระราชบัญญตัสิถาบันวจัิยระบบสาธารณสขุ  

พ.ศ. 2535 เป็นองค์กรอิสระท่ีท�าหน้าท่ีทางวชิาการ ท�างาน

วจัิยเพ่ือสร้างความรูใ้นมิติต่างๆ ส�าหรบัการปฏิรปูระบบ

สุขภาพ และจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ 

ของประเทศ ภายหลังจากท่ีมี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 

พ.ศ. 2550 แล้ว สวรส.ก็ยังคงเป็นฝ่ายวิชาการเพ่ือ 

สนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายของคณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติและคณะอนุกรรมการต่างๆ รวมถึง 

การประชมุสมชัชาสขุภาพแห่งชาต ิและหันมาเน้นบทบาท

จัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรมและยั่งยืน ตาม

ยุทธศาสตร์ต่างๆ เช่น การสร้างความเป็นธรรมในระบบ 

ประกนัสขุภาพ การพัฒนาความเข้มแขง็ของระบบอภิบาล 

การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบสุขภาพชุมชน การ

พัฒนานโยบายท่ีสนับสนุนความเป็นธรรม และการพัฒนา

ระบบวิจัยสุขภาพ12

ตลอด 20 ปีท่ีผ่านมา สวรส. เป็นหัวเรือใหญ่

ของการสร้างความรูเ้พ่ือการปฏิรปูระบบสขุภาพ ท้ังยังมี

ส่วนในการจัดตั้งองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุข 

ในมิติต่างๆ มากมาย ได้แก่ ส�านักงานพัฒนานโยบาย

สุขภาพระหว่างประเทศ (International Health Policy 

Program: IHPP - 2541) สถาบันพัฒนาและรบัรองคณุภาพ 

โรงพยาบาล (สรพ. - 2542) ส�านกังานปฏิรปูระบบสขุภาพ

แห่งชาต ิ(สปรส. - 2543) ผลกัดนัพระราชบัญญตักิองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 จนน�ามาสู ่

การต้ังส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส. - 2544) พัฒนาระบบประเมนิผลกระทบด้านสขุภาพ 

(Health Impact Assessment: HIA - 2544) 

ท้ังยังจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ก�าลงัคนด้านสขุภาพ

แห่งชาติ (2550) และส�านักงานวจัิยและพัฒนาก�าลงัคน

ด้านสขุภาพ (สพค.) แผนงานความร่วมมอืภูมิภาคเอเซยี

การวิจัยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่อุบัติซ�้า (2550) สถาบัน

สุขภาพวิถีไทย (2550) โครงการประเมินเทคโนโลยี 

และนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and 

Technology Assessment Program หรอื HITAP - 2550) 

แผนงานวิจัยและพัฒนาระบบยา (2552) ส�านักงาน

พัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาต ิ

(2553 - 2555) เป็นต้น13

ปัจจุบัน สวรส. มอีงค์กรท่ีเรยีกว่า “เครอืสถาบัน”  

ท้ังหมด 7 องค์กร ประกอบด้วย ส�านักงานกลางสารสนเทศ

บรกิารสขุภาพ (สกส.) ส�านักงานพัฒนาระบบตรวจสอบ 

การเบิกจ่ายเงนิค่ารกัษาพยาบาล (สพตร.) สถาบันพัฒนา 

การคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ (สคม. - 2550) ส�านักงาน 

วจัิยเพ่ือการพัฒนาหลกัประกนัสขุภาพไทย (สวปก. - 2548) 

สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ. - 2548) ศูนย์

พัฒนากลุ่มโรคร่วมไทย (ศรท. - 2554) และศูนย์พัฒนา

มาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท. - 2555)14

ส. ท่ี 2 สำานักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ 

(สช.) ท่ีปรับสถานะจาก สำานักงานปฏิรูประบบสุขภาพ

แห่งชาต ิ(สปรส.) ตัง้ขึน้ตามระเบียบส�านักนายกรฐัมนตรี 

เป็นส�านักงานอิสระใน สวรส. ท�าหน้าท่ีส่งเสริมการ 

มีส่วนร่วมในการปฏิรูประบบสุขภาพจากทุกภาคส่วน  

เมื่อแรกตั้งในปี 2543 นั้น สปรส. มีภารกิจส�าคัญ คือ 

ยกร่าง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติให้ส�าเร็จภายใน 3 ปี  

ด้วยการสร้างกระแสการปรับเปลี่ยนวิธีคิดด้านสุขภาพ 

ของคนไทย จากการซ่อมสุขภาพสู่การสร้างสุขภาพ  

ผ่านยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขย้ือนภูเขา สนับสนุน 

การเคลือ่นไหว สร้างการมส่ีวนร่วมของประชาชน ชมุชน 

สังคม และองค์กรที่เกี่ยวข้องให้ร่วมตัดสินใจ สนับสนุน

กิจกรรมทางวิชาการเพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้เพ่ือการ

ปฏิรูประบบสุขภาพ และสร้างความร่วมมือระหว่างภาค

ประชาสังคม ชุมชน ภาคการเมือง ภาคราชการ ภาค

วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงหน่วยงานและองค์กรต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันการปฏิรูประบบสุขภาพร่วมกัน

ภายหลังจาก พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ตรา 

ออกเป็นกฎหมายในปี 2550 สปรส. ก็เปลี่ยนสถานะมา

เป็น ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  

มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ เป็นนิติบุคคลในก�ากับ

นายกรัฐมนตรี ท�าหน้าท่ีเป็นองค์กรเลขานุการให้กับ 

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) มีภารกิจหลัก 

คอื สร้างและจัดการความรูเ้พ่ือการพัฒนาระบบสขุภาพ  

สนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพผ่าน
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875 สถานการณ์เด่นในรอบทศวรรษ

กระบวนการสมัชชาสุขภาพและการประเมินผลกระทบ

ด้านสุขภาพ (เอชไอเอ) การสร้างความร่วมมือทางสงัคม

และการสือ่สารสาธารณะ และการบรหิารจัดการ ประสาน

งานระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง15 

ส. ท่ี 3 สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิ 

สุขภาพ (สสส.) จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 อยู่ภายใต ้

การก�ากับดูแลของนายกรัฐมนตรี ได้รับเงินทุนหลักจาก

ค่าธรรมเนียมท่ีเก็บเพ่ิมจากภาษีสรรพสามิตยาสูบและ 

สรุาในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี มาจัดการเป็นกองทุนสนับสนุน 

ขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ และกระตุ้น 

ให้ประชาชนลดละเลิกพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ สสส. 

ถือเป็นองค์กรท่ีจัดสรรทุนในลักษณะ “น�้ามันหล่อลื่น” 

และ “ตัวเร่งปฏิกริยา” ให้แก่ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ  

ภาควชิาการ และภาคประชาสงัคมจ�านวนมาก เพ่ือเป็น

พลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ ตาม

ยุทธศาสตร์ “ไตรพลัง” อันได้แก่ พลังปัญญา หรือ 

การขยายพ้ืนท่ีทางปัญญา โดยพัฒนาองค์ความรู้อย่าง

เพียงพอและเท่าทันจากทุกภาคส่วนของสงัคม พลงัสงัคม 

หรือการขยายพ้ืนท่ีทางสังคม ให้เกิดการระดมพลังจาก 

ภาคเีครอืข่าย รณรงค์ และเฝ้าระวงัเพ่ือสร้างเสรมิสขุภาพ

อย่างต่อเน่ือง และพลังนโยบาย หรือการขยายพ้ืนท่ี 

การมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ16

ปัจจุบัน สสส. จัดสรรทุนสนับสนนุตามเป้าประสงค์ 

6 ประการ ผ่าน 13 แผนด�าเนินงาน ใน 11 ส�านัก17 

ดังนี้ คือ 

- เป้าประสงค์ 1 ลดปัจจัยเสี่ยงหลัก ประกอบ 

ด้วย 4 แผน คอื แผนควบคมุการบรโิภคยาสบู แผนควบคมุ

การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แผนการสนับสนุนการ 

ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและภัยพิบัติ และแผนส่งเสริม

การออกก�าลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ

- เป้าประสงค์ 2 พัฒนากระบวนการลดปัจจัย

เสี่ยงทางสุขภาพอ่ืนๆ ประกอบด้วยแผนควบคุมปัจจัย

เสีย่งทางสขุภาพ และแผนสขุภาวะประชากรกลุม่เฉพาะ

- เป้าประสงค์ 3 พัฒนาต้นแบบสขุภาวะ ประกอบ 

ด้วย 3 แผนหลกั คอื แผนสขุภาวะชมุชน แผนสุขภาวะ

เดก็ เยาวชน และครอบครวั และแผนสร้างเสรมิสขุภาวะ

ในองค์กร

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
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88 สุขภาพคนไทย 2556

- เป้าประสงค์ 4 ขยายโอกาสในการสร้างนวตักรรม 

ได้แก่ แผนสนับสนุนโครงการเปิดรบัท่ัวไปและนวตักรรม

- เป้าประสงค์ 5 สร้างความตื่นตัวและค่านิยม

ใหม่ในสังคม ได้แก่ แผนสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม

- เป้าประสงค์ 6 ส่งเสริมสมรรถนะของระบบ

สุขภาพและบริการสุขภาพ ประกอบด้วยแผนสนับสนุน

การสร้างเสรมิสขุภาพผ่านระบบบรกิารสขุภาพ และแผน

พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนเพ่ือการสร้างเสริมสุข

ภาพ18

และ ส. ท่ี 4 สำานักงานหลักประกันสุขภาพ 

แห่งชาติ (สปสช.) นับแต่การริเริ่มโครงการ 30 บาท 

รักษาทุกโรค ตามนโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ  

ชนิวตัรในช่วงปี 2544 - 2545 ซึง่ถอืเป็นหน่ึงการเปลีย่นแปลง

ครั้งส�าคัญของระบบบริการสาธารณสุขไทย ท่ีคนไทย 

มสีทิธิเข้าถงึบรกิารสขุภาพตามมาตรฐานชดุสทิธิประโยชน์

ด้านการรกัษาเดยีวกนัได้อย่างท่ัวถึงท่ัวประเทศ ต่อเน่ือง 

ด้วยการออกพระราชบัญญติัหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

พ.ศ. 2545 ถ่ายโอนภารกจิการสร้างหลกัประกนัสขุภาพ 

ถ้วนหน้าจากกระทรวงสาธารณสุข ไปสู่โครงสร้างใหม่ที่

ด�าเนนิงานโดยคณะกรรมการหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ 

คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ 

สาธารณสุข และส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ระบบบริการสาธารณสุขไทยก็เปลี่ยนโฉมไปอย่างสิ้นเชิง 

ด้วยการปฏิรปูระบบจัดการการคลงัของระบบบรกิาร และ

การสร้างความเข้มแข็งให้กับบริการปฐมภูมิ

การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเป็น 

การสร้างความสัมพันธ์แบบใหม่ในระบบบริการสุขภาพ 

โดย สปสช. อยู่ในฐานะผู้ซื้อบริการที่จ่ายเงินให้กับผู้ให้

บริการสุขภาพตามเงื่อนไข เพ่ือจัดบริการสุขภาพให้กับ

ประชาชนตามสทิธิประโยชน์ เป็นการใช้กลไกทางการเงนิ

เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างท่ัวถึง  

เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ 

กว่าทศวรรษท่ีผ่านมา การสร้างหลักประกัน

สขุภาพแห่งชาตไิด้จัดระบบบรกิารสขุภาพให้กับประชาชน 

ให้มีสิทธิเข้าถึงบริการท่ีครอบคลุมการรักษา ส่งเสริม 

ป้องกัน และฟื้นฟู โดยเฉพาะการรักษาโรคเฉพาะท่ีมี 

ค่าใช้จ่ายสงู เช่น โรคกล้ามเนือ้หัวใจขาดเลอืดเฉยีบพลนั

และโรคหลอดเลือดสมอง เอดส์ วัณโรค มะเร็ง ไตวาย 

เรือ้รงั เบาหวานและความดนัโลหิตสูง การบาดเจ็บจาก

อุบัติเหตุ เป็นต้น 

รวมท้ังมกีารขยายสทิธิประโยชน์ในการปลกูถ่าย

อวัยวะเพ่ิมเติม คือ การผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจและปอด  

และผ่าตัดปลูกถ่ายตับในเด็ก (อายุไม่เกิน 18 ปี) ผู้ที่มี

สิทธิตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มขึ้นจาก 45.35 

ล้านคน ในปี 2545 เป็น 48.12 ล้านคน ใน พ.ศ. 2554  

ครอบคลมุผู้ท่ีไม่มหีลกัประกนัสขุภาพใดๆ คดิเป็นร้อยละ 

99.95 ไม่นับรวมบุคคลท่ีรอพิสูจน์สถานะ คนไทยใน 

ต่างประเทศ และคนต่างด้าว19 โดยสิทธิหลักประกัน

สุขภาพถ้วนหน้าล่าสุดมีการปรับเพิ่มขึ้น 12 ข้อ คือ20 

1. เจ็บป่วยฉกุเฉนิถงึชวีติ รบับรกิารท่ีใดก็ได้ตาม

ที่จ�าเป็น ไม่ต้องส�ารองจ่าย 

2. ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการดูแลเท่าเทียมกันทุกสิทธิ 

เชื่อมข้อมูลผู้ป่วยแบบออนไลน์ ย้ายสิทธิ 

หรือย้ายท่ีอยู่ก็จะได้รับบริการต่อเนื่องไม่ต้อง 

เริ่มต้นใหม่ 

3. ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายทุกสิทธิทุกคน 

ใช้หลักเกณฑ์เดียวกันในการขอรับบริการ  

ได้รับการดูแลต่อเนื่องแม้เปลี่ยนสิทธิ 

4. ผู้ป่วยทุกคนทุกสิทธิได้รับยาท่ีจ�าเป็นอย่าง 

เท่าเทียมตามมาตรฐานการรักษา 

5. จัดระบบปรกึษาออนไลน์จากแพทย์ผู้เชีย่วชาญ

ผ่านระบบแพทย์ทางไกล ระหว่างหน่วยบรกิาร 

ปฐมภูมิใกล้บ้านกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่  

ซึ่งจะพัฒนาให้ครอบคลุมท่ัวประเทศภายใน  

2 ปี 

6. เพ่ิมคุณภาพอาหารสุขภาพแก่ผู ้ป ่วยท่ีพัก 

รักษาตัวในโรงพยาบาล 

7. ผู้ป่วยอายุ 70 ปีขึ้นไป ได้รับบริการช่องทาง

พิเศษ ไม่ต้องเข้าคิวรอในโรงพยาบาลรัฐ 

8. สามารถรับบริการท่ีหน่วยบริการใกล้บ้าน 

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายกว่า 4 เท่าตัว 
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9. เปลี่ยนหน่วยบริการได้บ่อยขึ้น ปีละไม่เกิน  

4 ครั้ง กรณีเปลี่ยนท่ีอยู่ก็เลือกหน่วยบริการ

ได้ปีละไม่เกิน 4 ครั้ง 

10. ใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการลงทะเบียน

สิทธิหรือเปลี่ยนหน่วยบริการ 

11. โรงพยาบาลในสงักดัตัง้แต่โรงพยาบาลชมุชน

ขึน้ไปให้บรกิารผู้ป่วยนอกโดยไม่หยุดพักเท่ียง 

12. ประชาชนจะได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพ 

ลดความเสี่ยง เพื่อป้องกันโรคเรื้อรัง

ท้ังน้ี นโยบาย 30 บาท รกัษาทุกโรคได้ปรบัเปลีย่น 

ให้ยกเลิกการเก็บเงิน 30 บาท ในช่วงรัฐบาล คมช.  

ปี 2550 แต่ต่อมารัฐบาลพรรคเพ่ือไทยได้ปรับเปลี่ยน 

เป็นโครงการร่วมจ่ายค่าธรรมเนียม 30 บาท เม่ือวันท่ี  

1 กันยายน 2555 ในระดับโรงพยาบาลชุมชนจนถึง 

โรงพยาบาลท่ัวไป โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาล

เอกชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยประชาชนจะร่วมจ่าย 30 

บาท ในกรณีท่ีมีการรับยาเท่าน้ัน และยังคงยกเว้นการ

ร่วมจ่ายส�าหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิยกเว้น 21 กลุ่ม21 

ประเด็นท้าทายและขวากหนามการปฏิรูป
ระบบสุขภาพในทศวรรษหน้า

การปฏิรูประบบสุขภาพท่ีผ ่านมาเกิดจาก 

การประสานพลังจาก 3 ภาคส่วน ท่ีช่วยกันขับเคลื่อน 

มายาวนาน รูปธรรมของการปฏิรูประบบสุขภาพแม้เริ่ม

เห็นผลประจักษ์ แต่กเ็ผชญิกับความท้าทายหลายประการ  

ท้ังในส่วนของการสร้างองค์ความรู้เพ่ือรองรับการปฏิรูป

ระบบสขุภาพ การพฒันาและตดิตามนโยบายสาธารณะ

จากการถกแถลงของภาคประชาสังคม การประสานกับ

ฝ่ายก�าหนดนโยบายเพ่ือน�าข้อเสนอและมติต่างๆ ไปสู่

การปฏิบัตขิองหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องต่างๆ ดงัท่ี อภิสทิธ์ิ 

เวชชาชีวะ กล่าวไว้ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 

2553 ว่า 

“ประเดน็ความท้าทายจากน้ีไปกค็อื การเชือ่มโยง 

งานของสมชัชาสขุภาพเข้ากบัภาคส่วนต่างๆ โดย

เฉพาะส่วนของภาครฐั หลายประเดน็เกีย่วข้องกบั

หลายกระทรวง หลายมติ ิและยังมเีรือ่งผลประโยชน์

เข้ามาเก่ียวข้องด้วย...ผมคดิว่าโจทย์ใหญ่ท่ีสดุ คอื  

เราต้องหารปูแบบวธีิการในการท�างานเพ่ือท่ีจะน�า

เอาข้อมตท้ัิงหลายไปเชือ่มโยงกบัผู้ท่ีเกีย่วข้อง เพ่ือ

ผลักดันให้เป็นรูปธรรม...”22

แต่ประเดน็ท่ีหลายฝ่ายก�าลงัจับตาดอูย่างใกล้ชดิ

ก็คือ การเมืองและความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นในการปฏิรูป 

ระบบสขุภาพเอง เน่ืองจาก สปสช. เป็นผู้ซือ้และต่อรอง

ราคาบริการสาธารณสุขแทนประชาชน ต่อรองให้ได้ยา 

ราคาถกู เพ่ือลดต้นทุนให้กบัท้ังโรงพยาบาลและประชาชน

เอง จึงสร้างความขดัแย้งเชงิผลประโยชน์กบัภาครฐัและ

ภาคเอกชน ท้ังกระทรวงต่างๆ โรงพยาบาลท่ีเป็นผู้ให ้

บริการ และบริษัทยา ที่เสียผลประโยชน์จากการด�าเนิน

นโยบายหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า23 เช่น ต่อรองราคา 

ยากระตุ้นสร้างเม็ดเลือดแดงในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง จาก 

670 บาทต่อขวด เหลอืเพียง 228.50 บาทต่อขวด ในปี 

2554 ต่อรองลดราคาสายสวนหัวใจส�าหรับผู้ป่วยหัวใจ 

ขาดเลือด จาก 70,000 - 80,000 บาทต่อชุด เหลือเพียง

ไม่ถงึ 30,000 บาท (ผลติในอเมรกิา) ต่อรองราคาเลนส์

แก้วตาเทียมแบบอ่อน จากราคา 40,000 - 50,000 บาท 

เหลือเพียง 2,800 บาท24 เป็นต้น

นอกจากนี้ การที่ สปสช. มีหลักในการจ่ายเงิน 

เดอืนและค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสขุ โดยผูกไปกบั

งบประมาณค่าใช้จ่ายรายหัว เพ่ือไม่ให้แพทย์กระจุกตัว

ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเมือง กลายเป็นประเด็นขัด

แย้งและข้ออ้างในการท�าให้หน่วยบริการประสบปัญหา 

ขาดทุนเสมอมา ท่ามกลางข้อสงสัยในเรื่องการบริหาร

จัดการของโรงพยาบาลเอง25

ประเด็นท้าทายส�าคัญอีกประการหน่ึงของ 

การปฏิรปูระบบสขุภาพท่ีผ่านมา คอืภาพท่ีถกูมองว่าเป็น 

การผูกขาดการก�ากับทิศทางการปฏิรูปของแพทย์ใน 

หน่วยงาน 4 ส. ชมรมแพทย์ชนบท และองค์กรพัฒนา

เอกชนด้านสาธารณสุข จึงกลายเป็นแรงต้านเพ่ือเข้ามา

ช่วงชิงสภาวะการน�า จากท้ังฝ่ายการเมืองท่ีสูญเสีย 

อ�านาจในการให้นโยบายและใช้จ่ายงบประมาณ กระทรวง
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สาธารณสุขท่ีถูกลดบทบาทเหลือเพียงเป็นผู้ให้บริการ  

สญูเสยีอ�านาจท้ังในการวางนโยบายและบรหิารงบประมาณ 

และสมาคมวิชาชีพ (แพทย์) ท่ีเห็นขัดแย้งในประเด็น

การฟ้องร้องแพทย2์6 

พลังต่อต้านเพ่ือเปลี่ยนแปลงขั้วอ�านาจในการ 

ปฏิรปูระบบสขุภาพ เริม่ส่งสญัญาณให้เห็นชดัเจนมากขึน้

ในการแต่งต้ังคณะกรรมการหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ

เพ่ือเปลีย่นแปลงทิศทางการท�างานด้านหลกัประกนัสขุภาพ 

ของประเทศ และบรหิารงบประมาณบรกิารสขุภาพจ�านวน

กว่าสองแสนล้านบาท27 หากมีการรวม 3 กองทุน ให้ 

สปสช. บริหารในอนาคต

ก้าวย่างสู ่ทศวรรษท่ีสองของการปฏิรูประบบ

สุขภาพไทย จึงเรียกได้ว่าคงเป็นก้าวท่ีเดินอยู่ท่ามกลาง

ขวากหนามรายล้อม แม้การปฏิรปูท่ีผ่านมามภีาคการเมือง 

เป็นส่วนริเริ่มและหนุนเสริมท่ีส�าคัญ แต่สถานการณ์

ปัจจุบันดูเหมือนภาคการเมืองกลับต้องการเข้ามายึดกุม

และครอบง�าการด�าเนินงานขององค์กร 4 ส. ให้ได้บ้าง

ในบางระดับ ไม่ว่าจะด้วยเจตนาใดๆ ก็ตาม 

ทว่า บนเจตนารมณ์ของการปฏิรปูระบบสขุภาพ 

ท่ีเน้นให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมสร้างและผลกัดนันโยบาย

สาธารณะท่ีเกีย่วกบัสขุภาวะ เน้นการจัดระบบหลกัประกนั 

สุขภาพให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพอย่าง

ถ้วนหน้าและมีคุณภาพ เน้นการขับเคลื่อนสุขภาวะทุก

มิติบนพ้ืนฐานของการใช้ความรู้และศีลธรรมเป็นหลัก 

ความต้ังใจมั่นเหล่าน้ีเชื่อได้ว่า น่าจะเป็นแรงผลักดัน

ส�าคัญท่ีท�าให้ภารกิจการปฏิรูประบบสุขภาพสามารถ

ด�าเนินต่อเนื่องไปได้ในทศวรรษต่อไป
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นโยบายแทรกแซงการค้าข้าวของทุกรัฐบาลได้รับการวิพากษ์วิจารณ์เสมอมา มากบ้างน้อยบ้างตามอคติทาง 

การเมืองของผู้วิจารณ์ ส่วนใหญ่ในอดีตการวิจารณ์มักเป็นเรื่องปัญหาเชิงเทคนิคในการปฏิบัติ เช่น รัฐบาล 

ให้ราคาต่ำาไปบ้างสูงไปบ้าง เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นบ้าง แต่การวิพากษ์วิจารณ์โครงการรับจำานำาข้าวทุกเม็ดของ

รัฐบาลยิ่งลักษณ์ในปี 2555 ที่ผ่านมานั้นเป็นไปอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งทั้งในเชิงหลักการและในเชิงปฏิบัติ

วิวำทะแห่งปีว่ำด้วย
กำรรบัจ�ำน�ำขำ้วของ

รัฐบำลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
คนไทยผลิตข้าวมานานหลายศตวรรษ แต่เริ่มผลิตและค้าขายข้าวเชิงพาณิชย์จริงจัง 

ราวปี พ.ศ. 2398 เม่ือมีสนธิสัญญาเบาร่ิง แต่ประสบการณ์การค้าขายข้าวทัง้ตลาดภายในและ 

ตลาดโลกกว่า 150 ปีท่ีผ่านมานัน้ ดูจะไม่ช่วยให้ไทยมีระบบการค้าข้าวท่ีมีประสิทธิภาพพอ 

ที่จะท�าให้ชาวนา-กระดูกสันหลังของชาติมีรายได้ที่ดีหรือเพียงพอต่อการด�ารงชีพเลย รัฐบาล 

ทุกยุคทุกสมัยจึงต้องช่วยเหลือเข้าแทรกแซงการค้าขายข้าวด้วยวิธีการแตกต่างกันไป แต่ไม่มี
ครัง้ไหนที่สังคมไทยจะถกเถียงกันเรื่องนโยบายแทรกแซงการค้าข้าวดุเดือดเท่าครัง้นี้

1

http://www.sxc.hu
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เสียงส่วนใหญ่ท่ีปรากฏในท่ีสาธารณะหรือตาม

สือ่มวลชนท่ัวไปคัดค้านโครงการน้ีและต้องการให้เลกิไป  

ด้วยเหตผุลว่าชาวนา (จน) ไม่ได้ประโยชน์จากโครงการน้ี

มากนกั ก่อให้เกดิภาระหน้ีสนิในระบบเศรษฐกิจไทย และ 

ท่ีหนกัท่ีสดุคอืโครงการนีท้�าลายระบบการค้าข้าวของไทย

ที่พัฒนามานานแล้ว 

ขณะท่ีเสยีงส่วนน้อยท่ีปรากฏในสาธารณะสนับสนุน

โครงการน้ี เพราะเห็นว่าช่วยยกระดับรายได้ให้ชาวนา  

ไม่ว่าจนหรือรวย ช่วยเฉลี่ยกระจายผลประโยชน์จาก 

การค้าข้าวท่ีกระจุกเฉพาะคนกลุ่มเดิมๆ ออกไป และ 

ท่ีส�าคญัคอื ช่วยสร้างความเข้มแขง็และอ�านาจการต่อรอง

ทางการเมืองให้ชาวนาไทยอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน ดังท่ี

กระทรวงพาณิชย์ระบุว่า “...ต้นทางเกษตรกรขายข้าว 

ได้ราคาสูงขึน้ มเีงนิจบัจ่ายใชส้อยมากขึน้ ระบบคา้ขา้ว 

ในประเทศและส่งออกขายได้ราคาสูงขึ้น และรัฐบาล 

เก็บภาษไีด้มากขึน้ รวมๆ กันแล้วถือว่าโครงการไม่ขาดทุน

เพราะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมข้าวทั้งระบบ”1

จ�ำน�ำข้ำว ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้น
โครงการแทรกแซงตลาดข้าวโดยการรบัจ�าน�าน้ัน

มิได้ปรากฏเป็นครั้งแรกในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

แต่อย่างใด หากเคยมมีาก่อนหน้าน้ีนานแล้ว มกีารเลกิล้ม

และรื้อฟื้นรวมไปถึงปรับปรุงน�ามาใช้ใหม่อยู่เสมอๆ ใน

ระยะ 30 - 40 ปีที่ผ่านมา

การรับจ�าน�าข้าวเริ่มขึ้นเมื่อปี 2513 - 2514 โดย 

จ�าเนียร สาระภาค ผู้จัดการธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สมัยน้ันเห็นว่าข้าวออกมา 

สู ่ตลาดในช่วงต้นฤดูมีปริมาณมากท�าให้ราคาตกต�่า  

จึงให้ชาวนาเอาข้าวมาจ�าน�ากับ ธ.ก.ส. ไว้ก่อนแล้วค่อย

ไถ่ถอนออกไปขายเมื่อราคาตลาดดีขึ้นในอีก 3 - 4 เดือน 

ถัดมา ต่อมาในปี 2517 พล.ร.อ.สนธิ บุณยะชัย เป็น

ประธานกรรมการนโยบายข้าว ตอนน้ันราคาข้าวต่อเกวยีน 

ไม่ถึง 2,000 บาท พ่อค้าคนกลางอ้างว่าราคาตลาดโลก

ตกต�า่ ธ.ก.ส. จึงเริม่รบัจ�าน�าข้าวเพ่ือดงึปรมิาณข้าวออก

จากตลาดท�าให้อุปสงค์ข้าวเพิ่มขึ้น2

ที่มา: คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ. 2555. รู้ลึก รู้จริง จ�ำน�ำข้ำว. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ, หน้า 8-9.
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1
2

กรมส่งเสริมการเกษตร
1.ขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่อ�าเภอโดยผ่าน
2.ออกหนังสือรับรองเกษตรกร

ออก
ใบรับรอง
เกษตรกร

พร้อมจ�านวน
ผลผลิต

สุ่มตรวจ

5 เสือ

10% 10%

4

3

ธกส.

โรงสี/จุดรับจ�าน�า (3.1) ขาเข้า

เกษตรกรรับเงิน

คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด
จ�าน�าใบประทวน

จ�าน�าข้าวเปลือก

เกษตรกร

เปิดบัญชี

สมัคร

สมาชิก

ชั่งน�้าหนักวัด

ความชื้น/สิ่งปน 

ตรวจสอบ

เอกสาร

หลักฐาน

ธกส. โอน

เงินเข้าบัญชี

เกษตรกร

จ่ายเงินให้

เกษตรกร

เกษตรกร
* ได้ใบรับรองเกษตรกร

* รับใบประทวน

* รับเงิน

67 กรมการค้าต่างประเทศ /
คณะกรรมการระบายข้าว 

ผู้ส่งออก/ผู้ค้า

ข้าวออกจากคลัง

เกษตรกร
ขึ้นทะเบียน

ที่เกษตรอ�าเภอ

ประชาคม
5 เสือ

1.ปลัด อบต.
2.เกษตร
อ�าเภอ
3.ก�านัน

4.ผู้ใหญ่บ้าน
5.ธกส.

* คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว

G to G เปิดประมูล
เสนอ

ยุทธศาสตร์

ระบาย

บริโภคใน

ประเทศ

ส่งออกไป

ต่างประเทศ

ตรวจสอบ

คุณภาพ

น�้าหนัก

โรงสี/จุดรับจ�าน�า (3.2) ขาออก
คลังสินค้ากลาง
อตก./อคส.

* คณะท�างานฯระดับอ�าเภอ
* คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด
* คณะอนุกรรมการติดตามก�ากับดูแลและให้
  ความเป็นธรรมแก่เกษตรกร  ณ จุดรับจ�าน�า
* คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลการรับจ�าน�าข้าว
* คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลการสั่งสีแปรสภาพ                               
   และการส่งมอบข้าว

* คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัด
* คณะอนุกรรมการก�ากับดูแลการรับจ�าน�าข้าว

ตรวจสอบ

เอกสาร

ใบรับรอง

เกษตรกร

ใบประทวน 

อคส. เซ็นต์

รับรอง

ออกใบชั่ง          
ใบรับของให้

เกษตรกร

5  สิงห์ โรงสี
5 สิงห์ 

* โรงสี *อตก./
อคส. *ต�ารวจ  

*เกษตรกร 
*ข้าราชการ  จว.

3
คลังสินค้า

กลาง
ข้าวสาร

ปลายข้าว

โรงสี

สั่งสีแปร

ข้าวเปลือก 

ทุก 7 วัน
อ.ต.ก./

อคส.

โรงสี

ตรวจสอบ

คุณภาพ
ตรวจสอบ

คุณภาพ

รมยา

Survey

รักษา

คุณภาพ

  *อคส.

*จังหวัด

*Surveyer

น�้าหนักหาย

ข้าวเสียหาย

5

* คณะอนุกรรมการ
   ตรวจสอบระดับต�าบล
* คณะอนุกรรมการฯ
   ระดับจังหวัด

ภาพรวมโครงการรบัจ�าน�าข้าว
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94 สุขภาพคนไทย 2556

ในสมัย พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายก 

รัฐมนตรีก็เคยมีนโยบายรับจ�าน�าข้าวเช่นกัน แต่ราคา

จ�าน�าไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาตลาดและต้องไถ่ถอน

คืนไป ซึ่งได้ผลดี ทุกรัฐบาลจึงใช้เป็นมาตรการเสริมใน

ช่วงท่ีราคาพืชผลตกต�า่ ต่อมาคณะกรรมการนโยบายข้าว 

แห่งชาติใช้เงินกองทุนให้ ธ.ก.ส. รับจ�าน�าโดยรัฐบาล 

จ่ายดอกเบ้ียให้ และเพ่ิมราคาจ�าน�าจากร้อยละ 80 เป็น

ร้อยละ 90 เป็นร้อยละ 100 ของราคาตลาด โดยใช ้

โรงสขีองเอกชนเก็บเพราะยุ้งฉางชาวนาไม่พอ ให้องค์การ

ตลาดเพ่ือเกษตรกรกับ ธ.ก.ส. ออกใบประทวนไปกู้เงิน

จาก ธ.ก.ส.3

ในช่วงปี 2547 - 2548 สมยัรฐับาล พ.ต.ท.ทักษณิ 

ชินวัตร ราคารับจ�าน�าข้าวปรับสูงขึ้นมาก เช่น ข้าว 

หอมมะลิราคา 7,000 - 10,000 บาทต่อเกวียน ข้าวนาปี 

5,300 - 6,600 บาทต่อเกวยีน สมยั พล.อ.สรุยุทธ์ จุลานนท์ 

เป็นนายกรัฐมนตรี เห็นว่าใช้งบประมาณมากค่าบริหาร 

จัดการกส็งูจึงปรบัราคารบัจ�าน�าลง ต่อมาในสมยัรฐับาล

อภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ ไม่ใชน้โยบายรบัจ�าน�าข้าว แต่ใชว้ธิี

ชดเชยราคาส่วนต่างให้ชาวนาและในบางปีส่วนต่างจาก

ราคาตลาดไม่มากนัก

แต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ปรับเปลี่ยนการ

รบัจ�าน�าข้าวไปโดยสิน้เชงิ โดยรบัจ�าน�าทุกเมลด็ไม่จ�ากัด 

จ�านวนและให้ราคาสูงกว่าตลาดค่อนข้างมาก ในทาง

ปฏิบัติจึงเท่ากับว่ารัฐบาลรับซื้อข้าวจากชาวนา เพราะ 

โอกาสท่ีชาวนาจะไถ่ถอนข้าวคืนเพ่ือไปขายในตลาดน้ัน

เป็นไปได้น้อยมาก และแทบไม่มโีอกาสเลยท่ีราคาตลาด

จะขึ้นมาเสมอหรือมากกว่าราคาที่รัฐบาลรับจ�าน�า

ค�ำถำมท่ีรฐัตอ้งอธิบำยของนโยบำยรบัจ�ำน�ำ
ข้ำว

เมือ่โครงการรบัจ�าน�าข้าวเริม่ต้นขึน้ เสยีงคดัค้าน 

ก็ดังขึ้นเซ็งแซ่ โดยเฉพาะจากฟากฝั่งของนักวิชาการ 

ด้านเศรษฐศาสตร์และพรรคฝ่ายค้าน ซึ่งตั้งค�าถามกับ

การด�าเนินโครงการของรัฐบาลท่ีจะก่อให้เกิดปัญหาใน

ประเด็นต่อไปนี้

1. ภาระทางการเงินการคลัง ท่ีรัฐต ้องหา 

งบประมาณมาใช้ในการรบัจำานำาข้าว คาดว่า 2 ฤดกูาลของ 

การรบัจ�าน�าข้าวท่ีผ่านมา (นาปี 2554/2555 และนาปรงั

ปี 2555) ใช้จ่ายเงินเพื่อการนี้ไปแล้ว 2.6 แสนล้านบาท

โดยประมาณ และเม่ือส้ินสุดโครงการจ�าน�าฤดูนาปรัง 

ปี 2555 ในวันท่ี 15 กันยายน 2555 สถาบันวิจัยเพ่ือ 

การพัฒนาประเทศไทยประมาณการว่ารัฐบาลจะต้อง 

ใช้งบประมาณถงึ 3 แสนล้านบาท4 ธนาคารโลกได้ศกึษา

ผลกระทบโครงการรับจ�าน�าข้าวในฤดูกาล 55/56 โดย

คาดว่ารฐับาลต้องใช้งบประมาณท้ังสิน้ 432,000 ล้านบาท  

หรอืประมาณร้อยละ 3.8 ของผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  

(จีดพีี) ในการรบัจ�าน�าข้าว สงูกว่าฤดกูาลปีก่อนท่ีรฐัใช้เงนิ 

ในการรบัจ�าน�า 376,000 ล้านบาท หรอืร้อยละ 3.4 ของ

จีดีพ5ี 

2. ภาระในการจัดเก็บข้าวจากการรับจำานำา 

ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ข้อมลูว่า ในปี 2555 ปรมิาณ

ข้าวเปลอืกรุน่นาปรงัเกอืบท้ังหมดเข้าสูโ่ครงการรบัจ�าน�า 

ส่งผลให้ ณ วนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2555 สตอ็กข้าวสาร

ของทางการไทยมีจ�านวนประมาณ 14 ล้านตัน ในจ�านวนน้ี 

เป็นสต็อกเดิมก่อนปี 2554 จ�านวน 2 ล้านตัน ขณะที่

กระทรวงพาณชิย์ระบุว่า โกดงักลางในการเก็บสตอ็กข้าว

ท้ังระบบท้ังของรัฐและเอกชนสามารถรองรับข้าวสาร 

ได้ปริมาณมากถึง 30 ล้านตัน จึงไม่มีปัญหาเรื่อง 

การจัดเก็บ6

3. ภาวะขาดทุนจากความสามารถระบายข้าว

จากสตอ็กท่ีมอียู่ไม่ได้ท้ังหมดหรอืได้ในราคาต�า่ เน่ืองจาก

ราคาท่ีตัง้ไว้สงูกว่าตลาดค่อนข้างมาก กติตริตัน์ ณ ระนอง  

รองนายกรฐัมนตรกีล่าวว่ารฐับาลจะประสบกับการขาดทุน

จากโครงการนี้ประมาณ 50,000 ล้านบาท แต่ อัมมาร 

สยามวาลา นักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา

ประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ เห็นว่ารัฐน่าจะขาดทุน

มากกว่า 1 แสนล้านบาท “การรับจ�าน�าข้าว เกษตรกร

ปลูกข้าวไม่จ�ากัด รัฐบาลรับจ�าน�าทุกเมล็ด ย่ิงนานวัน

รัฐบาลก็ย่ิงมีข้าวมาก ขณะท่ีการระบายข้าวย่ิงนานวัน 

ย่ิงได้น้อย เพราะรัฐขายข้าวขาดทุนไม่ได้ ก็เป็นปัญหา

รัดคอรัฐบาลให้จมกองข้าวตายในที่สุด”7
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9510 สถานการณ์เด่นในรอบปี

4. การสูญ เสี ย โอกาสในตลาดข ้ า ว โลก  

การรับจ�าน�าข้าวทุกเมล็ดของรัฐบาลย่ิงลักษณ์ท�าให ้

ภาครฐัมภีาระในการหาตลาดระบายข้าวท่ีรบัจ�าน�ามา มี

ข้อถกเถียงและวิพากษ์วิจารณ์ถึงความสามารถขายข้าว

ในตลาดต่างประเทศของภาครฐัอย่างกว้างขวาง ส่วนใหญ่ 

มองว่าภาครัฐไม่มีความสามารถในการขายข้าวเท่ากับ 

ภาคเอกชน การค้าขายแบบรัฐต่อรัฐเป็นอีกค�าถามหน่ึง 

รัฐบาลอ้างว่าสามารถขายข้าวในสัญญาแบบรัฐต่อรัฐได้

ในปรมิาณมากไปยังหลายประเทศรวมท้ังจีน แต่ภายหลงั 

ก่วน มู ่เอกอัครทูตจีนประจ�าประเทศไทยออกมาให้ข้อมลู

ว่ารัฐบาลจีนไม่ได้ซื้อข้าวแบบรัฐต่อรัฐกับประเทศไทย  

มแีต่ภาคเอกชนเท่าน้ันมาซือ้และไม่ได้ซือ้ในปรมิาณมาก8

คณะกรรมการนโยบายข้าว (กขช.) ได้จัดท�า

หนังสอื “รูล้กึ รูจ้รงิ จ�าน�าข้าว” เพ่ือชีแ้จงข้อมลูโครงการ  

รวมถึงชี้แจงการระบายข้าวเพ่ือแก้ปัญหาข้าวล้นสต็อก 

ระบุว่ามีการเจรจาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ ต้ังแต่วันท่ี 1  

มกราคมถึง 18 ตุลาคม 2555 มีการลงนามสัญญาซื้อ

ขายข้าวแบบน้ีปริมาณ 7.328 ล้านตัน เป็นสต็อกเดิม 

2.2 ล้านตัน ให้กบัประเทศอินโดนเีซีย จีน และโกตดวิวัร์  

ขณะเดยีวกนัมกีารส่งมอบแล้วบางส่วนช่วงเดอืนมกราคม - 

กันยายน 2555 จ�านวน 1.46 ล้านตัน หรือประมาณ

ร้อยละ 20 ของปริมาณท่ีท�าสัญญาไว้แล้ว โดยคาดว่า 

จะมีการส่งมอบภายในเดอืนตุลาคม - ธันวาคม 2555 อีก

จ�านวน 0.3 ล้านตัน รวมเป็นจ�านวน 1.7 ล้านตัน และ

คาดว่าจะมีการส่งมอบถึงเดือนธันวาคม 2556 รวมเป็น

จ�านวน 5.6 ล้านตัน9

โดยปริมาณการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐในช่วง

เดือนมกราคม - กันยายน 2555 ท่ีรัฐบาลระบุว่าส่งมอบ

ไปแล้ว 1.46 ล้านตันนั้น ถูกตั้งข้อสังเกตว่าการส่งออก

ข้าวจีทูจีครั้งสุดท้ายอยู่ในช่วงเดือนมกราคม - สิงหาคม 

2554 รัฐบาลส่งออกข้าวรวม 2.68 แสนตัน ส่งออกไป

ยังบังกลาเทศ 2.18 แสนตัน และอินโดนีเซยี 0.5 แสนตนั 

ระหว่างเดอืนกนัยายน 2554 ถงึตลุาคม 2555 ไม่ปรากฏ

หลักฐานว่ามีรายการส่งออกข้าวแบบจีทูจีเลย10 

ท้ังน้ี ข้อมูลจากกรมศุลกากรพบว่าการส่งออก

ข้าวในลักษณะรัฐต่อรัฐจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2555  

มีปริมาณเพียง 649,425.358 ตัน โดยขายไปยัง 

ประเทศจีนจ�านวน 105,407.319 ตัน โกตดวิวัร์ จ�านวน 

236,892.85 ตัน อินโดนีเซีย จ�านวน 305,925.715 ตัน 

ฟิลิปปินส์ จ�านวน 1,123.487 ตัน และบังกลาเทศ 

อีกจ�านวน 75.987 ตัน ต่างกับตัวเลขท่ีรัฐบาลระบุถึง 

8 แสนตนั11 ขณะท่ีล่าสดุ (กุมภาพันธ์ 2556) กระทรวง

พาณิชย์ระบุว่ามีการส่งมอบไปแล้วกว่า 3 ล้านตัน และ

การระบายข้าวสารในปี 2556 ยังจะเน้นการขายแบบ 

รัฐต่อรัฐแบบล็อตใหญ่ต่อไป12 

นักเศรษฐศาสตร์และผู้ส่งออกข้าวมีความเห็น 

ค่อนข้างเป็นเอกฉนัท์ว่า โครงการรบัจ�าน�าข้าวของรฐับาล

ท�าให้ความสามารถในการแข่งขันในตลาดข้าวโลกของ

ประเทศไทยลดลงมาก เพราะท�าให้ข้าวไทยมรีาคาแพงกว่า 

คู่แข่ง ทั้งๆ ที่ข้าวไทยก็มีราคาสูงกว่าคู่แข่งอยู่แล้วก่อน

มีโครงการจ�าน�าข้าว และเป็นท่ีแน่นอนว่าประเทศไทย

สญูเสยีความเป็นแชมป์ผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ท่ีสดุของโลก

ซึ่งครองมาหลายปีเป็นครั้งแรกในปี 2555

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรปุภาวะการส่งออกข้าว

จรงิในช่วง 11 เดอืนของปี 2555 มจี�านวน 6.4 ล้านตนั  

มลูค่า 135,254 ล้านบาท ลดลงเมือ่เทียบกบัช่วงเดยีวกนั

ของปี 2554 ท่ีมีปรมิาณ 10.1 ล้านตัน และมูลค่า 178,809 

ล้านบาท ในอัตราร้อยละ 37 และร้อยละ 25 ตามล�าดบั 
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สวมสิทธิ์เกษตรกร

โกงใบประทวน โกงน้ำหนัก 

สิ่งปลอมปน โกงความชื้น

เวียนเทียนขาว

โกงคุณภาพขาว

โดยเซอรเวเยอร

ระบายขาว

เอื้อประโยชนพวกพอง

ที่มา:  พรรคประชาธิปัตย์. 2556. รู้ลึก รู้จริง โกง...จ�ำน�ำข้ำว.  

กรุงเทพฯ: พรรคประชาธิปัตย์, หน้า 17-23.

ท้ังน้ี ข้าวท่ีส่งออกมีราคาเฉล่ีย 684 เหรยีญสหรฐัต่อตัน 

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 16 เมือ่เทียบกบัราคาเฉลีย่ในช่วงเดยีวกนั 

ของปี 2554 ท้ังน้ีประเทศผู้น�าเข้าข้าวไทย 5 อันดบัแรก 

ประกอบด้วย ไนจีเรยี 1,259,782 ตนั อิรกั 732,241 ตนั  

แอฟริกาใต้ 357,351 ตัน ไอวอรี่โคสต์ 355,330 ตัน 

และอินโดนีเซีย 330,069 ตัน13 

บุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

พาณิชย์ กล่าวรัฐบาลไม่เน้นปริมาณเป็นท่ีหน่ึงของโลก 

ตัวเลขท่ีปรากฏออกมาก็ชัดเจนว่าประเทศไทยส่งข้าว 

ออกไป 5 - 6 ล้านตัน น้อยกว่าอินเดยี (8 ล้านตัน) และ

เวียดนาม (7.5 ล้านตัน) แต่ไทยมีรายได้สูงกว่าอินเดีย

ท่ีส่งออกข้าวมากกว่าเราร้อยละ 30 - 40 อินเดียขายได้ 

ไม่ถึง 2,000 ล้านเหรียญ แต่ไทยได้ 3,000 ล้านเหรียญ 

เวียดนามก็เช่นกัน รายได้ต�า่กว่าไทยมาก14 

5. การทุจริตในทุกขั้นตอนของการรับจำานำา  

ซึง่เชือ่ว่าเกิดการทุจรติอย่างมากในทุกระดบัและขัน้ตอน

ของการปฏิบัติ พ.ต.ท.พงษ์อินทร์ อินทรขาว ผู้บัญชาการ

ส�านักคดคีวามมัน่คง กรมสอบสวนคดพิีเศษ หรอืดเีอสไอ  

เปิดเผยว่า โครงการรบัจ�าน�าข้าวมข้ีอบกพร่องจนน�าไปสู ่

การทุจริตได้ทุกขั้นตอน เช่น เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีท�าหน้าท่ี 

ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (เกษตรต�าบลหรือเกษตรอ�าเภอ) 

รบัสนิบนเพ่ือจดทะเบียนเท็จให้กบัผู้ท่ีไม่ได้เป็นชาวนาจรงิ  

ชาวนาแจ้งข้อมูลเท็จในการขึ้นทะเบียน ผู้ประกอบการ

โรงสีที่เข้าร่วมโครงการทุจริต มีการทุจริตที่โกดังจัดเก็บ 

ผู้ตรวจสอบคณุภาพสนิค้า หรอื “เซอร์เวเยอร์” (Surveyor)  

ร่วมกันทุจริตหรือละเลยการตรวจสอบ และสุดท้ายท่ี 

ขั้นตอนการระบายข้าว เมื่อข้าวท้ังหมดอยู่ในสต็อกของ

รัฐบาล ก็ต้องระบายออกด้วยการส่งขายต่างประเทศ  
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9710 สถานการณ์เด่นในรอบปี

เขำถกเถียงอะไรกันในเรื่องจ�ำน�ำข้ำว

คัดค้ำนโครงกำร สนับสนุนโครงกำร

- การรับจ�าน�าข้าวเป็นการแทรกแซงกลไกตลาด ซ่ึงขัดต่อ

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ การท่ีรัฐบาลเข้ามาควบคุมตลาด

และท�าการค้าข้าวเสยีเอง ก�าหนดราคาสงูกว่าตลาดอย่างมาก 

ชาวนาส่วนใหญ่จึงน�าข้าวมาจ�าน�าแทนท่ีจะไปขายในตลาด 

ท�าให้ข้าวเกือบท้ังหมดท่ีผลิตได้ภายในประเทศหรือแม้แต ่

มีการลักลอบน�าจากประเทศเพ่ือนบ้านมาอยู่ในมือรัฐบาล 

เป็นการบิดเบือนและท�าลายกลไกตลาดเสรี 

“ก่อนท่ีจะมีการจ�าน�าข้าวทุกเม็ด กระบวนการผลิตและ 

การค้าข้าวของไทยถูกก�าหนดโดยกลไกตลาด จนช่วยให้

ประเทศไทยสามารถผลิตข้าวท่ีมีคุณภาพสูงท่ีสุด...ทุกคนท่ี 

อยู่ในกระบวนการผลิตและค้าข้าวมีบทบาทในการปรับปรุง

และควบคุมคุณภาพข้าว และได้รับผลตอบแทนเป็นสัดส่วน

กับต้นทุนและหยาดเหงื่อแรงงานของตน”16

- เน่ืองจากกลไกตลาดไม่เข้มแขง็ รฐัจึงต้องช่วยเหลอื ยกระดบั

รายได้ สร้างอ�านาจการต่อรองให้ชาวนา และยกระดับราคา

ข้าวให้สูงขึ้นทั้งระบบและปลดหนี้สินให้ชาวนา

“ช่วง 20 - 30 ปีท่ีผ่านมา ราคาไม่เคลื่อนไหวไปไหน ก่อนท่ี

รัฐบาลชุดนี้จะเข้ามารับจ�าน�า ราคาอยู่ที่ 6 - 8 พันบาทต่อตัน 

เม่ือหักค่าใช้จ่ายต้นทุนต่างๆ แล้ว ก็จะตกถึงชาวนาเพียง 

ตันละ 2 - 3 พันบาทเท่านั้น”17

- ตลาดข้าวของไทยไม่ใช่ตลาดเสรี หากแต่พ่อค้าส่งออก 

และพ่อค้าข้าวรายใหญ่จ�านวนหน่ึงมอี�านาจเหนือตลาดมานาน 

และสามารถผลกัภาระความเสีย่งเป็นทอดๆ ไปสูผู้่ท่ีมอี�านาจ 

ต่อรองน้อยที่สุดในห่วงโซ่ของตลาดคือ ชาวนา18

- การค้าเสรี ในแบบท่ีรัฐต้องไม่เข้าไปแทรกแซงกลไกตลาด 

เป็นโลกในอุดมคติ ไม่มีประเทศไหนในโลกท�าได1้9 

- ทีดอีาร์ไอประเมนิว่าราคาจ�าน�าข้าวท่ีสงูกว่าราคาตลาดมาก 

ท�าให้รัฐขาดทุนสูงถึง 1.1 แสนล้าน คิดเป็นประมาณร้อยละ 

31.7 - 38.2 ของงบลงทุนของประเทศ20

- วงการค้าข้าวประเมินว่า ข้าวเปลอืกท่ีรฐัจ�าน�า 11 ล้านตัน 

สีออกมาเป็นข้าวสารได้ 8 ล้านตัน ต้นทุนราคาตันละ 800 

เหรยีญสหรฐั เทียบกับราคาตลาดโลกท่ีตันละ 400 - 450 เหรยีญ

สหรัฐ ขาดทุน 350 - 400 เหรียญสหรัฐต่อตัน21

- ขาดเงินทุนท่ีใช้ในการรับจ�าน�า เพราะหากขายข้าวไม่ออก 

รัฐก็จะขาดสภาพคล่อง ท�าให้ต้องกู้เงินเพ่ิม ซึ่งจะกลายเป็น

ภาระงบประมาณที่เพิ่มมากขึ้น

- ภาระหนี้จากโครงการรับจ�าน�าข้าวคิดเป็นเพียงร้อยละ 6.6 

ของภาระหน้ีท้ังหมดของประเทศ ภาระหน้ีก้อนใหญ่ของรัฐ 

มาจากการด�าเนินการของรัฐบาลอื่นๆ ในอดีต 

- รัฐบาลไม่น่าจะขายข้าวขาดทุนขนาดนั้น เพราะทีดีอาร์ไอ

ประเมินด้วยราคาท่ีต�่ากว่าราคาจริงในตลาดท่ีไทยเคยขาย 

ได้ถึง 100 ดอลล่าร์สหรัฐต่อตัน22

- งบประมาณท่ีใช้ในโครงการจ�าน�าข้าวสร้างประโยชน์ให้ 

ชาวนามากกว่างบประมาณจ�านวนเดยีวกนัท่ีใช้ไปในโครงการ 

อื่นๆ เช่น การซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้งานไม่ได้23

- การเสียโอกาสในการแข่งขันในตลาดค้าข้าวโลก เพราะ 

การตั้งราคารับซื้อในราคาสูง ท�าให้ต้นทุนการผลิตของทุก 

ภาคส่วนสูงตามไปด้วย และดันให้ราคาส่งออกข้าวยิ่งสูงขึ้น

- ผู้ส่งออกไม่สามารถแข่งขันส่งออกข้าวกับเวียดนามและ

อินเดียได้

- เสยีต�าแหน่งศนูย์กลางการค้าข้าวโลก ท่ีเคยเป็นท่ีหน่ึงมากว่า 

30 ป2ี4

- ควรเน้นส่งออกข้าวคณุภาพดเีป็นล�าดบัแรก ราคาเป็นล�าดบั

รอง สิ่งส�าคัญคือ การให้ชาวนาขายข้าวได้ในราคาสูง เพ่ือ

ยกระดับรายได้เกษตรกร และให้ความเป็นอยู่ของชาวนา 

ดีขึ้น25

- คนท่ีได้ประโยชน์จากการเป็นแชมป์ส่งออกตลอดระยะเวลา 

30 ปีท่ีผ่านมาคือ บรรดาเจ้าของโรงสีและผู้ส่งออกข้าว  

แต่ชาวนาล�าบากยากจนมาติดต่อกัน 30 ป2ี6

แต่ดเีอสไอเคยตรวจสอบพบว่าไม่มีการระบายข้าวไปขาย

ยังต่างประเทศแต่อย่างใด บางบรษิทัร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ี

ท�าเอกสารส่งออกปลอม ท้ังใบก�ากบัการส่งสนิค้า ใบขน

ส่งสินค้า รวมถึงใบช�าระเงินจากต่างประเทศก็ท�าปลอม

ขึ้นมา ไม่มีการส่งข้าวไปยังต่างประเทศ เพราะข้าวท่ีมี

คณุภาพในโครงการรบัจ�าน�าถกูลกัลอบขายไปหมดแล้ว15 

พรรคฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจรฐับาลในสภาว่า มกีลุม่ 

ผลประโยชน์ใกล้ชดิรฐับาลจัดตัง้บรษิทัขึน้มาเพ่ือแอบอ้าง

การรับซ้ือข้าวจากรัฐบาลไปขายในตลาดต่างประเทศ  

โดยไม่มีการน�าข้าวออกไปจริง
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คัดค้านโครงการ สนับสนุนโครงการ

- ภาระในเรือ่งสต็อกและการระบายข้าว ท�าให้รฐัต้องแบกภาระ

ขาดทุน ระบายข้าวออกจากสตอ็กไม่ได้ เพราะจะส่งผลกระทบ

ให้ราคาข้าวในประเทศตกต�่า 

- ปัญหาสืบเน่ืองตามมาคือ โกดังเก็บสต็อกข้าวไม่เพียงพอ 

และย่ิงเก็บข้าวไว้ในสต็อกนาน คณุภาพข้าวก็ย่ิงเส่ือมลง และ

ยังต้องเสียค่าเช่าโกดังปีละกว่า 800 ล้านบาท

- มีค�าถามถึงการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ ท่ียังไม่มีการส่งมอบ 

และการลงนามซือ้ขายข้าวไม่ได้หมายความว่ามกีารซือ้ขายกนั

แล้ว การส่งออกข้าวตลอด 9 เดือนท่ีผ่านมา เป็นของผู้ส่ง

ออกภาคเอกชน ไม่ใช่รัฐบาล27

- รฐัเร่งระบายข้าวในสตอ็กท่ีมอียู่ราว 7 - 8 ล้านตัน ผ่านระบบ 

รัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ที่ได้มีการลงนามซื้อขายข้าว (เอ็มโอยู) กับ

หลายประเทศ ท้ังบังกลาเทศ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และ 

ประเทศในแถบแอฟริกา28 

- ผู้ได้รับประโยชน์ท่ีจริงคือ ชาวนารายใหญ่ท่ีมีท่ีดินท�ากิน

เป็นของตัวเอง หรือผู้รับซื้อข้าวจากชาวนารายย่อยมาจ�าน�า 

ซึ่งเป็นชาวนารวย (สัดส่วนร้อยละ 39) และปานกลาง (ได้

ส่วนแบ่งร้อยละ 42) รวมประมาณ 9.9 ล้านคนท่ัวประเทศ 

ชาวนายากจนได้รับผลประโยชน์เพียงร้อยละ 1829

- ตัวเลขของทีดีอาร์ไอไม่สะท้อนภาพจริงของชาวนาไทย ไม่

สามารถอธิบายความซับซ้อนของการผลิตข้าวระหว่างชาวนา

ต่างระดับฐานะได้ (ถ้าไม่คิดถึงต้นทุนการผลิต แบบแผน 

การบริโภคข้าว และเงื่อนไขอ่ืนๆ ด้วย) ชาวนาปานกลาง 

ได้ผลประโยชน์เป็นสดัส่วนท่ีสงู ซึง่ไม่ได้เสียหายอะไร ชาวนา

จนก็ยังได้ประโยชน์แม้จะเพียงร้อยละ 1830

- ในการผลติข้าวนาปี 2554/55 “ชาวนาจน” (นิยามจากตวัเลข

ของ ธกส. ว่า จ�าน�าข้าวได้เงินไม่เกินสองแสนบาทต่อราย) 

มจี�านวนร้อยละ 80 ของชาวนาท่ีร่วมโครงการ ได้รบัเงนิ 57,900 

ล้านบาท หรือร้อยละ 48.9 ของเม็ดเงินท้ังหมด เฉลี่ยแล้ว

ได้รายละประมาณ 85,000 บาท ส่วนข้าวนาปรัง 2555 

ชาวนาจนมีจ�านวนร้อยละ 56.4 ของชาวนาในโครงการ ได้

รบัเงนิ 32,600 ล้านบาท หรอืร้อยละ 23.0 ของเมด็เงนิท้ังหมด 

เฉลี่ยแล้วได้รับเงินรายละประมาณ 96,000 บาท “น่ีเป็น

ประโยชน์ท่ีเหนือกว่าก่อนมโีครงการรบัจ�าน�าข้าวอย่างแน่นอน”31

- ชาวนาทุกคนไม่ได้เข้าร่วมโครงการจ�าน�าข้าว แต่ต้องเป็น

ชาวนาท่ีจดทะเบียน โดยเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมปีระมาณ 

9 แสนครัวเรือน จากเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนท่ัวประเทศ

ประมาณ 4 ล้านครัวเรือน ถ้านับรวมทุกรายท่ีปลูกข้าวแต่ 

ไม่ได้ขึ้นทะเบียนจะมีถึง 5.8 ล้านครัวเรือน มีรายที่ปลูกแล้ว

เหลือขาย 3.8 ล้านครัวเรือน32

- โครงการรับจ�าน�าข้าวท�าให้ตลาดข้าวไทยเต็มไปด้วยข้าว

คุณภาพต�่า เพราะก�าหนดเพียงความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 

จูงใจให้เกษตรกรปลูกข้าวระยะสั้นด้อยคุณภาพ มีเกษตรกร

จ�านวนหน่ึงยอมรับว่าปลูกข้าวระยะสั้นจริงเพ่ือเร่งผลผลิต 

ให้ทันกับโครงการรับจ�าน�าข้าว

- เกษตรกรทราบดีว่า การน�าข้าวสดหรือข้าวความชื้นสูงมา

จ�าน�าจะได้ราคาเพียงเกวียนละ 12,000 - 13,000 บาทเท่าน้ัน 

ข้าวท่ีราคาดีต้องเป็นข้าวพันธุ์ดีและคุณภาพดีกว่า เช่น ข้าว

ปทุมธานีจะได้ราคา 16,000 บาทต่อตัน ข้าวหอมมะลิได้ถึง 

20,000 บาท33 หากรฐับาลไม่จ�ากดัเวลาการรบัจ�าน�า เกษตรกร

ก็ไม่จ�าเป็นต้องเร่งผลิตข้าวอายุสั้นด้อยคุณภาพ
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คัดค้ำนโครงกำร สนับสนุนโครงกำร

- การรับจ�าน�าข้าวเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายประชานิยมของ

รัฐ ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียท้ังต่ออุตสาหกรรมข้าวและสภาพการ

เงนิการคลงัของประเทศ ความเข้มแขง็ทางการเมอืงของชาวนา

ตัง้อยู่บนความอ่อนแอของเศรษฐกจิของพืชท่ีมคีวามส�าคญัสงู 

ดงัน้ัน ประชาธิปไตยท่ีดไีม่ใช่แค่ประชาธิปไตยท่ีกินได้เท่าน้ัน 

แต่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาด้วย34

- หัวใจของการปกครองตนเองคอื การเลอืกคนท่ีเข้าไปจัดสรร

ทรพัยากรและโอกาสแทนตวัเราเอง การเมอืงมวลชนจึงน�ามา

ซึ่งประชานิยม ซึ่งไม่ได้ผิดอะไร และมีโอกาสที่จะเกิดประชา

นิยมท่ีไม่รับผิดชอบได้ แต่ก็สามารถลดความเสี่ยงได้หลาย

วิธี35

โครงการจำนำขาวกับความเปนธรรม
µŒ¹·Ø¹¡ÒÃ¼ÅÔµ§º»ÃÐÁÒ³¨Ó¹Ó¢ŒÒÇàµçÁÃÙ» 450,000 ÅŒÒ¹ºÒ·

àÁ×èÍ¢ÒÂ¢ŒÒÇáÅŒÇ¤Ò´Ç‹Ò¨Ð¢Ò´·Ø¹ 130,000 ÅŒÒ¹ºÒ·
ÁÕªÒÇ¹Ò¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹·Ñé§ËÁ´ 3.4 ÅŒÒ¹ÃÒÂ

ที่มา:  ฝ่ายข้อมูล มูลนิธิชีววิถี. 12 ตุลาคม 2555. จ�าน�าข้าว-ข้อมูลและการวิเคราะห์เพ่ือการเข้าใจอย่างง่าย. ค้นเมื่อ  

22 มกราคม 2556, จาก มูลนิธิชีววิถี เว็บไซต์: http://www.biothai.net/node/14974
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ตอนอวสำนของจ�ำน�ำข้ำว  
ต้องติดตำมตอนต่อไป

รฐับาลย่ิงลกัษณ์ยังคงเดนิหน้าโครงการรบัจ�าน�า

ข้าวต่อไปในปี 2555/56 ท่ามกลางเสยีงติติงและวพิากษ์

วิจารณ์อย่างรุนแรงจากผู้ไม่เห็นด้วย รัฐบาลอาจเชื่อว่า

โครงการน้ีเป็นความจ�าเป็นเพ่ือช่วยเหลือชาวนา ผู้ซึ่ง 

ไม่เพียงคุมเสียงสนับสนุนทางการเมืองของรัฐบาลเอาไว้

ส่วนหน่ึง หากแต่ยังควบคุมการผลิตอาหารหลักของ

ประเทศเอาไว้อีกด้วย 

ที่มา: ใครว่า “จ�าน�าข้าว” ขาดทุนแสนล้าน?. 15 กุมภาพันธ์ 2556. ประชาชาติธุรกิจ.  

ค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2556, จาก เว็บไซต์: http://www.prachachat.net/news_ 

detail.php?newsid=1360918646&grpid=00&catid=19&subcatid=1900

มาเกี่ยวข้องด้วย ภาครัฐกลายเป็นผู้ก�าหนดราคาข้าว 

ในตลาดภายในประเทศ และควบคมุปรมิาณการส่งออก 

ข้าวได้ด้วย ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม โฉมหน้าของการค้า

ข้าวของไทยได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้ว ในวันน้ี  

ชาวนาผู้เป็นกระดูกสันหลังของชาติท่ีถูกกดขี่มาตลอด

หลายทศวรรษเพ่ิงมีโอกาสได้ก�าไรจากการขายข้าวเป็น

ครั้งแรกในชีวิต 

แต ่ข ้ อสั ง เกตส� าคัญ

ประการหน่ึงซ่ึงอาจยังไม่มีข้อมูล

สนับสนุนหนักแน่นนักคือ การ

ด�าเนินนโยบายในการรับจ�าน�า

ข้าวของรัฐบาลน้ันก่อให้เกิด 

ความเปลีย่นแปลงกลุ่ม “ผู้เล่น” 

หรืออย่างน้อยทีส่ดุเกดิการเฉลีย่

กระจายผลประโยชน์ในกลุ ่ม 

ผูม้ส่ีวนไดเ้สยีในวงการผลติและ

ค้าข้าวของไทย 

ก่อนการรับจ�าน�าข้าว  

ผู้ควบคุมชะตากรรมการค้าข้าว

ของไทยมีเพียงผู้ส่งออก ผู้ค้า 

รายใหญ่ และโรงสีเท่าน้ัน แต่

หลังจากมีโครงการรับจ�าน�าข้าว

ท�าให้ภาครัฐ รัฐบาล และกลุ่ม

ผลประโยชน์ที่ใกล้ชิดรัฐบาลเข้า
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2
ร่างกรอบเจรจาเอฟทีเอระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ซ่ึงประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ 

เกี่ยวกับยาเป็นหนึ่งในประเด็นหลักของการเจรจา เพิ่งผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาไปเมื่อ
 

วันที่ 29 มกราคม 2556 โดยมีฝ่ายทุนใหญ่สนับสนุนอย่างเต็มที่ ขณะที่ฝ่ายคัดค้านทัง้ภาครัฐ
และภาคประชาสังคมกังวลว่า การค้าระหว่างประเทศต้องค�านึงถึงผลกระทบด้านการเข้าถึงยา
และการสาธารณสุขของประเทศด้วย หากน�ากรอบเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเข้าไปเจรจา  

ไทยก็เสียเปรียบแน่นอน เพราะผลของการผูกขาดสิทธิบัตรยาที่เพิ่มขึ้น - ยาวนานขึ้น จะท�าให้ 

ไทยพึ่งพิงยาน�าเข้าจากต่างประเทศมากขึ้น ด้วยราคาที่แพงขึ้น อุตสาหกรรมยาในประเทศ
ถดถอย ที่ส�าคัญ ประชาชนเข้าถึงยาจ�าเป็นได้ยากขึ้นในที่สุด

ผลกระทบของการเจรจา
การค้าเสรีด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ต่อระบบยาของประเทศ

ปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบยาในประเทศไทย

ประเทศไทยมีระบบหลักประกันสุขภาพท่ีได้รับ

การยกย่องชืน่ชมจากนานาชาตท่ีิประชาชนสามารถเข้าถึง

การรักษาพยาบาลอย่างถ้วนหน้าแม้ในโรคค่าใช้จ่ายสูง 

ด้วยงบประมาณท่ีเหมาะสม และก�าลังเป็นต้นแบบ 

ให้เพ่ือนบ้านในภูมิภาคและท่ัวโลกได้ศึกษา1 แต่ระบบ 

หลกัประกนัสขุภาพของไทยในภาพรวมยังมปัีญหาอยู่มาก 

โดยเฉพาะปัญหาความเหลื่อมล�้า งบประมาณท่ีใช้ใน

สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 4.9 ล้านคน ทั้งสิ้น  

62,195 ล้าน ขณะท่ีหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดูแล

ประชากร 47.7 ล้านคน ใช้งบประมาณ 120,846 ล้านบาท 

เปรยีบเทียบต่อหัวแล้วพบว่าค่าใช้จ่ายของระบบสวสัดกิาร

ข้าราชการสูงกว่าระบบหลักประกันถึง 4 เท่า2 
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สิทธิบัตรยา และความตกลงการค้าเสรีด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับยา

สิทธิบัตร คือหนังสือส�าคัญทางกฎหมายท่ีออกให้เพ่ือคุ ้มครองการประดิษฐ์ โดยผู้ท่ีได้รับสิทธิบัตร  

(ผู้ทรงสิทธิบัตร) มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการผลิต ใช้ ขาย มีไว้เพ่ือขาย เสนอขาย หรือน�าเข้าสิ่งประดิษฐ์น้ัน 

เป็นระยะเวลาหน่ึง สิทธิบัตรท�าให้เกิดแรงจูงใจในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ สร้างความมั่นใจในการลงทุนจาก

ต่างประเทศ และเกดิการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผู้ประดษิฐ์ไปสูส่าธารณะผ่านการเปิดเผยรายละเอียดของสิง่ประดษิฐ์ 

แต่อ�านาจผูกขาดท่ีผู้ทรงสิทธิได้รับ อาจท�าให้สินค้าเข้าถึงได้ยากและมีราคาสูง โดยเฉพาะสินค้าท่ีจ�าเป็นต่อการ

ด�ารงชีวิต เช่น ยารักษาโรค

โดยท่ัวไปแล้ว ประเทศก�าลงัพัฒนามีศกัยภาพในการจดสทิธิบัตรน้อย ไม่มีก�าลงัซ้ือสูงพอท่ีจะเข้าถึงสนิค้า

ท่ีได้รบัการคุม้ครอง และมกัจะให้ความคุม้ครองในระดบัท่ีไม่เข้มงวดมากนัก ประเทศพัฒนาแล้วจึงมกัใช้การเจรจา

การค้าเสรีแบบพหุภาคีขององค์การการค้าโลก เป็นช่องทางในการผลักดันให้ประเทศก�าลังพัฒนายกระดับ 

ความคุ้มครองของสิทธิบัตรให้เข้มแข็งขึ้น ในระดับท่ีสอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

ที่เกี่ยวกับการค้า (Trade - Related Aspect of Intellectual Property Rights หรือ TRIPS) ซึ่งก�าหนดมาตรฐาน

ขัน้ต�า่ในการให้ความคุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญา 7 ประเภท ได้แก่ ลขิสทิธ์ิและสทิธิอ่ืนท่ีเกีย่วเน่ือง เครือ่งหมายการค้า 

สิง่บ่งชีท้างภูมศิาสตร์ แบบอุตสาหกรรม สทิธิบัตร การออกแบบวงจรรวม และการคุม้ครองข้อสารสนเทศท่ีไม่เปิดเผย

ความตกลงทริปส์ (TRIPS) ระบุว่าประเทศภาคีต้องให้สิทธิบัตรแก่สิ่งประดิษฐ์ในทุกสาขาเทคโนโลยี  

รวมทั้งยารักษาโรค ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาการเข้าถึงยาในประเทศก�าลังพัฒนาที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรง

มากขึ้น โดยเฉพาะบริษัทยาข้ามชาติท่ีได้อ�านาจผูกขาดผ่านสิทธิบัตรยา ดังน้ัน จึงได้มีข้อบทท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การคุ้มครองยาโดยเฉพาะ เช่น การคุ้มครองข้อมูลต่างๆ ท่ีไม่เปิดเผย และข้อยืดหยุ่นในการใช้มาตรการด้าน

สาธารณสขุต่างๆ ได้แก่ ข้อยกเว้นส�าหรบัการขึน้ทะเบียนยาได้ตามความต้องการและความจ�าเป็นของแต่ละประเทศ 

(เพ่ือช่วยให้ยาชื่อสามัญสามารถเข้าสู่ตลาดได้ทันทีหลังจากท่ีสิทธิบัตรของยาต้นแบบหมดอายุลง) การน�าเข้าซ้อน 

(เพ่ือเปิดโอกาสให้สามารถน�าเข้ายาท่ีมีราคาถูกกว่าจากต่างประเทศมาแข่งขันกับยาชนิดเดียวกันท่ีจ�าหน่ายและ 

มสีทิธิบัตรในประเทศได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากผู้ทรงสทิธิในประเทศก่อน) และการบังคบัใช้สทิธิเหนือสทิธิบัตรยา 

(หรือซีแอล โดยรัฐบาลใช้หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิได้ในกรณีจ�าเป็น เช่น กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน และการใช้โดยรัฐ

เพ่ือสาธารณประโยชน์และไม่ใช่เพ่ือการค้า) เหล่าน้ีเป็นมาตรการท่ีอาจถูกน�ามาใช้เพ่ือสร้างการแข่งขันระหว่าง 

ยาต้นแบบและยาชื่อสามัญ และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงยาของประชาชนในประเทศ

ที่มา: 1. พูนสิน วงศ์กลธูต (บรรณาธิการ). 2553. รายงานทีดีอาร์ไอ (ฉบับพิเศษ) เรื่อง การพัฒนาระบบสิทธิบัตรยาของไทย และการเตรียมการรองรับ

ผลกระทบจากการเจรจาเขตการค้าเสรีในประเด็นสิทธิบัตรยา, 18(83 มิถุนายน): 5 - 7.

 2. สชุาติ จองประเสรฐิ. 2550. 10 ค�าถามน่ารูกั้บ ทรปิส์. นนทบุร:ี กลุม่อุตสาหกรรมยาสามัญและทรพัย์สนิทางปัญญา กองควบคมุยา ส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข.
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10310 สถานการณ์เด่นในรอบปี

นอกจากน้ี ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของคนไทย 

ยังเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 ต่อปี หรือประมาณเกือบร้อยละ 4 

ของค่าจีดพีีหรอืผลติภัณฑ์มวลรวมของประเทศ3 มสีดัส่วน

ค่าใช้จ่ายด้านสขุภาพ (ท้ังค่ายาและค่ารกัษา) ในปี 2554 

คิดเป็นร้อยละ 6.5 ต่อค่าใช้จ่ายของครัวเรือนท้ังหมด 

(GDP)4 โดยท่ีในปี 2553 ค่าใช้จ่ายในการบรโิภคยาคดิเป็น

ประมาณร้อยละ 35 ของค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ5 

“ผู้ให้บริการก็สั่งเต็มที่ ผู้รับบริการก็ไม่ต้องจ่าย

ส�ารอง โรงพยาบาลกม็รีายได้จากส่วนต่างราคายา แต่ผู้ท่ี 

ได้รบัประโยชน์มากท่ีสดุคอื บรษิทัยา โดยเฉพาะยาน�าเข้า

จากต่างประเทศ ปี 2551 ประเทศไทยจ่ายค่ายา 2.7  

แสนล้านบาท ร้อยละ 65 เป็นค่ายาน�าเข้าจากต่างประเทศ 

ท�าก�าไรให้กบับรษิทัยาสงูมากเพราะไม่มกีารควบคมุราคา 

ยา” น่ีคือเสียงสะท้อนจาก นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธ�ารงสวัสดิ์ 

ผู้อ�านวยการส�านักงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักประกัน

สุขภาพไทย (สวปก.)6

ท่ีจรงิแล้ว โครงสร้างของระบบยาในประเทศไทย

มปัีญหาส�าคญัท่ีควรได้รบัการแก้ไขอย่างเร่งด่วนจ�านวนมาก  

ได้แก่ การใช้ยาไม่เหมาะสม การโฆษณายาและอาหาร

เสรมิผ่านสือ่ต่างๆ การส่งเสรมิการขายยาท่ีขาดจรยิธรรม 

ความล้าหลังของ พ.ร.บ.ยา ท่ีไม่สามารถจัดการกับท้ัง 

ปัญหาเดมิ และปัญหาใหม่ๆ ท่ีเกิดขึน้ได้7 รวมท้ังระบบ

ฐานข้อมลูสทิธิบัตรและการตรวจสอบทรพัย์สนิทางปัญญา

ท่ียังไม่เป็นมาตรฐานเพียงพอท่ีจะแก้ปัญหาค�าขอสทิธิบัตร

ที่ไม่มีวันสิ้นสุด (Evergreening Patent)8 

ขณะท่ีปัญหาข้างต้นน้ียังไม่ได้รบัแก้ไข ระบบยา 

และระบบสขุภาพของประเทศไทยก�าลงัเผชญิความท้าทาย

ใหม่และรนุแรงกว่า น่ันคอื การเจรจาความตกลงการค้า

เสรีด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับยา

ทริปส์พลัส (TRIPS plus)

ทรปิส์พลสั (TRIPS plus) คอืข้อผูกพันหรอืการให้ความคุม้ครองท่ีเกนิไปกว่าข้อตกลงทรปิส์ ท่ีส�าคญัได้แก่

- การผูกขาดข้อมูลทางยา (Data Exclusivity) เป็นการคุ้มครองโดยให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวแก่ข้อมูล 

ผลการทดลองยา ท�าให้รัฐบาลไม่สามารถใช้ข้อมูลทดลองทางคลินิก (clinical trial) เพ่ือขึ้นทะเบียนให้กับ 

ยาชื่อสามัญได้ แม้ยานั้นจะไม่ได้จดสิทธิบัตรในประเทศ หรือสิทธิบัตรหมดอายุลงหรือถูกเพิกถอนก็ตาม 

- ขยายอายุสิทธิบัตรให้มีอายุเกินกว่า 20 ปี และเพ่ิมกรอบการคุ้มครองสิทธิบัตร ให้ยาท่ีมีสิทธิบัตร

สามารถจดสิทธิบัตรใหม่เพ่ิมเติมได้ ถ้าน�าไปใช้รักษาแบบใหม่หรือผลิตในรูปแบบใหม่ ท�าให้ยาเหล่าน้ันผูกขาด

ตลาดได้ยาวนานขึ้น

- เพิ่มข้อจ�ากัดในการใช้มาตรการด้านสาธารณสุขต่างๆ ท�าให้ประชาชนเข้าถึงยาได้ยากขึ้น เช่น ซีแอล 

การน�าเข้าซ้อน การขึ้นทะเบียนยา 

นอกจากน้ียังได้แก่ ข้อก�าหนดท่ีไม่ให้มีการคัดค้านค�าขอรับสิทธิบัตรก่อนการออกสิทธิบัตร การอาศัย

กลไกอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศให้บริษัทต่างชาติสามารถด�าเนินคดีกับรัฐบาลได้ หากได้รับผลกระทบ 

จากนโยบายด้านสุขภาพในประเทศน้ันๆ การใช้มาตรการ ณ จุดผ่านแดน ให้อ�านาจเจ้าหน้าท่ีศุลกากรยึดจับ 

ยาชื่อสามัญที่น�าเข้าหรือขนส่งได้หากสงสัยว่าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น

ที่มา: กรรณิการ์ กิจติเวชกุล. การเข้าถึงยาของประชาชนไทย: บทเรียนอดีต ปัจจุบัน ส�าหรับอนาคต. ใน ยุพดี ศิริสินสุข (บรรณาธิการ). 2554. 

รายงานสถานการณ์ระบบยา ประจ�าปี 2554 (หน้า 15 - 24). กรุงเทพฯ: แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา คณะเภสัชศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 20.

56-02-089_001-196_Thai_new4-4_J.indd   103 4/4/13   6:31 PM



104 สุขภาพคนไทย 2556

ยาและการเจรจาความตกลงการค้า

ประเทศมหาอ�านาจได้ใช้มาตรการต่างๆ เพ่ือ

บีบบังคบัประเทศก�ำลงัพัฒนำปรบัปรงุกฎหมำยสทิธิบัตร

ให้มกีำรคุม้ครองสทิธิมำกขึน้กว่ำระดบักำรคุม้ครองขัน้ต�ำ่ 

ท่ีระบุไว้ในข้อตกลงทรปิส์ โดยเฉพำะกำรกดดนัผ่ำนสทิธิ

พิเศษทำงกำรค้ำรูปแบบต่ำงๆ ในกำรเจรจำเขตกำรค้ำ

เสรีท้ังในระดับทวิภำคีและพหุภำคี รัฐบำลไทยได้แก้ไข

กฎหมำยสิทธิบัตรในปี 2535 ให้สอดคล้องตำมควำม 

ตกลงทริปส์ โดยขยำยควำมคุ ้มครองสิทธิบัตรไปสู ่

ผลิตภัณฑ์ยำ และขยำยอำยุกำรคุ้มครองของสิทธิบัตร

จำก 15 ปี เป็น 20 ปี9 

รำยงำนของคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) 

ชี้ว่ำ ใน พ.ศ. 2533 ก่อนหน้ำท่ีจะมีกำรแก้ไข พ.ร.บ. 

สิทธิบัตร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 มูลค่ำกำรน�ำเข้ำยำ

จำกต่ำงประเทศคิดเป็นร้อยละ 32 ของมูลคำ่กำรผลิต

และน�ำเข้ำยำทั้งประเทศ แต่หลังจำกกำรแก้ไขกฎหมำย

สทิธบัิตรเป็นต้นมำ มลูค่ำและสดัส่วนมลูค่ำกำรน�ำเข้ำยำ

เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี พอมำถึง พ.ศ. 2553 มูลค่ำ 

กำรน�ำเข้ำยำท่ีมีสิทธิบัตรจำกต่ำงประเทศสูงถึงร้อยละ 

69 ขณะท่ีมูลค่ำกำรผลิตยำในประเทศลดลงเหลือเพียง

ร้อยละ 31 เท่ำนั้น10

ในอนำคตมีแนวโน้มว่ำ มูลค่ำกำรน�ำเข้ำยำจะ

เพ่ิมมำกขึ้นกว่ำท่ีเป็นอยู่ โดยเฉพำะยำท่ีมีสิทธิบัตร  

คำดกำรณ์ได้ว่ำ ปลำยปี 2555 มลูค่ำท่ีเกดิจำกยำน�ำเข้ำ

อำจสูงไปถึงร้อยละ 75 ของค่ำใช้จ่ำยด้ำนยำรวมของ

ประเทศ ส่วนมูลค่ำท่ีเกิดจำกกำรผลิตในประเทศจะหด

เหลือเพียง ร้อยละ 25 เท่ำนั้น11 

หากสถานการณ์ยังเป็นเช่นน้ี คนไทยจะมีปัญหา

ในการเข้าถงึยาจ�าเป็นใหม่ๆ และเป็นภาระด้านเศรษฐกิจ

ของประเทศอย่างมาก

เมือ่ขึน้สูโ่ต๊ะเจรจำ ประเดน็ทรพัย์สนิทำงปัญญำ

ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเข้ำถึงยำจึงเป็นประเด็นร้อนแรงเสมอ 

ดังจะเห็นได้จำกกำรเจรจำเอฟทีเอระหว่ำงไทยกับ

สหรัฐอเมริกำ ช่วงปี 2547 - 2549 เมื่อมีกำรเปิดโปง 

ข้อเรียกร้องด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำของสหรัฐอเมริกำ 

ท่ีนักวชิำกำรระบุว่ำ “เลวร้ำยกว่ำท่ีคดิ”12 หลำยหน่วยงำน 

ท้ังส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) กรม

ทรัพย์สินทำงปัญญำ กรมเจรจำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 

กระทรวงพำณิชย์ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

สภำท่ีปรึกษำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ ฯลฯ ต่ำงเห็นตรงกันว่ำ 

แม้กำรเจรจำเอฟทีเอจะมีผลประโยชน์ในเชิง

เศรษฐกิจอย่ำงมำก แต่ไทยไม่ควรรับข้อเรียกร้องท่ี 

เกินไปกว่าความตกลงทริปส์ โดยเฉพำะในประเด็น 

กำรขยำยเวลำกำรคุ้มครองสิทธิบัตร กำรผูกขำดข้อมูล

ทำงยำ และมำตรกำร ณ จุดผ่ำนแดน ท่ีอำจน�ำไปสู่

กำรใช้สิทธิในทำงท่ีมิชอบของผู้ทรงสิทธิ เพ่ือปิดกั้น 

กำรแข่งขันจำกผู้ผลิตยำในประเทศ13

สอดคล้องกับควำมเห็นและข้อเสนอแนะของ 

หลำยหน่วยงำนของสหประชำชำต ิคอื องค์กำรอนำมยัโลก 

(World Health Organization: WHO) โครงกำรพัฒนำ 

แห่งสหประชำชำติ (United Nations Development 

Programme: UNDP) และโครงกำรเอดส์แห่งสหประชำชำติ 

(United Nations AIDS Programme: UNAIDS)  

รวมท้ังกำรประชุมสหประชำชำติว่ำด้วยกำรค้ำและ 

กำรพัฒนำ (United Nations Conference on Trade 

and Development: UNCTAD) ท่ีได้ออกเอกสำรแนะน�ำ 

(Briefing Paper) แก่ประเทศก�ำลังพัฒนำให้พยำยำม

หลีกเลี่ยงกำรยอมรับข้อตกลงด้ำนทรัพย์สินทำงปัญญำ 

ท่ีเกินไปกว่ำควำมตกลงทริปส์ โดยเฉพำะกำรผูกขำด

ข้อมลูทำงยำ และให้คงมำตรกำรยืดหยุ่นตำมควำมตกลง 

ทริปส์ในกฎหมำยของประเทศให้มำกท่ีสุด เพ่ือใช้เป็น

เครื่องมือในกำรแก้ปัญหำสำธำรณสุข14 

แต่ในครึ่งปีหลังของ 2555 เมื่อมีสัญญำณจำก

สหภำพยุโรปและสหรัฐอเมริกำว่ำจะตัดสิทธิพิเศษทำง 

กำรค้ำ (จีเอสพี) สินค้ำส่งออกของไทยหลำยรำยกำร 

ควำมเคลือ่นไหวเรือ่งนีจึ้งย่ิงร้อนแรงขึน้อีกครัง้จำกท้ังสอง

ฝ่ำย

โดยฝ่ำยผู้เสียประโยชน์ในภำคธุรกิจเอกชนระบุ

ว่ำ “หำกสินค้ำกุ้งแช่แข็งถูกอียูตัดจีเอสพี จำกท่ีเคย 

ถูกเก็บภำษีน�ำเข้ำร้อยละ 4 จะเพ่ิมเป็นร้อยละ 12  

56-02-089_001-196_Thai_new5-04_J.indd   104 4/5/13   9:45 PM



10510 สถานการณ์เด่นในรอบปี

กุ้งปรุงแต่งท่ีมีมูลค่าเพ่ิมจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 20 

อยากวิงวอนให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโดยการเปิดเจรจา

เขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) กับอียู ซึ่งหากต้องใช้เวลา 

นานถึง 2 ปีกว่าในการเจรจา ก็ควรขอให้อียูพิจารณา

ผ่อนปรน โดยแลกเปลีย่นผลประโยชน์กันทางใดทางหน่ึง 

ไม่เช่นน้ันแล้ว จะท�าให้ไทยเสียเปรียบคู่แข่งขันท่ียังได้ 

จีเอสพีจากอียู เช่น อินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซีย”15

ขณะท่ีภาคประชาสังคมและหน่วยงานด้าน

สาธารณสุขเห็นว่า แม้การท�าเอฟทีเอกับสหภาพยุโรป 

จะส่งผลทางบวกต่อจีดีพีของไทย แต่อาจเทียบไม่ได้กับ

ความสญูเสยีในระบบสขุภาพ เมือ่พิจารณาจากผลกระทบ

ท่ีจะเกิดขึ้นจากการผูกขาดข้อมูลทางยา ซึ่งเป็นหน่ึง 

ในข้อเรยีกร้องท่ีสหภาพยุโรปต้องการมากท่ีสดุ จะท�าให้

ค่าใช้จ่ายด้านยาของไทยสงูขึน้ถงึ 81,356 ล้านบาทต่อปี 

ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงยาของคนไทย และส่งผลต่อ 

คุณภาพชีวิตและสุขภาพ รวมท้ังกระทบต่อการพัฒนา

อุตสาหกรรมยาไทยในที่สุด16

ผลกระทบของร่างกรอบเจรจาเอฟทีเอไทย - 
สหภาพยุโรป

ท่ามกลางเสียงทักท้วงห่วงใยถึงการเจรจาความ 

ตกลงทางการค้าระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปจากหลาย

ฝ่าย ท้ังสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ี 

ได้ส่งความเห็นข้อเสนอแนะถึงคณะรฐัมนตร ีนักวชิาการ

ในสาขาเภสัชศาสตร์ การแพทย์ การสาธารณสุข  

การพัฒนาสงัคม การคุม้ครองผู้บรโิภค และการคุม้ครอง

สิทธิมนุษยชน 84 คน ท่ีท�าหนังสือถึงนายกรัฐมนตร ี

ย่ิงลกัษณ์ ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ีส่งข้อมูล

ให้กบัคณะกรรมาธิการการสาธารณสขุ สภาผู้แทนราษฎร 

คณะกรรมการสนับสนุนการศกึษาและตดิตามการเจรจา

การค้าระหว่างประเทศท่ีมีผลต่อสุขภาพและนโยบาย 

เชิงสุขภาพ (คจคส.) ในคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

ท�าหนังสือถึง กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี 

และ ปลอดประสพ สรุสัวด ีในฐานะประธานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบยาแห่งชาติ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ฯลฯ

กระทรวงพาณิชย์ได้น�าเสนอร่างกรอบเจรจา 

เอฟทีเอไทย - สหภาพยุโรปเข้าสู่ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี  

ผ่านเป็นมติออกมาเมื่อ 4 ธันวาคม 2555 และเปิด 

รบัฟังความคดิเห็นเมือ่ 23 มกราคม 2556 ณ ส�านักงาน

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยไม่มีผู ้บริหารส�าคัญของ

กระทรวงเข้าร่วมรับฟัง17 และท่ีประชุมรัฐสภาได้เลื่อน 

วาระการให้ความเห็นชอบต่อร่างกรอบเจรจาการค้าเสรี

ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปขึน้มาเป็นวาระเร่งด่วน และ 

ผ่านความเห็นชอบไปเมือ่วนัท่ี 29 มกราคม 255618 โดย

กรอบดงักล่าวระบุว่าสอดคล้องกับความตกลงของ WTO 

ซึ่งแปลว่าสอดคล้องกับทริปส์ และไม่เอาทริปส์ผนวก

ในอีกไม่นานนัก การเจรจาเอฟทีเอไทย - สหภาพ

ยุโรป และความตกลงทีพีพีจะเริ่มขึ้น โดยหวังให้มี 

ผลบังคับใช้ต้นปี 2558 เพื่อทันการต่อสิทธิจีเอสพีอย่าง

ถาวรตามความต้องการของภาคธุรกิจ19 แต่ความกังวล

ในการเจรจาด้านทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเก่ียวกับยาและ

เกี่ยวพันกับสุขภาพของคนไทยท้ังประเทศน้ันคงย่ิง 

ถูกจับตามองมากขึ้น เพื่อมิให้ฝ่ายทุนใหญ่และบริษัทยา

ข้ามชาติใช้โอกาสน้ีต่อรองประโยชน์ในเรื่องทรัพย์สิน 

ทางปัญญาท่ีเกี่ยวกับยา ด้วยจุดยืนเดียว น่ันคือ ไม่รับ

เงื่อนไขที่เกินไปกว่าความตกลงทริปส์ 

ท้ังน้ี ก็เพ่ือมิให้มีการผูกขาดยาเชิงพาณิชย์  

ในระยะเวลาท่ีนานขึ้น และด้วยราคาท่ีแพงขึ้น ด้วย 

ข้อเท็จจริงท่ีพบแล้วว่า การเพ่ิมการคุ้มครองสิทธิบัตร 

ไม่ได้ช่วยให้เกิดการพัฒนายาใหม่และการถ่ายทอด

เทคโนโลยีในการวจัิยพัฒนายาให้กับประเทศไทยมากขึน้

แต่อย่างใด20 หากแต่คนไทยต้องพ่ึงยาน�าเข้าจาก 

ต่างประเทศมากขึ้น เสียค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพมากขึ้น 

และเข้าถึงยาจ�าเป็นได้ยากยิ่งขึ้น 
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ขึน้ค่าแรง 300 บาท  
ลดความเหลื่อมล�้า
หรอืท�าลายเอสเอ็มอี  
ค�าตอบท่ีรอการพสิจูน์

การขึน้คา่แรง 300 บาท เริ่มข้ึนแลว้ใน 7 จงัหวัด แตเ่สยีงวพิากษวิ์จารณ์ดังกระหึ่มไปทัว่ประเทศ 
 

ทั ้งด้วยความกังวลต่อต้นทุนที่ สูงขึ้นของผู้ประกอบการ และด้วยความยินดีของ 

ผู้ใช้แรงงานท่ีจะได้ชักหน้าถึงหลังบ้างเสียที แม้ภาคธุรกิจ - อุตสาหกรรมจะพยายามยื้อและ 
ตอ่รองอยา่งไรกไ็มเ่ป็นผล สดุทา้ย การข้ึนคา่แรงขัน้ต�่า 300 บาท กเ็กดิขึน้ทัว่ประเทศเมื่อวนัท่ี 

 

1 มกราคม 2556 ส่วนผลสะเทือนจะเกิดขึ้นแค่ไหนอย่างไรนัน้ อีกไม่นานคงจะได้รู้ค�าตอบ

3

56-02-089_001-196_Thai_new4-4_J.indd   106 4/4/13   6:31 PM



10710 สถานการณ์เด่นในรอบปี

ภาพรวมของตลาดแรงงานไทย

ตลาดแรงงานของไทยเป็นตลาดท่ีเน้นใช้แรงงาน

ราคาถูก ส่วนหน่ึงเน่ืองจากเศรษฐกิจท่ีพ่ึงพาการส่งออก  

ต้องพยายามรกัษาขดีความสามารถของการแข่งขนั โดย

กดต้นทุนการผลติให้ต�า่จากค่าแรงราคาถกู ขณะเดยีวกนั 

การผลติสนิค้าส่งออกของไทยส่วนใหญ่เป็นประเภทรบัจ้าง 

ผลติตามแบบท่ีลกูค้าก�าหนด สนิค้าท่ีผลติจึงมมีลูค่าเพ่ิม

แก่คนไทยค่อนข้างน้อย ไม่ได้ช่วยพัฒนาผลติภาพแรงงาน

และนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการผลิตมากนัก เป็น

สาเหตหุน่ึงท่ีท�าให้ประเทศไทยตกอยู่ในกบัดกัของประเทศ 

รายได้ปานกลาง มีการถกเถียงถึงอัตราค่าจ้างขั้นต�่า 

รายวันท่ีเหมาะสมเสมอมา และพบว่ายังต�่ากว่าระดับท่ี

เหมาะสม ไม่เพียงพอต่อการด�ารงชีพ1 

การเพ่ิมค่าแรงขัน้ต�า่เป็นการเพ่ิมต้นทุนการผลติ 

ส่งผลต่อเน่ืองไปยังราคาสนิค้าอ่ืนๆ และการจ้างงาน ท่ีอาจ

มกีารเลกิจ้างในบางธุรกจิท่ีมกี�าไรต�า่จนแบกรบัภาระต้นทุน

ที่เพิ่มขึ้นไม่ไหว

ค่าแรง 300 บาท: นโยบายประชานิยม 
ที่ถูกใจผู้ใช้แรงงาน

ค่าแรง 300 บาท ของรัฐบาลเพ่ือไทยนับเป็น 

อีกหน่ึง “นโยบายประชานิยม” ท่ีได้รบัการวพิากษ์วจิารณ์ 

ถกเถียง เกิดท้ังแรงหนุนและต้านกว้างขวาง นโยบาย

ประชานิยมขึน้ค่าแรง 300 บาท ท่ีกวาดคะแนนเสยีงจาก 

ผู้ใช้แรงงาน 38 ล้านคน ได้เป็นกอบเป็นก�าถูกขบัเคลือ่น

ออกมาอย่างรวดเร็ว แต่ด้วยเหตุอุทกภัยครั้งใหญ ่

ปลายปี 2554 ท�าให้คนไทยครึ่งค่อนประเทศและภาค

ธุรกิจ - อุตสาหกรรมต่างบอบช�้า รัฐบาลจึงประกาศขึ้น

ค่าแรงขัน้ต�า่ขึน้เป็น 300 บาท ใน 7 จังหวดัก่อน ได้แก่ 

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 

สมทุรสาคร นครปฐม และภูเก็ต และขึน้เป็น 300 บาท

พร้อมกันท่ัวประเทศในวันท่ี 1 มกราคม 2556 โดยจะ

ไม่ขึ้นอีกเป็นเวลา 2 - 3 ปี นับเป็นการขึ้นค่าแรงขั้นต�่า

ชนิดก้าวกระโดดครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2516 เป็นต้นมา

ท้ังน้ี มีผลการศึกษาว่าการปรับขึ้นค่าแรงจาก 

วันละ 245 บาท เป็น 300 บาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ  

22.45 น้ัน ในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึง่มปีระมาณ 

ร้อยละ 50 มสีดัส่วนค่าแรงในต้นทุนการผลติเพียงร้อยละ 

0.62 - 9.61 ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

ประมาณร้อยละ 50 มีสัดส่วนค่าแรงในต้นทุนการผลิต

ร้อยละ 10 - 30 ภาคเกษตรกรรมมสีดัส่วนค่าแรงในต้นทุน

การผลิตร้อยละ 30 - 35 ภาคขนส่งมีสัดส่วนค่าแรง 

ในต้นทุนการผลิตร้อยละ 30 และภาคธุรกิจค้าปลีก 

และค้าส่งมีสัดส่วนค่าแรงในต้นทุนการผลิตร้อยละ 3 - 5  

รวมแรงงานที่อยู่ในระบบจ�านวน 16.39 ล้านคน2

เสียงสนบัสนนุและคัดค้านก่อนวันที่ 1 เมษายน 
2555

เสยีงคดัค้านจากผู้ประกอบการย่อมเป็นเรือ่งปกติ 

ณ ห้วงเวลาน้ัน ฝ่ายสหพันธ์แรงงานกลบัออกมาประท้วง 

รฐับาลด้วย แต่เป็นในทางกลบักนั ชาล ีลอยสงู ประธาน

คณะกรรมการสมานฉนัท์แรงงานไทย (คสรท.) เรยีกร้อง 

ให้รฐับาลขึน้ค่าแรง 300 บาท พร้อมกันท่ัวประเทศตาม

นโยบายที่ประกาศไว้ มิใช่เพียง 7 จังหวัด ด้วยเหตุผล 

ว่าเมือ่รฐับาลขึน้ค่าครองชพีให้แก่ข้าราชการและพนักงาน

รฐัวสิาหกจิแล้ว กค็วรปฏิบัตกิบัแรงงานอย่างเท่าเทียมกนั

ท้ังประเทศ หากไม่ปฏิบัติตามจะเคลื่อนไหวกดดันและ

ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง3

อีกด้านหน่ึง ผู้ประกอบการก็น�าเสนอข้อมูล 

ผลกระทบเชงิลบว่า จะเพ่ิมภาระต้นทุนแบบก้าวกระโดด

แก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมหรือเอสเอ็มอี (Small and Medium Enterprise: 

SME) จนอาจท�าให้ต้องปิดกิจการจ�านวนมากเพราะ 

ไม่สามารถปรับตัวได้ ผู้ประกอบการจ�านวนหน่ึงย้าย 

ฐานการผลติจากไทยไปยังประเทศเพ่ือนบ้านอย่างกมัพูชา 

เวียดนาม และพม่า4 ผู้ประกอบการ 42 แห่ง ถึงกับ 

รวมตัวกันฟ้องศาลปกครองเพ่ือให้ระงับการขึ้นค่าแรง 

โดยอ้างว่าฝ่ายการเมืองแทรกแซงการท�างานของคณะ

กรรมการค่าจ้าง5 และส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเงนิเดอืน 
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ผู้ประกอบการบางส่วนท่ีรบัภาระไม่ไหวอาจต้องปิดกจิการ

ลง ทว่า ศาลปกครองกลางมีค�าสั่งไม่คุ้มครอง6

ฤาค่าแรง 300 บาท จะผลักเอสเอ็มอ ี
สู่ยุคล่มสลาย?

อนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงแรงงาน เคยกล่าวก่อนการขึน้ค่าแรง 1 เมษายน 

2555 ว่า การขึ้นค่าแรงขั้นต�่าครั้งน้ีจะท�าให้มีคนงาน 

ได้รับเงินเพ่ิมขึ้น 5.4 ล้านคน จากการประเมินคร่าวๆ 

หมายถงึการจับจ่ายใช้สอยจะเพ่ิมขึน้ประมาณ 500 ล้าน

บาทต่อวัน7 ก�าลังซื้อในระบบท่ีเพ่ิมขึ้นส่งผลข้างเคียง 

แผ่กว้างออกไปในหลายๆ องคาพยพของสังคมไทย

แต่คณะกรรมการค่าจ้างกลางศกึษาเปรยีบเทียบ

ผลส�ารวจของผลกระทบการขึ้นค่าจ้างขั้นต�่าเป็นวันละ 

ตารางค่าจ้างขั้นต�่าก่อนปรับเป็น 300 บาท ทั่วประเทศในวันที่ 1 มกราคม 2556

จังหวัด เดิม
ปรับ  

1 เม.ย. 55
จังหวัด เดิม

ปรับ  
1 เม.ย. 55

ภูเก็ต 221 300 นครศรีธรรมราช อ่างทอง 174 243

กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี 

ปทุมธานี สมุทรปราการ 

สมุทรสาคร

215 300
ชุมพร พัทลุง  

เลย สตูล สระแก้ว
173 241

ชลบุรี 196 273
ประจวบคีรีขันธ์ ยะลา  

สมุทรสงคราม สุราษฎร์ธานี
172 240

ฉะเชิงเทรา สระบุรี 193 269 นราธิวาส อุดรธานี อุบลราชธานี 171 239

พระนครศรีอยุธยา 190 265 นครนายก ปัตตานี 170 237

ระยอง 189 264 ตราด ล�าพูน หนองคาย บึงกาฬ 169 236

พังงา 186 259 ก�าแพงเพชร อุทัยธานี 168 234

ระนอง 185 258
กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยนาท 

สุพรรณบุรี
167 233

กระบี่ 184 257
เชียงราย นครสวรรค์ บุรีรัมย์ 

เพชรบูรณ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด สกลนคร
166 232

นครราชสีมา ปราจีนบุรี 183 255
ชัยภูมิ มุกดาหาร ล�าปาง  

สุโขทัย หนองบัวล�าภู
165 230

ลพบุรี 182 254 นครพนม 164 229

กาญจนบุรี 181 252
พิจิตร พิษณุโลก แพร่ มหาสารคาม 

แม่ฮ่องสอน อ�านาจเจริญ อุตรดิตถ์
163 227

เชียงใหม่ ราชบุรี 180 251 ตาก สุรินทร์ 162 226

จันทบุรี เพชรบุรี 179 250 น่าน 161 225

สงขลา สิงห์บุรี 176 246 ศรีสะเกษ 160 223

ตรัง 175 244 พะเยา 159 222

ที่มา: ส�านักงานปลดักระทรวงแรงงาน ส�านักเศรษฐกิจการแรงงาน ส�านักงานคณะกรรมการค่าจ้าง. ตารางสรปุอัตราค่าจ้างขัน้ต�า่ตามมตคิณะกรรมการ

ค่าจ้าง เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554. 

56-02-089_001-196_Thai_new5-04_J.indd   108 4/5/13   9:49 PM



10910 สถานการณ์เด่นในรอบปี

300 บาท ใน 7 จังหวดัช่วงเดอืนมถินุายน และผลส�ารวจ

ของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

ท่ีท�าการส�ารวจในช่วงเดอืนพฤษภาคม 2555 พบข้อสรปุ

ท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ “เอสเอ็มอี” กว่าร้อยละ 

80 ต้องแบกรับผลกระทบหลายด้าน ท้ังต้นทุนสูงขึ้น  

รายได้ลดลง ยอดจ�าหน่ายลดลง ความสามารถในการแข่งขนั

ลดลง และไม่สามารถขยายกจิการได้ มปีระมาณร้อยละ 

17 เท่านั้น ที่ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ8

ส่วนงานศกึษาเรือ่ง ‘100 วนั ค่าแรงขัน้ต�า่ 300  

บาท เอสเอ็มอีใน 7 จังหวัดน�าร่องยังสู ้ไหว?’ ของ

ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ก็ได้ผลลัพธ์

คล้ายคลงึกัน ผลส�ารวจเอสเอ็มอี 638 รายใน 7 จังหวดั

คือ ร้อยละ 87.5 ได้รับผลกระทบ ในกลุ ่มท่ีได้รับ 

ผลกระทบน้ี ร้อยละ 73.2 สามารถรับมือผลกระทบ 

ท่ีเกิดขึน้ในช่วง 100 วนัท่ีผ่านมาได้ ขณะท่ีร้อยละ 14.3 

ไม่สามารถรบัมอืได้และก�าลงัประสบปัญหาต้นทุนการผลติ

ท่ีเพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะเอสเอ็มอีในภาคการผลิตร้อยละ 

28.7 ระบุว่าได้รับผลกระทบมากกว่าท่ีคาดการณ์ไว้  

มีเพียงร้อยละ 12.5 เท่านั้น ที่ไม่ได้รับผลกระทบ

เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้อ�านวยการศูนย์วิจัย  

มหาวทิยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า แม้เอสเอ็มอีส่วนใหญ่

สามารถรบัมอืผลกระทบได้ แต่กยั็งมคีวามเสีย่งหลายด้าน  

ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง ภาวะเศรษฐกิจโลก ปัญหา 

ค่าครองชีพ ซึ่งนโยบายขึ้นค่าแรง 300 บาท พร้อมกัน

ท่ัวประเทศในปี 2556 จะย่ิงท�าให้เอสเอ็มอีตกอยู่ในภาวะ

เปราะบาง เอสเอ็มอี 130,000 ราย อาจต้องปิดกิจการ

หรือท�าธุรกิจนอกระบบในช่วง 12 - 18 เดือนข้างหน้า 

หากรัฐบาลไม่เร่งออกมาตรการเยียวยาผลกระทบ9

ขณะท่ีจังหวัดท่ีค่าแรงยังขึ้นไม่ถึง 300 บาท 

ก็เผชิญปัญหาการเลือกงานและขอขึ้นค่าจ้าง แรงงาน

จ�านวนหน่ึงอพยพไปท�างานใน 7 จังหวดั ท่ีขึน้ค่าแรงเป็น 

300 บาท โรงงานหลายแห่งในจังหวัดอ่ืนๆ นอกเหนือ  

7 จังหวดัน้ี ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคการผลติ 

ดลิกะ ลทัธพิพัฒน์ นกัวชิาการสถาบันวจัิยเพ่ือการพัฒนา

ประเทศไทย (ทีดอีาร์ไอ) กล่าวว่า “ค่าแรงท่ีปรบัเพ่ิมขึน้

โดยไม่มีการเพิ่มทักษะการท�างานให้กับผู้ใช้แรงงานย่อม

ไปเบียดก�าไรของบริษัทให้ลดลง ในระยะยาวแล้วธุรกิจ

เอสเอ็มอีจะหายไปเยอะ สุดท้ายจะเหลือแต่รายใหญ่ 

ที่กลายมาเป็นคนคุมตลาดเองทั้งหมด”10

คา่แรง 300 บาท ลดความเหลื่อมล�้า น�าไทย
สู่เศรษฐกิจยุคใหม่?

เป็นการคาดคะเนว่าจะเกดิหลงัวนัท่ี 1 เมษายน  

2555 และ 1 มกราคม 2556 ย่ิงสญัญาณการขึน้ค่าแรง 

300 บาท ท่ัวประเทศชัดเจนขึ้นเท่าไร ผลเสียหายท่ีจะ 

ตามมาก็ประสานเสยีงอึงคะนึงขึน้เรือ่ยๆ แม้การท�าโพล

ของศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพอีกชิ้นหน่ึง เรื่อง  

‘ค่าจ้างขั้นต�่า 300 บาทท่ัวประเทศ ส่งผลอย่างไรต่อ

เศรษฐกิจไทย’ จะพบว่า นักเศรษฐศาสตร์ถึงร้อยละ 

64.3 เห็นว่าเป็นการด�าเนินการท่ีไม่ถูกทางก็ตาม11 แต่

นักเศรษฐศาสตร์จ�านวนหน่ึงและรัฐบาลเห็นว่ามีผลดี

มากกว่าผลเสีย

ผู้กุมบังเหียนเศรษฐกิจของรัฐบาล กิตติรัตน์  

ณ ระนอง รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

การคลัง กล่าวว่า ค่าแรงท่ีสูงขึ้นจะส่งผลให้เศรษฐกิจ 

ในประเทศขยายตัวจากก�าลังซื้อท่ีเพ่ิมขึ้นและยังเป็น 

การทดแทนการพ่ึงพาการส่งออก ในอีกมิติหน่ึง มันคือ

ยากระตุน้ให้ท้ังผู้ประกอบการและแรงงานต้องเพ่ิมศกัยภาพ

ของตน12

แต่ข้อดีส�าคัญของการขึ้นค่าแรง 300 บาท 

ท่ีท�าให้นักวิชาการอีกจ�านวนไม่น้อยเห็นด้วยคือ มันลด 

ความเหลื่อมล�้าที่ด�ารงอยู่ช้านานในสังคมไทย แนวคิดนี้

สัมพันธ์กับอารมณ์ความรู้สึกทางการเมืองของไทย ณ 

เวลาน้ีอย่างแยกไม่ออก ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อ�านวยการ

วิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน ทีดีอาร์ไอ เห็นว่า แม้จะมี

ผลกระทบด้านลบอยู่บ้าง แต่กไ็ม่เลวร้ายอย่างท่ีคาดการณ์  

ตรงกนัข้าม การขึน้ค่าแรง 300 บาท ท่ัวประเทศจะท�าให้

ผู้ประกอบการต้องปรับตัวครั้งใหญ่เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ  

และกระตุน้ให้ระบบเศรษฐกิจไทยตระหนักว่าค่าจ้างเป็น

ส่วนส�าคญัของระบบท่ีจะสามารถช่วยลดความเหลือ่มล�า้

ด้านเศรษฐกิจในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน13
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นิธิ เอียวศรีวงศ์ ซ่ึงเห็นด้วยกับการขึ้นค่าแรง 

300 บาท ยังมองสถานการณ์ไกลกว่าน้ันว่า น่ีคือจุด 

เริ่มต้นของการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยไปสู่ทิศทางใหม่ 

สอดคล้องกบัแนวคดิทางเศรษฐศาสตร์ท่ีชือ่ว่า Meidnes -  

Renh ซึ่งตั้งชื่อตามนักเศรษฐศาสตร์ชาวสวีเดนท่ีสร้าง

ทฤษฎีนี้ขึ้น14

แนวคดิน้ีเสนอว่า ระบบเศรษฐกิจท่ีค่าจ้างมคีวาม

เหลือ่มล�า้สงู ส่งผลให้ธุรกจิท่ีใช้เทคโนโลยีระดบัต�า่อยู่ได้

ด้วยการจ้างแรงงานทักษะต�า่และให้ค่าแรงต�่ากว่าธุรกิจ 

ที่ใช้เทคโนโลยีสูงกว่า ซึ่งจะยิ่งหล่อเลี้ยงความเหลื่อมล�้า

ให้ด�ารงอยู่ต่อไปไม่สิ้นสุด ผลสุดท้าย ระบบเศรษฐกิจ

จะเข้าสู่ภาวะผลิตภาพต�่าและมาตรฐานการครองชีพ 

ลดลง ดังน้ัน การหลุดรอดจากวังวนเช่นน้ีไปสู่ระบบ

เศรษฐกจิท่ีมผีลติภาพสงูได้ จ�าเป็นต้องลดความเหลือ่มล�า้

ของค่าจ้างลง เพราะระบบจะคดักรองธุรกจิท่ีมผีลติภาพ

ต�่าออกไปโดยตัวมันเอง

อย่างไรก็ตาม สิง่ส�าคญัอย่างย่ิงยวดกค็อืรฐับาล

ต้องด�าเนินนโยบายเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานควบคู่ไปกับ

การเพ่ิมอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เช่น การลงทุน

ในโครงสร้างพ้ืนฐานและสวสัดกิารต่างๆ สิง่เหล่าน้ีเท่ากบั

การกระตุ้นอุปสงค์ให้เพ่ิมขึ้นในระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจ 

ท่ีใช้เทคโนโลยีสงูสามารถขยายตวัและเพ่ิมการลงทุน ส่วน

แรงงานท่ีได้รับการเพ่ิมทักษะฝีมือจะเข้ามาสอดรับ 

ส่วนน้ีได้ ท้ายท่ีสุด ผลิตภาพโดยรวมจะสูงขึ้นพร้อมๆ 

กับมาตรฐานการครองชีพ15

16 มาตรการเยียวยา ช่วยได้จริงหรือไม่  
ยังไร้ค�าตอบ

แรงเสียดทานทางการเมืองใน พ.ศ. น้ี ท�าให ้

ตัวแทนภาคธุรกิจ - อุตสาหกรรมท่ีทรงอิทธิพลของไทย  

ท้ังสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ 

สภาหอการค้าไทย ไม่สามารถทัดทานการขึน้ค่าแรง 300 

บาท ได้เหมือนในอดีต แม้จะน�าเสนอผลกระทบเชิงลบ

ให้รฐับาลพิจารณากต็าม เกมท่ีเดนิคูก่นัไปของภาคธุรกจิ - 

อุตสาหกรรมจึงเป็นการเรยีกร้องให้รฐับาลออกมาตรการ

ลดผลกระทบแก่เอสเอ็มอีที่สุ่มเสี่ยงต่อการล่มสลายที่สุด

8 มกราคม 2556 คณะรฐัมนตรมีมีตอิอกมาตรการ

ช่วยเหลอืเอสเอ็มอี 5 แนวทาง 16 มาตรการ ประกอบด้วย  

(1) เสริมสภาพคล่อง/ลดต้นทุนการผลิต ได้แก่ สินเชื่อ

เพ่ือการจ้างงาน, สนิเชือ่เพ่ือพัฒนาการผลติ, การค�า้ประกัน

สนิเชือ่ และการค�า้ประกันสนิเชือ่ผู้ประกอบการรายใหม่  

(2) ลดต้นทุนผู้ประกอบการทางภาษแีละเงนิสมทบ ได้แก่ 

http://www.suthichaiyoon.com
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ลดเงินสมทบประกันสังคม, ลดภาษีเงินได้นิติบุคคล,  

ส่วนต่างค่าจ้างสามารถหักลดหย่อนภาษีได้, ค่าใช้จ่าย

ฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้, การยกเว้นภาษี

เงนิได้เปลีย่นเครือ่งจักร, การหักค่าเสือ่มราคาเครือ่งจักร, 

การลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่าย และการลดค่า

ธรรมเนียมห้องพัก (3) เพ่ิมผลิตภาพแรงงาน ได้แก่  

การกู้ยืมเงนิกองทุนพัฒนาฝีมอืแรงงานและการจัดคลินิก

พัฒนาฝีมือแรงงานเคลื่อนท่ี (4) เพ่ิมรายได้ผู้ประกอบ

การ โดยปรับเพ่ิมอัตราค่าใช้จ่ายการจัดประชุมสัมมนา

ของส่วนราชการ และ (5) ส่งเสริมการขาย โดยจัด

คาราวานสินค้าราคาถูกไปจ�าหน่ายให้ลูกจ้างในสถาน

ประกอบการ16

ถึงกระน้ัน ธนิต โสรัตน์ เลขาธิการ ส.อ.ท. 

กลบัเห็นว่า 16 มาตรการ ของรฐับาลไม่สามารถช่วยเหลอื

เอสเอ็มอีได้เท่าท่ีควรจะเป็น “เมื่อพิจารณาในภาพรวม 

มาตรการท่ีออกมาของรัฐบาลช่วยบรรเทาผลกระทบให้

เอสเอ็มอีได้ระดบัหน่ึง แต่ไม่มาก เพราะหลายมาตรการ 

ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องทางตรงหรือช่วยได้ไม่มาก เช่น การลด

ค่าธรรมเนียมต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับภาระต้นทุน 

ที่สูงขึ้นแล้วเทียบไม่ได้”17

ค่าแรง 300 บาท เป็นเพียงเครื่องมือ มิใช่
เป้าหมาย

ถึงตอนนี้ ค่าแรง 300 บาท เดินหน้าพร้อมกัน

ท่ัวประเทศแล้ว ผลกระทบท้ังในเชิงบวกและลบท่ี 

หลายฝ่ายประเมินไว้คงต้องอาศัยเวลาอีกสักระยะกว่า 

จะปรากฏผล ดังที่ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ระบุว่า แม้การขึ้น

ค่าแรง 300 บาท จะผลักดันประเทศไทยสู่ระนาบ

เศรษฐกิจท่ีสูงขึ้นในอนาคตได้ แต่ก็ไม่ใช่โดยตัวมันเอง

ตามล�าพัง หากยังต้องมมีาตรการอ่ืนๆ รองรบัและระวงั

ผลกระทบในมมุต่างๆ สิง่ท่ีรฐับาลควรต้องให้ความสนใจ

และเร่งลงมือ ได้แก่18

1. การรักษาความได้เปรียบด้านโครงสร้าง 

พื้นฐาน เช่น ระบบโลจิสติกส์ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

2. ท�าให้แรงงานข้ามชาติได้รับค่าแรงและ

สวสัดกิารเทียบเท่าแรงงานไทย เพ่ือไม่ให้เกิดการแย่งงาน 

คนไทย และยังเป็นการลดการถูกเอารัดเอาเปรียบ

3. การเพ่ิมผลติภาพโดยการพัฒนาฝีมอืแรงงาน

4. เร่งปรับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ

5. รักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรของท้องถิ่น 

และชาติ

6. ค่าแรงท่ีสงูขึน้จะเป็นตัวเร่งให้แรงงานไหลออก 

จากภาคการเกษตร ซึ่งในอนาคตจะกระทบต่อสังคม 

วงกว้างและเกิดการผูกขาดของบริษัทธุรกิจการเกษตร

ขนาดใหญ่ รฐัจึงต้องพยายามทุกวถิทีางให้เกษตรกรอิสระ

ด�ารงอยู่ได้อย่างมีความมั่นคงในชีวิตเท่าเทียมหรือเหนือ

กว่าแรงงานในภาคบริการและอุตสาหกรรม

ท่ีส�าคัญก็คือ การปรับแนวคิดเรื่องแรงงานและ

ค่าจ้าง เลกิหวงัพ่ึงพาแรงงานราคาถกู เพ่ือกดต้นทุนและ

รกัษาขดีความสามารถในการแข่งขนัของสนิค้าไทย ด้วย

การเน้นคณุภาพหรอืมลูค่าเพ่ิมของสนิค้าและความคุม้ค่า

ของสินค้า และให้ค่าจ้างเป็นกลไกให้แรงงานปรับปรุง

คุณภาพ ท�างานให้เต็มศักยภาพสมกับค่าจ้างท่ีสูงขึ้น 

ตามแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค1์9 

ถงึท่ีสดุแล้ว ค่าแรง 300 บาท ย่อมมใิช่เป้าหมาย

โดยตัวมันเอง การลดความเหลื่อมล�้าและการยกระดับ

คุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานยังอิงกับปัจจัยอีกหลาย

ประการ การเพ่ิมค่าแรงโดยไม่เพ่ิมอ�านาจในการรวมตัว/

ต่อรองให้แก่แรงงาน คงไม่ผิดอะไรกับการหยิบย่ืนความ

อนุเคราะห์ให้ร�่าไปไม่จบส้ิน ท่ีส�าคัญ จะสร้างกลไกให ้

การขึ้นค่าแรงขั้นต�่าท่ีสะท้อนความเป็นจริงของแรงงาน

อย่างย่ังยืนได้อย่างไร โดยไม่ต้องอาศยัการเมอืงท่ีมาแล้ว

กไ็ป นโยบายประชานิยมของรฐับาลเพ่ือไทยจะไปได้ไกล

กว่านี้หรือไม่ เป็นค�าถามที่ต้องติดตาม
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4
ในรอบปีที่ผ่านมา เรื่องของแร่ใยหินไม่ได้รับความสนใจจากสังคมไทยมากนัก เมื่อเทียบกับ
ประเด็นทางการเมืองและเศรษฐกิจอื่นๆ ที่ร้อนแรงยิ่งกว่า การปะทะระหว่างฝ่ายที่ต้องการให้ 
‘สังคมไทยไร้แร่ใยหิน’ กับฝ่ายคัดค้านการยกเลิกการใช้แร่ใยหินต่างทุ่มเทสรรพก�าลังเต็มที่  
ทัง้ในแง่การระดมมวลชน การใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และน�าเสนอผลกระทบด้านต่างๆ  
เพื่อสนับสนุนจุดยืนของตน เมื่อศึกครัง้นี้ยังเงียบเหงาไร้คนดู ‘สังคมไทยไร้แร่ใยหิน’ จึงยังคง 

ยืดเยื้อรอวันตัดสินต่อไป

สุขภาพคนไทยบนเส้นทาง 
สู่ ‘สังคมไทยไร้แร่ใยหิน’

แร่ใยหินคืออะไร ไฉนจึงมีเส้นใยในหิน

‘แร่ใยหิน’ หรือแอสเบสตอส (Asbestos) เป็นสารอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีลักษณะเป็นเส้นใยบาง 

และยาว แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มแอมฟิโบลส์ (Amphiboles) เส้นใยมีลักษณะตรงคล้ายรูปเข็ม แร่ใยหิน 

ในกลุม่น้ี เช่น โครซโิดไลท์ (Crocidolite) อะโมไซท์ (Amosite) แอนโธฟิลไลท์ (Anthophylite) เป็นต้น กลุม่ท่ี 2  

คอื กลุม่เซอร์เพนไทน์ (Serpentine) เส้นใยมีลกัษณะเป็นเกลยีวคล้ายเชอืก ประกอบด้วยเส้นใยเลก็ๆ จ�านวนมาก 

แร่ใยหินในกลุ่มนี้คือไครโซไทล์ (Chrysotile)

112 สุขภาพคนไทย 2556
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ความแข็งแรง ยืดหยุ่น เหนียว ทนทานท้ัง 

ต่อแรงดึง ความร้อน กรด ด่าง และสารเคมีต่างๆ  

คือ ความพิเศษของแร่ใยหินท่ีท�าให้เป็นท่ีต้องการของ

อุตสาหกรรมกระเบื้อง ฝ้าเพดาน ผ้าเบรก คลัทช์ เสื้อ

กันไฟ ท่อน�า้ซเีมนต์ และวสัดฉุนวน ส�าหรบัประเทศไทย 

แร่ใยหินท่ีน�าเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมเป็นแร่ใยหินกลุ่ม 

เซอร์เพนไทน์ ชนิดไครโซไทล์ ซ่ึงมีลักษณะยืดหยุ่นท�าให้

สามารถถักทอเป็นผืนได1้

แร่ใยหินในอุตสาหกรรมไทย

ประเทศไทยน�าเข้าแร่ใยหินท้ังชนิดโครซิโดไลท์

และไครโซไทล์มาตั้งแต่ปี 2518 เมื่อประกาศใช้ พ.ร.บ. 

วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 แร่ใยหินชนิดโครซิโดไลท ์

ถกูจัดเป็นวตัถอัุนตรายชนิดท่ี 3 และห้ามน�าเข้า การผลติ  

น�าเข้า ส่งออก หรอืมีไว้ในครอบครองต้องได้รบัอนุญาต

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  

จากสถิติในปี 2545 ประเทศไทยน�าเข้าแร่ใยหินสงูสดุถงึ 

181,348 ตันต่อปี เท่าประชากรหน่ึงคนบริโภคแร่ใยหิน 

3.3 กิโลกรัมต่อปี2 และสถิติในปี 2553 ประเทศไทย 

น�าเข้าแร่ใยหิน 79,250 ตัน สูงเป็นอันดับ 6 (รองจาก

จีน อินเดีย รัสเซีย อินโดนีเซีย และอุซเบกิสถาน) โดย 

ปรมิาณการบรโิภคของท้ัง 6 ประเทศน้ี รวมแล้วคิดเป็น

ร้อยละ 78 ของโลกทีเดียว3 

เดมิทีผู้ผลติสนิค้ารายใหญ่ท่ีใช้แร่ใยหินเป็นส่วน

ผสมมีอยู่ 5 ราย คือ กระเบ้ืองตราเพชร, กระเบ้ืองโอฬาร,  

กระเบ้ืองในเครือบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย หรือเอสซีจี 

(SCG), กระเบ้ืองซปุเปอร์ และกระเบ้ืองตราห้าห่วง4 แต่

ในช่วงปี 2550 - 2553 ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างรายใหญ่  

2 รายคือ เอสซีจีและบริษัทมหพันธ์ไฟเบอร์ซีเมนต์  

จ�ากัด (มหาชน) เจ้าของกระเบ้ืองตราห้าห่วง ได้ยกเลกิ

การใช้แร่ใยหิน เป็นเหตุให้ปริมาณการน�าเข้าแร่ใยหิน 

ลดลงไปกว่า 50,000 - 60,000 ตันต่อปี5 ปัจจุบันเหลือ 

เพียงผู้ผลติกระเบ้ืองตราโอฬารและตราเพชรเท่าน้ันท่ียัง

น�าเข้าแร่ใยหินอยู6่

ปักธงสังคมไทยไร้แร่ใยหิน

โลกเริ่มต้นน�าแร่ใยหินไครโซไทล์มาใช้ตั้งแต่ 

คริสต์ศตวรรษที่ 19 เพราะเป็นแร่ธรรมชาติที่เพิ่มความ

แข็งแกร่งให้ผลิตภัณฑ์ได้ดี แต่มีข้อเสียต่อผู้ท่ีสูดดมฝุ่น 

ของแร่ใยหิน เมือ่สะสมในร่างกายนาน 15 - 30 ปี จะท�าให้ 

เป็นโรคเก่ียวกับปอด เช่น มะเรง็ปอด มะเรง็เย่ือหุ้มปอด 

และมะเรง็เย่ือบุช่องท้อง7 อีกกว่าศตวรรษถดัมา ประชากร

ใน 52 ประเทศท่ัวโลก จึงค่อยรบัรูถ้งึพิษร้ายจากแร่ใยหิน 

และยกเลิกการใช้ ส�าหรับประเทศไทย กระแสยกเลิก

การใช้แร่ใยหินขับเคลื่อนโดยองค์กรพัฒนาเอกชนด้าน

สุขภาพ สิทธิผู้บริโภค และคุ้มครองแรงงาน ที่ร่วมผนึก

ก�าลงักนัผลกัดนัเรือ่งน้ีผ่านเวทีส�าคญั เช่น สมชัชาสขุภาพ 

แห่งชาติ ท่ีมีมติยกเลิกการใช้แร่ใยหินและผลักดันให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินนโยบายตามมติดังกล่าว

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 17 

ธันวาคม 2553 ได้รบัรองยุทธศาสตร์การท�าให้สงัคมไทย 

ไร้แร่ใยหินและน�าเสนอต่อคณะรฐัมนตร ีกระท่ังวนัท่ี 12 

เมษายน 2554 คณะรฐัมนตรจึีงมมีตเิห็นชอบต่อแนวทาง 

การห้ามน�าเข้าแร่ใยหินไครโซไทล์และผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วน

ประกอบของแร่ใยหินไครโซไทล์เฉพาะกรณี และห้าม 

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีส่วนประกอบของแร่ใยหินไครโซไทล์ท่ีใช้

วัตถุดิบอ่ืนหรือใช้ผลิตภัณฑ์อ่ืนทดแทนได้ โดยให้กรม

โรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) จัดท�าร่างแผนแม่บทในการ

ยกเลิกการน�าเข้าการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีมีแร่ใยหินเป็น 

ส่วนประกอบ ภายใน 5 ปี ส�าหรบั 5 ผลติภัณฑ์ ได้แก่ 

กระเบ้ืองแผ่นเรยีบ กระเบ้ืองยางปูพ้ืน ผ้าเบรกและคลทัช์  

ท่อซีเมนต์ใยหิน และกระเบ้ืองมุงหลังคา และให้กรม

ควบคมุโรคประสานกบัส�านักควบคมุและตรวจสอบอาคาร 

กระทรวงมหาดไทย สือ่สารกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ในการควบคุมการรื้อถอน ซ่อมแซม ต่อเติมอาคารท่ีมี

การใช้แร่ใยหินในวสัดกุ่อสร้าง8 แต่ไม่มรีปูธรรมทางปฏิบัติ

ในการยกเลกิการผลติและน�าเข้านัก เป็นได้เพียงสญัญาณ

ให้ผู้ผลิตเร่งตุนแร่ใยหิน ดังข้อมูลการน�าเข้าปี 2554  

พบว่า มีการน�าเข้าแร่ใยหินสูงถึง 81,411 ตัน เพ่ิมขึ้น

จากปี 2553 ที่น�าเข้า 79,250 ตัน9
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เสียงคัดค้านจากกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีไม่ต้องการ

ให้ยกเลกิการใช้แร่ใยหินเป็นเหตใุห้กระทรวงอุตสาหกรรม

ต้องยื้อเวลาออกไป ด้วยเหตุผลที่ว่า แม้ ครม. จะมีมติ

เห็นชอบตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ให้ยกเลิก 

การใช้แร่ใยหินภายในปี 2555 แต่ไม่ได้ก�าหนดกรอบ

เวลายกเลิกท่ีชัดเจน และอาจเป็นการเร่งรัดมากเกินไป 

ท้ังยังต้องมีการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านจาก 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนๆ ด้วย ดังท่าทีของ พงษ์เทพ 

จารอุ�าพรพรรณ รกัษาการอธบิดกีรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ท่ีกล่าวว่า “ข้อสรปุจากการศกึษาและวเิคราะห์ผลกระทบ

ท้ังด้านบวกและด้านลบ พบว่า บางประเทศมกีารยกเลกิ 

100% บางประเทศยกเลิกเพียงแค่บางผลิตภัณฑ์ ส่วน

สาเหตุท่ีมีการยกเลิกการน�าเข้าและการผลิต เป็นผล 

มาจากปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ และความคงทน

ถาวรเข้ามาร่วมด้วย”10

จนกลายเป็นข่าวกระเซ็นกระสายว่า รัฐบาล 

อาจยืดเวลาการยกเลิกการใช้แร่ใยหินออกไปอีก 3 - 5 ปี  

ด้วยความล่าช้าข้างต้นท�าให้เครือข่ายรณรงค์ยกเลิก

แร่ใยหินในประเทศไทยหรือ T - BAN (Thailand Ban 

Asbestos) ออกมาเคลื่อนไหวกดดันให้ภาครัฐสั่งระงับ

การผลิต จ�าหน่าย และยกเลิกการน�าเข้าผลิตภัณฑ์ท่ีม ี

ส่วนประกอบของแร่ใยหินไครโซไทล์ภายในปี 2556 เริม่

จากผลิตภัณฑ์ท้ัง 5 ประเภทคือ กระเบ้ืองแผ่นเรียบ 

กระเบ้ืองยางปูพ้ืน ผ้าเบรกและคลัทช์ ท่อซีเมนต์ใยหิน 

และกระเบื้องมุงหลังคา11

ความตายที่ซ่อนเร้นในแร่ใยหิน

หัวใจส�าคัญของการถกเถียงเรื่องน้ีหนีไม่พ้น

ประเดน็ผลกระทบต่อสขุภาพท่ีเกดิจากพิษภัยของแร่ใยหิน 

โดยอาศัยข้อมูลจากท้ังองค์การอนามยัโลก (World Health  

Organization: WHO) องค์กรนานาชาตเิพ่ือการวจัิยมะเรง็ 

(International Agency for Research on Cancer: 

IARC) และองค์กรแรงงานสากล (International Labour  

Organization: ILO) ซึ่งระบุชัดว่าแร่ใยหินทุกชนิดเป็น

สารก่อมะเรง็ ท�าให้เกิดโรคมะเรง็ปอด มะเรง็กล่องเสยีง 

มะเร็งรังไข่ โรคปอดหิน โรคเย่ือหุ้มปอดหนาตัว และ

น�้าท่วมปอด แม้สัมผัสเพียงเล็กน้อยก็ก่อให้เกิดโรคได้ 

โดยมคีนจ�านวน 125 ล้านคนท่ัวโลก ท่ีต้องท�างานสมัผัส 

แร่ใยหิน และแต่ละปีมปีระชากรกว่า 107,000 คน ต้อง

เสยีชวีติจากโรคมะเรง็ปอดท่ีเกดิจากการสมัผัสแร่ใยหิน12 

ซูจิโอ ฟูรูยะ เครือข่ายยกเลิกการใช้แร่ใยหิน

เอเชยี ประเทศญีปุ่่น อ้างถงึแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมอื

ระหว่างองค์การอนามยัโลกและประเทศไทย 2555 - 2559  

ท่ีระบุว่า ประเทศไทยน�าเข้าแร่ใยหินมากเป็นอันดับ 4 

ของโลก13 ด้วยปริมาณมากมายนี้เองที่เป็นสัญญาณของ 

ปัญหาสุขภาพและค่าใช้จ่ายมหาศาลท่ีจะติดตามมาใน

ระยะเวลาอันใกล้ โดยเฉพาะคนงานในธุรกิจก่อสร้าง 

ที่ต้องท�างานกับแร่ใยหินซึ่งมีความเสี่ยงมากที่สุด

ประเทศไทยมีรายงานถึงผู ้ป่วยและเสียชีวิต 

จากมะเรง็เย่ือหุ้มปอด 2 ราย ท่ีเข้ารกัษาในโรงพยาบาล

โรคทรวงอก ช่วงปี 2551 - 2554 ท้ังคูต่่างมปีระวติัท�างาน

ในโรงงานท่ีใช้แร่ใยหินเป็นส่วนประกอบเป็นเวลายาวนาน

หลายสิบป1ี4 

การพิสจูน์โรคว่าเป็นผลจากการสมัผัสแร่ใยหินน้ัน

ค่อนข้างล�าบาก ท้ังใช้เวลาการก่อตวัของโรคยาวนาน และ

ไม่มีการส�ารวจข้อมูลท้ังประเทศ มีเพียงการคาดการณ ์

ของส�านักโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม กรม

ควบคมุโรค ว่าหากประเทศไทยยังไม่มกีารเลกิใช้แร่ใยหิน 

ในอีก 25 - 30 ปีข้างหน้า จะพบผู้ป่วยด้วยโรคน้ีประมาณ 

1,137 คนต่อป1ี5 นอกจากน้ี ไทยยังขาดแคลนแพทย์ท่ี 

เชีย่วชาญด้านอาชวีเวชศาสตร์ แม้จะพบแรงงานท่ีเจ็บป่วย

และถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งปอด แต่ไม่ได้พิสูจน์ต้นเหตุ 

ท่ีมาของโรค แรงงานเหล่าน้ันจึงไม่ได้รบัความช่วยเหลอื

จากผู้ประกอบการ ด้วยข้ออ้างว่าไม่สามารถพิสจูน์ได้ว่า

เป็นความเจ็บป่วยท่ีเกดิจากการท�างานในช่วงท่ีเป็นลกูจ้าง

ของตน16

ไม่มีความตายจากแร่ใยหิน

แน่นอนว่าในฟากของผู้คัดค้านการยกเลกิการใช้ 

แร่ใยหิน ซึง่มบีรษิทักระเบ้ืองโอฬาร เป็นหัวเรอืใหญ่ รวม

ท้ังศูนย์ศกึษาข้อมลูไครโซไทล์ (Chrysotile Information 

Center) ท่ีสนับสนุนด้านวิชาการ ก็ออกมาเคลื่อนไหว 
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ไม่แพ้กัน ท้ังในรูปการย่ืนหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี  

การจัดเวทีอภิปรายให้ข้อมลู การพาสือ่มวลชนไปให้ข้อมลู 

ดงูานถงึต่างประเทศ รวมถงึการส่งจดหมายข่มขูนั่กวชิาการ

ฝ่ายสนับสนุนการยกเลกิการใช้แร่ใยหินให้ยุตกิารเผยแพร่

ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องความเส่ียงทางสุขภาพ 

ที่เกิดจากแร่ใยหิน17

ฝ่ายคัดค้านการยกเลิกการใช้แร่ใยหินให้ข้อมูล

แย้งว่า แร่ใยหินกลุ่มไครโซไทล์ท่ีมีการใช้อยู่นั้นไม่เป็น

อันตราย เพราะไม่สามารถต้านทานความเป็นกรดใน

ร่างกายมนุษย์ได้ และร่างกายสามารถก�าจัดออกได ้

ครึง่หน่ึงของปรมิาณท่ีได้รบัในช่วงเวลาประมาณ 15 วนั 

จึงไม่เกิดการตกค้างในปอดหากหายใจเข้าไป ข้อโต้เถียง

ส�าคญัอยู่ท่ีว่า ท่ีผ่านมายังไม่มหีลกัฐานทางวทิยาศาสตร์

ยืนยันได้ชัดเจนว่า ไครโซไทล์มีผลต่อการเกิดมะเร็งเยื่อ

หุ้มปอด อีกท้ังไครโซไทล์ร้อยละ 90 ท่ีผลิตได้น้ันใช ้

ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ซึ่งเมื่อเส้นใยไครโซไทล์ผสม

กับซีเมนต์แล้วจะเกิดการเปลีย่นแปลงโครงสร้างทางเคมี 

ไม่ฟุ้งกระจาย และหากใช้อย่างเหมาะสมก็จะไม่ก่อ 

ผลกระทบต่อสุขภาพแต่อย่างใด18

งานวิจัยของศูนย์ไครโซไทล์19 ท่ีศึกษาโดย 

หวัง อิง เหวย หัวหน้าภาคสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เรื่อง  

‘ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ หากยกเลิกการใช้

สารไครโซไทล์’ ให้ข้อมูลว่า ต้ังแต่ปี 2528 - 2553 

ประเทศไทยมีการน�าเข้าไครโซไทล์กว่า 3.2 ล้านตัน  

โดยร้อยละ 90 ใช้ในอุตสาหกรรมกระเบ้ืองมุงหลังคา 

การยกเลิกการใช้ไครโซไทล์และบังคับให้รื้อหลังคาออก

จะก่อให้เกดิค่าใช้จ่ายประมาณ 450,970 ล้านบาท หาก 

รวมการรือ้หลงัคาในฟาร์มหม ูโรงเรยีน และโรงพยาบาล 

ตัวเลขจะเพิ่มเป็น 464,000 ล้านบาท ทั้งยังยกกรณีของ

สหรัฐฯ ท่ีเคยห้ามใช้แร่ใยหิน แต่ต่อมายกเลิกการห้าม

เน่ืองจากยังไม่มีผลการศึกษาชัดเจนว่าเป็นต้นเหตุของ

โรคมะเร็งปอด ดงัน้ัน รฐัจึงควรตัง้คณะท�างานเพ่ือศกึษา

ผลกระทบอย่างรัดกุมเสียก่อน20

นอกจากน้ี สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ มูลนิธิ

เพ่ือคุณธรรม เครือข่ายชุมชนเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล และเครือข่ายแรงงานผู้ได้รับผลกระทบจาก 

การยกเลิกการใช้แร่ไครโซไทล์ ได้รวมกลุ่มคัดค้านการ

ยกเลกิด้วยเหตผุลว่า ไครโซไทล์ไม่มผีลกระทบต่อสขุภาพ

แต่อย่างใด รวมท้ังความเห็นของ นพ.สมชัย บวรกิตติ 

แพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลศิริราช  

ที่ระบุว่า ตลอดระยะเวลา 30 ปี ที่มีการน�าเข้าแร่ใยหิน

มาใช้ในอุตสาหกรรมในประเทศไทยน้ัน แม้จะมีรายงาน

ผู้ป่วยโรคมะเรง็เย่ือหุ้มปอดเมโสเธลโิอมา จ�านวน 36 ราย 

www.yutcareyou.com
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ในช่วงปี 2511 - 2542 แต่ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

ยืนยันว่าเกิดจากการสัมผัสแร่ใยหินแม้แต่รายเดียว21

เส้นทางสู่สังคมไทยไร้แร่ใยหินยังคงเป็นแค่
พิมพ์เขียว

แม้ผลกระทบต่อสขุภาพของการใช้แร่ใยหินจะยัง

เป็นประเดน็ถกเถยีงท่ีเห็นไม่ตรงกนัจากท้ังฝ่ายให้ยกเลกิ 

การใช้แร่ใยหินและฝ่ายคดัค้าน และอันท่ีจรงิการยกเลกิ

การใช้แร่ใยหินก็เป็นธงที่ถูกตั้งเอาไว้แล้ว ด้วยมติ ครม. 

12 เมษายน 2554 ท่ีเห็นชอบกับมาตรการท�าให้สังคมไทย

ไร้แร่ใยหิน และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรบัไปด�าเนินการ 

โดยระบุชัดเจนในข้อ 2 เห็นชอบแนวทางการบริหาร 

จัดการความเป็นอันตรายของแร่ใยหินไครโซไทล์ ห้าม

น�าเข้าแร่ใยหินไครโซไทล์ และผลติภัณฑ์ท่ีมส่ีวนประกอบ

ของแร่ใยหินไครโซไทล์เฉพาะกรณ ีและห้ามผลติผลติภัณฑ์

ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินไครโซไทล์ ที่ใช้วัตถุดิบอื่น

หรือใช้ผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนได้ 

แต่กระทรวงอุตสาหกรรมกลับเลือกท�าตาม 

มติ ครม. ข้อ 3 คอื จัดท�าแผนยกเลกิการน�าเข้า ผลติ 

และจ�าหน่ายแร่ใยหินและผลิตภัณฑ์ท่ีมีแร่ใยหินเป็น 

ส่วนประกอบทุกชนิด ด้วยการให้ จักรกฤษณ์ ศวิะเดชาเทพ 

อาจารย์ประจ�าสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช ด�าเนินโครงการศึกษาร่างแผนการ

ยกเลิกการน�าเข้า การผลิต ผลิตภัณฑ์ท่ีมีแร่ใยหินเป็น

ส่วนประกอบ ก่อนจะยืดเวลาเพ่ือลดและยกเลกิการผลติ

และใช้แร่ใยหินอย่างถาวรออกไปอีก 3 - 5 ปี ตาม 

กลุ่มผลิตภัณฑ์22 เพ่ือให้ผู้ประกอบการเตรียมตัวและ 

หน่วยงานรัฐได้ออกข้อบังคับในการยกเลิก ดังนี้

1.	 กลุ่มผลิตภัณฑ์กระเบ้ืองยางปูพ้ืน ให้เวลา

ศึกษาและวิจัย 1 - 2 ปี และยกเลิกทุกโรงงานในปีที่ 3 

2.	 กระเบ้ืองแผ่นเรียบ ต้องพัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ใน 1 - 2 ปีแรก และเปลี่ยนเทคโนโลยี 

ในปีที่ 3 สารใช้ทดแทนแล้วคือ เยื่อกระดาษและพีวีเอ

3.	 กระเบ้ืองมงุหลงัคา ผู้ผลติ 2 - 3 ราย ยกเลกิ

การใช้แล้ว จึงให้เวลาบริษัทท่ีเหลือเตรียมการปรับตัว  

5 ปี ใน 1 - 2 ปีท�าวิจัยพัฒนา ในปีท่ี 3 เลิกใช้ และ

ปีท่ี 3 - 5 พัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ใช้แร่ใยหินในกระเบ้ือง

ลอนเลก็ และเมือ่ครบ 5 ปี ทุกโรงงานต้องยกเลกิการใช้ 

แร่ใยหิน

4.	 ท ่อน�้ าแรงดันสูงหรือท ่อซี เมนต ์ใยหิน	

ก�าหนดการเลิกเป็นขั้นบันได 1 - 2 ปี ลดใช้ร้อยละ 25 

ปีที่ 3 ลดร้อยละ 50 ปีที่ 4 ลดร้อยละ 75 และปีที่ 5 

ยกเลิกทั้งหมด 

5.	 กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าเบรกและคลัทช์	ก�าหนด

กรอบเวลาปรับตัว 5 ปี ปีท่ี 1 - 2 วิจัยและพัฒนาลด

การใช ้หาสารทดแทน ภายใน 2 ปี เลกิใชผ้้าเบรกและ

คลทัช์ในรถจักรยานยนต์ รถยนต์น่ังส่วนบุคคล ปีท่ี 3 - 5 

ให้วิจัยพัฒนากลุ่มรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดใหญ่ 

และเลิกใช้ทั้งหมดสิ้นปีที่ 5

ท่าทีเช่นน้ีของกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีจัดท�า 

แผนชะลอเวลายกเลิกแทนการจัดท�าแผนยกเลิกการผลติ

และใช้แร่ใยหินตามมติ ครม. สร้างความผิดหวังให้กับ

ฝ่ายสนับสนุนให้ยกเลิกการใช้แร่ใยหินในทันทีอย่างย่ิง 

จนมีการเคลื่อนไหวจากหลายฝ่าย โดยมีหน่วยงาน 

และองค์กรด้านสุขภาพเป็นตัวน�า ร่วมกับเครือข่ายภาค

ประชาชนและนักวชิาการ เร่งรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล

ถึงพิษภัยของการใช้แร่ใยหินท่ีส่งผลกระทบร้ายแรงต่อ

สขุภาพ แม้ในภาคการเมอืงจะมคี�าตอบเพียงว่า “เพราะ

การเมอืงยังไม่นิง่ จึงไม่สามารถเร่งกระทรวงอุตสาหกรรม

ให้ออกระเบียบยกเลิกใช้แร่ใยหินภายในปีน้ีได้ นาย 

สุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ให้ 

กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาเรือ่งดงักล่าวอีกครัง้ และ

ได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการวางแผนหยุด

การใช้แร่ใยหิน และรายงานนายกฯ แล้วว่า สมควรยกเลกิ

น�าเข้าแร่ใยหินภายในปีน้ีให้เรว็ท่ีสุด เน่ืองจากมีอันตราย

ต่อสุขภาพ และหลายบริษัทได้ยกเลิกการใช้แร่ใยหิน 

ในการผลิตแล้ว”23

ถึงท่ีสุดแล้ว แม้การใช้แร่ใยหินและผลกระทบ

ทางสุขภาพจะยังเป็นประเด็นถกเถียงและมีการน�าเสนอ 

ข้อมูลโต้แย้งกันท้ังจากฝ่ายสนับสนุนและคัดค้าน แต่

สงัคมไทยก็ได้เลือกและเริม่ก้าวเดนิไปบนเส้นทางสูส่งัคม

ไทยไร้แร่ใยหินแล้ว 
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5 สังคมไทยยังอ่วม
มลพษิอุตสาหกรรม

ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมของประเทศไทยพัฒนาไปพร้อมกับการใช้สารเคมีอย่างมหาศาล  
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมมากมายหลายลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการจัดการกากเคมี
และของเสยีอันตราย ปัญหาน�้าเสยีและมลพษิท่ีเกดิจากโรงงาน ปัญหาการแพรก่ระจายของโลหะ
หนักตามแหล่งน�้าและดินในหลายพื้นที่ และปัญหาอุบัติภัยสารเคมี แม้ในด้านหนึ่งอุตสาหกรรม 

จะน�ามาซ่ึงความเจรญิ แตก่ต็อ้งแลกกบัสขุภาพของประชาชนในอกีดา้น โดยเฉพาะคนงานจ�านวน
มากที่เจบ็ป่วยดว้ยโรคจากมลพษิอุตสาหกรรมและสารเคมอัีนตราย ซ่ึงมแีนวโนม้กระจายวงกว้าง 
และทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในทุกภูมิภาค

ตัวเลขร้องเรียนพุ่ง ปัญหามลพิษยังระอุ

ข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่า ในปีงบประมาณ 2555 ระหว่างตุลาคม 2554 - 

กันยายน 2555 มีเรื่องร้องเรียนโรงงานที่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจ�านวน 185 เรื่อง โดยเรื่อง

ท่ีร้องเรียนมากท่ีสุดคือ ปัญหากลิ่นเหม็น 65 เรื่อง ปัญหาน�้าเสีย 51 เรื่อง ปัญหาเสียงดัง  

47 เรื่อง ปัญหาฝุ่นละออง 29 เรื่อง ปัญหาเขม่าควัน 19 เรื่อง ปัญหาจากกิจการเหมืองแร่  

5 เรื่อง ปัญหาสิ่งปฏิกูลและกากอันตราย 4 เรื่อง ปัญหาเจ้าหน้าท่ีรัฐและอ่ืนๆ อีก 25 เรื่อง1  

ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าปีก่อนกว่าเท่าตัว โดยในปีงบประมาณ 2554 มีประชาชนร้องทุกข์ผ่านทาง

ส�านักตรวจและประเมินผล ส�านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งสิ้น 79 เรื่อง2
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สารเคมีอ�นๆ (127 ครั้ง) 28%

น้ำมันเชื้อเพลิง (80 ครั้ง) 17%

แอมโมเนีย (23 ครั้ง) 5%ดาง (2 ครั้ง) 0%

ไนโตรเจนเหลว/

สารทำความเย็น (1 ครั้ง) 0%

กรด/กาซพิษจากกรด 

(8 ครั้ง) 2%

สี/ทินเนอร/ตัวทำละลาย

(27 ครั้ง) 6%

กาซพิษ (10 ครั้ง) 2%

กากของเสีย (31 ครั้ง) 7%

วัตถุระเบิด/พลุ/ดอกไมไฟ 

(54 ครั้ง) 12%

การใช 21%

การเก็บ 21%

การกำจัดกากของเสีย 13%

จากหองปฏิบัติการ 1%

อ�นๆ 6%

การผลิต 19%

การขนสง 19%

กาซไวไฟ (95 ครั้ง) 21%

จำนวนอุบัติภัยวัตถุเคมี ในชวงป พ.ศ. 2551-2555 

(แยกตามประเภทวัตถุเคมี)

จำนวนอุบัติภัยวัตถุเคมี ในชวงป พ.ศ. 2551-2555 

(แยกตามประเภทกิจกรรม)

เช่นเดียวกับการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุสารเคมีของ

ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

และของเสียอันตราย ท่ีพบว่าการเกิดอุบัติภัยจากวัตถุ

เคมีมีแนวโน้มสงูขึน้เรือ่ยๆ3 โดยเฉพาะจากสารเคมีอ่ืนๆ 

รองลงมาคอื ก๊าซไวไฟและน�า้มนัเชือ้เพลงิ และโดยส่วน

ใหญ่อุบัติภัยจากวัตถุเคมีเกิดขึ้นในกระบวนการเก็บ  

รองลงมาคือ ในระหว่างการใช้ การผลติ และการขนส่ง 

(ดังภาพ)

ปัญหามลพิษอุตสาหกรรมในปัจจุบันกระจาย 

อยู่ทุกภูมิภาคตามแหล่งอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะ

ในภาคตะวันออก ซึ่งเป็นย่านท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม 

ตั้งอยู่อย่างหนาแน่น

อุบัติภัยซ�้ าซากที่มาบตาพุด กลไกรับมือ 

ไม่ท�างาน

นอกจากมลพิษรายวันท่ีชุมชนรายรอบพ้ืนท่ี

อุตสาหกรรมในจังหวัดระยองต้องเผชิญแล้ว อุบัติภัย 

สารเคมีก็ยังคงเกิดขึ้นซ�้าๆ ราวกับผู้ประกอบการและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เคยมีบทเรียนในเรื่องนี้

5 พฤษภาคม 2555 โรงงานบีเอสที อิลาสโตเมอร์  

ในเครอืบรษิทักรงุเทพซินธิติกส์ ท่ีต้ังอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด เกิดเหตุระเบิดและเพลงิไหม้ในขณะท่ีคนงาน

ก�าลงัท�าความสะอาดถงับรรจุสารเคมขีนาดใหญ่ สาเหตุ 

คาดว่าเป็นเพราะมีความร้อนจึงท�าให้เกิดประกายไฟและ

ระเบิดขึน้ เสยีงระเบิดและแรงสัน่สะเทือนบวกกบัควนัไฟ 

ท่ีพวยพุ่ง สร้างความแตกต่ืนให้กับชุมชนท่ีพักอาศัย 

อยู่โดยรอบ แต่ละคนหนีตายกันอลหม่าน เหตุการณ ์

ในครัง้น้ีท�าให้มีผู้เสยีชวีติ 11 ราย และผู้ท่ีได้รบับาดเจ็บ

จากการสูดดมสารพิษและแรงระเบิด 142 ราย

ความหวาดวติกยงัไม่ทนัทเุลา เมือ่เยน็วนัถดัมา

ก็เกิดเหตุสารโซเดยีมไฮเปอร์คลอไรด์ซ่ึงเป็นสารประเภท

เดียวกับคลอรีนรั่วออกจากโรงงานอดิตยา เบอร์ล่า เคมี

คัลส์ ซึ่งตั้งอยู ่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก  

มผู้ีสดูดมก๊าซและเกดิอาการผิดปกติถกูหามส่งโรงพยาบาล 

138 ราย4

นพ.สุรพล มาลีหวล ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล

มาบตาพุด กล่าวว่า เหตุที่เกิดติดต่อกันสองครั้งนี้ถือว่า

เป็นอุบัตเิหตท่ีุเกิดขึน้ในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีรนุแรงท่ีสดุ

ตั้งแต่มีการก่อต้ังนิคมอุตสาหกรรม แม้ในช่วงท่ีผ่านมา

ที่มา: หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. จ�านวนอุบัติภัยวัตถุเคมี ต้ังแต่ พ.ศ. 2551-2555. ค้นเมื่อ 7 มีนาคม 2556, จาก ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี 

เว็บไซต์: http://www.chemtrack.org/Stat-Accident-Number.asp
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จะมีอุบัติเหตุรุนแรงเกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรมอยู่บ่อย

ครั้ง แต่เหตุการณ์ครั้งน้ีรุนแรงมากจนมีผู้เสียชีวิตและ

บาดเจ็บจ�านวนมาก5

กาญจนา เตลียะโชติ รักษาการผู้อ�านวยการ

ส�านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมือง

มาบตาพุด กล่าวว่า เมือ่เหตกุารณ์เกิดขึน้จรงิ ไม่เหมอืน

ในแผนที่เคยซ้อม เพราะไม่มีรถมารับที่จุดรวมพล ทั้งที่

ตอนซ้อมน้ันทุกคนมารอท่ีจุดรวมพลแล้วจะมีรถมารับ 

ไปยังจุดท่ีปลอดภัย โดยมีการมอบหมายหน้าท่ีไว้แล้ว 

ว่าจุดใดใครเป็นผู้รับผิดชอบ แต่เมื่อเกิดเหตุจริงๆ กลับ

ไม่มีรถมาจอดรอ 

ขณะท่ี ภูษติ โภคพลากรณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรยีน

วัดมาบชลูด ให้ข้อมูลในวันท่ีเกิดเหตุว่า ได้รับข้อความ

ท่ีแจ้งมาทางโทรศัพท์มือถือหลงัจากโรงงานบีเอสทีระเบิด

ไปแล้ว 40 นาที ท้ังท่ีจรงิ รูแ้ล้วตัง้แต่เกดิเสยีงดงั ข้อความ

แรกท่ีส่งเข้ามาน้ันบอกเพียงว่ามีการระเบิด ไม่บอกว่า

โรงงานไหน ไม่บอกว่าระเบิดแล้วมอีะไรหลุดออกมาบ้าง

เห็นได้ว่า อุบัติภัยสารเคมท่ีีเกิดขึน้ครัง้น้ี ไม่เพียง

สะท้อนความบกพร่องของโรงงาน และการก�ากับดูแล 

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีท่ีมีความเสี่ยงสูงเท่าน้ัน แต่ยัง

แสดงให้เห็นความล้มเหลวของการรบัมอืสถานการณ์ฉกุเฉนิ 

เน่ืองจากท้ังแจ้งเหตลุ่าช้า ไม่มรีายละเอียดของเหตกุารณ์

ในการแจ้งเหตผุ่านโทรศพัท์มอืถือ และจุดรวมพลในการ

อพยพไม่ชัดเจนจนเกิดความโกลาหล ชาวบ้านจึงต้อง 

ใช้สัญชาติญาณและทักษะแต่ละบุคคลในการสังเกตจุด

เกิดเหตุและทิศทางลมเพื่อเอาตัวรอดกันเอง

ภายหลงัเหตกุารณ์มหีลายเสยีงวพิากษ์วจิารณ์ว่า 

น่ีไม่ใช่ครั้งแรกท่ีเกิดอุบัติภัยสารเคมีในพ้ืนท่ีน้ี และเม่ือ

มิถุนายน 2553 เคยมีกรณีก๊าซคลอรีนของโรงงาน 

อดิตยาฯ รั่วไหล ก็ได้มีการจัดประชุมพูดคุยถึงการปรับ

ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสารเคมี

จังหวดัระยอง ตามกรอบของแผนการป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภัยแห่งชาติปี 2553 - 2557 แต่คณะกรรมการ 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติไม่ได้น�าเรื่องน้ี

เข้าสูท่ี่ประชมุคณะรฐัมนตร ีและไม่มกีารสัง่การหน่วยงาน

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ

สมพร เพ็งค�่า ผู้อ�านวยการศูนย์ประสานงาน 

การพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้าน

สุขภาพ ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  

ในฐานะหน่วยงานท่ีมีส่วนร่วมปรับปรุงและผลักดันแผน

ยุทธศาสตร์ดงักล่าว ให้ความเห็นว่าต้องผลกัดนัให้มกีาร

เปิดเผยข้อมลูสารเคมทุีกชนิดท่ีใช้ในอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี 

ท้ังในแง่ชนิด ประเภท และปรมิาณ เพ่ือให้ชมุชนมคีวามรู้

ว่าก�าลงัรบัมอืกบัสารเคมปีระเภทไหน พิษและการแก้พิษ

ท�าอย่างไร รวมทั้งแพทย์ก็สามารถรักษาได้ถูกวิธ6ี 

นอกจากนี้ ในเรื่องของการแจ้งเหตุก็ควรมี 

หน่วยงานอิสระรับแจ้งเหตุโดยตรง มีกลไกบังคับบัญชา

ท่ีรวดเร็วเข้าไปประเมินสถานการณ์ และประสานไปยัง

ฝ่ายต่างๆ มาช่วยจัดการแก้ปัญหา รวมทั้งหลังเกิดเหตุ

ก็ควรมีทีมอิสระมาติดตามตรวจสอบและดูแลเรื่อง 

การชดเชยเยียวยาท้ังในส่วนของคนงานและชุมชน  

รวมทั้งการสอบสวนหาสาเหตุอย่างตรงไปตรงมา

การลกัลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมเกดิซ�้ าซาก 
ไร้เงาผู้รับผิดชอบ

ปัญหาการลักลอบท้ิงกากของเสียอุตสาหกรรม

ในท่ีต่างๆ มมีานานแล้ว ถึงขนาดกรมสอบสวนคดพิีเศษ

หรอืดเีอสไอระบุเส้นทางการลกัลอบท้ิงท่ีพบมากในจังหวดั

สมทุรปราการ ฉะเชงิเทรา ระยอง นครปฐม สมทุรสาคร 

สระบุรี ราชบุรี และชลบุรี โดยมีการท�าเป็นขบวนการ 

ผู้ท่ีเกีย่วข้องมท้ัีงโรงงาน ผู้รบัจ�ากัดกาก ผู้ขนส่ง ข้าราชการ

ท่ีอาจรูเ้ห็น รวมถงึกลุม่การเมอืงระดบัท้องถิน่และนักการ

เมอืงระดบัชาต ิเน่ืองจากธุรกิจดงักล่าวมผีลประโยชน์แฝง

เร้นจ�านวนมาก7 ในปี 2555 ท่ีผ่านมา มีกรณีลักลอบ

ท้ิงน�า้เสียและกากอุตสาหกรรมท่ีเป็นข่าวดงัในหลายพ้ืนท่ี 

ดังนี้

• กรณี จังหวัดฉะเชิงเทรา บริษัทเคเอสดี  

รีไซเคิล จ�ากัด น�ากากสารเคมีท่ีรับซื้อจาก

นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี มาท้ิง

ในบ่อลกูรงัร้าง ท่ี ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม 

จ.ฉะเชิงเทรา โดยชาวบ้านผิดสังเกตตั้งแต่

เดือนกุมภาพันธ์ ภายหลังได้รับผลกระทบ 
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120 สุขภาพคนไทย 2556

จากกลิน่เหมน็และน�า้เสยี จึงรวมตวักันประท้วง

และร้องเรียนไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จาก

การตรวจสอบพบสารฟีนอลและโลหะหนัก 

หลายชนิดเกนิค่ามาตรฐาน จังหวดัฉะเชงิเทรา

มีการลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมในลักษณะ

เดยีวกนัน้ีถงึ 11 จุด โดยอยู่ใน อ.พนมสารคาม 

6 จุด และ อ.แปลงยาว 5 จุด ซึ่งฝ่าย

สาธารณสขุจังหวดัได้แต่ประกาศห้ามใช้น�า้จาก

แหล่งธรรมชาติรอบๆ บริเวณเท่านั้น8

• กรณีต�ำบลหนองรี อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี

พบการลกัลอบปล่อยกากอุตสาหกรรมอันตราย

ลงในบ่อน�า้ขนาดใหญ่พ้ืนท่ีกว่า 10 ไร่ ต้ังแต่

เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2555 เจ้าหน้าที่

เข้าไปตรวจสอบพบว่าเจ้าของท่ีดินและบริษัท

ยังร่วมกนัตัง้โรงงานและประกอบการอุตสาหกรรม 

โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมท้ังพบการปนเปื้อน

ของน�้ามันและไฮโดรคาร์บอน9

• กรณีจังหวัดสมุทรปรำกำร พบการลักลอบ 

ท้ิงกากอุตสาหกรรมบริเวณท่ีว่างรกร้างลงท่อ

ระบายน�า้บรเิวณถนนสขุมุวทิสายเก่าใกล้นิคม

อุตสาหกรรมบางปู จากการเก็บตัวอย่างน�้า 

มาตรวจสอบหาโลหะหนักและสารอินทรีย์

ระเหยง่าย พบว่ามีการปนเปื้อนโลหะหนัก  

เช่น นิกเกิล สังกะสี ตะกั่ว โครเมียม และ

สารอินทรีย์ระเหยง่ายหลายชนิดซึ่งเป็นสาร 

ก่อมะเร็ง10

• กรณีจังหวัดปรำจีนบุรี พบการลักลอบท้ิง 

กากพิษจากอุตสาหกรรมในล�าน�า้ใกล้โรงไฟฟ้า

ถ่านหินและโรงผลิตเย่ือกระดาษ ต.ท่าตูม 

อ.ศรมีหาโพธิ จ.ปราจีนบุร ีเม่ือเดอืนมกราคม 

2556 โดยตรวจพบสารปรอทสะสมในปลา 

เกนิค่าปลอดภัยท่ียอมรบัได้ถงึ 3-11 เท่า และ

การตรวจเส้นผมของประชาชนท่ีบริโภคปลา

และอาศัยภายในรัศมี 2 กิโลเมตร ของพื้นที่

อุตสาหกรรมพบว่า เส้นผมของกลุ่มตัวอย่าง

ทุกคน มีสารปรอทสะสมอยู ่ในปริมาณท่ี 

เกินค่าอ้างอิง 1.00 ppm ซึ่งเป็นปริมาณ 

ท่ีอาจก่ออันตรายต่อพัฒนาการทางสมอง  

ชาวบ้านกว่า 60 คน จึงเดนิทางเข้ากรงุเทพฯ 

ย่ืนหนังสือต่ออธิบดีกรมควบคุมมลพิษและ 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เรียกร้องให้ขจัด

ปัญหามลพิษก่อนสายเกินแก1้1

กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเผยว่า 

ประเดน็ท้าทายท่ีเป็นช่องโหว่ทางกฎหมายและทางปฏิบัติ

คือ กากอุตสาหกรรมจากโรงงานส่วนใหญ่ ท้ังในรูป

ของเหลวและของแข็ง และท้ังแบบท่ีเป็นอันตรายและ 

ไม่อันตราย ได้ถูกส่งไปยังโรงงานผู้รับบ�าบัด แต่ยังขาด

การตดิตามตรวจสอบว่าโรงงานท่ีรบักากไปนัน้ได้ด�าเนินการ

อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการหรือก่อให้เกิดผลกระทบ 

ต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และช่องว่างน้ียังเปิดโอกาสให้

โรงงานรบัก�าจัดกากอุตสาหกรรมสามารถลกัลอบน�ากาก

ท่ีรับมาน้ันไปท้ิงตามท่ีต่างๆ โดยไม่ต้องลงทุนบ�าบัด 

หรือก�าจัดใดๆ12

อย่างไรกด็ี หลงัจากเกดิปัญหาขบวนลกัลอบทิง้

กากอุตสาหกรรมถี่ขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นประเด็นร้อน

ของสงัคม กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ตรวจสอบโรงงาน

ผู้รับบ�าบัดและก�าจัดกากอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเสี่ยงท่ี 

จะมีการลักลอบทิ้ง 101 โรงงาน พบว่าร้อยละ 65 หรือ

จ�านวน 66 โรงงาน ไม่ได้มาตรฐาน นับว่ามาตรฐาน

โดยรวมของโรงงานก�าจัดกากค่อนข้างต�่า ขณะเดียวกัน

ในกรณเีหตลุกัลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมท่ีจังหวดัฉะเชงิเทรา 

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้มีค�าสั่งย้ายอุตสาหกรรม

จังหวัดฉะเชิงเทราให้เข้าไปช่วยงานในกระทรวง และ

เพียงระบุแนวทางเชิงป้องกันว่า ต่อจากน้ีกรมโรงงานฯ

จะเข้มงวดมากขึน้ พร้อมกบัเข้มงวดในการออกใบอนุญาต

ให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ ประสานงานกับอุตสาหกรรม

จังหวัดตั้งแต่ต้นทาง หากไม่ได้มาตรฐานก็จะไม่ผ่าน 

ใบอนุญาตให1้3
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12110 สถานการณ์เด่นในรอบปี

ตอ้งกา้วใหพ้น้ยุคพฒันาอุตสาหกรรมเคยีงคู ่
มลพิษ

กว่าสองทศวรรษแล้วท่ีประเทศไทยได้ปรับปรุง

กฎหมายและโครงสร้างท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุมและ

จัดการมลพิษ ไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 

2535 พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.ส่งเสรมิและรกัษา 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 รวมท้ังการ 

เกิดกลไกทางโครงสร้างท่ีส�าคัญในปีเดียวกัน คือ การ

ตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม 

รับผิดชอบดูแลด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงเป็นครั้งแรก 

ของประเทศ พร้อมกับการก่อตั้งหน่วยงานอย่างกรม

ควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ

ส�านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม14 

ทว่า สงัคมไทยกลบัเผชญิกับสถานการณ์มลพิษ

ท่ีดูจะเป็นปัญหารุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เคียงคู่การเร่งพัฒนา

อุตสาหกรรมอย่างเข้มข้น โดยไม่มสีญัญาณว่าจะสามารถ

ควบคุมและจัดการกับปัญหาได้แต่อย่างใด

กอบกุล รายะนาคร คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัย

เชียงใหม่ กล่าวว่า ประเทศไทยมีกฎหมายก�าหนดไว้ 

ครบถ้วนในเรื่องการจัดการ แต่ปัญหาอยู่ท่ีการบังคับใช้ 

ซึง่เน้นการจัดการท่ีปลายทาง เช่น ก�าหนดค่ามาตรฐาน

ของแหล่งปล่อยน�า้เสยี เป็นแนวทางการควบคมุ แต่เม่ือ

มารวมกันแล้วอาจเกินความสามารถการรองรบัของสภาพ

แวดล้อม การจัดท�ารายงานประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม

น้ัน กด็เูพียงเฉพาะระดบัโครงการ ไม่ได้ดภูาพกว้าง เมือ่

เกดิปัญหาขึน้ ทุกโรงงานกอ็ธิบายเช่นเดยีวกนัหมดว่าได้

ปฏิบัติตามค่ามาตรฐานแล้ว15

เพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อ�านวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ 

ให้ความเห็นว่า ที่ผ่านมามีความพยายามแก้ไขเพื่อผ่อน

ปรนกฎระเบียบหลายๆ อย่างในการก�ากบัควบคมุกจิการ

อุตสาหกรรม เช่น เมื่อปี 2545 มีการแก้ไขข้อบังคับให้

สามารถร่นระยะห่างระหว่างโรงงานกบัชมุชน และแก้ไข

ผ่อนปรนข้อบังคบัในเรือ่งการตัง้โรงงานประเภทก�าจัดของ

เสียหรือขยะอันตรายจากอุตสาหกรรม ให้โรงงานท่ีม ี

อยู่เดิมสามารถเพ่ิมเติมกิจการแปรรูปของเสียได้ง่ายขึ้น 

ขณะเดียวกัน การส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรม

กลบัย่ิงเพ่ิมความเข้มข้นขึน้เรือ่ยๆ เช่น การแก้ไข พ.ร.บ. 

การนิคมอุตสาหกรรมให้เอ้ือต่อการลงทุนเสรมีากขึน้ โดย

เปลี่ยนจากเขตนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการ

อุตสาหกรรม ให้เป็นเขตประกอบการเสรี มีการให้สิทธิ

ประโยชน์เต็มท่ี เช่น ลดภาษีอากรน�าเข้าและส่งออก 

ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น16

ในขณะท่ีหลายฝ่ายก็มอง ‘กรมควบคุมมลพิษ’ 

ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานดูแลปัญหามลพิษว่าเป็นเพียง 

เสือกระดาษ เพราะเมื่อมีเรื่องร้องเรียนเกิดขึ้นจริง กรม

ควบคุมมลพิษมีอ�านาจเพียงตรวจสอบและเสนอแนะต่อ

หน่วยงานท่ีมอี�านาจโดยตรง เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

โดยกรมควบคมุมลพิษไม่มอี�านาจสัง่ปิดโรงงานหรอืสถาน

ประกอบการที่ก่อเหตุ

ต่อประเด็นน้ี วลัยพร มุขสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการจัดการสารเคมี รองผู้อ�านวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ 

มองว่า แนวคิดในการจัดการมลพิษภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสรมิ

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 น้ัน เน้นไป

ทีก่ารบ�าบดัมลพษิ แทนทีจ่ะเน้นไปทีแ่นวคดิป้องกนัการ

เกดิมลพิษ ล่าสดุ กรมควบคมุมลพิษได้จัดท�าแผนจัดการ

มลพิษ พ.ศ. 2555 - 2559 ขึ้น เพื่อเป็นกรอบและทิศทาง

ให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการจัดการมลพิษของ

ประเทศไทย แผนฯ ดังกล่าวเริ่มน�าแนวคิดเชิงป้องกัน

มาใช้เพ่ิมมากขึน้ เช่น การรไีซเคลิ ใช้ซ�า้ ดงึกลบัมาใช้

ใหม่ การลดการใช้วัตถุดิบ ส่งเสริมการผลิตท่ีสะอาด 

รวมถึงผลติภัณฑ์และบรกิารท่ีสะอาด ฯลฯ แต่ส่วนใหญ่

ยังคงเป็นมาตรการเชิงสมัครใจ ซึ่งมีพลังเพียงท�าให้การ

จัดการมลพิษขยับไปสู่แนวทางการป้องกันอย่างช้าๆ 

เท่าน้ัน ขณะท่ีสถานการณ์มลพิษเลวร้ายลงอย่างรวดเรว็ 

เช ่นน้ีแล ้ว ความรุนแรงของปัญหามลพิษ

อุตสาหกรรมท่ีเกิดขึ้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา

อุตสาหกรรมในสังคมไทยน้ัน น่าจะท�าให้ทุกภาคส่วน 

ได้ตระหนักถงึการปรบัเปลีย่นแนวคดิ จากท่ีเคยเน้นการ

แก้ปัญหาปลายทาง ไปสู่การสร้างมาตรการเชิงป้องกัน

ตัง้แต่ต้นทาง ด้วยการใช้มาตรการเชงิบังคบั เช่น กลไก

การรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้าย

สารมลพิษสูส่ิง่แวดล้อม17 เพ่ือมใิห้คนไทยต้องด�าเนินชวีติ

อยู่ในสังคมที่ปนเปื้อนมลพิษอุตสาหกรรมไปมากกว่านี้
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6
‘พลังงาน’ เป็นประเด็นใหญ่และร้อนของสงัคมไทยมาตลอด และไมเ่คยมีค�าอธิบายที่ประชาชน
จะเข้าใจแจ่มแจ้งได้เลยว่าท�าไมราคาพลังงานบ้านเราจึงสูงเพียงนี้ แต่ที่ยิ่งชัดเจนก็คือ 

การก�าหนดราคาที่ข้ึนอยู่กบักลุม่ธุรกจิยกัษ์ใหญเ่พยีงรายเดยีว จากรฐัวิสาหกจิสูบ่รษัิทมหาชน 
บวกกบัอทิธพิลทางการเมอืงท่ีไมเ่คยหา่งหายจากธุรกจิพลังงาน เม่ือราคาน�้ามนัและกา๊ซถบีตวั
สูงขึ้นชนิดตอบค�าถามสังคมไม่ได้ การเคล่ือนไหวก็ปรากฏ จ�าเลยหลักย่อมหนีไม่พ้นบริษัท
พลังงานแห่งชาติ ปตท. พลังไทยเพื่อไทย

น�้ามัน: เครื่องมือทางการเมืองตลอดกาล

นับต้ังแต่ประชานิยมเป็นส่วนหน่ึงของวงจรการเมืองไทย ทุกรัฐบาลจึงลดแลกแจกแถมเพ่ือหวังผลทาง 

การเมือง น�้ามันและก๊าซ ต้นทุนส�าคัญการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการด�ารงชีวิตของประชาชนจึงถูกแทรกแซง

เสมอมา ดังเช่น ในยุครัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เคยออกนโยบายตรึงราคาน�้ามันดีเซล ด้วยการลดการจัดเก็บ 

ภาษีสรรพสามิตน�้ามันจากลิตรละ 5.70 บาท เหลือเพียง 0.005 บาท นั่นหมายถึงการสูญเสียเงินกว่า 45,000 

ล้านบาท และได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก1

‘พลังงาน’ 
ท�าไมคนไทยต้องจ่ายแพง?
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แม้เมือ่ ย่ิงลกัษณ์ ชนิวตัร ขึน้มาเป็นนายกรฐัมนตรี 

โดยประกาศวสิยัทัศน์อย่างห้าวหาญก่อนขึน้ด�ารงต�าแหน่ง

ว่าจะประกาศลอยตัวราคาน�้ามันดีเซลและก๊าซแบบ 

ค่อยเป็นค่อยไปเพ่ือลดภาระเงินกองทุนน�้ามัน แต่ทันที 

ท่ีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเสร็จสิ้นในวันท่ี 24 สิงหาคม 

2554 นโยบายประชานิยมถูกกดดันให้ต้องท�าโดยเร็วคือ 

การลดเกบ็เงนิสมทบน�า้มนัดเีซล เบนซนิ 91 และเบนซนิ 

95 เข้ากองทุนน�้ามัน น�้ามันและก๊าซในเมืองไทยจึงยัง

คงขายต�า่กว่าราคาที่เป็นจริง

รายได้ 6,160 ล้านบาทต่อเดือน ท่ีจะเข้าสู ่

กองทุนน�้ามันจึงจ�าต้องหายไป ท�าให้ราคาน�้ามันเบนซิน

สูตรปกติมีราคาไม่ต่างมากนักจากก๊าซโซฮอล์ ซึ่งเป็น

พลังงานทดแทนท่ีมีส่วนผสมของพืชพลังงาน นโยบาย

ส่งเสริมการใช้ก๊าซโซฮอล์จึงกลับชะงักงัน ท�าให้รัฐบาล

ต้องกลับล�า ลดการเก็บเงินเข ้ากองทุนน�้ามันของ 

ก๊าซโซฮอล์ลง เพ่ือให้ส่วนต่างราคากับน�้ามันเบนซิน 

มากพอที่จะจูงใจให้คนหันกลับมาใช้ก๊าซโซฮอล2์

ปรับโครงสรา้งพลงังาน ทางไกลท่ียงัไปไม่ถงึ

แต ่ เมื่ อสถานะกองทุนน�้ า มันก�า ลังลงเหว  

ออกอาการ ‘เอาไม่อยู่’ ซ�า้ยังต้องน�าเงนิท่ีเกบ็เข้ากองทุน

จากน�้ามันเบนซินไปอุ้มก๊าซแอลพีจี ต้นปี 2555 คณะ 

กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ท่ีมีนายกฯ 

ย่ิงลักษณ์เป็นประธาน ก็ประกาศลอยตัวราคาพลังงาน 

โดยเริม่ปรบัขึน้ราคาก๊าซแอลพีจีภาคขนส่งเดอืนละ 0.75 

บาทต่อกโิลกรมั จนถึงสิน้ปี 2555 (จากราคากโิลกรมัละ  

18.13 ไปเป็น 27.13 บาท) แต่ยังตรึงราคาในส่วนของ

ภาคครัวเรือนไว้ ส่วนราคาก๊าซเอ็นจีวีปรับขึ้นเดือนละ 

0.50 บาทต่อกิโลกรัม (จากราคากิโลกรัมละ 8.50 ไป 

เป็น 14.50 บาท) คณะกรรมการบรหิารนโยบายพลงังาน 

(กบง.) มีมติเรียกเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนน�้ามัน จาก

น�า้มนัเบนซนิและก๊าซโซฮอล์ 1 บาทต่อลติร น�า้มนัดเีซล 

60 สตางค์ต่อลติร และกลบัไปเก็บภาษสีรรพสามติน�า้มนั

ดีเซลตามเดิม3

รฐับาลกล่าวว่าเพ่ือเป็นการปรบัโครงสร้างพลงังาน

ท้ังระบบให้สะท้อนต้นทุนท่ีแท้จริง และปรับบทบาท

กองทุนน�้ามันให้เป็นกองทุนเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคา

ตามวัตถุประสงค์ดั้งเดิม คือเหตุผลท่ีฟังขึ้นและยาก 

โต้แย้ง ทว่า ประชานิยมกค็ล้ายสิง่เสพตดิ ราคาพลงังาน

ท่ีเตรยีมขยับขึน้ต่อเน่ืองท�าให้เกิดมอ็บรถบรรทุก รถขนส่ง 

และรถแท็กซี่ ชุมนุมกดดันรัฐบาลด้วยการปิดถนน  

จนรฐับาลต้องยอมโอนอ่อนผ่อนตามบางระดบั ภายหลงั 

กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลัง ต้องแก้เก้ียวว่าก่อนหน้าน้ี 

เกิดการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน ท�าให้เกิดความเข้าใจผิด4 

ม็อบจบไป แต่ค�าถามว่าท�าไมคนไทยจึงต้องใช้

พลงังานราคาสงูยังไม่จบ เครอืข่ายภาคประชาชนรวมตัว

กันออกมาช�าแหละความบิดเบี้ยวในธุรกิจพลังงาน

ท�าไมคนไทยใช้น�้ามันแพง?

ถ้าแผ่โครงสร้างราคาน�า้มันท่ีคนไทยบรโิภคออก 

จะพบองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ ต้นทุนเน้ือน�้ามัน ค่า 

การตลาด ภาษแีละกองทุน โชตชิยั สวุรรณาภรณ์ ผู้ช่วย 

กรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายและเศรษฐกิจพลงังานของ  

ปตท. อธิบายว่า ต้นทุนเนื้อน�า้มันมักใกล้เคียงกนัเพราะ

อิงราคาตลาดโลก ส่วนค่าการตลาดแตกต่างตามสภาพ

การแข่งขนัของแต่ละประเทศ แต่ส่วนส�าคญัท่ีสดุคอื ภาษี

และกองทุนท่ีท�าให้ราคาน�้ามันของไทยต่างจากประเทศ

อื่น5

ในส่วนของต้นทุนเน้ือน�้ามัน ปตท. อธิบายว่า 

ต้องอิงกับราคาหน้าโรงกล่ันในสงิคโปร์ เน่ืองจากสงิคโปร์

เป็นตลาดกลางของภูมิภาค แต่ถึงที่สุดแล้ว ปตท. ก็ไม่

สามารถให้เหตุผลท่ีกระจ่างกว่าน้ีแก่สาธารณะได้ เมื่อ

นักวิชาการและภาคประชาชนตั้งค�าถามว่า แล้วเหตุใด

ประเทศในภูมภิาคน้ีอย่างมาเลเซยี อินโดนีเซยี จึงไม่ต้อง

อิงราคาหน้าโรงกลัน่ในสงิคโปร์ ซ�า้ต้นทุนการกลัน่น�า้มนั 

ของสิงคโปร์ยังสูงกว่าของไทย 6 - 7 เท่า หมายความว่า

ก�าไรท่ี ปตท. ได้รับย่อมสูงกว่าท่ีควรได้ ประเด็นน้ี 

ถูกโต้แย้งว่า หากตั้งราคาต�่ากว่าสิงคโปร์ น�้ามันไทยจะ 

ถูกลักลอบส่งออก แต่ก็อีกเช่นกัน ข้อโต้แย้งนี้ถูกตีกลับ

ด้วยค�าถามเดิมว่า แล้วเหตุใดมาเลเซีย อินโดนีเซีย  

ซึ่งราคาน�า้มันต�่ากว่าสิงคโปร์จึงไม่วิตกเรื่องนี้
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*รมต.พลังงาน กลาวใน
ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 27 

(สมัยสามัญทั่วไป) เปนพิเศษ 
วันพุธที่ 28 พ.ย. 2555

สัดสวนการใช LPG และราคาป 2554 

ขอมูลจากกระทรวงพลังงาน

จากแหลงกาซธรรมชาติ

ในประเทศ

นำเขา LPG แค 22%

แตจะขายราคานอก 100%

เปนธรรมหรือเปลา

สัดสวนการใช LPG และราคาป 2554 

ขอมูลจากกระทรวงพลังงาน

ปโตรเคมี

ใชถูกที่สุด

ครัวเรือน

2.7 ลานตัน

18.13 บ./กก.
40%

โรงงาน

7 แสนตัน

24.86 บ./กก.
11% 

รถยนต

9 แสนตัน

21.13 บ./กก.
13% 

ปโตรเคมี

2.4 ลานตัน

16.20 บ./กก.*
21.13% 

ราคา

ตลาดโลก

ราคา

ตลาดโลก

LPG 55%

จากการกลั่น

น้ำมันดิบ

23%

จาก LPG นำเขา

จากตางประเทศ

22%

1

2

3

100%

ยังไม่นับช่วงหลังๆ ท่ีมีการออกมาให้ข้อมูล 

ของ ม.ล.กรกสวิฒัน์ เกษมศร ีอนุกรรมาธิการเสรมิสร้าง 

ธรรมาภิบาลด้านพลังงาน วุฒิสภา ในลักษณะท่ีว่า 

ประเทศไทยมีแหล่งน�้ามันปริมาณมาก แต่ภาครัฐจับมือ

กับบริษัทเอกชนพยายามปิดบังและเบียดบังทรัพยากร

สาธารณะนี้เอาไว9้

เมือ่ประมวลข้อมลูเหล่านีเ้ข้าด้วยกนั จึงไม่แปลก

ท่ีนักวิชาการจ�านวนหน่ึงและเครือข่ายภาคประชาชน 

เริม่ตัง้ค�าถามดงัๆ ว่า เหตใุดคนไทยจึงต้องใช้น�า้มนัแพง

ถึงเพียงนี้

หนนุแอลพจีี กระทบกองทนุน�้ามนั เพื่อใคร?

ทว่า สถานการณ์ท่ีโดดเด่นไม่แพ้น�้ามันในปีท่ี

ผ่านมาต้องยกให้ก๊าซธรรมชาติคือ แอลพีจีและเอ็นจีวี 

โดยเฉพาะก๊าซแอลพีจี เชื้อเพลิงท่ีใช้กันท้ังในภาค 

ครัวเรือน ภาคยานยนต์ ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

เดิมทีประเทศไทยสามารถผลิตก๊าซแอลพีจี 

ได้เพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศ กระท่ังปี 2551  

ก๊าซแอลพีจีเริม่ขาดแคลนจนต้องน�าเข้าถงึ 452,000 ตัน 

หน่วยงานรัฐและ ปตท. ชี้แจงว่า เป็นเพราะการบริโภค

ก๊าซแอลพีจีของภาคยานยนต์เพิ่มสูงขึ้น แต่รายงานของ

วุฒิสภาเปิดเผยว่า ในปี 2551 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ใช้ก๊าซแอลพีจีคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 26 (1,230,000 ตนั) 

ตวัเลขจากกรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์

พลงังาน กระทรวงพลงังาน ระบุว่า ราคาขายปลกีเฉลีย่

น�้ามันของไทยปี 2553 เบนซิน 91 ลิตรละ 36.62 บาท 

เบนซิน 95 ลิตรละ 41.26 บาท ขณะท่ีสิงคโปร์ราคา

หน้าโรงกลั่นเพียงลิตรละ 17.28 บาท และ 17.65 บาท 

ตามล�าดับ ค�าถามท่ียังคงตอบไม่ได้คือเหตุใดส่วนต่าง

จึงห่างกันมากเพียงนี6้

ข้อมูลความไม่ชอบมาพากลเรื่องน�้ามันยังถูกขุด

คุย้ตีแผ่ออกมาเป็นระยะ มีการตัง้ข้อสงัเกตถงึผลตอบแทน

ท่ีรฐัได้รบัจากค่าภาคหลวงเพียงร้อยละ 12.54 (เรยีกเก็บ

ในอัตราร้อยละ 5 - 15) ซึ่งถือว่าต�่ามากเมื่อเทียบกับอีก

หลายประเทศในโลกท่ีมีปริมาณทรัพยากรใกล้เคียงกัน 

ขณะท่ีรายได้ของผู้รบัสมัปทานสงูถงึร้อยละ 87.46 ขณะท่ี

รายละเอียดสญัญากเ็ป็นท่ีคลางแคลงในเรือ่งความโปร่งใส 

ความเป็นธรรม และการเปิดเผยข้อมูลสาระส�าคัญแก่

ประชาชน7

นอกจากนี้ ประเทศไทยยังสามารถผลิตวัตถุดิบ

เพ่ือใช้กลัน่น�า้มนัได้เองถงึร้อยละ 40 ของการใช้ในประเทศ 

ปริมาณการผลิตของไทยติดอยู่ในกลุ่ม 30 ประเทศแรก

จาก 224 ประเทศท่ัวโลก และมแีนวโน้มเพ่ิมขึน้ต่อเนือ่ง 

ขณะท่ีกระบวนการกลัน่ของไทยสามารถพ่ึงตนเองได้100% 

เตม็ของการใช้ในประเทศ แตไ่ม่ได้รับสว่นแบ่งก�าไรจาก

สัมปทานแม้แต่น้อย8 

ที่มา: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค. 2556. ตีแผ่ความจริงก๊าซหุงต้ม ใครปล้นประเทศไทย?. กรุงเทพฯ: มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค.
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และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 33 ในปี 2552 (1,700,000 ตัน) 

ขณะท่ีภาคยานยนต์บริโภคก๊าซแอลพีจีร้อยละ 16 ในปี 

2551 และลดลงเหลือร้อยละ 13 ในปี 255210 โดยท่ี

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีจ่ายค่าก๊าซแอลพีจีในราคาถกูกว่า

ภาคอื่นๆ (ดังรูป)

การท่ีภาครัฐและ ปตท. ชี้แจงว่าก๊าซแอลพีจี

ขาดแคลน ท�าให้เกดิการสนับสนุนการใช้ก๊าซเอ็นจีวแีทน 

โดยออกมาตรการสนับสนนุต่างๆ หน่ึงในน้ันคอื การดงึ 

เงนิจากกองทุนน�า้มนัท่ีเกบ็จากประชาชนผู้ใช้น�า้มนัเบนซนิ

ไปชดเชยให้แก่ก๊าซแอลพีจีและเอ็นจีวเีป็นเงนิหลายหมืน่

ล้านบาท11 เป็นสาเหตุหน่ึงท่ีท�าให้กองทุนน�้ามันติดลบ 

เพราะเมือ่ดฐูานะกองทุนน�า้มนั วนัท่ี 10 มถินุายน 2555  

พบว่า หน้ีสินส่วนใหญ่มาจากการตรึงราคาก๊าซแอลพีจี

และเอ็นจีวกีว่า 15,210 ล้านบาท แต่เป็นหน้ีจากการตรงึ

ราคาน�้ามันเพียง 1,400 ล้านบาท เท่านั้น12

สถานการณ์การขึ้นราคาก๊าซแอลพีจีมาแรงขึ้น

อีกครั้งในช่วงปลายปี 2555 เม่ือกระทรวงพลังงานม ี

นโยบายปรับขึ้นราคาก๊าซแอลพีจีทุกภาคส่วนในกลาง

เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ด้วยเหตุผลด้านหน้ีสิน กองทุน

น�า้มนัและ ปตท. ต้องแบกรบัภาระขาดทุน แต่เครอืข่าย

ภาคประชาชนก็เปิดเผยข้อมูลท่ีแสดงให้เห็นว่า ใครได้ 

ประโยชน์จากการชดเชย เมื่อราคาก๊าซแอลพีจีในภาค

ครัวเรือนอยู่ท่ี 18.13 บาท ภาคยานยนต์ 21.38 บาท 

ภาคอุตสาหกรรม ไม่รวมกลุม่ปิโตรเคม ี30.13 บาท แต่ 

เฉพาะภาคปิโตรเคมีซึ่งมีสัดส่วนการใช้สูงเป็นอันดับ 2 

กลบัใช้ก๊าซในราคาเพียง 16.20 บาท ซึง่เท่ากับเป็นการ

ผลกัภาระให้แก่ประชาชนเพ่ืออุ้มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี13

จุดท่ีน่าสนใจอีกประการคอื ประเทศไทยสามารถ

ผลิตก๊าซแอลพีจีได้เอง 5.5 ล้านตันต่อปี น�าเข้า 1.4 

ล้านตัน แต่การขยายตัวของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี  

ท่ีมา: ความต้องการใช้ LPG รายสาขา. 27 กุมภาพันธ์ 2556. ค้นเมื่อ 6 มีนาคม 2556, จาก มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค เว็บไซต์: http://www.con 

sumerthai.org/main/index.php?option=com_content&view=article&id=2757:-lpg-&catid=286:2013-02-27-04-47-32&Itemid=350

¾Ñ¹µÑ¹/à´×Í¹
300

250

200

150

100

50

0

¾Ñ¹µÑ¹/à´×Í¹

ËÁÒÂàËµØ: »‚ 2555 à»š¹¢ŒÍÁÙÅà©ÅÕèÂà´×Í¹ Á.¤.-ÁÔ.Â. 55

70

60

50

40

30

20

10

0

25
40

25
41

25
42

25
43

25
44

25
45

25
46

25
47

25
48

25
49

25
50

25
51

25
52

25
53

25
54

25
55

¾Ñ¹µÑ¹/à´×Í¹
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

25
40

25
41

25
42

25
43

25
44

25
45

25
46

25
47

25
48

25
49

25
50

25
51

25
52

25
53

25
54

25
55

¾Ñ¹µÑ¹/à´×Í¹
200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

25
40

25
41

25
42

25
43

25
44

25
45

25
46

25
47

25
48

25
49

25
50

25
51

25
52

25
53

25
54

25
55

25
40

25
41

25
42

25
43

25
44

25
45

25
46

25
47

25
48

25
49

25
50

25
51

25
52

25
53

25
54

25
55

ภาคครัวเรือน

ความตองการใชกาซ LPG รายสาขา

ภาคขนสง

ภาคอุตสาหกรรม ภาคปโตรเคมี

à©ÅÕèÂ »‚ ¾.È. GDP ¨Ó¹Ç¹
¤ÃÑÇàÃ×Í¹

2540-2546

2547-2555

2.2%

4.1%

2.2%

2.8%

3.8%

7.8
%

7.7%

4.8
%

21
.7%

21
.3%

11.3%

22.3%

56-02-089_001-196_Thai_new4-4_J.indd   125 4/4/13   6:32 PM



126 สุขภาพคนไทย 2556

ที่มา: บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน). 2555. รายงานประจ�าปี 2554. กรุงเทพฯ: บริษัท ปตท. จ�ำกัด 

(มหำชน), หน้ำ 13.

ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นบรษิทัลกูของ ปตท. 

ใช้ก๊าซแอลพีจีถึง 2.1 ล้านตันต่อปี 

อันเป็นต้นเหตุท�ำให้ไทยต้องน�ำเข้ำ

ดังท่ีกล่าวไปแล้ว แม้ว่าไทยจะมี 

โรงแยกก๊าซหน่วยท่ี 6 จังหวดัระยอง 

เป็นโรงแยกก๊าซท่ีใหญ่ท่ีสุดของ

ประเทศ แต่ก๊าซแอลพีจีท่ีผลิตได้

จากท่ีน่ีขายให้เฉพาะอุตสาหกรรม

ปิโตรเคมซีึง่เป็นบรษิทัลกูของ ปตท. 

เท่าน้ัน ภาคครวัเรอืน ยานยนต์ และ

อุตสาหกรรมอื่นๆ กลับต้องใช้ก๊าซ

น�าเข้า ท�าให้ต้องแบกรับภาระแทน

อุตสาหกรรมปิโตรเคมีประมาณ 

23,000 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2551 -  

255414

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มค่า

ครองชพีท่ีสงูขึน้ในปี 2556 แผนการ

ปรบัโครงสร้างราคาก๊าซแอลพีจีของ

กระทรวงพลังงาน กลางเดือน

กุมภาพันธ์ 2556 จึงต้องชะลอ 

ออกไปอีกอย่างน้อย 2 - 3 เดือน  

โดยกระทรวงพลังงานให้เหตุผลว่า

ต้องการจัดระเบียบกลุ่มท่ีจะได้รับ

การช่วยเหลือและสร้างความเข้าใจ

กับภาคประชาชนในประเด็นท่ีกลุ่ม

เอ็นจีโอออกมาต่อต้าน

ผูกขาดโดยเสรี วิถี ปตท.

อะไรทีน่�ำพำสงัคมไทยและ

ธุรกิจพลังงำนไทยมำถึงจุดนี้

พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 คือ

เครื่องมือในการแปรรูปการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

ให้กลายเป็น ปตท. เช่น ทุกวันน้ี การขายหุ้น ปตท. 

เมื่อปี 2544 ยังถูกเล่าขานถึง 77 วินาที ท่ีหุ้น ปตท.  

ถูกขายหมด พร้อมกับข้อครหาหนาหูเก่ียวกับนอมินี 

นักการเมืองท่ีเข้าไปช้อนซื้อหุ้น โดยมีกระทรวงการคลัง

เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ น�าไปสู่การอ้างสถานะอันคลุมเครือ 

กลบัไปมาระหว่างความเป็นรฐัวสิาหกิจกับบรษิทัมหาชน 

เหตุน้ี สังคมไทยจึงได้เห็นบทบาทของรัฐท่ี 

มักเอื้อประโยชน์แก่ ปตท. เสมอๆ ไมว่า่จะเป็นการโอน

โครงข่ายท่อก๊าซท่ีผูกขาดให้แก่ ปตท. ในช่วงท่ีเข้าตลาด 

หลกัทรพัย์ แม้ว่าภายหลงัศาลปกครองสูงสดุจะตัดสนิให้  
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ปตท. คืนให้แก่สาธารณะ แต่กลับไม่เกิดการบังคับคดี

แต่อย่างใด และยังเปิดทางให้ ปตท. ควบรวมโรงกลั่น 

น�า้มันต่างๆ กระทั่ง ปตท. กลายเป็นผู้ผูกขาดการกลั่น

น�า้มันท่ีมีส่วนแบ่งการตลาดสงูถึงร้อยละ 85 ท่ีเป็นเช่นน้ี 

เพราะก�าไรอันมหาศาลของ ปตท. คอืแหล่งดงึดดูท่ีใครๆ 

หมายปอง หากส�ารวจโครงสร้างกรรมการ ปตท. ทุกยุค

สมยัจะพบรายชือ่ข้าราชการระดบัสงูในกระทรวงการคลงั  

กระทรวงพลังงาน ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิส�านักงานอัยการสงูสดุ และ 

นักธุรกิจท่ีมีเส้นสายแน่นเหนียวกับฝ่ายการเมือง ท�าให้ 

ปตท. กลายเป็นธุรกจิท่ี เดอืนเด่น นิคมบรริกัษ์ ผู้อ�านวย

การวจัิย ด้านการบรหิารจัดการระบบเศรษฐกิจ สถาบันวจัิย

เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดอีาร์ไอ) เรยีกว่า ‘ผูกขาด

โดยเสรี’15

ข้อกล่าวหาเหล่าน้ี ปตท. ยังไม่มคี�าตอบท่ีกระจ่าง

พอให้สังคมหายคลางแคลง แม้ว่าจะเคยมีการตั้งกระทู้

ถามในสภา แต่ ปตท. ก็เลือกตอบเพียงบางข้อ ขณะที่

บางข้อก็ตอบไม่ค่อยตรงประเด็นนัก16 ส่วนค�าถามท่ี 

อื้ออึงอื่นๆ ปตท. เลือกที่จะเงียบเป็นส่วนใหญ่

นอกจากการเพ่ิมความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

และลดการผูกขาดในธุรกจิพลงังานแล้ว นโยบายพลงังาน 

แห่งชาติเป็นอีกสิ่งที่ต้องท�าควบคู่กันไป มนูญ ศิริวรรณ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ท่ีแม้จะไม่เห็นด้วยกับข้อมูล 

ท่ีว่าประเทศไทยสามารถผลิตพลังงานได้มากมายดังท่ี

ภาคประชาชนบางกลุ่มพยายามน�าเสนอ แต่ก็เห็นว่า 

ท่ีผ่านมาประเทศไทยไม่เคยมีนโยบายพลังงานแห่งชาติ 

ไม่เคยจัดท�านโยบายท่ีครอบคลมุสถานการณ์จ�าลองระยะ

ยาว 20 ปี ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งแผนพลังงาน 

แห่งชาตจิ�าเป็นต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 

และควรออกเป็นกฎหมายให้กระทรวงพลงังานเป็นผู้ก�ากบั

ดูแล โดยปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง17

เมื่อธุรกิจจับมือแนบแน่นกับกำรเมืองเพ่ือผล

ประโยชน์ร่วม กำรแก้ปัญหำโครงสร้ำงพลงังำนไทยจึงไม่ 

อำจหวังเจตจ�ำนงทำงกำรเมืองของนักกำรเมืองได้เพียง

ฝ่ำยเดียว กำรปลดล็อกกำรผูกขำดและสร้ำงนโยบำย

พลงังำนแห่งชำตใิห้เป็นจรงิคงต้องอำศยัท้ังควำมแขง็แกร่ง

และอึดทนนำนของหลำยฝ่ำย แต่วันน้ีมีเพียงภำค 

ประชำชนเป็นควำมหวังเดียวในกำรตีแผ่ข้อมูล กดดัน 

และผลักดันให้สังคมไทยหันมำสนใจอย่ำงจริงจัง ไม่ให้

เป็นเพียงเสียงบ่นแล้วลอยผ่ำนเมื่อพลังงำนท้ังหลำย 

พำกันขึ้นรำคำ
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บทบาท กสทช. 
กับอนาคตกิจการวิทยุ
โทรทัศน์และโทรคมนาคมไทย

เมื่อคลื่นความถี่เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติ กสทช. จึงมีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่งในการ
ก�าหนดนโยบายและก�ากับทิศทางของสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคมในสังคมไทย ที่จะ
ผูกพันชีวิตประจ�าวันของคนไทยกว่า 65 ล้านคน ในช่วงสองปีที่ผ่านมา กสทช. กลายเป็น
ข่าวด้วยประเด็นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทัง้เรื่องดีแทคสัญญาณล่ม กรณีรายการไทยแลนด ์

ก็อตทาเลนท์ สัมปทานดาวเทียม วิทยุชุมชน การถ่ายทอดฟุตบอลยูโรหรือกรณีจอด�า  
การประมูล 3G การเซ็นเซอร์ตัวเองของละครเหนือเมฆ รวมทัง้เร่ืองภายในองค์กร เช่น 
การขึ้นเงินเดือน กสทช. เหล่านี้ล้วนเป็นกระจกสะท้อนสังคมไทยในโลกยุคดิจิตอลได้ดียิ่ง

กว่าจะคลอดกรรมการ กสทช.

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. 

เป็นองค์กรของรัฐท่ีเป็นอิสระ จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 25531 ซึ่งตราขึ้นตามมาตรา 47 ของ

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ท่ีบัญญตัใิห้ท�ำหน้ำท่ีจัดสรรคลืน่ควำมถ่ีท่ีใช้ในกำรส่งวทิยุกระจำย

เสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนำคม ซ่ึงเป็นทรัพยำกรสื่อสำรของชำติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชำชน  

มีส�านักงาน กสทช. เป็นหน่วยงานธุรการ และระหว่างยังไม่ได้แต่งตั้ง กสทช. (20 ธันวาคม 2553 - 6 ตุลาคม 

2554) ก�ำหนดให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กทช. ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ กสทช.  

ไปก่อน 
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หลังจากกระบวนการสรรหาและคัดเลือกท่ีกิน

เวลาข้ามปีเสร็จสิ้นลง วุฒิสภาก็ได้ลงคะแนนเลือก

กรรมการ กสทช. 11 คน จากผู้ได้รบัการเสนอชือ่ท้ังหมด 

44 คน (จากการสรรหา 22 คน และคัดเลือกมาจาก

บุคคลและองค์กรต่างๆ อีก 22 คน) ได้แก่ พล.อ.อ.ธเรศ 

ปุณศรี เป็นประธานกรรมการ พ.อ.นที ศุกลรัตน์ และ 

พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ เป็นรองประธานกรรมการ 

โดยมี พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ สุทธิพล ทวีชัยการ 

พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ งามสง่า ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ ธวัชชัย 

จิตรภาษ์นันท์ สภิุญญา กลางณรงค์ ประวทิย์ ลีส่ถาพรวงศา 

และ พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร เป็นกรรมการ แต่งตั้งเมื่อ

วันท่ี 7 ตุลาคม 25542 ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์

หลายประเด็น เช่น กรรมการกว่าครึ่งเป็นเครือข่ายคน 

ในกองทัพ ซึ่งมีคลื่นความถี่อยู่ในมือจ�านวนมาก แม้แต่

สุภิญญา กลางณรงค์ จากภาคประชาสังคมด้านสื่อเอง

ก็ถูกตั้งค�าถามถึงความเหมาะสมในการเป็นกรรมการ  

ทั้งที่เป็นผู้ร่าง พ.ร.บ. กสทช. มากับมือ3

มหากาพย์ 3G

3G คือเทคโนโลยีการสื่อสารในยุคท่ี 3 (Third 

Generation) ที่จะท�าให้การรับส่งข้อมูลแบบไร้สายเป็น

ไปได้เร็วขึ้น ด้วยช่องสัญญาณความถี่และความจุในการ 

รับส่งข้อมูลท่ีมากกว่า ท�าให้ประสิทธิภาพในการรับส่ง

ข้อมลู บรกิารระบบเสยีงดขีึน้ สามารถใช้บรกิารมลัติมเีดยี

ได้เต็มท่ีและสมบูรณ์แบบขึน้ การมาถึงของ 3G จะช่วย

ท�าให้อัตราการเข้าถึงบรอดแบนด์ของคนไทยเพ่ิมขึน้ด้วย 

ความพยายามก้าวไปสู่ยุค 3G ของไทยน้ัน มี

มาหลายปีก่อนหน้า ตั้งแต่ปี 2551 กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารหรือไอซีทีหารือร่วมกับคณะ

กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) และผู้ให้

บริการโทรศัพท์เคลื่อนท่ีท้ังหมด เพ่ือพัฒนาคลื่น 

ความถ่ีจาก 2G เป็นระบบ 3G ด้วยเทคโนโลยี HSDPA 

(High - Speed Data Packet Access) ภายใต้สัญญา

สมัปทานเดมิ4 แต่ด้วยข้อจ�ากัดด้านคล่ืนความถ่ีและอุปกรณ์

ท่ีใช้ รวมท้ังความเห็นท่ีไม่ลงรอยกันระหว่างหน่วยงาน 

ท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องสัญญาสัมปทาน ท�าให้ภาคแรกของ

มหากาพย์ 3G หยุดอยู่เพียงแค่นั้น 

ภาคสองเริม่ต้นขึน้ในปีต่อมาเมือ่ กทช. พยายาม

เปิดประมูลคลื่นความถี่ย่าน 2.1 GHz เพ่ือให้บริการ 

3G เป็นการประมลูแบบซือ้ขาด 15 ปี ต่างจากสมัปทาน

เดิม ท่ีผู้ให้บริการต้องจ่ายค่าใช้สัมปทานร้อยละ 20 - 30 

ให้กับเจ้าของคลื่นความถี่ แต่มีการร้องเรียนและเลื่อน

การประมูลออกไป ปีถัดมา กทช. ชุดใหม่มีมติให้ออก

ใบอนุญาตย่านความถี่ 2100 MHz บนเทคโนโลยี 3.9G  

หรือเทคโนโลย ีHSPA+ ทีส่ามารถรบัสง่ข้อมลูเรว็กวา่ถงึ 

20 เท่า เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจากเดิมท่ีจะให้ใบอนุญาต 

4 ใบ (2x10 MHz 3 ใบ และ 2x15 MHz 1 ใบ) เป็น

ให้ใบอนุญาต 2x15 MHz 3 ใบเท่ากัน เพื่อลดความได้

เปรยีบเสยีเปรยีบในการให้บรกิาร5 ภาคสองของมหากาพย์ 

3G จบลงตรงที่ กสท. โทรคมนาคมและทีโอทีต่างฟ้อง

ร้องต่อศาลปกครอง และศาลปกครองสูงสุดพิพากษา 

ให้ระงับการประมูล

ภาคต่อมาของการประมูล 3G ไทยเกิดขึ้น 

อีกครั้งในยุคท่ีมี กสทช. แล้ว ท่ามกลางเสียงวิจารณ์

จากหลายฝ่ายในสองประเด็นส�าคัญ นั่นคือ 

(1) การลดปริมาณคลื่นสูงสุดท่ีโอเปอเรเตอร์

แต่ละรายจะสามารถประมูลได้ให้เหลือไม่เกิน 15 MHz 

จากคลื่นท้ังหมด 45 MHz โดยแบ่งออกเป็น 9 ชิ้น  

(หรอื 9 สลอ็ต) ชิน้ละ 5 MHz สมเกยีรต ิตัง้กจิวาณชิย์ 

จากทีดอีาร์ไอเห็นว่า “การประมลูท่ีจะมขีึน้ก็จะกลายเป็น

เรื่องตลกระดับชาติทันที เพราะไม่มีประโยชน์ท่ีจะแบ่ง

คลื่นออกเป็นชิ้น ชิ้นละ 5 MHz เนื่องจากไม่ว่าจะแบ่ง

หรอืไม่อย่างไร ก็จะท�าให้โอเปอเรเตอร์แต่ละรายได้คลืน่ 

เท่ากันคือ รายละ 15 MHz อยู่ดี ที่ส�าคัญ จะเกิดการ

ฮ้ัวกันในการประมลูค่อนข้างแน่นอน เพราะราคาประมลู

จะใกล้เคียงกับราคาตั้งต้น...เหลือเพียงเรื่องเดียวเท่าน้ัน

ท่ีอาจท�าให้มีการแข่งขันกันได้บ้างก็คือ ย่านความถ่ีท่ี 

โอเปอเรเตอร์แต่ละรายได้รับแตกต่างกัน แต่ก็ส�าคัญ 

น้อยกว่าปริมาณคลื่นความถี่มาก”6
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(2) การก�าหนดราคาประมูลต้ังต้นก�าหนดไว้ท่ี

ชิน้ละ 4,500 ล้านบาทน้ัน ต�า่เกินไป ต�า่กว่าราคาท่ี กสทช.  

ว่าจ้างให้คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ศึกษาว่ามูลค่าของ

คลื่นอยู่ท่ีประมาณ 6,440 ล้านบาท และย่ิงต�่ามากขึ้น

เมือ่ค�านวณประโยชน์ท่ีโอเปอเรเตอร์ได้รบัจากการไม่ต้อง

จ่ายค่าสัมปทานให้รัฐ ซึ่งมีมูลค่าถึง 4.8 หมื่นล้านบาท

ในปี 25547 

แต่เท่ียวน้ี เสียงวิจารณ์และการย่ืนฟ้องต่อศาล

ปกครองถึง 6 คด ีไม่เกิดผลอันใด การประมูลคลืน่ความถ่ี 

เพ่ือให้บรกิาร 3G จึงเกดิขึน้และจบลงด้วยการเคาะราคา

เพ่ิมขึ้นเพียง 3 ใบ โดยบริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส  

เน็ทเวอร์ค (บรษิทัลกูของเอไอเอส) แบ่งเป็น 4,950 ล้าน

บาท 2 ใบ และ 4,725 ล้านบาท 1 ใบ รวมมูลค่า 

14,625 ล้านบาท อีก 6 ใบนั้น เรียล ฟิวเจอร์ (บริษัท

ลูกของทรู) และดีแทคเนทเวอร์ค (บริษัทลูกของดีแทค) 

เสนอราคาตามท่ีต้ังต้นไว้คือ ใบละ 4,500 ล้านบาท  

รายละ 3 ใบเท่ากัน รวม 13,500 ล้านบาท มูลค่ารวม

ของการประมูลเท่ากับ 41,625 ล้านบาท สูงจากราคา

ตั้งต้นเพียงร้อยละ 2.78 เท่านั้น8

แม้การประมูล 3G ของไทยจะยืดยาวเป็น 

มหากาพย์ และยังคงวุน่วายดเุดอืดต่อเน่ืองหลงัการประมลู

วันที่ 16 ตุลาคม 2555 ทั้งข้อเสนอให้มีการประมูลใหม่ 

การส่งเรื่องให้ ปปช.ตรวจสอบ ไปจนถึงเสียงข้างน้อย 

ใน กสทช. ท่ีขอให้ทบทวนการประมูล ฯลฯ9 แต่วันน้ี 

สังคมไทยก็มีความหวังเรืองรองขึ้นแล้วว่าจะได้ใช้

เทคโนโลยี 3G จริงๆ ในอีกไม่นานนัก 

บอลยูโร ปรากฏการณ์จอด�า และเสือกระดาษ

กลายเป็นปัญหาใหญ่ เมื่อแฟนบอลชาวไทยท่ี 

ดฟูรทีีวช่ีอง 3 5 9 ผ่านทรวูชิัน่ส์ ในช่วงเวลาการแข่งขนั

ฟุตบอลยูโร 2012 กลบัปรากฏ “จอด�า” ขึน้ ท้ังท่ีฟรทีีวี

ควรเป็นช่องท่ีไม่ว่าใครกเ็ข้าถงึได้ เป็นค�าถามถงึ “กระบ่ี” 

ในมือ กสทช. ว่าจะมีพลังมากแค่ไหน

บรษิทัจีเอ็มเอ็มแกรมมี ่ผู้ได้ลขิสทิธ์ิการถ่ายทอด

ฟุตบอลยูโร 2012 ได้ตกลงให้ลิขสิทธิ์กับช่อง 3, 5, 9, 

และผู้ประกอบการเคเบิลทีวี DTV แบ่งก�าไรโฆษณากัน 

คนละครึ่ง และแกรมม่ีก็ขายกล่องจีเอ็มเอ็มแซทไปด้วย 

โดยตัดสัญญาณแพร่ภาพท่ีไปยังกล่องทีวีดาวเทียมของ

ทรูวิชั่นส์ ท�าให้ผู้ท่ีรับชมช่องฟรีทีวีผ่านทรู ไม่สามารถ

รบัชมบอลยูโรได้ ธนา เธียรอัจฉรยิะ ประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหาร จีเอ็มเอ็มแซท จ�ากัด ให้เหตุผลว่า สหพันธ ์

ฟุตบอลแห่งยุโรป (ยูฟ่า) เจ้าของลิขสิทธ์ิ มีกฎกติกา

เข้มงวดให้ผู้รับสิทธิเผยแพร่ในแต่ละประเทศควบคุม

สัญญาณการออกอากาศครอบคลุมเฉพาะพ้ืนท่ีประเทศ 

ตวัเองเท่าน้ัน กล่องดาวเทียมท่ีไม่มรีะบบควบคมุสญัญาณ

จึงไม่สามารถดูได้ ผู้ชมท่ัวไปจึงสามารถรับชมฟุตบอล

ยูโรได้จากเสาอากาศก้างปลา10

เหตุพิพาทจึงเข้ามาสู่ กสทช. ในฐานะองค์กร

ก�ากับดูแลกิจการวิทยุและโทรทัศน์ โดยทรูวิชั่นส์เห็นว่า

ไม่เป็นธรรมกับลูกค้าทรู 2 ล้านราย และผู้ใช้เครื่อง 

รับสัญญาณดาวเทียมอ่ืนกว่า 10 ล้านครัวเรือน ท่ีต้อง

ซือ้กล่องรบัสญัญาณใหม่เพ่ือรบัชมฟุตบอลยูโรท่ีถ่ายทอด

ผ่านฟรีทีวี11 กสทช. จึงแย้งว่าหากทรูไม่สามารถแพร่

ภาพรายการทีวใีนระบบปกตติามท่ีโฆษณาไว้กบัประชาชน  

จะเข้าข่ายความผิดและได้รบัโทษปรบัวนัละ 20,000 บาท 
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ขณะท่ีแกรมมีไ่ด้ท�าหนังสอืสอบถามไปทางยูฟ่าและได้รบั 

ค�าตอบว่า แม้จะมฟีรทีีวอียู่บนแพลตฟอร์มของทรวูชิัน่ส์  

แต่เน่ืองจากเป็นระบบเพย์ทีวีจึงไม่สามารถถ่ายทอดสด 

ต่อได้12 แฟนบอลจ�านวนหน่ึงจึงต้องดูฟุตบอลยูโรจาก

เสาอากาศก้างปลา

สฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระ อ้างถึง

ความเห็นผู้เชีย่วชาญด้านลขิสทิธ์ิว่า ปกตแิล้วสญัญาของ

ยูฟ่าและฟีฟ่าจะให้สิทธิท้ังหมดในการเผยแพร่ไม่ว่าผ่าน 

ระบบฟรทีีวหีรอืเคเบิล การเผยแพร่สญัญาณต้องเป็นแบบ

ปล่อยสญัญาณ pass through ไม่แก้ไขดดัแปลงรายการ 

ไม่ใช่เรื่องอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธ์ิช่วง (sublicense) แต่

อย่างใด ปัญหาเกดิจากการนิยาม “ฟรทีีว”ี ท่ีแตกต่างกนั  

ช่อง 3, 5, 9 มองว่าตัวเองมีหน้าที่ตามสัญญาสัมปทาน

เท่าน้ันคอื ออกอากาศภาคพ้ืนดนิ ไม่รบัผิดชอบการทวน 

สัญญาณของทีวีดาวเทียมท่ีเอาฟรีทีวีไปออก ขณะท่ี 

คนท่ัวไปมองว่าฟรีทีวีคือบริการสาธารณะ ทุกคนต้อง 

เข้าถึงได้เท่าเทียมกันไม่ว่าจะดูผ่านเครื่องมืออะไร13 

กรณียูโรจอด�าจึงเป็นอีกหน่ึงด่านท่ีผู้บริโภคสื่อ 

ผิดหวงักบับทบาทของ กสทช. และน่ังจ้องจอด�าจนหมด

ฤดูกาลแข่งขัน กสทช. ไม่สามารถท�าให้ทรูวิชั่นส์ออก

อากาศช่องทีวหีลักดงักล่าวได้โดยไม่ละเมดิลขิสทิธ์ิ ท้ังน้ี 

เพราะยังไม่มีกฎเหล็กสากลของโทรทัศน์ น่ันคือ “กฎ

ของช่องรายการท่ีต้องมี” ท่ีบังคับใช้กับผู้ประกอบการ 

โทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นฟรีทีวีหรือเพย์ทีวี ว่าต้องให้

ประชาชนรบัชมรายการท่ีแพร่ภาพผ่านสถานโีทรทัศน์ฟรี

ทีวไีด้ทุกรายการ ไม่ว่าจะผ่านกล่องรบัสญัญาณระบบใด

ก็ตำม14 นอกจากนี้ กสทช. ยังขาดเครื่องมือและกลไก

ท่ีมีประสิทธิภาพในการก�ากับดูแลกิจการวิทยุโทรทัศน์ 

และไม่เท่าทันข้อตกลงทางธุรกิจที่มีการแข่งขันรุนแรง

วิทยุชุมชน

วทิยุกระจายเสยีงเป็นสือ่ท่ีกลบัมาได้รบัความสนใจ

จากประชาชนอีกครั้งในช่วงระหว่างความขัดแย้งทาง 

การเมืองในสังคมไทย และ กสทช. ก็ถูกคาดหวังให ้

เข้ามาจัดระเบียบวิทยุขนาดเล็กกว่า 7,000 สถานี  

ท้ังวิทยุชุมชน วิทยุธุรกิจขนาดเล็ก วิทยุการเมือง วิทยุ

ศาสนา วิทยุของท้องถิ่น ฯลฯ

กทช. ได้ประกาศหลกัเกณฑ์และวธีิการอนุญาต

การประกอบกจิการบรกิารชมุชนชัว่คราว (วทิยุกระจายเสยีง

ชมุชน) เพ่ือให้ผู้ประกอบกจิการวทิยุกระจายเสยีงชมุชน 

รบัใบอนุญาตเป็นการชัว่คราว ในระหว่างท่ียังจัดตัง้องค์กร

ท่ีท�าหน้าท่ีจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ 

โทรคมนาคมไม่แล้วเสร็จ กทช. ขยายเวลาการทดลอง

ออกอากาศไปแล้ว 2 ครั้ง เม่ือ 21 พฤษภาคม 2553 

และ 17 มีนาคม 2554 โดยสิ้นสุดการคุ้มครองการ 

ทดลองออกอากาศในลกัษณะชัว่คราวในวนัท่ี 10 มกราคม 

2555 ต่อมาเมือ่ 29 พฤศจิกายน 2554 กสทช. ก็ขยาย

เวลาให้ผู้แจ้งความประสงค์จะประกอบกิจการกระจาย

เสยีงและได้รบัสทิธิทดลองออกอากาศในลกัษณะชัว่คราว 

6,601 สถานีเพิ่มไปอีก 300 วัน15

แต่เม่ือ กสท. ประกาศหลักเกณฑ์การอนุญาต

ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2555 มี

ผลบังคบัใช้ต้ังแต่ 20 กนัยายน 2555 ก็เกิดเสยีงวพิากษ์

วิจารณ์จากคนหลายกลุ่ม

เสียงคัดค้านแรกดังขึ้นจากสถานีวิทยุเสียงธรรม 

ท่ีด�าเนินงานโดยศิษย์ของหลวงตามหาบัว พระรัฐวีร์  

ฐติวโีร หรอืพระอาจารย์กอไผ่ ระบุว่า การออกประกาศ

ดงักล่าวบังคบัให้ผู้ประกอบการวทิยุรายใหม่ต้องลดก�าลงั

ส่งเหลอื 500 วตัต์ ลดความสงูเสาเหลอื 60 เมตร และ

ลดรัศมีกระจายเสียงเหลือ 20 กม. ท�าให้ประชาชนท่ี 

รบัฟังรายการธรรมะจากสถานีวทิยุเสยีงธรรม 126 สถานี

ท่ัวประเทศได้รับความเดือดร้อน แม้พระสายวัดป่าและ

ฆราวาสกว่า 1 แสนราย เคยลงชื่อขอให้แก้ไขประกาศ

ก็ไม่เป็นผล และยังมีการแจ้งความจับสถานีวิทยุเสียง

ธรรมท่ี อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ พระสายวัดป่าจ�านวน 

2,200 รปู จึงร่วมกันท�าสงัฆกรรมลงนิคหกรรมคว�า่บาตร 

กสทช.16 

นอกจากน้ี ยังมกีารร้องเรยีนต่อคณะกรรมาธิการ

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  

สภาผู้แทนราษฎรว่า กสทช. ลดิรอนสทิธิเสรภีาพในการ

ประกอบกจิการวทิยุชมุชน ไม่ชดัเจนในการท�าประชาพิจารณ์ 

ท้ังในเรือ่งความสงูของเสากระจายเสยีง ก�าลงัของเครือ่ง
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ส่งกระจายเสียง และการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

ออกอากาศซ�า้ซ้อน วทิยุชมุชนหลายแห่งท่ีอยู่ในระหว่าง 

ทดลองออกอากาศจึงถูกเจ้าหน้าท่ีต�ารวจจับกุมเน่ืองจาก

ไม่มใีบอนุญาตออกอากาศ หรอืใช้ใบอนุญาตออกอากาศ

ผิดประเภท17

กลุ่มผู้ประกอบการวิทยุชุมชนยังได้ย่ืนฟ้องต่อ

ศาลปกครอง ว่าการท่ี กสทช. ออกประกาศก�าหนด 

ให้ผู้ได้รับสิทธิทดลองออกอากาศในลักษณะชั่วคราว 

ก่อน 24 กรกฎาคม 2552 เท่าน้ัน ท่ีมีสิทธิย่ืนค�าร้อง

ขอทดลองประกอบกิจการ ผู้ท่ีไม่เข้าเกณฑ์จึงได้รับ 

ความเสียหาย จึงต้องการให้ กสทช. เปิดลงทะเบียน

ใหม่ให้กบัผู้ท่ีไม่ได้รบัสทิธทิดลองออกอากาศ ขอให้ระงบั

การจับกุมหรือการด�าเนินคดี และยกเลิกกระบวนการ 

ที่เกี่ยวข้องที่มีขั้นตอนยุ่งยากเป็นภาระเกินสมควร18

ล่าสดุ กสทช. ได้ขยายระยะเวลาย่ืนขอใบอนุญาต

ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงถึง 18 กุมภาพันธ์  

2556 เน่ืองจากผู้ประกอบการวิทยุอีกกว่า 2,000 ราย 

ยังไม่เข้ามาย่ืนขอ และหากผู้ประกอบกิจการวทิยุไม่เข้ามา

ย่ืนขอทดลองประกอบกิจการ แล้วพบว่ากระท�าความผิด

ก็จะปิดสถานีทันที19 ขณะเดียวกัน กสทช. ได้มอบ 

ใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

หรือวิทยุชุมชนรอบแรก 515 สถานี แบ่งเป็นประเภท

บริการธุรกิจ 404 สถานี บริการสาธารณะ 67 สถานี 

และบรกิารชมุชน 44 สถานี ก�าหนดระยะเวลาใบอนุญาต 

1 ปี ต่อมาออกเพ่ิมเติมอีก 143 สถานี แบ่งออกเป็น

ประเภทบริการธุรกิจ 93 สถานี บริการสาธารณะ 30 

สถานี และบริการชุมชน 20 สถาน2ี0

แต่ผลงานของ กสทช. ครั้งน้ีก็มีเสียงวิจารณ์

ต่อว่าเป็นเพียงการโชว์ผลงาน การให้สถานีวิทยุแต่ละ

แห่งเลือกขึ้นทะเบียนให้เหมาะกับประเภทของตัวเอง 

เป็นบรกิารธุรกจิ บรกิารสาธารณะ และบรกิารชมุชนน้ัน  

ยังมปัีญหาการเลีย่งค่าธรรมเนียมและไม่มกีารตรวจสอบจรงิ

กับพ้ืนท่ี นอกจากน้ีแล้ว กสทช. ควรจะมบีทบาทในการ 

ส่งเสรมิสนับสนุนสือ่ชมุชน แทนการไล่ปิดวทิยุชมุชนเม่ือ

พบกระท�าที่เข้าข่ายเป็นความผิดแบบที่ผ่านมา21

ภาระอันใหญ่หลวงของ กสทช. ท่ีสังคมไทย 
(ไม่) สมหวัง

เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการหลากหลาย

สาขาในเวทีเสวนาสาธารณะ หัวข้อ “1 ปี กสทช. กับ 

ความสมหวงัหรอืไม่สมหวงัของสงัคมไทย”22 เป็นกระจก

บานใหญ่ท่ีสะท้อนความคาดหวงัท่ีสงัคมไทยมต่ีอ กสทช. 

ในรอบปีท่ีผ่านมาได้เป็นอย่างด ีมท้ัีงความเห็นต่อบทบาท 

กสทช. ท่ีเกิดจากการท�างานว่ายังไม่ท�าให้เกิดความ 

น่าเชื่อถือไว้วางใจ เพราะไม่ชัดเจนในการปฏิบัติหน้าท่ี

หรือการมองเห็นปัญหา ส่งผลสู่รูปธรรมการปฏิบัติท่ี 

กลายเป็นข้อคลางแคลงใจของประชาชน จนท�าให้ กสทช. 

กลายเป็นเพียงเสือกระดาษตัวใหญ่เท่านั้น

หากมองย้อนไป การเกิดขึ้นของ กสทช. ถือ

เป็นความส�าเรจ็ในการต่อสูเ้พ่ือสทิธิเสรภีาพประการหน่ึง 

ท่ีเปลีย่นอ�านาจการสือ่สารจากท่ีเคยผูกขาดกบัอ�านาจรฐั

และทุน มาเป็นเรือ่งอ�านาจของสาธารณะและทุน วธีิคดิ

ส�าคญัของ กสทช. จึงควรอิงอยู่กับการก�ากบัดแูลให้เกดิ

ช่องทางที่ประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกเพศ และทุกวัย 

มีสิทธิเสรีภาพในการสื่อสารและเข้าถึงการสื่อสารโดย 

ทั่วถึงกัน ดังที่ จีรนุช เปรมชัยพร ผู้อ�านวยการเว็บไซต์

ประชาไทระบุว่า “คนก�ำกับดูแลสื่อท่ีส�ำคัญท่ีสุดคือ 

ประชำชน สิ่งที่ กสทช. ควรท�ำคือกำรส่งเสริมและเปิด

ช่องทำงให้ประชำชนท่ีลกุขึน้มำต่อต้ำนคดัค้ำนเปล่งเสยีง 

เมื่อเกิดกำรน�ำเสนอข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง โดยอยู่ในสังคม 

ที่เชื่อว่ำประชำชนฉลำด และจะฉลำดขึ้นได”้23

ภำรกิจข้ำงหน้ำของ กสทช. จึงยังเป็นหนทำง

พิสจูน์กรรมกำรท้ัง 11 คน ท้ังเรือ่งสบืเน่ืองจำกกำรประมลู 

3G กำรเรยีกคนืคลืน่ กำรเปลีย่นผ่ำนทีวรีะบบอะนำลอ็ก

สู่ดิจิตอล กำรก�ำกับดูแลเน้ือหำสื่อ ท้ังในกิจกำรวิทยุ

กระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนำคม ว่ำไม่ใช่ 

เสือกระดำษ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ใช่เสือตัวใหญ่ที่มี

อ�ำนำจเหนือประชำชนด้วยเช่นกัน
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จังหวัดจัดการตนเอง:  
เมื่อรากหญ้าประชาชน 
ท้าทายอ�านาจรัฐ

“จังหวัด” เป็นหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคที่อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทย  

มาตัง้แต่หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 แม้ช่วง 80 ปีที่ผ่านมา 

ได้มีการกระจายอ�านาจสู่การปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้นเป็นล�าดับ โดยเฉพาะ 

ในช่วงทศวรรษ 2540 แนวคิดการกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น ส่งผลให้มีการตราและ
แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการกระจายอ�านาจและการปกครองท้องถ่ิน
หลายฉบับ แต่การตัง้คณะกรรมการปฏิรูป และคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป ในปี 
2553 เพ่ือหาทางแกค้วามขดัแยง้ทางการเมอืง กน็�าไปสูข้่อเสนอเรื่อง “จงัหวดัจดัการ
ตนเอง” ที่มีประชาคมในจังหวัดต่างๆ ขานรับและขับเคลื่อนกันอย่างคึกคักในรอบปี
ที่ผ่านมานี้ 
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134 สุขภาพคนไทย 2556

ฤาเป็นผลของแนวคิดกระจายอ�านาจสู่ 
ท้องถิ่น

ในช่วงทศวรรษ 2540 แนวคดิการกระจายอ�านาจ 

สู่ท้องถิ่นส่งผลให้เกิดเปลี่ยนแปลงหลายประการ โดย

เฉพาะการอ้างอิงกบับทบัญญติัหลายมาตราในรฐัธรรมนูญ

ปี 2540 มกีารตราและแก้ไขเพ่ิมเตมิกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

กบัการกระจายอ�านาจและการปกครองท้องถิน่หลายฉบับ

ในช่วง พ.ศ. 2542 - 2543 โดยเฉพาะพระราชบัญญัติ

ก�าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 วางแนวทางการถ่ายโอน

ภารกจิอ�านาจหน้าท่ี และรายได้ต่างๆ จากรฐับาลกลาง

สู่ท้องถ่ิน และให้ประชาชนเลือกตั้งผู้น�าท้องถิ่นโดยตรง 

ในช่วงถัดมา 

แต่จนถึงปัจจุบัน การกระจายอ�านาจสู่ท้องถ่ิน

ยังคงเผชญิกบัการต่อต้านและเป็นไปอย่างล่าช้า โดยเฉพาะ 

ความพร้อมของท้องถิ่นในการรับภาระจัดบริการสังคม 

การศกึษา บรกิารสาธารณสขุ และการบรหิารงบประมาณ 

ที่แม้ว่ากฎหมายจะก�าหนดให้ต้องแบ่งรายได้ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 35 ของงบประมาณแผ่นดนิให้แก่ อปท. ภายใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 แต่ต่อมามีการออกกฎหมาย

ยกเลิกเงื่อนไขเวลา สัดส่วนของรายได้ท้องถิ่นต่อรายได้

รัฐบาลในปี 2553 จึงยังคงเป็นเพียงร้อยละ 25 เท่านั้น1 

ไม่เพียงประเด็นเรื่องการจัดสรรรายได้และภาษี 

ระหว่างส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น แต่การก�ากับดูแล

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจากท้ังส่วนกลางและราชการ

ส่วนภูมภิาคอย่างเข้มข้น จนขาดอิสระในการบรหิารงาน 

และคนด้วยตนเองก็กลายเป็นค�าถามต่อส่วนกลางเพ่ิม

มากขึน้เรือ่ยๆ หลายท้องถิน่มุง่หน้าด�าเนินภารกจิต่างๆ 

ด้วยตนเอง เช่น อบจ.เชียงราย จัดตั้งโรงเรียนองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา 

อบจ.ภูเก็ต ซื้อท่ีดินและอาคารจากโรงพยาบาลพญาไท 

ปรบัปรงุเป็นโรงพยาบาลองค์การบรหิารส่วนจังหวดัภูเกต็ 

ให้บริการประชาชนทั่วไป ฯลฯ2 

ไม่ว่าจะด้วยความล้มเหลวล่าช้าของการกระจาย 

อ�านาจ หรือความแข็งตัวของระบบบริหารส่วนภูมิภาค  

หรือเป็นความเข้มแข็งของคนในชุมชนท่ีต้องการมีส่วน

ร่วมและมอิีสระในการจัดการชมุชนตนเองกต็าม แนวคดิ

เรือ่ง “จังหวดัจัดการตนเอง” เป็นความคดิท่ีสอดคล้องกบั

มาตรา 78 (3) ของรฐัธรรมนูญฉบับปัจจุบัน3 ท่ีระบุว่า 

“กระจำยอ�ำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจกำรของท้องถ่ิน 

ได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินกำรตำมแนวนโยบำย 

พ้ืนฐำนแห่งรฐั พัฒนำเศรษฐกจิของท้องถ่ินและ 

ระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร ตลอด

ท้ังโครงสร้ำงพ้ืนฐำนสำรสนเทศในท้องถิน่ ให้ท่ัว

ถึงและเท่ำเทียมกันท่ัวประเทศ รวมท้ังพัฒนา

จังหวัดท่ีมีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่ โดยค�านึงถงึเจตนารมณ์

ของประชาชนในจังหวัดนั้น”

ท่ีจรงิ หลายพ้ืนท่ีมคีวามพยายามท่ีจะขออ�านาจ

ในการบริหารท้องถิ่นเองนานแล้ว เช่น ภูเก็ต มีการ 

เสนอญัตติภูเก็ตกับการบริหารอิสระตั้งแต่ปี 2525 ร่าง 

พ.ร.บ.บรหิารราชการนครภูเกต็ในปี 2530 เสนอรปูแบบ

การปกครองให้เป็นภูเกต็มหานครเมือ่ 3 เมษายน 25364 

หรือการพูดคุยถึงระบบการปกครองท้องถิ่นของจังหวัด 

ท่ีมีหลายชาติพันธุ์ในช่วงปี 2547 - 2549 เพ่ือแก้ปัญหา

ความรนุแรงท่ีเกดิขึน้ในจังหวดัชายแดนภาคใต้5 สอดคล้อง

กับแนวคิดจัดตั้งนครปัตตานีในเวลาต่อมา รวมท้ัง 

การจัดตัง้เชยีงใหม่มหานครท่ีก�าลงัเป็นหัวหอกส�าคญัของ

กระแสจังหวัดจัดการตนเองในปัจจุบัน เป็นต้น

จากความขดัแยง้ทางความคดิระดับประเทศ
สู่ทางแก้รูปธรรมในระดับท้องถิ่น

ภายหลงัเหตกุารณ์ความขดัแย้งทางการเมอืงไทย

ในช่วงปี 2551 - 2553 รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ตั้ง 

คณะกรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป 

ขึ้นมาเพ่ือหาทางแก้ความขัดแย้ง คณะกรรมการปฏิรูป

ท่ีน�าโดย อานันท์ ปันยารชุน มีข้อเสนอเป็นแนวทาง 

การปฏิรูปก่อนยุติบทบาทว่า รากฐานของความขัดแย้ง

ในสงัคมไทยเป็นเรือ่งของความเหลือ่มล�า้ในความสมัพันธ์

เชิงอ�านาจ ทั้งในด้านรายได้ สิทธิ โอกาส อ�านาจ และ
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ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษย์ จึงต้องเร่งปฏิรปูโครงสร้างอ�านาจ

รฐัครัง้ใหญ่ ด้วยการโอนอ�านาจการบรหิารจัดการตนเอง

ไปให้ท้องถิ่น6 

สอดคล้องกบัการสนับสนุนทุกภาคส่วนในสงัคม

ให้เข้ามามส่ีวนร่วม ในการด�าเนนิงานของคณะกรรมการ

สมัชชาปฏิรูป ท่ีนายแพทย์ประเวศ วะสี เป็นประธาน 

ซึ่งเชื่อว่า “พระเจดีย์ต้องสร้ำงจำกฐำน ฐำนพระเจดีย์

ของสังคมคือชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นครองพ้ืนท่ี 

ทุกตำรำงนิว้ของประเทศ ถ้ำชมุชนท้องถิน่เข้มแขง็ ฐำน

ของประเทศกจ็ะแขง็แรง สำมำรถรองรบัประเทศท้ังหมด

ให้มั่นคง”7

8 จังหวัดภาคเหนือ 8 จังหวัดภาคอีสาน 5 

จังหวัดภาคกลาง และ 5 จังหวัดภาคใต้ จึงประกาศ

ความพร้อมท่ีจะขับเคลื่อนเสนอร่างกฎหมายสู ่การ 

เป็นจังหวัดจัดกำรตนเอง ยกเลิกกำรบริหำรรำชกำร 

ส่วนภูมิภาค โดยให้มีท้ังจังหวัดและเทศบาลท่ีเป็น 

ท้องถ่ินอยู่ด้วยกัน แตกต่างจากกรุงเทพฯท่ีมีท้องถิ่น 

เพียงระดบัเดยีวคอื ระดบัจังหวดัเท่าน้ัน8 และหลายพ้ืนท่ี

เห็นพ้องร่วมขบัเคลือ่นไปสูเ่ป้าหมายเดยีวกนัคอืการจัดการ

ตนเองในระดับต่างๆ (ดูรายละเอียดในตาราง 1)

ตาราง 1 ความเคลื่อนไหวด้านการปฏิรูปโครงสร้างในระดับท้องถิ่น

จังหวัด แนวทางการขับเคลื่อน

เชียงใหม่ ภูเก็ต 

กรุงเทพฯ และปัตตานี

ผลักดันเพื่อให้เกิดจังหวัดจัดการตนเอง ผ่านการยกร่างกฎหมาย

อ�ำนำจเจริญ เน้นก�าหนดอนาคตตนเอง ผ่านการสร้างธรรมนูญของประชาชน 

ขอนแก่น 

เลย 

อุบลราชธานี 

ล�ำปำง 

สมุทรสาคร

ขับเคลื่อนอนาคตด้วยการพัฒนานโยบายหรือยุทธศาสตร์จังหวัด ได้แก่ 

- การเสนอปฏิญญาขอนแก่นน�าเสนอ 8 ยุทธศาสตร์ขอนแก่นทศวรรษหน้า 

- การยกร่างแนวทางก�าหนดอนาคตคนเมืองเลย 

- การยกร่างนโยบายและยุทธศาสตร์จังหวัด (อนาคตเมืองอุบลฯ) ในอีก 10 ปี ข้างหน้า 

- การใช้สมัชชาปฏิรูปรวมภาคเครือข่ายและพัฒนานโยบายสาธารณะระดับจังหวัดล�าปาง

- สร้างกลไกพหุภาคีพัฒนานโยบายสาธารณะมุ่งสู่เมืองสมุทรสาครอยู่มีสุข 

สระแก้ว นนทบุรี 

สงขลำ

ก�าหนดอนาคตตนเอง ผ่านการพัฒนานโยบายสาธารณะ ท้ังในระดับจังหวัดและระดับ 

ท้องถิ่น

มุกดาหาร พิษณุโลก 

นครปฐม

พัฒนาและขบัเคลือ่นในเชงิประเดน็ เช่น สวสัดกิารชมุชนในมกุดาหาร กลไกจัดการตนเอง

เรื่องภัยพิบัติระดับท้องถิ่นในพิษณุโลก และนครปฐม

เชียงราย พัฒนากลไกการปฏิรูปในระดับจังหวัด

ชัยภูมิ สุโขทัย ร่วมกับเครือข่ายจัดเวทีสมัชชาปฏิรูปในระดับจังหวัด พัฒนากลไกการท�างานและน�า 

มติสมัชชาปฏิรูปฯ ไปขับเคลื่อน

ที่มา: ข้อมูลจากส�านักงานปฏิรูป (สปร.) ใน ธรรมนูญประชาชนจัดการตนเอง ตอบโจทย์ลดความขัดแย้ง - เหลื่อมล�้า. บ้ำนเมือง. 7 ธันวาคม 2555. 

ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2556, จาก เว็บไซต์: http://www.banmuang.co.th/2012/12/ธรรมนูญประชาชนจัดการตน/

56-02-089_001-196_Thai_new4-4_J.indd   135 4/4/13   6:35 PM



136 สุขภาพคนไทย 2556

สูฝั่นอนัยิ่งใหญ:่ ดแูลและรบัผดิชอบตวัเอง

• ก้าวย่างอย่างมั่นใจ เชียงใหม่มหานคร

“เชียงใหม่เติบโตเร็วรองจำกกรุงเทพฯ นโยบำย

จำกส่วนกลำงไม่สำมำรถตอบโจทย์ได้ทันท่วงที นอกจำกน้ี

เชยีงใหม่มีวฒันธรรม อัตลกัษณ์ของตนเอง กำรก�ำหนด 

กำรพัฒนำจำกส่วนกลำงท�ำให้ชุมชนอ่อนแอลง เช่น 

โรงเรียนพูดภำษำไทย ไม่สอนภำษำท้องถิ่น เอำระบบ

ชลประทำนมำแทนฝำย กฎหมำยจัดกำรป่ำของกรมป่ำ

ไม้ขัดกับวิถีชำวบ้ำน เป็นปัญหำให้ท้องถิ่น กำรพัฒนำ

ท่ีคิดมำจำกส่วนกลำงถูกคัดค้ำนอย่ำงต่อเนื่อง และ

เชียงใหม่ยังมีสถำนศึกษำและองค์ควำมรู้ท่ีพร้อม เป็น

เหตุผลท่ีถึงเวลำท่ีคนเชียงใหม่จะจัดกำรดูแลท้องถิ่น 

ด้วยตนเอง”9

เชียงใหม่เป็นจังหวัดหน่ึงท่ีมีแนวคิดเรื่องจัดการ

ตนเองมาต้ังแต่ 20 ปีก่อน มีการรณรงค์ให้เลือกตั้ง 

ผู้ว่าราชการจังหวดัเชยีงใหม่เมือ่ปี 2533 ในช่วงปี 2549 

ก็มีการร่วมพูดคุยของชมรมเพ่ือนเชียงใหม่ อาจารย์

มหาวทิยาลยั นกัการเมอืงรุน่เก่า ท่ีร่วมขบัเคล่ือนในนาม

สภาคนเมือง ช่วงปี 2551 - 2552 ก็มีการพูดเรื่องการ 

พึ่งตนเอง เรื่องผู้ว่าฯ CEO ต่อมาเดือนมิถุนายน 2552 

การหารือขยายวงไปยังภาคีหลายภาคส่วน ท้ังตัวแทน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นักวชิาการ นักคดิ นักเขยีน 

ศลิปินล้านนา เครอืข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน ด้วยค�าถาม

ส�าคัญคือ อยากเห็นเมืองเชียงใหม่พัฒนาไปทิศทางใด 

และท�าอย่างไรให้ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาค

ธุรกิจการค้า ส่วนปกครองท้องถิ่นท้ังหลาย มีส่วนร่วม

จัดการตนเองให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนท่ีและต้นทุน 

ของพื้นที่จังหวัด10

จากการพูดคยุแลกเปลีย่นในหลายเวที และการ

ขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมในช่วงปี 2552 - 2554 เครือข่าย

บ้านชุม่เมอืงเย็น องค์กรภาคประชาชนในเชยีงใหม่ และ 

คณะท�างานเครือข่ายประชาชนเชียงใหม่เพ่ือการจัดการ

ตนเอง จึงตกผลกึออกมาเป็น ร่ำง พ.ร.บ.ระเบียบบรหิำร

รำชกำรเชียงใหม่มหำนคร พ.ศ. … ยกร่ำงโดยช�ำนำญ  

จันทร์เรอืง เสนอให้ประชาชนช่วยกนัเสนอความเห็นเพ่ือ

ปรบัปรงุ ก่อนจะร่วมลงชือ่เพ่ือเสนอเป็นกฎหมายท่ีเสนอ

โดยภาคประชาชนต่อไป 

ร่างกฎหมายฉบับน้ีมีหลักการส�าคัญคือ ยกเลิก

การบริหารราชการส่วนภูมิภาค เหลือเพียงราชการส่วน

กลางและราชการส่วนท้องถิ่น มีอ�านาจในการก�าหนด

แนวนโยบาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ การจัดงบประมาณ 

การคลงั การจัดการบรหิารบุคลากรและกลไกโครงสร้าง

การบริหารงานภายในท้องถิ่น ยกเว้น 4 เรื่องหลัก คือ 

การทหาร ระบบเงินตรา การต่างประเทศ และการศาล  

จัดโครงสร้างใหม่ด้วยดุลยภาพ 3 ส่วนคือ ผู้ว่าราชการ

เชียงใหม่มหานคร สภาเชียงใหม่มหานคร และสภา

พลเมอืงท�าหน้าท่ีตรวจสอบ และปรบัโครงสร้างด้านภาษี 

โดยส่งคนืภาษทุีกชนิดท่ีเก็บได้ในพ้ืนท่ีให้รฐับาลส่วนกลาง

ร้อยละ 30 และคงไว้ที่เชียงใหม่มหานคร ร้อยละ 7011

• ภูเก็ตมหานครและสภาพลเมือง

ภูเก็ตเป็นอีกจังหวัดหนึ่งท่ีเผชิญปัญหาความ 

ไม่สมดุลระหว่างการจัดสรรทรัพยากรในท้องถ่ินและ

ทิศทางการพัฒนา เส้นทางของภูเก็ตจัดการตนเองจึง 

มีความพยายามเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารมาตั้งแต ่

ปี 2525 ที่เสนอญัตติ “ภูเก็ตกับการบริหารอิสระ” เข้า

สู่สภาฯ มีการร่าง พ.ร.บ.บริหารราชการนครภูเก็ตในปี 

2530 เสนอรูปแบบการปกครองที่ควรจะเป็นของจังหวัด

คือภูเก็ตมหานครในปี 2536 ต่อมามีการพูดถึงบทบาท

ของผู้ว่า CEO ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 

ปี 2544 จนถึงข้อเสนอให้ภูเก็ตมีคณะกรรมการจังหวัด

ภูเก็ต 15 คน12

เสียงให้ภูเก็ตจัดการตนเองก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้ง 

โดยพ่อค้า นักธุรกิจ นักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

สื่อมวลชนท้องถิ่น นักวิชาการ ท่ีมาร่วมพูดคุยและ 
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13710 สถานการณ์เด่นในรอบปี

จัดตัง้เป็นคณะท�างานภาคประชาชนขบัเคลือ่นภูเกต็จังหวดั

จัดการตนเองในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2554 และ

เคลื่อนไหวอย่างคึกคักในปีถัดมา โดยถือเอาวันท่ี 24 

มิถุนายน 2555 เป็นวันแห่งการเริ่มเปลี่ยนแปลง

ประวตัศิาสตร์ภูเกต็ ด้วยการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกนั

ผลกัดนัให้ภูเกต็จัดการตนเองและจัดตัง้สภาพลเมอืงภูเกต็ 

ผ่านข้อเรียกร้อง 3 ประการ คือ (1) รัฐต้องเร่งสร้าง

กลไกการถ่ายโอนอ�านาจให้แก่จังหวัดภูเก็ต (2) รัฐต้อง

เร่งจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการพัฒนาและ 

แก้ปัญหาต่างๆ ของจังหวัดภูเก็ต และ (3) รัฐต้องให้

พลเมืองทุกภาคส่วนในภูเก็ต โดยคณะกรรมการภูเก็ต

จัดการตนเองร่วมตดัสนิใจจัดท�าแผนพัฒนาและแก้ปัญหา

ให้จังหวัดภูเก็ตน่าอยู่ยั่งยืน13 

• นครรัฐปัตตานี

แม้เป็นเรื่องท่ีเคยถูกน�าเสนอมานานแล้ว แต ่

หลังจากสถานการณ์ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ความคดิเรือ่งนครรฐัปัตตานีกก็ลบัมาได้รบัความ

สนใจจากหลายฝ่ายและจุดประกายขึ้นอีกครั้ง14 ดังที่ 

พล.อ.ชวลติ ยงใจยุทธ ระบุว่า “...ท่ีผ่ำนมำมแีต่มำตรกำร

แก้ไขปัญหำโดยพัฒนำทำงเศรษฐกิจและควำมเป็นอยู่  

ซึ่งยังไม่ใช่แนวทำงที่ถูกต้อง กำรแก้ไขปัญหำภำคใต้คือ 

กำรแก้ไขปัญหำทำงกำรเมืองโดยให้อ�ำนำจประชำชน...

ด้วยยุทธศำสตร์ดอกไม้หลำกสีคือแตกต่ำงแต่อยู่ร่วมกัน

ได้ ยุทธศำสตร์ถอยคนละก้ำว และยุทธศำสตร์ให้อ�ำนำจ

สูงสุดเป็นของประชำชน”15

สอดคล้องกับข้อเสนอทางวิชาการและเครือข่าย

ภาคประชาสงัคมในพ้ืนท่ี ท่ีได้เปิดเวทีรบัฟังความคิดเห็น

ประชาชนจากทุกอ�าเภอในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

และ 4 อ�าเภอของจังหวัดสงขลา รวม 37 อ�าเภอ ต่าง

เห็นพ้องว่าการแก้ไขปัญหาขัดแย้งในพ้ืนท่ีท่ีสังคมมี 

ความหลากหลายทางเชือ้ชาต ิศาสนาและวฒันธรรมน้ัน 

รัฐต้องแก้ปัญหาด้วยนโยบายกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น 

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครอง  

ร่วมแก้ไขปัญหาด้วยส�านึกในการเป็นเจ้าของท้องถิ่น 

ในการสัมมนาเรื่อง “นครปัตตานีภายใต ้

รัฐธรรมนูญไทย: ความฝันท่ีจับต้องได้?” วันท่ี 10  

ธันวาคม 2552 มีการยกร่าง พ.ร.บ.ปัตตานีมหานคร 

เตรียมเสนอเป็นร่างของประชาชนบรรจุเข้าสู ่วาระ 

การพิจารณาของรัฐสภา หลักการคล้ายกับ พ.ร.บ. 

กรุงเทพมหานคร โดยผนวกจังหวัดปัตตานี ยะลา 

นราธิวาส และ 4 อ�าเภอของจังหวัดสงขลา คือ จะนะ 

เทพา สะบ้าย้อย และนาทว ีมาอยู่ด้วยกนัเป็น “ปัตตานี

มหานคร”16 จัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ

พิเศษขึ้น แล้วให้ประชาชนเลือกตั้งผู ้ว่าการนครขึ้น 

เป็นผู้บรหิารพ้ืนท่ีแทนระบบผู้ว่าราชการจังหวดัท่ีแต่งตัง้

โดยกระทรวงมหาดไทยในปัจจุบัน17

แม้จะมเีสยีงวพิากษ์วจิารณ์ไม่เห็นด้วยต่อข้อเสนอ

ดังกล่าว แต่ความคิดจัดตั้งนครปัตตานีก็กลับชัดเจนขึ้น 

ดังข้อเสนอในปีถัดมาท่ีมีการส�ารวจพบว่า ประชาชน 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้คาดหวังต่อรูปแบบการเมือง

การปกครองของท้องถิ่นในลักษณะจัดการตัวเอง และ 

ข้อเสนอน้ีกไ็ด้รบัเสยีงสนับสนุนมากขึน้เรือ่ยๆ ด้วยเหตุผล

ที่ ไชยันต์ ไชยพร สรุปว่า

“ระบอบประชำธิปไตยเหมือนผืนผ้ำท่ีประดับ

ประดำไปด้วยผ้ำชิ้นเล็กๆ หลำกหลำยสี เหมือนสิทธิ 

ท่ีต้องเคำรพซึ่งกันและกัน ประชำธิปไตยต้องมำก่อน 

สังคมจึงจะสงบสุข เช่นเดียวกับพ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดน 

ภำคใต้ท่ีเปรยีบเสมือนดอกไม้สหีน่ึงของเมอืงไทย เรำจะ

ยอมให้มีดอกไม้สีอ่ืนอยู่ด้วยหรือไม่ กำรจะเป็นเมือง 

ปลอดสุรำหรือพูดภำษำยำวีไม่ได้สร้ำงปัญหำ แต่กลับ 

บ่งบอกถึงควำมมีวัฒนธรรมของตนเอง สิ่งส�ำคัญคือ 

ต้องมีอ�ำนำจกลำงกำรันตีสิทธิเสรีภำพในพ้ืนท่ีแห่งน้ี  

หลักประกันเม่ือกระจำยอ�ำนำจกลับมำจะต้องท�ำให้เกิด

ควำมเป็นธรรมและควำมเสมอภำคอย่ำงแท้จริง”18

เช่นน้ีแล้ว จากความฝันอันร้อนแรงของประชาชน

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีจะจัดการชีวิตตัวเองในนคร

ปัตตานีก็น่าจะเป็นความฝันที่ใกล้เป็นจริงขึ้นไปทุกที

ในช่วงทศวรรษหน้ำ เรำคงเห็นภำพของจังหวัด

ต่ำงๆ ร่วมขับเคลื่อนไปสู่จังหวัดจัดกำรตนเองกันอย่ำง

คึกคัก และคงจะเป็นอีกหน่ึงกำรเปลี่ยนแปลงส�ำคัญ 

ของสังคมไทย
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138 สุขภาพคนไทย 2556

เม่ือพูดถึงผลกระทบของแรงงานข้ามชาติระดับล่างราว 3 ล้านคนเศษ ต่อระบบบริการสุขภาพ
ของไทย หนึ่งในประเด็นที่มักถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันเสมอคือ จ�านวนแรงงานข้ามชาติ 

มาใช้บริการมากกว่าคนในพื้นที่ ท�าให้งบค่าใช้จ่ายจ�านวนมากหมดไปกับการรักษาแรงงาน 
ข้ามชาติ ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่มีหลักประกันสุขภาพ เป็นเหตุให้โรงพยาบาลมีหนี้ค้าง ขณะที่บุคลากร
ด้านสาธารณสขุกไ็มเ่พยีงพอ โจทยส์�าคัญในเรื่องนีส้�าหรับสงัคมไทยคอื จะหาทางออกที่เหมาะสม 

อย่างไร เพื่อสร้างความเป็นธรรมในระบบบริการสุขภาพกับทัง้คนไทยและแรงงานข้ามชาติ

แรงงานข้ามชาติ
กบัระบบบริการสุขภาพ
ของประเทศไทย

แต่ไม่เพียงแรงงานข้ามชาติระดับล่างจำานวนหน่ึงท่ี 

ไมม่หีลกัประกันสขุภาพ หากยังมปีระชากรท่ีมกัเรยีก 

กันว่า “คนต่างด้าว” อีกหลายแสนคนท่ีเข้าไม่ถึงระบบ

หลักประกันสุขภาพใดๆ เลย ดังน้ันแล้ว คำาถามก็คือ

ระบบบริการสุขภาพไทยกำาลังรับมือกับกลุ่มใดบ้างท่ีถูกมอง 

วา่เป็นปัญหา รฐัมนีโยบายเรือ่งน้ีอย่างไร? ตัวปัญหาจรงิๆ 

มีอะไรบ้าง?
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แรงงานข้ามชาติไร้ทักษะจากประเทศ 
เพื่อนบ้าน มีกี่กลุ่มกันแน่? 

แม้ประเทศไทยเริ่มมีวิธีการจัดการแรงงานข้าม

ชาติท่ีเข้าเมืองผิดกฎหมายจากประเทศเพ่ือนบ้าน คือ 

พม่า ลาว และกมัพูชา ตัง้แต่ พ.ศ. 2539 แต่ในปี 2547 

ถอืเป็นครัง้แรกของมตคิณะรฐัมนตรท่ีีนอกจากผ่อนผันให้

แรงงานข้ามชาติมีสิทธิอยู่อาศัยและขออนุญาตท�างาน 

ในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราวแล้ว ยังผ่อนผันให้  

“ผู้ติดตาม” มสีทิธิอยู่ได้ชัว่คราวเช่นกนั ปัจจุบันสามารถ

แบ่งแรงงานข้ามชาติระดับล่างออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ1

(1) แรงงานข้ามชาติท่ีจดทะเบียน มักเรียกว่า 

“กลุม่ผ่อนผัน” หมายถึงแรงงานท่ีจดทะเบียนเพ่ือได้สทิธิ

อาศัยอยู่ชั่วคราว (ทร. 38/1) และได้รับหมายเลข 

ประจ�าตัวประชาชน 13 หลกัขึน้ต้นด้วยเลข 00 แรงงาน

เหล่าน้ีต้องผ่านการตรวจสขุภาพก่อน จึงจะขอใบอนุญาต

ท�างานจากกระทรวงแรงงานได้ โดยได้รับหลักฐานจาก

หน่วยงานของรฐั 3 ฉบับ คอื ใบอนุญาตให้พ�านักอาศัย

ชั่วคราว (ทร. 38/1) บัตรประกันสุขภาพ (ราคา 1,300 

บาท) และใบอนุญาตท�างาน

(2) แรงงานข้ามชาติท่ีผ่านการพิสูจน์สัญชาติ  

ถูกเรียกสั้นๆ ว่า “กลุ่มพิสูจน์สัญชาติ” ตั้งแต่ พ.ศ. 

2547 รัฐบาลได้วางมาตรการปรับสถานะของแรงงาน 

ท่ีเข้าเมืองผิดกฎหมายท่ีจดทะเบียน (กลุม่ผ่อนผัน) ผ่าน 

กระบวนการพิสูจน์สัญชาติ เพื่อให้มีสถานะเป็นแรงงาน

ท่ีถูกกฎหมาย และเข้าสู่ระบบประกันสังคม แต่กลุ่ม 

ท่ีท�างานในกิจการท่ีได้รับการยกเว้นจากประกันสังคม 

จะใช้ระบบประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวท่ีต้องซื้อ 

ประกันสุขภาพเป็นรายปีแทน 

(3) แรงงานข้ามชาติ ท่ีนำาเข ้าจากประเทศ 

เพ่ือนบ้าน เรยีกสัน้ๆ ว่า “กลุม่นำาเข้า” เป็นไปตำมบันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย-พม่า ไทย-

กัมพูชา และไทย-ลาว ใน พ.ศ. 2545 และ 2546  

ตามล�าดับ จัดท�ากรอบการจ้างงานส�าหรับแรงงานข้าม

ชาติไร้ฝีมือ ท่ีจะน�าเข้ามาท�างานในประเทศไทยอย่าง 

“ถูกกฎหมาย”2 ภายใต้บันทึกข้อตกลงน้ีแรงงานจะได้รบั

สวัสดิการสังคม สิทธิในการได้รับการรักษาพยาบาล  

และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ เช่นเดียวกับแรงงานไทยและ

แรงงานข้ามชาติที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ 

(4) แรงงานข้ามชาตท่ีิไม่ได้จดทะเบียน หมายถึง 

แรงงานท่ีท�างานโดยไม่มีใบอนุญาต ไม่ว่าจะมีเอกสาร

การพ�านักชั่วคราว (ทร. 38/1) หรือไม่ก็ตาม เรียก 

กันว่ำ “กลุ่มใต้ดิน” จ�านวนแรงงานกลุ่มน้ีมีแต่ตัวเลข

ประมาณการว่ามีอยู่ 2 ล้านคน 

“คนต่างดา้ว” ที่อยู่ในประเทศไทยแต่ไม่ถูก
คุ้มครองในระบบบริการสุขภาพ

เมื่อพูดถึง “คนต่างด้าว” ท่ีอยู่ในประเทศไทย 

และไม่อยู่ในระบบการคุ้มครองด้านสุขภาพใดๆ เลย  

แรงงานข้ามชาติกลุ่ม “ใต้ดิน” เป็นเพียงส่วนหน่ึงของ

คนต่างด้าวกลุ่มน้ีเท่าน้ัน เพราะกฎหมายสัญชาติของ

ไทยให้ความหมาย “คนต่างด้าว” ว่าคอืคนท่ีไม่มีสญัชาติ

ไทย ไม่ว่าจะเป็นคนท่ีอยู่เมืองไทยมาตั้งแต่เกิด ไม่เคย

เดินทางออกนอกประเทศเลย หรือคนต่างชาติท่ีอยู่

ประเทศไทยมานานแล้ว ได้แก่ ชนกลุ่มน้อย ชาวเขา 

คนไร้รัฐ คนไร้รากเหง้า และคนไร้สถานะทางทะเบียน  

ซึง่อาจเรยีกรวมกนัว่า “ผู้มปัีญหาสถานะบุคคล” ปัจจุบัน

สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

(1) คนต่างด้าวท่ียังไม่มสีญัชาตไิทยแต่อยู่อาศยั

ในประเทศไทยมานาน และได้รบัการสำารวจตามนโยบาย

ของรัฐบาลแล้ว ประกอบด้วยกลุ ่มชนกลุ ่มน้อยตาม

ประกาศของกระทรวงมหาดไทย ได้รับเลขประจ�าตัว  

13 หลักขึ้นต้นด้วยเลข 6 และบุตรหลานของกลุ่มน้ี 

ได้รับเลข 13 หลักขึ้นต้นด้วยเลข 7 ส่วนใหญ่ของ 

คนกลุม่น้ีเพ่ิงได้รบัหลกัประกนัสขุภาพตามมติคณะรฐัมนตรี  

เมือ่ พ.ศ. 2553 ท่ีประกาศนโยบายคนืสทิธิด้านการรกัษา

พยาบาลให้แก่ผู้ท่ียังมปัีญหาเรือ่งสถานะ จ�านวน 457,409 

คน กระจายอยู่ในพ้ืนท่ีบริการของโรงพยาบาลชายแดน 

172 แห่ง ใน 15 จังหวัดท่ัวประเทศ นับต้ังแต่เดือน

เมษำยน 2553 เป็นต้นไป โดยตั้งกองทุนขึ้นมำเป็น 

การเฉพาะ มีส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็น 

ผู้ดูแล3
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ตารางสรุปกลุ่มแรงงานข้ามชาติและคนต่างด้าวที่ไม่มีสัญชาติไทยกับหลักประกันสุขภาพที่ได้รับ

กลุ่ม

เลข
ประจำาตัว
ขึ้นต้น
ด้วยเลข

จำานวน หลักประกันสุขภาพ

ชนกลุ่มน้อยตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย 6 และ 7 260,930ก ส่วนใหญ่ได้รับหลักประกัน
สุขภาพตามกองทุนคืนสิทธิฯ

บุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนกลุ่มตกส�ารวจ 
ชนกลุ่มน้อย (เดิม) และบุตรหลาน 

0 170,714ข ยังไม่ได้รับสิทธิ 
ประกันสุขภาพ 

กลุ่มบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน
- นักเรียนนักศึกษาในสถานศึกษา
- กลุ่มคนไร้รากเหง้า
- ผู้ท�าคุณประโยชน์

0 91,524ข ได้รับหลักประกันสุขภาพ
ตามกองทุนคืนสิทธิฯ 

แรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ ที่ได้รับการผ่อนผัน 
ตามมติ ครม. 

00 167,881ค สามารถซื้อประกันสุขภาพ
แรงงานต่างด้าว

ผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ 
ที่ได้รับการผ่อนผันตามมติ ครม.

00 ไม่มีข้อมูล ยังไม่ได้รับสิทธิ 
ประกันสุขภาพ 

ผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติ ตามมติ ครม.  
26 เม.ย. 2554

00 17,457ง ซื้อประกันสุขภาพแรงงาน
ต่างด้าวราคา 1,300 บาท

แรงงานข้ามชาติที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว 
(733,603)ค และน�าเข้า (93,265)ค

826,868 ระบบประกันสังคมจ

ผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว 
หรือน�าเข้า และบุตรหลานที่เกิดในประเทศไทย

7 ไม่มีข้อมูล ยังไม่ได้รับสิทธิ 
ประกันสุขภาพ 

กลุ่มคนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน - ไม่มีข้อมูล ยังไม่ได้รับสิทธิ 
ประกันสุขภาพ 

ที่มา: ก ข้อมูลเมื่อ พฤศจิกายน 2554 จากส�านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
 ข ข้อมูลเมื่อ พฤศจิกายน 2554 จากส�านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
 ค ข้อมูลเมื่อ ธันวาคม 2555 จากส�านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
 ง  ตัวเลขระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2554
 จ แนวทางการด�าเนินงานด้านสาธารณสุขส�าหรับแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี 26 เมษายน 2554
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อย่างไรก็ตาม กองทุนดังกล่าวน้ีไม่ครอบคลุม

คนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติท่ีไม่เข้าข่ายตามมติคณะรัฐมนตรี  

แม้จะถูกนับจดในทะเบียนบุคคลแล้วก็ตาม 

(2) กลุ่มไม่มีสถานะทางทะเบียน ท่ีได้รับการ

สำารวจตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสทิธิ

ของบุคคล พ.ศ. 2548 (เลขประจำาตัว 13 หลักขึ้นต้น

ด้วยเลข 0) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อย คือ (ก) กลุ่มที่

ตกหล่นจากการส�ารวจและจัดท�าทะเบียนชนกลุม่น้อยเดมิ  

(ข) กลุ ่มนักเรียนนักศึกษาต่างด้าวในสถานศึกษา  

(ค) กลุ่มคนไร้รากเหง้า และ (ง) กลุม่ผู้ท�าคุณประโยชน์

ให้ประเทศ โดยมีเพียงกลุ่มนักเรียนนักศึกษาในสถาน 

ศึกษา กลุ่มคนไร้รากเหง้า และกลุ่มผู้ท�าคุณประโยชน์

ให้ประเทศเท่านั้น ท่ีจะได้รับหลักประกันสุขภาพตาม 

มติคณะรัฐมนตรีเรื่องการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐาน

ด้านสาธารณสุขกับบุคคลท่ีมีปัญหาสถานะทางทะเบียน 

ส่วนเดก็ในกลุม่ตกหล่นจากการส�ารวจและจัดท�าทะเบียน

ชนกลุ่มน้อยเดิม ยังไม่ได้รับหลักประกันสุขภาพใดๆ 

(3) บุตรและผู้ติดตามอายุไม่เกิน 15 ปี ของ

แรงงานข้ามชาติท่ีจดทะเบียนหรือพิสูจน์สัญชาติแล้ว 

เดก็ๆ ลูกหลานแรงงานข้ามชาติท่ีติดตามพ่อแม่มา หรอื

เกดิในประเทศไทย ได้รบัการผ่อนผันให้อยู่อาศยัเป็นการ

ชั่วคราวตามพ่อแม่ของตน แต่ไม่มีหลักประกันสุขภาพ 

ยกเว้นเป็นผู้ติดตามท่ีขึ้นทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรี

เมือ่ 26 เมษายน 2554 เท่าน้ันท่ีมมีาตรการให้ซ้ือประกนั

สุขภำพ 

แรงงานข้ามชาติและผูม้ปัีญหาสถานะบุคคล
กับระบบประกันสุขภาพของประเทศไทย

เห็นได้ว่า ยังมี “คนต่างด้าว” อีกหลายกลุ่ม 

ท่ีไม่มีระบบประกันสุขภาพใดๆ คุ้มครอง (ดูตาราง)  

นายแพทย์ระพีพงศ์ สพุรรณไชยมาตย์ นกัวจัิยส�านักงาน

พัฒนานโยบายสขุภาพระหว่างประเทศ ได้ประเมนิจ�านวน

บุคคลท่ีมีป ัญหาสถานะและสิทธิทางสุขภาพ (ชน 

กลุ่มน้อย ชาวเขา คนไร้รฐั ผู้อพยพลีภั้ยตามค่ายอพยพ

ชายแดนไทย-พม่า แรงงานข้ามชาติกลุม่ใต้ดนิ และกลุม่

คนท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน) ว่ามีประมาณ 2 ล้านคน4 

ประชากรกลุ ่มน้ีคาดได้ว่ามีเด็กรวมอยู่ด้วยมากกว่า 

หน่ึงแสนคน เน่ืองจากในกรงุเทพฯ เพียงแห่งเดยีว ในปี 

2555 มรีายงานคาดประมาณจ�านวนเดก็ต่างด้าวลกูหลาน

ของแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพ่ือนบ้านท่ีอายุต�า่กว่า  

15 ปี ว่าสูงถึงประมาณ 3 หมื่นคน5

งานวิจัยหลายชิ้นยืนยันสอดคล้องกันว่า หาก

แรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคลเจ็บป่วย 

ไม่มากมักซื้อยากินเอง ยกเว้นเม่ือเจ็บป่วยหนัก หรือ

ประสบอุบัติเหตุร้ายแรง จึงจะมาใช้บริการจากสถาน

พยาบาลของรัฐ โดยจ่ายค่ารักษาเอง แต่ในกรณีท่ี 

ไม่สามารถจ่ายค่ารักษาได้จริงๆ หรือจ่ายได้บางส่วน 

ทางโรงพยาบาลอาจพิจารณาใช้เงินอุดหนุนมาชดเชยได้ 

ในทางปฏิบัติพบว่า เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขอาจไม่เต็มใจ

นักต่อการให้บริการต่อประชากรชายขอบท่ีไร้สิทธิทาง

สุขภาพ เพราะรู้สึกว่ามีภาระเพ่ิมขึ้น รวมถึงอุปสรรค 

การสื่อสารด้วยภาษาที่ต่างกัน6 

ผลการศึกษาสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดจากการ 

ใช้บรกิารสขุภาพของแรงงานข้ามชาตใินสถานบรกิารของ

รัฐเม่ือปี 2555 ยืนยันว่าสภาพปัญหาท่ีโรงพยาบาลรัฐ 

ต้องเผชญิยังคงไม่เปลีย่นแปลง แต่ท่ีเพ่ิมเข้ามาคอื ปัญหา

ท่ีคาดว่าจะเกิดจากการเปิดประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 

2558 (ดูล้อมกรอบ)

ท่ีผ่านมาการวางแผนบริหารจัดการทรัพยากร

ด้านสุขภาพ โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ค�านวณ

จากฐานความต้องการของประชากรท่ีเป็นพลเมืองไทย

อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่าน้ัน การมีแรงงานข้ามชาติ 

รวมถึงกลุ่มบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ เข้ามาสู่

ระบบบรกิารสขุภาพจึงเป็นการเพ่ิมภาระงานให้กบับุคลากร

ในระบบสุขภาพไทยอย่างไม่อาจปฏิเสธได7้ 
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ขึ้นเรื่อยๆ จนเป็น 1,300 บาท ในปี 2547 และยืน 

ในราคานี้จนถึงปีล่าสุดคือ พ.ศ. 2555 

อย่างไรกต็าม กระทรวงสาธารณสขุได้วางมาตรการ

ส�าหรับประชากรข้ามชาติ 2 ด้านคือ จัดระบบเฝ้ำระวัง

โรคติดต่อในกลุ่มแรงงำนต่ำงชำติ8 และ จัดบริกำร

วำงแผนครอบครัว ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค และ

ส่งเสริมด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดชายแดนและ

จังหวดัชัน้ในท่ีมแีรงงานข้ามชาตอิาศยัอยู่ชดัเจน การให้

บรกิารต่างๆ นีใ้ห้รวมถงึสมาชกิในครอบครวัของแรงงาน

ข้ามชาต ิและครอบคลมุท้ังแรงงานท่ีมแีละไม่มใีบอนุญาต

ท�ำงำน 

ปัญหาที่โรงพยาบาลเผชิญอยู่ ณ ปัจจุบัน

1. บุคลากรไม่เพียงพอให้บริการ ทั้งคนไทยและต่างด้าว

2. มีปัญหาการสื่อสารกับคนต่างด้าว

3. อัตราการครองเตียงของผู้ป่วยในของคนต่างด้าวสูง โรงพยาบาลไม่สามารถเก็บเงินจากผู้ป่วยเหล่าน้ี 

ที่เป็นแรงงานใต้ดินเพราะไม่มีหลักประกันสุขภาพ

4. แรงงานข้ามชาติท่ีเข้าสู่ระบบประกันสังคม ส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจเรื่องการเลือกสถานพยาบาล 

และการใช้สิทธิ

5. พบท้ังโรคติดเชื้อและโรคเรื้อรังในแรงงานข้ามชาติ เช่น วัณโรคท่ีดื้อยา โรคเท้าช้าง มาลาเรีย  

เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคเอดส์ เป็นต้น

6. อนามยัแม่และเดก็ของคนต่างด้าวมปัีญหา พบว่าทารกแรกคลอดต้องเข้าไปอยู่ในห้องดแูลพิเศษจ�านวน

มาก และมารดาจ�านวนหนึ่งก็ต้องอยู่ในห้องดูแลพิเศษเช่นกัน เพราะติดเชื้อบาดทะยัก

ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดจากการเปิดประชาคมอาเซียนใน พ.ศ. 2558

1. ศูนย์พักพิงชั่วคราวจะถูกยุบ บุคลากรสาธารณสุขจากองค์กรพัฒนาเอกชนที่เคยช่วยให้บริการสุขภาพ

ระดบัต้นในศนูย์พักพิงจะถอนตวัไป ท�าให้ประชากรท่ีเคยอาศยัในศนูย์ฯ รวมกบัประชากรในเขตประเทศเพ่ือนบ้าน 

จะข้ามมาใช้บริการสถานบริการสาธารณสุขของไทย

2. โรคระบาดต่างๆ ที่แฝงอยู่ในพื้นที่ตะเข็บชายแดนอาจเข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้น

ที่มา: บอร์ดก�ำลังคนด้ำนสุขภำพวิตกแรงงำนต่ำงด้ำวพุ่ง แนะหำทำงดึงบุคลำกรเพ่ือนบ้ำนเสริมทัพ. 3 พฤศจิกายน 2555. ค้นเมื่อ 11 มกราคม 2556, 

จาก ส�านักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต ิเวบ็ไซต์: http://www.nationalhealth.or.th/index.php?option=com_content&view=article& 

id=487:2012-11-09-10-50-47&catid=3:newsflash&Itemid=72

นโยบายกระทรวงสาธารณสขุตอ่การใหบ้ริการ 
แรงงานข้ามชาติและผูม้ปัีญหาสถานะบุคคล

เมื่อเริ่มผ่อนผันให้มีการจ้างแรงงานข้ามชาติท่ี

ลกัลอบเข้าเมอืงตัง้แต่ปี 2539 น้ัน กล่าวได้ว่า กระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) ไม่มีนโยบายเฉพาะในการให้บริการ

และรักษาพยาบาลประชากรท่ีไร้สิทธิทางสุขภาพ การ

ด�าเนินงานในเรื่องน้ีของ สธ. ท�าตามความรับผิดชอบ 

ท่ีได้รับมอบหมายจากมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวกับการ 

จดทะเบียนแรงงานข้ามชาติแต่ละปี งานหลักคือ การ

ตรวจร่างกายแรงงานข้ามชาตก่ิอนออกใบอนุญาตท�างาน 

โดยปี 2541 เริ่ม บังคับให้แรงงำนข้ำมชำติทุกคนซื้อ

บัตรประกันสุขภำพ ในราคา 500 บาท และปรบัราคา
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พนักงานสาธารณสุขต่างด้าว อาสาสมัคร
สาธารณสุขต่างด้าว: บุคลากรทางด้าน
สาธารณสุขที่ถูกมองข้าม

เกือบสองทศวรรษท่ีผ่านมา แม้ สธ.จะไม่มี

นโยบายหรือยุทธศาสตร์เฉพาะต่อกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

และผู้มปัีญหาสถานะบุคคล แต่ได้พัฒนาระบบสาธารณสขุ

ท่ีมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับประชากรกลุ ่มน้ี 

เป็นล�าดบั หน่ึงในนวตักรรมของการบรกิารคอื การพัฒนา

พนักงานสาธารณสุขต่างด้าว (พสต.) และอาสาสมัคร

สาธารณสุขแรงงานต่างด้าว (อสต.) ท�าให้การบริการ

ด้านสุขภาพต่อแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะ

บุคคลดีขึ้นท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ เน่ืองจาก พสต.

และ อสต. ในฐานะผู้ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ใน 

สถานพยาบาล ได้ช่วยเผยแพร่ความรู้ และเฝ้าระวัง 

ในเรื่องโรคติดต่อในชุมชนของแรงงานข้ามชาติ 

ปัจจุบัน สถานพยาบาลในพ้ืนท่ีท่ีมีแรงงานข้าม

ชาติอยู่หนาแน่นจะจ้าง พสต. ด้วยเงนิจากระบบประกนั 

สุขภาพแรงงานต่างด้าวในแต่ละปี และอบรมส่งเสริม 

การท�างานของ อสต. ในชุมชนและสถานประกอบการ

โดยใช้งบส่งเสริมป้องกันจากประกันสุขภาพแรงงาน

ต่างด้าวเช่นกัน แต่บุคลากรในรปูแบบ พสต. และ อสต. 

ยังเป็นเพียงทางเลอืกของแต่ละสถานพยาบาลท่ีจะจัดจ้าง

พสต. หรือพัฒนา อสต. ในพ้ืนท่ี โดยเจ้าหน้าท่ีระดับ

นโยบายของกระทรวงไม่ได้คัดค้าน9

ณ วันน้ี สถานพยาบาลซึ่งเดิมใช ้เงินจาก 

งบประมาณในประกนัสขุภาพแรงงานต่างด้าวจ้าง พสต. 

อาจต้องประสบปัญหาในเรือ่งงบการจ้าง เพราะหลังจากน้ี

ไปแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่จะเข้าสู่ระบบประกันสังคม 

ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องการส่งเสริมให้จ้าง พสต. 

ท้ังยังไม่มงีบส�าหรบังานส่งเสรมิป้องกนัในสถานพยาบาล

ท่ีดแูลแรงงานข้ามชาตซิึง่แต่เดมิได้รบัจากประกนัสขุภาพ

แรงงานต่างด้าว 

ปัญหาแรงงานขา้มชาติในระบบประกนัสงัคม

ดังกล่าวแล้วว่า แรงงานข้ามชาติ “กลุ่มพิสูจน์

สัญชาติ” และ “กลุ่มน�าเข้า” ต้องเข้าสู่ระบบประกัน 

สังคม ตัวเลขรวมเมื่อปลายปี 2555 มีอยู่ประมาณ  

8 แสนคน แต่ข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติพบว่า มีแรงงาน 

เข้าสู่ประกันสังคมน้อยกว่าครึ่ง ดังท่ีกระทรวงแรงงาน

ระบุเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 ว่า มีแรงงานข้ามชาติ

ผ ่านการพิสูจน์สัญชาติแล ้วจ�านวน 530,156 คน  

ในจ�านวนน้ีเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพียง 217,972 คน 

หรือร้อยละ 41 เท่าน้ัน และแม้จะเข้าสู่ประกันสังคม

แล้ว ในทางปฏิบัติก็ยังมีปัญหามากมาย ดังเช่น10

(1) ปัญหาจากนายจ้าง นำยจ้ำงหลำยบริษัท 

ส่งเงินสมทบล่าช้ากว่าก�าหนด ซึ่งเมื่อครบก�าหนด 

การช�าระแล้วต้องน�าเงินสมทบมาจ่ายภายใน 15 วัน 

หากเลยก�าหนดจะโดนปรับดอกเบ้ีย นายจ้างบางคน 

ท่ีจ้างแรงงานจ�านวนมากจึงแก้ปัญหาด้วยการไม่ส่งเงิน

สมทบเลย เพราะไม่อยากเสียค่าปรับจ�านวนมาก 

(2) ปัญหาจากระบบการเข้าถึง เป็นข้อจ�ำกดัใน

การเข้ารบัการรกัษาพยาบาลระหว่างรอบัตรประกนัสงัคม 

เน่ืองจากต้องเข้ารบัการรกัษาเฉพาะโรงพยาบาลรฐัเท่าน้ัน 

จึงจะสามารถเบิกคืนเงินย้อนหลังท่ีจ่ายไปได้ท้ังหมด  

รวมท้ังความล่าช้าในการออกใบอนุญาตท�างาน ท�าให้

แรงงานใช้สิทธิในการเบิกจ่ายสิทธิประกันสังคมได้ล่าช้า

(3) ปัญหาจากตวัแรงงานข้ามชาต ิซึง่มกัไม่ทรำบ 

สิทธิต่างๆ ท่ีพึงมีพึงได้ ขาดความเข้าใจในกฎเกณฑ์

ระเบียบเงื่อนไขต่างๆ ท่ีจ�าเป็น ซึ่งเป็นปัญหามากขึ้น

หากแรงงานที่ไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

นอกจากน้ียังพบว่า ตั้งแต่แรงงานข้ามชาติจาก

ประเทศเพ่ือนบ้านเข้าสู่ระบบประกันสังคม อัตราการ 

พบโรคท้ังวัณโรคและซิฟิลิส ก็เพ่ิมขึ้นตามไปด้วย และ

การท่ีแรงงานจะได้รบัเงนิตอบแทนจากการคลอดรายละ 

13,000 บาท ซึ่งคือการส่งเสริมการตั้งครรภ์และคลอด

ทางอ้อม พบว่ากลุ่มประกันสังคมตั้งครรภ์สูงกว่ากลุ่ม

ประกันสุขภาพของ สธ. ถึง 4 เท่า11

56-02-089_001-196_Thai_new4-4_J.indd   143 4/4/13   6:35 PM



144 สุขภาพคนไทย 2556

ทางออกที่เป็นธรรมและเป็นไปได้ก�าลังจะ
มาถึง 

สิ่งท่ีท้าทายในการบริหารจัดการด้านสุขภาพ 

ของคนต่างด้าวและแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยคือ  

การปรบัวธีิคิดให้มองว่าคนต่างด้าวและแรงงานข้ามชาติ 

คอืประชากรส่วนหน่ึงของชมุชนและสงัคมไทย และตัง้แต่ 

พ.ศ. 2548 เจ้าหน้าท่ีรฐัและองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีท�างาน

ด้านแรงงานข้ามชาติกลุ ่มหน่ึงได้พยายามผลักดัน 

ยุทธศำสตร์กำรบรกิำรสำธำรณสขุแรงงำนต่ำงด้ำว เสนอ

ให้มีการจัดระบบกองทุนประกันสุขภาพต่างหากส�าหรับ

แรงงานข้ามชาติทุกกลุ่ม ดูแลโดยกระทรวงสาธารณสุข 

และอาจขยายการซื้อประกันสุขภาพน้ีไปยังผู้ติดตาม  

และแรงงาน “กลุ่มใต้ดิน” ด้วย แต่ชะงักไป เนื่องจาก

รัฐประหารในปี 254912

ต่อมาในปี 2555 ส�านักงานพัฒนานโยบายสขุภาพ

ระหว่างประเทศ ในฐานะองค์กรท่ีศึกษาผลกระทบต่อ

ระบบบริการสุขภาพจากแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหา

สถานะบุคคล ได้จัดท�าข้อเสนอเพ่ือแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน

และท่ีอาจเกดิต่อเน่ืองไปในอนาคตอันใกล้ต่อคณะกรรมการ

ก�าลังคนด้านสุขภาพ ดังนี1้3

(1) ศึกษาระเบียบเพ่ือรองรบัการจ้างงานบุคลากร

ต่างชาติมาให้บรกิารในประเทศไทย โดยเฉพาะ 

การจ้างล่ามในลกัษณะของลกูจ้างชัว่คราวของ

รฐับาล และการน�าเข้าแพทย์และพยาบาลจาก

ประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาให้บรกิารคนต่างด้าว 

ในลักษณะการออกใบอนุญาตให้เฉพาะกรณี 

ในเขตพื้นที่และระยะเวลาที่ก�าหนดชัดเจน 

(2) พัฒนาระบบค่าตอบแทนตามภาระงาน เพ่ือ

สนองตอบภาระงานหนักของบุคลากร 

(3) ส�ารวจและวิจัยเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนย้าย

แรงงานต่างด้าวและการขาดแคลนก�าลังคน

ด้านสุขภาพจากภาระงาน เพ่ือน�าไปใช้

วางแผนการผลิตบุคลากรและแก้ไขปัญหา 

ในอนาคต 

ล่าสดุคอื มต ิครม. เมือ่วนัท่ี 15 มกราคม 2556 

อนุมัติให้ “กระทรวงสำธำรณสุขเป็นหน่วยงำนหลัก 

ในกำรให้กำรดูแลทำงด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข 

แก่คนต่ำงด้ำวท้ังหมดท่ีไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม 

โดยคนต่ำงด้ำวกลุ่มน้ีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย 

ทีเ่กิดขึ้นเอง” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ให้

สัมภาษณ์เมื่อ 15 มีนาคม 2556 ว่าในเดือนพฤษภาคม 

2556 จะเปิดให้แรงงานข้ามชาตสิามารถซือ้ประกนัสขุภาพ

จาก สธ. ได้ ทั้งตัวแรงงานและบุตรหลาน โดยไม่เลือก

ว่าผู้ท�าประกันจะเป็นผู้เข้าเมืองถูกหรอืผิดกฎหมาย โดย

หากเป็นเด็กคิดเบี้ยประกันวันละ 1 บาท หรือปีละ 365 

บาท รวมการตรวจโรค แต่ส�าหรับผู้ใหญ่ต้องผ่าน 

การตรวจโรค 600 บาทก่อน จึงจะสามารถซือ้บัตรประกนั

ในราคา 1,300 บาทได1้4 

ท่ีน่าติดตามคือ นพ.ชาญวิทย์ ทระเทพ รอง

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า มีโครงการของ สธ. 

ท่ีพยายามขยายการประกันสุขภาพไปยังประชากรชาย

ขอบท่ีอยู่ในประเทศไทยแต่ไร้สิทธิทางสุขภาพทุกกลุ่ม 

ขณะท่ีชนกลุ่มน้อยท่ีรอลงรายการสัญชาติไทยและยัง 

ไม่ได้รบัการคุม้ครองสทิธิทางสขุภาพ ก็จะค่อยๆ ทยอย

คืนสิทธิไปจนครบ โดยโครงการหลังน้ีจะเริ่มท่ีจังหวัด

เชียงใหม่เป็นจังหวัดน�าร่องในปี 2556 นี1้5

การบังคบัให้แรงงานข้ามชาตทุิกคนต้องซือ้ประกนั

สุขภาพ นับว่าเป็นรายได้ท่ีมาช่วยลดภาระของสถาน

พยาบาลได้ชดัเจน ดงัการศึกษาเม่ือปี 2548 และ 2549 

พบว่า เงนิท่ีได้จากการประกันสขุภาพของแรงงานข้ามชาติ

น้ันสงูกว่าค่าใช้จ่ายในการให้บรกิาร แม้จะค�านวณรายได้

จากจ�านวนบัตรประกันสขุภาพเพียงครึง่หน่ึงของจ�านวน

แรงงานที่ได้รับใบอนุญาตท�างานในปีนั้นๆ ก็ตาม16 

ดงัน้ัน เพ่ือแก้ปัญหำเรือ่งผลกระทบของแรงงำน

ข้ำมชำติต่อระบบบรกิำรสขุภำพ กำรให้แรงงำนข้ำมชำติ

ทุกคนและผู้มีปัญหำสถำนะบุคคลทุกประเภทสำมำรถ 

ซื้อบตัรประกนัสขุภำพ จะท�ำให้รำยได้รวมของกองทนุนี้

ใหญ่มำกพอ เชื่อว่ำจะลดปัญหำค่ำใช้จ่ำยติดลบของ 

โรงพยำบำลต่ำงๆ ท้ังยังมีเม็ดเงินเหลือพอจ้ำงบุคลำกร

เพิ่มเติม ตำมจ�ำนวนผู้มำใช้บริกำรจริงได้ด้วย 
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ในแต่ละปีมีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนของเมืองไทยราว 12,000 คน 
นอกจากวัฒนธรรมการขับรถและความรบัผิดชอบของคนไทยที่เป็นสาเหตุส่วนหน่ึง
ของปัญหาแล้ว รากเหง้าของปัญหาที่ส�าคัญยังมาจากสภาพถนนที่อันตราย เช่น 
การไมม่ป้ีายบอกทางที่ชัดเจน ความมดื - สวา่งของเสน้ทาง พืน้ผวิที่ช� ารุดเสยีหาย 
และที่ถกูวจิารณม์าตลอดปีกค็อืการสรา้งทางแยกรูปตวัวาย (Y) ที่ไมไ่ดม้าตรฐาน

อุบัติเหตุและ
ถนนอันตราย
ในประเทศไทย
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อุบัตเิหตทุางถนน ปัญหาเรือ้รงัของประเทศ

สังคมไทยเปลี่ยนวิถีชีวิตมาใช้การสัญจรทางบก

ภายหลังท่ีรับเอาการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยมาเป็น

นโยบายน�าของประเทศ เกดิการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

อย่างขนานใหญ่ เช่น การสร้างพื้นทีร่องรับการขยายตัว

ของอุตสาหกรรม และเส้นทางเชื่อมโยงเพ่ือการขนส่ง 

รวมท้ังการขยายตัวของจ�านวนประชากร ท�าให้ปริมาณ

การจราจรและการเดินทางบนถนนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

อัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในประเทศไทยก ็

เพิ่มขึ้นตำมกัน

กล่าวได้ว่า อุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาร้ายแรง

ท่ีสดุอย่างหน่ึงของประเทศไทยในยุคปัจจุบัน มกีารตีฆ้อง

ร้องป่าวให้ช่วยกันลดจ�านวนอุบัติเหตใุนช่วงเทศกาลส�าคญั

ทุกปี เนื่องจากส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ พิการ หรือเสียชีวิต

เป็นจ�ำนวนมำก 

ข้อมลูจากศนูย์วชิาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

(ศวปถ.) ระบุว่า ในช่วงเวลา 10 ปี ต้ังแต่ปี 2543 - 2552 

ประเทศไทยมีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้น 983,076 ครั้ง  

มีผู้เสยีชวีติ 124,855 ราย และมผู้ีบาดเจ็บสาหัส 151,286 

ราย ส่วนข้อมูลจากส�านักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2553 

ส�ารวจผู้มีอายุ 18 ปีขึน้ไป ท่ัวประเทศจ�านวน 50,272,371 

คน พบมีผู้เคยประสบอุบัติเหตุทางถนน 1,546,337 คน 

ในจ�านวนน้ีเป็นผู้บาดเจ็บ 1,189,133 คน และมี 11,386 

คน ท่ีสูญเสียอวัยวะ และล่าสุด ข้อมูลจากกระทรวง

มหาดไทยระบุว่า ในปี 2554 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ทางถนนกว่า 10,000 ราย เฉลี่ย 33 คนต่อวัน หรือ  

3 คน ทุกๆ 2 ชั่วโมง1

กระทรวงสาธารณสุขระบุว่า อุบัติเหตุทางถนน

สร้างความเสียหายแก่ประเทศไทยไม่น้อยกว่าปีละ  

1 แสนล้านบาท มีผู้พิการปีละประมาณ 1 แสนคน 

นอกจากความเสียหายทางเศรษฐกิจแล้ว ยังสร้างปัญหา 

ด้านสังคมแก่ครอบครัวหรือลูกหลานท่ีต้องรับภาระจาก

ผู้เสียชีวิตหรือผู้พิการ2

อุบัติเหตทุางถนนจึงเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อ

ประเทศอย่างต่อเน่ืองยาวนาน และสมควรได้รบัการแก้ไข

อย่างเร่งด่วนจริงจัง (เสียที!)

ท่ีผ่านมา เม่ือเกิดอุบัติเหตุทางถนนขึ้นครั้งใด  

ผู้เกี่ยวข้องมักพุ่งเป้าการสอบสวนไปท่ีพฤติกรรมของ 

ผู้ขบัขีห่รอืสภาพความสมบูรณ์ของยานพาหนะเป็นสาเหตุ 

แรกๆ ท้ังท่ีความจริงแล้วมีปัญหาส�าคัญอีกด้านท่ีควร

พิจารณาร่วมด้วย กค็อืสภาพถนนท่ีอันตรายหรอืมจุีดเสีย่ง

ท่ีอาจก่อให้เกดิอุบัตเิหตไุด้โดยง่าย ดงัท่ีรายงานสถานการณ์

อุบัติเหตุทางถนน3 ระบุว่า กว่า 1 ใน 3 ของอุบัติเหตุ

บนถนนของกรมทางหลวงเกิดขึ้นในลักษณะชนกับวัตถุ

ริมทางหรือเสียหลักพลิกคว�่าตกถนน ซึ่งสะท้อนว่าถนน

ไม่น้อยมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน หรอืไม่ปลอดภัยแก่ผู้ขบัขี่

รถตกทางด่วน - จุดประเด็นร้อนเร่ืองถนน
อันตรายในเมืองไทย

ในรอบปี 2555 อุบัตเิหตทุางถนนท่ีสะเทือนขวญั 

มากท่ีสดุคงจะได้แก่เหตกุารณ์ท่ีรถยนต์เมอร์เซเดส เบนซ์ 

รุน่ 300 อี ขบัโดย มาธว ีวฒันกุล หรอืน้องมายด์ อายุ 

21 ปี นิสติคณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ลกูสาวของโกวทิ วฒันกุล ดารานักแสดงรุน่ใหญ่ พร้อม

เพ่ือน จักรพงศ์ เจริญผล อายุ 22 ปี พุ่งชนแท่งปูน 

ตรงแยกตัววายบนสะพานข้ามแยกรัชวิภาแล้วร่วงลงมา

กระแทกพ้ืน เป็นเหตุให้ท้ังสองคนเสียชีวิต เมื่อเช้าตรู่

วนัท่ี 9 สงิหาคม ก่อนหน้าน้ีในจุดดงักล่าวเคยมีรถยนต์

ประสบอุบัติเหตุลักษณะเดียวกันจนมีผู้เสียชีวิตมาแล้ว  

2 ครั้ง จึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าบริเวณดังกล่าวอาจเป็น

จุดท่ีมีความเสีย่งและควรแก้ไขปรบัปรงุเพ่ือป้องกันไม่ให้

เกิดอุบัติเหตุขึ้นอีก4 
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คล้อยหลังเพียงไม่นานก็เกิดอุบัติเหตุอีกราย 

ในลักษณะคล้ายกัน ในวันที่ 20 สิงหาคม 55 ผู้จัดการ

บริษัทน�้ ามันแห ่งหน่ึงขับรถเชฟโรเลต ออพตร ้า  

ขึน้ทางด่วนฉลองรชัมุง่ไปตรวจโรงเกบ็น�า้มนัย่านล�าลกูกา 

พอถึงทางแยกรูปตัววายช่วงสะพานต่างระดับจตุโชต ิ

เกดิเสยีหลกัพุ่งชนเสาติดป้ายสญัญาณบอกทาง จนหล่น

ลงไปในป่าหญ้าด้านล่าง สภาพรถพังยับ หน่วยกู้ภัย 

ต้องใช้รถเครนยกรถเก๋งขึ้นมาแล้วงัดเอาร่างคนเจ็บส่ง 

โรงพยำบำล 

เบ้ืองต้นเจ้าหน้าท่ีคาดว่ารถคันดังกล่าวน่าจะ 

ขบัมาด้วยความเรว็สงู เม่ือมาถึงทางแยกระหว่างบางนา

กับบางปะอินตรงจุดเกิดเหตุ คนขับอาจเกิดความลังเล

ตัดสินใจไม่ถูกหรืออาจหลับใน ท�าให้รถเสียหลักพุ่งชน

ป้ายบอกทางแยกแล้วไถลตกลงไปจากทางด่วน5

ตามมาด้วยอุบัติเหตุอีกครั้งเมื่อเวลา 00.30 น. 

วันที่ 27 สิงหาคม 55 รถเก๋งโฟล์ก พาสสาท สีบรอนซ์

เงิน ได้พลิกคว�่าไฟลุกไหม้บริเวณทางลงทางด่วน 

ประชานุกูลช่วงแยกตัววาย มีร ่องรอยการเฉี่ยวชน 

ป้ายบอกทาง และกันชนรถกระเดน็ไปไกลประมาณ 400 

เมตร ในรถมีผู้บาดเจ็บ 2 ราย ผู้โดยสารให้การกับ 

เจ้าหน้าท่ีว่า ก่อนเกิดเหตุได้ดื่มเหล้ากันมา เม่ือมาถึง

ทางแยกผู้ขับรถเกิดเปลี่ยนเลนกะทันหัน ส่งผลให้รถ 

เสียหลักชนแยกตัววาย จนรถคว�่าและเกิดเพลิงไหม6้ 

จุดเสี่ยงบริเวณแยกตัววาย 

เหตุการณ์สะเทือนขวัญ 3 กรณี ในช่วงเพียง 

เดือนเดียวข้างต้น ล้วนมีลักษณะคล้ายกันคือ รถทุกคัน

พุ่งชนแยกตัววายบนทางด่วนหรือทางต่างระดับ ส่งผล

ให้เกิดอุบัติเหตุ

สงัคมวงกว้างจึงเริม่มองเห็นสาเหตุการเกดิอุบัตเิหตุ

ที่มากไปกว่าพฤติกรรมของผู้ขับขี่ ด้วยการตั้งค�าถามว่า

แยกตัววายบนทางด่วนน้ันมีลักษณะเป็นจุดอันตราย 

ท่ีเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และสมควรท่ีจะแก้ปัญหา 

โดยรีบด่วนหรือไม่

ย้อนกลับไปในปี 2553 ศาสตราวุฒิ พลบูรณ์ 

นักวิจัยศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย และอาจารย์

ประจ�าคณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชยี 

(เอไอที) เคยตั้งข้อสังเกตถึงจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุท่ีเรียก

วา่ “จดุก้างปลารปูตวัวาย” หลงัพบสถติวิา่เกดิอบุตัเิหตุ

ในบริเวณดังกล่าวหลายครั้ง และมีผู้เสียชีวิตทุกครั้ง  

เพราะการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ออกแบบ

ก่อสร้างให้เป็นลกัษณะทางแรมป์ลาดต�า่ และเป็นเนินสงู

ตรงทางแยกด้านหน้าก�าแพงทางด่วนเพ่ือลดแรงกระแทก 

การก่อสร้างในลักษณะนี้ต่างประเทศยกเลิกแล้ว เพราะ

หากรถขับมาด้วยความเร็วสูง บางจังหวะจะท�าให้รถ 

เหินตัวและตกลงมาด้านล่างได้7

ขณะท่ี สวุฒัน์ เชาว์ปรชีา นายกวศิวกรรมสถาน

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระบุถึงกรณีรถ

ตกทางด่วนในปี 2555 ว่าไม่อยากให้มองว่าปัญหาอยู่ที่ 

การออกแบบถนนอย่างเดียว การหาท่ีมาของอุบัติเหตุ

ต้องค�านึงถึงองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย ทั้งสติคนขับ ช่วง

เวลาเกดิเหตุ และสญัญาณจราจรบรเิวณน้ัน การออกแบบ

ขอบก้ันช่วงแยกตัววายให้มีลักษณะเป็นสโลปน้ันท�า 

ถกูต้องแล้ว เพราะหากรถซึง่ขบัไม่เรว็มากมาชน สามารถ

แฉลบออกทางซ้ายหรือขวาได8้

ส่วน นพ.ธนะพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศนูย์วชิาการ

เพ่ือความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มลูนิธสิาธารณสขุ

แห่งชาติ มีความเห็นต่อกรณีน้ีว่า จากเหตุการณ์ท่ี 

มาธว ีหรอืน้องมายด์ ขบัรถพุ่งชนแท่งปูนแยกตวัวายบน

สะพานข้ามแยกรัชวิภา พบว่ายังมีถนนที่มีลักษณะเสี่ยง

เช่นเดยีวกันน้ีท่ัวกรงุเทพฯ มากกว่า 100 จุด โดยเฉพาะ

ต�าแหน่งทางยกระดับและทางลงทางด่วนต่างๆ ท่ีมี

ลกัษณะเป็นแยกตวัวาย ซึง่ลาดชนัและไม่มเีครือ่งป้องกัน

หรือสัญลักษณ์เตือนให้ระวัง เมื่อรถขับด้วยความเร็ว 

หากชนจะเหินขึ้น ท�าให้ตกจากทางแล้วมีผู้เสียชีวิตได้ 

ซึ่งป้องกันเบื้องต้นได้ด้วยการติดไฟแสงสว่าง ป้ายเตือน

ในระยะไกลกว่าเดมิ และติดอุปกรณ์ลดแรงกระแทก หาก

รถเสียหลักพุ่งชนจะเหมือนชนสปริง ท�าให้ลดการเหิน

และตกจากที่สูงได้ 
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ทั้งนี้ จุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในกรุงเทพฯ 

มีจุดใหญ่ๆ ดังน้ีคือ บริเวณทางด่วนขั้นท่ี 2 ตรงทาง

ลงพระราม 6 บริเวณทางด่วนขั้นที่ 2 จุดทางลงยมราช 

บริเวณทางยกระดับศรีอยุธยา พระราม 9 ถนน 

บรมราชชนนี และทางแยกรัชวิภา ทางแยกท้ังหมด 

มลีกัษณะเป็นรปูตวัวาย หากรถวิง่ดว้ยความเรว็มากกวา่

ที่ก�าหนดคือ 30 - 40 กม./ชม. แล้วชนแท่งปูนรูปตัววาย 

จะส่งผลให้รถเหินและตกลงมาจนเกิดอุบัติเหต9ุ

ทางด้าน กันวีร์ กนิษฐพงศ์ ศูนย์วิจัยอุบัติเหตุ

แห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ระบุว่า

ย้อนกลับไป 3 - 4 ปีก่อน มีอุบัติเหตุลักษณะเดียวกันน้ี 

เกิดขึ้นบ่อย สาเหตุท่ีรถยนต์พุ่งชนหัวเกาะหรือก�าแพง

ตรงกลางทางแยกรูปตัววายน้ัน ทางวิศวกรรมเรียกว่า 

“กอร์แอเรีย” (Gore Area) ส่วนใหญ่เกิดจากผู้ขับขี ่

ใช้ความเรว็ และลงัเล หรอืตัดสนิใจไม่ได้ว่าจะไปทางใด  

ท�าให้รถเสียหลักพุ่งเข้าชนหัวเกาะในท่ีสุด และบางครั้ง

แยกตัววายอยู่บริเวณหลังทางโค้งหรือทางขึ้นเนิน เมื่อ 

ผู้ขับขี่เห็นว่ามีทางแยกก็อยู่ในระยะกระชั้นชิดเกินไป 

จนตัดสินใจไม่ทัน รถจึงพุ่งเข้าชนหัวเกาะ10

แนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ี นักวิชาการ

และผู ้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายได้เสนอทางออกตรงกัน  

โดยการติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงกระแทกท่ีเรียกว่า Crash  

Cushion ไว้ตรงหัวเกาะบริเวณแยกตัววายบนทางด่วน

และทางต่างระดับ

อุปกรณ์ Crash Cushion มลีกัษณะเป็นสีเ่หลีย่ม

ผืนผ้า คล้ายแบรเิออร์รมิขอบทาง แต่ท�าจากโพลคีาร์บอเนต

ซึง่เป็นพลาสติกคณุภาพสงู ภายในมโีครงสร้างเป็นโลหะ 

เม่ือมีรถยนต์พุ่งชนจะคล้ายชนกับขดสปริง สามารถ 

รับแรงปะทะที่ความเร็วได้มากกว่า 80 กม./ชม.

ส�ารวจถนนอันตรายทัว่ กทม. และมาตรการ
แก้ไข

และเช่นเคย จากเหตุโศกนาฏกรรมที่น้องมายด์

และเพ่ือนขับรถตกสะพานข้ามแยกรัชวิภา ส่งผลให้ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งส�ารวจถนนท่ีมีจุดอันตราย 

ทั่วกรุงเทพฯ

อัยยณัฐ ถินอภัย ผู ้ว ่าการการทางพิเศษ 

แห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่าจุดเสี่ยงอันตราย 

บนทางด่วนมีท้ังสิ้น 13 จุดคือ ทางลงจตุโชติ, ทางลง

ด่านรามอินทรา 1 ทิศทางมนีบุร,ี ทางลงด่านรามอินทรา 

1 ทิศทางหลักสี่, ทางลงด่านประชาอุทิศ, ทางแยก 

ต่างระดับพระราม 9, ทางแยกทางลงดาวคะนอง/

สมุทรสาคร, ทางแยกต่างระดับท่าเรือ ทิศทางท่าเรือ-

ดาวคะนอง, ทางแยกทางลงด่านบางนา ก.ม. 9 - 2, ทาง

แยกเข้าด่านบางพลีน้อย, ทางแยกเข้าด่านบางปะกง 1, 

ทางแยกต่างระดับพญาไท, ทางแยกต่างระดับบางโคล่ 

และทางลงด่านคลองประปา 1

อย่างไรก็ตาม กทพ. ได้ออกมาตรการป้องกัน

ไว้ 2 แนวทาง ได้แก่ มาตรการเชิงรุกเพ่ือเตือนผู้ขับขี ่

หรือปรามไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น การติดตั้งกล้อง 

ตรวจจับความเรว็ การกวดขนัวนัิยจราจร ขณะท่ีมาตรการ

เชิงรับจะมุ ่งลดความเสี่ยงหรือบรรเทาความรุนแรง 

ของอุบัติเหตุ โดยติดต้ังอุปกรณ์อ�านวยความปลอดภัย 

เช่น อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก สัญญาณไฟกระพริบ 

แถบชะลอความเร็ว แผงกั้นระบบแสงไฟส่องสว่าง  

ผิวจราจรแรงเสียดทานสูง รวมท้ังมาตรการก�าหนด 

ขีดจ�ากัดความเร็วที่เหมาะสม (Speed Limit)

จากสถิตพิบว่าเกิดอุบัตเิหตุบนโครงข่ายทางด่วน

ซึ่งรวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 200 กิโลเมตร เฉลี่ย

ปีละกว่า 1,000 ราย สาเหตสุ่วนใหญ่เกดิจากการเฉีย่วชน 

และมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 10 - 20 ราย โดยปี 2554  

มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนทางด่วนสูงกว่าท่ีผ่านมา 

จ�ำนวน 30 รำย

ด้านธรีะชน มโนมยัพิบูลย์ รองผู้ว่าฯ กทม. ระบุ

ว่า สมัยผู้ว่าฯ พิจิตต รัตตกุล เคยส�ารวจเส้นทางและ 

โค้งอันตราย พบว่าท่ัวท้ัง กทม. มมีากกว่า 70 จุด ส่วน

ใหญ่เป็นโค้งชื่อดังท่ีประชาชนรู้จักกันดี เช่น โค้ง 100 

ศพถนนรัชดาภิเษก นอกจากน้ัน บนทางยกระดับได้

ก�าหนดจุดเสีย่งไว้ 18 จุด ได้แก่ สะพานยกระดบัจตรุทิศ  

(เลยีบบึงมกักะสนั) 4 จุด สะพานยกระดบัคูข่นานลอยฟ้า

บรมราชชนนี 6 จุด สะพานยกระดบัรชัวภิา 4 จุด สะพาน

ข้ามแยกเอกมัยเหนือ 1 จุด สะพานลอยข้ามแยกบางกะปิ 
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1 จุด สะพานลอยข้ามแยกรามค�าแหง 1 จุด และ

สะพานลอยข้ามแยกพระรามที่ 2 จ�านวน 1 จุด11 

ส�านักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กทม. เป็น

หน่วยงานหลักท่ีด�าเนินการแก้ไข โดยเร่งติดตั้ง Crash 

Cushion ท่ีแยกตัววายในบรเิวณจุดเส่ียงบนทางยกระดบั

ข้างต้น รวมท้ังปรับปรุงกายภาพรอบบริเวณจุดเสี่ยง  

เช่น การตเีส้นชะลอความเรว็เพ่ิมเตมิในจุดคบัขนับนทาง 

ยกระดับทุกแห่ง การเพ่ิมหมุดไฟกระพริบและเสาบอก

แนวเลีย้วตรงทางแยก เพ่ือเตือนผู้ขบัขีใ่ห้ชะลอความเรว็

ลง เน่ืองจากใกล้ถงึทางโค้งอันตราย พร้อมตดิตัง้ป้ายเตือน 

ป้ายแนะน�าการใช้เส้นทาง ป้ายจ�ากดัความเรว็ และป้าย

แจ้งเข้าโค้งให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น12

ภัยจากถนนยุบตัว

อุบัติเหตุท่ีมีสาเหตุจากถนนอีกอย่างหน่ึงก็คือ

เรื่องถนนยุบตัว ซึ่งเกิดขึ้นหลายครั้งบนถนนของหลาย

พ้ืนท่ี ในรอบปี 2555 พบเหตกุารณ์ถนนยุบตวัหลายครัง้

ด้วยกัน ดังนี้

• ครัง้แรกเม่ือ 18 มีนาคม บรเิวณถนนพระราม 

4 ฝั่งขาเข้า ใกล้ไฟแดงแยกวิทยุ ใต้สะพาน

ไทย - เบลเย่ียม เย้ืองสถานีรถไฟใต้ดินลุมพินี 

(ประตู 2) พ้ืนถนนเกิดการยุบตัวเป็นหลุม

ขนำดใหญ่ กว้ำง 5 เมตร ลึก 2 เมตร

• วันท่ี 2 เมษายน ทางเดินเท้าทรุดตัวบริเวณ

หน้าร้านอาหารไก่ย่างกลางกรุง ระหว่าง 

ซอย 21 - 23 ถ.พระราม 3 เขตบางคอแหลม 

เป็นหลุมลึก 3 เมตร กว้ำง 5 เมตร ยำว 22 

เมตร เกิดจากก�าแพงกันดินทรุดตัว ถล่มจน 

ดึงทำงเท้ำลงไปด้วย

• วนัท่ี 11 เมษายน เกดิหลมุขนาดกว้าง 60 ซม.  

ยาว 60 ซม. ลึก 1 เมตร บริเวณหน้า 

หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ ถนนพญาไท 

ขาออก ใกล้แยกปทุมวัน สาเหตุมาจาก 

ท่อระบายน�้าเกิดการทรุดตัว

• วนัท่ี 3 สงิหาคม ถนนสะพานข้ามคลองเปรม

ประชากร ข้างห้างสรรพสินค้าไอที สแควร์ 

ทรุดตัวเป็นหลุมขนำดใหญ่ กว้ำง 3 เมตร 

ลึก 1.5 เมตร เกิดจากชั้นทรายใต้ผิวถนน 

ถูกน�้ากัดเซาะ

• วันท่ี 9 สิงหาคม เกิดหลุมขนาดใหญ่ลึก 1 

เมตร กว้าง 1 เมตร ยาวกว่า 3 เมตร บรเิวณ

กลางแยกสวัสดี ซ.สุขุมวิท 31 หน้าโรงเรียน

สวัสดีวิทยา เนื่องจากระหว่างที่เจ้าหน้าที่การ

ประปานครหลวง (กปน.) วางท่อส่งน�า้ประปา 

ใช้เครือ่งขดุเจาะถนนท�าให้ท่อประปาแตก แล้ว

น�าดนิกลบทับบรเิวณท่ีเกดิเหตโุดยไม่ได้ระบาย

น�้าออก เมื่อฝนตกดินจึงอ่อนตัวและทรุด 

เป็นหลุม

กทม. จึงด�าเนินการส�ารวจโดยใช้เครือ่ง Ground 

Penetrating Radar (GPR) พบถนนและทางเท้า 

ท่ีมีความเสี่ยงยุบตัวถึง 155 จุด อาทิ ถนนเสรีไทย,  

ลาดปลาเค้า, ลาดพร้าว - วังหิน, โชคชัย 4, นาคนิวาส, 

สคุนธสวสัดิ,์ นิมติใหม่, รามค�าแหง ซอย 24, ศรนีครนิทร์, 

ราษฎรพัฒนาตัดถนนรามค�าแหง ปลายซอยรามค�าแหง 

118, สหบุรานุกิจ ราชวงศ์, เยาวราช เจรญิกรงุ, พระราม

ท่ี 1, พระราม 3, พระราม 4, สขุมุวทิ, เพชรบุร,ี พหลโยธิน, 

บ�ารุงเมือง, สุขสวัสดิ์, พระราม 5 และพระราม 6  

โดยหากพบบริเวณใดเป็นโพรงอยู่ใต้ดินก็จะเปิดผิวถนน

ปรับปรุงซ่อมแซมทันท1ี3
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สิง่ท่ีคนกรงุเทพฯ ยังไม่ค่อยรูก็้คอื เหตกุารณ์ถนน 

ยุบตัวยังอาจเกิดขึ้นได้เสมอๆ เน่ืองจากเป็นจังหวัดท่ีมี

กำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่ท่ัวไปตลอดเวลำ ท้ังก่อสร้ำงตึกสงู 

วางท่อประปาขนาดใหญ่ ก่อสร้างรถไฟฟ้า ฯลฯ ไม่นับ

รวมการซ่อมแซมต่อเติมและลงทุนของเอกชนรายย่อย

อันตรายจากถนนต่างจังหวัด

แต่ละปีมผู้ีได้รบับาดเจ็บและเสยีชวีติจากอุบัตเิหตุ

บนท้องถนนท่ัวประเทศไทยจ�านวนมาก โดยเฉพาะใน

ช่วงเทศกาลวนัหยุดยาว เช่น ปีใหม่และสงกรานต์ แม้ว่า

สาเหตหุลกัมกัเป็นประเดน็พฤติกรรมของผู้ขบัขีท่ี่ขาดวนัิย 

ขับรถเร็วเกินก�าหนด ขับรถโดยประมาท หรือดื่มสุรา

ขณะขับรถก็ตาม แต่อีกเหตุผลหน่ึงท่ีต้องพิจารณาร่วม

ด้วยก็คือปัญหาของถนนท่ีมีจุดเสี่ยงหรือจุดอันตรายจน

ท�ำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่ำงซ�้ำซำก

ทางโค้งและจุดเส่ียงอันตรายท่ัวประเทศมีประมาณ 

87 โค้ง ดงัท่ีกรมทางหลวงเปิดเผยผลการศึกษาจุดอันตราย

บนทางหลวงจากข้อมูลสถิติอุบัติเหตุจราจรปี 2549  

มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 12,919 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 1,647 ราย 

บาดเจ็บ 11,129 ราย พบจุดอันตรายบนทางหลวง 784 

แห่ง บางแห่งมีอุบัติเหตุเกิดซ�้าไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อปี 

ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณทางร่วมแยกและทางโค้ง14

ไมมี

1-20

21-40

41-60

มากกวา 60

จำนวนจุดอันตราย จำนวนจุดอันตรายตอระยะทาง 100 กม.

การเปรียบเทียบจำนวนจุดตัดอันตรายและจำนวนจุดอันตรายตอระยะทาง 100 กม. พ.ศ. 2551 จำแนกรายจังหวัด

ที่มา: ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล (บรรณาธิการ). 2554. รำยงำนสถำนกำรณ์อุบัติเหตุทำงถนนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ 

ไทยโรดส์ และศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, หน้า 38.
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โดยแต่ละจังหวัดต่างก็มีถนนท่ีเป็นจุดอันตราย

ในพ้ืนท่ีตนเอง เช่น ท่ีจังหวัดแพร่ส�ารวจพบถนนท่ีเกิด

อุบัติเหตุบ่อยจ�านวน 10 จุด15 จังหวัดขอนแก่น ส�ารวจ

พบจุดอันตรายท่ีมกัเกิดอุบัติเหตบุ่อยครัง้ ได้แก่ หน้าห้าง

สรรพสนิค้าโลตัส เอ็กซ์ตร้า ช่วงระหว่างขอนแก่น - น�า้พอง, 

ตรงข้ามเทสโก้โลตัส (สาขาโนนม่วง) บริเวณหน้าร้าน

ขายเฟอร์นิเจอร์ SR ขอนแก่น, หน้าบรษิทัสยามคูโบต้า

ขอนแก่น, หน้าโรงเรยีนสาธิตมหาวทิยาลยัขอนแก่นและ

ไฟแดงทางเข้ามหาวทิยาลยัขอนแก่น (ประตูมอดนิแดง), 

บรเิวณหน้าศนูย์หัวใจสริกิิต์ิ (แยกกังสะดาล), ซอยสวสัด ี

ก่อนถึงจุดกลับรถหน้า กก. 4 บก. ทล., หน้าศาลปกครอง, 

หน้าบริษัทราชาแมชชินารี มีผู้เสียชีวิตในจุดดังกล่าว 

ไม่ต�่ากว่าเดือนละ 4 ศพ และเกิดอุบัติเหตุประมาณ 

ปีละ 300 - 400 ครั้ง16 

อุบัติเหตุจุดตัดรถไฟทัว่ประเทศ

เหตรุถไฟชนรถยนต์บรเิวณจุดตดัท่ีไม่มเีครือ่งก้ัน

เป็นอีกรูปแบบหน่ึงของอุบัติเหตุทางถนนท่ีได้ยินข่าว 

บ่อยครัง้ และมักจบลงด้วยความรนุแรงถึงขัน้เสยีชวีติเสมอ  

ดังข้อมูลจากเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ระบุว่าสถิติอุบัติเหตุ

จากจุดตัดรถไฟแต่ละปีเฉลีย่สงูถึง 150 ครัง้ มผู้ีเสยีชวีติ

และได้รับบาดเจ็บหลายร้อยคน สร้างความเสียหาย 

ต่อเศรษฐกิจมหาศาล

ข้อมูลจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) 

ระบุว่า ปัจจุบันมจุีดตดัรถไฟกบัถนนท่ัวประเทศถึง 2,449 

จุด ในจ�านวนน้ีเป็นจุดตัดท่ีไม่มีเครื่องกั้น ท้ังสิ้น 988 

จุด ซึง่ รฟท. จะด�าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลา 5 ปี

ยุทธนา ทัพเจริญ ผู้ว่าการ รฟท. เปิดเผยว่าใน

ปี 2554 ได้ใช้งบประมาณกว่า 400 ล้านบาท เข้าไป

ติดต้ังเครือ่งก้ันถนนในจุดตัดต่างๆ 121 จุด ในปี 2555 

ด�าเนินการเพ่ิมอีก 79 จุด และปีงบประมาณ 2556  

จะด�าเนินการอีก 256 จุด เชื่อว่าจะช่วยบรรเทาปัญหา

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับจุดตัดรถไฟได้อย่างเห็นผล17 

ใช้ชีวิตอย่างไรในถนนอันตราย

ความสูญเสียครั้งแล้วครั้งเล่าท่ีเกิดขึ้นต่อผู้ท่ี

ประสบอุบัติเหตุ ตัวเลขข้อมูล สถิติ และข้อเท็จจริงใน

เรื่องสภาพไม่พร้อมใช้สัญจรได้อย่างมีประสิทธิภาพของ

ถนนท่ัวประเทศ รวมท้ังอันตรายข้างทาง ท่ีมสีดัส่วนของ

การเกิดอุบัติเหตุอันตรายข้างทางสูงถึงร้อยละ 40 - 45 

ของอุบัติเหตุท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นบนทางหลวงแผ่นดิน18 

สมควรสรปุได้ว่า อุบัตเิหตุทางถนนท่ีเกดิขึน้ในประเทศไทย

น้ัน เป็นปัญหาใหญ่ท่ีมคีวามส�าคญัเพียงพอควรยกให้เป็น

วาระแห่งชาติ และทุกภาคส่วนต้องร่วมด้วยช่วยกัน

โดยในภาครัฐน้ัน ได้มีการต้ังหน่วยงานดูแล

โดยตรงคือ ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน เมือ่ 

31 มกราคม 2546 มีแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน 

พ.ศ. 2552 - 2555 ท้ังประกาศให้ปี พ.ศ. 2554 - 2563 

เป็นทศวรรษความปลอดภัยทางถนน ขณะท่ีในภาค 

ประชาสังคมก็มีหลายกลุ่มองค์กรเข้ามาร่วมมีบทบาท 

ในการจัดการปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ท้ังในด้านการ

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ และเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์ 

ต่างๆ เช่น ศูนย์วิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางถนน 

โดยมลูนิธิสาธารณสขุแห่งชาติ หน่วยเฝ้าระวงัและสะท้อน

สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิไทยโรดส์ 

เครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน 

หรอืเครอืข่าย Road Safety Watch ศนูย์วจัิยอุบัตเิหตุ

แห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เป็นต้น

แต่ความส�าเร็จของการสร้างความปลอดภัยบน

ถนนหนทางยังขึน้อยู่กบัความตระหนักร่วมของสงัคมไทย

ด้วย เพราะนอกจากการสร้างวฒันธรรมการใช้รถใช้ถนน

ท่ีอยู่บนพ้ืนฐานของความรับผิดชอบ เช่น การบังคับ 

ใช้หมวกนิรภัย การใช้เข็มขัดนิรภัยทุกท่ีน่ัง เมาไม่ขับ 

โทรไม่ขับ - ไม่ส่งข้อความ ประสิทธิภาพในการบังคับใช้

กฎหมาย ฯลฯ แล้ว หากประเทศไทยสร้างถนนและพ้ืนท่ี

ข้างทางท่ีปลอดภัย โดยค�านึงถึงความปลอดภัยของ 

ผู้ขบัขีแ่ละเดนิเท้าเป็นหลกัใหญ่ ก็คงจะลดอัตราการเกดิ

อุบัติเหตุและอัตราการเสียชีวิตเน่ืองจากถนนอันตราย 

ลงได้ไม่น้อย
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ลูกจ้างรับใช้ในบ้านได้รับสิทธิ
คุ้มครองเพิ่ม 7 ข้อ

กระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงแรงงาน 

ฉบับที่ 14 (2555) ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 

2541 ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเมือ่วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 

2555 เพ่ือคุม้ครองผู้ใช้แรงงานรบัใช้ในบ้าน ครอบคลมุ

ทั้งแรงงานชาวไทยและแรงงานข้ามชาติ 

แรงงานรับใช้ในบ้านจะได้รับสิทธิคุ ้มครอง 

เพิ่มเติม 7 ข้อด้วยกันคือ (1) มีวันหยุดประจ�าสัปดาห์ 

ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 วัน (2) นายจ้างต้องก�าหนด

วันหยุดตามประเพณี ปีละไม่น้อยกว่า 13 วัน รวมวัน

แรงงานแห่งชาติด้วย และหากวันหยุดตามประเพณ ี

ตรงกบัวนัหยุดประจ�าสปัดาห์ ให้ลกูจ้างหยุดเป็นวนัหยุด

ชดเชยเพ่ิมอีก 1 วัน (3) ลูกจ้างท่ีท�างานครบ 1 ปี  

มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ�าปี ปีละไม่เกิน 6 วันท�างาน 

(4) ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยตามท่ีป่วยจริงได้ และหากลา 

3 วันขึ้นไป นายจ้างสามารถขอใบรับรองแพทย์ยืนยัน

จากลกูจ้างได้ (5) กรณลีกูจ้างเป็นเดก็อายุต�า่กว่า 18 ปี 

นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้กับเด็กโดยตรง (6) ลูกจ้าง 

ท่ีท�างานในวันหยุด ต้องได้รับเงินค่าจ้างด้วย และ  

(7) ลูกจ้างต้องได้ค่าจ้างในวันท่ีลาป่วย โดยไม่เกิน  

30 วันท�างาน

หากนายจ้างไม่ปฏิบัตติามกฎกระทรวงจะมโีทษ

ตามกฎหมาย เช่น ไม่ก�าหนดให้มวีนัหยุดประจ�าสปัดาห์ 

หรือไม่ให้ค่าจ้างคนรับใช้ในวันท่ีลาป่วย มีโทษปรับ 

ไม่เกิน 20,000 บาท และหากนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างให้

คนรับใช้ที่ท�างานในวันหยุดมีโทษจ�าคุกไม่เกิน 6 เดือน 

ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ 

แต่ปัญหาก็คือ จะมีใครไปดูแลกวดขันให้มี

การปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ประกาศออกมา 

อย่างค่อนข้างสวยหรูนี้

ภิกษุณีสงฆ์ในประเทศไทย 
เริ่มลงหลักปักฐาน

การบวชเป็นภิกษุณีเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของ 
ความเป็นมนุษย์ ส�าหรบัผู้หญงิท่ีต้องการเข้าถงึสขุภาวะ
ทางจิตวิญญาณ และเน่ืองจากการด�ารงอยู่ในรูปของ
นักบวชเอ้ือต่อการปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้น ในสังคม 
พุทธแบบไทย จึงมีผู้หญงิต้องการบวชเป็นภิกษณุอียู่เสมอ 
สังคมไทยมีภิกษุณีมหายานรูปแรกคือ ภิกษุณีวรมัย  
กบิลสิงห์ ได้รับการอุปสมบทจากคณะสงฆ์มหายานท่ี
ไต้หวนั เมือ่ พ.ศ. 2514 ส�าหรบัภิกษณุเีถรวาทรปูแรก 
คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ บุตรี
ของภิกษณุวีรมยั ได้รบัการบรรพชาเป็นสามเณรใีนประเทศ
ศรีลังกา เมื่อ พ.ศ. 2544 และอุปสมบทใน พ.ศ. 2546 
ที่ศรีลังกา ได้รับนามฉายาว่า “ธัมมนันทา” 

ท้ังนี ้ภิกษสุงฆ์ศรลีงักาเริม่ท�าพิธีอุปสมบทภิกษณุี
ตามพระวินัยฝ่ายเถรวาทให้แก่ผู้หญิงชาวพุทธท่ัวโลก 
ในประเทศสหรฐัอเมรกิา อินเดยี และศรลีงักา โดยการ
ร่วมมือของภิกษุและภิกษุณีมหายาน ส่งผลให้จ�านวน
ภิกษณุสีามเณรใีนระดบัโลกน้ัน เพ่ิมขึน้ในทุกๆ ประเทศ 
ประเทศท่ีมีภิกษุณีมากท่ีสุด คือ เกาหลี มีประมาณ 
8,000 รูป ไต้หวัน ประมาณ 6,000 รูป เวียดนาม 
ประมาณ 2,000 รูป ศรีลังกา ประมาณ 1,500 รูป 

ส�าหรับประเทศไทย ปัจจุบันมีภิกษุณีเถรวาท
สายศรลีงักาไม่ต�า่กว่า 20 รปู ภิกษณุมีหายานสายไต้หวนั 
ประมาณ 10 รปู และสามเณรเีถรวาทสายศรลีงักาไม่ต�า่ 
กว่า 30 รูป ขณะท่ีส�านักภิกษุณีสงฆ์ซึ่งเป็นคณะสงฆ์ 
ทางเลือกก็มีจ�านวนมากขึ้นอย่างเห็นชัดเจนในท่ีต่างๆ 
ได้แก่ กรงุเทพฯ เชยีงใหม่ ยโสธร สมทุรสาคร อุทัยธานี 
และสงขลา ซึ่งล้วนท�าหน้าท่ีสืบพระพุทธศาสนา มี 
องค์ความรู ้เรื่องพระธรรมท่ีชัดเจน ข้อส�าคัญท�าให้  
“พุทธบรษิทัสี”่ ครบถ้วนในสงัคมไทย คอื ภิกษ ุภิกษณุี 
อุบาสก และอุบาสิกา ทุกส�านักสงฆ์ท่ีมีภิกษุณีและ 
สามเณร ีมกีระแสตอบรบัท้ังจากชมุชนและสงัคมวงกว้าง
ในทางบวกเพ่ิมมากขึน้ มคีนมาร่วมสนับสนนุเป็นจ�านวน
มากขึ้นทุกกิจกรรม และมีก�าลังศรัทธาจาก
ญาติโยมมาเป็นกองหนุนสม�่าเสมอ

4 ผลงานดีๆ
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1534 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย

“ครูสอนดี”: โครงการสังคม
ไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ 
เชิดชู ยกย่อง ครูสอนดี

“ครูสอนดี” เป็นหน่ึงในแผนปฏิบัติการปฏิรูป
ประเทศไทย เพ่ืออนาคตคนไทยท่ีเท่าเทียมและเป็นธรรม 

ด�าเนินงานโดยส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้

และคณุภาพเยาวชน (สสค.) เพ่ือให้คนในสงัคมร่วมกนั

ยกย่องให้ก�าลังใจครูสอนดี มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการ

เรยีนการสอน และขยายจ�านวน “ครสูอนด”ี ท่ีอุทิศตน

แก่เด็กและเยาวชนผู้ขาดโอกาส เป็นผู้ท่ี “สอนเป็น- 

เห็นผล-คนยกย่อง” โดยสามารถจัดการเรียนการสอน

ได้ด ีพัฒนาต่อเน่ือง มผีลการสอนท�าให้ลกูศษิย์ก้าวหน้า

ในชีวิต และเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นที่ยกย่อง 

โดยเริ่มต้นในปี 2554 มีการเฟ้นหาครูสอนดี 

จ�านวน 20,000 คน จากจ�านวนนี้ได้คัดเลือกครูสอนดี

ท่ีสอนเดก็ด้อยโอกาส เพ่ือรบัทุนท�างานกบั สสค. จ�านวน 

600 ทุนต่อปี เป้าหมายสุดท้ายในปี 2556 สังคมไทย

จะมีครูสอนดีท้ังสิ้น 60,000 คน กระจายในทุกต�าบล

อย่างน้อย 2-3 คนต่อปี ท้ังน้ี ในเดือนเมษายน 2555 

สสค. ได้ประกาศรับรองรายชื่อครูสอนดี 18,871 คน 

และทุนครูสอนดี 549 คน รวมถึงรับรองรายชื่อจังหวัด

ดีเด่น 10 จังหวัดด้วย รางวัลท่ี “ครูสอนดี” จะได้รับ

คอืเกยีรตบัิตรและเชค็รางวลัคนละ 10,000 บาท ส�าหรบั 

“ครูผู ้ได ้รับทุนครูสอนดี” จะได้รับการสนับสนุน 

งบประมาณ คนละ 250,000 บาท เพ่ือด�าเนนิโครงการ

พัฒนาคณุภาพเดก็และเยาวชนยากล�าบากโดยครสูอนดี 

เป็นระยะเวลา 18 เดือน 

“3 ปี ชุมชนบ่อแก้ว”  
จากผู้สูญเสียที่ดินท�ากิน 

สู่เกษตรวิถีอินทรีย์

ท่ีชมุชนบ่อแก้ว ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชยัภูมิ 

เกิดการรวมตัวของชาวบ้านท่ีได้ผลกระทบจากการท่ี

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เข้ามายึดท่ีดิน 

ท�ากินของชาวบ้านแล้วปลูกสวนป่ายูคาลิปตัส เมื่อปี 

2521 กระท่ังชาวบ้านได้รวมใจกันยึดผืนดินกลับคืนมา

เมื่อ 17 กรกฎาคม 2552 เพราะกว่า 30 ปี ที่ อ.อ.ป. 

เข้ามาปลูกป่ายูคาลิปตัสนั้น นอกจากจะขับไล่ชาวบ้าน 

ออกจากพื้นที่แล้ว ยังส่งผลให้ผืนดินที่เคยอุดมสมบูรณ์

เสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัด 

ภายหลังท่ียึดท่ีกินท�ากินเดิมกลับมา ชาวบ้าน

ใช้เวลา 3 ปี จึงพัฒนาที่ดินให้คืนสู่ความอุดมสมบูรณ์

อีกครัง้ ช่วยกนัพลกิพ้ืนผืนดนิ และคดิค้นแนวทางจัดการ

ที่ดินไปสู่วิถีชีวิตเกษตรกรรมอินทรีย์ 

ล่วงถึงปีท่ี 3 เครือข่ายปฏิรูปท่ีดินภาคอีสาน 

ร่วมกบัองค์กรแนวร่วมต่างๆ และชมุชนบ่อแก้ว จึงตกลง

ร่วมกันที่จะเปิดหมู่บ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสังคม 

ว่าเป็นการต่อสู้ด้วยวิธีการเข้ามาท�ามาหากินในพ้ืนท่ี 

ปลกูพืชผักในรปูแบบเกษตรอินทรย์ี ไม่ท�าลายธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อม และแสดงให้สงัคมเข้าใจว่าพืชเศรษฐกิจ 

เช่น ไม้ยูคาฯ ท่ีรฐัส่งเสรมิให้ปลกูก่อนหน้าน้ี ไม่สอดคล้อง

กับการด�าเนินชีวิตของชาวบ้าน การจัดงานยังเน้น 

แลกเปลีย่นประสบการณ์ สรปุบทเรยีนเกีย่วกบัการปฏิรปู

ท่ีดนิ และการพัฒนาระบบเกษตรกรรมอินทรย์ี ระหว่าง

ชาวบ้าน นักวชิาการ และบุคคลท่ัวไป เพ่ือเป็นช่องทาง 

ในการน�าเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาท่ีดนิและทรพัยากร

ของเครอืข่ายฯ ต่อรฐับาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่อไป

เพ่ือสขุภาพคนไทย
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ปฏิรูป 
ประเทศไทย
ปฏิรูปโครงสร้างอ�านาจ

เพิ่มพลังพลเมือง

ส�ำหรับกำรอ้ำงอิงบทควำม:

โครงการสุขภาพคนไทย. 2556. ปฏิรูปประเทศไทย ปฏิรูปโครงสร้างอ�านาจเพิ่มพลังพลเมือง. สุขภาพคนไทย 2556 (หน้า 154-177).
นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
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156 สุขภาพคนไทย 2556

ปฏิรูปประเทศไทย
ปฏิรูปโครงสร้างอ�านาจ
เพิ่มพลังพลเมือง
ต้องปฏิรูปประเทศไทย?

ประเทศไทยในวันน้ีมีปัญหำซับซ้อนหลำยด้ำน แต่ท่ี

ส�ำคญัมำกกว่ำเรือ่งอ่ืนใดคอื ควำมไม่เป็นธรรมและ

ควำมเหลื่อมล�้ำทำงสังคม ซึ่งสะสมพอกพูนมำยำวนำน 

ความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล�้าน้ันเป็น 

โรคร้ายชนดิหน่ึง ท่ีบ่ันทอนศกัยภาพของบุคคลและสงัคม

ให้อ่อนแอขาดพลังท่ีจะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง 

สังคมท่ีตกอยู่ในสภาพเช่นน้ีเป็นสังคมท่ีเสียดุลยภาพ 

ส่วนต่างๆ ท�างานได้ไม่เต็มศักยภาพเหมือนร่างกาย 

ท่ีเจ็บป่วย ถ้าไม่ได้รับการเยียวยาอย่างถูกวิธีก็จะถึง 

จุดเสื่อมที่ยากจะฟื้นฟู

แม้ท่ีผ่านมาจะมคีวามพยายามหลายต่อหลายครัง้

ท่ีจะแก้ปัญหาความไม่เป็นธรรมและความเหลื่อมล�้าใน

สงัคมไทย แต่กไ็ม่สมัฤทธ์ิผลอย่างย่ังยืน ปัญหาบางอย่าง

อาจบรรเทาลงได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแต่ไม่นานก็กลับมา 

ได้อีก บางอย่างรนุแรงมากขึน้กว่าเดมิด้วยซ�า้ ท่ีเป็นเช่นน้ี 

ก็เพราะการแก้ปัญหาท่ีแล้วมาน้ันส่วนใหญ่เป็นการแก้

ภายในกรอบวธิคีดิแบบรวมศนูย์อ�านาจไว้ท่ีส่วนกลาง โดย

ใช้กลไกภาครัฐเป็นหลัก ขณะท่ีโครงสร้างหลายอย่างท่ี

เอ้ือต่อความไม่เป็นธรรมและความเหลือ่มล�า้กยั็งไม่ได้รบั 

การแก้ไขอย่างถงึแก่น อีกท้ังชมุชน ท้องถิน่และประชาชน 

ซึง่เป็นผูร้บัผลของความไม่เป็นธรรมและความเหลือ่มล�า้

โดยตรงก็ไม่ได้มีส่วนร่วมเท่าท่ีควร จึงไม่ท�าให้เกิดการ 

เปลีย่นแปลงท่ีต้นตอแท้จรงิของปัญหา ความไม่เป็นธรรม

และความเหลื่อมล�้าท่ีท�าให้คนไทยแตกต่างกันอย่าง 

สุดขั้ว จึงมีแต่เพิ่มทวีมากขึ้น

สถานการณ์และเงื่อนไขต่างๆ ท่ีเป็นอยู่ในวันน้ี

สุกงอมพอท่ีสังคมไทยจะได้รับการเยียวยา เพ่ือขจัด 

“พยาธิสภาพทางสงัคม” (social pathology) และสร้าง

ภาวะสมดลุให้ส่วนต่างๆ ได้ท�าหน้าท่ีอย่างเต็มสมรรถนะ

และสอดประสานกัน เหมือนร่างกายของคนท่ีมีสุขภาพ

แข็งแรง 

ถึงเวลาปฏิรูปประเทศไทย!

ความเหลื่อมล�้าในสังคมไทย
ในทุกสงัคมมคีวามแตกต่างระหว่างผู้คน เพราะ

ธรรมชาติของมนุษย์ท่ีเกิดมาย่อมไม่เหมือนกัน เหมือน

น้ิวมือท้ังห้าท่ีมีขนาดไม่เท่ากันโดยธรรมชาติ แต่ความ

แตกต่างเช่นน้ันไม่ใช่ความเหลือ่มล�า้ และไม่ได้เป็นปัญหา

สังคมท่ีรุนแรง ตราบเท่าท่ีไม่มี “ปัจจัย” จากภายนอก

เข้ามาเกี่ยวข้อง ปัจจัยท่ีว่าน้ันอาจมีท่ีมาจากหลายทาง 

แต่ท่ีส�าคญัท่ีสดุคอืโครงสร้างอ�านาจสงัคม ซึง่ท�าให้ผู้คน

มสีทิธิและโอกาสไม่เท่ากนั ในการเข้าถงึทรพัยากรอันเป็น 

ฐานของการด�ารงชีวิต 

การท่ีสิทธิและโอกาสในเรื่องต่างๆ ของคนเรา

ถกูโครงสร้างอ�านาจท�าให้แตกต่างกนัน้ัน ถ้าพูดในภาษา

ของนักวิชาการก็คือ “ความเหลื่อมล�้าในความสัมพันธ์
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157ปฏิรูปประเทศไทย

ตารางที่ 1 ความเหลื่อมล�้าในสังคมไทย

มิติความเหลื่อมล�้า รูปธรรมของความเหลื่อมล�้า

ทรัพย์สิน 
และรายได้

·	กลุ่มคนท่ีรวยสุด 20% แรก ครอบครองทรัพย์สินร้อยละ 69 ของทั้งประเทศ ขณะที่คนร้อยละ 20  
ที่จนสุดมีทรัพย์สินเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น

·	ปี 2553 บัญชีเงินฝากในธนาคารที่มีเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาทข้ึนไป มี 70,181 บัญชี แต่เป็นของคน 
ราว 35,000 คน เท่านั้น เงินในบัญชีของคนเหล่านี้รวมกันแล้วมี 2.9 ล้านล้านบาท คิดเป็น 
ร้อยละ 40 ของเงินฝากทั้งระบบ ขณะที่บัญชีเงินฝากที่มีเงินไม่เกิน 50,000 บาท มี 70.1 ล้านบัญชี 
แต่มีเงินรวมกัน 300,973 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 ของเงินฝากทั้งระบบเท่านั้น 

·	ในปี 2553 คนไทย 500 คนแรกท่ีมหีุน้ในตลาดหลกัทรพัย์มากทีส่ดุ มาจากตระกลูคนรวย 200 ตระกูล
เท่านั้น

·	จังหวัดระยองมีผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวเฉลี่ย 1,035,536 บาท/ปี จังหวัดศรีสะเกษมีผลิตภัณฑ ์
มวลรวมต่อหัวเฉลี่ย 29,174 บาท/ปี

ที่ดิน ·	ปี 2547 ครัวเรือนเกษตร 889,022 ครัวเรือนไม่มีที่ท�ากิน 517,263 ครัวเรือนมีที่ดินแต่ไม่พอท�ากิน  
และ 811,279 ครวัเรอืนมท่ีีดนิแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ ์ขณะท่ีร้อยละ 30 ของท่ีดนิท่ีมกีารถือครองทัง้หมด 
อยู่ในมือของคนรวยแต่ปล่อยให้รกร้าง ไม่ได้ท�าประโยชน์ หรือท�าไม่เต็มที่

·	ปี 2553 ส.ส. และ ส.ว. 580 คน มีท่ีดินในครอบครองรวมท้ังส้ิน 69,942 ไร่ หรือคนละประมาณ  
120 ไร่ 

·	การศึกษาการถือครองที่ดินใน 8 จังหวัดเมื่อปี 2551 พบว่าใน 4 จังหวัด เจ้าของท่ีดินรายใหญ่ที่สุด  
50 รายแรกในจังหวัดถือครองที่ดินรวมกันแล้วเกินร้อยละ 10 ของที่ดินทั้งจังหวัด

น�้าและพลังงาน ·	ปี 2552 มพีืน้ท่ีการเกษตรท่ัวประเทศ 131 ล้านไร่ ในจ�านวนนีเ้ป็นทีด่นิท่ีได้รบัน�า้จากระบบชลประทาน
ประมาณ 36 ล้านไร่ (ร้อยละ 27 ของทั้งหมด) อยู่ในภาคกลาง 17 ล้านไร่ ภาคเหนือ 9 ล้านไร่  
ภาคอีสาน 6 ล้านไร่ และภาคใต้ 4 ล้านไร่ 

·	การจดัการน�า้ท่วมทีจ่งใจผนัน�า้ออกไม่ให้ท่วมเมอืงใหญ่ เช่น กรงุเทพมหานคร และนคิมอตุสาหกรรม 
แต่ปล่อยให้ท่วมพื้นที่รอบนอก และพื้นที่เกษตรกรรมในชนบท ดังที่เกิดขึ้นในกรณีน�้าท่วมใหญ ่
ในรอบ 5-6 ปีที่ผ่านมา เป็นปัญหาทั้งในด้านความเหลื่อมล�้า ความไม่เป็นธรรม และการละเมิดสิทธิ
ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 

·	ในปี 2549 ห้างสรรพสินค้าใหญ่ 3 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร (สยามพารากอน มาบุญครอง และ
เซ็นทรัลเวิลด์) ใช้ไฟ 279 ล้านหน่วย มากกว่าปริมาณไฟฟ้าที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนใช้ในปีเดียวกัน  
4 เท่า (ปี 2549 แม่ฮ่องสอนใช้ไฟ 65 ล้านหน่วย) 

ทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่ง

·	ปี 2552 ปริมาณสัตว์น�้าในอ่าวไทยที่จับโดยใช้อวนลากได้ประมาณ 23 กิโลกรัม/ชั่วโมง ลดลง 
จากเมื่อปี 2509 ซ่ึงได้ประมาณ 132 กิโลกรัม/ชั่วโมง ร้อยละ 91 ของสัตว์น�้าท่ีจับนั้นเป็นการจับ 
โดยเรือประมงเชิงพาณิชย์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 12 ของเรือประมงทั้งหมด ขณะที่ชุมชนประมงตาม 
แนวชายฝั่ง ราว 6,000 ครัวเรือน จับสัตว์น�้าเพียงร้อยละ 9 เท่านั้น

การกระจาย 
งบประมาณ 

เพื่อการพัฒนา 

·	15 จังหวัด ที่ มีระดับการพัฒนาสูงมาก (วัดจากดัชนีความก้าวหน้าของคน หรือ Human  
Achievement Index) ได้รับงบลงทุนต่อหัวสูงสุด (7,509.52 บาท) ขณะที่ 18 จังหวัด ที่ระดับ 
การพัฒนาต�่ามากได้รับงบลงทุนต่อหัวต�่าสุด (2,796.30 บาท) ทั้งๆ ที่ควรจะกลับกัน เพื่อลด 
ความเหลื่อมล�้า (ข้อมูลประมาณปี 2551)
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158 สุขภาพคนไทย 2556

มิติความเหลื่อมล�้า รูปธรรมของความเหลื่อมล�้า

การเข้าถึง 
สินเชื่อ 
ธนาคาร

·	เกือบ 3 ใน 4 ของสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์กระจุกตัวอยู่ในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ซึ่งก็
กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขณะที่ภาคการเกษตร (ชนบท) ซึ่งมีการจ้างงาน 
ราวร้อยละ 38 ของแรงงานทั้งหมดกลับมีมูลค่าสินเช่ือเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น ท�าให้ภาคเศรษฐกิจ 
ซึ่งได้เปรียบอยู่แล้ว ยิ่งมีโอกาสได้เปรียบมากขึ้น 

การแข่งขัน 
ในภาคธุรกิจ

·	ในช่วง 30 ปี ที่ผ่านมา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุด 20 แห่ง มีมูลค่าหลักทรัพย์ 
ในตลาดรวมกันในปี 2553 มากกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารวมทั้งหมด บริษัททั้ง 20 แห่งนี ้
เป็นกลุ่มบริษัทเดียวกัน หรืออยู่ในเครือเดียวกัน จึงมีความได้เปรียบสูงในเชิงการแข่งขัน

·	บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหลักทรัพย์มักคือบริษัทที่มีธุรกิจที่ผูกโยงอยู่กับนโยบายของรัฐ เช่น ธุรกิจ
ธนาคาร ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจก่อสร้างขนาดใหญ่ หรือรัฐวิสาหกิจกึ่งผูกขาด 

การศึกษา ·	ปี 2549 รัฐให้งบอุดหนุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 30,150 บาท ต่อคนต่อปี แต่ให้แก่ระดับ
ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เท่ากับ 13,397, 15,793 และ 17,295 บาท ต่อคนต่อปี  
การเน้นท่ีระดับอุดมศึกษามากกว่าระดับอื่นเช่นนี้ ท�าให้กลุ่มผู้เรียนที่มาจากครอบครัวฐานะดี ซึ่งมี
แต้มต่อมากกว่ากลุ่มอื่นๆ อยู่แล้ว ได้เปรียบมากขึ้น เพราะกลุ่มนี้มีโอกาสเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย 
ได้มากกว่า 

·	กลุม่ผูม้รีายได้สงูสดุ (10% ทีร่วยทีส่ดุ) ได้รบัเงนิอดุหนนุต่อหัวส�าหรบัการศึกษาทกุระดับชัน้มากกว่า
กลุ่มผู้มีรายได้ต�่าสุด (10% ที่จนที่สุด) กว่า 2 เท่าตัว

·	จงัหวดัร้อยเอด็มปีระชากรทีไ่ม่ได้รบัการศึกษาเพยีงร้อยละ 0.7 ขณะทีจ่งัหวัดแม่ฮ่องสอนมปีระชากร 
ที่ไม่ได้รับการศึกษาร้อยละ 37.5 ความแตกต่างนี้เกิดข้ึนท้ังๆ ท่ีประเทศไทยมีนโยบายให้เรียนฟรี 
ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แรงงาน ·	ค่าจ้างของแรงงานไทยเพิ่มขึ้นน้อยมากเมื่อเทียบกับผลิตภาพ หรือความสามารถในการผลิตของตน 
กล่าวคือ ระหว่างปี 2543 ถึง 2551 ค่าจ้างที่แท้จริง (คือค่าจ้างที่คิดเป็นตัวสินค้า) เพิ่มขึ้นเพียง  
5 จุด แต่ผลิตภาพของแรงงานเพิ่มขึ้นประมาณ 22 จุด นั่นคือผลิตภาพของแรงงานเพิ่มขึ้น 4.4 เท่า
ของค่าจ้าง โดยเฉลี่ยแล้วผลิตภาพของแรงงานเพิ่มขึ้นปีละ 2.75 จุด แต่ค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น 
เฉลี่ยปีละ 0.625 จุดเท่านั้น 

ตารางที่ 1 ความเหลื่อมล�้าในสังคมไทย (ต่อ)

ทางอ�านาจ” (power relations) ในสังคมท่ีมีความ

เหลื่อมล�้าในความสัมพันธ์ทางอ�านาจ คนบางคนหรือ 

บางกลุม่มสิีทธิและโอกาสในการเข้าถงึทรพัยากรท่ีส�าคญั

ต่อการด�าเนินชีวิตมากกว่าคนอ่ืนหรือกลุ่มอ่ืน ผลลัพธ์ 

ท่ีตามมาคือเกิดความเหลือ่มล�า้และความไม่เป็นธรรมทาง

สงัคมหลายด้าน ซึง่ในชวีติจรงิแล้วจะปรากฏเป็นรปูธรรม

ให้เห็นใน 5 ด้าน คอื ด้านรายได้ สทิธิ โอกาส อ�านาจ 

และ ศักดิ์ศรี

ผลพวงของความเหลื่อมล�้าทางสังคม ท�าให ้

กลุ่มคนท่ีอยู่ในขั้นล่างสุดของบันไดแห่งความเหลื่อมล�้า 

ไม่สามารถก�าหนดชะตาชวีติของตนได้ ขณะท่ีคนอีกกลุม่

หน่ึงซึ่งอยู่ขั้นบนสุดของบันไดนี้ ไม่เพียงแต่จะก�าหนด

ชีวิตของตนได้ตามท่ีต้องการเท่าน้ัน แต่ยังก�าหนดชีวิต

ของคนที่อยู่บันไดขั้นต�่ากว่าได้ด้วย 

มผีลการศกึษาในหลายประเทศ ท่ีนักวจัิยจ�านวน

มากท�าในช่วงเวลาหลายสิบปีท่ีผ่านมา ชี้ให้เห็นว่า  
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159ปฏิรูปประเทศไทย

มิติความเหลื่อมล�้า รูปธรรมของความเหลื่อมล�้า

สุขภาพ ·	ภาคอสีานมีจ�านวนประชากรต่อแพทย์สงูกว่ากรงุเทพมหานคร 6 เท่า และมจี�านวนประชากรต่อเตยีง
คนไข้ในโรงพยาบาลสูงกว่าในกรุงเทพมหานคร 4 เท่า

·	ที่จังหวัดนครพนม แพทย์ 1 คน ต้องดูแลคนไข้ 9,537 คน แต่ที่จังหวัดนครนายก แพทย์ 1 คน 
ดูแลคนไข้เพียง 762 คน ต่างกันถึง 13 เท่า

·	ปี 2550 จังหวัดตากมีทารกแรกเกิดน�้าหนักต�่ากว่าเกณฑ์ร้อยละ 24.1 ขณะที่จังหวัดสตูลมีร้อยละ 8
·	ปี 2553 สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลส�าหรับข้าราชการและครอบครัว ซ่ึงดูแลคนประมาณ  

5 ล้าน ใช้งบประมาณเฉล่ียต่อหัว 12,000 บาท ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) ซึ่งดูแล
คนราว 48 ล้าน ใช้ค่าใช้จ่ายต่อหวัในปี 2552 เท่ากับ 1,958.46 บาท และระบบประกนัสงัคมซึง่ดแูล
แรงงานนอกระบบราชการประมาณ 10 ล้านคน เป็นระบบที่ผู้เอาประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบ 
ในอัตราร้อยละ 1.5 ของเงินเดือน ค่าใช้จ่ายต่อหัวที่รัฐจัดให้จึงไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือน 
ของแต่ละคน ในระบบประกันสังคมผู้เอาประกันเสียเปรียบกลุ่มอื่นๆ เพราะต้องออกเงินสมทบ  
แต่ระบบอื่นผู้ได้รับประโยชน์ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ 

กระบวนการ 
ยุติธรรม

·	ในปัจจุบันมีผู้ต้องขังท่ัวประเทศอยู่ประมาณ 240,000 คน เกือบท้ังหมด คือ เกินร้อยละ 90  
เป็นคนจน ค�าอธบิายทีว่่าคนจนละเมิดกฎหมายมากกว่าคนรวยนัน้ไม่มีน�า้หนกัมากเท่ากบัค�าอธบิาย
ทีว่่า เพราะคนจนกบัคนฐานะดทีีท่�าผดิกฎหมายมคีวามสามารถและ “มอี�านาจ” ในการ “หลบหลกี” 
การถูกจับกุมคุมขังต่างกัน 

·	ในจ�านวนผู้ต้องขังทั้งหมด มีผู้ที่ถูกคุมขังก่อนที่คดีจะถึงที่สุดประมาณ 50,000 ราย ส่วนใหญ่ 
เป็นคนจนที่ไม่มีหลักทรัพย์ประกันตัว อีกส่วนหน่ึงเป็นผู้ที่คดีถึงท่ีสุดแล้วแต่ไม่มีเงินเสียค่าปรับ 
ตามค�าพิพากษาของศาล จึงถูกจ�าขังแทน 

·	ปี 2553 มีคดีเกี่ยวกับที่ดิน ป่าไม้ และที่สาธารณประโยชน์รวมทั้งสิ้น 131 คดี มีผู้ถูกฟ้อง 500 ราย  
ในจ�านวนนีมี้ 38 ราย ทีถ่กูฟ้องทางแพ่งตามมาตรา 97 แห่งพระราชบญัญติัส่งเสรมิและรักษาคณุภาพ
สิง่แวดล้อม พ.ศ. 2535 หรอืท่ีรูกั้นทัว่ไปว่า “คดโีลกร้อน” หากศาลตดัสนิให้แพ้คดชีาวบ้านผูย้ากจน 
ทีถ่กูฟ้องจะต้องจ่ายค่าเสยีหายเป็นเงนิ 32,841,608 บาท ข้อน่าสงัเกตคอื ขณะทีม่โีรงงานอตุสาหกรรม
จ�านวนมากปล่อยมลพิษ และนายทุนจ�านวนมากลักลอบถางป่าสงวนเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจอย่าง 
ผิดกฎหมาย ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นต้นเหตุโดยตรงที่ท�าให้โลกร้อน แต่ก็ไม่เคยถูกด�าเนินคดี นี่เป็น
ตัวอย่างอันหนึ่งของการมี “สองมาตรฐาน” หรือความไม่เป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม

ที่มำ: สฤณี อาชวานันทกุล, 2554; เดชรัต สุขก�าเนิด และสุพรรณี ศฤงฆาร, เมืองไทยที่ไม่เท่ากัน, (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์)

ตารางที่ 1 ความเหลื่อมล�้าในสังคมไทย (ต่อ)

ความเหลื่อมล�้า (โดยเฉพาะความเหลื่อมล�้าทางรายได้) 

มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญกับตัวชี้วัดด้านสุขภาพ

และตัวชี้วัดทางสังคมท่ีส�าคัญ ข้อสรุปจากการศึกษา 

เหล่าน้ันชีไ้ปทางเดยีวกนัว่า ในสงัคมท่ีมีความเหลือ่มล�า้

ทางรายได้สูง ปัญหาสุขภาพและปัญหาสังคม เช่น  

การเจ็บป่วยทางกายและทางจิต โรคอ้วน แม่วัยรุ่น ผล

สมัฤทธ์ิทางการศกึษาของเดก็ ความรนุแรง อาชญากรรม 

และการถกูลงโทษจองจ�า เป็นต้น กส็งูด้วย ดงัน้ัน หากจะ

บอกว่า ความเหลือ่มล�า้เป็นโรคชนิดหนึง่ กอ็าจจะไม่ผิด

ในสังคมไทยปัจจุบัน ความเหลื่อมล�้าระหว่าง 

คนกลุ ่มบนกับคนกลุ ่มล่าง เห็นได้ชัดในบริบทของ 

การเข้าถงึและจัดการทรพัยากรอันเป็นฐานส�าคญัของชวีติ 

4 เรือ่งใหญ่ คอื ทรพัยากรเศรษฐกจิ ทรพัยากรธรรมชาติ 

ทรัพยากรสังคม และ ทรัพยากรการเมือง
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}ในสังคมที่มีความเหลื่อมล�้า 

ทางรายได้สูง ปัญหาสุขภาพ 
และปัญหาสังคมก็สูงด้วย...  

ดังนัน้ หากจะบอกว่า  
ความเหลื่อมล�้าเป็นโรคชนิดหนึ่ง  

ก็คงจะไม่ผิด~

ข้อเท็จจริงท่ีให้ไว้ในตารางท่ี 1 เพียงพอท่ีจะชี้

ให้เห็นว่า ประเทศไทยก�าลงัประสบวกิฤตความเหลือ่มล�า้ 

ทางสังคม ความเหลื่อมล�้าเหล่าน้ีเป็นโรคท่ีบ่ันทอน

ศักยภาพของคน ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศ

อย่างยั่งยืน 

การปฏริูปประเทศไทยจะต้องเริม่จากการคน้หา

ท่ีมาอันเป็นเหตุให้เกิดความเหลือ่มล�า้เหล่าน้ี และจะต้อง

มุ่งให้เกิดความเปลี่ยนแปลงท่ีต้นตอของความเหลื่อมล�้า

นั้น เป็นส�าคัญ

ต้นตอ...คือโครงสร้างอ�านาจ 
ที่รวมศูนย์

ความเหลื่อมล�้าทางอ�านาจ อันเป็นท่ีมาของ 

ความเหลื่อมล�้าทางสังคมหลายด้านน้ัน มิได้ด�ารงอยู่ 

ในสุญญากาศ แท้จริงแล้วมันถูกค�้าจุนไว้ด้วยโครงสร้าง

หลายอย่างท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แต่ท่ี

ส�าคัญมากกว่าอ่ืนใดคือ โครงสร้างอ�านาจรัฐท่ีรวมศูนย์

อยู่ในส่วนกลาง 

อ�านาจรฐัท่ีรวมศนูย์อยู่ในส่วนกลางหมายความว่า 

การใดๆ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสังคมจะอยู ่

ในมือของรัฐบาลในส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็นการก�าหนด

นโยบาย งบประมาณ ตลอดจนการด�าเนินการท้ังหมด

รวมศนูย์อยู่ท่ีส่วนกลาง โดยมกีรมในกระทรวงต่างๆ เป็น

กลไกส�าคญั ภายในระบบน้ีแต่ละกรมมีอ�านาจหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบเฉพาะของตน แตกต่างกันไปตาม 

พันธกิจ แต่ท่ีเหมือนกันอย่างหน่ึงคอื ทุกกรมท�างานจาก

ข้างบนลงข้างล่าง ดังน้ัน กรมหน่ึงๆ จึงเปรียบเสมือน

แท่งที่ยืนเป็นอิสระในระบบการบริหารประเทศ โดยไม่มี

ความสัมพันธ์กับแท่งอื่นเท่าที่ควร 

ในสังคมไทย การรวมศูนย์อ�านาจการปกครอง

และการบรหิารไว้ท่ีส่วนกลางน้ันมปีระวตัศิาสตร์ท่ียาวนาน 

เริ่มแรกในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ อ�านาจสูงสุดใน 

การปกครองและบริหารกิจการของประเทศท้ังหมดท้ัง

มวลรวมศูนย์อยู่ที่องค์พระมหากษัตริย์ แม้ว่าในบางครั้ง

จะมีความพยายามที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการ

รวมศูนย์อ�านาจแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ไปสู่ระบอบ 

ที่มีการกระจายอ�านาจ เหมือนที่เกิดขึ้นในอารยประเทศ 

แต่ก็ไม่เป็นผล แม้ต่อมามีการปฏิวัติเปลี่ยนการปกครอง

จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบ 

ประชาธิปไตยเมื่อ พ.ศ. 2475 การกระจายอ�านาจจาก

ส่วนกลางในลักษณะท่ีท�าให้ชุมชนและท้องถิ่นมีอ�านาจ

จัดการตนเอง ก็ยังไม่เป็นรปูธรรมท่ีชดัเจน (ดกูรอบท่ี 1)

ในระบบท่ีเป็นอยู่ปัจจุบันน้ี รฐับาลเป็นศนูย์กลาง 

ของอ�านาจในการบรหิารจัดการการพัฒนาทางเศรษฐกจิ

และสังคมทั้งหมด แม้จะมีสายการบริหารเชื่อมต่อลงไป

ยังส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ผ่านองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น (อปท.) รูปแบบต่างๆ (อบต. เทศบาล อบจ. 

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา) อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

แต่ท้ังหมดน้ันก็ยังขึน้ตรงต่ออ�านาจของรฐับาลในส่วนกลาง 

ผ่านกลไกส�าคญัคอืกรมต่างๆ ขณะท่ีท้องถิน่และประชาชน

ไม่ได้มีส่วนเป็นเจ้าของอ�านาจน้ันโดยตรง ประชาธิปไตย 
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ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองในอดีต

ก่อนท่ีจะเกิดการปฏิวัติเปลีย่นแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ได้มีความพยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงระบอบ

การปกครองแบบรวมศนูย์อ�านาจไว้ทีอ่งค์พระมหากษัตรย์ิ ไปสู่ระบอบประชาธิปไตยทีอ่�านาจกระจายไปสูป่ระชาชน 

หลายครั้ง ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร. 5) เป็นต้นมา ถ้านับเฉพาะความเคลื่อนไหว

ที่ส�าคัญมีดังนี้

1.	 การเรียกร้องรัฐธรรมนูญของกลุ่มเจ้านายและข้าราชการ ซ่ึงประจ�าอยู่ ณ สถานทูตไทยประจ�า 

กรุงลอนดอน และกรุงปารีส ร.ศ. 103 (พ.ศ. 2427) ที่เข้าชื่อกันกราบทูลขอให้เปลี่ยนแปลงการปกครองจาก

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบที่มีรัฐธรรมนูญ โดยพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ มีสภาและ

มคีณะรฐัมนตรที�าหน้าทีบ่รหิารประเทศ เหมอืนในอารยประเทศ หนึง่ในเจ้านายทีเ่ป็นก�าลงัส�าคญัในการท�าหนงัสอื

กราบทูลคือ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ (พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์, พ.ศ. 2394-2477) พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชวินิจฉัยว่า ระบอบท่ีเสนอนั้นยังไม่เหมาะกับประเทศสยาม เพราะยัง 

ไม่ถึงเวลา กล่าวกันว่าต้ังแต่น้ันมา พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ ไม่เป็นท่ีโปรดปราน ต้องออกไปอยู่ต่างประเทศ  

และอุปสมบทอยู ่ที่ศรีลังกาหลายปี จนเป็นเจ้าอาวาสวัดทีปทุตตมาราม วัดไทยแห่งแรกในกรุงโคลัมโบ  

(พ.ศ. 2448-2453) 

2.	 อุดมการณ์ประชาธิปไตยของเทียนวรรณ (เทียน วรรณาโภ, พ.ศ. 2385-2458) เป็นนักคิดนักเขียน 

และนักหนังสือพิมพ์หัวก้าวหน้า ใช้นามปากกาว่า ต.ว.ส. วรรณาโภ เขียนบทความและหนังสือหลายเรื่องวิจารณ์

ระบอบการปกครองประเทศในสมัยนั้น จนเป็นเหตุให้รัชกาลที่ 5 ทรงโต้ตอบ ข้อเขียนเรื่อง “ว่าด้วยความฝัน

ละเมอ แต่ไม่ใช่นอนหลบั” ของเขาตอนหน่ึงกล่าวว่า “จะตัง้ปาลิเมนต์ อนุญาตให้มหัีวหน้าราษฎรมาพดูธรุะชีแ้จง

ของตนแก่รัฐบาลได้ ในข้อที่มีคุณและโทษทางความเจริญและไม่เจริญนั้นๆ ได้ ตามเวลาท่ีก�าหนดอนุญาตไว้  

ในความฝันทีเ่ราฝันนี ้ในช้ันต้นจะโหวตเลอืกผูม้สีตปัิญญาเป็นช้ันแรก คราวแรกทีเ่ริม่จัด ให้ประจ�าการในกระทรวง

ทุกอย่างไปก่อนกว่าจะได้ด�าเนินการให้เป็นปกติเรียบร้อยได้” ต่อมาเทียนวรรณถูกจ�าคุกถึง 17 ปี

3.	 ความพยายามจะท�าการปฏิวัติของคณะนายทหารหนุ่ม	ร.ศ.	130 (พ.ศ. 2454) จ�านวน 100 คน 

ซึ่งคบคิดกันวางแผนจะท�าการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนระบอบการปกครองให้เป็นประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์

อยู่ใต้กฎหมาย สาเหตุเพราะนายทหารหนุ่มเหล่านี้ (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทหารบก) ผิดหวังที่รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงได้รับ

การศึกษาจากตะวันตก แต่ไม่ด�าเนินการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เหมือนกับอารยประเทศทั้งหลาย อย่างไร

ก็ตาม ยังไม่ทันได้เริ่มการปฏิวัติก็ถูกจับเสียก่อน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 เพราะความลับถูกเปิดเผย 

ผู ้น�าของคณะนายทหารหนุ่มเหล่านี้ คือ นายร้อยเอกขุนทวยหาญพิทักษ์ (เหล็ง ศรีจันทร์ อายุ 28 ปี)  

คณะ ร.ศ. 130 ถูกตัดสินประหารชีวิต 3 คน ให้จ�าคุกตลอดชีวิต 20 คน ที่เหลือมีโทษจ�าคุกลดหลั่นกันลงมา  

แต่ภายหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษ และได้รับการปล่อยตัวทั้งหมด

การปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตยใน พ.ศ. 

2475 น่าจะเป็นโอกาสดีที่จะให้เกิดการกระจายอ�านาจจากส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิ่น แต่ในความเป็นจริง ตั้งแต่

ตอนน้ันจนถึงทุกวันน้ี แทบไม่มีอะไรท่ีถือได้ว่าเป็นการเปลีย่นแปลงในเชิงโครงสร้างอ�านาจท่ีแท้จริงเลย ศูนย์กลาง

อ�านาจเปลี่ยนจริง แต่ก็มากระจุกอยู่ที่รัฐในส่วนกลาง ผ่านกลไกบริหารคือกรมต่างๆ อ�านาจยังไม่ได้กระจายจาก

ส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น ในลักษณะที่ท�าให้ชุมชนและท้องถิ่นสามารถจัดการตนเองได้ อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

ที่มำ: ความเคลื่อนไหวสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองสยาม, Wikipedea, 28 มกราคม 2556
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การจัดการดแูลจากรฐับาล แม้ว่าสิง่ท่ีรฐัท�าจะส�าเรจ็บ้าง

ไม่ส�าเร็จบ้าง และถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง ก็ยอมรับ 

สภาพเช่นน้ีท�าให้ชุมชนท้องถิ่นอ่อนแอ จัดการ

ปัญหาของตนเองไม่ได้ หวงัแต่จะพ่ึงกลไกรฐัของส่วนกลาง  

แต่กลไกรัฐของส่วนกลางน้ันนอกจากจะอยู่ไกลตัวแล้ว 

ยังหวังพ่ึงได้ยากอีกด้วย เพราะมีข้อจ�ากัด ท้ังในด้าน

ทรพัยากรและความรูค้วามเข้าใจอย่างลกึซึง้ในปัญหาของ

ท้องถิ่นและประชาชน ลงท้ายปัญหายากๆ หลายอย่าง

ก็ยืดเยื้อเรื้อรัง ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงท ียิง่นาน

วนัปัญหากย่ิ็งทับถมทวคีวามรนุแรงมากขึน้ หลายอย่าง 

น�าไปสู่การชุมนุมเรียกร้อง ซึ่งบางทีก็มากจนล้นเกิน  

เหลือก�าลังท่ีรัฐบาลใดๆ จะจัดการได้หมด บางเรื่อง

กลายเป็นประเด็นทางการเมือง ซึ่งก็ย่ิงซ�้าเติมให้ปัญหา

ที่แก้ได้ยากอยู่แล้ว ยากยิ่งขึ้น 

โดยรวมแล้ว การท่ีรัฐยังคงรวมศูนย์อ�านาจ 

การบังคับบัญชาสังคมไว้อย่างเต็มเปี่ยม จึงมีแต่ท�าให้

เกิดความอ่อนแอ ทั้งในส่วนของท้องถิ่นและชุมชน และ

ในส่วนของรัฐด้วย ท้องถิ่นและชุมชนอ่อนแอเพราะดูแล

กิจการส�าคัญของตนไม่ได้ รัฐอ่อนแอเพราะไม่สามารถ

แก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 

เม่ือปะทะกับอิทธิพลข้ามชาติท่ีมาพร้อมกับโลกาภิวัตน์ 

รัฐก็ปกป้องผลประโยชน์ของชาติแทบไม่ได้ 

โครงสร้างอ�านาจท่ียึดเอาส่วนกลางเป็นตวัตัง้และ

เอาท้องถิน่และชมุชนเป็นตวัตามน้ี ยังเป็นอุปสรรคส�าคญั 

ต่อการพัฒนาประชาธิปไตย เพราะมนัท�าให้กระบวนการ

มีส่วนร่วม การก�ากบัตรวจสอบ หรอืควบคมุการด�าเนินงาน 

ของรัฐโดยภาคประชาชน/ประชาสังคมเป็นไปได้ยาก 

เน่ืองจาก เมือ่อ�านาจของรฐัเข้มแขง็ อ�านาจของประชาชน

มักจะอ่อนแอ 

ในยุคท่ีโลกเปลี่ยนแปลงไปเร็วและไร้พรมแดน

อย่างเช่นทุกวันน้ี การปกครองและการบริหารแบบ 

รวมศนูย์อ�านาจกลายเป็นระบบท่ีล้าสมยั ท�าให้เกดิความ

อ่อนแอท่ีมผีลร้ายแรงต่อท้ังประเทศโดยรวม (กรอบท่ี 2) 

ท�าให้ประเทศตกอยู ่ในสภาพท่ีเสมือนหยุดอยู ่กับท่ี  

หรอืในบางด้านกเ็สมอืนว่าถอยหลงั เพราะประเทศอ่ืนๆ 

เขาก้าวหน้าไปเร็วกว่า 

ท่ีเกิดขึน้ก็เป็นประชาธิปไตยแบบตวัแทน หรอืประชาธิปไตย

ทางอ้อมท่ีประชาชนมส่ีวนร่วมเฉพาะในการเลอืกตัง้ผู้แทน 

เป็นหลัก แต่ในเรื่องส�าคัญ เช่น การดูแลกิจการต่างๆ 

ท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อคนในท้องถิ่นน้ัน ประชาชน 

แทบไม่มีส่วนร่วมเลย 

ความจริงแล ้ว การรวมศูนย ์อ�านาจน้ันใน 

ตอนแรกๆ ก็มีคุณูปการต่อประเทศชาติและสังคม 

อยู่ไม่น้อย เพราะช่วยให้เกิดความเป็นเอกภาพช่วยให้

ประเทศรอดพ้นจากอ�านาจของลัทธิอาณานิคมได้ อีกท้ัง

ยังมีส่วนช่วยให้ประเทศสามารถด�ารงความเป็นชาต ิ

ท่ีมีเอกลักษณ์อยู่ได้ในช่วงท่ีมีการเปลี่ยนผ่านสู่สมัยใหม่ 

แต่เมื่อเวลาผ่านไป และเมื่อโลกเปลี่ยนไป ระบบ 

การบริหารจัดการท่ีรวมศูนย์อ�านาจโดยประชาชน 

ไม่มีส่วนร่วมนั้น นอกจากไม่เอื้อต่อความเจริญก้าวหน้า

ของสังคมอย่างท่ีควรจะเป็นแล้ว ในหลายด้านยังเป็น 

ตุ้มถ่วงความก้าวหน้าที่ส�าคัญของชาติด้วย 

ท่ีเห็นและเป็นอยู่ทุกวันน้ี นอกจากท้องถิ่นและ

ประชาชน ซ่ึงเป็นผู้รบัผลของการด�าเนินการตามนโยบาย 

ของรฐับาลส่วนกลาง จะไม่มส่ีวนร่วมในการบรหิารกจิการ

สาธารณะอย่างท่ีควรจะเป็นแล้ว การบรหิารแบบรวมศนูย์

อ�านาจยังเอ้ือประโยชน์แก่ผู ้คนจ�านวนน้อยท่ีอยู่ใกล้

ศูนย์กลางอ�านาจ (เช่น นักการเมอืง ข้าราชการ กลุม่ทุน 

เป็นต้น) มากกว่าคนส่วนใหญ่ท่ีอยู่ห่างจากศูนย์กลาง 

เป็นระบบท่ีคนท่ีอยู่ข้างบน (ผู้มีอ�านาจ) มีสิทธิมีเสียง

และมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรท่ีมีความส�าคัญต่อ

การด�าเนินชีวิต มากกว่าคนท่ีอยู่ข้างล่าง เปิดโอกาส 

ให้ใช้อ�านาจฉ้อฉลได้ง่าย น�าไปสู่ความเหลื่อมล�้าและ

ความไม่เป็นธรรม ท้ังในทางเศรษฐกจิและสงัคม อย่างท่ี

ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน 

นอกจากน้ี โครงสร้างอ�านาจแบบรวมศูนย์ยัง

ท�าให้เกิดความเหลือ่มล�า้อย่างสดุขัว้ ระหว่างเมอืงหลวง 

เมืองใหญ่ และเมืองอ่ืนๆ กับชนบท ปิดกั้นโอกาสและ

ศกัยภาพของท้องถิน่และประชาชน ในการบรหิารจัดการ

ตนเอง นานเข้าการรวมศูนย์อ�านาจก็กลายเป็นระบบ 

ท่ีท�าให้ท้องถิ่นและประชาชนเฉื่อยเนือย คอยแต่จะรับ 
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ผลร้ายของการรวมศูนย์อ�านาจ

ในช่วง 100 กว่าปีท่ีผ่านมา การรวมศูนย์อ�านาจได้ก่อให้เกิด 

วิกฤตปัญหาที่รุนแรงอย่างน้อย 6 ประการ 

1)	 ชุมชนท้องถิ่นอ่อนแอ	 ไม่สามารถจัดการตนเองได้	 เพราะ

เอาอ�านาจมาไว้ท่ีส่วนกลาง ชุมชนควรจะท�าอะไรได้เองต้ังร้อยละ 80-90 

ก็ท�าไม่ได้ หวังพึ่งแต่ส่วนกลาง แต่ส่วนกลางเองก็ท�าอะไรไม่ได้มาก  

ไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐมนตรี กระทรวง หรือกรมก็ตาม ทุกส่วนเหมือนกับ

หมดสภาพแล้ว 

2)	 เกิดความขัดแย้งระหว่างอ�านาจท่ีรวมศูนย์กับวัฒนธรรม

ท้องถิ่น วัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นเรื่องส�าคัญเพราะว่าเป็นวิถีชีวิตของผู้คน

ท้องถิ่น ซึ่งแตกต่างกันไป แต่ละท้องถิ่นก็มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตน ถ้าคนได้มีวิถีชีวิตตามวัฒนธรรมของเขา 

เขาก็จะมีความสุข แต่ว่าคนที่กุมอ�านาจอยู่ที่ส่วนกลางต้องการให้คนในทุกพื้นที่เหมือนกันหมด จึงน�าไปสู่ความขัดแย้ง 

และบางทีก็เกิดความรุนแรง อย่างที่เกิดใน 3 จังหวัดภาคใต้ ที่จริงความขัดแย้งมันมีในรูปอื่นๆ อีกเยอะ แต่ไม่เคยแก้ไข

ได้ด้วยระบบรวมศูนย์อ�านาจจากที่ส่วนกลาง

3)	 ระบบรัฐอ่อนแอ	เพราะใช้อ�านาจมากกว่าใช้ปัญญา ระบบรัฐจึงไม่เข้มแข็ง รัฐจะเข้มแข็งก็ต่อเมื่อใช้ปัญญา 

เพราะฉะนั้นระบบรัฐจึงแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ แก้ความยากจนไม่ได้ แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ได้ 

ความรุนแรงก็แก้ไม่ได้ นี่เป็นเรื่องใหญ่มาก แทบจะกล่าวได้ทีเดียวว่า ในวันนี้รัฐได้เข้าสู่สภาวะล้มเหลวแล้ว 

4)	 มปัีญหาคอรปัชัน่มาก เพราะอ�านาจเข้มข้นอยู่ทีไ่หน คอรัปชัน่กจ็ะงอกงามทีน่ัน่ ยกตวัอย่างทีส่วิตเซอร์แลนด์  

ย้อนหลงัไป 100 กว่าปี เต็มไปด้วยคอรปัชัน่ เพราะว่ารวมศนูย์อ�านาจ ต่อมาเขามกีารกระจายอ�านาจไปสูท้่องถ่ินทัง้หมด 

ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการปกครองและการบริหารใกล้ชิด กลุ่มองค์กรต่างๆ มีบทบาทโดยตรง คอรัปชั่นก็หายไป 

พูดได้เลยว่าการรวมศูนย์อ�านาจเป็นบ่อเกิดของคอรัปชั่น ถ้าจะแก้ไขปัญหานี้ต้องแก้ที่ระบบรวมศูนย์อ�านาจ

5)	 การเมืองไร้คุณภาพ ในระบบท่ีอ�านาจรวมศูนย์ ใครได้อ�านาจการเมืองสูงสุด คนนั้นก็จะกินรวบได้หมด 

เพราะเหตุนี้ คนจ�านวนมากจึงอยากจะลงทุนทางเมือง เพราะถ้าชนะก็ได้หมดทุกอย่าง การต่อสู้เพื่อให้ได้อ�านาจทาง 

การเมืองจึงรุนแรง ใช้เงินรุนแรง กลายเป็นธนาธิปไตย และใช้อื่นๆ อีกหลายอย่าง รวมท้ังใช้ก�าลังด้วย เป้าหมาย 

คือเพื่อให้ได้มาซึ่งอ�านาจทางการเมือง เพราะได้มาแล้ว กินรวบได้หมดทั้งประเทศ แต่ถ้าอ�านาจกระจายไปสู่ท้องถิ่น  

คนที่เข้ามาก็กินไม่ได้ เขาจะเข้ามาก็ต่อเมื่ออยากมาช่วยบ้านช่วยเมือง 

6)	 ท�ารัฐประหารได้ง่าย เพราะว่าอ�านาจรวมศูนย์อยู่ที่รัฐบาล ใช้ทหารไม่ก่ีร้อยคนก็ยึดอ�านาจได้ ถ้าอ�านาจ

กระจายไปที่ท้องถิ่นหมดก็ยึดอ�านาจไม่ได้ อย่างอินเดียเขากระจายอ�านาจไปสู่ท้องถิ่นหมด ไม่มีรัฐประหาร ยึดอ�านาจ

ไม่ได้ เพราะว่าไม่รู้ว่าจะยึดตรงไหน อ�านาจมันกระจายไปหมดแล้ว ของเรายึดง่ายเพราะว่าอ�านาจอยู่ตรงกลางเพียง 

ที่เดียว

การรวมศูนย์อ�านาจเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศ ปัญหาเชิงโครงสร้างนี้ไม่ค่อยมีคนคิดกันในสังคมไทย 

จะคิดกันแต่เรื่องปัจเจก เรื่องสั่งสอนคนให้ท�าดี แต่ว่าปัญหาเชิงโครงสร้างซ่ึงเข้าใจยากและแก้ไขยาก ไม่ค่อยมีใคร 

คิดกัน 

ที่มา: 1) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเวศ วะสี (สัมภาษณ์, 17 มกราคม 2556) และ  

2) ประเวศ วะสี, เทศาภิวัฒน์ (ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์)
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ทุกวันน้ีการรวมศูนย์อ�านาจดูเหมือนจะได ้

กลายเป็น “วฒันธรรม” ไปแล้ว เพราะมนัเป็นการปฏิบัต ิ

ท่ีแพร่หลายไปในแทบทุกเรื่อง ไม่เฉพาะแต่ในวงการ

ปกครองและการออกแบบการบริหารกิจการสาธารณะ

เท่าน้ัน แต่ยังแพร่หลายในวงการอ่ืนในแทบทุกระดบัของ

สังคม รวมถึงระบบวิธีคิดและการแก้ปัญหาต่างๆ ของ

คนไทยด้วย จนแทบจะกล่าวได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นการใดๆ 

เช่น การวางแผนโครงการ การจัดองค์กร หรอืการสร้าง

ยุทธศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหน่ึง ส�าหรบัคนไทย 

แล้ว มักสะท้อนให้เห็นวิธีคิดและการท�างานแบบรวม 

ศูนย์อ�านาจอยู่ด้วยเสมอ ท้ังๆ ท่ีเป็นระบบท่ีมปีระสทิธภิาพ

ต�่าไปแล้วในยุคที่โลกเปลี่ยนแปลงไปเร็วเช่นในปัจจุบัน 

เน่ืองจากสังคมไทยถูกครอบง�าด้วยวัฒนธรรม 

รวมศนูย์อ�านาจมาช้านาน ถ้าไม่ท�าให้เกิดการเปลีย่นแปลง

อย่างส�าคัญในโครงสร้างอ�านาจ การปฏิรูปประเทศไทย

ก็จะเกิดขึ้นได้ยาก ดังน้ัน สิ่งท่ีต้องท�าคือต้องกระจาย 

อ�านาจท่ีรวมศูนย์อยู่ท่ีรฐับาลส่วนกลางไปสูช่มุชนท้องถ่ิน

และประชาชน เพราะอ�านาจที่รวมศูนย์อยู่ส่วนกลางนั้น

ท�าให้รฐับาลเข้มแขง็ก็จรงิ แต่ประชาชนอ่อนแอ ซึง่ไม่ใช่

สิ่งที่พึงปรารถนา

ต้องกระจายอ�านาจ
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะส ีได้วเิคราะห์

สภาพท่ีเป็นอยู่ของสังคมไทยทุกวันน้ีไว้อย่างแหลมคม 

โดยเปรียบสังคมไทยว่าเป็นเหมือนเจดีย์ท่ีส่วนยอดหรือ

ส่วนบนแข็งแรง แต่ฐานหรือส่วนล่างอ่อนแอ เจดีย์ท่ี 

อยู่ในสภาพเช่นน้ันย่อมไม่มัน่คง ไม่นานกจ็ะพังทลายลง 

สังคมไทยปัจจุบันก็อยู่ในสภาพท่ีคล้ายกัน ส่วนบนของ

สังคมคือรัฐบาลกลางน้ันเข้มแข็ง เพราะมีอ�านาจใน 

ทุกเรื่อง แต่ส่วนล่างคือท้องถิ่นและประชาชนในชุมชน

ไม่เข้มแข็ง ท้ังยังประสบกับปัญหาท่ีแก้ไขเองไม่ได ้

อีกมากมาย สงัคมท่ีฐานล่างอยู่ในสภาพเช่นน้ี เป็นสงัคม

ท่ีไม่มั่นคง วิกฤตความเหลื่อมล�้าท่ีประสบอยู่ทุกวันน้ี 

กค็อือาการท่ีบ่งชดัว่าสงัคมไทยก�าลงัอยู่ในสภาพท่ีอ่อนแอ

และไม่มั่นคงนั่นเอง

ความจริงแล้ว ในอดีตชุมชนท้องถิ่นมีอ�านาจ

จัดการตัวเองได้ในทุกเรือ่ง และมคีวามเพียงพอในตัวเอง 

(self - sufficient) การศึกษาชมุชนชนบทไทยในอดตีก่อน

ท่ีจะเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแบบทุนนิยมสมัยใหม่ โดย  

ศาสตราจารย์ ดร.ฉตัรทิพย์ นาถสภุา ให้ภาพท่ีค่อนข้าง

ชัดว่า ในอดีตก่อนท่ีอ�านาจการปกครองและการบริหาร

จากภายนอก (ส่วนกลาง) จะเข้าไป “จัดระเบียบ” ทุก

ด้านนั้น ชุมชนชนบทไทยมีอ�านาจและมีความเป็นอิสระ 

สามารถจัดการดูแลตัวเองในเรื่องส�าคัญๆ ได้ทุกเรื่อง 

ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง อาชพี ความสงบเรยีบร้อย 

สุขภาพ วัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปัญญา การจัดการ

ความขัดแย้ง และความยุติธรรม สังคมในอดีตจึงเป็น

สงัคมท่ีพ่ึงตัวเองได้และเข้มแขง็ แต่เม่ืออ�านาจส่วนกลาง

เข้าไปจัดระเบียบการปกครองท้องถิ่นมากขึ้น ชุมชน 

ท้องถิ่นจึงเริ่ม “เสียศูนย์” พึ่งตัวเองได้น้อยลง ทั้งๆ ที่

ความจริงแล้วมีทรัพยากรและทุนทางสังคม ท่ีสามารถ

น�ามาสร้างความเข้มแข็งได้มากมาย

เช่นน้ีแล้ว หากจะปฏิรปูประเทศไทยอย่างจรงิจัง 

ก็จ�าเป็นต้องการปลดลอ็กอ�านาจในโครงสร้างท่ีรวมศูนย์

เพื่อปลดปล่อยพลังในท้องถิ่นให้จัดการตนเองได้

ประเทศไทยมีการบรหิารราชการส่วนท้องถ่ินมา

นานแล้วกจ็รงิ แต่โครงสร้างของการบรหิารองค์กรปกครอง

สว่นท้องถิน่ (อปท.) กย็งัไม่มกีารเปลีย่นแปลงเท่าทีค่วร 

ในสาระส�าคัญแล้ว การปกครองและการบริหารท้องถิ่น

ในประเทศไทย จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ภายใต้การก�ากับ

ควบคุมของส่วนกลาง โดยมีกรมในกระทรวงต่างๆ  

เป็นศูนย์กลางก�าหนดทุกอย่าง ตั้งแต่นโยบายไปจนถึง 

งบประมาณ การด�าเนินงาน และการก�ากับควบคมุ กจิการ 

ส�าคัญๆ ไม่ว่าจะเป็นแผนงานหรือโครงการต่างๆ แทบ

ทุกอย่างเริม่ต้นท่ีส่วนกลางแล้วจึงไหลลงไปตาม “ท่อแห่ง

การบริหารราชการแผ่นดิน” สู่ส่วนภูมิภาค ซึ่งแตกย่อย

ออกเป็นจังหวัด อ�าเภอ ต�าบล และชุมชน แน่นอนว่า  

ท่อท่ีต่อลงไปจากส่วนกลางน้ันกว่าจะถึงชมุชนย่อมมขีนาด

เรยีวเลก็ จนท�าให้สิง่ท่ีไหลลงไปเหลอืปรมิาณน้อย เหมอืน 

น�้าหยดท่ีปลายท่อ แม้เมื่อมีการเลือกตั้งผู้บริหารองค์กร

56-02-089_001-196_Thai_new4-4_J.indd   164 4/4/13   6:37 PM



165ปฏิรูปประเทศไทย

ปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ตามกฎหมายแล้ว อ�านาจ 

จากส่วนกลางกยั็งตามไปก�ากบัควบคมุการบรหิารจัดการ

ในส่วนท้องถิ่นได้มาก ขณะท่ีอ�านาจของประชาชน 

แทบจะไม่มีอะไรเปลีย่นไปมากกว่าการหย่อนบัตรเลอืกต้ัง 

เมื่อถึงเวลาเท่านั้น

ด้วยลักษณะเช่นนี้ การบริหารราชการส่วน 

ท้องถิ่นของไทยจึงมีลักษณะต่างจากการบริหารท้องถิ่น

ในสงัคมท่ีมกีารกระจายอ�านาจอย่างแท้จรงิ ท่ีประชาชน

ในท้องถิน่มอี�านาจจัดการตนเองในเรือ่งส�าคญัๆ ทุกอย่าง 

ในช่วงต้ังแต่มีรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และ 

2550 เป็นต้นมา มีความคาดหวงัว่า การกระจายอ�านาจ 

สูท้่องถิน่น่าจะเกดิขึน้ได้อย่างจรงิจัง อปท. จะมคีวามเป็น

อิสระในการจัดการตนเองได้อย่างเต็มรูปแบบ (ดูกรอบ

ท่ี 3) แต่จากการวเิคราะห์การกระจายอ�านาจในรฐัธรรมนูญ 

ฉบับ พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 ของ ผศ.ดร.อภิชาต 

สถิตนิรามัย พบว่าการกระจายอ�านาจสู่ท้องถ่ินยังมี 

อุปสรรค และยังไม่เกดิขึน้ตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญ

อย่างแท้จริง เพราะแม้ว่ารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และ 

2550 จะก�าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีความ

เป็นอิสระตามหลกัแห่งการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์

ของประชาชนในท้องถิ่น แต่ในความเป็นจริง กฎหมาย 

หลายฉบับท่ีว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แม้จะได้

ผ่านการแก้ไขมาแล้วหลายครั้ง ก็ยังมีบทบัญญัติท่ีขัด 

กับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดอยู ่หลายเรื่อง  

โดยเฉพาะในด้านงบประมาณและการบริหารบุคคล  

ซึ่งมีความส�าคัญอย่างย่ิงต่อความเป็นอิสระขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์งบประมาณของ อปท. ระหว่างปี 

2546 - 2554 โดย ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย ที่อ้างถึง

ข้างต้นชีใ้ห้เห็นว่า รายได้ท่ีมาจากการเกบ็เองของ อปท. 

มีประมาณร้อยละ 10 ของงบประมาณท้ังหมด เท่าน้ัน 

ท่ีเหลืออีกประมาณร้อยละ 90 เป็นรายได้จากภาษีท่ี 

รัฐจัดเก็บแล้วแบ่งกลับมาให้ รวมกับงบท่ีรัฐแบ่งให้จาก

เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  

(ซึ่งแอบแฝงมากับการเมือง) 
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ในส่วนของการบรหิารบุคคล กม็สีิง่ท่ีเข้าใจได้ว่า 

อปท. จะต้องเอาใจราชการส่วนกลางอยู่ค่อนข้างชดัเจน 

เพราะถึงแม้ว่าประชาชนจะมีสิทธิเข้าชื่อกันย่ืนถอดถอน

ผูบ้ริหารไดก้จ็ริง แต่การชีข้าดขัน้สดุท้ายไม่ไดอ้ยูท่ีเ่สยีง

ของประชาชน หากแต่อยู่กับฝ่ายราชการในสายบังคับ

บัญชาของส่วนกลาง คอื นายอ�าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวดั 

หรือรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย แล้วแต่กรณี ท้ังน้ี 

เพราะกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติในท้ังสองเรื่องน้ีไม่ได้

มีการแก้ไขให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ

การขาดความเป็นอิสระจากส่วนกลางใน 2 ด้าน

ส�าคัญที่กล่าวข้างต้น มีผลต่อ “พฤติกรรม” การบริหาร 

ของผู้บริหาร อปท. ได้แน่นอน เพราะจะท�าให้การท�า

หน้าท่ีของผู้บริหารโน้มเอียงไปในทางรับผิดชอบต่อรัฐ 

ส่วนกลาง มากกว่ารบัผิดชอบต่อประชาชนในท้องถ่ินได้ 

สรุปว ่า แม้รัฐธรรมนูญจะได้เป ิดทางให้มี 

การกระจายอ�านาจให้ท้องถิน่สามารถปกครองและบรหิาร

จัดการตัวเองได้อย่างเป็นอิสระ แต่รูปธรรมท่ีแท้จริง 

ของการกระจายอ�านาจยังมอุีปสรรค เพราะส่วนกลางคอื

กระทรวงและกรมท่ีเกีย่วข้องยังคงกมุอ�านาจไว้เหนียวแน่น 

ดังน้ัน ถ้าจะปฏิรูปประเทศไทย ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ีจะ

ปฏิรูปโครงสร้างอ�านาจ 

คืนอ�านาจให้ประชาชน ชุมชน  
และท้องถิ่น

การปฏิรูปโครงสร้างอ�านาจก็คือการกระจาย 

อ�านาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น ให้ท้องถิ่นมีความ 

เป็นอิสระมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ พูดถึง

การกระจายอ�านาจด้วยวลีสั้นๆ แต่คมชัดว่าคือ “การ

คืนอ�านาจให้ประชาชน ชุมชนและท้องถิ่น” ความข้อนี ้

แปลว่า แต่เดิมนั้นอ�านาจเป็นของประชาชน ชุมชนและ

ท้องถิ่นอยู่แล้ว แต่เมื่อรัฐเข้ามาจัดระเบียบการปกครอง

ส่วนท้องถิน่ในเวลาต่อมา อ�านาจท่ีอยู่กับประชาชน ชมุชน

และท้องถิ่นถูก “ยึด” ไปอยู่ในมือของรัฐ เมื่อเป็นเช่นนี้

ภาระในเบ้ืองต้นของการปฏิรูปคือต้องคืนอ�านาจให้

ประชาชนชุมชนและท้องถิ่น 

เป้าหมายส�าคัญของการกระจายอ�านาจคือ  

การปรับดุลอ�านาจระหว่างรัฐ ท้องถ่ิน และประชาชน 

(สังคม) ไม่ให้อ�านาจอยู่ในมือของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

มากเกนิไป เพ่ือให้ท้องถิน่ซึง่อยู่ใกล้ชดิประชาชนในชมุชน

มากที่สุดสามารถจัดการตัวเองได้

จะกระจายอ�านาจอย่างไร?

}เจตจ�านงส�าคัญของ 
การปฏิรูปโครงสร้าง
อ�านาจคือการปลดปล่อย
พลังสร้างสรรค์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น... 
เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายนี้
จ�าเป็นต้องประสาน
ประชาธิปไตยทางตรง  
เข้ากับประชาธิปไตย 
แบบตัวแทน~
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การกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น:  
สาระส�าคัญในรัฐธรรมนูญ 2550 และปัญหาที่ยังคงอยู่

การกระจายอ�านาจการปกครองและการบริหารจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่นเพิ่งเริ่มปรากฏชัดในรัฐธรรมนูญ  
พ.ศ. 2540 และเม่ือรฐัธรรมนญู พ.ศ. 2540 ถกูยกเลกิไปเพราะการท�ารฐัประหาร พ.ศ. 2549 เรือ่งนีก้ย็งัคงอยู่ในรัฐธรรมนญู 
พ.ศ. 2550 ซึ่งมีสาระส�าคัญต่อไปนี้ 

1.	 ความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.) รัฐต้องให้อิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามหลักเกณฑ์แห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท�าบริการสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ (มาตรา 281)  
การก�ากบัดแูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่โดยรฐัต้องท�าเฉพาะเท่าทีจ่�าเป็น โดยมหีลกัเกณฑ์และวธิกีารทีช่ดัเจน ไม่กระทบ
ต่อสาระส�าคัญของหลักการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น (มาตรา 282) 

2.	 อ�านาจหน้าท่ีของ	อปท. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มอี�านาจทัว่ไปในการดูแลและจดัท�าบรกิารสาธารณะเพือ่
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน และย่อมมอีสิระในการก�าหนดนโยบาย การบรหิาร การจดับรกิารสาธารณะ การบรหิาร
งานบุคคล การเงินและการคลัง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ (มาตรา 283) 

3.	 งบประมาณและการจัดเก็บรายได้ ให้มีกฎหมายก�าหนดขั้นตอนการกระจายอ�านาจ เพ่ือก�าหนด 
การแบ่งอ�านาจหน้าที่และจัดสรรรายได้ ระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยค�านงึถงึการกระจายอ�านาจทีเ่พิม่ขึน้ตามระดบัความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละรปูแบบ นอกจากน้ี  
ยังก�าหนดให้มีกฎหมายรายได้ท้องถิ่นที่ให้อ�านาจองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีและรายได้อื่น 

4.	 การบริหารงานบุคคล	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสภาท้องถิ่นและคณะผู้บริหารที่มาจากการเลือกตั้ง
จากประชาชนโดยตรง (มาตรา 284) การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ้นจาก
ต�าแหน่ง ต้องเป็นไปตามความเหมาะสมและความจ�าเป็นของแต่ละท้องถ่ิน การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ต้องมมีาตรฐานสอดคล้องกนั และอาจได้รบัการพัฒนาร่วมกนัหรอืสบัเปลีย่นบคุลากรระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ด้วยกนัได้ รวมทัง้ต้องได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิน่ซึง่เป็นองค์กรกลางบรหิาร
งานบคุคลส่วนท้องถิน่ก่อน (มาตรา 288) หากประชาชนในท้องถิ่นเหน็ว่าสมาชกิสภาท้องถิน่ คณะผูบ้รหิาร หรอืผูบ้รหิาร 
บกพร่องในการปฏิบัติงาน ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิเข้าชื่อกันยื่นเรื่องถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหาร 
หรือผู้บริหารให้พ้นจากต�าแหน่งได้ (มาตรา 285) 

5.	 การมส่ีวนร่วมของประชาชนและธรรมาภบิาล ประชาชนในท้องถิน่มสีทิธมิส่ีวนร่วมในการบรหิารกิจการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องจัดให้มีวิธีการท่ีให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าวได้ด้วย  
ในกรณีที่การกระท�าขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถ่ิน 
ในสาระส�าคัญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต้องแจ้งข้อมูลรายละเอยีดให้ประชาชนทราบก่อนกระท�าการเป็นเวลาพอสมควร 
และในกรณีที่เห็นสมควรหรือได้รับการร้องขอจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นก่อน 
การกระท�านั้น หรืออาจจัดให้ประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อตัดสินใจก็ได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงาน 
การด�าเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท�างบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด�าเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก�ากับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มาตรา 287) 

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงแล้วที่เป็นอยู่ในวันนี้ อปท. ก็ยังไม่มีความเป็นอิสระ และยังคงถูกก�ากับควบคุม 
โดยส่วนกลางอยู่มากในเร่ืองงบประมาณและการบริหารบุคคล ทั้งนี้เพราะกฎหมายที่เกี่ยวกับสองเรื่องนี้ยังไม่ได้รับ 
การแก้ไขให้สอดคล้องกับที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

ที่มำ: รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
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168 สุขภาพคนไทย 2556

คณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) เสนอเม่ือวันท่ี  

21 เมษายน 2554 ว่าการปฏิรูปโครงสร้างอ�านาจหรือ

การกระจายอ�านาจน้ัน“...จ�าเป็นต้องด�าเนินการถึงระดบั

ถอดสายบัญชาการของส่วนกลางท่ีมีต่อท้องถิ่นออกใน

หลายๆ ด้าน” แต่ก็ไม่ใช่การยึดอ�านาจจากรฐัส่วนกลาง

ท้ังหมด รฐัส่วนกลางยังมอี�านาจเตม็ในการบรหิารจัดการ 

เรื่องท่ีใหญ่กว่าระดับท้องถิ่นท้ังหมด อ�านาจท่ีถ่ายโอน

มาจากรฐัส่วนกลางน้ันจะต้องไปเพ่ิมความมอิีสระในการ

บริหารจัดการตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(อปท.) ในทุกมิติท่ีส�าคัญ อีกท้ังจะต้องถูกถ่วงดุลและ

ตรวจสอบโดยอ�านาจของประชาชน การกระจายอ�านาจ

จากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นจะต้องไม่สร้างระบบรวมศูนย์

อ�านาจใหม่ขึ้นมาในท้องถิ่นแทนการรวมศูนย์อ�านาจท่ี

ส่วนกลาง “...หากจะต้องเป็นเน้ือเดยีวกบัการลดอ�านาจ

รัฐ และเพิ่มอ�านาจให้ประชาชนโดยรวม” นี่คือหลักการ

ส�าคัญของการปฏิรูปโครงสร้างอ�านาจ ท่ีจะน�าไปสู่การ

ปฏิรูปประเทศไทย

ตารางที่ 2 ประเด็นส�าคัญในการกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการปฏิรูป

ประเด็น 
การกระจายอ�านาจ

สาระส�าคัญ

บทบาทของรัฐบาลกลาง
และท้องถิ่น

·	รฐับาลมอี�านาจเต็มในเรือ่งทีม่คีวามส�าคญัต่อทัง้ประเทศโดยรวม เช่น การต่างประเทศ การป้องกนั
ประเทศ และการดูแลความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวม

·	ท้องถิ่นรับผิดชอบทุกด้านที่เกี่ยวกับทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่...เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม 
วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย ภัยพิบัติ ความสงบเรียบร้อย ความยุติธรรม ฯลฯ

·	ยกเลกิราชการส่วนภูมิภาค ให้จงัหวดัเป็นหน่วยสนบัสนนุทางวชิาการ และเป็นสาขาของส่วนกลาง
เฉพาะภารกิจที่รัฐที่รัฐต้องด�าเนินการเองเท่านั้น เช่น จัดเก็บภาษี การท�าหนังสือเดินทาง

รูปแบบการบริหารจัดการ
ท้องถิ่น

·	ประกอบด้วย 2 กลไกหลัก คือ (1) กลไกบริหารจัดการตนเองท่ีมีอยู่แล้วของประชาชน เช่น  
ประชาสังคม และ (2) กลไกการบริหารส่วนท้องถิ่น (ราชการ) ซึ่งถ่ายโอนมาจากรัฐส่วนกลาง

·	ผู้บริหารและสภาท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้ง ต้องให้การยอมรับการมีอยู่ของกลไกประชาสังคม 
และสนับสนุนให้ประชาชนและประชาสังคมมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอย่างกว้างขวาง

ขอบเขตอ�านาจ 
ของ อปท.

·	มีอ�านาจเต็มในการจัดการทรัพยากรและกลไกที่จ�าเป็นในการสร้างความเป็นธรรมในการจัดการ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การจัดการเศรษฐกิจ การจัดการสังคม และการจัดการทางการเมือง

·	มีอ�านาจในการปกป้องประชาชนของตนจากความเสียหายทุกด้านอันอาจเกิดจากอิทธิพลของ
โลกาภิวัตน์ ทั้งนี้ ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะมาจากการท�าสัญญาระหว่างรัฐบาลกับต่างประเทศ
หรือไม่ก็ตาม

การคลัง  
และการบริหารบุคลากร

·	รฐับาลต้องถ่ายโอนอ�านาจในการเกบ็และบรหิารเงนิภาษแีก่ อปท. เช่น ภาษทีีด่นิ ภาษสีิง่แวดล้อม 
·	รัฐควรจัดแบ่งรายได้จากภาษีให้ อปท. มากขึ้น และเพิ่มสัดส่วนรายได้ของท้องถิ่นต่อรายได ้

ของรัฐบาลจากร้อยละ 27 ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันขึ้นเป็นร้อยละ 35
·	ให้ อปท. มอี�านาจในการพฒันาระบบและรปูแบบการบรหิารบคุคลทีเ่หมาะสมของตน โดยเฉพาะ

ในการคัดเลือกและการสร้างแรงจูงใจ เพื่อให้ได้คนที่มีความสามารถเข้ามาท�างาน
·	ให้ประชาชนมีอ�านาจตรวจสอบและประเมินการท�างานของผู้บริหาร อปท. ด้วยกระบวนการ 

ที่โปร่งใสและเป็นธรรม
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169ปฏิรูปประเทศไทย

เจตจ�านงส�าคัญของการปฏิรูปโครงสร้างอ�านาจ

คือการปลดปล่อย “พลังสร้างสรรค์ของประชาชน” ใน

ท้องถ่ินต่างๆ ซึ่งประกอบกันเข้าเป็นองค์รวมของท้ัง

ประเทศ และเพ่ือบรรลจุุดมุง่หมายน้ีจ�าเป็นต้องประสาน

ประชาธิปไตยทางตรง เข้ากบัประชาธิปไตยแบบตวัแทน 

ประชาธิปไตยทางตรง คือประชาธิปไตยท่ี

ประชาชนในท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ

ตนเองได้โดยตรงในทุกเรือ่งท่ีส�าคญั เช่น ในการก�าหนด

นโยบาย ก�าหนดทิศทางการด�าเนินงาน และการตรวจ

ประเด็น 
การกระจายอ�านาจ

สาระส�าคัญ

ความสัมพันธ์ 
ในการบริหารจัดการ 

ท้องถิ่น

·	บรรดาแผน โครงการ และทางเลือกในการพัฒนาด้านต่างๆ ท่ีรัฐส่วนกลางเสนอ และที่อาจ 
มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น จะต้องได้รับฉันทมติจากประชาชนในพื้นที่  
การตัดสินใจเกี่ยวกับแผน โครงการและทางเลือกเหล่านั้นเป็นของท้องถิ่นและชาชน

·	สร้างเครือข่ายและร่วมมือกับ อปท. อื่นๆ ในพื้นที่เดียวกัน และเครือข่ายข้ามพื้นที่ 

การสนับสนุนบทบาท 
ของชุมชน/ประชาสังคม

·	ยอมรับบทบาทการจัดการของประชาชน/ชุมชน ในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์
ศลิปวัฒนธรรม การสบืสานภมูปัิญญาท้องถ่ิน การดแูลฟ้ืนฟูผูพิ้การและผูส้งูอาย ุและการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น 

·	อ�านวยความสะดวกในการจดแจ้งองค์กรชุมชน/องค์กรประชาสังคม เพื่อให้สามารถมีฐานะ 
เป็นนิติบุคคล

·	สนบัสนนุองค์กรชุมชน/ประชาสังคมให้เป็นหน่วยบริการทีส่ามารถบริหารจดัการตนเองในรปูแบบ
ต่างๆ ได้

·	ถ่ายโอนงบประมาณลงสู่ประชาชนในลักษณะของการให้ตามจ�านวนผู้ใช้

การถ่วงดุลอ�านาจ 
ระหว่าง อปท.  

กับชุมชน

·	ใช้ระบบประชาธปิไตยทางตรงควบคูก่บัประชาธปิไตยแบบตวัแทน ผูบ้ริหารและสมาชิกสภา อปท. 
มาจากการเลือกตั้ง และมีคณะกรรมการประชาสังคมท�าหน้าท่ีเป็นกลไกเช่ือมโยง ส�าหรับ 
การเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจและการบริหารจัดการท้องถิ่น 

·	ให้ประชาชนมีอ�านาจถอดถอนผู้บริหารและสภาท้องถิ่น ผ่านการลงประชามติ

การเติบโตของชุมชน 
และประชาสังคม

·	รัฐและองค์กรภายนอกที่เข้าไปสนับสนุน อปท. ต้องไม่ท�าลายจุดแข็งที่มีอยู่ในชุมชนและท้องถิ่น
·	รัฐต้องจัดต้ังกองทุนในระดับจังหวัดเพื่อการพัฒนาองค์กรประชาสังคม โดยใช้กลไกเครือข่าย 

ภาคประชาสังคมเป็นผู้บริหารจัดการ
·	ส่งเสริมการเรียนรู้และการต่อรองระหว่างส่วนกลาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน 

ในการก�าหนดแนวทางการพฒันาประเทศและท้องถ่ิน โดยไม่ใช้อ�านาจแบบกดทบัลงจากส่วนกลาง
อย่างที่เป็นมาแล้ว และที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

ที่มำ: สรุปจาก ข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างอ�านาจ ของ คณะกรรมการปฏิรูป 2554

ตารางที่ 2 ประเดน็ส�าคัญในการกระจายอ�านาจสู่ทอ้งถ่ิน ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการปฏิรูป (ต่อ)

สอบประเมินผลงานของ อปท. ส่วนประชาธิปไตยแบบ

ตัวแทน คือประชาธิปไตยท่ีมีการเลือกผู้แทนเข้าไปท�า

หน้าท่ีบริหารในองค์กรท้องถิ่น เพ่ือรักษาผลประโยชน์

ของประชาชน แต่กลุ่มผู้บริหารท่ีได้รับเลือกเข้าไปน้ัน

ต้องท�างานในนามของประชาชน และถูกตรวจสอบ 

โดยประชาชนในทุกขั้นตอน โดยนัยน้ี ท้องถิ่นก็จะมี

ประชาธิปไตยสองแบบท่ีหนุนเสริมซึ่งกันและกัน ท�าให้

เกดิความเข้มแขง็ และเมือ่ท้องถิน่เข้มแขง็ ประเทศชาติ

ก็จะเข้มแข็งไปด้วย
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หากท�าการปฏิรปูโครงสร้างอ�านาจเป็นผลส�าเรจ็ 

อ�านาจรฐัส่วนกลางในการบรหิารจัดการสงัคมหลายด้าน

จะลดลง แต่จะยังคงมอียู่อย่างครบถ้วนในเรือ่งท่ีไม่เก่ียว

กบัท้องถ่ินโดยตรง เช่น การต่างประเทศและการป้องกนั

ประเทศ รวมท้ังการก�าหนดนโยบายท่ีมีผลต่อคนท้ัง

ประเทศโดยรวม นอกจากนี้ รัฐจะยังมีบทบาทส�าคัญใน

การประสานเรือ่งต่างๆ ในระดบัชาต ิการเปลีย่นแปลงน้ี 

จะไม่มีผลต่อฐานะความเป็นรัฐเดี่ยวของประเทศไทยแต่

อย่างใด หากแต่จะเสริมความเข้มแข็งและช่วยลดแรง

กดดันที่มีต่อรัฐไปพร้อมกันด้วย 

ในการปฏิรูปโครงสร้างอ�านาจอย่างท่ีกล่าวมา 

ข้างต้นมปีระเดน็ใหญ่ๆ อยู่ 2 ประเดน็คอื (1) ประเดน็ 

ท่ีว่าเรือ่งส�าคญัท่ีต้องท�าในการกระจายอ�านาจน้ันมีอะไร

บ้าง และควรท�าเรื่องเหล่าน้ันอย่างไรอ�านาจท่ีถ่ายโอน

มาจากส่วนกลางจึงจะไม่ไปกระจุกอยู่ท่ีท้องถ่ินเหมือน 

ท่ีเคยกระจุกอยู่ในส่วนกลางมาแล้ว และ (2) ประเด็น

การจัดสรรอ�านาจใหม่ระหว่างภาคราชการกับภาค

ประชาชน/องค์กรชมุชน ในท้ังสองประเดน็นีมี้รายละเอียด

ท่ี คปร. ได้เสนอไว้แล้วในเอกสาร “ข้อเสนอ การปฏิรปู

โครงสร้างอ�านาจ” ดังได้สรุปไว้ในตารางที่ 2

นอกจากน้ี แล้ว เพ่ือให้ประชาชนสามารถสมัผัส

ผลการปฏิรูปได้จริง คปร. ได้เสนอแนวทางการบริหาร

จัดการกลไกท่ีจ�าเป็นส�าหรับสร้างความเป็นธรรมในการ

เข้าถงึทรพัยากร อันเป็นฐานของการด�ารงชวีติด้วย ได้แก่

กลไกในการเข้าถงึทรพัยากรธรรมชาต ิทรพัยากรเศรษฐกจิ 

ทรพัยากรสงัคม และทรพัยากรการเมอืง ดงัมรีายละเอียด

ใน “แนวทางการปฏิรูปประเทศไทย - ข้อเสนอต่อพรรค 

การเมอืงและผู้มสีทิธเิลอืกตัง้” ข้อเสนอน้ีถอืเป็นด้านส�าคญั 

อีกด้านหน่ึงของการปฏิรปู แต่เน่ืองจากเน้ือหาของข้อเสนอ 

คปร. ในเรื่องน้ีมีรายละเอียดมากเกินกว่าท่ีจะน�าเสนอ 

ในท่ีน้ีได้ท้ังหมด จึงขอสรุปเป็นภาพรวมดังท่ีให้ไว้ใน 

กรอบท่ี 4 จุดมุ่งหมายก็เพียงเพ่ือให้เห็นว่า ประเด็น

ต่างๆ ท่ีควรได้รับการปรับปรุงบนเส้นทางการปฏิรูปน้ี 

มีมากเพียงใด 

ต้องยอมรบัว่า การสร้างกลไกท่ีเป็นธรรมส�าหรบั

คนไทยทุกกลุ่มในการเข้าถึงทรัพยากรเหล่าน้ีเป็นเรื่อง

ท้าทาย (เช่น การปฏิรปูท่ีดนิ การปฏิรปูระบบภาษ ีฯลฯ) 

ดังน้ัน จึงต้องการความมุ่งม่ันทางการเมืองและส�านึก 

ทางสังคมที่แรงกล้าของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เสริมพลังประชาชน
เนื้อหาของการกระจายอ�านาจที่กล่าวมาข้างต้น 

เกือบท้ังหมดเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้าง

การปกครองและการบรหิารท้องถ่ิน รวมถึงการเปลีย่นแปลง 

กลไกท่ีจะช่วยให้เกิดความเป็นธรรมในการเข้าถงึทรพัยากร

ต่างๆ (ซึง่ไม่ได้ลงในรายละเอียดในท่ีน้ี) แต่กระบวนการ

ปฏิรูปประเทศไทยก็ไม่ควรจะหยุดอยู่เพียงแค่น้ี เพราะ

ปลายทางจรงิๆ ของการปฏิรปูควรจะอยู่ท่ีความเข้มแขง็ 

ของภาคประชาชนในท้องถิ่นเป็นส�าคัญ ล�าพังองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ภาคราชการ) ท่ีเข้มแขง็ขึน้เพราะ

ได้รับการถ่ายโอนอ�านาจจากส่วนกลางเท่านั้น ยังไม่พอ 

ประชาชนและภาคประชาสงัคมในท้องถิน่ต้องเข้มแขง็ด้วย 

ประเด็นในท่ีน้ีคือ อะไรคือกลไกท่ีจะเสริมพลัง

ประชาชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น? 

เอาท้องถิ่นเป็นตัวตัง้
ความจรงิ “ต้นทุน” ท่ีเป็นปัจจัยเอ้ืออ�านวยส�าหรบั

การสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนและชุมชน 

ท้องถิ่นมีอยู่แล้วในระดับหนึ่ง นั่นคือ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 

2550 มีบทบัญญัติให้ “ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมี 

ส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิน่โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ต้องจัดให้มีวธีิการ

ที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าวได้ด้วย” (มาตรา 287) 

นอกจากนี้ ในหลักการกระจายอ�านาจสู่ท้องถิ่นที่ คปร. 

เสนอก็ก�าหนดให้ อปท. ยอมรับความมีอยู่ของอ�านาจ

และบทบาทของประชาชน/ชุมชน/ประชาสังคม (ภาค

นอกราชการ) ในฐานะ “ผู้แสดง” ท่ีส�าคญัส่วนหน่ึง และ

ให้มีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการบริหาร

จัดการท้องถิ่นด้วย ท้ังหมดน้ีเปิดทางให้ภาคประชาชน

มีบทบาทส�าคัญในการจัดการตนเอง 
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ปฏิรูปอะไร

โดยปรารภถึงสถานการณ์ที่สังคมไทยมีความเหลื่อมล�้าอย่างสุดขั้วในหลายด้าน จนน�าไปสู่ความขัดแย้งและ
ความรุนแรงมากขึ้น คณะรัฐมนตรีจึงออกระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูปเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 
และต่อมามีค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูป (มีนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน) และแต่งตั้งคณะกรรมการ
สมัชชาปฏิรูป (มีนายแพทย์ ประเวศ วะสี เป็นประธาน) เพื่อด�าเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูป โดยให้ท�าหน้าที่ต่อเนื่อง
ไป 3 ปี (คณะกรรมการที่มีนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธาน ได้ลาออกเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2554 เนื่องจาก
มีการยุบสภา) การปฏิรูปนี้มีเป้าหมายเชิงอุดมคติเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของคนไทยที่ส�าคัญ 3 ประการ คือ

• ชีวิตท่ีมีศกัด์ิศรีและเท่าเทียมกันในฐานะความเป็นมนุษย์ มีส่วนร่วมทางสังคม มีส�านึกต่อประโยชน์สุขของ
ส่วนรวม และมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตน ทั้งทางกาย ใจ ภูมิปัญญา และจิตวิญญาณ

• ชีวิตที่สงบสุขตามวิถีวัฒนธรรมแห่งสันติภาพ ปราศจากภัยคุกคามจากผู้อื่นหรือการคุกคามซึ่งกันและกัน
ตลอดจนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาวะ

• ชีวิตที่มีหลักประกันในด้านเงื่อนไขการครองชีพ และมีกลไกการคุ้มครองทางสังคม

ภารกิจส�าคญัในการปฏริปูมุง่ทีจ่ะให้เกดิการกระจายอ�านาจบรหิารจดัการทรพัยากรและกลไกทีจ่�าเป็นส�าหรบั
สร้างความเป็นธรรม 4 ด้าน คือ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรเศรษฐกิจ ทรัพยากรสังคม และ ทรัพยากรการเมือง 
โดยมีประเด็นย่อยที่ต้องท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแต่ละมิติหลายประเด็น ดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้

การปฏิรูปตองกอใหเกิดกลไกที่เปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากรตอไปนี้

ทรัพยากรธรรมชาติ

● ที่ดิน
● ทรัพยากรแร
● ปา
● น้ำ
● ทะเลและชายฝง
● สิ่งแวดลอมและ
 ระบบนิเวศ

ทรัพยากรเศรษฐกิจ

● ทุน
● แรงงาน
● เกษตร
● ภาษี
● ตลาด
● พาณิชยและ
 อุตสาหกรรม
● พลังงาน

       ทรัพยากรสังคม

● การศึกษา+การเรียนรู 
 และภูมิปญญา
● ศาสนธรรมและจิตวิญญาณ
● วัฒนธรรมและอัตลักษณ
● การสื่อสาร
● ระบบสาธารณสุข
● คุณภาพชีวิตคนในเมือง
● ความปลอดภัยในชีวิต
 และทรัพยสิน

    ทรัพยากรการเมือง

● โครงสรางอำนาจ
 o กระจายอำนาจ
 o กระจายงบประมาณ
● กระบวนการยุติธรรม
● การเปดเผยและ
 การเขาถึงขอมูลขาวสาร
● กองทัพ

ที่มำ: คณะกรรมการปฏิรูป, 2554
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จะสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นได้อย่างไร

คณะกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพื่อการปฏิรูปมีบทบาทอะไรบ้างในการปฏิรูปประเทศไทย

คณะกรรมการองค์กรปกครองท้องถิน่เพ่ือการปฏริปู เป็นหนึง่ในบรรดา 
กลุ่มที่มีอยู่หลากหลาย ซึ่งมารวมพลังกันเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย 
เชือ่มโยงและเป็นส่วนหน่ึงกับคณะกรรมการสมชัชาปฏรูิป หลกัๆ แล้วกรรมการ
น้ีมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนท้องถ่ิน โดยใช้พลังท่ีมีอยู่แล้วของภาคราชการ
คือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ซ่ึงอยู่ใกล้ชิดประชาชนในชุมชน 
มากที่สุด สร้างความเข้มแข็งให้ฐานล่าง โดยขับเคลื่อนคู่กันไปกับงานของ 
แผนคณะที่ 3 (แผนสุขภาวะชุมชน) ของ สสส. (ส�านักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ) ที่ผมเป็นประธานอยู่ ไปจุดประกายกระตุ้นให้เกิด 
ความเข้มแขง็ในชมุชน ทีใ่ช้ท้องถิน่เป็นหน่วยการขบัเคลือ่นก็เพราะในท้องถิน่นัน้ 
มีทั้งประชาชน ทรัพยากร และองค์กร ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ ที่มีหน้าที่หลัก

เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของคน ดูแลชีวิตคนตั้งแต่เกิดจนตายอยู่แล้ว 

ความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่นขึ้นอยู่กับหลายส่วน การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นก็เป็นส่วน
ส�าคัญส่วนหน่ึง แต่เท่าน้ันยังไม่พอ ชาวบ้านต้องมีวิสัยทัศน์และจิตส�านึกเก่ียวกับการจัดการเร่ืองของท้องถ่ินของตนด้วย 
ส่วนเรื่องการกระจายอ�านาจมันต้องมีอยู่แล้ว ท้องถิ่นต้องมีความเป็นอิสระ แต่ทุกวันนี้ยังไม่มีความเป็นอิสระเท่าที่ควร 
เนื่องจากส่วนกลางยังไม่ถ่ายโอนอ�านาจมาให้เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านภารกิจ เรื่องนี้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยยังห่างไกลจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศที่เจริญแล้วมาก

อย่างไรก็ตาม แม้หลักการจะเปิดทางไว้ให้ แต่

ถ้าการบริหารจัดการท้องถิ่นยังไม่ตั้งอยู่บนแนวคิดหรือ

กระบวนทัศน์ท่ีถูกต้อง ความเข้มแขง็ของภาคประชาชน 

ถึงแม้จะเกิดขึ้นได้ ก็อาจจะไม่ย่ังยืน แนวคิดท่ีถูกต้อง

คือแนวคิดที่เอาท้องถิ่นเป็นตัวตั้งในการบริหารจัดการ 

การเอาท้องถิน่เป็นตวัต้ังมค่ีาเท่ากบัเอาประชาชน/

ชมุชน/ประชาสงัคมในท้องถ่ินเป็นศูนย์กลางของการบรหิาร

จัดการ มีแต่การเอาท้องถิ่นเป็นตัวต้ังเท่าน้ันท่ีจะท�าให้

การท้ังปวงมุ่งไปเพ่ือประโยชน์ของประชาชนและชุมชน 

และมีแต่การเอาท้องถิ่นเป็นตัวตั้งเท่าน้ัน ท่ีจะท�าให ้

ผู้บริหารใส่ใจและรับผิดชอบต่อประชาชนและชุมชน  

แม้ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นเองก็จะกระตือรือร้น 

ท่ีจะรวมตัวกันเข้าไปมีส่วนในการร่วมคิดร่วมท�า และ

จัดการตนเองอย่างยั่งยืน 

ท่ีสดุแล้ว ประชาชนท่ีกระตอืรอืร้นและมีส่วนร่วม

ในการจัดการท้องถิน่ของตนเช่นนี ้จะเปลีย่นโฉมจากการ 

เป็นเพียง”ราษฎร” ท่ีอยู่ใต้การปกครองของรัฐ เป็น 

“พลเมือง” ที่รู้ร้อนรู้หนาวและเป็นพลังในการขับเคลื่อน

กิจการของท้องถิ่นด้วยตนเอง

มีเหตุผลท่ีดีหลายอย่างท่ีควรเอาท้องถิ่นเป็น 

ตัวตั้งในบริหารจัดการ ประการแรก เพราะท้องถ่ินเป็น

หน่วยการปกครองและการบริหารท่ีอยู่ใกล้ชิดประชาชน

มากท่ีสุด ประการท่ีสอง เพราะในท้องถ่ินมีทรัพยากร 

ท่ีจ�าเป็นและพร้อมจะระดมมาเป็นประโยชน์ในการพัฒนา

ได้แทบทุกอย่าง ไม่ว ่าจะเป็นทรัพยากรเศรษฐกิจ  

สิ่งแวดล้อม ก�าลังคน ภูมิปัญญา องค์กร สถาบัน หรือ

วัฒนธรรม ก็ตาม 
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นอกจากนี ้การเอาท้องถิน่เป็นตวัตัง้ยังหมายถึง 

การให้ความส�าคัญแก่การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่าง

คนในท้องถิ่นด้วยกัน และระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม 

อย่างอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นอ�านาจหรือเงินตราเป็นเพียง 

ส่วนประกอบ มคีวามส�าคญัเฉพาะในแง่ท่ีจะมาช่วยท�าให้ 

วิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นด�าเนินไปอย่างปกติและราบรื่น

เท่าน้ัน ย่ิงกว่าน้ัน การเอาท้องถิ่นหรือพ้ืนท่ีเป็นตัวตั้ง 

ยังสอดคล้องกบัแนวทางการปฏิรปูโครงสร้างการปกครอง 

คือการกระจายอ�านาจจากส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่น ซึ่งมี

เป้าหมายส�าคัญอยู่ท่ีการจัดการตนเองของประชาชน 

และชุมชนในท้องถิ่น ดังได้กล่าวมาแล้ว

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี เรียก

แนวคดิท่ีเอาท้องถ่ินหรอืพ้ืนท่ีเป็นตวัตัง้น้ีว่า เทศาภิวฒัน์ 

คิดว่าท้องถิ่นของเราพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนอ�านาจจากส่วนกลางมากน้อยแค่ไหน

ท้องถิ่นอาจพร้อมไม่เท่ากัน แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นส�าคัญ สิ่งส�าคัญคือเราไม่ต้องรอให้เขาพร้อมอย่างสมบูรณ์ 
ทุกด้านแล้วค่อยถ่ายโอนอ�านาจและภารกิจ ต้องดูว่าสิ่งไหนที่เขาพอท�าได้ก็ถ่ายโอนไปให้เขาท�าเลย ถ้าเขายังไม่พร้อม 
หน้าที่ของเราคือช่วยให้เขาพร้อม ให้เงินเขา ให้คนเขา ให้เครื่องไม้เครื่องมือ รวมทั้งแก้กฎหมายให้เขาท�างานได้ 

ในรอบ 10 ปีมานี้ มีท้องถิ่นที่พร้อมและเข้มแข็งจ�านวนมาก ท้องถิ่นต่างๆ เขาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ในหลาย
พ้ืนที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กบัชาวบ้านเป็นเนือ้เดยีวกนั เข้มแขง็ ดแูลชมุชนของตนเองได้ในระดบัหนึง่ ตามสภาวะ 
และข้อจ�ากัดที่เขามีอยู่ และเท่าที่ความเป็นอิสระที่เขามีอยู่จะอ�านวยให้ ดังนั้น เรื่องพร้อมหรือไม่พร้อม ไม่ใช่ประเด็น 
แต่ประเด็นคือรัฐมีนโยบายที่จะกระจายอ�านาจไหม ถ้ามีนโยบายต้องท�าให้เขาพร้อม

ระหว่างความเป็นอิสระด้านงบประมาณกับการรณรงค์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการท้องถิ่น อะไรยากกว่ากัน

ทีย่ากกว่าคอืเรือ่งงบประมาณ ซึง่ขึน้อยูก่บันโยบายของรฐั วนันีน้โยบายของรฐัไม่ได้ส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่
ด้วยการกระจายอ�านาจเลย อีก 10 ปีข้างหน้า ก็อาจจะไม่ดีไปกว่าน้ี เมื่อ 10 ปีท่ีแล้ว รัฐยังให้ความส�าคัญกับเรื่อง 
การกระจายอ�านาจมากกว่าน้ี วันนี้ถ้ามองดูที่ข้างบนหรือที่รัฐบาลก็บอกได้ค�าเดียวว่าคงยาก แต่ถ้าดูท่ีข้างล่างคือ 
ภาคประชาชนและท้องถิ่นเอง เขากระตือรือร้นกันมาก เพราะเขาจัดการตนเองได้ ท้องถ่ินเขาดูตัวอย่างกัน เรียนรู ้
จากกัน เป็นเครือข่าย

ส่วนเรื่องพลังประชาชนนั้น เรื่องใหญ่คือการสร้างส�านึกของของคน ให้เปลี่ยนจากการเห็นว่าตัวเองเป็นเพียง 
“ราษฎร” ที่ใต้อ�านาจรัฐ เหมือนในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ให้เขามองว่าตัวเองเป็น “พลเมือง” คือเป็นคนที ่
รู้ร้อนรู้หนาวกับปัญหาของชุมชน เป็นพลังที่จะขับเคลื่อนชุมชนและบ้านเมืองได้ 

ที่มา: เก็บความจากการสัมภาษณ์ นายสมพร ใช้บางยาง 

อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูป วันที่ 8 มกราคม 2556

หมายถึงการพัฒนาท่ียึดเอาพ้ืนท่ีและประชาชนในพ้ืนท่ี

เป็นตัวตั้งในทุกเรื่อง 

การพัฒนาตามแนวคิดน้ีไม่เน้นอ�านาจของคนท่ี

อยู่ข้างบน (ทว่ายังให้ความส�าคญั) แต่เน้นความเข้มแขง็

ของวิถีชีวิตและการด�ารงอยู่อย่างสมดุลของคนท่ีอยู่ 

ข้างล่างอันได้แก่ชมุชนท้องถิน่เป็นหลกั ชมุชนท้องถิน่น้ัน

มีมากและหลากหลายเต็มพื้นที่ของประเทศไทย เปรียบ

เสมอืนฐานท่ีกว้างใหญ่ของเจดย์ี ฐานท่ีแขง็แรงย่อมท�าให้

องค์เจดีย์แข็งแรง ฉันใด ท้องถิ่นท่ีเข้มแข็งย่อมท�าให้

ประเทศมั่นคง ฉันนั้น ตรรกะในเรื่องนี้จึงตรงไปตรงมา 

ไม่มีอะไรท่ีซับซ้อน นั่นคือ การสร้างความม่ันคงของ

ประเทศต้องเริ่มด้วยการสร้างฐานข้างล่างคือชุมชน 

ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เหมือนกับการสร้างเจดีย์ท่ีต้องเริ่ม

จากฐานรากในส่วนล่างนั่นเอง
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รวมพลังภาคีอย่างบูรณาการ

ถ้าเริ่มด้วยการเอาท้องถิ่นเป็นท่ีตั้ง การระดม

สรรพก�าลังและทรัพยากรท่ีมีอยู่เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง

จะท�าได้ง่ายขึ้น การเชื่อมโยงกันของภาคส่วนต่างๆ ก็

จะท�าได้สะดวกขึ้นด้วย ดังนั้น บรรดาภาคีหรือผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียในท้องถิ่นท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นบุคคล กลุ่ม 

องค์กร หรือสถาบัน เช่น อปท. องค์กรศาสนา องค์กร

ทางการศกึษา องค์กรทางเศรษฐกิจ องค์กรทางสาธารณสขุ 

และองค์กรทางด้านยุตธิรรม จะต้องมีส่วนร่วมคดิร่วมท�า

ในการจัดการชุมชนท้องถิ่นของตนเองอย่างบูรณาการ 

ในภาพรวม ภาคใีนท้องถิน่ม ี3 กลุม่หลกัๆ คอื 

ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และภาคี

พัฒนาอ่ืนๆ ภายในภาคีหลักแต่ละกลุ่มน้ีมีทรัพยากร 

ท่ีจะระดมมาเพ่ือสร้างความเข้มเข็งในท้องถิ่นได้อย่าง

เพียงพอ นั่นคือ:

ชุมชน มีผู้น�า ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ เช่น 

หมอพ้ืนบ้าน นักธุรกิจ กลุ่มคนท่ีรวมตัวกันตามวัยและ

ตามอาชพี สภาชมุชน (ซึง่อาจจะเรยีกชือ่ต่างๆ กนัไป 

ในท้องถิ่นต่างๆ) และสถาบัน เช่น วัด โรงเรียน ตลาด 

ฯลฯ ทรพัยากรเหล่าน้ีสามารถระดมมาร่วมกนัท�าการได้

มากมายเพ่ือบรรลุเป้าหมายเดียวกัน คือความอยู่ดีมีสุข

ของชุมชน นอกจากน้ี ชุมชนหน่ึงๆ อาจร่วมมือหรือ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในสิ่งแวดล้อม

เดียวกัน หรือท่ีใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพ้ืนฐานและ

ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน (เช่น แหล่งน�้า ป่าไม้แหล่ง

พลังงาน ฯลฯ) 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาล 

อบจ. กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา) เป็นองค์กรรัฐ

ท่ีมีหน้าท่ีบริหารจัดการกิจการสาธารณะต่างๆ ใน 

ท้องถิน่ร่วมกบัชมุชนและประชาชน ความเข้มแขง็ ความ

โปร่งใสและการให้ความส�าคัญแก่การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน/ชุมชน/ประชาสังคมในท้องถิ่นมีความส�าคัญ

อย่างย่ิงต่อการสร้างความเข้มแขง็ของ อปท. นอกจากน้ี 

แล้ว การร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ อปท. อ่ืนๆ 

ในละแวกเดียวกันเป็นสิ่งจ�าเป็นในการพัฒนาท้องถิ่น

ภาคีการพัฒนาในพ้ืนท่ี มีความหลากหลาย 

แตกต่างกันไป แต่โดยมากแล้วในทุกพ้ืนท่ี (เช่น จังหวดั) 

จะมีทั้งภาคีที่เป็นบุคคล (เช่น ผู้น�าสาขาอาชีพ ปราชญ์

ชาวบ้าน ศิลปิน ฯลฯ) องค์กร (เช่น องค์กรเพ่ือการ

พัฒนา ท้ังในภาครฐัและภาคเอกชน) และสถาบัน (เช่น 

สถาบันการศกึษา ศาสนา สาธารณสขุ สือ่ท้องถิน่ ฯลฯ) 

ภาคเีหล่าน้ีมท้ัีงความรูแ้ละประสบการณ์แตกต่างกนั หาก

ได้เชื่อมโยงกันเข้าอย่างเหมาะสมจะเป็นพลังท่ีเข้มแข็ง

อย่างยิ่ง 

ถ้าภาคหีลกัท้ัง 3 กลุม่ในพ้ืนท่ีเดยีวกนั เชือ่มโยง

กนัได้อย่างบูรณาการ จะเป็นพลงัมหาศาลในการขบัเคลือ่น

การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น 

ท้องถิ่นจัดการตนเอง

ความจริงมีอยู่ว่า ความเข้มแข็งของท้องถ่ินจะ

เกดิขึน้ไม่ได้ ถ้าท้องถิน่ไม่จัดการตนเอง การเอาท้องถ่ิน

เป็นตัวต้ังนัน้ ในทางปฏิบัติหมายความว่าท้องถิน่จะต้อง

จัดการตนเองในกิจการทุกอย่าง ไม่ใช่คอยให้อ�านาจรัฐ 

หรือพลังจากภายนอกมาจัดการให้ 

ปัจจุบันน้ีแนวคดิ “ท้องถิน่จัดการตนเอง” (หรอื

อาจมีชื่ออย่างอื่นที่มีความหมายเดียวกันนี้ เช่น “ชุมชน

จัดการตนเอง” “ต�าบลจัดการตนเอง” “จังหวัดจัดการ

ตนเอง”) ก�าลังเป็นวาทกรรมท่ีเริ่มเป็นท่ีรู้จักและขยาย 

วงออกไปเรื่อยๆ ในวงการพัฒนาท้องถิ่น ความหมายที่ 

แท้จรงิของค�าน้ีคือ การระดมสรรพก�าลงัจากภาคท้ัีงมวล

ในพ้ืนท่ีมาร่วมกนัคดิร่วมกนัท�า เพ่ือขบัเคลือ่นการพัฒนา

ด้วยพลังของพลเมืองในพื้นที่

ในระยะหลังๆ น้ี หลายพ้ืนท่ีท่ีมุ่งพัฒนาเป็น 

ท้องถิ่นจัดการตนเองได้ก้าวไกลไปถึงขนาดมีการสร้าง 

“ธรรมนูญ” ขึ้นมาเป็นแม่บทในการด�าเนินงานภายใน

ท้องถิ่นของตน ส่วนมากแล้วธรรมนูญท่ีหลายท้องถิ่น 

สร้างขึ้นมักเน้นหนักไปทางด้านสุขภาพ การวางน�้าหนัก

ของการพัฒนาไว้ท่ีเรื่องของสุขภาพน้ันเหมาะสมโดย

ประการทั้งปวง เพราะการเอาสุขภาพของคนและชุมชน 

เป็นแกนกลางน้ัน ท�าให้สามารถขยายขอบเขตของกจิกรรม
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ไปในเรือ่งอ่ืนๆ ได้แทบจ�ากดั ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกจิ 

สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เหตุผลก็เพราะ

สขุภาพเป็นองค์รวมของ “ความเป็นปกต”ิ ในทุกด้าน

ของชีวิต ตัวอย่างของธรรมนูญท้องถิ่นในระดับต�าบล

เช่น “ธรรมนูญสขุภาพต�าบลเปือย” (จังหวดัอ�านาจเจรญิ) 

“ธรรมนูญสุขภาพต�าบลชะแล้” (จังหวัดสงขลา) และ

ตวัอย่างของธรรมนูญในระดบัจังหวดั เช่น “ธรรมนูญ

ประชาชน ฅนอ�านาจเจริญ” 

จังหวัดจัดการตนเอง: กรณีจังหวัดอ�านาจเจริญ

เมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา (13 กุมภาพันธ์ 2555) ประชาคมคนอ�านาจเจริญได้ประกาศ “ธรรมนูญประชาชน	ฅนอ�านาจ
เจริญ” ตามฉันทมติของผู้แทนภาคีจากทุกภาคส่วน ทั้งจากภาคราชการ ประชาชน องค์กรเอกชน องค์กรศาสนา  
ภาคธุรกิจ และภาควิชาการ ทั่วทั้งจังหวัด ธรรมนูญฯ เป็นกลไกที่เกิดจาการร่วมเรียนรู้และร่วมคิดร่วมท�าของประชาชน 
จนบรรลุเป็นฉันทมติที่วางแนวทางพื้นฐานส�าหรับการก้าวสู่การเป็นจังหวัดจัดการตนเอง 

อ�านาจเจริญเป็นจังหวัดล�าดับท่ี 75 ของประเทศไทย มีประชากรจ�านวน 372,137 คน (ร้อยละ 0.56 ของ 
ประชากรไทย) เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ยากจนล�าดับต้นๆ ของภาคอีสาน ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี 31,800 บาท 
รายได้หลักของคนในจังหวัดนี้มาจากภาคเกษตร และภาคการขนส่งและขายปลีก ทรัพยากรธรรมชาติยังคงม ี
ความอุดมสมบูรณ์ แต่ก็นับวันจะร่อยหลอลง สถานการณ์นี้น�าไปสู่ความตระหนักของกลุ่มประชาคมในจังหวัด ซึ่งได้ 
ร่วมกันวิเคราะห์ถึงที่มาของปัญหาว่าเกิดขึ้นจากความเหลื่อมล�า้อันเป็นปัญหาระดับโครงสร้าง 

ประชาชนคนอ�านาจเจริญมีการสั่งสมและบ่มเพาะประสบการณ์การรวมตัวกันมายาวนาน ตั้งแต่สมัยที่มีการต่อสู้
ระหว่างชาวบ้านที่เลื่อมใสอุดมการณ์คอมมิวนิสต์กับรัฐบาล นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ท�าให้เกิดกลุ่มประชาคมที่ส�าคัญใน
จังหวดั เช่น กลุม่ครู กลุม่นกัพฒันาท้องถิน่ และตวัแทนชาวบ้านบางส่วน ซึง่ต่อมาได้กลายเป็นแกนน�าส�าคญัในการพฒันา
เพ่ือมุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นจังหวัดอยู่เย็นเป็นสุขในปัจจุบัน กลุ่มต่างๆ เหล่านี้ท�างานเคียงบ่าเคียงไหล่กับชุมชน  
ขณะเดียวกันก็เชื่อมโยงกับองค์กรอื่นๆ ที่ท�างานโดยมีจุดหมายคล้ายกันนอกพื้นที่ด้วย 

จุดส�าคัญที่น�าไปสู่การเริ่มต้นกระบวนการขับเคลื่อนการปฏิรูป คือ การที่บทบาทของประชาชนถูกยกระดับขึ้นมา
ให้เป็นที่ยอมรับ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ตั้งแต่ในระดับหมู่บ้าน ต�าบล สภาองค์กร
ชุมชน ไปจนถึงระดับจังหวัด เป้าหมายหลักคือการร่วมกันจัดการปัญหาในพื้นท่ีด้วยพลังชุมชนท้องถิ่น ภายใต้ 
การประสานงานของสภาองค์กรชุมชนซ่ึงเป็นเวทีหลักในการสนับสนุนให้เกิดการขับเคล่ือน และเป็นฐานส�าคัญของ 
การเพ่ิมอ�านาจประชาชนคนอ�านาจเจรญิ โดยท�างานร่วมกบัพลงัภูมปัิญญาท้องถ่ิน และพลงัสือ่ น�าไปสู่การเป็น อ�านาจเจรญิ
จังหวัดอยู่เย็นเป็นสุข ภายใต้แนวทางที่ร่วมกันก�าหนดไว้ใน ธรรมนูญประชาชนฅนอ�านาจเจริญ 

กระบวนการทั้งหมดน้ีได้รับแรงสนับสนุนจากองค์กรภายนอกหลายองค์กร เช่น ส�านักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันพฒันาองค์กรชุมชน (พอช.) ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ(สปสช.) ส�านกังาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ส�านักงานปฏิรูป (สปร.) และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้มุ่งไปสู่
เป้าหมายจังหวัดจัดการตนเองได้อย่างมีทิศทาง 

วันนี้ อาจจะเร็วเกินไปที่จะประเมินว่า ประชาชนคนอ�านาจเจริญจะบรรลุเป้าหมายการสร้างความเป็นธรรม  
และลดความเหลื่อมล�้าทางสังคมลงได้มากน้อยเพียงใด แต่ที่แน่ๆ สัญญาณที่ดีได้เริ่มขึ้นแล้ว 

ที่มำ: ธรรมนูญประชาชนฅนอ�านาจเจริญ
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ในปัจจุบัน หน่ออ่อนของชุมชน/ท้องถิ่นจัดการ

ตนเองเหล่านีก้�าลงัผุดขึน้ในหลายพ้ืนท่ี ของประเทศไทย 

และนับวันจะเติบโตขยายจ�านวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กลไกเสริมพลังพลเมือง 
เพื่อการปฏิรูป

ธรรมนูญซึ่งเกิดขึ้นในระดับต่างๆ ท่ีกล่าวถึง 

ข้างต้น เป็นผลผลิตจากการขับเคลื่อนภาคประชาชน 

โดยการเรยีนรูแ้ละร่วมกันคดิร่วมกันท�า ครัง้แล้วครัง้เล่า 

จนความรู ้ความคดิเห็น และแนวทางการแก้ปัญหา ตกผลกึ

เป็นข้อตกลงอย่างสมานฉันท์ในรูปของธรรมนูญชุมชน 

ในช่วงเวลาหลายปีท่ีผ่านมา มีการขับเคลื่อน 

โดยภาคพลเมืองในลกัษณะดงักล่าวน้ีเกิดขึน้จ�านวนมาก 

จุดมุ่งหมายหลักของการขับเคลื่อนเหล่านี้คือการหา 

ข้อตกลงร่วมกันเพื่อก�าหนดนโยบายสาธารณะ หรือการ

ปฏิบัตร่ิวมกนั เกีย่วกบัประเดน็ท่ีมผีลกระทบต่อประชาชน

ในวงกว้าง เช่น ประเดน็ทางสขุภาพ เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อม 

การเมอืง ฯลฯ ตัง้แต่ระดบัท้องถิน่จนถงึระดบัชาต ิกลไก

ส�าคัญอันหน่ึงท่ีใช้กันมากในการขบัเคลือ่นของภาคพลเมือง

คือการจัดสมัชชา 

กล่าวสั้นๆ สมัชชา คือ กระบวนการทางสังคม

ท่ีให้ทุกภาคส่วน ท้ังภาคประชาชนและชมุชน ภาคธรุกจิ 

ภาควิชาการ และภาครัฐ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

อย่างหลากหลายและกว้างขวาง บนฐานของปัญญา  

ความรู้ และความสมานฉันท์ โดยมีการจัดกระบวนการ

อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง เพ่ือน�าไปสู่การมีข้อเสนอ

แนะเชิงนโยบาย ให้ผู้เกี่ยวข้องน�าไปปฏิบัติ หรือน�าไป

พิจารณาก�าหนดเป็นนโยบายสาธารณะต่อไป

สมัชชาเป็นกลไกส�าคัญท่ีเสริมพลังพลเมืองให้

เข้มแข็ง เพ่ือการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่าง

สันติ จุดเด่นของสมัชชาอยู่ท่ีการมีส่วนร่วมอย่างกว้าง

ขวางของทุกภาคส่วน บนฐานของความเป็นประชาธิปไตย

แม้ว่าการขบัเคลือ่นในลกัษณะของการจัดสมชัชา 

หรือท่ีคล้ายกับสมัชชา จะมีจุดเริ่มต้นในประเทศไทย 

มานานกว่า 10 ปีแล้ว แต่สมัชชาท่ีมีกฎหมายรองรับ 

เพ่ิงมีขึ้นเป็นครั้งแรกในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 

พ.ศ. 2550 (ในหมวด 4 “สมัชชาสุขภาพ”) พระราช 

บัญญตัน้ีิก�าหนดให้คณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ (คสช.) 

“จัดให้มีสมัชชาสขุภาพแห่งชาติอย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้” 

(มาตรา 41) นอกจากนี้ ยังให้จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะ

พื้นที่ หรือสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น หรือสนับสนุน

ให้ประชาชนรวมตวักนัจัดสมชัชาสขุภาพเฉพาะพ้ืนท่ี หรอื

สมชัชาสขุภาพเฉพาะประเดน็ ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการ

ที่ คสช. ก�าหนดด้วย 
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จนถึง พ.ศ. 2555 ได้มีการจัดสมัชชาสุขภาพ

ระดบัชาตมิาแล้ว 5 ครัง้ ไม่นับรวมสมชัชาในระดบัพ้ืนท่ี

และสมัชชาเฉพาะประเด็นอีกจ�านวนมาก กล่าวได้ว่า 

สมชัชาสขุภาพเป็นนวตักรรมทางสงัคมและเป็นกลไกของ

การขับเคลื่อน อย่างมีพลังของภาคพลเมือง ท่ีเกิดขึ้น 

ในระดบัต่างๆ ในปัจจุบัน รวมถึง สมชัชาปฏิรปู ซึง่เป็น

ผลมาจากระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูป  

พ.ศ. 2553 ด้วย 

ณ วนัน้ี แม้สมัชชาปฏิรปูระเทศไทยเป็นขบวนการ

ขบัเคลือ่นทางสงัคมท่ียังใหม่ แต่ด้วยพลงัแฝงท่ีมอียู่อย่าง

มหาศาลในภาคส่วนต่างๆ ของพลเมือง บวกกับความ

กระตือรอืร้นของชมุชนท้องถ่ิน ท�าให้กระแสการขบัเคลือ่น

เพ่ือการปฏิรปูได้รบัความสนใจจากสาธารณะอย่างรวดเรว็ 

สมชัชาปฏิรปูระเทศไทยท่ีจัดมาแล้วสองครัง้ (พ.ศ. 2554 

และ 2555) เป็นเครื่องพิสูจน์ความท่ีกล่าวมาน้ีได้เป็น

อย่างดี 

น่ีเป็นปรากฏการณ์ท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อนใน

สังคมไทย

พลังพลเมืองคือค�าตอบสุดท้าย
การผุดขึน้ของท้องถิน่จัดการตนเองในพ้ืนท่ีต่างๆ 

สะท้อนให้เห็นว่า การปฏิรปูประเทศไทยน้ันสามารถท�าได้ 

ถ้าประชาชนเข้มแขง็ โดยไม่ต้องรอให้การกระจายอ�านาจ 

(การปฏิรูปโครงสร้าง) เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ก่อน ถ้าเอา

ชุมชนท้องถิ่นเป็นตัวต้ังแล้ว ประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถ

รวมพลังกันบริหารจัดการและขับเคลื่อนชุมชน/ท้องถ่ิน

ของตนได้ โดยใช้กระบวนการเรยีนรูแ้ละตัดสนิใจร่วมกนั 

ผ่านกระบวนการร่วมกนัคดิร่วมกนัท�าในรปูของเวทีสมชัชา 

ซึ่งเป็นกระบวนการประชาธิปไตยทางตรงท่ีประชาชน 

มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

ชุมชนจัดการตนเองแต่ละแห่ง เปรียบเหมือน

โคมไฟเลก็ๆ แต่ละดวง ท่ีกระพรบิแสงกระจายกนัอยู่ใน

แต่ละท้องถิ่น ถ้าชุมชนเหล่านี้เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย 

จาก 1 เป็น 2, 4, 8...ทวีคูณขึ้นเรื่อยๆ จนเต็มพ้ืนท่ี 

แล้ววนัหน่ึงท้องถิน่ก็จะเข้มแขง็ จัดการตนเองได้ทุกด้าน 

และถ้าท้องถิน่จัดการตนเองได้หลายๆ แห่ง เชือ่มโยงกนั 

เป็นเครอืข่ายต่อขึน้ไปอีกระดบัหน่ึง กจ็ะก่อให้เกดิจังหวดั

จัดการตนเองท่ีเข้มแข็ง... เกิดภาคท่ีเข้มแข็ง และเป็น

ประเทศท่ีเข้มแขง็มัน่คงได้ในท่ีสดุ เป็นไปตามแนวคดิก่อ

พระเจดีย์จากฐาน นั่นเอง

ท่ีสดุแล้ว ความส�าเรจ็ของการปฏิรปูประเทศไทย

ไม่ได้อยู่ท่ีการปฏิรปูโครงสร้างอ�านาจตามกฎหมาย เท่ากับ 

การเสริมพลังของประชาชนในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง โดย

ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตยทางตรง 

เพราะประชาชนท่ีเข้มแข็งก็คือ “พลเมือง” ท่ีเป็นพลัง

ส�าคญัในการพัฒนาบ้านเมอืงน่ันเอง ดงัน้ัน พลงัพลเมอืง

จึงเป็นค�าตอบสุดท้ายของการปฏิรูปประเทศไทย

}ความส�าเร็จของการปฏิรูปประเทศไทย 
ไม่ได้อยู่ที่การปฏิรูปโครงสร้างอ�านาจตามกฎหมาย  

เท่ากับการเสริมพลังของประชาชนในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง  

โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมแบบประชาธิปไตยทางตรง~
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prachatai.com/journal/2008/07/17283

7 สมดุปกขาว คมช. เร่งคลอด แจงเหตผุลรฐัประหาร 19 ก.ย.. 22 พฤศจิกายน 

2549. ค้นเมื่อ 30 มกราคม 2556, จาก ประชาไท เว็บไซต์: http:// 

prachatai.com/journal/2006/11/10601
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8 กิตติพงศ์ กมลธรรมวงศ์. 3 พฤษภาคม 2554. ค�าสั่งและประกาศ คปก.

กับการเมืองไทย. ค้นเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, จาก ฐานข้อมูลการเมือง

การปกครอง สถาบันพระปกเกล้า เว็บไซต์: http://www.kpi.ac.th/wiki/

index.php/ค�าสั่งและประกาศ_คปก.กับการเมืองไทย

9 เรื่องเดียวกัน.

10 กระบวนการได้มาเริ่มจากการแต่งตั้งสมัชชาแห่งชาติไม่เกิน 2,000 คน 

เลือกกันเองให้เหลือ 200 คน เพื่อเสนอชื่อให้ คมช. คัดเลือกให้เหลือ 100 

คน แบ่งเป็นภาครัฐ 30 คน ภาควิชาการ 27 คน ภาคเอกชน 25 คน และ

ภาคสงัคม 18 คน ใน สมคดิ เลศิไพฑูรย์. 2550. ความเป็นมาและเจตนารมณ์

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550. วารสารสถาบัน 

พระปกเกล้า, 5 (3 กันยายน-ธันวาคม).

11 เรื่องเดียวกัน.

12 เรื่องเดียวกัน.

13 ส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. 2550. สรุปข้อมูลสถิติการใช้สิทธิ

เลือกตั้ง ส.ส. 23 ธันวาคม 2550. ค้นเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, จาก 

เว็บไซต์: http://www.ect.go.th/newweb/th/election/index4.php

14 พันธมติรฯ แถลง “กลยุีค” กลบัมาแล้ว ลัน่ฟ้ืนกลไก “ต้านระบอบทักษณิ”. 

5 มีนาคม 2551. ASTV ผู้จัดการออนไลน.์

15 จากคดีชิมไปบ่นไปถึงจรัญ ภักดีธนากุลเป็นอาจารย์พิเศษ ม.เอกชน  

ต้องพ้นเก้าอี้ศาล รธน.หรือไม่. 13 กันยายน 2551. มติชน. 

16 ทีมข่าวอาชญากรรม. 8 ตุลาคม 2551. แพทย์ชี้หนุ่มใหญ่ขาขาดยังไม่พ้น

วิกฤติ-สรุปยอดเจ็บ 443 ตาย 2. ASTV ผู้จัดการออนไลน.์

17 ศาล รธน.มตเิอกฉนัท์! สัง่ยุบ “พปช.” ตดัสทิธิ กก.บห. 5 ปี. 2 ธันวาคม 

2551. ASTV ผู้จัดการออนไลน์.

18 ปีดิเทพ อยู่ยืนยง. 21 กรกฎาคม 2555. เกร็ดความรู้เก่ียวกับตุลาการ 

ภิวัฒน์. ค้นเมื่อ 30 มกราคม 2556, จาก ประชาไท เว็บไซต์: http://

prachatai.com/journal/2012/07/41679

19 นปก. เปลี่ยนชื่อเป็น นปช. ยกระดับการต่อสู้ คนวันเสาร์ฯ เตรียม 

ถอดนายกฯ. 24 สิงหาคม 2550. ค้นเมื่อ 30 มกราคม 2556, จาก  

ประชาไท เว็บไซต์: http://prachatai.com/journal/2007/08/13943

20 เผยงานวิจัย “ใครคือคนเสื้อเหลือง-เสื้อแดง”. 18 กรกฎาคม 2553.  

ค้นเมื่อ 30 มกราคม 2556, จาก ประชาไท เว็บไซต์: http://prachatai.

com/journal/2010/07/30362

21 “ปิ่นแก้ว” ยกงานวิจัยโต้แนวคิด “คนชั้นกลางระดับล่าง” ชี้เสื้อแดง 

เป็นพหุลักษณ์ ข้ามชนชั้น. 5 กันยายน 2554. ค้นเมื่อ 30 มกราคม 2556, 

จาก ประชาธรรม เว็บไซต์: http://www.prachatham.com/detail.

htm?code=i1_05092011_01

22 เรื่องเดียวกัน.

23 เพ่ือไทยต้ังฉายารฐับาล ครม. ต่างตอบแทน. 21 ธันวาคม 2551. กรงุเทพ

ธุรกิจ. 

24 พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์. 17 มิถุนายน 2552. ความหมายทางยุทธศาสตร์

ของ “สงกรานต์เลอืด” ตอน 1. ค้นเมือ่ 14 กมุภาพันธ์ 2556, จาก ประชาไท  

เว็บไซต์: http://prachatai.com/journal/2009/06/24698

25 Army pressure ends Thai protest. 14 April 2009. BBC News. 

Retrieved 14 February 2013, from website: http://news.bbc.co.

uk/2/hi/asia-pacific/7997507.stm

26 ศปช., อ้างแล้ว. หน้า 418.

27 Thai PM preps snipers, police to seal off red shirt protest site. 

13 May 2010. The Christian Science Monitor.

28 ศปช., อ้างแล้ว. 

29 ข่าว CNN ยกกรณีม็อบเสื้อแดงในไทย เป็นอันดับ 1 สุดยอดเหตุการณ์

เปลี่ยนแปลงโลก. 30 ธันวาคม 2553. ไทยรัฐ.

30 เสื้อแดงชุมนุมใหญ่ติด 1 ใน 10 ข่าวเด่นโลด ปี 2010 ของ Times.  

14 ธันวาคม 2553. ค้นเมื่อ 30 มกราคม 2556, จาก ประชาไท เว็บไซต์: 

http://prachatai.com/journal/2010/12/32287 

31 สื่อลอดช่องคาดเผาเจ๊ง! 5 หมื่นล้าน. 24 พฤษภาคม 2554. แนวหน้า. 

32 คณะกรรมการปฏิรปู. 14 พฤษภาคม 2554. แนวทางการปฏิรปูประเทศไทย 

ข้อเสนอต่อพรรคการเมืองและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง. กรุงเทพฯ: ส�านักงานปฏิรูป.

33 “อานันท์-ประเวศ” เปิดรายชื่อคณะกรรมการปฏิรูป 19 คน และสมัชชา

ปฏิรูป 27 คน. 8 กรกฎาคม 2553. ค้นเมื่อ 30 มกราคม 2556, จาก 

ประชาไท เว็บไซต์: http://prachatai.com/journal/2010/07/30255

34 หมอประเวศน�าทีมสมัชชาปฏิรูปฯ ย่ืนข้อเสนอ 8 ข้อต่อนายกฯ เร่ง 

ผลักดันเป็นเป็นรูปธรรมโดยเร็ว. 19 เมษายน 2554. มติชน. 

35 ทีมข่าวเครอืเนชัน่. ‘นิรโทษกรรม’ บันไดสูค่วามปรองดอง?. 18 กมุภาพันธ์ 

2556. กรุงเทพธุรกิจ.

36 อภิสิทธ์ิรุกหนัก จี้ถอนงานวิจัยปรองดอง. 25 มีนาคม 2555. ค้นเมื่อ 30 

มกราคม 2556, จาก Voice TV เว็บไซต์: http://news.voicetv.co.th/

thailand/34712.html

37 คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดอง 

แห่งชาติ (คอป.). 2555. รายงานฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการอิสระ 

ตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) กรกฎาคม 

2553-กรกฎาคม 2555. [เอกสารอัดส�าเนา].
38 ศปช. วิพากษ์รายงาน คอป. แก้ตัวให้ ‘ศอฉ.-อภิสิทธิ์’. 1 ตุลาคม 2555. 

โลกวันนี้.

39 ปราชญ์ ปัญจคุณาธร. 30 กันยายน 2555. บทวิจารณ์รายงานของ คอป. 

ส่วนท่ีว่าด้วย “สาเหตแุละรากเหง้า” ของปัญหาการเมอืง. ค้นเม่ือ 30 มกราคม 

2556, จาก ประชาไท เวบ็ไซต์: http://prachatai.com/journal/2012/09/42909

40 รายงานเราไม่สมบูรณ์ กเ็ราท�าได้อย่างน้ีจะมาคาดคัน้อะไรอีก. 24 กนัยายน 

2555. ข่าวสด.

41 สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

ของ คอป. ได้ที่ http://www.thaitruthcommission.org:81/thaitruth/

42 รายการ Intelligence: หนุน-ต้านเยียวยาเหย่ือชุมนุม ค�าตอบอยู่ท่ี  

“เจตจ�านงทางการเมอืงของรฐับาล”. 22 มกราคม 2555. ค้นเมือ่ 30 มกราคม 

2556, จาก Voice TV เว็บไซต์: http://shows.voicetv.co.th/intelli-

gence/28617.html

43 ‘ป๋าเปรม’ ฝากคิดต่างได้ แต่ต้องไม่ท�าลายสามัคคีในชาติ. 22 ธันวาคม 

2555. ไทยรัฐ.

44 นายดาต้า. 18-24 มกราคม 2556. สัญญาณจาก ‘ปชป’. มติชน 

สุดสัปดาห์, 33(1692): 21.

45 นิธิ เอียวศรีวงศ์. 21 มกราคม 2556. การเมืองมวลชนกับการปรองดอง. 

มติชน.

46 นิธิ เอียวศรีวงศ์. 31 ธันวาคม 2555. ของขวัญปีใหม่. มติชน.

2. สถานการณ์รุนแรงไฟใตปี้ที่ 10 เดนิหนา้สูว่ถิ ี“เจรจา”
1 ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี. 2 พฤศจิกายน 2555. 9 เดือนของปีท่ี 9:  

ในสถานการณ์ความรุนแรงอันยอกย้อน กระบวนการสันติภาพปาตานียังคง

ก้าวเดินไปข้างหน้า. ปัตตานี: ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW)  

สถานวจัิยความขดัแย้งและความหลากหลายทางวฒันธรรมภาคใต้ (CSCD), 

หน้า 1.
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2 ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี. 15 กุมภาพันธ์ 2556. สถานการณ์ความไม่สงบ

ภาคใต้และอนาคตแนวทางสันติภาพ. ปัตตานี: ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์

ภาคใต้ (DSW) สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ภาคใต้ (CSCD).

3 ตัวเลขถึงวันที่ 23 ม.ค. 2556 จากเหตุการณ์ 4 โจรใต้เหิมหนักจ่อยิงครู

ตายขณะน�าดอุาอฺนักเรยีนตอนรบัประทานอาหารกลางวนั. 23 มกราคม 2556. 

ASTV ผู้จัดการออนไลน์.

4 ปกรณ์ พึ่งเนตร. 7 มกราคม 2556. งบดับไฟใต้จ่อ 2 แสนล้าน ปืนถูก

ปล้น 1,629 กระบอก รัฐยันหมู่บ้านสีแดงลด. ค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2556, 

จาก ฐานข้อมูลข่าวจ.ชายแดนภาคใต้ เวบ็ไซต์: http://wbns.oas.psu.ac.th/

shownews.php?news_id=127266

5 กลุม่แม่หม้ายจากสถานการณ์ใต้ และทหารหน่วยเฉพาะกจิ ท่ี 11 อ.เมอืง

ยะลา จัดกจิกรรมและเลีย้งอาหารแก่เดก็ก�าพร้า. 12 มกราคม 2556. ค้นเมือ่  

22 มกราคม 2556, จาก ส�านักข่าวไทยมุสลิม เว็บไซต์: http://www.

thaimuslim.com/view.php?c=1&id=17337

6 โครงการสุขภาพคนไทยได้ท�าจดหมายทางการขอสถิติดังกล่าวไปยัง 

ศูนย์ปฏิบัติการต�ารวจ จ.ชายแดนภาคใต้ในทุกปีท่ีเหตุการณ์ไฟใต้ติด 1  

ใน 10 สถานการณ์เด่น โปรดดูสถิติ ณ สิ้นปี 2553 ใน โครงการสุขภาพ

คนไทย. 2554. ยุติธรรมไม่มา ปัญหาไฟใต้ไม่จบ. สุขภาพคนไทย 2554 

(หน้า 55-58). นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัย

มหิดล.

7 เจ้าหน้าท่ีข้อมูล ศชต.. 12 กุมภาพันธ์ 2556 และ 8 มีนาคม 2556. 

สัมภาษณ์. 

8 ปกรณ์ พ่ึงเนตร. 4 มกราคม 2556. งบดับไฟใต้จ่อ 2 แสนล้าน ปืน 

ถกูปล้น 1,629 กระบอก รฐัยันหมูบ้่านสแีดงลด. ค้นเมือ่ 22 มกราคม 2556, 

จาก ศนูย์ข่าวภาคใต้ ส�านักข่าวอิศรา เวบ็ไซต์: http://www.isranews.org/

south-news/เรื่องเด่น/item/18593-งบดับไฟใต้จ่อ-2-แสนล้าน-ปืนถูกปล้น-

1,629-กระบอก-รัฐยันหมู่บ้านสีแดงลด.html

9 นาซือเราะ เจะฮะ และปกรณ์ พ่ึงเนตร. 14 สิงหาคม 2555. คนพื้นที่ 

ชี้รัฐสอบตกดับไฟใต้ จี้ “ยกเครื่อง” นโยบายทุกด้าน. ค้นเมื่อ 22 มกราคม 

2556, จาก ศนูย์ข่าวภาคใต้ ส�านักข่าวอิศรา เวบ็ไซต์: http://www.isranews.

org/south-news/เรื่องเด่น/item/15730--qq.html

10 สรุปเหตุการณ์คาร์บอมหาดใหญ่-ยะลา-ปัตตานี ตาย 14 เจ็บกว่า 500. 

ค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2556, จาก Center of Thailand’s Defense 

Strategy เวบ็ไซต์: http://www.thaiarmedforce.com/taf-military-news/58-

other-thai-news/460-car-bomb-at-lee-garden-55.html

11 บีโอไอ ชีไ้ฟใต้กระทบลงทุนเขตชายแดน จ้ีเพ่ิมมาตรการ รปภ.. 5 สงิหาคม 

2555. ไทยรัฐ. 

12 ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี. 4 กรกฎาคม 2555. เมื่อก้าวข้ามหนึ่งร้อยเดือน

ของสถานการณ์จังหวดัชายแดนใต้: เราก�าลงัจะไปทางไหน?. ปัตตานี: ศนูย์

เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW) สถานวิจัยความขัดแย้งและความ 

หลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD). 

13 การศึกษาชายแดนใต้วิกฤติ จบ ป.3 อ่านไม่ออก 33% นร. นับแสน 

ไม่ได้ต่ออุดมศึกษา. ค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2556, จาก ศูนย์ข่าวภาคใต้ 

ส�านักข่าวอิศรา เวบ็ไซต์: http://www.isranews.org/south-news/เรือ่งเด่น/

item/17542

14 แผนดับไฟใต้-ไฟยิ่งโชน ‘ผู้น�าอิสลาม’ บอยคอต จับตา ‘จิ๋ว-ธรรมรักษ์’ 

ลูกบ้าเท่ียวล่าสุด. 13-19 กุมภาพันธ์ 2547. มติชนสุดสัปดาห์, 24(1226): 

10-11.

15 แถลงการณ์ การก�าหนดสหีมูบ้่าน 3 จังหวดัชายแดนภาคใต้ ของ กอ.สสส.

จชต.. 27 กุมภาพันธ์ 2548. มติชน. 

16 ทักษิณเล็งเข้าบาหลีฉลองวันเกิด 62 ปี. 26 กรกฎาคม 2554. กรุงเทพ

ธุรกิจ. 

17 กรณีวิสามัญกรือเซะ วิถีบาปที่ไมส่ามารถล้างด้วยเงิน. 2 กันยายน 2555. 

ค้นเมื่อ 22 มกราคม 2556, จาก ทีนิวส์ เว็บไซต์: http://www.tnews.

co.th/html/news/46090/กรณีวิสามัญกรือเซะ-วิถีบาปท่ีไม่สามารถล้าง 

ด้วยเงิน.html#.USD8GdtXvSs

18 ผลสรุป “กรือเซะ” ชี้เกินกว่าเหตุ ให้รัฐบาลจ่ายชดเชยผู้สูญเสีย. 6-12 

สิงหาคม 2547. มติชนสุดสัปดาห์, 24(1251).

19 เย่ียมบ้านสุโสะ หมู่บ้าน 19 ศพ ปฏิบัติการสะบ้าย้อย. 1 พฤษภาคม 

2547. ข่าวสด. 

20 1 ปีกรือเซะ วันนี้ที่สะบ้าย้อย. 28 เมษายน 2548. ค้นเมื่อ 28 มกราคม 

2556, จาก ประชาไท เว็บไซต์: http://prachatai.com/node/3824/talk

21 มท.1 ชีอ้าวธุสงครามซุม่ยิง รองผู้ว่าฯ สาหัส ถล่มปลดัอ�าเภอ-เผา 6 รร.. 

24 พฤศจิกายน 2547. มติชน. 

22 ปกรณ์ พึ่งเนตร. 20 มกราคม 2554. อดุลย์ แสงสิงแก้ว: กลุ่มป่วนใต้

ถึงทางตัน ต้องใช้ยุทธการ “รวมการเฉพาะกิจ”. ค้นเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 

2556, จาก ศูนย์ข่าวภาคใต้ ส�านักข่าวอิศรา เวบ็ไซต์: http://www.isranews.

org/south-news/special-talk/item/2154-qq.html

23 กอ.รมน. ภาค 4 เผยคดีความมั่นคงชายแดนใต้ 105,621 คดี ไทยพุทธ

ย้ายออก 8,638 คน ยึดทรัพย์ขบวนการค้ายา 300 ล้าน. 26 กันยายน 

2555. มติชน.

24 ทีมข่าวอิศรา. 27 มกราคม 2555. ข้อมูลจากศาล...คดีความมั่นคงปี 54 

ยกฟ้อง 78.5% ลงโทษไม่ถึง 20%. ค้นเมื่อ 22 มกราคม 2556, จาก ศูนย์

ข่าวภาคใต้ ส�านักข่าวอิศรา เว็บไซต์: http://www.isranews.org/south-

news/เรือ่งเด่น/item/5174-ข้อมลูจากศาล-คดคีวามมัน่คงปี-54-ยกฟ้อง-78-5-

ลงโทษไม่ถึง-20.html

25 ปุณยวร์ี ประจวบลาภ. 27 สงิหาคม 2555. ปฏิรปูนโยบายอาญาแก้ปัญหา

ใต้ (จบ) พัฒนานิติวิทย์-เอาผิด จนท.ปฏิบัติมิชอบ. ค้นเมื่อ 22 มกราคม 

2556, จาก ศูนย์ข่าวภาคใต้ ส�านักข่าวอิศรา เวบ็ไซต์: http://www.isranews.

org/south-news/เรื่องเด่น/item/15966-2012-08-27-02-00-09.html

26 เปิดหัวใจ ชัยสิทธ์ิ ผู้บัญชาการขวานผ่าซากกับวัน ‘เหงา’ และ ‘เศร้า’ 

หลังขึ้นหิ้งเสือป่า. 12-18 พฤศจิกายน 2547. มติชนสุดสัปดาห์, 24(1265).

27 CIA ไม่ตกยุค จับเข่าคยุ ‘กรู’ู ข่าวกรอง “ภุมรตัน์ ทักษาดพิงศ์’ ช�าแหละ

ไฟใต้. 19-25 พฤศจิกายน 2547. มติชนสุดสัปดาห์, 24(1266).

28 ทัพเหย่ียวตีปีก ‘พิราบอ๋อย’ จ๋อย ‘แผนสันติใต้’ ล่ม นิรโทษ-ถอน  

ตร. แท้ง. 16-22 เมษายน 2547. มติชนสุดสัปดาห์, 24(1235).

29 ตวัแทนนักวชิาการพบนายกรฐัมนตรเีก่ียวกบัปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้. 

15 พฤศจิกายน 2547. มติชน.

30 “ผมขอกล่าวค�าขอโทษด้วยใจจรงิ” ปากค�าประวตัศิาสตร์เพ่ือเหย่ือตากใบ

ของ ‘นายกรัฐมนตรี’. 2 พฤศจิกายน 2549. ค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2556, 

จาก ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ เว็บไซต์: http://www.deepsouth-

watch.org/node/39

31 มัทนี จือดารา. ม.ป.ป. จับหมู่ จับโจรใต้หมดจริง???. ค้นเมื่อ 17 

กุมภาพันธ์ 2556, จาก ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล 

เวบ็ไซต์: http://www.peace.mahidol.ac.th/th/index.php?option=com_

content&task=view&id=123&Itemid=155&limit=1&limitstart=1

32 ปกรณ์ พ่ึงเนตร. 1 สิงหาคม 2555. 30 ปี 9 องค์กร...ไฟใต้ยังร้อน  

ไม่เห็นทางสงบ. ค้นเมื่อ 22 มกราคม 2556, จาก ศูนย์ข่าวภาคใต้ ส�านัก

ข่าวอิศรา เว็บไซต์: http://www.isranews.org/south-news/เรื่องเด่น/

item/8007-30-9-.html
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33 ข่าวในประเทศ: สรุปผลประชุมแก้ปัญหาใต้. 9 สิงหาคม 2555. สถานี

โทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7. 

34 รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช และกองบรรณาธิการโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ 

(DSJ). 2555. ถอดความคดิขบวนการเอกราชปาตาน.ี ค้นเมือ่ 17 กมุภาพันธ์ 

2556, จาก โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ 

เว็บไซต์: http://www.deepsouthwatch.org/dsj/3676

35 นิธิ เอียวศรีวงศ์. 10 ธันวาคม 2555. ชะตากรรมของคู่แฝด. มติชน.

36 ทีมข่าวอิศรา. 14 สิงหาคม 2555. ยอดจับน�้ามันเถื่อนพุ่ง ทหารเชื่อ 

ร่วมวงจุดไฟใต้. ค้นเมื่อ 22 มกราคม 2556, จาก ศูนย์ข่าวภาคใต้ ส�านัก

ข่าวอิศรา เว็บไซต์: http://www.isranews.org/south-news/เรื่องเด่น/

item/15755-2012-08-14-14-40-03.html

37 นาซือเราะ เจะฮะ และปกรณ์ พ่ึงเนตร. 14 สิงหาคม 2555. คนพื้นที่ 

ชี้รัฐสอบตกดับไฟใต้ จี้ “ยกเครื่อง” นโยบายทุกด้าน. ค้นเมื่อ 22 มกราคม 

2556, จาก ศนูย์ข่าวภาคใต้ ส�านักข่าวอิศรา เวบ็ไซต์: http://www.isranews.

org/south-news/เรื่องเด่น/item/15730--qq.html

38 ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี. 16 กุมภาพันธ์ 2556. จดหมายอิเล็คทรอนิกส์. 

39 อะหมดั รามนัห์สริวิงศ์, นาซอืเราะ เจะฮะ และทีมข่าวอิศรา. 4 กรกฎาคม 

2555. บ้ึมยะลา 3 จุดตาย-เจ็บระนาว ชงงบ 1.2 พันล้านจ่ายเหย่ือไฟใต้ 

โยน ศธ.เพ่ิมเยียวยาครู. ค้นเม่ือ 22 มกราคม 2556, จาก ศูนย์ข่าวภาค

ใต้ ส�านักข่าวอิศรา เว็บไซต์: http://www.isranews.org/south-news/เรื่อง

เด่น/item/7490--3-12-.html

40 เจ้าหน้าท่ีส่วนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ, ศูนย์อ�านวยการบริหารจังหวัด

ชายแดนภาคใต้. 8 มีนาคม 2556. สัมภาษณ์.  

41 เยียวยาฯ ใต้ จาก 8 ปี สู่การคืนความเป็นธรรม “เงิน” ไม่ใช่ตัว 

แก้ปัญหา. 23 สิงหาคม 2555. ASTV ผู้จัดการออนไลน.์

42 อุกอาจ! คนร้ายบุกฐานทหารถูกยิงดับ 17 ศพ. 14 กุมภาพันธ์ 2556. 

โพสต์ทูเดย์.

43 เกษียร เตชะพีระ. 13 กุมภาพันธ์ 2556. ข้อสังเกตเรื่องการสู้รบใน  

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะหลัง. ค้นเม่ือ 17 กุมภาพันธ์ 2556, จาก 

วิสามัญส�านึก เว็บไซต์: http://blogazine.in.th/blogs/kasian/post/3974

44 แวลีเมาะ ปูซู. 29 กรกฎาคม 2555. สมช.ประเมินไฟใต้รุนแรงยืดเย้ือ 

เสี่ยงเพิ่มปัญหาแทรกซ้อน ต่างชาติแทรกแซง. ค้นเมื่อ 22 มกราคม 2556, 

จาก ศนูย์ข่าวภาคใต้ ส�านักข่าวอิศรา เวบ็ไซต์: http://www.isranews.org/

south-news/เรื่องเด่น/item/7948-2012-07-29-02-21-14.html

45 นิธิ เอียวศรีวงศ์. 10 ธันวาคม 2555. ชะตากรรมของคู่แฝด. มติชน. 

46 แนวทางสนัต ิรฐับาลงดั “ม.21” ดบัไฟใต้?. 21 กมุภาพันธ์ 2556. ข่าวสด.

47 สู่...สันติภาพใต้ บทน�ามติชน. 4 มีนาคม 2556. มติชน.

48 ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, 2 พฤศจิกายน 2555, อ้างแล้ว. หน้า 13.

3. 13 ปีของสถานการณ์เรื่องเพศ กบัการสรา้งนโยบาย 
“วิถีเพศ วิถีสุขภาวะ” เพื่อทศวรรษหน้า

1 ผู้ปกครองเห็นด้วยกว่า 90% สอนเพศศึกษาสกัดท�าแท้ง. 26 พฤศจิกายน 

2553. มติชน. 

2 3 ศาสนาถกแก้ปัญหาท�าแท้งชี้สังคมวิกฤตเร่งแก้ไข. 1 ธันวาคม 2553. 

พิมพ์ไทย.; ถกแก้ปัญหาท�าแท้ง ศนูย์คณุธรรมระดม 3 ศาสนา. 10 ธันวาคม 

2553. ข่าวสด. 

3 ดังตัวอย่างการจัดประชุมเพศวิถีศึกษาแห่งชาติ 3 ครั้ง ใน พ.ศ. 2551, 

2552 และ 2554 ที่ยืนยันถึงความพยายามอย่างเป็นระบบในเรื่องนี้

4 กุลภา วจนสาระ. 2551. มี ‘เรื่อง’ เพศแบบไหนในห้องสมุดและในข่าว. 

กรุงเทพฯ: แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่อง

สุขภาพผู้หญิง และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.;  

กุลภา วจนสาระ. 2554. เรื่องเพศจากข่าว 3 ปี: ข่มขืน ท้องไม่พร้อม  

แม่วัยรุ่น และเทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสร้างความเข้าใจ

เรือ่งสขุภาพผู้หญงิ และสถาบันวจัิยประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหิดล.

5 กุลภา วจนสาระ, 2554, อ้างแล้ว. หน้า 90.

6 อ่านรายละเอียดใน โครงการสุขภาพคนไทย. 2554. จะป้องกันไม่ให้เกิด

เหตุ 2002 ซากท่ีวัดไผ่เงินซ�้าอีกได้อย่างไร?. สุขภาพคนไทย 2554 (หน้า 

45-49). นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

7 กุลภา วจนสาระ, 2554, อ้างแล้ว. หน้า 98.

8 โครงการสขุภาพคนไทย. 2553. ‘แม่วยัรุน่’ เรือ่งใหญ่ท่ียังป้องกนัและแก้ไข

กันแบบเล็กๆ. สุขภาพคนไทย 2553 (หน้า 58-61). นครปฐม: สถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล. 

9 อ่านรายละเอียดใน กฤตยา อาชวนิจกุล (บรรณาธิการ). 2552. ถึงเวลา

ต้องเข้าใจและแก้ไข... ความรนุแรงทางเพศ เอดส์ และท้องไม่พร้อม. กรงุเทพฯ: 

แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ และส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพ 

แห่งชาติ.

10 การแก้ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อม. 24 พฤศจิกายน 2553. 

ค้นเมือ่ 22 มกราคม 2556, จาก สมชัชาสขุภาพ เวบ็ไซต์: http://nha2010.

samatcha.org/node/31 [เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาสุขภาพ 

แห่งชาติครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 ระเบียบวาระที่ 2.4]

11 วราภรณ์ แช่มสนิท และคณะ. 2556 (อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์). กฎหมาย

คุม้ครองผู้ถกูกระท�าด้วยความรนุแรงในครอบครวั: ฐานความคดิ โอกาส และ

อุปสรรค. กรงุเทพฯ: มลูนิธิสร้างความเข้าใจเรือ่งสขุภาพผู้หญิง และสถาบันวจัิย

ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

12 พระวรชายาฯ ทรงห่วงวัยรุ ่นตั้งครรภ์ นายกฯ ชี้ปัญหาแรงระดับต้น 

ของโลก. 11 กรกฎาคม 2553. มติชน. 

13 ครม.อนุมัติ นร.ท้องเรียนได้-ลาคลอด. 15 ธันวาคม 2553. ข่าวสด. 

14 ครม.ผ่านร่าง พ.ร.บ.เท่าเทียมทางเพศ. 19 เมษายน 2555. ข่าวสด. 

15 ย่ืนแล้ว 15,636 ชื่อ เสนอกฎหมายความเสมอภาคระหว่างเพศ ฉบับ 

ปชช. 31 ตุลาคม 2555. ค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2556, จาก ประชาไท 

เว็บไซต์: http://prachatai.com/journal/2012/10/43415 

16 ชายแต่งชายสินสอด 3 ล. เฒ่า 90 ร่วม “วาเลนไทน์”. 15 กุมภาพันธ์ 

2556. มติชน.

17 ‘เกย์นที’ ฝันสลายควงหนุ่มจดทะเบียน-ถูกปฏิเสธ. 10 สิงหาคม 2555. 

ไทยรัฐ.

18 จับตา ‘พ.ร.บ.การจดทะเบียนคูช่วีติ’ สทิธิท่ีได้คนืของ ‘คนรกัเพศเดยีวกัน’. 

15 กุมภาพันธ์ 2556. แนวหน้า.

19 เดินสายรับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต หวังคุ้มครองสิทธิตาม กม. 

คนรักเพศเดียวกัน. 23 กุมภาพันธ์ 2556. ค้นเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2556, 

จาก ประชาไท เว็บไซต์: http://prachatai.com/journal/2013/02/45455

20 กฤตยา อาชวนิจกุล (บรรณาธิการ), 2552, อ้างแล้ว.

4. ประเทศไทยในสถานการณ์ภัยธรรมชาติพิบัติ
1 กรมอุตุนิยมวิทยา. ม.ป.ป. ภัยธรรมชาติในประเทศไทย. ค้นเมื่อ 16 

กุมภาพันธ์ 2556, จาก เว็บไซต์: http://www.tmd.go.th/info/risk.pdf

2 เรื่องเดียวกัน. 

3 ยอดคนเจ็บจากอุกกาบาตตกรัสเซียพุ่งกว่าพันคน. 16 กุมภาพันธ์ 2556. 

กรุงเทพธุรกิจ.

4 มหันตภัยจากฟ้า บทเรียนจาก ‘เชลยาบินสก์’. 22-28 กุมภาพันธ์ 2556. 

มติชนสุดสัปดาห์, 33(1697): 103.
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5 “หมอก-ควัน” 53 แรงแซง 2 ปีก่อน. 1 ธันวาคม 2553. คมชัดลึก.

6 ศรสีขุ อาชา. ม.ป.ป. รอบรูเ้รือ่งภัยพิบัต ิตอนท่ี 3 ดนิถล่มในประเทศไทย. 

ค้นเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2556, จาก ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ส�านัก

ประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ ส�านักนายกรัฐมนตรี 

เว็บไซต์: http://region3.prd.go.th/natural-disaster/journal3.php

7 สถติเิหตกุารณ์น�า้ท่วมครัง้ใหญ่ในประเทศไทย. 18 ตุลาคม 2553. กรงุเทพ

ธุรกิจ.

8 เรื่องเดียวกัน.

9 พันธ์ุทิพย์ ธรีะเนตร. 1 มิถุนายน 2555. 2012 ฤาโลกจะสิน้เพราะแผ่นดนิ 

ไหว: ธรณพิีบัติภัยในจารกึและเอกสารโบราณ. ค้นเมือ่ 24 กุมภาพันธ์ 2556, 

จาก ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เว็บไซต์: http://www.

sac.or.th/main/content_detail.php?content_id=233

10 งานสือ่สารนานาชาต ิศนูย์สือ่สารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 2555. 

แนวโน้มการเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย. ค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2556, 

จาก เวบ็ไซต์: http://www.cicc.chula.ac.th/th/2012-04-26-04-31-26/203-

likelihood-of-earthquakes-in-thailand.html

11 สุวิทย์ โคสุวรรณ. ม.ป.ป. ความรู้เกี่ยวกับคลื่นยักษ์สึนามิ. ค้นเมื่อ 17 

กุมภาพันธ์ 2556, จาก กรมทรัพยากรธรณี เว็บไซต์: http://www.dmr.

go.th/main.php?filename=tsunami3

12 ตัวเลขจาก กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ส�านักวิจัยและความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ กรมป ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดูรายละเ อียดใน  

18 ภัยพิบัติ ความเสีย่งท่ีคนไทยต้องเจอ และวธิบีรหิารความเสีย่ง, อ้างแล้ว. 

หน้า 10.

13 แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย พ.ศ. 2547. ค้นเมื่อ 17 

กุมภาพันธ์ 2556, จาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี เว็บไซต์: http://th.wiki-

pedia.org/wiki/แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย_พ.ศ._2547

14 ทองเปลว กองจันทร์. 26 มกราคม 2555. สรปุบทเรยีนมหาอุทกภัย 2554. 

กรุงเทพฯ: กรมชลประทาน กระทรวงพลังงาน.

15 บันทึกเหตกุารณ์มหาอุทกภัยปี 2554. 2554. ค้นเมือ่ 17 กมุภาพันธ์ 2556, 

จาก คลังข้อมูลสภาพน�้า เว็บไซต์: http://www.thaiwater.net/current/

menu.html

16 ธีระสารภาพปิดเขื่อนรอเกี่ยวข้าว. 11 พฤศจิกายน 2554. ไทยโพสต์.

17 กฟผ.ชี้ 5 ปมข้อสังสัย ข้อเท็จจริงเรื่องการระบายน�้าฯ. 3 พฤศจิกายน 

2554. กรุงเทพธุรกิจ.

18 ผังเมือง กทม. ซัดกลุ่มทุนรุกฟลัดเวย์ ขวางทางน�้า. 11 พฤศจิกายน 

2554. ไทยโพสต์.

19 สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ และคณะ. 20 เมษายน 2555. การศึกษาทาง

ระบาดวทิยาของผู้ถกูไฟฟ้าดดูเสยีชวีติ จากระบบเฝ้าระวงัผู้เสยีชวีติ ในภาวะ

น�้าท่วม เหตุการณ์มหาอุทกภัย ประเทศไทย สิงหาคม-ธันวาคม 2554. 

รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจ�าสัปดาห์, 43(15): 225-232.

20 ผู้ว่าฯกทม. ประกาศ “บางเขน” เขตอพยพ-งดักฎหมายพิเศษคุม้กนัประตู

ระบายน�้า. 1 พฤศจิกายน 2554. ข่าวสด.

21 ใช้อ�านาจมาตรา 31 “ปู” ไม้แขง็ สัง่ กทม.-เปิดคลอง. 22 ตุลาคม 2554. 

ข่าวสด.

22 คอลัมน์ที่ 13: น�้าประปา. 2 พฤศจิกายน 2554. ข่าวสด. หน้า 6.

23 ขยะตกค้างวันละ 1.2 หมื่นตัน “ผู้ว่าฯกทม.” บอกปีใหม่จะไม่ไปฉลอง

ที่ไหนหากดูดน�้าและเก็บขยะไม่หมด. 3 ธันวาคม 2554. มติชน.

24 ธนาคารโลกเผยเศรษฐกิจไทยเสยีหาย 1.4 ล้านล้านบาท. 26 พฤศจิกายน 

2554. ไทยโพสต์.

25 ดวงกมล แสงจันทร์. 28 พฤศจิกายน 2554. ธนาคารโลกประเมินไทย

ต้องใช้งบประมาณฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังน�้าลดกว่า 700,000 ล้านบาท.  

ค้นเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2556, จาก ส�านักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ 

เวบ็ไซต์: http://nntworld.prd.go.th/PrintNews.php?mnewsid=25541128

0162&tb=N255411

26 ศูนย์สนับสนุนการอ�านวยการและการบริหารสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย 

และดินโคลนถล่ม (ศอส.). 20 มกราคม 2555. รายงานสรุปสถานการณ์

อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ฉบับที่ 132. [เอกสารอัดส�าเนา]. 

27 ‘มหาอุทกภัย’ เสียหายยับ 1 ล้านล้าน. 21 พฤศจิกายน 2554. กรุงเทพ

ธุรกิจ. 

28 กทม.ซ้อมจ่ายเงินเยียวยาน�้าท่วม. 16 มกราคม 2555. คมชัดลึก.

29 “ปลอด” ไอเดียบรรเจิด ชูซ้อมซิงเกิ้ลคอมมานเป็น “ย่ิงลักษณ์โมเดล”. 

31 สิงหาคม 2555. ไทยรัฐ.

30 ศูนย์เมขลา ศูนย์ป้องกันวิกฤติน�้า กรมทรัพยากรน�้า กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 26 เมษายน 2555. การบริหารจัดการภัยแล้งปี 

2555. [เอกสารอัดส�าเนา]. หน้า 1.

31 กรมอุตุนิยมวิทยา. ม.ป.ป. หนังสืออุตุนิยมวิทยา: ภัยแล้ง. ค้นเม่ือ 20 

กุมภาพันธ์ 2556, จาก เว็บไซต์: http://www.tmd.go.th/info/info.

php?FileID=71

32 ปีน้ี “ล�าปาง”เจอท้ังน�้าท่วม-แล้งหนัก ชี้ขณะโซนเหนือเจอน�้าป่า โซนใต้

ต้องขอ “ฝนเทียม”. 5 กันยายน 2555. ASTV ผู้จัดการออนไลน.์ 

33 กรมหมอดินเร่งวางแผนจัดการปัญหาภัยแล้ง. 3 มกราคม 2554.  

คมชัดลึก. 

34 ณฏัฐพัชร์ ทัศนรุง่เรอืง. 27 กนัยายน 2555. กสทช.ล้อมคอก ออกประกาศ

สื่อท�าแผนรองรับภัยพิบัติ. ค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2556, จาก ส�านักข่าว 

อิศรา เว็บไซต์: http://www.isranews.org/ข่าว/56-isranews/16669-2012- 

09-27-11-16-54.html

35 ครม.เห็นชอบ ตั้ง “คณะกรรมการบริหารจัดการน�้าและอุทกภัย (กบอ.)” 

ดูแลปัญหาน�้าเบ็ดเสร็จ. 7 กุมภาพันธ์ 2555. ค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2556, 

จาก Siam Intelligence เว็บไซต์: http://www.siamintelligence.com/

water-flood-management-committee/

36 รัฐส่งมอบเครื่องติดตามสถานการณ์น�้า. 19 กรกฎาคม 2555. คมชัดลึก. 

37 ครม.อนุมัติ 3.9 พันลบ.บริหารน�้าท่วม. 5 มิถุนายน 2555. คมชัดลึก. 

38 ปชช.หวั่น ‘รบ.’ ใช้เงินกู้แก้น�้าท่วมไม่โปร่งใส. 8 มีนาคม 2555.  

คมชัดลึก.

39 ผุด ‘กองทัพมด’ดูแล ‘เด็ก-ครอบครัว’เยียวยาผู้ประสบภัยน�้าท่วม  

แก้ ‘โรคซึมเศร้า-คิดสั้น’. 28 พฤศจิกายน 2554. ข่าวสด. 

40 หมอประเวศ เสนอ 6 แนวทางรับมือภัยพิบัติ จัดการภัยสุขภาวะ ชี้ไทย

ประสบภัยพิบัติขั้นวิกฤติ ย�้าทุกฝ่ายร่วมมือ ชุมชน-ท้องถิ่นเป็นแกนกลาง.  

2 กุมภาพันธ์ 2555. ค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2556, จาก สมัชชาสุขภาพ 

เว็บไซต์: http://www.samatcha.org/?q=node/448

5. สู่ทศวรรษที่สองของการปฏิรูประบบสุขภาพ
1 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. 2547. 3 ปีบนเส้นทางปฏิรูปสุขภาพแห่งชาติ. 

นนทบุรี: ส�านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ, หน้า 9.

2 ซึ่งหมายถึง ความรู้ท่ัว รู้เท่าทันและความเข้าใจอย่างแยกได้ในเหตุผล 

แห่งความด ีความชัว่ ความมปีระโยชน์และความมโีทษ ซึง่น�าไปสูค่วามมจิีต

อันดีงามและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

3 ประเวศ วะสี. 2545. ยุทธศาสตร์เขย้ือนสังคมไทยออกจากโครงสร้าง

มรณะ. นนทบุรี: ส�านักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ, หน้า 11.

56-02-089_001-196_Thai_new4-4_J.indd   184 4/4/13   6:40 PM



185ภาคผนวก

4	 เป็นประกาศคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต	ิประกาศในราชกจิจานุเบกษา	

เล่มที่	126	ตอนพิเศษ	175	ง	วันที่	2	ธันวาคม	2552,	หน้า	57.

5	 อ�าพล	จินดาวัฒนะ.	2554.	เหลียวหลังแลหน้า สู่สมัชชาสุขภาพทศวรรษ

ที่ 2.	นนทบุรี:	ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ,	หน้า	72-79.

6	 อ�าพล	จินดาวัฒนะ.	2551.	ถามมา ตอบไป เข้าใจ สช..	นนทบุรี:	

ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ,	หน้า	37.

7 การแบ่งกลุ่มเครือข่าย สมัชชาสุขภาพครั้งที่ 5.	ค้นเมื่อ	5	พฤศจิกายน	

2555,	จาก	ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	เว็บไซต์:	http://

nha2012.samatcha.org/content/การแบ่งกลุ่มเครือข่าย

8 มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งท่ี 2 ปี 2552 ในมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 

20 กรกฎาคม 2553.	ค้นเมื่อ	4	ธันวาคม	2555,	จาก	สมัชชาสุขภาพ

เว็บไซต์:	http://www.samatcha.org/?q=node/517

9	 อ�าพล	จินดาวัฒนะ,	2554,	อ้างแล้ว.	หน้า	50-51,	63-65.	และ	มติคณะ

รัฐมนตรี วันท่ี 29 พฤษภาคม 2555.	ค้นเม่ือ	4	ธันวาคม	2555,	จาก	

สมัชชาสุขภาพ	เว็บไซต์:	http://www.samatcha.org/

10	ศรีนิตย์	ศรีอาภรณ์.	17	กรกฎาคม	2555.	สภาพัฒน์ฯ ชี้มติสมัชชา

สุขภาพแค่เสือกระดาษ ราชการไม่รับลูก.	ค้นเมื่อ	6	ธันวาคม	2555,	จาก	

ศูนย์ข่าวเพื่อชุมชน	ส�านักข่าวอิศรา เว็บไซต์:	http://isranews.org/กระแส

ชุมชน/การศึกษา-ระบบสุขภาพ/item/7737-2012-07-17-13-54-16.html

11	นวลน้อย	ตรรีตัน์	และแบ๊งค์	งามอรณุโชติ.	2555.	การเมืองและดลุอ�านาจ

ในระบบหลกัประกนัสขุภาพถ้วนหน้า.	นนทบุร:ี	สถาบันวจัิยระบบสาธารณสขุ,	

หน้า	25.

12 ประวัติและการท�างานของสวรส.	ค้นเม่ือ	10	พฤศจิกายน	2555,	จาก	

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	เว็บไซต์:	http://www.hsri.or.th/about/

success-story

13 20 ปี สวรส. กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสุขภาพไทย.	ค้นเมื่อ	

10	พฤศจิกายน	2555,	จาก	สถาบันวจัิยระบบสาธารณสขุ	เวบ็ไซต์:	http://

www.hsri.or.th/about/past-contribution

14 ความเป็นมาและโครงสร้างองค์กร.	ค้นเมื่อ	10	พฤศจิกายน	2555,	จาก	

สถาบันวจัิยระบบสาธารณสขุ	เวบ็ไซต์:	http://www.hsri.or.th/about/intro-

duction

15	ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.	2554.	รายงานประจ�าปี 2554: 

รายงานสานพลงั 4.	นนทบุร:ี	ส�านักงานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาต,ิ	หน้า	

15-16,	20.

16	ส�านกังานกองทุนสนับสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ.	2555.	1 ทศวรรษ สสส. 

มุ่งมั่นสู่สังคมสุขภาวะ.	กรุงเทพฯ:	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 

สุขภาพ,	หน้า	60.

17	ได้แก่	ส�านัก	1	สนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก	ส�านัก	2	สนับสนุน

การควบคมุปัจจัยเสีย่งทางสขุภาพ	ส�านัก	3	สนับสนุนสขุภาวะชมุชน	ส�านัก	

4	สนับสนุนสุขภาวะเด็ก	เยาวชน	และครอบครัว	ส�านัก	5	ส�านักรณรงค์

สื่อสารสังคม	ส�านัก	6	ส�านักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม	ส�านัก	7	

สนับสนุนการพัฒนาระบบสขุภาพ	ส�านัก	8	สนับสนุนสขุภาวะองค์กร	ส�านัก	

9	สนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ	รวมท้ังส�านักพัฒนานโยบายและ

ยุทธศาสตร์	และส�านักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

18	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ,	อ้างแล้ว.	หน้า	71.

19	ส�านักงานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต.ิ	2555.	รายงานการสร้างหลกัประกนั

สขุภาพถ้วนหน้า ประจ�าปี 2554.	กรงุเทพฯ:	ส�านักนโยบายและแผน	ส�านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,	หน้า	5,	16.

20	ประกันสุขภาพถ้วนหน้า	30	บาท	ยุคใหม่	แบบไหน-อย่างไร..น่ารู ้.	 

22	กันยายน	2555.	เดลินิวส์.	ค้นเมื่อ	2	พฤศจิกายน	2555,	จาก	เว็บไซต์:	

http://www.dailynews.co.th/article/223/156487

21 “ร่วมจ่าย 30 บาทรักษาโรค” ดีเดย์ 1 ก.ย. นี้-21 กลุ่มได้สิทธิยกเว้น. 

13	สิงหาคม	2555.	ค้นเมื่อ	15	สิงหาคม	2555,	จาก	ประชาไท	เว็บไซต์:	

http://www.prachatai3.info/journal/2012/08/42022

22	อ�าพล	จินดาวัฒนะ,	2554,	อ้างแล้ว.	หน้า	50.

23	นวลน้อย	ตรีรัตน์	และแบ๊งค์	งามอรุณโชติ,	อ้างแล้ว.	หน้า	53-55.

24	ใบตองแห้ง.	19	มกราคม	2555.	เพื่อไทยจะถลุง 30 บาท.	ค้นเมื่อ	2	

กันยายน	2555,	จาก	ประชาไท	เว็บไซต์:	http://prachatai.com/jour-

nal/2012/01/38831

25	นวลน้อย	ตรีรัตน์	และแบ๊งค์	งามอรุณโชติ,	อ้างแล้ว.	หน้า	57-60.

26	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	62-72.

27	ประกอบด้วย	กองทุนประกันสุขภาพถ้วนหน้า	ผู้มีสิทธิ	48	ล้านคน	มีงบ

ประมาณ	2,755.60	บาทต่อหัว	รวมเป็น	132,268.8	ล้านบาท	กองทุนประกนั

สังคม	มีสมาชิก	9.4	ล้านคน	ค่ารักษาพยาบาล	2,500	บาทต่อหัว	รวม	

23,000	ล้านบาท	ข้าราชการท้องถิ่นและครอบครัว	80,000	คน	อีก	9,000	

ล้านบาท	และสวัสดิการข้าราชการ	มีประมาณ	5	ล้านคน	ค่าใช้จ่ายรายละ	

14,000	บาทต่อคน	รวม	7	หมื่นล้านบาท	จาก	ทีม	Special	Scoop.	20	

กันยายน	2555.	แพทย์เปิดศึกชิงเงินประกันสุขภาพ	2.3	แสนล้านบาท	 

เบื้องหลัง!	ทักษิณได้ประโยชน์เนื้อๆ.	ASTV ผู้จัดการออนไลน.์	ค้นเมื่อ	16	

พฤศจิกายน	2555,	จาก	เว็บไซต์:	http://www.manager.co.th/Home/

ViewNews.aspx?NewsID=9550000116029

10 สถานการณ์เด่นในรอบปี

1.	 วิวาทะแห่งปีว่าด้วยการรับจ�าน�าข้าวของรัฐบาล 
ยิ่งลักษณ์	ชินวัตร

1	 พณ.เลง็ขายข้าวจีทูจี	7	ล้านตนั.	14-16	กมุภาพันธ์	2556.	ฐานเศรษฐกจิ, 

33(2818).

2	 ทวี	มีเงิน.	10	พฤศจิกายน	2555.	ใครต้นคิด...ท�าไมต้องคิด	‘จ�าน�าข้าว’.	

ข่าวสด.	

3	 เรื่องเดียวกัน.	

4	สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย.	19	ตุลาคม	2555.	ข้าว	เงิน	

ชาวนา-ผลกระทบนโยบายจ�าน�าข้าว.	TDRI Factsheet.	

5	 ธนาคารโลกชี้ไทยปี	56.	20	ธันวาคม	2555.	ข่าวหุ้น.	

6	 พณ.เล็งขายข้าวจีทูจี	7	ล้านตัน,	อ้างแล้ว.

7	 พิษจ�าน�าข้าวทุกเมล็ด	ระบายไม่ดีมีสิทธิ	‘พัง’.	18	กรกฎาคม	2555.	

โพสต์ทูเดย์.

8	 ‘จีน’	ตอกจีทูเจ๊ียะ!	ทูตชีไ้ม่มสีญัญา-แอลซข้ีาวมาร์คเตอืนกระทบสมัพันธ์.	

1	ธันวาคม	2555.	ไทยโพสต์.	

9	 คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาต.ิ	2555.	รูล้กึ รูจ้รงิ จ�าน�าข้าว.	กรงุเทพฯ:	

คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ,	หน้า	15.

10 ผ่ารหัสร้อน..	G-to-G	ขันชะเนาะวิกฤติการคลังรักษาสภาพเศรษฐกิจ 

ปี	56.	5-8	มกราคม	2556. สยามธุรกิจ, (1366).
11	เปิดจีทูจี	9	เดือนแค่	6.4	แสนตัน.	30	พฤศจิกายน	2555.	กรุงเทพ

ธุรกิจ.	

12	พณ.เล็งขายข้าวจีทูจี	7	ล้านตัน,	อ้างแล้ว.

13	11	เดือนปี	55	ส่งออกข้าวไทยลดลง	37	เปอร์เซ็นต์จากปี	54.	21	

ธันวาคม	2555.	มติชน.	ค้นเมื่อ	22	มกราคม	2556,	จาก	เว็บไซต์:	http://

www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1356082861&grpid=03

&catid=03
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14 ‘บุญทรง’ ขอ 3 ปีจ�าน�าข้าวช่วยยกระดับชีวิตชาวนา. 8 ธันวาคม 2555. 

ข่าวสด. 

15 เปิด 9 กลโกง ‘จ�าน�าข้าว’ ชาวนา-โรงสี-จนท.รัฐร่วม. 27 กรกฎาคม 

2555. กรุงเทพธุรกิจ. 

16 พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์. 6 ธันวาคม 2555. จาก ‘นิธิ เอียวศรีวงศ์’  

ถึง 2 นักวิจัย ว่าด้วยโครงการรับจ�าน�าข้าว. ค้นเม่ือ 12 มกราคม 2556, 

จาก ประชาไท เวบ็ไซต์: http://www.prachatai3.info/journal/2012/12/44079

17 ความเห็นของ ยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ใน นิด้าล่าชื่อยื่น

นายกฯ ยุติจ�าน�าข้าวชี้ประเทศเสียหาย-ชาวนาไม่ได้ประโยชน์ - พาณิชย์ยัน

ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ. 20 กันยายน 2555. กรุงเทพธุรกิจ.

18 พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์, อ้างแล้ว

19 นักวิชาการมองต่างมุม ‘จ�าน�าข้าว’. 2 ตุลาคม 2555. ข่าวสด.

20 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, อ้างแล้ว.

21 พิษจ�าน�าข้าวทุกเมล็ด ระบายไม่ดีมีสิทธิ ‘พัง’. 18 กรกฎาคม 2555. 

โพสต์ทูเดย์.

22 พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์, อ้างแล้ว.

23 นิธิ เอียวศรีวงศ์. 5 พฤศจิกายน 2555. เปลี่ยนประเทศไทยด้วยการรับ

จ�าน�าข้าว. มติชน. 

24 ผู้ส่งออกข้าวหวัน่ปีน้ียอดตดิลบ 38% โดนคูแ่ข่งไล่บ้ี-วอนรฐัรือ้จ�าน�าราคา. 

16-18 มกราคม 2555. ประชาชาติธุรกิจ.

25 อนัญชนา สาระคู. 20 กุมภาพันธ์ 2555. ส่งออกข้าวไทยทรุดฮวบเอกชน

กุมขมับ-รัฐเดินหน้าดันราคาจ�าน�า. คมชัดลึก.

26 ทวี มีเงิน. 22 พฤษภาคม 2555. ‘ไทยเสียแชมป์’ ไม่เท่าชาวนาเสียหาย. 

ข่าวสด.

27 อนัญชนา สาระคู. 1 ตุลาคม 2555. ตีแผ่ปัญหาจ�าน�าข้าว (ทุกเม็ด)...

สร้างวิบากกรรมสู่ “คนไทย”. คมชัดลึก.

28 เจ๊งข้าวไม่เกิน 5 หมื่นล. 13 กรกฎาคม 2555. โพสต์ทูเดย์.

29 ดูรายละเอียดการค�านวณใน นิพนธ์ พัวพงศกร และอัมมาร สยามวาลา. 

26 พฤศจิกายน 2555. เปลี่ยนประเทศไทยด้วยการรับจ�าน�าข ้าว:  

ข้อเท็จจริงส�าหรับ อ.นิธิ และประชาชน. ไทยโพสต์. 

30 นิธิ เอียวศรีวงศ์. 3 ธันวาคม 2555. เปลี่ยนประเทศไทยด้วยการรับจ�าน�า

ข้าว (อีกที). มติชน. 

31 พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์, อ้างแล้ว. 

32 พาณิชย์ ภูมิพระราม. 15 ธันวาคม 2555. เมื่อ “นิธิ-เกษียร” มองตลาด

ข้าวไม่วิบัติ?!. ASTV ผู้จัดการสุดสัปดาห์.

33 ปากค�าชาวนา ‘ประกัน-จ�าน�า’ ยอมจ�ากัดโควตาหวังช่วยลดทุจริต.  

26 สิงหาคม 2555. กรุงเทพธุรกิจ. จากการสัมภาษณ์ชาวนาชี้ให้เห็นว่า  

การปลูกและขายข้าวยังคงเป็นไปอย่างหลากหลาย เกษตรกรในภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือปลูกข้าวหลายประเภท ปลูกข้าวเหนียวไว้บริโภคเอง  

ปลูกข้าวหอมมะลิเพื่อขายให้กับทางการและมีบางรายแบ่งข้าวไว้บริโภคเอง

34 นิพนธ์ พัวพงศกร และอัมมาร สยามวาลา, อ้างแล้ว.

35 นิธิ เอียวศรีวงศ์, 3 ธันวาคม 2555, อ้างแล้ว.

2. ผลกระทบของการเจรจาการค้าเสรีด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญาต่อระบบยาของประเทศ

1 นายกฯ เผยนานาชาติชื่นชม หนุนหลักประกันสุขภาพไทย. 1 ตุลาคม 

2555. มติชน. 

2 ลดความเหลือ่มล�า้ เพ่ิมความเป็นธรรม “3 กองทุนสขุภาพ” รบัความท้าทาย 

ในอนาคต. 2555. จุลสาร HSRI Forum, 1(6, พฤศจิกายน): 3-7.

3 3 กองทุนชี้ต้องเร่งท�าราคายากลาง หวั่นค่ายาพุ่งร้อยละ 6.6 ของจีดีพี. 

15 มีนาคม 2555. ASTV ผู้จัดการรายวัน.

4 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2555. 

ตาราง 4.9 สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ (ค่ายา ค่ารักษา) ต่อค่าใช้จ่าย

ของครวัเรอืนท้ังหมด (GDP) ปี พ.ศ. 2545–2554 รายปี. ค้นเมือ่ 8 มนีาคม 

2556, จาก ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิต เว็บไซต์: http://

social.nesdb.go.th/SocialStat/StatReport_Final.aspx?reportid=256&te

mplate=1R2C&yeartype=M&subcatid=18

5 Thitima. 19 สิงหาคม 2554. คนไทยบริโภคยาปี 53 พุ่งกว่าหน่ึงแสน

สามหมื่นล้าน เพ่ิมเร็วกว่าเศรษฐกิจและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ. ค้นเมื่อ  

8 มนีาคม 2556, จาก สถาบันวจัิยระบบสาธารณสขุ เวบ็ไซต์: http://www.

hsri.or.th/news/804

6 เดินหน้าสู่การควบคุมค่ายา ในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ. 

ตุลาคม 2555. จุลสาร HSRI Forum, 1(5): 3.

7 แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวงัและพัฒนาระบบยา คณะเภสชัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั. 2555. รายงานสถานการณ์ระบบยาประจ�าปี 2554. กรงุเทพฯ: 

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

8 ส�านักเลขาธิการคณะรฐัมนตร.ี 18 ธันวาคม 2555. มตคิณะรฐัมนตร ีเรือ่ง 

ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาท่ีปรกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ เรือ่ง 

การพัฒนาฐานข้อมูลสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ทางยาเพ่ือสนับสนุนการเข้าถึงยา

และความมั่นคงทางยา. 

9 พูนสิน วงศ์กลธูต (บรรณาธิการ). 2553. รายงานทีดีอาร์ไอ (ฉบับพิเศษ) 

เรื่อง การพัฒนาระบบสิทธิบัตรยาของไทย และการเตรียมการรองรับผล 

กระทบจากการเจรจาเขตการค้าเสรใีนประเดน็สทิธิบัตรยา, 18(83, มิถุนายน): 

5-7.

10 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา. 25 ตลุาคม 2555. ข้อมลูประกอบ

การแสดงความคดิเห็นต่อคณะกรรมาธกิารการสาธารณสขุ สภาผู้แทนราษฎร 

เรื่อง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อการบริหารจัดการยาและ

เวชภัณฑ์ภาครัฐ จากประเด็นข้อเรียกร้องการเปิดการเจรจาความตกลงทาง 

การค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป. [เอกสารอัดส�าเนา], หน้า 2-3.

11 เรื่องเดียวกัน.

12 จิราพร ลิ้มปานานนท์. 2549. วิเคราะห์ข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ในการ

เจรจาเอฟทีเอในบทว่าด้วยสทิธิบัตร. กรงุเทพฯ: หน่วยปฏิบัตกิารวจัิยเภสชัศาสตร์

สังคม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

13 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 25 ตุลาคม 2555, อ้างแล้ว. 

14 WHO-SEARO. March 2006. Briefing Note: Access to Medicine, 

Data Exclusivity and Other “TRIPS-PLUS” Measures.; UNDP/UNAIDS. 

May 2012. Briefing Paper: The Potential Impact of Free Trade 

Agreements on Public Health. 

15 ธุรกิจกุ้งทียูเอฟมั่นใจอี 56 เกินหมื่นล้าน. 10-12 มกราคม 2556.  

ฐานเศรษฐกิจ.

16 ส�านักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 22 พฤศจิกายน 

2555. หนังสือเวียนเลขที่ สศ 0001/2246 เรื่อง ความเห็นและข้อเสนอแนะ

ของสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง การจัดท�าความตกลง

ทางการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปที่จะมีผลกระทบต่อการเข้าถึงยา.

17 เอ็นจีโอจวก รบัฟังความเห็น “กรอบเอฟทีเอไทย-อียู” ส่อเค้าผักชโีรยหน้า. 

24 มกราคม 2556. ค้นเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2556, จาก ประชาไท เว็บไซต์: 

http://prachatai.com/journal/2013/01/44877

18 รฐัสภาเห็นชอบกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรไีทย-ยุโรป. 29 มกราคม 

2556. ค้นเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2556, จาก ส�านักข่าวไทย เว็บไซต์: http://

www.mcot.net/site/content?id=5107bd11150ba04f220000ad
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19 พาณิชย์เตรียมพร้อมเจรจาเอฟทีเออียู. 16 ธันวาคม 2555. ไทยรัฐ.

20 คจคส. แนะรฐัเจรจาอียูต้องไม่ยอมรบัทรปิส์พลสัหวัน่ผูกขาดยา. 24 ธนัวาคม 

2555. ค้นเมื่อ 8 มีนาคม 2556, จาก ประชาธรรม เว็บไซต์: http://www.

prachatham.com/detail.htm?code=n2_24122012_01

3. ขึ้นค่าแรง 300 บาท ลดความเหลื่อมล�้าหรือท�าลาย
เอสเอ็มอี ค�าตอบที่รอการพิสูจน์

1 โดยค�านึงถึง (1) การใช้จ่ายตามอัตภาพ ได้แก่ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม  

ค่าเช่าท่ีอยู่อาศัย ค่าสาธารณูปโภค ค่ารักษาพยาบาลและยา ค่าใช้จ่าย 

ส่วนตัว และค่ายานพาหนะ (2) ค่าใช้จ่ายในการผ่อนช�าระท่ีอยู่อาศัย เงิน

ท�าบุญ และค่าใช้จ่ายเพ่ือการบันเทิงและพักผ่อน และ (3) ระดับท่ี 

เหมาะสมตามผลิตภาพของแรงงาน วัดจาก Real GDP ต่อจ�านวน 

การจ้างงาน ใน สมศจี ศิกษมัต. ม.ป.ป. ผลกระทบของการปรับขึ้นค่าจ้าง 

ขัน้ต�า่เป็น 300 บาท. ม.ป.ท.: ฝ่ายสถิตแิละข้อสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย, 

หน้า 23-24. [เอกสารอัดส�าเนา].

2 พาณิชย์ฮ่ึมค่าแรงไม่มีผลกับราคาสินค้า แจง “เอสเอ็มอี” กระทบจ๊ิบๆ 

อุตฯ ขนาดใหญ่ผ่านฉลุย. 24 ธันวาคม 2555. ประชาชาติธุรกิจ.

3 ขบวนแรงงานบีบนายกฯ ขึน้ค่าแรง 300 บาท. 18 มกราคม 2555. โพสต์

ทูเดย์. 

4 ยึดเพื่อนบ้านขยายฐานผลิต ภาคธุรกิจหันพึ่งค่าแรงถูก หนีเข้า “กัมพูชา-

เวียดนาม-พม่า” คึกคัก. 12 มีนาคม 2555. กรุงเทพธุรกิจ. 

5 ฟ้องระงับค่าจ้าง 300 บาท 42 บริษัทย่ืนฟ้องศาลปกครองขึ้นค่าแรง 

ขั้นต�่าขัดกฎหมาย. 16 มีนาคม 2555. กรุงเทพธุรกิจ. 

6 ดีเดย์ค่าแรง 300 บาท ‘รายได้ไล่ตามค่าครองชีพ’. 31 มีนาคม 2555. 

ฐานเศรษฐกิจ. 

7 ขึ้นค่าแรง 300 บาท บวกมากกว่าลบ อนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วย

รัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน. 26 มีนาคม 2555. สยามรัฐ. 

8 เปิดผลส�ารวจค่าจ้าง 300 นายจ้าง-แรงงาน เจ็บท้ังคู.่ 5 กรกฎาคม 2555. 

กรุงเทพธุรกิจ.

9 โพลธุรกิจบัณฑิตย์หวั่น SMEs สู้ค่าแรง 300 บ.ไม่ไหว วอนรัฐฯ เร่งดูแล

ต้นทุนผลิต. 31 กรกฎาคม 2555. ASTV ผู้จัดการออนไลน์. 

10 กระทบซมึลกึ...สงัคมไทย ผลพวงค่าแรง 300-เงนิเดอืน 15,000. 3 กนัยายน 

2555. ประชาชาติธุรกิจ. 

11 นักเศรษฐศาสตร์ 64% ชี้รัฐบาลท�าไม่ถูก ปรับค่าแรง 300 บาททั่วปท.. 

24 กันยายน 2555. ASTV ผู้จัดการออนไลน์. 

12 “โต้ง” เผย 4 ปัจจัยหลักขับเคลื่อน ศก.ไทย ผ่านกลไกค่าแรง 300  

เป็นตัวเชื่อม. 20 พฤศจิกายน 2555. ASTV ผู้จัดการออนไลน์. 

13 ขึ้นค่าจ้างขั้นต�่า 300 บ./วัน ลดความเหลื่อมล�้าในสังคมได้หรือยัง?.  

9 พฤษภาคม 2555. ประชาชาติธุรกิจ. 

14 300 บาทกับภาระใหม่ของรัฐ. 9 เมษายน 2555. มติชน. 

15 ท�าไมการเพ่ิมค่าจ้างขั้นต�่า จึงจะเป็นผลดีแก่เศรษฐกิจไทย. 17 ตุลาคม 

2555. ประชาชาติธุรกิจ. 

16 ณัฏฐพัชร์ ทัศนรุ่งเรือง. 8 มกราคม 2556. ครม. ปล่อย 16 มาตรการ

ช่วย SMEs บรรเทาปรับขึ้นค่าจ้าง 300 บาท. ค้นเมื่อ 9 มกราคม 2556, 

จาก ศูนย์ข่าวสารนโยบายสาธารณะ ส�านักข่าวอิศรา เว็บไซต์: http:// 

isranews.org/multi-dimensional-reform/2011-12-08-05-21-57/191-

thaireform/18671-มาตรการการคลังและการเงินเพ่ือบรรเทาผลกระทบจาก 

ขึ้นค่าจ้างขั้นต�่า-300-บาท.html

17 เอกชนเมิน 16 มาตรการอุ้ม 300. 9 มกราคม 2556. กรุงเทพธุรกิจ. 

18 300 บาทกับภาระใหม่ของรัฐ. 9 เมษายน 2555. มติชน. 

19 สมศจี ศิกษมัต, อ้างแล้ว.

4. สุขภาพคนไทยบนเส้นทางสู่ ‘สังคมไทยไร้แร่ใยหิน’
1 วิทยา กุลสมบูรณ์ และรุจินาถ อรรถสิษฐ (บรรณาธิการ). 2555. บท

เรยีนการขบัเคลือ่นสงัคมไทยไร้แร่ใยหิน. กรงุเทพฯ: ศนูย์พัฒนาวชิาการและ

กลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, หน้า 10-11.

2 เรื่องเดียวกัน, หน้า 40.

3 Kazan-Allen, Laurie. 2012. Global Asbestos Panorama 2012: 

Questions and answers. Retrieved 22 January 2013, from Inter-

national Ban Asbestos Secretariat website: http://ibasecretariat.

org/lka-global-asbestos-panorama-questions-answers.php

4 ศกึกระเบ้ืองผสมแร่ใยหินไครโซไทล์ยังยืดเย้ือ ‘โอฬาร’ ย่ืนเรือ่งผ่านกรรมาธิการ

ให้นายกยับยั้ง. 19 มิถุนายน 2555. พิมพ์ไทย. 

5 วิทยา กุลสมบูรณ์ และรุจินาถ อรรถสิษฐ (บรรณาธิการ), อ้างแล้ว.  

หน้า 42.

6 ศกึกระเบ้ืองผสมแร่ใยหินไครโซไทล์ยังยืดเย้ือ ‘โอฬาร’ ย่ืนเรือ่งผ่านกรรมาธิการ

ให้นายกยับยั้ง, อ้างแล้ว.

7 ผู้บรโิภคชีแ้ผนยกเลกิแร่ใยหินภายใน 5 ปีนานเกิน หวัน่คนไทยเสีย่งมะเรง็

เพ่ิม. 4 กรกฎาคม 2555. ค้นเมื่อ 30 มกราคม 2556, จาก ส�านักข่าว 

อิศรา เว็บไซต์: http://www.isranews.org/ข่าว/item/7508--5-.html

8 รายงานการติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพ

แห่งชาติ ครั้งที่ 3 มติ 1 มาตรการท�าให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน. 2555. ค้น

เมื่อ 30 มกราคม 2556, จาก สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เว็บไซต์: http://

www.samatcha.org/?q=node/757

9 เอกชนฝืนมติ ครม. ลอบน�าเข้าแร่ใยหิน. 31 มกราคม 2555. กรุงเทพ

ธุรกิจ. 

10 สุชาดา น่ิมนวล. 26 พฤศจิกายน 2555. จับตาย้ือเวลาบังคับใช้ ก.ม. 

ห้ามน�าเข้า-ผลิตแร่ใยหิน. กรุงเทพธุรกิจ. 

11 ทีแบนแฉสือ่รฐัโฆษณาเท็จ ‘แร่ใยหิน’ ไม่ก่ออันตราย. 26 ธนัวาคม 2555. 

คมชัดลึก.

12 องค์การอนามยัโลกร่วม สธ. ต้านเอกชนน�าเข้า ‘แร่ใยหิน’. 25 พฤษภาคม 

2555. กรุงเทพธุรกิจ. 

13 ไทยน�าเข้า “แร่ใยหิน” สูงเป็นอันดับ 4 ของโลก. 20 กุมภาพันธ์ 2555. 

ASTV ผู้จัดการออนไลน.์

14 ดวงกมล สจิรวัฒนากุล. 29 ตุลาคม 2555. เครือข่าย ‘ที-แบน’ วัดใจ

รัฐบาลยกเลิกน�าเข้า ‘ใยหิน’ สิ้นปี 55. กรุงเทพธุรกิจ.

15 ส�านักโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อม กรมควบคมุโรค กระทรวง

สาธารณสขุ. ม.ป.ป. สถานการณ์แร่ใยหินในประเทศไทย. ค้นเมือ่ 30 มกราคม 

2556, จาก เว็บไซต์: http://www.envocc.org/html/modules.

php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=11

16 19 ปีเคเดอร์ แรงงานปลอดภัยแร่ใยหิน. 20 พฤษภาคม 2555. เดลินิวส์.

17 100 นักวชิาการโลกจ้ีนายกฯเลกิแร่ใยหิน. 31 พฤษภาคม 2555. กรงุเทพ

ธุรกิจ.

18 ‘ไครโซไทล์’ ยังไงแน่? ‘พิสูจน์ให้ชดั’ เลกิใช้-ใช้ต่อ...ได้หมด. 25 กนัยายน 

2555. เดลินิวส์.

19 ก่อต้ังขึ้นเพียง 2 ปี ได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมไครโซไทล์นานาชาติ 

ซึ่งมีผู้ผลิตไครโซไทล์ในต่างประเทศเป็นสมาชิก

20 ถอดรหัส ‘แร่ใยหิน-ไครโซไทล์’ ประเด็นร้อนอุตสาหกรรม ‘กระเบ้ือง

หลังคา’. 2-5 กุมภาพันธ์ 2555. ประชาชาติธุรกิจ. 

21 ยกเลกิใช้แร่ใยหินกระทบเศรษฐกจิหายกว่า 5 แสนล้าน. 6 ตลุาคม 2555. 

กรุงเทพธุรกิจ.
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22 กางแผนเลกิใช้แร่ใยหินในอีก 3-5 ปี. 5 กรกฎาคม 2555. ASTV ผู้จัดการ

รายวัน.

23 ความเห็นของ นพ.ประสิทธ์ิ ชัยรัตนะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่าย

การเมือง ใน สิรวุฒิ รวีไชยวัฒน์. 27 พฤศจิกายน 2555. วิกฤติแร่ใยหิน... 

ยิ่งแบนช้า โรคยิ่งรุมเร้า. ASTV ผู้จัดการรายวัน.

5. สังคมไทยยังอ่วมมลพิษอุตสาหกรรม
1 ตั้งบอร์ดจัดชั้นโรงงาน สกัดร้องทุกข์มลพิษเกลื่อน. 18-21 ตุลาคม 2555. 

ประชาชาติธุรกิจ, (4463): 7.

2 ส�านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม. 2554. สรุปจ�านวนการรับเรื่อง 

ร้องเรยีนของประชาชนจ�าแนกตามช่องทางการร้องเรยีนส�านักงานปลดักระทรวง

อุตสาหกรรม รอบ 12 เดือน ของปีงบประมาณ 2554 (ตุลาคม 2553-

กันยายน 2554). ค้นเมื่อ 10 มกราคม 2556, จาก กระทรวงอุตสาหกรรม 

เว็บไซต์: http://www.industry.go.th

3 หน่วยข้อสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย ศูนย์ความเป็นเลิศแห่ง

ชาตด้ิานการจัดการสิง่แวดล้อมและของเสยีอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

สถิติอุบัติภัยวัตถุเคมี. ค้นเมื่อ 10 มกราคม 2556, จาก ฐานความรู้เรื่อง

ความปลอดภัยด้านสารเคมี เว็บไซต์: http://www.chemtrack.org/Stat-

Accident-Number.asp

4 ย้อนรอยพิพาทมาบตาพุด วิถีชีวิตท่ามกลางมลพิษ. 9 พฤษภาคม 2555. 

มติชน. 

5 จี้เปิดชื่อสารอันตราย-ชุมชน ซ. ร่วมพัฒนาร้องจ่ายชดเชย รื้อ ‘เตือนภัย’ 

มาบตาพุด. 15 พฤษภาคม 2555. กรุงเทพธุรกิจ. 

6 โครงการ “การสือ่สารความเสีย่งเพ่ือสขุภาพคนมาบตาพุด”. 15 พฤษภาคม 

2555. บันทึกการสมัมนาการสือ่สารความเสีย่งเพ่ือสขุภาพคนมาบตาพุด ครัง้

ที่ 2: กรณีอุบัติภัยเคมีของบริษัทบีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ�ากัด และบริษัท

อดิตยา เบอรล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ในนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด. นนทบุร:ี ศนูย์ประสานงานการพัฒนาระบบและกลไกการประเมนิ

ผลกระทบด้านสุขภาพ ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.).

7 ดีเอสไอฟันตัวการลักลอบท้ิงกากอุตสาหกรรมอันตราย. 29 พฤษภาคม 

2555. กรุงเทพธุรกิจ. 

8 ทิ้งสารพิษฉะเชิงเทรา พบสารก่อมะเร็งเกินมาตรฐาน. 8 กันยายน 2555. 

กรุงเทพธุรกิจ. 

9 ดีเอสไอฟันตัวการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมอันตราย, อ้างแล้ว.

10 กรนีพีซฯ พบหลกัฐานการท้ิงสารเคมีอันตรายนิคมฯ บางปู. 5 กรกฎาคม 

2555. เดลินิวส์.

11 ชาวปราจีนเต้น พบสารปรอทตกค้างในปลา-คนรอบพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม.  

6 มกราคม 2556. ค้นเมื่อ 10 มกราคม 2556, จาก ประชาไท เว็บไซต์: 

http://www.prachatai3.info/journal/2013/01/44608

12 หน่วยศึกษาและเฝ้าระวังมลพิษทางน�้า กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้. 

2555. รายงานกรณีศึกษาขบวนการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม. ค้นเมื่อ 10 

มกราคม 2556, จาก เว็บไซต์: http://www.greenpeace.org/seasia/th/

press/reports/Illegal-Waste-Dumping/

13 กรอ. เผยพบ 66 โรงงานลักลอบทิ้งของเสีย. 4 กันยายน 2555. โพสต์

ทูเดย์.

14 20 ปีมลพิษอุตสาหกรรมไทย: ปัญหาและการจัดการ. 28 มถินุายน 2555. 

[เอกสารประกอบการสัมมนา]. จัดโดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ โครงการนิติธรรม

สิง่แวดล้อม เครอืข่ายวางแผนและผังเมอืงเพ่ือสงัคม ส�านักงานคณะกรรมการ

สุขภาพแห่งชาติ และศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมใหญ่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์.

15 ระดมกึ๋นผ่าทางตัน 20 ปีในเขาวงกตมลพิษอุตฯ ไทย. 9 กรกฎาคม 

2555. มติชน. 

16 20 ปีมลพิษอุตสาหกรรมไทยกับ 24 ข้อเสนอนโยบายภาคประชาชน.  

29 มิถุนายน 2555. ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2556, จาก ประชาไท เว็บไซต์: 

http://prachatai.com/journal/2012/06/41316

17 20 ปีมลพิษอุตสาหกรรมไทย: ปัญหาและการจัดการ, อ้างแล้ว.

6. ‘พลังงาน’ ท�าไมคนไทยต้องจ่ายแพง?
1 ผลาญภาษ ี‘อุ้มดเีซล’ เกมซือ้ใจก่อนเลอืกต้ัง. 22 เมษายน 2553. บางกอก

ทูเดย์. 

2 ทีมข่าวเศรษฐกิจ. 16 มกราคม 2555. ขึ้นราคาพลังงานยกพวง ‘เบนซิน-

ดีเซล-ก๊าซ’ อั่งเปาจากใจ ‘รัฐบาลปู’. มติชน. 

3 เรื่องเดียวกัน.

4 แยกย้ายสลายการชุมนุม! ม็อบรถบรรทุกคัดค้านขึ้นราคา NGV บน 

ถ.วิภาวดี ยุติแล้วในช่วงค�่า. 9 มกราคม 2555. มติชน.

5 ถึงเวลาทบทวน...นโยบายพลังงานไทย?. 22 ตุลาคม 2555. มติชน. 

6 รัฐบาลตุ๊กตา (ไขลาน) กับราคาน�้ามัน. 17 พฤษภาคม 2555. สยามรัฐ. 

7 คณะกรรมาธิการศกึษาตรวจสอบเรือ่งการทุจรติและเสรมิสร้างธรรมาภิบาล 

วุฒิสภา. 2554. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ธรรมาภิบาลในระบบ

พลังงานของประเทศ ภาค 1 และภาค 2. กรุงเทพฯ: ส�านักกรรมาธิการ  

2 ส�านักเลขาธิการวุฒิสภา, หน้า 10.

8 เรื่องเดียวกัน, หน้า 9.

9 ผู้เชี่ยวชาญช�าแหละโจรปล้นพลังงาน ชี้ชัดไทยส่งออกรายใหญ่แต่คน 

ในชาติกลับจ่ายแพงสุด. 5 เมษายน 2555. ASTV ผู้จัดการออนไลน.์ 

10 เรื่องเดียวกัน.

11 ปตท. พลังไทย “เพ่ือไทย?”. 14-20 มกราคม 2555. ASTV ผู้จัดการ 

สุดสัปดาห์. 

12 ผ่านมาตรการตรึงราคาพลังงาน รากหญ้าอ่วมจ่ายหน้ีแทนคนเมือง.  

18 มิถุนายน 2555. กรุงเทพธุรกิจ. 

13 สมานฉันท์แรงงานไทยค้านขึ้นราคาก๊าซแอลพีจี. 19 ธันวาคม 2555.  

ค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2556, จาก ประชาไท เว็บไซต์: http://prachatai.

com/journal/2012/12/44284

14 เรื่องเดียวกัน.

15 การผูกขาดธุรกิจพลังงานไทยของ ปตท. และชะตากรรมคนไทย: ทีดีอาร์

ไอ. 25 มกราคม 2555. ฐานเศรษฐกิจ. 

16 โลกท่ีซับซ้อน: ปัญหาราคาก๊าซเอ็นจีวี “ไปไหนมา สามวาสองศอก”.  

16 มกราคม 2555. ASTV ผู้จัดการรายวัน. 

17 Energy Talk: นโยบายพลังงานแห่งชาติ. 16-18 กุมภาพันธ์ 2555.  

ฐานเศรษฐกิจ.

7. บทบาท กสทช. กับอนาคตกิจการวิทยุโทรทัศน์และ
โทรคมนาคมไทย

1 ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนท่ี 79 ก. 19 ธันวาคม 

2553. หน้า 11-56.

2 ส�านักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทัศน์ และกจิการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ. 2555. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี 2554. 

กรุงเทพฯ: ส�านักงาน กสทช., หน้า 40.

3 คลอดแล้ว!! 11 อรหันต์ ‘กสทช.’. 5 กันยายน 2554. คมชัดลึก.
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4 “มั่น” ขีดเส้นไทยต้องมี 3G ใน 6 เดือน หวั่นทีโอทีประเคน HSPA  

เอไอเอสผิดกม.. 24 มีนาคม 2551. ASTV ผู้จัดการออนไลน.์ ค้นเมื่อ 31 

มกราคม 2556, จาก เว็บไซต์: http://www.manager.co.th/telecom/

ViewNews.aspx?NewsID=9510000035098

5 กทช.มอง 3G ล้าหลัง เปิดใบอนุญาต 3.9G. 27 พฤษภาคม 2553. 

ASTV ผู้จัดการออนไลน์. ค้นเมือ่ 31 ธันวาคม 2556, จาก เวบ็ไซต์: http://

www .manage r . c o . t h / Te l e com/V i ewNew s . a s p x ?New s 

ID=9530000072992

6 สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์. 17 สิงหาคม 2555. กสทช. กับบทบาทการเป็น 

“ผู้จัดฮั้ว” ในการประมูลคลื่น 3G. ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2556, จาก ส�านัก

ข่าวออนไลน์ไทยพับลกิา เวบ็ไซต์: http://thaipublica.org/2012/08/nbtc-3g-

auction/

7 เรื่องเดียวกัน.

8 กสทช. แจงราคาประมูลเหมาะสมแล้ว AIS เสนอสูงสุด. 17 ตุลาคม 

2555. โพสต์ทูเดย์.

9 วิบากกรรม 3จี! คลังซัดผิดอี-ออคชั่นส่อฮ้ัว กสทช.โต้เป็นองค์กรอิสระ. 

21 ตุลาคม 2555. ไทยโพสต์.

10 “แกรมม่ี” กร้าวไม่ปลดล็อกจอด�า ลูกค้าทรูวิชั่นส์เซ็งอดดูบอลยูโร.  

3 มิถุนายน 2555. มติชน. 

11 กสทช.สั่งทรูวิชั่นส์ห้ามจอด�า ลูกค้าต้องได้ดูถ่ายทอดสดฟุตบอลยูโร.  

8 มิถุนายน 2555. โลกวันนี้.

12 แฟนทรหูมดลุน้ยูโร จอด�าสนิท ‘ยูฟ่า’ ไม่ยอมให้ถ่าย. 14 มถินุายน 2555. 

ไทยรัฐ.

13 สฤณี อาชวานันทกุล. 25 มิถุนายน 2555. ลิขสิทธ์ิ การกีดกันการค้า 

และบริการสาธารณะ: กรณีบอลยูโรจอด�า. กรุงเทพธุรกิจ.

14 พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์. 20 มิถุนายน 2555. ดราม่าจอด�าบอลยูโร: 

ลขิสทิธ์ิ สทิธิผู้บรโิภค และการแข่งขนัอย่างเสรแีละเป็นธรรม. กรงุเทพธุรกิจ.

15 กสท. ต่อเวลาทดลองออกอากาศวทิยุชมุชน อีก 300 วนั. 29 พฤศจิกายน 

2554. ค้นเมื่อ 31 มกราคม 2556, จาก ประชาไท เว็บไซต์: http:// 

prachatai.com/journal/2011/11/38075

16 พระวดัป่าสวดคว�า่บาตร กสทช. สัง่ลดก�าลงัส่งวทิยุธรรมะ. 3 พฤศจิกายน 

2555. ไทยรัฐ. 

17 ‘วิโรจน์ เปาอินทร์’ วอน ‘กสทช.’ ชะลอการการจับกุมวิทยุชุมชน.  

8 พฤศจิกายน 2555. ค้นเมือ่ 20 มกราคม 2556, จาก ประชาไท เวบ็ไซต์: 

http://prachatai.com/journal/2012/11/43559 

18 กลุม่วทิยุชมุชนฟ้อง กสทช. ต่อศาลปกครอง เหตุออกกฎสกดัขึน้ทะเบียน. 

19 ธันวาคม 2555. มติชน. 

19 ขยายเวลาใบอนุญาตทดลองท�าวทิยุ กสทช. ยืดวนัส่งเอกสารถงึ 18 ก.พ.. 

24 มกราคม 2556. เดลินิวส์.

20 กสท. อนุมัติใบอนุญาตกิจการวิทยุ-ทีวีแก่ผู้ประกอบการ. 28 มกราคม 

2556. เดลินิวส์.

21 วชิาญ อุ่นอก. เลขาธิการสหพันธ์วทิยุชมุชนแห่งชาต.ิ 28 มกราคม 2556. 

สัมภาษณ์. 

22 เสวนา: 1 ปี กสทช.: ความสมหวังและไม่สมหวังของสังคมไทย.  

30 ธันวาคม 2555. ค้นเมื่อ 31 มกราคม 2556, จาก ประชาไท เว็บไซต์: 

http://prachatai.com/journal/2012/12/44452

23 เสวนา: 1 ปี กสทช.: ความสมหวงัและไม่สมหวงัของสังคมไทย, อ้างแล้ว.

8. จงัหวัดจัดการตนเอง: เมื่อรากหญ้าประชาชนทา้ทาย
อ�านาจรัฐ

1 ณัฐกร วิทิตานนท์. 31 ธันวาคม 2552. 10 ปี การกระจายอ�านาจสู่ 

ท้องถิ่น (พ.ศ. 2543-2552): ฤาการเดินทางเพื่อกลับมา “หยุด” ตรงจุดเดิม. 

ค้นเมื่อ 17 มกราคม 2556, จาก ประชาไท เว็บไซต์: http://prachatai.

com/journal/2010/10/31342

2 เรื่องเดียวกัน.

3 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550. 24 สิงหาคม 2550.  

ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124 ตอนที่ 47 ก, หน้า 1-127.

4 “ภูเก็ต” ประกาศจัดตั้งสภาพลเมือง เดินหน้า “จังหวัดจัดการตนเอง”. 

19 กรกฎาคม 2555. ค้นเมื่อ 17 มกราคม 2556, จาก ประชาไท เว็บไซต์: 

http://prachatai.com/journal/2012/07/41640

5 ดูรายละเอียดใน ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และสุกรี หลังปูเต๊ะ. 2551. 

การปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้. รายงานโครงการ

วจัิยการปกครองท้องถิน่ในจังหวดัท่ีมคีวามหลากหลายทางชาตพัินธ์ุ. นครปฐม: 

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล. [เอกสารอัดส�าเนา].

6 คณะกรรมการปฏิรูป. 18 เมษายน 2554. ข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้าง

อ�านาจ ฉบับสมบูรณ.์ [เอกสารอัดส�าเนา].

7 ประเวศ วะสี. 4-10 มีนาคม 2554. “ปฏิรูปการบริหารประเทศ เพื่อลด

คอร์รัปชั่น ป้องกันรัฐประหาร สร้างความเป็นธรรม”. มติชนสุดสัปดาห์. 

31(1594): 49-50.

8 ช�านาญ จันทร์เรือง. 2554. มองญี่ปุ่น มองไทย. ค้นเมื่อ 20 มกราคม 

2556, จาก ประชาไท เวบ็ไซต์: http://prachatai.com/journal/2011/04/34113

9 สัมภาษณ์ ชัชวาล ทองดีเลิศ ประธานคณะกรรมการสถาบันการจัดการ

ทางสงัคม ใน “เชยีงใหม่มหานคร” ก้าวแรกของการยกเลกิอ�านาจส่วนภูมภิาค 

เพิ่มอ�านาจส่วนท้องถิ่น. 3 กรกฎาคม 2555. ค้นเมื่อ 22 มกราคม 2556, 

จาก โครงการอินเทอร์เน็ตเพ่ือกฎหมายประชาชน เว็บไซต์: http://ilaw.

or.th/node/1618

10 เคลื่อนไหวอย่างต่อเน่ือง: เชียงใหม่จัดการตนเอง. 5 มีนาคม 2553.  

ค้นเมื่อ 22 มกราคม 2556, จาก จังหวัดจัดการตนเอง.net เว็บไซต์: 

http://p-power.org/detail.php?p_id=2161

11 ช�านาญ จันทร์เรือง. 13 มิถุนายน 2555. เชียงใหม่มหานครพร้อมแล้ว. 

กรุงเทพธุรกิจ. 

12 “ภูเก็ต” ประกาศจัดตั้งสภาพลเมือง เดินหน้า “จังหวัดจัดการตนเอง”. 

19 สิงหาคม 2555. ค้นเมื่อ 22 มกราคม 2556, จาก ประชาไท เว็บไซต์: 

http://prachatai.com/journal/2012/07/41640

13 สุจารี ไชยบุญ. 1 กรกฎาคม 2555. 2555 มิถุนายน: คืนอ�านาจภูเก็ต

จัดการตนเอง. ไทยโพสต์.

14 เช่นท่ีปรากฏในงานของ ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และสุกรี หลังปูเต๊ะ. 

2551. การปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้. รายงาน

โครงการวจัิยการปกครองท้องถิน่ในจังหวดัท่ีมคีวามหลากหลายทางชาตพัินธ์ุ. 

นครปฐม: ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล. [เอกสารอัด

ส�าเนา]. 

15 พล.อ.ชวลิต แจงแนวคิด “นครปัตตานี” ใช้พลัง “ประชาชน” พัฒนา 

ให้เป็น “นูซันตาลา”. 3 ธันวาคม 2552. ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2556, จาก 

ประชาไท เว็บไซต์: http://prachatai.com/journal/2009/12/26852

16 อัคคชา พรหมสูตร. 2552. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการปัตตานีมหานคร พ.ศ..... ม.ป.ท.: โครงการการมีส่วนร่วมทาง 

การเมอืงเพ่ือการปกครองของภาคประชาชนในจังหวดัชายแดนภาคใต้. [เอกสาร

อัดส�าเนา].
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17 เครือข่ายประชาชนเพ่ือพัฒนาการมีส่วนร่วมทางการปกครองในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้, ศนูย์เฝ้าระวงัสถานการณ์ภาคใต้, คณะกรรมการภาคประชา

สงัคมชายแดนใต้, สถานวจัิยความขดัแย้งและความหลากหลายทางวฒันธรรม 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และส�านักสันติวิธีและ 

ธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า. 2555. ปัตตานีมหานคร: รูปแบบการ

ปกครองท้องถ่ินพิเศษภายใต้กฎหมายรฐัธรรมนูญ แนวทางแก้ปัญหาความขดัแย้ง 

อย่างสันติวิธี. ค้นเมื่อ 22 มกราคม 2556, จาก ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์

ภาคใต้ เว็บไซต์: http://www.deepsouthwatch.org/node/3444

18 เลขา เกลี้ยงเกลา. 15 ธันวาคม 2553. อีกครั้งกับ “นครปัตตานี” 8 

ความคาดหวงัของคนพ้ืนท่ีต่อรปูแบบการปกครองใหม่. ค้นเมือ่ 22 มกราคม 

2556, จาก ศนูย์ข่าวภาคใต้ ส�านักข่าวอิศรา เวบ็ไซต์: http://www.isranews.

org/south-news/Academic-arena/item/1927-8.html

9. แรงงานขา้มชาตกิบัระบบบรกิารสขุภาพของประเทศไทย
1 กฤตยา อาชวนิจกุล. 2555. การจ�าแนกประเภทแรงงานข้ามชาติจาก 

พม่า กัมพูชา และลาว. จดหมายข่าวประชากรและการพัฒนา, 33  

(1 ตุลาคม-พฤศจิกายน): 1-2.

2 ได้แก่ บันทึกข้อตกลงความร่วมมอืในการประสานเพ่ือการจ้างงาน ลงนาม

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของไทยและรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน

และสวสัดกิารสงัคมของลาว. 18 ตลุาคม 2545.; บันทึกข้อตกลงฯ ท่ีลงนาม

โดยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงแรงงานของไทยและรฐัมนตรกีจิการสงัคม แรงงาน 

การฝึกอาชพี และการฟ้ืนฟูเยาวชนของกมัพูชา. 31 พฤษภาคม 2546.; และ

บันทึกข้อตกลงฯ ท่ีลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานของไทยและ

รัฐมนตรีจากสหภาพเมียนมาร์. 21 มิถุนายน 2546.

3 โครงการสุขภาพคนไทย. 2554. คนไร้สัญชาติในประเทศไทยได้คืนสิทธิ

ประกันสุขภาพ: ท่าดีทีเหลว. สุขภาพคนไทย 2554 (หน้า 80). นครปฐม: 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

4 อึ้ง!แรงงานต่างด้าวทะลักไทย 4 ล้านคน. 16 ตุลาคม 2555. คมชัดลึก. 

5 ส�านักงานท่ีปรึกษาพันธมิตรสาธารณสุข และองค์การแพธ. 2556. การ

คาดประมาณประชากรต่างด้าวในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเพ่ือพัฒนาการจัด

บรกิารวางแผนครอบครวั อนามยัแม่และเดก็ และการเสรมิสร้างความครอบคลมุ

ของโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน. รายงานวิจัยเสนอต่อสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข.

6 กฤตยา อาชวนิจกุล และพันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร. 2548. 

ค�าถามและข้อท้าทายต่อนโยบายรัฐไทยในมิติสุขภาวะและสิทธิของแรงงาน

ข้ามชาติ. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
7 แรงงานข้ามชาตทิะลกัเข้าระบบสาธารณสขุไทย คกก. ก�าลงัคนด้านสขุภาพ

แห่งชาติ ระดมสมองภาคี เร่งหาทางออก. 15 ตุลาคม 2555. ค้นเมื่อ 11 

มกราคม 2556, จาก สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ เว็บไซต์: 

http://www.healthstation.in.th/action/viewarticle/327/

8 โดยเขียนหรือประทับตราด้วยหมึกแดงบนหัวบัตรรายงานผู้ป่วย (รง. 506 

หรอื รง. 507) ว่า ต่างชาติ 1 คอืผู้ป่วยชาวต่างชาติท่ีเข้ามาอยู่ในประเทศไทย 

ท้ังท่ีถูกต้องและไม่ถูกต้องตามกฎหมาย มีท่ีอยู่แน่นอนหรือไม่แน่นอน ไม่มี

บัตรต่างด้าว ไม่มีบัตรประชาชน หรือ ต่างชาติ 2 คือผู้ป่วยชาวต่างชาติ 

ที่อยู่ตามชายแดนไทย-พม่า ไทย-ลาว ไทย-กัมพูชา ไทย-มาเลเซีย ที่เข้ามา

รับการรักษาในสถานพยาบาลของไทยแล้วกลับออกไป รวมท้ังนักท่องเท่ียว 

ที่เข้ามาในประเทศไทยเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วกลับออกไป 

9 พสต. ถูกมองว่าเป็นแรงงานมีฝีมือ ซึ่งกระทรวงแรงงานไม่อนุญาตให้จ้าง 

จนในปี 2552 กบร. จึงอนุญาตให้องค์กรเอกชนจ้าง พสต. ได้ ส่วนหน่วย

งานของรัฐ กระทรวงแรงงานขอดูระเบียบก่อน อย่างไรก็ตาม หลังปี 2553 

แรงงานจังหวัดส่วนใหญ่อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนและจ้างเป็นพสต.ได้ สธ.จึง

ด�าเนินการได้ดขีึน้ จาก นพ.ชาญวทิย์ ทระเทพ รองปลดักระทรวงสาธารณสุข. 

15 มีนาคม 2556. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์.

10 บุษยรัตน์ กาญจนดิษฐ์. 14 ธันวาคม 2555. สถานการณ์การเข้าไม่ถึง

หลักประกันทางสังคมท่ีเหมาะสมกับแรงงานข้ามชาติ: มุมมองจากแรงงาน

ข้ามชาติ พ้ืนท่ีสมุทรสาคร เชียงใหม่ และระยอง. ค้นเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 

2556, จาก โครงการการพัฒนาสือ่สนับสนุนการขบัเคลือ่นขบวนการแรงงาน 

เว็บไซต์: http://voicelabour.org/สถานการณ์การเข้าไม่ถึง/

11 ชาญวทิย์ ทระเทพ. 2554. ยุทธศาสตร์และแนวทางการจัดการแก้ไขปัญหา

ผลกระทบของแรงงานข้ามชาติ บุตร และผู้ติดตามต่อปัญหาสุขภาพของ

แรงงานข้ามชาต ิผู้ตดิตาม และประชากรไทย. รายงานวจัิยเสนอต่อส�านักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.

12 กฤตยา อาชวนิจกลุ. 2550. ภาพรวมของประเทศ. ใน กฤตยา อาชวนิจกลุ 

(บรรณาธิการ). รฐัไทยกบัการปรบัเปลีย่นนโยบายเอดส์และอนามยัเจรญิพันธุ ์

ในกลุม่แรงงานข้ามชาต ิ(หน้า 17-52). นครปฐม: สถาบันวจัิยประชากรและ

สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

13 บอร์ดก�าลงัคนด้านสขุภาพวติกแรงงานต่างด้าวพุ่ง แนะหาทางดงึบุคลากร

เพื่อนบ้านเสริมทัพ. 3 พฤศจิกายน 2555. ค้นเมื่อ 11 มกราคม 2556, จาก 

ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เว็บไซต์: http://www.national-

health.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=487: 

2012-11-09-10-50-47&catid=3:newsflash&Itemid=72

14 ประกันสุขภาพคนต่างด้าว เริ่มพ.ค.นี้. 15 มีนาคม 2556. ไทยรัฐ.

15 นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข. 13 มีนาคม 

2556. สัมภาษณ์.

16 กฤตยา อาชวนิจกุล, 2550, อ้างแล้ว.

10. อุบัติเหตุและถนนอันตรายในประเทศไทย
1 น่าวิตก! คนไทยอัตราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด. 8 มีนาคม 

2555. มติชน. 

2 ศนูย์อ�านวยการความปลอดภัยทางถนน. 2552. แผนแม่บทความปลอดภัย

ทางถนน พ.ศ. 2552-2555. กรุงเทพฯ: ศูนย์อ�านวยการความปลอดภัยทาง

ถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.

3 ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล (บรรณาธิการ). 2554. รายงานสถานการณ์

อุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทย ปีพ.ศ. 2553. กรุงเทพฯ: มูลนิธิไทยโรดส์ 

และศูนย์วิจัยอุบัติเหตุแห่งประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย,  

หน้า 6.

4 กทม.ตื่นส�ารวจแก้จุดมรณะ โกวิทร�่าไห้รับศพ ‘น้องมายด์’. 11 สิงหาคม 

2555. มติชน. 

5 เก๋งตกทางด่วนอีกพุ่งลงแยก ’จตุโชติ’ หนุ่มบาดเจ็บสาหัส กทม.ติดตั้ง

กันชน. 21 สิงหาคม 2555. เดลินิวส์.

6 เก๋งซิ่งอัดแยกตัววายไฟลุกท่วม. 29 สิงหาคม 2555. ข่าวสด. 

7 70 ถนนจุดเสี่ยง เร่งปรับด่วน หวั่นซ�้ารอยน้องมายด์ ตปท.เลิกสร้าง  

“แยกตัววาย”. 11 สิงหาคม 2555. มติชน. 

8 เรื่องเดียวกัน.

9 เตือน ‘พระราม 6-ยมราช’. 12 สิงหาคม 2555. ข่าวสด. หน้า 1. 

10 เมื่อกรุงเทพฯ ป่วย? ชีวิตคนกรุงเสี่ยงกว่าท่ีคิด.... 21 สิงหาคม 2555. 

คมชัดลึก. 

11 อาทิตย์ เคนมี และวงศ์สุภัทร คงสวัสดิ์. 26 สิงหาคม 2555. ระวัง  

31 จุดเสี่ยง! อุบัติเหตุทางด่วนปีละพันราย. โพสต์ทูเดย์. 

12 กทม. ติดตั้งอุปกรณ์ลดแรงปะทะบริเวณทางแยกต่างระดับรัชวิภา.  

22 สิงหาคม 2555. ASTV ผู้จัดการออนไลน.์ 
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13 ห่วงถนน 155 จุดเสี่ยงทรุด กทม.เข้ม ‘สร้างตึก-วางท่อ’. 11 กันยายน 

2555. ข่าวสด. 

14	ผวาปีใหม่	‘เจ็บ-ตาย’	‘ถนนอันตราย’.	28	ธันวาคม	2552.	เดลินิวส์. 

15	เอนก	จินดาหลวง.	22	กรกฎาคม	2555.	ต�ารวจภูธรจังหวัดแพร่ เตรียม

ด�ำเนินกำรพื้นที่ 10 จุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง.	ค้นเมื่อ	22	มกราคม	

2556,	จาก	ส�านักประชาสมัพันธ์เขต	3	เชยีงใหม่	เวบ็ไซต์:	http://region3.

prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=120722093721

16	ขอนแก่นหารอืแก้ปัญหา	ดแูลถนนอันตราย	9	แห่ง	ป้องกนัการเกดิอุบัตเิหต.ุ	 

21	กรกฎาคม	2555.	แนวหน้า. 

17	รฟท.	จับมอื	อบต.	ลยุแก้อุบัตเิหตจุุดตดัรถไฟ.	16	มนีาคม	2555.	ไทยรฐั. 

18	ไพบูลย์	สุริยะวงศ์ไพศาล	(บรรณาธิการ),	อ้างแล้ว.	หน้า	57.

4 ผลงานดี ๆ เพื่อสุขภาพคนไทย

1. ลูกจ้างรับใช้ในบ้านได้รับสิทธิคุ้มครองเพิ่ม 7 ข้อ
‘แจ๋ว’	เฮมวีนัหยุด-ลาพักร้อน	ขูน่ายจ้างเบ้ียวเจอ	‘คกุ-ปรบั’.	14	พฤศจิกายน	

2555. ประชาชาติธุรกิจ.

‘เผดิมชัย’	เผยห้ามจ้างเด็กต�่ากว่า	15	ปีเป็นแจ๋ว.	14	พฤศจิกายน	2555.	
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192 สุขภาพคนไทย 2556

ส่วนที่ 1 ตัวช้ีวัดทางสุขภาพ

เกณฑใ์นการจัดท�า
รายงาน 
สุขภาพคนไทย 2556

กระบวนการท�างาน 

1. จัดประชุมระดมสมอง เพื่อก�าหนดกรอบแนวคิด

ความมั่นคงมนุษย์ ส�าหรับพิจารณาก�าหนด 

หมวดตัวชี้วัด 

2. ก�าหนดผู้เชีย่วชาญท่ีมคีวามรูร้อบในหมวดตวัชีว้ดั 

ท่ีก�าหนด และพิจารณาแหล่งข้อมูลท่ีน่าเชื่อถือ 

โดยเฉพาะที่มีการจัดเก็บทุกปี

3. ก�าหนดกรอบเวลาในการเขยีนบทความ ผู้เชีย่วชาญ 

รบัผิดชอบหลกัในแต่ละหมวด ได้ทราบถงึแนวทาง 

การเขียน วัตถุประสงค์ของการน�าเสนอแต่ละ

หมวดตวัชีว้ดั และข้อก�าหนดเวลาเบ้ืองต้นในการ

ค้นคว้าหาข้อมูล และจัดท�าเนื้อหา

4. ท�าการร ่างเน้ือหาตัวชี้วัดสุขภาพตามหมวด 

ที่ได้รับมอบหมาย

5. ประชุมพิจารณาร่างงานตัวชี้วัด เพ่ือพิจารณา

ความเหมาะสม ความครอบคลุมของเนื้อหาและ

ความซ�้าซ้อนของตัวชี้วัด โดยผ่านการประชุม 

คณะท�างานสุขภาพคนไทย และผู้ทรงคุณวุฒิ 

อ่านทบทวนหมวดตัวชี้วัดสุขภาพ โดยอ่านภาพ

รวมทุกหมวดในชดุตวัชีว้ดัสขุภาพคนไทย พร้อม

ให้ค�าแนะน�าในการปรับแก้ไขงาน

6. ส่งผลงานท่ีผ่านการแก้ไขจากผู้ทรงคณุวฒิุ ให้กบั 

ผู้เชี่ยวชาญอีกครั้ง เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง

ครบถ้วนของเนื้อหาและข้อมูล

เกณฑ์ในการจัดท�าเนื้อหาตัวช้ีวัด 

1. ค้นหาสาระส�าคัญ (Key message) ของหมวดที่จะน�าเสนอ เพื่อให้เนื้อหา

ไม่กระจัดกระจายในการน�าเสนอ

2. ค้นหาสถิติข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดแต่ละตัวท่ีคัดเลือก โดยเน้นข้อมูลรายปี  

เพื่อน�าเสนอแนวโน้มและรวมถึงผลการส�ารวจล่าสุด เพื่อให้เห็นสถานการณ์

3. เน้นรูปแบบ และเนื้อหาที่ง่ายต่อการอ่านและเข้าใจต่อผู้อ่านทุกกลุ่มวัย
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193ภาคผนวก

สถานการณ์พิเศษในรอบทศวรรษ  สถานการณ์เด่น 
ในรอบปี และ 4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย

เกณฑ์การเลือกสถานการณ์เด่น
•	 เป็นสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในช่วงปี	2555	ส่วน

สถานการณ์พิเศษในรอบ	10	ปี	เป็นเหตุการณ์

ที่ยืดเยื้อและคงอยู่ในสังคมไทย	

•	 มีผลกระทบอย่างส�าคัญต่อสุขภาพคนไทยใน	

วงกว้าง	ซึ่งผลกระทบหมายรวมถึงความมั่นคง

ปลอดภัยด้วย

•	 เป็นนโยบายท่ีส่งผลต่อสุขภาพท่ีมีผลบังคับใช้

หรือผลทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นในปีนี้ชัดเจน

•	 เป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

•	 เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากในรอบปี	

ส�ำหรับผลงำนดีๆ ของคนไทย เป็นเรื่อง

ของการประสบความส�าเร็จในการประดิษฐ์คิดค้น	

ความก ้ า วหน ้ าทางวิ ทยาการด ้ านสุ ขภาพ		

การค้นพบแนวทางใหม่ๆ	ท่ีเป็นผลดกีบัสขุภาพสงัคม	

และคนไทยโดยรวม

ส่วนที่ 3 เรื่องพิเศษประจ�าฉบับ

เกณฑ์การจัดล�าดับสถานการณ์เด่น
•	 ส�ารวจความคิดเห็นจากประชาชนท่ัวไป	โดยใช้แบบส�ารวจ

สถานการณ์ท่ีมีสถานการณ์ส�าคัญในสังคมไทยท้ังท่ีเป็นข่าว	

และไม่เป็นข่าว	เกิดขึ้นต้ังแต่ต้นปี	2555	จนถึง	ณ	เวลาท่ี	

ท�าการส�ารวจสถานการณ์	การเรียงล�าดับสถานการณ์ในแบบ

ส�ารวจจัดเรยีงโดยการจับสลาก	ซึง่ไม่ใช่การจัดส�าดบัความส�าคญั		

ส�าหรบัตวัเลอืกความคดิเห็นของประชาชน	แต่ละสถานการณ์

น้ันจะให้ความส�าคญั	โดยใช้มาตรวดัแบบประมาณค่า	(Rating	

Scale)	ของลิเคอร์ท	(Likert	Scale)	แบ่งระดับความคิดเห็น

เป็น	3	อันดับ	คือ	มาก	(คะแนน	=	3	คะแนน)	ปานกลาง	

(คะแนน	=	2	คะแนน)	และน้อย	(คะแนน	=	1	คะแนน)	

•	 การวิเคราะห์ข้อมูล	โดยการใช้โปรแกรมสถิติ	(SPSS)	เพื่อหา

ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	จากนั้นน�ามาเรียงล�าดับความส�าคัญ

•	 การตัดสินเลือกสถานการณ์เด่นประจ�าปีได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการชี้ทิศทางโครงการสุขภาพคนไทย

หัวข้อเรื่องพิเศษประจ�าฉบับมี	2	ลักษณะ	คือ	เรื่องท่ีเน้นกลุ่มเป้าหมาย	และ	เรื่องเฉพาะประเด็น	โดยอาจ	

มีการเลือกเรื่องแต่ละลักษณะสลับกันไปในแต่ละปี	ท่ีมาของเรื่องอาจจะพิจารณาเลือกจาก	10	สถานการณ์เด่นใน	

รอบปีที่ผ่านมาก็ได้

เกณฑ์ส�าคัญในการเลือก
เรื่องพิเศษประจ�าฉบับ 

1.	เป็นเรื่องที่มีความส�าคัญเชิงนโยบาย

2.	เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อประชาชน

3.	เป็นเรื่องท่ีมีประเด็นและมุมมองท่ี

หลากหลาย

กระบวนการท�างาน
1.	คณะกรรมการชี้ทิศทางประชุมเพ่ือเลือกหัวข้อเรื่องพิเศษประจ�าฉบับ	

ในแต่ละปี

2.	คณะท�างานสุขภาพคนไทยก�าหนดกรอบโครงร่างของรายงาน

3.	ติดต่อผู้เชีย่วชาญในแต่ละประเดน็	เพ่ือร่างเน้ือหารายงานในเชงิวชิาการ	

4.	คณะท�างานสุขภาพคนไทยประมวลและเรียบเรียงเน้ือหาทางวิชาการ	

ให้เหมาะสมกับการสื่อสารต่อสาธารณะ	และตรวจสอบความถูกต้อง	

กับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในประเด็นนั้นๆ	อีกครั้ง

5.	ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านทบทวนร่างเนื้อหารายงานและปรับแก้ไข	
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194 สุขภาพคนไทย 2556

คณะกรรมการช้ีทิศทาง ปี 2556
ประธาน

สุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ องค์กรชุมชนคลองขนมจีนอ�ำเภอเสนำ

กรรมการ
นพ.วิชัย โชควิวัฒน สถำบันพัฒนำกำรคุ้มครองกำรวิจัยในมนุษย์ 

นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข 

นพ.อ�ำพล จินดำวัฒนะ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพแห่งชำติ

นพ.พินิจ ฟ้ำอ�ำนวยผล ส�ำนักงำนพัฒนำข้อมูลระบบสุขภำพ 

ปำริชำต ศิวะรักษ์ นักวิชำกำรอิสระ 

เบ็ญจพร ฉัตรกุล ณ อยุธยำ ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ

พิภพ ธงไชย มูลนิธิเด็ก

ยุวดี คำดกำรณ์ไกล แผนงำนสร้ำงเสรมินโยบำยสำธำรณะท่ีด ีมหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ 

นพ.ชูชัย ศุภวงศ์ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนำ โครงกำรประเมินเทคโนโลยีด้ำนสุขภำพ 

รศ.ดร.วิทยำ กุลสมบูรณ์ แผนงำนคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ

ดร.ภญ.วลัยพร พัชรนฤมล ส�ำนักงำนพัฒนำนโยบำยสุภำพระหว่ำงประเทศ 

ดร.วรวรรณ ชำญด้วยวิทย์ มูลนิธิสถำบันวิจัยเพื่อกำรพัฒนำประเทศไทย 

นพ.ชำญวิทย์ วสันต์ธนำรัตน์ ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 

คณะท�างานโครงการสุขภาพคนไทย  
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

รศ.ดร.ชื่นฤทัย กำญจนะจิตรำ ผู้จัดกำรโครงกำร

รศ.ดร.ชำย โพธิสิตำ เรียบเรียงและประมวล เรื่องพิเศษ

รศ.ดร.กฤตยำ อำชวนิจกุล เรียบเรียงและประมวล สถำนกำรณ์เด่น

ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ เรียบเรียงและประมวล ตัวชี้วัดสุขภำพ

กุลวีณ์ ศิริรัตน์มงคล ประสำนงำน เรียบเรียงและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น

กุลภำ วจนสำระ ประสำนงำน เรียบเรียงและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น

ปำณฉัตร ทิพย์สุข ประสำนงำน เรียบเรียงและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น

สุภรต์ จรัสสิทธิ์ ประสำนงำน เรียบเรียงและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
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195ภาคผนวก

ผู้ทรงคุณวุฒิ ปี 2556
ทบทวนรายงานฉบับสมบูรณ์ 

นพ.สุวิทย์ วิบูลผลประเสริฐ ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

นพ.วิชัย โชควิวัฒน สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 

ปาริชาต ศิวะรักษ์ นักวิชาการอิสระ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้สัมภาษณ์ประเด็นปฏิรูปประเทศไทย
ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานสมัชชาปฏิรูป

สมพร ใช้บางยาง ประธานองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูป 

พิภพ ธงไชย มูลนิธิเด็ก

ผู้เช่ียวชาญตัวช้ีวัดความมัน่คงมนุษย์
รศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ภญ.ชุติมา อรรคลีพันธุ์ สำานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

ศ.ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

ศุภกิจ นันทะวรการ มูลนิธินโยบายสุขภาวะ

ทีมเขียนสถานการณ์เด่นร่างแรก

กรรณิการ์ กิจติเวชกุล 

กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล 

เกื้อเมธา ฤกษ์พรพิพัฒน์

จริยาภรณ์ กระบวนแสง 

จักรพันธุ์ กังวาฬ

จิรนันท์ หาญธำารงวิทย์  

ณัฐยา บุญภักดี

นพพร พวงสมบัติ

พิเชษฐ์ ยิ่งเกียรติคุณ

สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี

อดิศร เกิดมงคล

อวยพร แต้ชูตระกูล
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ขอบคุณจากใจ

การจัดทำารายงาน “สขุภาพคนไทย” สำาเรจ็ลงไดด้ว้ยความรว่มมอืและความสนบัสนุน

จากหลายฝ่าย ซึ่งทีมงานขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 

ขอขอบคุณคณะกรรมการชี้ทิศทางทุกท่านท่ีได้ให้ความเห็น ชี้แนะ ยกประเด็น

ถกเถยีงท่ีน่าสนใจ ตรวจสอบความถกูต้องของการนำาเสนอ และให้คำาแนะนำาต่างๆ ด้วย

ความเอาใจใส่ยิ่ง 

ขอขอบพระคุณผู ้ทรงคุณวุฒิ และผู ้เชี่ยวชาญทุกท่าน ท่ีกรุณาให้ข ้อมูล  

เรียบเรียง ปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนให้สัมภาษณ์เพ่ือให้รายงานฉบับน้ีมีเนื้อหาครบถ้วน 

หลากหลายไปด้วยความคิดเห็น และมุมมองใหม่ๆ 

ขอขอบพระคณุเป็นอย่างย่ิงสำาหรบันายแพทย์สวุทิย์ วบุิลผลประเสรฐิ นายแพทย์

วิชัย โชควิวัฒน และคุณปาริชาต ศิวะรักษ์ ท่ีได้กรุณาเป็นผู้อ่านทบทวน ปรับปรุง 

การใช้ภาษาให้ถูกต้อง เข้าใจง่าย เพื่อให้หนังสือเล่มนี้น่าอ่านมากยิ่งขึ้น

ขอขอบคุณสำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติท่ีได้เอ้ือเฟื้อภาพประกอบ

บทความปฏิรูปประเทศไทย 

ขอขอบคณุสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) และสำานักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่สนับสนุนการจัดพิมพ์

สุดท้ายน้ี ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านท่ีได้ติดตาม สะสม และประเมินคุณภาพ

หนังสือเล่มน้ีมาโดยตลอด ซึ่งเป็นกำาลังใจให้กับทีมงานท่ีจะพัฒนาคุณภาพของงาน 

ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

คณะทำางาน

เมษายน 2556
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