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ประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ได้มคีำาสัง่ที ่๑ / ๒๕๕๖ เมือ่วนัที ่๑๔ พฤษภาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมก�รขับเคลื่อนและติดต�มก�รดำ�เนินง�นต�มมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ 

(คมส.)โดยมี น�ยแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพล�  เป็นประธ�นคณะกรรมก�รขับเคลื่อนและติดต�มก�ร

ดำ�เนนิง�นต�มมตสิมชัช�สขุภ�พแหง่ช�ติ (คมส.) พรอ้มดว้ยผูท้รงคณุวฒุจิ�กทกุภ�คสว่น จำ�นวน ๑๙ คน 

เป็นกรรมก�รฯ มีเลข�ธิก�รสำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ เป็นกรรมก�รและเลข�นุก�ร กำ�หนดให้

มบีทบ�ทและหน�้ทีใ่นก�รว�งกลยทุธก์�รขับเคลือ่นและติดต�มก�รดำ�เนินง�นต�มมติสมชัช�สุขภ�พแหง่ช�ติ

ไปสู่ก�รปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม แสวงห�คว�มร่วมมือจ�กหน่วยง�น องค์กร และ ภ�คีเครือข่�ยในก�รขับเคล่ือน

และดำ�เนินง�นต�มมตสิมชัช�สขุภ�พแหง่ช�ติ ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นต�มมติสมัชช�สขุภ�พแหง่ช�ต ิและ

ร�ยง�นต่อสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ และคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (คสช.) เป็นระยะๆ ต�มคว�มเหม�ะสม 

รวมท้ังให้ข้อเสนอแนะและคำ�ปรึกษ�ต่อคณะกรรมก�รจัดสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ (คจ.สช.)  เก่ียวกับก�ร

พัฒน�ข้อเสนอเชิงนโยบ�ยเพื่อจะบรรจุเป็นระเบียบว�ระในสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ

ในก�รจัดก�รประชุมสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่�งวันที่ ๒๖ - ๒๘ มีน�คม 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้กำ�หนดให้มีก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต�มมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติต่อสม�ชิกสมัชช�

สุขภ�พ และก�รแลกเปล่ียนเรียนรู้ก�รขับเคล่ือนมติสมัชช�ฯ จำ�นวน ๑๐ มติ  ซ่ึงประกอบด้วย  ๑. มตินโยบ�ย

แห่งช�ตเิพือ่ก�รพฒัน�ระบบสขุภ�พในพืน้ทีพ่หวุฒันธรรมในจงัหวดัช�ยแดนภ�คใต ้ ๒. มตกิ�รปอ้งกนัผล 

กระทบตอ่สขุภ�วะและสงัคมจ�กก�รค้�เสรีระหว่�งประเทศ  ๓. มติก�รจัดก�รปัญห�ก�รฆ่�ตัวต�ย (สขุใจ...

ไม่คิดสั้น)  ๔. มติ ๓ ก�รจัดก�รภัยพิบัติธรรมช�ติโดยชุมชนเป็นศูนย์กล�ง  ๕. มติ ๔ ก�รบริห�รจัดก�ร

ทรัพย�กรลุ่มนำ้�ขน�ดเล็กอย่�งยั่งยืนโดยกระบวนก�รมีส่วนร่วมของเครือข่�ยและภ�คีทุกภ�คส่วน  ๖. มติ

คว�มปลอดภัยท�งอ�ห�ร : ก�รแก้ไขปัญห�จ�กส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืช  ๗. มติก�รปฏิรูประบบก�รวิเคร�ะห์

ผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อมและสุขภ�พ (EIA / EHIA)  ๘. มติก�ร พัฒน�กลไกและกระบวนก�รที่ส�ม�รถ

รับมือผลกระทบด้�นสุขภ�พจ�กก�รเข�้สู่ประช�คมอ�เซียน โดยเฉพ�ะอ�ห�รและสินค้�เกษตร  ๙. มติก�ร

จัดก�รสภ�พแวดล้อมรอบตัวเด็ก ๒๔ ช่ัวโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที และ  ๑๐. มติกลไกและกระบวนก�ร

สมัชช�สุขภ�พ

ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต�มมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติเล่มน้ี  จึงเป็นก�รรวบรวมคว�มก้�วหน้�ใน

ก�รขบัเคลือ่นและติดต�มดำ�เนนิง�นต�มมตสิมชัช�สขุภ�พแหง่ช�ตทิัง้ ๑๐ มตข้ิ�งตน้ ทีต้่องร�ยง�นในก�ร

ประชมุสมชัช�สขุภ�พแหง่ช�ต ิครัง้ที ่๖ ระหว�่งวนัที ่๒๖ – ๒๘ มนี�คม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึง่ผลก�รดำ�เนนิง�น

ทีเ่กดิขึน้ มคีว�มก�้วหน�้ทีแ่ตกต�่งกนั ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัปัจจยัท่ีเกีย่วขอ้งหล�ยสว่น จงึนบัเปน็บทเรยีนรู้ทีส่ำ�คญั

ในก�รพัฒน�แนวท�งก�รนำ�มติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติไปสู่ก�รปฏิบัติ  ที่รวมถึงก�ร บูรณ�ก�รก�รทำ�ง�น

ของหน่วยง�น องค์กรที่เกี่ยวข้อง  เพื่อสร้�งกระบวนก�รเรียนรู้ คว�มเข้�ใจและสำ�นึกร่วมด้วยคว�มเป็น

กลัย�ณมติร และพรอ้มทีจ่ะชว่ยกนัห�แนวท�งทีเ่หม�ะสมเพือ่นำ�มติสมชัช�สขุภ�พแหง่ช�ตไิปปฏบิตัไิดอ้ย�่ง

เป็นรูปธรรมร่วมกัน

คำานำา



สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) ขอขอบคุณคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (คสช.) 

คณะกรรมก�รขบัเคลือ่นและตดิต�มก�รดำ�เนินง�นต�มมติสมัชช�สขุภ�พแหง่ช�ติ (คมส.)  ท่ีเอือ้อำ�นวยก�ร

ร�ยง�นให้เป็นไปอย่�งร�บรื่น ขอขอบคุณทุกหน่วยง�น องค์กรและภ�คีเครือข่�ยที่ร่วมกันขับเคลื่อนมติ

สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติให้เป็นไปอย่�งต่อเน่ือง และหวังว่�เน้ือห�ในหนังสือเล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อเครือข่�ย

และส�ธ�รณะในก�รขับเคลื่อนและขย�ยผลต่อไป

            สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.)

                มีน�คม ๒๕๕๗





บทที่ ๑

บทนำา

อนุสนธิ มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำาหนดให้คณะกรรมการ

สขุภ�พแหง่ช�ต ิ(คสช.) จดัใหม้สีมชัช�สขุภ�พแหง่ช�ตอิย�่งนอ้ยปลีะ ๑ ครัง้ ซึง่ภ�ยหลงัทีพ่ระร�ช

บญัญติัสขุภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มผีลบงัคบัใช ้จงึไดม้กี�รจดัสมชัช�สขุภ�พแหง่ช�ตมิ�แลว้ จำ�นวน ๕ 

ครัง้  โดยเริม่ตัง้แต ่พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ มมีตสิมชัช�ฯ ทีส่ม�ชกิสมชัช�สขุภ�พแหง่ช�ตมิฉีนัท�มตไิปแลว้

รวม ๕๑ มติ และกำ�หนดให้ร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นต�มมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติในก�รประชุมสมัชช�

สขุภ�พแหง่ช�ตทิกุคร้ัง ซึง่ในก�รประชมุสมชัช�สขุภ�พแหง่ช�ต ิครัง้ที ่๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ สม�ชกิสมชัช�สขุภ�พ

แห่งช�ติมีมติให้มีก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น รวม ๑๐ มติ  ได้แก่

มติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำ�นวน ๑ มติ คือ

  ๑. มติ ๓ นโยบ�ยแห่งช�ติเพื่อก�รพัฒน�ระบบสุขภ�พในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัด 

ช�ยแดนภ�คใต้

มติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำ�นวน ๑ มติ คือ

  ๒. มติ ๙ ก�รป้องกันผลกระทบต่อสุขภ�วะและสังคมจ�กก�รค้�เสรีระหว่�งประเทศ

มติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำ�นวน ๓ มติ คือ

  ๓. มติ ๒ ก�รจัดก�รปัญห�ก�รฆ่�ตัวต�ย (สุขใจ...ไม่คิดสั้น) 

  ๔. มติ ๓ ก�รจัดก�รภัยพิบัติธรรมช�ติโดยชุมชนเป็นศูนย์กล�ง 

  ๕. มต ิ๔ ก�รบรหิ�รจดัก�รทรพัย�กรลุม่นำ�้ขน�ดเลก็อย�่งยัง่ยนืโดยกระบวนก�รมสีว่นรว่มของ

เครือข่�ยและภ�คีทุกภ�คส่วน

มติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำ�นวน ๕ มติ คือ

  ๖. มติ ๕ คว�มปลอดภัยท�งอ�ห�ร : ก�รแก้ไขปัญห�จ�กส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืช 

  ๗.  มติ ๖ ก�รปฏิรูประบบก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อมและสุขภ�พ (EIA / EHIA) 

  ๘. มติ ๘ ก�รพัฒน�กลไกและกระบวนก�รที่ส�ม�รถรับมือผลกระทบด้�นสุขภ�พจ�กก�ร

เข้�สู่ประช�คมอ�เซียน โดยเฉพ�ะอ�ห�รและสินค้�เกษตร

  ๙. มติ ๙ ก�รจัดก�รสภ�พแวดล้อมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที 

๑๐. มติ ๑๑ กลไกและกระบวนก�รสมัชช�สุขภ�พ

ดังนัน้  เพือ่ให้ก�รขบัเคลือ่นและตดิต�มก�รดำ�เนนิง�นต�มมตสิมชัช�สุขภ�พแหง่ช�ตเิปน็ไปอย�่งต่อ

เน่ืองและเป็นรูปธรรม จึงได้มีคำ�ส่ังคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ ท่ี ๑ / ๒๕๕๖ ลงวันท่ี ๑๔ พฤษภ�คม พ.ศ. 

๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมก�รขับเคลื่อนและติดต�มก�รดำ�เนินง�นต�มมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ (คมส.) 

(ภ�คผนวก) โดยมีน�ยแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพล�เป็นประธ�น และเลข�ธิก�รคณะกรรมก�รสุขภ�พ

แห่งช�ติเป็นกรรมก�รและเลข�นุก�ร มีหน้�ที่และอำ�น�จ ดังนี้
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๑. ว�งกลยุทธ์ก�รขับเคล่ือนและติดต�มก�รดำ�เนินง�นต�มมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติไปสู่ก�รปฏิบัติ

แบบมีส่วนร่วม

๒. แสวงห�คว�มรว่มมอืจ�กหนว่ยง�น องค์กร และภ�คีเครอืข่�ยในก�รขับเคลือ่นและดำ�เนินง�นต�ม

มติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ

๓. ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นต�มมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ และร�ยง�นต่อสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ 

และคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติเป็นระยะๆ ต�มคว�มเหม�ะสม

๔. ให้ข้อเสนอแนะและคำ�ปรึกษ�ต่อคณะกรรมก�รจัดสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติเกี่ยวกับก�รพัฒน�ข้อ

เสนอเชิงนโยบ�ยเพื่อจะบรรจุเป็นระเบียบว�ระในสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ

๕. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ คณะกรรมก�รจัดสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ และ

กลไกอื่นๆ เกี่ยวกับก�รดำ�เนินก�รต�มมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติต�มที่เห็นสมควร

๖. แต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รและคณะทำ�ง�นเพื่อดำ�เนินก�รต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องต�มคว�มจำ�เป็น

๗. หน้�ที่อื่นๆ ต�มที่คณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติมอบหม�ย

จ�กหน้�ท่ีและอำ�น�จท่ีได้กำ�หนดไว้ในคำ�สั่ง คสช. ข้�งต้น คมส.จึงได้ว�งกรอบก�รดำ�เนินก�รง�น 

เพื่อขับเคลื่อนและติดต�มก�รดำ�เนินง�นต�มมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติให้เป็นไปอย่�งต่อเน่ืองและเป็นรูป

ธรรมด้วยคว�มร่วมมือของทุกภ�คส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ คือ 

๑. คมส. ควรเปน็แกนหลกัในก�รเช่ือมประส�น และแสวงห�คว�มร่วมมือกับบุคคล หนว่ยง�นองคก์ร

และภ�คีเครือข่�ยต่�งๆ ในก�รขับเคลื่อนมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ

๒. คมส. สนับสนุนให้มีกิจกรรมขับเคลื่อนมติในแต่ละมติ  ได้แก่ 

๒.๑ สนับสนุนก�รทำ� mapping หน่วยง�น องค์กร ภ�คีเครือข่�ยท่ีเก่ียวข้อง  ร่วมกับ คณะทำ�ง�น

ขับเคลื่อนในแต่ละมติ 

๒.๒ สนับสนุนให้มีก�รประชุมบุคคล หน่วยง�น องค์กรท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง  ท้ังภ�ครัฐ ภ�คเอกชน 

ภ�คประช�สังคม อย่�งเป็นหุ้นส่วน โดยเน้นก�รกำ�หนดเป้�หม�ย และทำ�แผนปฏิบัติก�รร่วมกัน

๒.๓ สนับสนุนให้มีเวทีรับฟังคว�มคิดเห็น และก�รจัดก�รคว�มรู้จ�กก�รขับเคลื่อนมติ

๒.๔ สนับสนุนก�รจัดสมัชช�เฉพ�ะประเด็นในกรณีที่มติสมัชช�ฯ ให้ดำ�เนินก�ร 

๓. คมส. พัฒน�เคร่ืองมือติดต�มคว�มก้�วหน้�ในก�รติดต�มและประเมินผลก�รดำ�เนินง�นต�มมติ

สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ

๔. คมส. พิจ�รณ�และให้คว�มเห็นผลก�รทบทวนมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติครั้งที่ผ่�นม�

๕. คมส. สนับสนุนให้มีก�รสื่อส�รสังคม  เพื่อสร้�งคว�มเข้�ใจให้กับกลุ่มเป้�หม�ยต่�งๆ ด้วย  เช่น 

ก�รนำ�เสนอ Best Practices และอื่นๆ 

๖. คมส. โดย สช. ประส�นให้มีก�รสนับสนุนทรัพย�กร ได้แก่  วิช�ก�ร บุคล�กร และงบประม�ณ 

อย่�งเหม�ะสมในก�รขับเคลื่อนมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติฯ ของภ�คีเครือข่�ยต่�งๆ 

๗. คมส.นำ�เสนอก�รร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ฯ ในรูปแบบต่�งๆ เพ่ือนำ�เสนอต่อสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ 

และคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติเป็นระยะๆ ต�มคว�มเหม�ะสม

ทัง้นี ้ โดยค�ดว�่ผลทีจ่ะเกดิขึน้ คอื ก�รเกดิเวทขีองก�รแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และก�รมสีว่นรว่มในก�ร

ขบัเคลือ่นมตสิมชัช�ฯ อย�่งเปน็รปูธรรมของหนว่ยง�น องคก์ร ภ�คเครอืข�่ยต�่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัมตสิมชัช�

สุขภ�พแห่งช�ติ
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จ�กกรอบก�รดำ�เนินง�นข้�งต้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คมส.ได้มีก�รดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ ดังต่อไปน้ี 

๑. วิเคราะห์ และจัดกลุ่มกลไกขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ ใน ๓ ลักษณะ ได้แก่ 

๑.๑ มีกลไกที่เข้มแข็ง และชัดเจน 

๑.๒ มีกลไกขับเคลื่อนในภ�พรวมยังไม่ชัดเจน 

๑.๓ ยังไม่มีกลไกที่ชัดเจน

๒. วิเคราะห์ผู้เกี่ยวข้องตามมติสมัชชาสุขภาพแต่ละมติให้มีคว�มชัดเจน  

ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ 

๒.๑ ระดับ concern คือ  ผู้มีส่วนเก่ียวข้องแต่ละมติท่ีมีคว�มผูกพันกับปัญห�  มีคว�มสนใจและ 

คว�มตระหนัก ระดับนี้  จะต้องเชิญชวน และสร้�งคว�มร่วมมือ  ให้เข้�ม�เป็นผู้มีส่วนร่วมที่กระตือรือร้น 

(active participant)  เพื่อขับเคลื่อนมติสมัชช�ฯ ร่วมกัน 

๒.๒ ระดับ correspondent คือ ระดับที่มีลักษณะเหมือนกัน หม�ยถึง มีบทบ�ทหน้�ท่ี และ / 

หรอือ�จมีงบประม�ณ มีพ้ืนท่ี  มีคว�มตอ้งก�รทีอ่ย�กจะขบัเคลือ่น ไดแ้ก ่ เครอืข�่ยในพืน้ทีต่�่งๆ แตข่น�ด 

(scale) ไม่ใหญ่ถึงระดับช�ติ หรือมีบ�งหน่วยง�นที่อย�กจะรับผิดชอบ แต่ยังไม่รู้ว่�จะดำ�เนินก�รอย่�งไร 

ระดับนี้  เป็นระดับที่ยินดีที่จะตอบสนองคำ�ถ�มหรือโจทย์ที่เป็นไปต�มมติสมัชช�ฯ 

๒.๓ ระดบั commitment คอื ระดบัทีเ่ปน็ก�รตกลงรว่มกนั เปน็ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งหรอืภ�คสว่นท่ี

ต้องตกลงดำ�เนินก�รร่วมกัน โดยเฉพ�ะท้องถ่ินหรือหน่วยง�นร�ชก�ร และเม่ือมีคว�มชัดเจนในผู้เก่ียวข้อง

ของแต่ละมติแล้ว ก็จะใช้หลักก�รสนับสนุนเพื่อก�รขับเคลื่อนมติสมัชช�สุขภ�พอย่�งเหม�ะสมต่อไป

๓. กำาหนดหลักการสนับสนุนเพื่อการขับเคล่ือนมติสมัชชาสุขภาพ  ให้ได้อย่�งเหม�ะสมกับกลไก

ขับเคล่ือน และผู้เก่ียวข้องต�มมติสมัชช�ฯ อ�จเรียกง่�ยๆ ว่� หลักการ DENMARKS ประกอบด้วย 

●● D : Demonstration หม�ยถึง ก�รลงมือทำ�ให้เห็นรูปธรรมในพื้นที่ หรือกรณีตัวอย่�ง 

●● E : Encouragement หม�ยถึง ก�รหนุนเสริม ให้กำ�ลังใจ 

●● N : Networking & Supporting หม�ยถึง ก�รสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือและสนับสนุนเก้ือกูล 

●● M : Motivation หม�ยถึง ก�รสร้�งแรงจูงใจ  เพื่อกระตุ้นส่งเสริม 

●● A : Appreciation หม�ยถึง ก�รชื่นชมยินดี 

●● R : Recognition หม�ยถึง ก�รสร้�งก�รยอมรับ 

●● K : Knowledge Management หม�ยถึง ก�รจัดก�รคว�มรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ไปพร้อมกัน 

●● S : Social Communication หม�ยถึง ก�รสื่อส�รสังคม 

ซ่ึงห�กนำ�แนวท�งท้ัง ๓ ข้อข้�งต้น คือ นำ�ลักษณะของกลไกที่ขับเคลื่อนทั้ง ๓ ลักษณะ ระดับของ

ผู้เกี่ยวข้องแต่ละมติฯ และหลักก�ร DENMARKS ม�ผนวกด้วยกัน ก็จะส�ม�รถวิเคร�ะห์ได้ว่�มติสมัชช�

สุขภ�พฯ มติใดจะต้องดำ�เนินก�รอย่�งไร  จุดไหน กับใคร ซึ่งจะทำ�ให้ส�ม�รถนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติอย่�งเป็น

รูปธรรมได้อย่�งชัดเจนขึ้น 
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๔. วเิคราะหป์ระเภทของมตสิมชัชาสขุภาพฯ ทีม่คีว�มเหมอืน หรอืคว�มสอดคลอ้งของทัง้เนือ้ห�ส�ระ 

เป�้หม�ย และภ�คเีครอืข�่ยต่�งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ดว้ยก�รจดักลุม่มติสมชัช�สขุภ�พฯ  ท่ีผ่�นม� (พ.ศ. 

๒๕๕๑ - ๒๕๕๕) จำ�นวน ๕๑ มติ และผนวกกับมติสมัชช�ปฏิรูประดับช�ติ (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖) อกี ๒๑ 

มติ รวมทั้งสิ้น ๗๒ มติ  เป็น ๕ กลุ่มประเด็น ได้แก่ 

กลุ่มที่ ๑ ระบบสุขภ�พ ก�รแพทย์และส�ธ�รณสุข และปัจจัยที่กำ�หนดสุขภ�พ 

กลุ่มที่ ๒ สวัสดิก�ร คว�มปลอดภัย สุขภ�พ คุณภ�พชีวิต ของกลุ่มเป้�หม�ยเฉพ�ะ 

กลุ่มที่ ๓ เกษตรและอ�ห�ร 

กลุ่มที่ ๔ ทรัพย�กรและสิ่งแวดล้อม และ 

กลุ่มที่ ๕ กลุ่มอื่นๆ

๕. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

●■ ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๒๑ สิงห�คม พ.ศ. ๒๕๕๖ รวม ๙ มติ คือ 

๑) มติก�รจัดก�รภัยพิบัติธรรมช�ติโดยชุมชนเป็นศูนย์กล�ง 

๒) มติก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรลุ่มนำ้�ขน�ดเล็กอย่�งย่ังยืนโดยกระบวนก�รมีส่วนร่วมของ

เครือข่�ยและภ�คีทุกภ�คส่วน 

๓) มติเกษตรและอ�ห�รในยุควิกฤต

๔) มติคว�มปลอดภัยท�งอ�ห�ร : ก�รแก้ไขปัญห�จ�กส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืช 

๕) มติก�รพัฒน�กลไกก�รพัฒน�กลไกและกระบวนก�รที่ส�ม�รถรับมือผลกระทบด้�นสุขภ�พ

จ�กก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียนโดยเฉพ�ะอ�ห�รและสินค้�เกษตรที่เป็นอ�ห�ร 

๖) มติผลกระทบจ�กสื่อต่อเด็ก  เย�วชน และครอบครัว 

๗) มติก�รพัฒน�กลไกก�รมีส่วนร่วมเพ่ือสุขภ�วะของเด็ก เย�วชนและครอบครัว มติก�รแก้ปัญห�

วัยรุ่นไทยกับก�รตั้งครรภ์ไม่พร้อม 

๘) มติก�รจัดก�รสภ�พแวดล้อมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที 

๙) มติสุขภ�วะท�งเพศ : คว�มรุนแรงท�งเพศ ก�รต้ังครรภ์ท่ีไม่พร้อม และเร่ืองเพศกับเอดส์ / 

โรคติดต่อท�งเพศสัมพันธ์ 

●■ ครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่ ๕ กันย�ยน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๐) มติก�รจัดก�รปัญห�ก�รฆ่�ตัวต�ย (สุขใจ..ไม่คิดสั้น) 

●■ ครั้งที่ ๓  เมื่อวันที่ ๑๒ กันย�ยน พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๑) มติก�รป้องกันผลกระทบต่อสุขภ�วะและสังคมจ�กก�รค้�เสรีระหว่�งประเทศ 

●■ ครั้งที่ ๔  เมื่อวันที่ ๒๖ ตุล�คม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๒) มติก�รปฏิรูประบบก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อมและสุขภ�พ (EIA / EHIA) 

●■ ครั้งที่ ๕  เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิก�ยน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑๓) มตินโยบ�ยแหง่ช�ติเพือ่ก�รพฒัน�ระบบสขุภ�พในพืน้ทีพ่หวุฒันธรรมในจงัหวดัช�ยแดนใต้
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๖. แต่งตั้งคณะทำางานพัฒนาเคร่ืองมือเพ่ือประเมินความก้าวหน้ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

ต�มคำ�สั่ง คมส.ท่ี ๑ / ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ พฤศจิก�ยน พ.ศ. ๒๕๕๖ (ภ�คผนวก) ซึ่งมีน�ยแพทย์

ศุภกิจ ศิริลักษณ์ เป็นประธ�นคณะทำ�ง�น มีหน้�ท่ีและอำ�น�จในก�รออกแบบและสนับสนุนก�รใช้เคร่ืองมือฯ 

วิเคร�ะห์ผลก�รประเมินคว�มก้�วหน้�ก�รดำ�เนินง�นต�มมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติและร�ยง�นผลก�รประเมิน

คว�มก้�วหน้�ต่อ คมส. 

๗. สนบัสนนุการขบัเคลือ่นของหนว่ยงาน องคก์ร และภาคเีครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งในก�รขบัเคลือ่นมติ

สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ  ได้แก่ 

●● จัดทำ�เอกส�ร  เรื่อง “แม่วัยรุ่น : ชีวิตที่เลือกได้” ซึ่งเป็นองค์คว�มรู้จ�กก�รถอดบทเรียนมติ

สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติก�รป้องกันปัญห�วัยรุ่นไทยกับก�รตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม 

ด้วยก�รรวบรวมข้อมูลจ�กสื่อต่�งๆ รวมท้ังก�รสัมภ�ษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้อง และก�รนำ�เสนอให้เห็น

เรื่องร�วของก�รนำ�มติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติไปขับเคลื่อนในพื้นที่ 

●● จดัเวทปีรกึษ�ห�รอืเพือ่ขบัเคลือ่นมตไิปสูก่�รปฏบิตั ิ ไดแ้ก ่มตกิ�รจดัระบบและโครงสร�้งเพือ่

ส่งเสริมก�รเดินและก�รใช้จักรย�นในชีวิตประจำ�วัน มติก�รแก้ไขปัญห�ผลกระทบจ�กโรงไฟฟ้�ชีวมวล 

มติก�รจัดก�รสภ�พแวดล้อมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที 

●● สนับสนุนมูลนิธิเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน (ภ�คเหนือ)และภ�คีเครือข่�ยในพื้นที่ดำ�เนินก�ร

สรปุบทเรียน และก�รจัดทำ�ขอ้เสนอเพือ่ก�รพฒัน�กลไกคณะทำ�ง�นคว�มรว่มมอืภ�คประช�ชนแกไ้ขปญัห�

ไฟป่� - หมอกควัน อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่ 

●● จัดทำ�แผนก�รขบัเคลือ่นมตสิมชัช�สขุภ�พแหง่ช�ต ิครัง้ที ่๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ มติก�รแกไ้ขปญัห�

ผลกระทบจ�กโรงไฟฟ้�ชีวมวล ร่วมกับหน่วยง�น องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

●● สนับสนุนก�รทำ�ง�นของภ�คียุทธศ�สตร์ในมติท่ีสำ�คัญ  ได้แก่  (๑) มติก�รควบคุมกลยุทธ์

ก�รตล�ดอ�ห�รท�รกและเด็กเล็ก สนับสนุนคณะทำ�ง�นหลักและคณะทำ�ง�นย่อย ได้แก่ คณะทำ�ง�นกฎหม�ย 

คณะทำ�ง�นวิช�ก�ร และคณะทำ�ง�นสื่อส�รส�ธ�รณะ ทั้งน้ีมีเป้�หม�ยสู่ก�รจัดทำ� พ.ร.บ. ก�รตล�ดอ�ห�ร

ท�รกและเด็กเล็ก พ.ศ..... และก�รศึกษ�วิจัยก�รล�คลอด ๑๘๐ วัน (๒) มติก�รป้องกันปัญห�วัยรุ่นไทย

กับก�รต้ังครรภ์ที่ไม่พร้อม ทั้งนี้มีเป้�หม�ยเพื่อก�รขย�ยเครือข่�ยที่เกี่ยวข้องกับมตินี้  รวมถึง ก�รจัดทำ� 

ร่�ง พ.ร.บ. ส่งเสริมอน�มัยก�รเจริญพันธ์ุแห่งช�ติ พ.ศ .... (๓) มติก�รจัดก�รภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นศูนย์กล�ง 

สนับสนุนงบประม�ณก�รดำ�เนินง�น ๑ ปี (๑ กรกฎ�คม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๓๐ มิถุน�ยน พ.ศ.๒๕๕๖) มีผล

ก�รดำ�เนินง�น ได้แก่ ก�รจัดต้ังเครือข่�ยภัยพิบัติชุมชน ก�รยกร่�งร�ยละเอียดก�รแก้ไขปรับปรุงแผนป้องกัน

และบรรเท�ส�ธ�รณภัยแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ และก�รจัดทำ�ข้อเสนอโครงก�รเครือข่�ยชุมชนท้องถ่ิน

จดัก�รตนเองด้�นภัยพบิติัธรรมช�ต ิ(๔) สนบัสนนุคณะทำ�ง�นจดัก�รขอ้มลูประเดน็สมชัช�สขุภ�พแหง่ช�ต ิ 

“กรณีเด็กไทยกับไอที” จัดประชุมสัมมน�วิช�ก�รและเครือข่�ยคนทำ�ง�นเพื่อขับเคลื่อนมติสมัชช�สุขภ�พ

แหง่ช�ติประเด็น “เด็กไทยกบัไอที” และก�รประชมุวพิ�กษแ์นวท�งและคำ�แนะนำ�สำ�หรบัประช�ชนเกีย่วกบั

ก�รใช้สื่อไอทีที่เหม�ะสม 

๘. การจัดทำาระบบจัดเก็บข้อมูลเก่ียวกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และเส้นท�งก�รขับเคล่ือนของมติ 

ด้วยก�รพัฒน�เมนู “ขับเคลื่อนมติ” ใน www.samatcha.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์หนึ่งของสำ�นักง�น

คณะกรรมก�รสุขภ�พ นำ�เสนอคว�มก้�วหน้�ก�รดำ�เนินง�นร�ยมติฯ เป็นร�ยเดือน ครอบคลุมทั้ง ๕๑ มติ
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นอกจ�กนี ้คมส. ยงัไดก้ำ�หนดรูปธรรมในท�งปฏิบตัสิำ�หรบัก�รขบัเคลือ่นและตดิต�มก�รดำ�เนนิง�น

ต�มมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ใน ๓ เส้นท�ง คือ (๑) ใช้หลักก�รก�รวิเคร�ะห์ผู้เกี่ยวข้องต�มมติสมัชช�

สุขภ�พ ควบคูไ่ปกบัหลกัก�รสนบัสนนุเพือ่ก�รขบัเคลือ่นมตสิมชัช�สขุภ�พ (DENMARKS) กบัมตสิมชัช�

สุขภ�พฯ ทุกมติ (๒) นำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.)  เพื่อ

พิจ�รณ�สัง่ก�รหนว่ยง�นท่ีเกีย่วขอ้งดำ�เนนิก�รอนัจะเป็นก�รเพิม่คว�มแขง็แรง (strengthen) ใหก้บัขอ้เสนอ

ท่ีจำ�เป็น และ (๓) ทบทวนมติสมัชช�สุขภ�พฯ คร้ังท่ีผ่�นๆ ม� ในกรณีท่ีพบว่�สถ�นก�รณ์มีก�รเปล่ียนแปลง 

มติสมัชช�ฯ มีปัญห�ในก�รปฏิบัติ หรือมีข้อห่วงใยจ�กทุกฝ่�ยท่ีเก่ียวข้อง โดยอ�จนำ�เข้�สู่ก�รเป็นระเบียบว�ระ

ใหม่ ซึ่งเป็นไปต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รจัดสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๖
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ศูนย์อำ�นวยก�รบริห�รจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ (ศอ.บต.) สถ�บันวิจัยระบบสุขภ�พภ�คใต้ (สจรส. 

ภ�คใต้) มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ มห�วิทย�ลัยอิสล�มยะล� มห�วิทย�ลัยนร�ธิว�สร�ชนครินทร์ เครือข่�ย

สมัชช�สุขภ�พในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ และเครือข่�ยรัฐศ�สตร์ รัฐประศ�สนศ�สตร์ภ�คใต้  ได้ร่วมกัน

พัฒน�นโยบ�ยแห่งช�ติเพ่ือก�รพัฒน�ระบบสุขภ�พในพ้ืนท่ีพหุวัฒนธรรม เพ่ือเสนอต่อสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ 

ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีข้อเสนอแนวท�งก�รพัฒน�ระบบสุขภ�พในพื้นท่ีพหุวัฒนธรรมในจังหวัด

ช�ยแดนภ�คใต้ จึงมีมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  เห็นชอบกับข้อเสนอแนวท�งก�รพัฒน�ระบบสุขภ�พในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัด

ช�ยแดนภ�คใต้ ต�มภ�คผนวกแนบท้�ยมตินี้

ข้อ ๒ ขอให้เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ 

ข้อ ๒.๑ นำ�เสนอต่อคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ ดำ�เนินก�รผลักดันข้อเสนอเพ่ิมแนวท�ง

ก�รพัฒน�สุขภ�พก�ย สุขภ�พจิต ระบบสุขภ�พในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ ทั้งด้�น

ก�รบรหิ�รจัดก�ร บคุล�กร ก�รศกึษ� เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม เพือ่ใหร้ฐับ�ลกำ�หนดเปน็นโยบ�ย

แห่งช�ติ

ขอ้ ๒.๒ เผยแพร ่ประส�น สนับสนุนและผลกัดันใหห้น่วยง�นของรฐั องค์กรวิช�ก�ร องคก์ร 

วชิ�ชพี ภ�คเอกชน และภ�คประช�สงัคมในทกุภ�คสว่น ทกุระดบั ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเฉพ�ะในพืน้ทีช่�ยแดน

ภ�คใต้ ปฏบิติัต�มขอ้เสนอแนวท�งก�รพฒัน�ระบบสขุภ�พในพืน้ทีพ่หวุฒันธรรมในจงัหวดัช�ยแดนภ�คใต ้

ดังกล่�ว

ขอ้ ๒.๓ ตดิต�มก�รดำ�เนินง�นและงบประม�ณ ต�มข้อเสนอแนวท�งก�รพฒัน�ระบบสขุภ�พ

ในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้  เพื่อร�ยง�นคว�มคืบหน้�ต่อสมัชช�สุขภ�พทุกปี

ข้อ ๓ ขอให้ภ�คีสม�ชิกสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ 

ข้อ ๓.๑ ร่วมกันผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่มแกนนำ� และผู้นำ�ชุมชน นำ�ข้อเสนอ

แนวท�งก�รพัฒน�ระบบสุขภ�พในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้  ไปปฏิบัติในพื้นที่ 

ข้อ ๓.๒ เผยแพร่และสร้�งกระบวนก�รให้ประช�ชนทุกคน หน่วยง�นท้ังภ�ครัฐ และภ�คเอกชน

ได้รับรู้  เข้�ใจ  เห็นใจ และมีทัศนคติท่ีดีต่อประช�ชนในพ้ืนท่ีช�ยแดนภ�คใต้  เพื่อสร้�งคว�มเห็นร่วมและ

ให้ก�รสนับสนุนต่อนโยบ�ยดังกล่�ว

๒.๒.๒ ความก้าวหน้าการดำาเนินงาน 

มตินโยบ�ยแห่งช�ติเพื่อก�รพัฒน�ระบบสุขภ�พในพื้นท่ีพหุวัฒนธรรมในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ 

เปน็มตสิมชัช�สขุภ�พแหง่ช�ตทิีไ่ดร้บัฉันท�มติเม่ือวันท่ี ๑๓ ธนัว�คม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเหน็ชอบต่อข้อเสนอ

แนวท�งก�รพัฒน�ระบบสุขภ�พในพ้ืนท่ีพหุวัฒนธรรมในจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ มีคว�มก้�วหน้�ก�รดำ�เนินง�น 

ดังนี้

●● มติ คสช. เม่ือวนัท่ี ๒๖ ธนัว�คม พ.ศ. ๒๕๕๑ รบัทร�บสรปุผลก�รจดัสมชัช�สขุภ�พแหง่ช�ติ 

ครัง้ที ่๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเหน็ชอบใหฝ้�่ยเลข�นกุ�รแจง้มตสิมชัช�สขุภ�พแหง่ช�ตใิห้กบัหนว่ยง�น องคก์ร

ทีเ่ก่ียวขอ้งรบัทร�บและนำ�ไปปฏิบตัหิรอืนำ�ไปพจิ�รณ�ประกอบในก�รกำ�หนดนโยบ�ยส�ธ�รณะเพือ่สขุภ�พ

ต่อไป 

●● มติ คสช.  เมื่อวันที่ ๒๓ มีน�คม พ.ศ. ๒๕๕๒  เห็นชอบให้เสนอมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ

ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทร�บและมอบหม�ยให้หน่วยง�นท่ีเกี่ยวข้องรับไปพิจ�รณ�

ดำ�เนินก�รในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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●● มติคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภ�คม พ.ศ. ๒๕๕๒ รับทร�บมติสมัชช�สุขภ�พ

แห่งช�ติคร้ังท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้หน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องรับไปพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

ต�มท่ีสำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ  (สช.)เสนอ ทั้งนี้หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องควรจัดทำ�ร�ยง�น

ผลก�รดำ�เนินง�น พร้อมทั้งปัญห�อุปสรรคแจ้งต่อคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติด้วย 

●● ก�รขับเคล่ือนมติฯ ได้ดำ�เนินก�รอย่�งต่อเน่ือง โดยกลไกสมัชช�สุขภ�พกลุ่มจังหวัดปัตต�นี ยะล� 

นร�ธวิ�ส และสงขล� รว่มกบัสภ�ประช�สงัคมช�ยแดนใต้และสถ�บนัก�รจัดก�รระบบสขุภ�พ มห�วทิย�ลยั

สงขล�นครินทร์ (สจรส.มอ.) ขับเคล่ือนและจัดเวทีรับฟังข้อเสนอจ�กประช�ชนทุกภ�คส่วนในพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่�  

๑๕๐ เวที  เพื่อพัฒน� ติดต�ม ทบทวนข้อเสนอแนวท�งก�รพัฒน�ระบบสุขภ�พในพื้นท่ีพหุวัฒนธรรมใน

จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ ซึ่งข้อเสนอดังกล่�ว ประกอบด้วย

๑. การจัดรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นแบบใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

๑.๑ ตร�พระร�ชบัญญัติจัดตั้ง  “ทบวงก�รบริห�รก�รพัฒน�จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้” 

(Southern Border Provinces Development Administration Bureau--SBPDAB) ในฐ�นะเทียบเท่�

กระทรวง แต่เป็นก�รปกครองส่วนภูมิภ�คและก�รบริห�รง�นส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษ โดยมีรัฐมนตรีทบวง

เป็นผู้ดูแลนโยบ�ย ส่วนในระดับข้�ร�ชก�รประจำ�จะมีปลัดทบวง รองปลัดทบวงและผู้อำ�นวยก�รเขตทำ�

หน�้ทีด่แูลในแตล่ะพืน้ทีใ่นฐ�นะข�้ร�ชก�รสว่นภมูภิ�คแบบพเิศษควบคูไ่ปกบัองคก์รปกครองทอ้งถิน่ในทกุ

ระดบัสำ�หรบัเปน็องคก์รประส�นง�นก�รบรหิ�รและก�รปกครองจงัหวดัช�ยแดนภ�คใต ้ในลกัษณะคล�้ยกบั

ศูนยอ์ำ�นวยก�รบรหิ�รจงัหวดัช�ยแดนภ�คใต ้(ศอ.บต.)เพ่ือเปน็องค์กรหลกัทีม่อีำ�น�จหน�้ทีใ่นก�รอำ�นวย

ก�รและก�รแก้ปัญห�นโยบ�ยในก�รบริห�รในจังหวัดภ�คใต้ และขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ที่ชัดเจนที่รวมพลัง

ภ�คประช�สังคม ภ�คท้องถิ่น และภ�ครัฐเข้�ด้วยกัน 

ข้อเสนอ 

๑.๑.๑ รูปแบบก�รปกครองพิเศษท่ีเหม�ะกับพ้ืนท่ีจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ อ�จมีได้ ๖ รูปแบบ  

ดังต่อไปนี้ 

(๑) ศูนย์อำ�นวยก�รบริห�รจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ (ศอ.บต.)- คงท้องถิ่นเดิม

(๒) ทบวงก�รบริห�รก�รพัฒน�จังหวัดช�ยแดนใต้

(๓) ส�มนคร-คงท้องถิ่นเดิม

(๔) ส�มนคร-เลิกท้องถิ่นเดิม

(๕) มห�นคร-คงท้องถิ่นเดิม

(๖) มห�นคร-เลิกท้องถิ่นเดิม 

จึงเสนอให้เครือข่�ยสมัชช�สุขภ�พใน ๕ จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ร่วมกับสภ�ประช�สังคม

ช�ยแดนใต้ ทำ�ก�รศกึษ�เพิม่เตมิเพือ่ตัดสนิใจเลอืกรูปแบบก�รจัดก�รตนเอง (Limited Autonomy) 

ภ�ยใต้รฐัธรรมนญู และอำ�น�จอธปิไตยของประเทศไทย โดยใหม้กี�รเลอืกตัง้ผูบ้รหิ�รสงูสดุโดยตรง

จ�กประช�ชน ยกเลิกร�ชก�รส่วนภูมิภ�ค เพื่อสะท้อนสิทธิในก�รกำ�หนดใจตนเองในพื้นที่ 
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๑.๒ จัดให้มี “สมัชช�ประช�ชนจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้” (Chamber of Southern Border Provinces 

-CSBP) หรอืสภ�ประช�ชนพืน้ทีจ่งัหวัดช�ยแดนภ�คใต้ โดยเป็นองค์กรต�มบทบญัญัติของรัฐธรรมนญู ใน

ลกัษณะสภ�ทีป่รกึษ�และกลัน่กรองนโยบ�ยโดยก�รคดัเลอืกหรือเลอืกต้ังจ�กกลุม่หรอืตวัแทนภ�คประช�ชน

ท่ีหล�กหล�ย ผู้นำ�ท้องถ่ิน ผู้นำ�ศ�สน�ทุกศ�สน� ผู้รู้ท�งก�รศึกษ�และวัฒนธรรม กลุ่มอ�ชีพส�ข�ต่�งๆ รวมท้ัง

ฝ่�ยปกครองท้องถ่ิน เป็นผู้ประส�นนโยบ�ยและแผน ท่ีผ่�นกระบวนก�รจัดทำ�แผนชุมชน อำ�นวยคว�มยุติธรรม 

รวมทั้งดูแลตรวจสอบบุคล�กรและงบประม�ณที่นำ�ลงไปสู่จังหวัด อำ�เภอและหน่วยก�รปกครองท้องถิ่น

ในทุกระดับ

ข้อเสนอ 

๑.๒.๑ ให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (สช.) ประส�นกับศูนย์อำ�นวยก�รบริห�ร

จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้  (ศอ.บต.)  ร่วมกับมห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ทำ�ก�รศึกษ�รูปแบบของ 

“สมัชช� ประช�ชนจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้” (Chamber of Southern Border Provinces-CSBP) 

หรอืสภ�ประช�ชนพืน้ท่ีจังหวดัช�ยแดนภ�คใต ้และนำ�เสนอผลก�รศกึษ�ใหก้บัศนูยอ์ำ�นวยก�รบรหิ�ร

จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้เพื่อนำ�ไปดำ�เนินก�รต่อ

๑.๓ ใหมี้องคก์รปกครองท้องถิน่ในระดับตำ�บลและเทศบ�ลเหมอืนรูปแบบเดมิ ทีม่�จ�กก�รเลอืกตัง้

โดยประช�ชนในทอ้งถิน่ มอีำ�น�จในก�รเกบ็ภ�ษแีละบรหิ�รงบประม�ณก�รคลงัส่วนทอ้งถิน่เตม็ที ่มอีำ�น�จ

ในก�รออกข้อบัญญัติ รวมทั้งเพิ่มอำ�น�จในก�รจัดก�รท้องถิ่นในเรื่องท�งศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณี

ให้ม�กข้ึน เช่น ก�รกำ�หนดเขตปลอดอบ�ยมุข ตำ�รวจศีลธรรม ประก�ศห้�มเย�วชนออกนอกบ้�นในย�มวิก�ล

เว้นแต่มีผู้ปกครองอยู่ด้วย

ข้อเสนอ 

๑.๓.๑ ให้คณะกรรมก�รปฏิรูปกฎหม�ย (คปก.)  ร่วมกับสม�คมองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด 

สม�คมองคก์�รบริห�รสว่นตำ�บล และสนันบิ�ตเทศบ�ลแหง่ประเทศไทย เรง่รดัใหร้ฐับ�ลดำ�เนนิก�ร

ต�มมติสมัชช�ปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ และมติสมัชช�ปฏิรูประดับช�ติ 

ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔

๑.๔ ในระดับพืน้ที ่ควรมอีงคก์รสภ�ผูรู้ท้�งศ�สน�หรอืปร�ชญช์�วบ�้นในระดับตำ�บล โดยก�รกำ�หนด

นโยบ�ยระดับท้องถิ่นจะต้องได้รับก�รรับรองจ�กสภ�ผู้รู้ท�งศ�สน� และประช�ชน สม�ชิกสภ�น้ีได้ม�จ�ก

ก�รเสนอช่ือและก�รเลือกสรรจ�กคณะกรรมก�รชุมชนผู้นำ�ศ�สน� องค์กรภ�คประช�ชนและสถ�บันก�รศึกษ�

ในท้องถ่ิน สภ�ผู้รู้ท�งศ�สน�เป็นท่ีปรึกษ�ในกิจก�รศ�สน�และศีลธรรมของสังคมขององค์กรบริห�รส่วนท้องถ่ิน 

สม�ชิกที่ม�จ�กก�รคัดสรรนี้ ควรเป็นกรรมก�รโดยตำ�แหน่งขององค์กรปกครองท้องถิ่น ด้วยจำ�นวนหน่ึง

ในส�มของสม�ชิกสภ�ท้องถิ่นเพื่อให้มีอำ�น�จในก�รยับย้ังในกรณีท่ีมีผู้นำ�ท้องถิ่นกระทำ�ผิดในท�งนโยบ�ย

และเกิดก�รทุจริตประพฤติมิชอบ
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ข้อเสนอ

๑.๔.๑ ให้คณะกรรมก�รอิสล�มประจำ�จังหวัดปัตต�นี ยะล� นร�ธิว�ส สงขล� และสตูล 

ร่วมกับมห�วิทย�ลัยอิสล�มยะล� และวิทย�ลัยอิสล�มศึกษ� มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ สถ�บัน

ก�รศึกษ�ทำ�ก�รศึกษ�รูปแบบสภ�ผู้รู้ท�งศ�สน� หรือปร�ชญ์ช�วบ้�นในระดับตำ�บล โดยก�รสนับสนุน

งบประม�ณจ�ก ศอ.บต. และเสนอผลก�รศึกษ�ไปยังรัฐบ�ลเพื่อกำ�หนดเป็นนโยบ�ย

๑.๕ พัฒน�ระบบกฎหม�ยอิสล�มและกฎหม�ยต�มประเพณี หรือระบบยุติธรรมท�งเลือก ระบบ

ยติุธรรมชมุชน โดยก�รประส�นกบัองคก์รสนัติยติุธรรมสร�้งคว�มชอบธรรมในอำ�น�จก�รเมอืงก�รปกครอง 

(Legitimate political authority)  เพื่อสร้�งคว�มเชื่อมั่นไว้ว�งใจต่ออำ�น�จของกฎหม�ย 

ข้อเสนอ 

๑.๕.๑ ใหก้ระทรวงยตุธิรรม มห�วทิย�ลยัอสิล�มยะล� วทิย�ลยัอสิล�มศกึษ� มห�วทิย�ลยั

สงขล�นครินทร์ และมห�วทิย�ลยันร�ธวิ�สร�ชนครินทร ์จดัทำ�แผนก�รพฒัน�ระบบกฎหม�ยอสิล�ม

และกฎหม�ยต�มประเพณี หรือระบบยตุธิรรมท�งเลอืก ระบบยตุธิรรมชมุชน และใหม้กี�รพจิ�รณ�

โครงสร้�งของระบบยุติธรรมโดยก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน หน่วยง�น และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

๑.๖ สว่นก�รปกครองและก�รบรหิ�รในระดบัหมูบ่�้นและชมุชนจะตอ้งปลอดภยัและมัน่คงดว้ย โดย

กระทรวงยุติธรรมรับผดิชอบในก�รพฒัน�แผนยทุธศ�สตรยุ์ตธิรรมในจงัหวัดช�ยแดนภ�คใต ้เพ่ือใหส้�ม�รถ

อำ�นวยก�รให้เกิดก�รใช้กฎหม�ยอิสล�มที่เกี่ยวกับครอบครัวและมรดก

ข้อเสนอ 

๑.๖.๑ ให้กระทรวงยุติธรรม คณะกรรมก�รอิสล�มประจำ�จังหวัด ทบทวนข้ันตอนก�รเข้�ถึง

ระบบยุติธรรมชุมชนเพ่ือลดคว�มยุง่ย�กและคว�มซำ�้ซอ้น ให้กระทรวงยตุธิรรมประช�สมัพนัธบ์ทบ�ท

หน้�ที่และก�รเข้�ถึงศูนย์อำ�นวยคว�มเป็นธรรมภ�คประช�ชน

๑.๗ มรีะบบก�รจัดก�รคว�มมัน่คงของหมูบ่�้นและชมุชนแบบบรูณ�ก�รต�มพระร�ชบญัญติัลกัษณะ

ปกครองทอ้งที ่พ.ศ. ๒๕๕๑ ต�มโครงสร้�งใหมข่องกฎหม�ยฉบับนีผู้ใ้หญบ่�้นมอี�ยกุ�รดำ�รงตำ�แหนง่จนถงึ

เกษียณอ�ยุ ๖๐ ปี ควรมีก�รปรับปรุงก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�รหมู่บ้�นให้มีคว�มม่ันคงและมีส่วนร่วม

ม�กขึ้น  เพื่อขับเคลื่อนก�รพัฒน�ในระดับฐ�นร�ก
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ข้อเสนอ 

๑.๗.๑ ให้กระทรวงมห�ดไทย กระทรวงศึกษ�ธิก�ร กระทรวงส�ธ�รณสุข กระทรวง

ก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์  ร่วมกับศูนย์อำ�นวยก�รบริห�รจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ 

จัดทำ�แผนพัฒน�ศักยภ�พของชุมชน  โดยเฉพ�ะก�รพัฒน�ศักยภ�พของสภ�องค์กรชุมชนและ

คณะกรรมก�รหมู่บ้�นให้มีศักยภ�พในเร่ือง กระบวนก�รพัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะเพ่ือก�รจัดก�รตนเอง

ของชุมชน ท้องถิ่น

๑.๘ เชื่อมโยงระบบย่อยที่ประกอบด้วยระบบผู้นำ� ระบบก�รปกครองท้องถิ่น ระบบยุติธรรม ระบบ

ก�รศึกษ� ระบบร�ชก�ร ระบบก�รพัฒน�เศรษฐกิจ ระบบวัฒนธรรม ระบบก�รจัดก�รคว�มขัดแย้งและ

คว�มมั่นคงในชุมชน รวมทั้งระบบสวัสดิก�รสังคมบนฐ�นของชุมชน 

ข้อเสนอ

๑.๘.๑ ให้สถ�บันพัฒน�องค์กรชุมชน (องค์ก�รมห�ชน) สภ�พัฒน�ก�รเมือง พัฒน�

ศักยภ�พของสภ�องค์กรชุมชนระดับตำ�บลเพ่ือให้เป็นกลไกหลักในก�รเช่ือมโยงระบบย่อยท่ีประกอบด้วย

ระบบผู้นำ� ระบบก�รปกครองท้องถ่ิน ระบบยุติธรรม ระบบก�รศึกษ� ระบบร�ชก�ร ระบบก�รพัฒน�

เศรษฐกิจ ระบบวัฒนธรรม ระบบก�รจัดก�รคว�มขัดแย้งและคว�มมั่นคงในชุมชน รวมทั้งระบบ

สวัสดิก�รสังคมบนฐ�นของชุมชน 

๒. นโยบายด้านการปฏิรูประบบความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

๒.๑ จัดตั้ง “คณะกรรมก�รรับเรื่องร�วร้องทุกข์”  เป็นองค์กรที่มีลักษณะสำ�คัญ คือ

(๑) เป็น “องค์กรอิสระ” ที่มีคว�มอิสระอย่�งแท้จริง ขึ้นตรงต่อน�ยกรัฐมนตรี หรือ ศอ.บต.

(๒) เป็นองค์กรที่ประช�ชนในพื้นที่มีส่วนร่วมและมีคว�มรู้สึกเป็นเจ้�ของ

(๓) เป็นองค์กรที่ประช�ชนส�ม�รถไว้ว�งใจ  เข้�ถึงได้ง่�ย และใช้ภ�ษ�ถิ่นได้

(๔) เป็นองค์กรที่มีเครือข่�ยเชื่อมโยงกับองค์กรท�งศ�สน�ในชุมชน  เช่น  วัด มัสยิด  และ

คณะกรรมก�รอิสล�มประจำ�จังหวัด  เป็นต้น

ข้อเสนอ 

๒.๑.๑ ให้ ศอ.บต. และ กอ.รมน. ประช�สัมพันธ์ผ่�นคลื่นกระแสหลักและรองในพื้นที่ 

ให้ประช�ชนไดร้บัทร�บและใชช้อ่งท�งในกลไกปจัจุบนั  เพือ่ก�รรอ้งเรยีนเมือ่ได้รบัคว�มไมเ่ปน็ธรรม

๒.๑.๒ ใหค้ณะกรรมก�รรับเร่ืองร�วร้องทุกข์เพิม่บทบ�ทก�รทำ�ง�นเชิงรุก และให ้ศอ.บต.

ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ทบทวนโครงสร้�งรวมถึงบทบ�ทภ�รกิจของศูนย์รับเรื่องร�วร้องทุกข์

ภ�คประช�ชน ทุกตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด เพื่อบูรณ�ก�รกระบวนก�รรับเร่ืองร�วร้องทุกข์ของทั้งสอง

หน่วยง�น
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๒.๑.๓ ให้สภ�ประช�สังคมช�ยแดนใต้  ร่วมกับ  คณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชน และ

คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มทุจริตแห่งช�ติ  ผลักดันให้เกิดคณะกรรมก�รอิสระเพื่อรับ

เรื่องร�วร้องทุกข์และไต่สวนข้อเท็จจริง

๒.๒ จดัตัง้ “ศ�ลแผนกคดคีรอบครวัและมรดกมสุลมิ” เปน็แผนกหน่ึงในศ�ลยติุธรรม โดยมลีกัษณะ

สำ�คัญ คือ

๑) มีคว�มเป็นอิสระในก�รดำ�เนินก�รต่�งๆ ท�งคดีต�มที่กฎหม�ยอิสล�มบัญญัติอย่�งสมบูรณ์

๒) กำ�หนดให้ “ศ�ลแผนกคดีครอบครัวและมรดกมุสลิม” มี ๒ ช้ัน คือ ศ�ลช้ันต้น กับศ�ลช้ันฎีก�

๓) ให้ด�โต๊ะยุติธรรม (Qadhi)  เป็นผู้มีอำ�น�จแต่ฝ่�ยเดียวในก�รชี้ข�ดตัดสินคดีคว�มในศ�ล

คดีครอบครัวและมรดกอิสล�ม และจัดให้มีสำ�นักง�นด�โต๊ะยุติธรรม (Qadhi) ในแต่ละศ�ลด้วย

๔) ปรบัปรงุแกไ้ข “หลกักฎหม�ยอสิล�ม” ทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจุบนั โดยจัดทำ� (ร�่งกฎหม�ยใหม)่ เปน็  

“หลกักฎหม�ยส�รบญัญตัอิสิล�ม” และ “หลกักฎหม�ยวธิสีบญัญตัอิสิล�ม” และควรกำ�หนดกรอบแนวท�ง 

คือ

(๑) ให้เป็นหลักกฎหม�ยอิสล�มว่�ด้วยเรื่องครอบครัวและมรดก และบทบัญญัติลักษณะอ่ืน

ที่เกี่ยวข้องด้วยเท่�ที่จะทำ�ให้มุสลิมดำ�เนินก�รในท�งศ�ลได้โดยมิต้องฝ่�ฝืนหลักกฎหม�ยอิสล�ม

(๒) ให้ยึดถือหลักศ�สนบัญญัติต�มแนวท�ง (มัซฮับ) ช�ฟิอี เป็นสำ�คัญในก�รจัดทำ�หลักกฎหม�ย  

“หลักกฎหม�ยส�รบัญญัติอิสล�ม” และ “หลักกฎหม�ยวิธีสบัญญัติอิสล�ม”

(๓) ให้คดีท่ีโจทก์และจำ�เลยเป็นมุสลิม และคดีท่ีจำ�เลยฝ่�ยเดียวเป็นมุสลิมอยู่ภ�ยใต้อำ�น�จของ 

ศ�ลแผนกคดีครอบครัวและมรดกมุสลิมด้วย

ข้อเสนอ

๒.๒.๑ ให้ สช. และเครือข่�ยสมัชช�สุขภ�พในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนใต้ผลักดันให้รัฐบ�ล

เร่งรัดก�รพิจ�รณ�ร่�งพระร�ชบัญญัติจัดตั้งแผนกศ�ลครอบครัวและมรดกอิสล�มเข้�สู่ก�รพิจ�รณ�

ของรัฐสภ�โดยเร็วที่สุด

๒.๒.๒ ขอให้สำ�นักจุฬ�ร�ชมนตรี ร่วมกับสมัชช�สุขภ�พกลุ่มจังหวัด และ สภ�ประช�สังคม

ช�ยแดนใต้ ผลักดันก�รเสนอร่�งพระร�ชบัญญัติจัดตั้งแผนกศ�ลครอบครัวและมรดกอิสล�ม ต่อ

รัฐบ�ลปัจจุบัน และฝ่�ยค้�น ในสภ�ผู้แทนร�ษฎร และ สม�ชิกวุฒิสภ�ในพื้นที่

๒.๒.๓ เม่ือผ่�นก�รพิจ�รณ�ให้กระทรวงยุติธรรมพิจ�รณ�เพิ่มขย�ยเขตพื้นท่ีก�รใช้

พระร�ชบัญญัติจัดต้ังแผนกศ�ลครอบครัวและมรดกอิสล�ม ให้ครอบคลุมจังหวัดที่มีคณะกรรมก�ร

อิสล�มประจำ�จังหวัด
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๒.๓ ให้มีบทบัญญัติเรื่องทน�ยคว�ม ผู้เชี่ยวช�ญ และผู้ช่วยด�โต๊ะยุติธรรม และก�ร

ประนีประนอมไกล่เกลี่ย บรรจุอยู่ในหลักกฎหม�ยวิธีสบัญญัติด้วย

ข้อเสนอ

๒.๓.๑ ให้กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดก�รจัดต้ังแผนกศ�ลครอบครัวและมรดกอิสล�มอย่�ง

เร่งด่วนโดยให้กำ�หนดบทบ�ทของทน�ยคว�ม ผู้เชี่ยวช�ญ และผู้ช่วยด�โต๊ะยุติธรรม ให้ชัดเจน 

๒.๔ ให้มีก�รผลิตและพัฒน�บุคล�กรท�งกฎหม�ยอิสล�มในระดับปริญญ�โท และปริญญ�เอกม�กข้ึน

ข้อเสนอ

๒.๔.๑ ให้มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์  ร่วมกับ มห�วิทย�ลัยอิสล�มยะล� มห�วิทย�ลัย

นร�ธิว�สร�ชนครนิทร ์ จัดทำ�หลกัสตูรรว่มเพือ่ผลติและพฒัน�บคุล�กรท�งกฎหม�ยอสิล�ม ในระดบั

ปริญญ�โท และ ปริญญ�เอก โดยมีเป้�หม�ยผลิตไม่ตำ่�กว่� ๕๐ คนต่อปี

๒.๔.๒ ให้มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์  ร่วมกับ มห�วิทย�ลัยอิสล�มยะล� ผลักดันให้

สถ�บันก�รศึกษ�ของรัฐที่มีคณะนิติศ�สตร์ ปรับปรุงและพัฒน�หลักสูตรควบคู่ระหว่�งนิติศ�สตร์

ทั่วไปและนิติศ�สตร์อิสล�มรวมทั้ง ให้ผลักดันก�รรับรอง วิช�ชีพนิติศ�สตร์อิสล�ม

๒.๕ ให้มีก�รจัดตั้งศูนย์นิติวิทย�ศ�สตร์อย่�งน้อย ๑ ศูนย์  ในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้หรือพื้นที่

ใกล้เคียง

ข้อเสนอ

๒.๕.๑ ให้กระทรวงยุติธรรมจัดตั้งศูนย์นิติวิทย�ศ�สตร์ที่เป็นเอกเทศและพัฒน�ศักยภ�พ

ของบุคล�กรในพื้นที่ช�ยแดนใต้ และให้คว�มรู้เพื่อสร้�งคว�มมั่นใจในเรื่องของนิติวิทย�ศ�สตร์แก่

ประช�ชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนใต้ 
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๓. นโยบายด้านการศึกษา

๓.๑ ปรับโครงสร้�งก�รบริห�รก�รศึกษ�ในพ้ืนท่ี  โดยให้มีหน่วยง�นระดับอำ�เภอและระดับจังหวัดเพ่ือ

ทำ�หน�้ทีด่แูลและก�รจดัก�รศกึษ�ของโรงเรยีนเอกชนสอนศ�สน� และใหบ้คุคลในพืน้ทีท่ีเ่ข�้ใจศ�สน�อิสล�ม

และมีคว�มรู้เกี่ยวกับก�รจัดก�รศึกษ�ในพื้นที่เป็นอย่�งดีเป็นหัวหน้�หน่วยง�น

ข้อเสนอ

๓.๑.๑ ให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�รศึกษ�เอกชน สรรห�ผู้บริห�รในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดช�ยแดนใต้

และจังหวัดที่มีก�รศึกษ�ต�มวิถีมุสลิม  ท่ีมีคว�มเข้�ใจมิติพหุวัฒนธรรม และมีคว�มเข้�ใจในระบบ

และพื้นที่ที่มีก�รศึกษ�ต�มวิถีมุสลิม

๓.๑.๒ ใหก้ระทรวงศกึษ�ธกิ�รพิจ�รณ�ก�รจดัตัง้ คณะกรรมก�รก�รศกึษ�เอกชนในพืน้ที่

ที่มีก�รศึกษ�ต�มวิถีมุสลิม

๓.๒ ให้พิจ�รณ�เพิม่เงินอดุหนุนแกโ่รงเรยีนต�ดกี�และสถ�บนัศกึษ�ปอเน�ะทีข้ึ่นทะเบยีนโดยคำ�นวณ

เงินอุดหนุนเป็นร�ยหัว

ข้อเสนอ

๓.๒.๑ ใหก้ระทรวงศกึษ�ธกิ�รจัดทำ�แผนเพือ่ก�รพฒัน�โรงเรยีนต�ดกี�และสถ�บนัศกึษ�

ปอเน�ะ ทั้งนี้ ควรเป็นแผนพัฒน�ที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และคว�มต้องก�รของประช�ชน

ในพื้นที่

๓.๓ จัดต้ังกองทุนกู้ยืมที่ปร�ศจ�กดอกเบี้ยสำ�หรับโรงเรียนต�ดีก� และสถ�บันศึกษ�ปอเน�ะ และ

จัดให้มีกองทุนเพื่อก�รศึกษ�ที่ปร�ศจ�กดอกเบี้ยในระดับบัณฑิตศึกษ�

ข้อเสนอ

๓.๓.๑ ให้กระทรวงศึกษ�ธิก�ร และกระทรวงก�รคลังทำ�ก�รศึกษ�คว�มเป็นไปได้ในก�ร

จัดต้ังกองทุนเพือ่ก�รศกึษ�สำ�หรับโรงเรยีนต�ดกี� และสถ�บนัก�รศกีษ�ปอเน�ะ บณัฑติศกึษ� ทัง้นี้

อ�จจะเป็นคว�มร่วมมือกับธน�ค�รอิสล�มแห่งประเทศไทย หรือมีรูปแบบคว�มร่วมมือกับกระบวนก�ร

ซ�ก�ต ในวิถีอิสล�ม 

๓.๓.๒ ให้กระทรวงศึกษ�ธิก�ร และกระทรวงก�รคลังจัดตั้งกองทุนเพื่อก�รศึกษ�สำ�หรับ

โรงเรียนต�ดีก� สถ�บันศึกษ�ปอเน�ะและ ระดับบัณฑิตศึกษ�
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๓.๔ ใหโ้รงเรยีนทกุโรงเรยีนจัดต�ร�งก�รเรยีนก�รสอนทีเ่อือ้ใหเ้ดก็ไดป้ฏบิตัศิ�สนกจิของตนเองอย�่ง

เป็นรูปธรรม

ข้อเสนอ

ไม่มี

๓.๕ เปิดโอก�สให้โรงเรียนที่อยู่ในพื้นท่ีส�ม�รถกำ�หนดวันศุกร์และวันเส�ร์หรือวันสำ�คัญท�งศ�สน�

อ่ืนๆ เป็นวันหยุดเรียนประจำ�สัปด�ห์ของโรงเรียน  ท้ังน้ีเพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของท้องถ่ิน 

และเป็นจุดเริ่มต้นของก�รยอมรับคว�มหล�กหล�ยท�งวัฒนธรรม

ข้อเสนอ

๓.๕.๑ ให้กระทรวงศึกษ�ธิก�รประก�ศให้วันสำ�คัญท�งศ�สน�ของทุกศ�สน�เป็นวันหยุดร�ชก�ร

ทั่วประเทศ

๓.๖ ใหบ้รรจเุนือ้ห�เกีย่วกบัสนัตศิกึษ� วถิชีวีติทอ้งถิน่และศ�สน�เปรยีบเทยีบในหลกัสตูรแกนกล�ง

ข้อเสนอ

๓.๖.๑ ใหก้ระทรวงศกึษ�ธกิ�รบรรจุเนือ้ห�กระบวนก�รสนัติภ�พเพิม่ในหลักสตูรแกนกล�ง 

๓.๖.๒ ให้กระทรวงศึกษ�ธิก�รมีนโยบ�ยสนับสนุนทุนก�รศึกษ�ในระดับมห�บัณฑิตและ

ดุษฎีบัณฑิตด้�นสันติศึกษ�แก่บุคล�กรท�งก�รศึกษ�ในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนใต้อย่�งชัดเจน

๓.๗ สนับสนุนให้มีโรงเรียนพิเศษหรือห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนเพ่ือจัดก�รศึกษ�ให้แก่เด็กพิเศษในพ้ืนท่ี

ข้อเสนอ

๓.๗.๑ ให้กระทรวงก�รพฒัน�สงัคมและคว�มมัน่คงของมนุษยร์ว่มกบักระทรวงศกึษ�ธกิ�ร

จัดทำ�แผนและยุทธศ�สตร์ก�รจัดก�รก�รศึกษ�ให้แก่เด็กพิเศษในพื้นที่ทั่วประเทศ
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๔. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

๔.๑ ให้มีก�รจัดตั้งสภ�เศรษฐกิจช�ยแดนใต้  เพื่อเสนอแนะแนวนโยบ�ยท�งด้�นเศรษฐกิจ

ให้กับรัฐบ�ลและหน่วยง�นของรัฐ

ข้อเสนอ

๔.๑.๑ ให้ ศอ.บต. จัดให้มีคณะกรรมก�รของสภ�พัฒน�เศรษฐกิจช�ยแดนใต้ ซ่ึงประกอบด้วย 

หน่วยง�นรัฐ  คือ พ�ณิชย์จังหวัด  อุตส�หกรรมจังหวัด  พัฒน�ชุมชนจังหวัด ส�ธ�รณสุขจังหวัด 

กรมก�รค้�ระหว�่งประเทศ อบจ.  เทศบ�ล อบต. คณะกรรมก�รอสิล�ม หอก�รค�้ ตวัแทนสมชัช�

สุขภ�พแต่ละจังหวัด สภ�องค์กรชุมชน ประมงพื้นบ้�น ประมงพ�ณิชย์  โดยใช้กลไกสมัชช�จังหวัด

ในก�รคดัเลอืกเข�้เปน็คณะกรรมก�รฯ  เพือ่ทำ�หน้�ทีใ่นก�รจัดทำ�ขอ้เสนอพฒัน�เศรษฐกจิทีเ่ปน็มติร

กับสิ่งแวดล้อมและกำ�กับติดต�มประเมินผลเพื่อพัฒน�ในก�รพัฒน�เศรษฐกิจให้กับรัฐบ�ล หรือ 

หน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง

๔.๑.๒ ให้ ศอ.บต. จดัตัง้ศนูยข้์อมลูก�รค�้ช�ยแดนเพือ่เตรยีมพรอ้มรองรบั AEC (Asian 

Economic Community)

๔.๑.๓ ให้รฐับ�ลโดยกระทรวงคมน�คมพฒัน�ระบบโลจิสติกก�รขนสง่ท�งบกและท�งทะเล

เพื่อรองรับก�รเป็นประช�คมอ�เซียนในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนใต้

๔.๑.๔ ให้กรมพัฒน�ฝีมือแรงง�นจัดต้ังศูนย์พัฒน�ฝีมือแรงง�นน�น�ช�ติเพ่ือรองรับอ�เซียน

ในทุกจังหวัดในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้

๔.๑.๕ ให้ ศอ.บต.ร่วมกับสำ�นักง�นพัฒน�ชุมชนจังหวัดและสำ�นักง�นพ�ณิชย์จังหวัด

ยกระดับและพฒัน�กลไกก�รตล�ดภ�คประช�ชนเพือ่จำ�หน�่ยผลติภณัฑ์ชมุชนทัง้ระดบัพืน้ที ่ระหว�่ง

ประเทศและน�น�ช�ติ

๔.๒ ให้บัญญัติกฎหม�ยให้มีองค์กรหรือสถ�บันจัดก�รทรัพย�กรท่ีเป็นอิสระ  ท่ีมีส่วนร่วมจ�กหล�ยฝ่�ย

ทัง้ในระดบัประเทศและในระดบัทอ้งถิน่ ตวัแทนองคก์รประมงพืน้บ�้น ตวัแทนองคก์รประมงพ�ณชิย ์ เพือ่

ทำ�หน้�ที่ควบคุมให้มีก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ย ออกนโยบ�ยและม�ตรก�รในก�รจัดก�รทรัพย�กรในทะเล

ข้อเสนอ

๔.๒.๑ ให้ ศอ.บต. ต้ังคณะทำ�ง�นด้�นก�รจัดก�รทรัพย�กรช�ยฝ่ังและทะเล โดยมีองค์ประกอบ 

ของคณะทำ�ง�นม�จ�กหน่วยง�นร�ชก�รท่ีเก่ียวข้องและตัวแทนกลุ่มช�วประมงพ้ืนบ้�นและประมงพ�ณิชย์ 

ทำ�หน้�ที่ในก�รจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบ�ยและนำ�เสนอต่อหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้เกิดผล

ในท�งปฏิบัติอย่�งเป็นรูปธรรม
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๔.๓ ใหอ้อกกฎ ระเบยีบคุม้ครองผูบ้ริโภคอ�ห�รฮ�ล�ล และจัดต้ังศนูยวิ์ทย�ศ�สตรอ์�ห�รฮ�ล�ลใน

พื้นที่เพื่อเรียกคว�มเชื่อมั่นและม�ตรฐ�นของอ�ห�รฮ�ล�ลในประเทศไทย และต้องบัญญัติกฎหม�ยที่เกี่ยว

กับก�รคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิมในประเทศไทยให้ได้รับก�รคุ้มครองบริโภคอ�ห�รฮ�ล�ลต�มหลักก�รของ

อสิล�ม โดยห�กมกี�รปลอมแปลงและปนเปือ้นในอ�ห�ร ฮ�ล�ลจะตอ้งมกี�รรบัผดิชอบโดยผูป้ระกอบก�ร

ในท�งกฎหม�ย

ข้อเสนอ

๔.๓.๑ ให้อนุกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตต�นีประส�นอนุกรรมก�รคุ้มครองผู้

บริโภคจังหวัดอื่นๆ ผลักดันให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภคจัดต้ังคณะอนุกรรมก�ร

คุ้มครองผู้บริโภคอ�ห�รฮ�ล�ลเป็นอนุกรรมก�รที่ทำ�หน้�ที่ในก�รร่�งกฎระเบียบว่�ด้วยก�รคุ้มครอง

ผู้บริโภคอ�ห�รฮ�ล�ลและดำ�เนินง�นคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับอ�ห�รฮ�ล�ล

๔.๔ บญัญตักิฎหม�ยใหส้หกรณอ์สิล�มเปน็ประเภทหนึง่ของรปูแบบสหกรณแ์ละใหส้�ม�รถทำ�ธรุกรรม

ท�งก�รเงินได้หล�ยประเภทม�กขึ้นเพื่อรองรับคว�มต้องก�รของประช�ชนในพื้นที่

ข้อเสนอ

๔.๔.๑ ให้ ศอ.บต. ผลักดันให้มีก�รดำ�เนินก�รต�มข้อเสนอฯ

๔.๕ ใหร้ฐัจดัใหม้สีิง่อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รจดัเกบ็ผลติผลท�งก�รเกษตรและประมง เชน่ ยุง้ฉ�ง 

ห้องเย็น และอื่นๆ ที่จำ�เป็น

ข้อเสนอ

ไม่มี
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๕. นโยบายด้านการปฏิรูปสังคม ประเพณี วัฒนธรรม

๕.๑ ให้กระทรวงมห�ดไทยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ๕ จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ 

จัดระเบียบสังคมให้สอดคล้องต�มหลักก�รศ�สน� โดยกำ�หนดให้เป็นพ้ืนท่ีปลอดย�เสพติดและแหล่งอบ�ยมุข

ข้อเสนอ

๕.๑.๑ ใหผู้ว้�่ร�ชก�รจงัหวดัรว่มกบัชมุชน กำ�หนดพืน้ทีป่ลอดย�เสพตดิและแหลง่อบ�ยมุข

และร่วมกันกำ�หนดม�ตรก�รก�รแก้ปัญห�อย่�งจริงจังและเร่งด่วน 

๕.๑.๒ ให้คณะกรรมก�รอิสล�มประจำ�จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ร่วมกับองค์กรท�งศ�สน�

ในพื้นท่ีจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ ออกม�ตรก�รและข้อบังคับต�มหลักศ�สน�อิสล�มเพื่อแก้ปัญห�

ย�เสพติดและก�รจัดระเบียบแหล่งอบ�ยมุข 

๕.๑.๓ ให้ศูนย์พลังแผ่นดินเอ�ชนะย�เสพติด ไปจัดต้ังแหล่งเรียนรู้ และศูนย์บำ�บัดย�เสพติด

โดยใช้หลักศ�สนบำ�บัด

๕.๑.๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในพ้ืนท่ี ๕ จังหวัดช�ยแดนใต้ จัดทำ�แผนยุทธศ�สตร์

และดำ�เนินก�รอย่�งเป็นรูปธรรมแก้ปัญห�ย�เสพติดอย่�งจริงจัง

๕.๒ กำ�หนดใหว้นัร�ยออดิีลฟติร ี(วนัตรษุละศีลอด ตรงกับวนัที ่๑ เดือนเช�ว�ลต�มปฏทินิอสิล�ม) 

วันร�ยออีดิลออัฏฮ� (วันตรุษเชือดสัตว์พลีเนื่องในพิธีฮัจย์ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๐ เดือนซุลฮิจญะฮ์ต�มปฏิทิน

อิสล�ม) และวันขึ้นปีใหม่ของอิสล�มเป็นวันหยุดร�ชก�รในพื้นที่ ๕ จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้

ข้อเสนอ

ไม่มี

๕.๓ ใหว้นัศกุรห์รอืวนัใดวนัหนึง่ในหนึง่สปัด�หเ์ป็นวนัท่ีงดเว้นจ�กก�รซือ้ข�ยสรุ� และใหส้ถ�นบนัเทงิ

หยุดบริก�ร ในพ้ืนที่ ๕ จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ ทั้งน้ีให้เป็นไปโดยคว�มสมัครใจ และสอดคล้องกับบริบท

ของแต่ละพื้นที่

ข้อเสนอ

๕.๓.๑ ให้ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดกำ�หนดม�ตรก�รบังคับท�งกฎหม�ยและสังคม  ไปยัง

ผูป้ระกอบก�รใหง้ดเวน้ก�รจำ�หน�่ยสรุ� และหยดุบรกิ�รสถ�นบนัเทงิในวนัสำ�คญัท�งศ�สน�ทกุศ�สน�
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๕.๔ ใหก้ระทรวงหรอืหนว่ยง�นตน้สงักดัอนญุ�ตอย�่งเปน็ล�ยลักษณอ์กัษรใหม้สุลมิไดร้บัก�รยกเวน้

ในก�รเข้�ร่วมพิธีกรรม หรือกิจกรรมต่�งๆ ท่ีเก่ียวข้องกับศ�สน�อ่ืน ต�มคว�มเหม�ะสมของบริบทในพ้ืนท่ีน้ันๆ 

ข้อเสนอ

๕.๔.๑ ใหม้มีตขิองคณะรฐัมนตรตี�มคว�มเหน็ของจุฬ�ร�ชมนตร ีพ.ศ. ๒๕๒๕ เพือ่ยกเวน้

ก�รเข้�ร่วมพิธีกรรม หรือกิจกรรมต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับศ�สน�อื่นของช�วไทยมุสลิม

๕.๕ ให้กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงส�ธ�รณสุขร่วมกับคณะกรรมก�ร

อิสล�มประจำ�จังหวัดในพื้นท่ี ๕ จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้  เสริมสร้�งสถ�บันครอบครัวให้เข้มแข็ง โดยจัดให้

มีหลักสูตรเพื่อเตรียมคว�มพร้อมในก�รใช้ชีวิตคู่  และเข้�ใจถึงสิทธิของส�มีภรรย� ก�รอบรมเลี้ยงดูบุตร

ต�มหลักก�รศ�สน� กองทุนครอบครัว รวมถึงก�รตรวจสุขภ�พและก�รดูแลสุขภ�พของครอบครัว

ข้อเสนอ

๕.๕.๑ กระทรวงส�ธ�รณสุข และกระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มม่ันคงของมนุษย์ เร่งรัด

แผนง�นและโครงก�รเสริมสร้�งสถ�บันครอบครัวให้เข้มแข็งต�มมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ โดยให้

ประส�นคว�มร่วมมือกับองค์กรท�งศ�สน�ที่มีอยู่ในพื้นที่

๕.๖ ให้กรมประช�สัมพันธ์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจัดให้มีร�ยก�รโทรทัศน์  วิทยุ สำ�หรับก�ร

เสริมสร้�งสถ�บันครอบครัวเป็นก�รเฉพ�ะ

ข้อเสนอ

๕.๖.๑ ให ้ศอ.บต. เปน็เจ�้ภ�พในก�รประส�นง�นและขับเคลือ่นนโยบ�ยเสรมิสร�้งสถ�บนั

ครอบครัวในพื้นที่จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้

๕.๖.๒ ให้กรมประช�สัมพันธ์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและสถ�นีโทรทัศน์วิทยุทุกช่อง 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์  และโทรคมน�คมแห่งช�ติ  จัดทำ�

ผังร�ยก�รที่เสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งของสถ�บันครอบครัว

๕.๗ ให้รัฐออกกฎหม�ยอนุญ�ตให้มีกองทุนประกันภัยท่ีสอดคล้องกับหลักก�รศ�สน� และจัดให้มี

กองทุนซะก�ต (กองทุนท่ีเป็นเงินหรือทรัพย์สินอย่�งอื่นที่ศ�สน�อิสล�มกำ�หนดให้มุสลิมร่วมจ่�ยในอัตร�

ที่กำ�หนดเมื่อครบรอบปี)  เป็นสวัสดิก�รสังคมโดยมีกฎหม�ยรองรับ
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ข้อเสนอ

๕.๗.๑ ให้สภ�ประช�สงัคมช�ยแดนใต ้รว่มกบั มห�วทิย�ลยัอสิล�มยะล� คณะกรรมก�ร

อิสล�มประจำ�จังหวัดและสำ�นักจุฬ�ร�ชมนตรี  เป็นกลไกในก�รขับเคลื่อนร่�งพระร�ชบัญญัติซะก�ต 

โดยกระบวนก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนในก�รร่�งและประช�พิจ�รณ์

๕.๘ ให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดให้มีสถ�บันพัฒน�ผู้นำ�ศ�สน�ในพื้นที่ ๕ จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้

ข้อเสนอ

๕.๘.๑ ให ้ศอ.บต. รว่มกบักระทรวงวฒันธรรมเปน็เจ�้ภ�พหลกัในก�รจดัทำ�หลกัสตูรทัง้นี ้

เพื่อก�รบูรณก�รเนื้อห�และวิธีก�รในกระบวนก�รพัฒน�ผู้นำ�

๕.๙ ให้มีศูนย์วัฒนธรรมและภ�ษ�มล�ยูปัตต�นี ซ่ึงครอบคลุมส�มจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ โดยมีหน้�ท่ี 

ส่งเสริม สนับสนุนให้มีก�รใช้ภ�ษ�มล�ยูปัตต�นี ตลอดจนมีก�รตรวจสอบก�รใช้ภ�ษ�มล�ยูปัตต�นีให้มี

คว�มถูกต้อง

ข้อเสนอ

๕.๙.๑ ให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ ศอ.บต. สนับสนุนสถ�บันภ�ษ�มล�ยูไทยแลนด์ 

ให้มีบทบ�ทก�รพัฒน�ภ�ษ�มล�ยูสู่คว�มเป็นส�กล

๕.๑๐ ให้มีก�รจัดทำ�แผนแม่บทก�รพัฒน�ส่ือมวลชนในท้องถ่ิน โดยเน้นเร่ืองเน้ือห� ก�รใช้ภ�ษ�มล�ยู

ปัตต�นี และก�รมีส่วนร่วมของท้องถิ่น รวมทั้งก�รใช้สื่อมวลชนเพื่อให้มีก�รสื่อส�รคว�มจริงที่น่�เชื่อถือ

ข้อเสนอ

๕.๑๐.๑ ให ้ศอ.บต. เปน็เจ้�ภ�พหลกัรว่มกบักรมประช�สมัพนัธ ์สำ�นักง�นกจิก�รกระจ�ย

เสยีง กจิก�รโทรทัศน ์และโทรคมน�คมแหง่ช�ติ ในก�รพฒัน�แผนแมบ่ทสือ่มวลชนทอ้งถิน่ สือ่เพือ่

สันติภ�พ 
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๖. นโยบายด้านสุขภาพ การแพทย์ สาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

๖.๑ ให้รัฐมีก�รส่งเสริมและสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พของทุกศ�สน�ท่ีสอดคล้องกับพหุวัฒนธรรม

ของประช�ชนอย่�งเป็นองค์รวม ทั้งในด้�นก�รส่งเสริมสุขภ�พ ก�รป้องกันควบคุมโรค ก�รรักษ�พย�บ�ล

และฟื้นฟูสภ�พ รวมทั้งก�รพัฒน�สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อก�รมีสุขภ�วะ

ข้อเสนอ

๖.๑.๑ ให้กระทรวงส�ธ�รณสุขกำ�หนดนโยบ�ย และแนวท�งก�รจัดบริก�รสุขภ�พของ

สถ�นบริก�รส�ธ�รณสุขทุกแห่งในพ้ืนท่ีจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ ให้มีก�รบริก�รในมิติของหัวใจคว�มเป็น

มนุษย์ด้�นจิตวิญญ�ณ ต�มม�ตรฐ�นวิช�ชีพเป็นตัวกำ�กับ โดยเน้นผู้ป่วยหรือผู้รับบริก�รเป็นศูนย์กล�ง

ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบพหุวัฒนธรรม (spiritual safety sufficiency standard sustainable health care) 

และมีก�รเช่ือมโยงก�รทำ�ง�นร่วมกับชุมชน ให้สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดในพ้ืนท่ีจังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ 

ปรับกระบวนก�รพัฒน�สุขภ�พด้วยก�รใช้หลักก�รศ�สน�นำ�ก�รพัฒน�ส�ธ�รณสุข

๖.๑.๒ ให้สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัด / อำ�เภอ / หน่วยบริก�รทุกระดับ องค์กรปกครอง

สว่นทอ้งถิน่ ศนูยส์ขุภ�พจิตที ่๑๕ และเครอืข่�ยภ�คประช�ชนด�้นก�รเยยีวย� เนน้ก�รบรกิ�รในมติิ

ด้�นจิตใจเป็นหลักสำ�คัญ

๖.๑.๓ ให้ ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมสนับสนุนให้ ภ�ครัฐและท้องถิ่นท่ีนับถือ

ศ�สน�พุทธในพื้นท่ีไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินเดีย หรือประเทศอื่นๆ โดยจัดสรรโควต้�ปกติและ

โควต้�พิเศษสำ�หรับข้�ร�ชก�รก่อนเกษียณอ�ยุ

๖.๒ ใหร้ฐัมกี�รจดับรกิ�รท�งก�รแพทย์และส�ธ�รณสขุทีม่คุีณภ�พม�ตรฐ�นและสอดคลอ้งกบับรบิท

ของชุมชน ศ�สน� วัฒนธรรมและวิถีชีวิต โดยใช้กลไกก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วนในพื้นที่ 

ข้อเสนอ

๖.๒.๑ ให้  รพ.สต.ทุกแห่ง จัดบริก�รสุขภ�พที่เน้นก�รมีส่วนร่วมของชุมชน ผ่�นคณะ

กรรมก�รบริห�รและพัฒน�ที่ม�จ�กภ�คประช�ชน

๖.๒.๒ ให ้สป.สช.สนบัสนุนงบประม�ณก�รสร้�งเสริมสขุภ�พแกก่องทุนสุขภ�พตำ�บลผ�่น 

อบต. อปท. ร่วมกับ คป.สข

๖.๒.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีก�รจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 

เช่น สน�มเด็กเล่น ล�นกีฬ�ออกกำ�ลังก�ย

๖.๒.๔ ให้สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดในพื้นที่จังหวัด ๕ ช�ยแดนภ�คใต้ มีบทบ�ทก�ร

พฒัน�บคุล�กรด้�นก�รพฒัน�นโยบ�ยส�ธ�รณะโดยใชก้ระบวนก�รสมัชช�สขุภ�พ และใหม้แีผนง�น / 

โครงก�รรองรับบรรจุไว้ในแผนยุทธศ�สตร์ด้วย
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๖.๓ ให้กระทรวงส�ธ�รณสุขมีก�รพัฒน�ระบบบริห�รง�นส�ธ�รณสุข  เช่น ก�รกำ�หนดนโยบ�ยและ

ก�รว�งแผน ระบบบริห�รทรัพย�กรบุคคล และระบบก�รสนับสนุนอื่นๆ เช่น ระบบรักษ�คว�มปลอดภัย 

ระบบข้อมูลส�รสนเทศ ที่สอดคล้องกับบริบทที่มีคว�มหล�กหล�ยท�งวัฒนธรรม

ข้อเสนอ

๖.๓.๑ ให้สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัดร่วมกับโรงพย�บ�ลกำ�หนดหลักสูตรสอนเสริมแบบ

ติวเข้มและเสริมทักษะหน้�ง�น

๖.๓.๒ ให้คณะกรรมก�รบริห�รทรัพย�กรบุคคลระดับจังหวัด ทำ�หน้�ท่ีด้�นก�รบริห�รจัดก�ร

อัตร�กำ�ลังคนด้�นส�ธ�รณสุข

๖.๓.๓ ให้กระทรวงส�ธ�รณสุขกำ�หนดแนวท�งกระบวนก�รคัดสรรและก�รบรรจุบุคล�กร

ด้�นก�รแพทย์และส�ธ�รณสขุต�มม�ตรฐ�นวชิ�ชพีทีช่ดัเจนโดยปร�ศจ�กก�รแทรกแซงท�งก�รเมอืง

๖.๓.๔ ให้กระทรวงส�ธ�รณสุขให้คว�มสำ�คัญ เร่งรัดและกำ�กับติดต�มม�ตรก�รคว�มปลอดภัย

ให้แก่บุคล�กรท�งก�รแพทย์และส�ธ�รณสุข

๖.๔  ให้รัฐสร้�งหลักประกัน สร้�งกลไกคว�มคุ้มครองให้เกิดสุขภ�วะ  เพื่อให้ก�รบริก�รพ้ืนฐ�น

ด้�นสุขภ�พท่ีต้องอ�ศัยโครงสร้�งและกลไกของรัฐ  เช่นก�รเฝ้�ระวัง ก�รควบคุมโรค ก�รตอบสนองต่อ

สถ�นก�รณ์ฉุกเฉินท�งสุขภ�พ ก�รนิเทศติดต�มประเมินผลก�รวิจัยและพัฒน� ยังคงดำ�เนินก�รได้อย่�ง

เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์สอดคล้องกับบริบทท�งสังคมและมีกระบวนก�ร พัฒน�ศักยภ�พ สร้�งก�รมีส่วนร่วม

ให้พื้นที่ส�ม�รถร่วมดำ�เนินก�รได้ในระยะย�ว

ข้อเสนอ

๖.๔.๑ ให้กรมสง่เสริมก�รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ใหค้ว�มสำ�คัญและตดิต�มกำ�กบัก�รจดัก�ร

สุขภ�วะของชุมชนเนื่องจ�กจะเป็นก�รกระจ�ยอำ�น�จที่แท้จริง 

๖.๔.๒ ใหม้กี�รประเมนิผลกระทบด�้นสขุภ�พ (HIA, EIA) ต�มทีก่ฎหม�ยกำ�หนด จ�ก

หน่วยง�นภ�ยนอก ที่ได้รับก�รยอมรับจ�กประช�ชนอย่�งกว้�งขว�ง และชุมชนมีส่วนร่วม

๖.๔.๓ ให้ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมก�รเพื่อตรวจสอบผลก�รปฏิบัติง�นของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยง�นร�ชก�รอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่น

๖.๔.๔ ให้องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด (อบจ)  .มีส่วนร่วมในก�รจัดทำ�แผน ควบคุม ดูแล

และแผนงบประม�ณเพ่ือก�รสนับสนุน อบต. / เทศบ�ล ในก�รจัดระบบ EMS และก�รส�ธ�รณภัย 

ระดับพื้นที่ให้มีคว�มเข้มแข็ง  เพื่อให้เกิดคว�มเตรียมพร้อมในระดับพื้นที่ย�มฉุกเฉิน

๖.๔.๕ ให้กระทรวงมห�ดไทยร่วมกับกระทรวงส�ธ�รณสุขสนับสนุนก�รตรวจสุขภ�พประจำ�ปี

ให้กับประช�ชนที่มีอ�ยุ ตั้งแต่ ๓๕ ปีขึ้นไป โดยไม่มีค่�ใช้จ่�ย
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๒.๒ มติการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ

๒.๒.๑ สถานการณ์ความเป็นมา 

เจตน�รมณ ์บทบญัญตั ิและม�ตรก�รป้องกนัผลกระทบจ�กก�รค้�เสรีระหว่�งประเทศในรัฐธรรมนญู

แห่งร�ชอ�ณ�จกัรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ธรรมนูญว�่ดว้ยระบบสขุภ�พ พ.ศ. ๒๕๕๒ มตสิมัชช�สขุภ�พแหง่ช�ติ

ครัง้ท่ี ๑ มต ิ๒ ก�รเข�้ถงึย�ถว้นหน�้ของประช�กรไทย ซึง่ต่อม�ไดพ้ฒัน�เปน็นโยบ�ยและยทุธศ�สตรก์�ร

พัฒน�ระบบย�แห่งช�ติ และมติ ๔ ก�รมีส่วนร่วมของภ�คประช�ชนในก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รเจรจ�ก�รค้�เสรี 

และมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติคร้ังท่ี ๒ มติ ๕ ยุทธศ�สตร์นโยบ�ยแอลกอฮอล์ระดับช�ติ และแผนยุทธศ�สตร์

ก�รควบคุมย�สูบแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ 

ผลกระทบด้�นลบจ�กก�รค�้เสรใีนสนิค้�ทีม่ผีลตอ่สขุภ�วะและสงัคม เชน่ เครือ่งดืม่แอลกอฮอลแ์ละ

ย�สูบ และก�รคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�ในสินค้�คุณธรรมได้แก่ ย�และเทคโนโลยีด้�นสุขภ�พ รวมถึง

สถ�นก�รณ์ที่ร�ยก�รสินค้�ดังกล่�ว ถูกรวมเข้�กับร�ยก�รสินค้�ธรรมด�อื่นในคว�มตกลงก�รค้�เสรี และ

กังวลต่อช่องว่�งของระบบในก�รกำ�หนดกรอบก�รเจรจ�ก�รค้�เสรีทุกระดับ ทั้งที่มีผลบังคับใช้แล้ว หรือ

กำ�ลังอยู่ระหว่�งก�รเจรจ� และที่จะมีก�รเจรจ�ในอน�คต

ขอ้จำ�กดัของกลไกและกระบวนก�รท่ีเกีย่วข้องกบัก�รเจรจ�ก�รค�้ระหว�่งประเทศด�้นสนิค�้ทีม่ผีลตอ่

สุขภ�วะและสังคมและด้�นบริก�รท่ีเก่ียวเน่ือง รวมถึงก�รดำ�เนินก�รอย่�งบูรณ�ก�ร ก�รมีส่วนร่วม ก�รนำ�ม�

ปฏิบัติอย่�งเป็นรูปธรรม และก�รใช้คว�มรู้ท�งวิช�ก�ร รวมทั้งข้อจำ�กัดจ�กกระบวนก�รดำ�เนินก�รต�มมติ

สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติที่เกี่ยวข้องกับก�รค้�เสรี

จ�กปญัห�ดงักล�่ว  จึงเปน็ทีม่�ของมตสิมชัช�สขุภ�พแหง่ช�ติ ครัง้ที ่๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มตกิ�รปอ้งกัน

ผลกระทบต่อสุขภ�วะและสังคมจ�กก�รค้�เสรีระหว่�งประเทศ มีร�ยละเอียดของมติ ดังนี้

ข้อ ๑ ขอให้รัฐบ�ลและทุกภ�คส่วนของสังคมไทย ให้สัตย�บันว่�จะให้คว�มสำ�คัญกับผลกระทบต่อ

สุขภ�วะและสังคม ไม่น้อยไปกว่�ผลประโยชน์ท�งเศรษฐกิจ ในทุกกระบวนก�รท่ีเก่ียวข้องกับกลไกก�รค้�

ระหว่�งประเทศ และแสดงจุดยืนในก�รป้องกันผลกระทบดังกล่�วต่อคู่เจรจ�ต่�งประเทศ

ข้อ ๒ ขอให้คณะรัฐมนตรีมอบหม�ยและสนับสนุนกรมเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศดำ�เนินก�รทันที

เพื่อจัดให้มีก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พ (Health Impact Assessment : HIA) จ�กก�รเปิดเสรีก�ร

ค้�ระหว่�งประเทศด้�นสินค้� ก�รบริก�ร ก�รลงทุน ทรัพย์สินท�งปัญญ�และอื่นๆ รวมถึงภ�ระผูกพันใน

ปัจจุบันและอน�คตจ�กก�รเข้�ร่วมเป็นภ�คีหรืออยู่ในส�ระของก�รเจรจ�เปิดเสรีก�รค้�ระหว่�งประเทศ  ท่ีมีผลก

ระทบต่อสุขภ�วะและสังคม อย่�งเป็นระบบและครอบคลุมให้แล้วเสร็จ  เพ่ือเป็นแนวท�งใน ๑) ก�รกำ�หนด

กรอบก�รเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศ และ ๒) ก�รพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบของรัฐสภ�หรือหน่วยง�นที่

มีอำ�น�จลงน�มคว�มผูกพันต�มรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย โดยให้ก�รประเมินน้ีเป็นไปต�ม “หลักเกณฑ์

และวธิกี�รประเมนิผลกระทบด�้นสขุภ�พทีเ่กดิจ�กนโยบ�ยส�ธ�รณะ” ต�มพระร�ชบัญญติัสขุภ�พแหง่ช�ต ิ

พ.ศ. ๒๕๕๐ ม�ตร� ๒๕(๕) โดยให้มีผู้แทนจ�กคณะกรรมก�รพัฒน�ระบบและกลไกก�รประเมินผลกระทบ

ด้�นสุขภ�พ และคณะกรรมก�รสนับสนุนก�รศึกษ�และติดต�มก�รเจรจ�ก�รค้�เสรีระหว่�งประเทศที่มี

ผลกระทบตอ่สขุภ�พและนโยบ�ยสขุภ�พ ไดร้บัก�รเสนอชือ่ใหเ้ปน็กรรมก�รในคณะกรรมก�รกำ�กบัทศิท�ง

ก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พด้วย
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ข้อ ๓ ขอให้คณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติดำ�เนินก�ร

ข้อ ๓.๑ นำ�มติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ตินี้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้คว�มเห็นชอบและสั่งก�ร

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องดำ�เนินก�รต่อไป

ขอ้ ๓.๒ ประส�นและสนบัสนนุกรมเจรจ�ก�รค�้ระหว�่งประเทศใหด้ำ�เนนิง�นต�มมตขิอ้ ๒ และ

ส่งเสริมก�รดำ�เนินก�รต�มมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ ๓.๓ ประส�นหน่วยง�นของรัฐท่ีเก่ียวข้องเช่น กระทรวงพ�ณิชย์ กระทรวงส�ธ�รณสุข กระทรวง

ก�รต่�งประเทศ กระทรวงอุตส�หกรรม กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม สำ�นักง�นกองทุน

สนบัสนนุก�รสร้�งเสริมสขุภ�พ หนว่ยง�นวิช�ก�ร ภ�คประช�สงัคม และภ�คเอกชน รว่มกนักำ�หนดร�ยก�ร

สินค้� ก�รบริก�ร ก�รลงทุน ทรัพย์สินท�งปัญญ� และอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภ�วะและสังคมให้เป็น

ร�ยก�ร ยกเวน้จ�กก�รเจรจ�อย่�งถ�วร (Permanent exclusion  list) และร�ยก�รพงึเจรจ�อย�่งระมดัระวงั 

เพื่อใช้เป็นแนวท�งในก�รกำ�หนดกรอบเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศและทบทวนคว�มตกลงก�รค้�ท่ีมีผล

บังคับใช้แล้ว  โดยอ�ศัยผลก�รประเมินผลกระทบท�งด้�นสุขภ�พต�มมติข้อ ๒ หรือข้อมูลท�งวิช�ก�รอ่ืน

ที่เป็นที่ยอมรับและผ่�นก�รปรึกษ�ห�รือโดยสมัชช�สุขภ�พเฉพ�ะประเด็น

ข้อ ๓.๔ ให้เผยแพร่ผลจ�กเวทีทบทวนร่�งร�ยง�นก�รศึกษ�และวิเคร�ะห์ผลกระทบด้�นสุขภ�พ

โดยส�ธ�รณะ และร�ยง�นก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พฉบับสมบูรณ์ต�มมติข้อ ๒ ต�มกระบวนก�ร

และขั้นตอนที่กำ�หนดในข้อ ๑๕ ของหลักเกณฑ์และวิธีก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พที่เกิดจ�กนโยบ�ย

ส�ธ�รณะ 

ข้อ ๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนก�รมีส่วนร่วมของหน่วยง�น องค์กร และสถ�บันต่�งที่เก่ียวข้อง 

เช่น กระทรวงพ�ณิชย์  กระทรวงส�ธ�รณสุข กระทรวงอุตส�หกรรม กระทรวงศึกษ�ธิก�ร กระทรวง

ทรพัย�กรธรรมช�ติและสิง่แวดลอ้ม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภ�คเอกชน รวมถงึองคก์รพฒัน�เอกชน 

ที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในก�รดำ�เนินก�รต�มมตินี้

ข้อ ๓.๖ ร่วมกับกระทรวงก�รคลัง  กระทรวงพ�ณิชย์  กระทรวงอุตส�หกรรม  กระทรวง

ทรพัย�กรธรรมช�ตแิละสิง่แวดลอ้ม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์จดัใหม้กี�รศกึษ�แนวท�งก�รปฏริปู

กองทุนเยียวย�ต่�งๆ  ท่ีมีอยู่โดยเฉพ�ะที่ม�ของกองทุนจ�กผู้ที่ได้รับประโยชน์จ�กก�รเจรจ�ก�รค้�เสรีที่มี

ผลกระทบต่อสุขภ�วะและสังคม และก�รบริห�รกองทุนให้มีประสิทธิภ�พในก�รดูแลผู้ได้รับผลกระทบ

ข้อ ๔ ขอให้กรมเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศ

ข้อ ๔.๑ จัดทำ�กรอบก�รเจรจ�ก�รค้�เสรีระหว่�งประเทศที่ไม่ขัดแย้งกับมติสมัชช�สุขภ�พรวมถึง

นโยบ�ยและยุทธศ�สตร์แห่งช�ติที่เกี่ยวข้อง

ขอ้ ๔.๒ ประส�นกบัหนว่ยง�นของรฐัและทกุภ�คสว่นทีเ่กีย่วข้องกบัสุขภ�วะและสงัคมเพือ่รวบรวม

ร�ยก�รสนิค�้ ก�รบรกิ�ร ก�รลงทนุ ทรพัยส์นิท�งปัญญ� และอืน่ๆ ทีอ่�จกอ่ใหเ้กิดผลกระทบตอ่สขุภ�วะ

และสังคมทั้งท�งตรงและท�งอ้อมเพื่อก�รประเมินต�ม มติข้อ ๒ 

ขอ้ ๔.๓ ใช้หลกัก�รระมดัระวงัไวก้อ่น (Precautionary principle) ในก�รเจรจ�ก�รค�้เสรรีะหว�่ง

ประเทศ  เมื่อข้อมูลวิช�ก�รโดยเฉพ�ะผลกระทบในด้�นลบต่อสุขภ�วะและสังคมยังมีจำ�กัด  และไม่สร้�ง

ข้อผูกพัน (Commitment) กับประเทศคู่เจรจ�จนกว่�จะมีข้อมูลวิช�ก�รจ�กก�รศึกษ�ต�มข้อ ๒ ยืนยันว่� 

ก�รเจรจ�ในประเด็นนั้นๆ ไม่ก่อผลกระทบ
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ข้อ ๕ ขอให้เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ

ข้อ ๕.๑ จัดให้มีสมัชช�สุขภ�พเฉพ�ะประเด็นทันที  เพื่อพิจ�รณ� กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีก�ร

ของก�รใช้ก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พ (Health Impact Assessment, HIA) ประกอบก�รพิจ�รณ�

เพือ่กำ�หนดประเภทสนิค้� ก�รบรกิ�ร ก�รลงทนุ ทรพัยส์นิท�งปญัญ�และอืน่ๆ ในกระบวนก�รเจรจ�ก�รค�้

เสรีระหว่�งประเทศ

ขอ้ ๕.๒ ตดิต�มผลก�รดำ�เนนิก�รต�มมตนิี ้และร�ยง�นตอ่สมชัช�สขุภ�พแหง่ช�ตคิรัง้ที ่๔ พ.ศ. 

๒๕๕๔ และต่อไปทุก ๒ ปี

๒.๒.๒ ความก้าวหน้าการดำาเนินงาน 

มติก�รป้องกันผลกระทบต่อสุขภ�วะและสังคมจ�กก�รค้�เสรีระหว่�งประเทศ  เป็นมติท่ีได้เสนอเข้�ม�

ในระเบียบว�ระเร่งด่วน  เมื่อครั้งก�รประชุมสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ระหว่�งวันท่ี 

๑๗ – ๑๙ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยศูนย์วิจัยปัญห�สุร�และกลุ่มเครือข่�ยจำ�นวน ๑๐ องค์กร และมติสมัชช�

สุขภ�พได้รับรองระเบียบว�ระดังกล่�ว มีคว�มก้�วหน้�ก�รดำ�เนินง�น ดังนี้

●● มต ิคสช.  เมือ่วนัที ่๒๒ เมษ�ยน พ.ศ. ๒๕๕๔ มอบหม�ยให ้สช. ประส�นก�รทำ�ง�นรว่มกบั

คณะกรรมก�รพัฒน�ระบบและกลไกก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พ และคณะกรรมก�รสนับสนุนก�ร

ศึกษ�และติดต�มก�รเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภ�พและนโยบ�ยสุขภ�พ ศึกษ�

ออกแบบ และจัดสมัชช�สุขภ�พเฉพ�ะประเด็น  เพื่อพิจ�รณ�กำ�หนดกระบวนก�รประเมินผลกระทบด้�น

สุขภ�พประกอบก�รพิจ�รณ�ประเด็นเกี่ยวข้องในกระบวนก�รเจรจ�ก�รค้�เสรีระหว่�งประเทศ พร้อมกับ

ประส�นเตรียมคว�มพร้อมก�รดำ�เนินง�นต�มมติกับหน่วยง�นและภ�คีต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง และร�ยง�นต่อ 

คสช.  เพื่อพิจ�รณ�นำ�มตินี้  เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้คว�มเห็นชอบและสั่งก�รหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

ดำ�เนินก�รในโอก�สต่อไป 

●● สช.ได้ประส�นก�รดำ�เนินง�นร่วมกับภ�คีต่�งๆ  ได้แก่  กรมเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศ 

กระทรวงพ�ณิชย์ สภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งจ�กก�รวิเคร�ะห์

กระบวนก�รทำ�ง�นข้�งต้น พบว่�มีช่องว่�งท่ีท้�ท�ยต่อก�รบรรลุเป้�หม�ยต�มมติน้ีในหล�ยประเด็น โดยเฉพ�ะ

กรณีคว�มเข�้ใจเกีย่วกบักระบวนก�รประเมนิผลกระทบด�้นสขุภ�พจ�กก�รเจรจ�ก�รค�้ระหว�่งประเทศ ซึง่

ปัจจุบันหล�ยภ�คส่วนยังกังวลว่�ก�รประเมินผลกระทบด้�นสุขภ�พจะเป็นอุปสรรคต่อกระบวนก�รเจรจ�

ก�รค้�ระหว่�งประเทศ รวมทั้งยังไม่มีก�รนำ�ข้อมูลเข้�รับฟังคว�มเห็นและห�ฉันท�มติจ�กสมัชช�สุขภ�พ

เฉพ�ะประเด็น 

●● คณะกรรมก�รจัดสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ (คจ.สช.) พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ประก�ศหลักเกณฑ์และ

วธิกี�รจดัสมชัช�สขุภ�พแหง่ช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยในหมวดท่ี ๕ ข้อ ๗ ก�รกำ�หนดระเบยีบว�ระก�รประชมุ 

ไดเ้ปิดโอก�สให ้คจ.สช. ส�ม�รถกำ�หนดระเบยีบว�ระก�รประชมุ โดยพจิ�รณ�ประเดน็ทีม่�จ�กก�รทบทวน

มติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติท่ีผ่�นม�  เพื่อทบทวนและพัฒน�ให้สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง

อย่�งรวดเร็วในภ�วะสังคมปัจจุบัน

●● ข้อสรุปจ�กที่ประชุมติดต�มมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ คร้ังที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติ ๙ ก�ร

ปอ้งกนัผลกระทบตอ่สขุภ�วะและสงัคมจ�กก�รค�้เสรรีะหว�่งประเทศ เมือ่วนัที ่๑๒ กนัย�ยน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ว่�...ถึงแม้การดำาเนินงานตามมตินี้ จะมีความคืบหน้าไปแล้วบางส่วนก็ตาม แต่เนื่องจากสถานการณ์การ
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ดำาเนนิการเกีย่วกบัการคา้เสรรีะหวา่งประเทศมพีฒันาการไปอยา่งรวดเรว็ ทำาใหม้ตดิงักลา่วอาจไมส่อดคลอ้ง

กับสถานการณ์ปัจจุบัน และยังมีความเห็นที่ไม่ตรงกันของผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว จึงเห็น

สมควรเสนอต่อ คจ.สช. ให้มีการพิจารณาทบทวนและพัฒนามตินี้ให้เหมาะสมยิ่งข้ึน เพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อสังคมต่อไป...

●● มติที่ประชุม คจ.สช.  เมื่อวันที่ ๑๖ กันย�ยน พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นชอบให้บรรจุระเบียบว�ระก�ร

ป้องกันผลกระทบต่อสุขภ�วะและสังคมจ�กก�รค้�เสรีระหว่�งประเทศ  เป็นระเบียบว�ระทบทวนมติสมัชช�

สุขภ�พแห่งช�ติ  ในก�รประชุมสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ และมอบหม�ยให้มีกลไก

ทำ�ง�นทบทวนร่�งมติ  โดยให้อนุกรรมก�รวิช�ก�รดำ�เนินก�รต่อไป 

●● คณะอนกุรรมก�รวชิ�ก�ร ภ�ยใต ้คจ.สช. ครัง้ท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้แตง่ตัง้คณะทำ�ง�นวิช�ก�ร

พัฒน�ประเด็นก�รป้องกันผลกระทบต่อสุขภ�วะและสังคมจ�กก�รค้�เสรีระหว่�งประเทศ ซึ่งประกอบด้วย

ผู้แทนจ�กหน่วยง�นต่�งๆ ได้แก่ กรมเจรจ�ก�รค้�ระหว่�งประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่�งประเทศ กรม

สนับสนุนบริก�รสุขภ�พ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� สำ�นักนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ กระทรวง

ส�ธ�รณสุข สภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย สำ�นักง�นคณะกรรมก�รร่วม 

ภ�คเอกชน ๓ สถ�บัน กลุ่มศึกษ�ข้อตกลงเขตก�รค้�เสรีภ�คประช�ชน และนักวิช�ก�ร โดยมี น�ยแพทย์

สวุทิย์ วบิลุผลประเสรฐิ  เปน็ประธ�นคณะทำ�ง�น รศ. นุศร�พร เกษสมบรูณ ์และน�งสติ�นันท์ พนูผลทรัพย ์

เป็นผู้ทำ�ง�นและเลข�นุก�ร มีหน้�ท่ีศึกษ�ผลและปัญห�อุปสรรคเก่ียวกับก�รดำ�เนินก�รต�มมติสมัชช�สุขภ�พ

แห่งช�ติ คร้ังท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติ ๙ ก�รป้องกันผลกระทบต่อสุขภ�วะและสังคมจ�กก�รค้�เสรีระหว่�ง

ประเทศ ซึง่ก�รประชมุคณะทำ�ง�นฯ ทีผ่�่นม� พบว�่ ยงัมปีญัห�ในก�รปฏบิตั ิและมขีอ้หว่งใยจ�กทกุฝ�่ย 

จงึเหน็สมควรทีจ่ะตอ้งมกี�รทบทวน และพฒัน�มตนิี ้คณะทำ�ง�นฯ จงึไดจ้ดัทำ�ร�่งเอกส�รหลกัและร่�งมติ

สมัชช�สุขภ�พ  เร่ือง ทบทวนมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติก�รป้องกันผลกระทบต่อสุขภ�วะและสังคมจ�ก

ก�รค้�เสรีระหว่�งประเทศ เพ่ือนำ�เข้�สู่ระเบียบว�ระท่ี ๘ สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติคร้ังท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป
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๒.๓ มติการจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย (สุขใจ...ไม่คิดสั้น) 

๒.๓.๑ สถานการณ์ความเป็นมา 

ก�รฆ่�ตัวต�ยและพย�ย�มฆ่�ตัวต�ยเป็นปัญห�สำ�คัญท�งก�รส�ธ�รณสุขและสังคมของทุกประเทศ

ทั่วโลก องค์ก�รอน�มัยโลกประม�ณก�รว่� ในแต่ละปีจะมีผู้ฆ่�ตัวต�ยสำ�เร็จม�กกว่� ๑ ล้�นคน คิดเฉลี่ย

มีผู้ฆ่�ตัวต�ยสำ�เร็จ ๑ คนในทุก ๔๐ วิน�ที หรือเป็นอัตร�เฉล่ีย ๑๖ คนต่อประช�กรแสนคนต่อปี ส่งผลกระทบ

ตอ่จติใจของครอบครัวและผูค้นรอบข้�งของผูต้�ยอกีประม�ณ ๕ - ๑๐ ล�้นคน สง่ผลเสยีห�ยท�งเศรษฐกจิ

มูลค่�มห�ศ�ล นอกจ�กนี้ ยังประเมินว่�มีผู้พย�ย�มฆ่�ตัวต�ย แต่ไม่เสียชีวิต อีกเป็นจำ�นวน ๒๐ เท่�ของ

ตัวเลขก�รฆ่�ตัวต�ยสำ�เร็จ

สำ�หรับประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๔๒  เป็นปีที่มีอัตร�ก�รฆ่�ตัวต�ยสูงสุด มีจำ�นวน ๕,๒๙๐ คน 

คิดเป็นอัตร� ๘.๕๙ ต่อประช�กรแสนคน หรือเฉลี่ยวันละ ๑๔.๕ คน ส่งผลให้ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นปีแรก

ที่กรมสุขภ�พจิตได้รับงบประม�ณโครงก�รป้องกันก�รฆ่�ตัวต�ยและได้ดำ�เนินก�รม�อย่�งต่อเนื่องจนถึง

ปัจจุบัน ส่งผลให้อัตร�ก�รฆ่�ตัวต�ยลดลงในระดับหน่ึง โดยอัตร�ก�รฆ่�ตัวต�ยในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๕๓ 

ได้ปรับลดจ�ก ๘.๕๙ ต่อประช�กรแสนคน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ม�อยู่ที่ ๘.๔๐, ๗.๗๔, ๗.๘๔, ๗.๑๓, 

๖.๘๗, ๖.๓๔, ๕.๗๗, ๕.๙๗, ๕.๙๘, ๕.๙๗ และ ๕.๙๐ ต�มลำ�ดับ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีก�รฆ่�ตัวต�ย

สำ�เรจ็เกดิขึน้ ๓,๗๖๑ คน คดิเปน็ก�รฆ�่ตวัต�ยวนัละประม�ณ ๑๐ คน อย�่งไรกต็�ม อตัร�ก�รฆ�่ตวัต�ย

ในบ�งพื้นที่ยังคงอยู่ในอัตร�ที่สูงเกินกว่�ค่�เฉลี่ยของโลก 

โดยส�เหตุของก�รฆ่�ตัวต�ยก�รศึกษ�ระบ�ดวิทย�พฤติกรรมก�รทำ�ร้�ยตนเองทั้งท่ีเสียชีวิตและ

ไม่เสียชีวิตในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง ๒๕๕๓ มีข้อสรุปถึงปัจจัยเสี่ยงสำ�คัญ ได้แก่ ก�รมี

อ�ก�รซมึเศร้�  มีโรคเร้ือรัง  ปัญห�โรคจติ ดืม่สรุ� มปีญัห�คว�มสมัพนัธก์บัคนใกลช้ดิ ทะเล�ะเบ�ะแวง้กนั 

ถูกคนใกล้ชิดซุบซิบนินท�ว่�ร้�ยให้เสียห�ย ถูกทำ�ร้�ยร่�งก�ย พักอ�ศัยร่วมกับบุคคลท่ีติดสุร�และติดย�เสพติด 

ได้รับข่�วก�รทำ�ร้�ยตนเองหรือฆ่�ตัวต�ยของคนอ่ืนในชุมชน แสดงท่�ทีว่�จะทำ�ร้�ยตนเอง นอกจ�กน้ี ยังพบว่� 

ก�รว�่งง�นเปน็ส�เหตสุำ�คญัของคว�มเครยีดในวยัทำ�ง�น อกีทัง้ก�รเปลีย่นแปลงในด�้นต�่งๆ ของประเทศ 

ทั้งท�งเศรษฐกิจ ก�รเมือง สังคมและวัฒนธรรม มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อสุขภ�พจิตของประช�ชน

รุนแรงม�กย่ิงขึ้นกว่�เดิม นอกจ�กนี้ ภัยพิบัติท�งธรรมช�ติที่มีแนวโน้มเพิ่มม�กข้ึน จะส่งผลกระทบต่อ

วิถีชีวิตคว�มเป็นอยู่อย่�งหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งเหล่�นี้ทำ�ให้คว�มเสี่ยงต่อก�รเกิดวิกฤตในชีวิตของคนไทย

เพิ่มม�กขึ้น  จ�กสถ�นก�รณ์ดังกล่�ว นำ�ไปสู่ก�รมีมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ  คร้ังท่ี ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

มติก�รจัดก�รปัญห�ก�รฆ่�ตัวต�ย (สุขใจ...ไม่คิดสั้น) ซึ่งมีร�ยละเอียดของมติ ดังนี้

ข้อ ๑ ขอให้คณะกรรมก�รสุขภ�พจิตแห่งช�ติ  ร่วมกับกระทรวงส�ธ�รณสุข กระทรวงวัฒนธรรม 

สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ  สำ�นักง�นประกันสังคม  สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�ง

เสรมิสขุภ�พ องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ องคก์รภ�คประช�สงัคมและหนว่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้ง พจิ�รณ�กำ�หนด

นโยบ�ย ม�ตรก�ร และกลไกในด้�นต่�งๆ ดังนี้ 

ข้อ ๑.๑ ก�รดำ�เนินก�รเพื่อก�รคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยท�งจิตเวช  เพื่อก�รเข้�ถึงบริก�รสุขภ�พ

อย่�งทั่วถึงและเท่�เทียม 

ขอ้ ๑.๒ ก�รลดอปุสรรคในก�รเข�้ถงึบรกิ�รสขุภ�พ โดยเฉพ�ะอปุสรรคท�งสงัคมทีเ่กดิจ�กอคติ

ต่อก�รเจ็บป่วยท�งจิตเวช โดยก�รสนับสนุนก�รสร้�งคว�มเข้�ใจที่ถูกต้องในเรื่องคว�มเจ็บป่วยท�งจิตเวช 

ขอ้ ๑.๓ ก�รพฒัน�ระบบบริก�รปรกึษ�และระบบสง่ตอ่ในชมุชน สำ�หรบัผูม้ปีญัห�ชวีติและสขุภ�พ 
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ให้มีประสิทธิภ�พ มีก�รติดต�มและเฝ้�ระวัง  เพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงต่อก�รฆ่�ตัวต�ย  โดยก�รบูรณ�ก�ร

คว�มรว่มมอืของครอบครวั สถ�นศกึษ� สถ�บนัและองค์กรท�งศ�สน� ชุมชนหน่วยง�น องค์กรภ�ครฐัและ

เอกชน

ข้อ ๑.๔ ก�รผลักดันให้ อัตร�ก�รฆ่�ตัวต�ย เป็นตัวชี้วัดด้�นก�รพัฒน�สังคมระดับช�ติ

ข้อ ๑.๕ ก�รให้คว�มช่วยเหลือและฟื้นฟูสภ�พจิตใจของสม�ชิกในครอบครัว ชุมชนและสังคม 

ที่มีสม�ชิกฆ่�ตัวต�ย เพื่อป้องกันปัญห�ที่ต�มม� 

ขอ้ ๑.๖ พฒัน�และสนบัสนนุ ระบบและกลไกก�รจดัก�รคว�มรู ้ เพือ่สนบัสนนุก�รจัดก�รปญัห�

ก�รฆ่�ตัวต�ยอย่�งมีประสิทธิภ�พ 

ข้อ ๒ ขอให้กรมสุขภ�พจิต กระทรวงส�ธ�รณสุข กระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร 

ร่วมกับ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ ประส�นขอคว�มร่วมมือให้องค์กรสื่อส�รมวลชน และ

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๒.๑ พัฒน�ม�ตรก�รควบคุมลักษณะก�รนำ�เสนอข่�วก�รฆ่�ตัวต�ยระหว่�งส่ือมวลชนกันเอง 

โดยอ�ศัยม�ตรก�รท�งจรรย�บรรณวิช�ชีพ  โดยสนับสนุนก�รนำ�เสนอข่�วส�รด้�นก�รสร้�งคว�มสุขใจ 

และสนับสนุนก�รเผยแพร่คว�มรู้ท�งสุขภ�พจิต ก�รสื่อส�รอย่�งสร้�งสรรค์ก�รสร้�งคว�มรักคว�มผูกพัน

ในครอบครัว รวมทั้งชี้ช่องท�งก�รเข้�ถึงแหล่งให้บริก�รปรึกษ�ภ�ยหลังที่มีก�รนำ�เสนอข่�ว

ข้อ ๒.๒ งดเว้นก�รนำ�เสนอภ�พหรือเนื้อห� ที่สื่อถึงคว�มรุนแรงและวิธีในก�รฆ่�ตัวต�ยในสื่อ

โทรทัศน์โดยเฉพ�ะละคร สื่อภ�พยนตร์ สื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่�งๆ 

ข้อ ๒.๓ ส่งเสริมกระบวนก�รชื่นชมและเชิดชูเกียรติก�รทำ�ง�นของสื่อมวลชนที่ดี ในก�รส่งเสริม

ก�รสร้�งคว�มสุขใจ แก้ไขปัญห�สุขภ�พจิต และก�รป้องกันแก้ไขปัญห�ก�รฆ่�ตัวต�ย 

ข้อ ๓ ขอให้กรมสุขภ�พจิต กระทรวงส�ธ�รณสุข กรมส่งเสริมก�รปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมห�ดไทย 

กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษ�ธิก�ร กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและ

คว�มมัน่คงของมนษุย ์และสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รสขุภ�พแหง่ช�ต ิสนบัสนุนใหส้ำ�นกัง�นส�ธ�รณสขุจงัหวัด 

สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  สถ�บันก�รศึกษ�  ร่วมมือกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น สถ�บันท�งศ�สน� และเครือข่�ยสมัชช�สุขภ�พจังหวัด รับผิดชอบก�รพัฒน�ระบบช่วยเหลือ

เกื้อกูลภ�ยในครอบครัวและชุมชน  เพื่อป้องกันก�รฆ่�ตัวต�ย และส่งเสริมสุขภ�พของประช�ชน  โดย

กระบวนก�รมีส่วนร่วมประกอบด้วย 

ขอ้ ๓.๑ สร้�งกลไกก�รสร�้งคว�มสขุใจและก�รเกือ้กลูกนัภ�ยในครอบครวัและชมุชน สร�้งระบบ

บริก�รท�งสังคมที่มีคุณภ�พ เตรียมคว�มพร้อมท�งจิตใจต่อภัยพิบัติและวิกฤตชีวิต โดยครอบคลุมถึงก�ร

เผยแพร่หลักคำ�สอนท�งศ�สน� วัฒนธรรมประเพณี พัฒน�ทักษะชีวิต สำ�หรับเด็กเย�วชนและประช�ชน

ทัว่ไป เผยแพรข่อ้มลูข�่วส�รทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่ก�รดแูลจติใจ และสร�้งคว�มสขุ ตลอดจนกำ�หนดม�ตรก�ร

ท�งสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและเพิ่มปัจจัยปกป้องต่อก�รฆ่�ตัวต�ย

ข้อ ๓.๒ จัดให้มีระบบฐ�นข้อมูลประช�กรกลุ่มเส่ียง รวมท้ังพัฒน�ระบบบันทึกข้อมูลเก่ียวกับปัจจัย

ปกปอ้งและปจัจัยเสีย่งในกลุม่ผูป้ว่ยสขุภ�พจติ เพือ่ก�รคน้ห�ว�งแผนเฝ�้ระวงัและชว่ยเหลอืผู้ประสบปญัห� 

โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง  เด็ก  เย�วชน ครอบครัว  ผู้พิก�ร และผู้สูงอ�ยุทั้งในสถ�นก�รณ์ปกติ และสถ�นก�รณ์

ภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ ที่จำ�เป็นต้องเข้�ถึงและให้คว�มช่วยเหลืออย่�งทันก�รณ์
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ขอ้ ๓.๓ สนบัสนนุใหเ้กดิองค์กรส�ธ�รณะประโยชน์ / เครอืข่�ยของผู้รอดชวิีตหรือผู้มปีระสบก�รณ์

เกี่ยวข้องกับก�รฆ่�ตัวต�ย  เพื่อดำ�เนินก�รช่วยเหลือผู้ที่มีคว�มเสี่ยงต่อก�รฆ่�ตัวต�ยและผู้ได้รับผลกระทบ 

เช่น กลุ่มให้ก�รปรึกษ�แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นต้น 

ข้อ ๔ ขอให้เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ ร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ต่อสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ 

ครั้งที่ ๖

๒.๓.๒ ความก้าวหน้าการดำาเนินงาน 

มติก�รจัดก�รปัญห�ก�รฆ่�ตัวต�ย (สุขใจ...ไม่คิดสั้น)  ได้รับฉันท�มติในสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ 

ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ กุมภ�พันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีคว�มก้�วหน้�ก�รดำ�เนินง�น ดังนี้

●● มติ คสช.  เมื่อวันที่ ๑๕ มีน�คม พ.ศ. ๒๕๕๕  เห็นชอบมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ คร้ังท่ี ๔ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ และมอบหม�ยให้หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องรับไปพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต�มมติที่เกี่ยวข้องต่อไป

●● มติ ครม.  เม่ือวันที่ ๒๙ พฤษภ�คม พ.ศ. ๒๕๕๕  รับทร�บมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที่ 

๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ และมอบหม�ยหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องรับไปพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รในส่วนที่เกี่ยวข้องต�มอำ�น�จ

หน�้ทีต่อ่ไป โดยใหอ้ยูใ่นกรอบของกฎหม�ยและมต ิครม. ทีเ่กีย่วขอ้ง และมมีตใิห ้สช. ไปรว่มกบัหนว่ยง�น

ที่เกี่ยวข้องกำ�หนดนโยบ�ยและกลไกด้�นต่�งๆ เพื่อลดอัตร�ก�รฆ่�ตัวต�ย โดยมอบหม�ยให้

(๑) ให้คณะกรรมก�รสุขภ�พจิตแห่งช�ติร่วมกับกระทรวงส�ธ�รณสุข กระทรวงวัฒนธรรม 

องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ และหนว่ยง�นทีเ่กีย่วข้องกำ�หนดนโยบ�ยและกลไกด�้นต่�งๆ เช่น ก�รคุ้มครอง

สทิธขิองผูป้ว่ยท�งจติเวช ลดปญัห�อปุสรรคก�รเข�้ถงึบรกิ�รสขุภ�พ ผลกัดนัใหอ้ตัร�ก�รฆ�่ตวัต�ยเปน็ตวั

ชี้วัดระดับช�ติ ฯลฯ

(๒) ให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร และหน่วย

ง�นที่เกี่ยวข้องควบคุมก�รนำ�เสนอข่�วก�รฆ่�ตัวต�ย งดเว้นก�รนำ�เสนอภ�พหรือเน้ือห�เกี่ยวกับก�รฆ่�ตัว

ต�ย ฯลฯ

(๓) ให้กระทรวงส�ธ�รณสุข กระทรวงมห�ดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ กระทรวงศึกษ�ธิก�ร กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับหน่วยง�นท่ี

เกี่ยวข้องรับผิดชอบก�รพัฒน�ระบบช่วยเหลือเกื้อกูลในครอบครัวและชุมชนเพื่อป้องกันก�รฆ่�ตัวต�ย

●● คมส. ร่วมกับ คณะทำ�ง�นวิช�ก�รเฉพ�ะประเด็น  เร่ือง ก�รจัดก�รปัญห�ก�รฆ่�ตัวต�ย 

(สุขใจ...ไม่คิดสั้น)  เครือข่�ยสมัชช�สุขภ�พล้�นน� หน่วยง�นที่เก่ียวข้อง และ สช.  ได้จัดก�รประชุม

แลกเปลี่ยนคว�มก้�วหน้� และปรึกษ�ห�รือเพื่อก�รขับเคลื่อน  เมื่อวันที่ ๕ กันย�ยน พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่�

ปัญห�อุปสรรคในก�รดำ�เนินง�น คือ ก�รที่ยังไม่ส�ม�รถเข้�ถึงปัญห�และจิตใจกลุ่มเสี่ยงได้อย่�งแท้จริง 

ทำ�ให้ก�รป้องกันทำ�ได้ย�ก ส่วนใหญ่ก�รคิดฆ่�ตัวต�ยเกิดข้ึนจ�กคว�มคิดหุนหันพลันแล่น ดังน้ัน ทุกภ�คส่วน

ต้องแก้ไขทุกวิถีท�งและลงไปให้ถึงในระดับพื้นที่ รวมถึงก�รขย�ยส�ยด่วน “Hotline” ให้ครอบคลุมและ

เฝ้�ระวังกลุ่มป่วย ได้มีข้อเสนอเพื่อก�รขับเคลื่อนมติฯ ดังนี้

(๑) ก�รเชื่อมประส�นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยร่วมมือกับเจ้�หน้�ที่ในพื้นที่ 

พระสงฆ์ ปร�ชญช์�วบ�้น และอ�ส�สมคัร ฯลฯ ดำ�เนินก�รค้นห�บคุคลทีม่คีว�มเสีย่งกบัก�รฆ่�ตัวต�ย และ

เร่งช่วยเหลือเพ่ือสร้�งคว�มเข้มแข็งท�งจิตใจให้มองโลกในแง่บวก รวมทั้งก�รประส�นง�นกับสำ�นักง�น
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หลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ (สปสช.)  เพ่ือก�รเข้�ถึงงบประม�ณด้�นสุขภ�พในระดับท้องถิ่น  โดยจะต้อง

มีกรอบทิศท�งก�รบูรณ�ก�รง�นร่วมกันอย่�งชัดเจน  เพื่อก่อให้ก�รประส�นคว�มร่วมมือ และเน้นก�รนำ�

ภ�คประช�สังคมเข้�มีส่วนร่วมม�กขึ้น 

(๒) เสนอให้อัตร�ก�รฆ่�ตัวต�ยเป็นตัวชี้วัดท�งด้�นสังคม  โดยก�รขอคว�มร่วมมืออย่�ง

เปน็ท�งก�รผ�่นท�งกระทรวงมห�ดไทย เพือ่ประส�นคว�มรว่มมอืในก�รนำ�มตสิมชัช�สขุภ�พ ใหท้�ง อปท. 

ไปใช้ในก�รดำ�เนนิง�นในพืน้ที ่และอ�จเพิม่ชอ่งท�งก�รบรูณ�ก�รเข�้กบัแผนยทุธศ�สตรป์ระเทศต�มแนวท�ง

ก�รพัฒน�คนตลอดช่วงชีวิต (life cycle) ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ 

(๓) ก�รสื่อส�รสังคม  โดยกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดำ�เนินง�นหลัก  ในก�รเฝ้�ระวังดูแล

แสวงห�แนวร่วมระหว่�งหน่วยง�นในก�รหนุนเสริมพลัง ร่วมมือกับสื่อต่�งๆ ในก�รสร้�งภ�พยนตร์ หรือ

ละครเพื่อสะท้อนปัญห�และสร้�งท�งเลือกใหม่ๆ ในระดับพื้นที่อ�จจัดทำ�  “ล�นสร้�งสุข” ด้วยก�รจัดพ้ืนท่ี

ในชุมชนให้เป็นท่ีพบปะหรือท่ีทุกคนในชุมชนเข้�ม�ร่วมกิจกรรมแล้วเกิดคว�มสุข

(๔) ก�รจัดเวทีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก�รดำ�เนินง�นต�มมติ กับองค์กร หน่วยง�น และภ�คี

เครือข่�ย โดย สช. เป็นแกนหลักสนับสนุนให้เกิดก�รพูดคุยในก�รนำ�ข้อมูลม�แลกเปลี่ยนก�รขับเคลื่อน

ร่วมกันกับทุกภ�คส่วน 

●● ก�รประชุมคณะทำ�ง�นเครือข่�ยสมัชช�สุขภ�พล้�นน� ๘ จังหวัด  เม่ือวันท่ี ๔ พฤศจิก�ยน 

พ.ศ. ๒๕๕๖ เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู ้กระบวนก�รส�นพลงัก�รขบัเคลือ่นของเครอืข�่ยสมชัช�สขุภ�พล�้นน� 

แสวงห�คว�มร่วมมือกบัองคก์รภ�คเีครอืข�่ยใหม่ในพืน้ที ่ รวมถึงก�รพฒัน�กระบวนก�รสมชัช�สขุภ�พเพือ่

ขับเคล่ือนนโยบ�ยส�ธ�รณะ และพัฒน�กระบวนก�รสื่อส�รส�ธ�รณะ รวมทั้งก�รนำ�ประเด็นที่มีผลกระทบ

ตอ่สขุภ�พในพืน้ทีห่รอืประเดน็ร่วมล�้นน� “ข�ขึน้” และประเดน็ “ข�เคลือ่น” นำ�สูก่�รปฏบิตัใินพืน้ทีอ่ย�่ง

เป็นรูปธรรม มีมติเห็นชอบให้นำ�มติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ  เรื่องก�รจัดก�รปัญห�ก�รฆ่�ตัวต�ย (สุขใจ...

ไม่คิดสั้น)  เป็น ๑ ในมติสมัชช�สุขภ�พฯ ที่จะดำ�เนินก�รขับเคลื่อนในพื้นที่อย่�งเข้มข้นต่อไป
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๒.๓.๓ การดำาเนินงานตามมติรายข้อ

ข้อ ๑ ขอให้คณะกรรมก�รสุขภ�พจิตแห่งช�ติ  ร่วมกับกระทรวงส�ธ�รณสุข กระทรวง

วัฒนธรรม สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ  สำ�นักง�นประกันสังคม สำ�นักง�นกองทุน

สนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรภ�คประช�สังคมและหน่วยง�น

ที่เกี่ยวข้อง พิจ�รณ�กำ�หนดนโยบ�ย ม�ตรก�ร และกลไกในด้�นต่�งๆ ดังนี้

ข้อ ๑.๑ ก�รดำ�เนินก�รเพื่อก�รคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยท�งจิตเวช เพื่อก�รเข้�ถึงบริก�ร

สุขภ�พอย่�งทั่วถึงและเท่�เทียม 

ข้อ ๑.๒ ก�รลดอุปสรรคในก�รเข้�ถึงบริก�รสุขภ�พ  โดยเฉพ�ะอุปสรรคท�งสังคมที่

เกิดจ�กอคติต่อก�รเจ็บป่วยท�งจิตเวช โดยก�รสนับสนุนก�รสร้�งคว�มเข้�ใจที่ถูกต้องในเรื่อง

คว�มเจ็บป่วยท�งจิตเวช 

ข้อ ๑.๓ ก�รพัฒน�ระบบบริก�รปรึกษ�และระบบส่งต่อในชุมชน สำ�หรับผู้มีปัญห�ชีวิต

และ สขุภ�พ ใหม้ปีระสิทธิภ�พ มีก�รติดต�มและเฝ้�ระวัง เพ่ือป้องกนัคว�มเสีย่งต่อก�รฆ่�ตัวต�ย 

โดยก�รบูรณ�ก�รคว�มร่วมมือของครอบครัว สถ�นศึกษ� สถ�บันและองค์กรท�งศ�สน�  ชุมชน 

หน่วยง�น องค์กรภ�ครัฐและเอกชน

ข้อ ๑.๔ ก�รผลักดันให้ อัตร�ก�รฆ่�ตัวต�ย เป็นตัวชี้วัดด้�นก�รพัฒน�สังคมระดับช�ติ

ขอ้ ๑.๕ ก�รใหค้ว�มชว่ยเหลอืและฟืน้ฟสูภ�พจติใจของสม�ชกิในครอบครัว ชมุชนและ 

สังคม ที่มีสม�ชิกฆ่�ตัวต�ย เพื่อป้องกันปัญห�ที่ต�มม�

ขอ้ ๑.๖ พฒัน�และสนบัสนนุ ระบบและกลไกก�รจดัก�รคว�มรู ้ เพือ่สนบัสนนุก�รจดัก�ร

ปัญห�ก�รฆ่�ตัวต�ยอย่�งมีประสิทธิภ�พ

ความก้าวหน้า

๑. กรมสุขภ�พจิต  ได้ดำ�เนินก�รในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  โดยได้มีก�รให้บริก�รส�ธ�รณสุขในเขตพื้นที่ 

เร่ิมจ�กก�รวิเคร�ะห์ปัญห�สุขภ�พแต่ละพื้นท่ี  มีก�รจัดทำ�ก�รร�ยง�นอัตร�ก�รฆ่�ตัวต�ยของประเทศไทย

แยกต�มจงัหวดัทีก่�รฆ�่ตวัต�ย ส�ม�รถเจ�ะลกึลงไปในระดบัพืน้ที ่ (ร�ยง�นจดัอนัดบั ๑๐ จงัหวดัแรก ทีม่ี

อัตร�ก�รฆ่�ตัวต�ยม�กที่สุดจนกระทั่งน้อยที่สุด)  เป้�หม�ยคือลดคว�มแออัดไปใช้บริก�รที่ระดับตติยภูมิ 

เพิ่มประสิทธิภ�พในหน่วยบริก�รในระดับทุติยภูมิ ปฐมภูมิรวมถึงก�รส่งต่อที่มีประสิทธิภ�พ และจัดทำ�

โครงก�รต่�งๆ ท่ีสำ�คัญ เช่น โครงก�รก�รป้องกันก�รฆ่�ตัวต�ย ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กรมสุขภ�พจิต

ได้มอบหม�ยให้โรงพย�บ�ลจิตเวชขอนแก่นร�ชนครินทร์ จัดทำ�แนวท�งโครงก�รฯ  เพื่อสื่อส�รให้ผู้ท่ีมี

ส่วนเก่ียวข้องได้รับรู้ถึงสถ�นก�รณ์ปัญห�ก�รฆ่�ตัวต�ยในแต่ละพ้ืนท่ี  เป้�หม�ยและตัวช้ีวัด และทำ�คว�มเข้�ใจ

ถึงแนวท�งก�รดำ�เนินง�นโครงก�รป้องกันก�รฆ่�ตัวต�ยได้อย่�งถูกต้อง โดยหน่วยง�นบริก�รส�ธ�รณสุข 

และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องส�ม�รถเรียกแบบร�ยง�นต่�งๆ ได้จ�กท�ง https://www.suicideth.com ซึ่งคู่มือ

แนวท�งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกระดับที่จะช่วยให้มีคว�มชัดเจนถึงแนวท�งของระบบก�รค้นห�

คัดกรอง ก�รบริก�รดูแลรักษ�และก�รส่งต่อ รวมไปถึงก�รเฝ้�ระวังดูแลอย่�งต่อเนื่องในชุมชน

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมสุขภ�พจิต มีเป้�หม�ยเจ�ะจงไปที่กลุ่มเสี่ยงต่อก�รฆ่�ตัวต�ยม�กข้ึน ได้แก่ 

กลุ่มผู้ปว่ยโรคซึมเศร้� โดยกำ�หนดเป็นเป้�หม�ยของกระทรวงส�ธ�รณสขุ คอื รอ้ยละของผูป้ว่ยโรคซมึเศร�้

ทีเ่ข�้ถงึบริก�รในภ�พรวมประเทศ หม�ยถงึ ผูป้ว่ยโรคซมึเศร�้ทีค่ดักรองไดแ้ละได้รบัก�รวนิจิฉยัโดยแพทย์
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หรอืจิตแพทย์ในก�รบำ�บดัรักษ�ขอ้มลู ณ วนัที ่๒๘ สงิห�คม พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว�่มรีอ้ยละ ๓๑ สำ�หรบัด�้น

ก�รพัฒน�ศักยภ�พของผู้ให้บริก�ร ในเรื่องก�รให้คว�มรู้เร่ืองก�รป้องกันก�รฆ่�ตัวต�ย รวมถึงระบบดูแล

รกัษ�สง่ตอ่ ไดจ้ดัอบรมแพทยส์�ข�เวชศ�สตร์ป้องกัน แผนสขุภ�พจิตชุมชน ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 

ในหลกัสตูรก�รอบรมนีไ้ดบ้รรจเุรือ่งของก�รปอ้งกนัก�รฆ�่ตัวต�ย ก�รคดักรอง วธิกี�รรกัษ� รวมถงึระบบ

ก�รส่งต่อ  ซ่ึงมีแพทย์ท่ีผ่�นก�รอบรมในภ�คอีส�น จำ�นวนประม�ณ ๒๐๐ คน และอีกหลักสูตรคือก�รพย�บ�ล

สุขภ�พจติและจติเวช เปน็ก�รสอนในภ�คทฤษฎแีละภ�คปฏบิตัใินเรือ่งของก�รดูแลชว่ยเหลอืผูเ้สีย่งตอ่ก�ร

ฆ่�ตัวต�ย มีเป้�หม�ยจำ�นวน ๕๐ คน และอีกโครงก�รท่ีมีก�รว�งแผนจะดำ�เนินก�รในก�รจัดอบรมให้กับ

เครือข่�ยบริก�ร คือ โรงพย�บ�ลส่งเสริมสุขภ�พตำ�บล เพ่ือให้คว�มรู้เก่ียวกับก�รดูแลผู้ท่ีเส่ียงต่อก�รฆ่�ตัวต�ย

ในพื้นที่ ซึ่งมีก�รดูแลเฝ้�ระวังอัตร�ก�รฆ่�ตัวต�ยในพื้นที่ทุกพื้นที่

๒. สำ�นกัง�นประกนัสงัคม ไดด้ำ�เนนิก�รในเรือ่งของสทิธขิองผูป้ว่ย โดยไดม้กี�รแกไ้ขพระร�ชบญัญตัิ

ประกนัสงัคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ขณะนี ้อยูร่ะหว�่งก�รนำ�เข้�สูก่�รพจิ�รณ�ของสภ�ผูแ้ทนร�ษฎร ซึง่ส�ระสำ�คญั

ที่เก่ียวข้องกับมติ คือ ก�รแก้ไขม�ตร� ๖๑ กรณีที่จงใจหรือผู้อื่นทำ�ร้�ยตัวเองและทำ�ให้เกิดสูญเสียอวัยวะ

หรือสูญเสียสมรรถภ�พจนต�ย จ�กเดิมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์เรื่องของเจ็บป่วย  โดยแก้ไขให้ส�ม�รถ

รับสิทธิประโยชน์ได้

๓. แผนง�นสร้�งเสริมสุขภ�พจิตเพ่ือสุขภ�วะสังคมไทย สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 

(สสส.) ซึ่งมีพันธกิจ ยุทธศ�สตร์ของแผนง�นที่สอดคล้องกับมติสมัชช�สุขภ�พฯ ดังนี้

๓.๑ พันธกิจของแผนงาน คือ

๑) พฒัน�นวตักรรมเพือ่เพิม่ก�รเข�้ถงึกจิกรรมเรยีนรูแ้ละบรกิ�รสร�้งเสรมิสขุภ�พจติสำ�หรบั

เย�วชนและครอบครัวเพื่อให้เย�วชนมีทักษะชีวิตและคว�มเข้มแข็งท�งใจพ่อแม่เข้�ใจลูกและเลี้ยงลูกด้วย

คว�มมั่นใจ กลุ่มเสี่ยงผู้มีคว�มต้องก�รดูแลด้�นสุขภ�พจิตได้รับก�รช่วยเหลือ

๒) พัฒน�ระบบข้อมูลสุขภ�พจิตเพื่อเพิ่มก�รรับรู้และสร้�งคว�มมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน

ในก�รดูแลจิตใจกันและกันในสังคม

๓) บูรณ�ก�รผลผลิตวิช�ก�รในก�รจัดกิจกรรมและบริก�รร่วมกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

๓.๒ ยุทธศาสตร์หลัก ๔ ยุทธศาสตร์ คือ 

ยทุธศ�สตรท์ี ่๑ พฒัน�นวตักรรมและระบบขอ้มลูสขุภ�พจติ มุง่เน้นก�รพฒัน�นวตักรรม เพือ่

เสริมก�รทำ�ง�นให้กับภ�คี ในประเด็นท่ีมีคว�มสำ�คัญและมีภ�คีพร้อมในก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์ พัฒน�รูปแบบ

ในเรื่องที่มีคว�มสำ�คัญและมีศักยภ�พในก�รขย�ยผลที่ยั่งยืน และสร้�งฐ�นข้อมูลด้�นสุขภ�พจิต  เพื่อให้

หน่วยง�นระดับต่�งๆ นำ�ไปใช้ในก�รว�งแผนดำ�เนินง�นและติดต�มก�รเปลี่ยนแปลง 

ยทุธศ�สตรท์ี ่๒ พฒัน�ภ�คเีครอืข�่ย เปน็ก�รพฒัน�ศกัยภ�พของภ�คเีครอืข�่ย ผ�่นชอ่งท�ง

และกิจกรรมต่�งๆ โดยเน้นที่ก�รพัฒน�ก�รทำ�ง�นบูรณ�ก�รเชิงพื้นท่ีร่วมกันระหว่�งหน่วยง�นที่เก่ียวข้อง 

และก�รพัฒน�ศักยภ�พคนทำ�ง�นของภ�คีเครือข่�ย ให้มีคว�มส�ม�รถในก�รจัดกิจกรรมและบริก�รท่ีเป็นก�ร

สร้�งเสริมสุขภ�พจิตได้เป็นรูปธรรมม�กยิ่งขึ้น

ยุทธศ�สตร์ที่ ๓ รณรงค์  เผยแพร่และขับเคลื่อนนโยบ�ย ผลักดันให้เกิดจังหวัดสร้�งเสริม 

สุขภ�พจิต (อ�จมีชื่อเรียกอย่�งอื่นต�มจังหวัดกำ�หนด) มีนโยบ�ยและแผนง�นด้�นก�รพัฒน�เย�วชนและ

ครอบครวั โดยอ�ศยัขอ้มลูสขุภ�พจติร�ยจงัหวดั และฐ�นก�รดำ�เนนิง�นก�รพฒัน�เย�วชนด�้นอืน่  เพือ่ให้

มกี�รดำ�เนนิง�นทีค่รบวงจร เปดิพืน้ทีส่�ธ�รณะใหก้บัเย�วชนและครอบครัว ตลอดจนทำ�ก�รเผยแพรข่อ้มลู
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และเปิดประเด็นเพื่อขับเคลื่อนง�นสร้�งเสริมสุขภ�พจิตในวงกว้�ง

มกี�รดำ�เนนิก�รโครงก�รทีส่ำ�คญั คอื (๑) โครงก�รพฒัน�สือ่ก�รเรยีนรู ้ เรือ่ง “คว�มเขม็แขง็

ท�งใจ” (๒) โครงก�รสนับสนุนพ่อแม่ / ผู้ปกครองเลี้ยงบวก (Positive Parenting) (๓) โครงก�รพัฒน�

คณุภ�พก�รอยู่ร่วมกันและก�รชว่ยเหลอืท�งจติใจในสงัคม โครงก�รยอ่ยที ่๑ : ก�รพฒัน�คณุภ�พก�รสือ่ส�ร

จ�กผู้ปกครองสู่บุตรหล�นวัยรุ่น

ปัญหาและอุปสรรค

๑. ก�รข�ดกลไกเชื่อมประส�นในพื้นที่ระหว่�งหน่วยง�นในกระทรวงส�ธ�รณสุขกับเครือข่�ยในพ้ืนที่ 

เนื่องจ�กยังมีรอยต่อในวิธีคิดในมิติท�งก�รแพทย์ กับมิติท�งสังคมวัฒนธรรม

๒. ในเร่ืองของก�รคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อก�รเกิดโรคซึมเศร้� กรณีที่มีก�รคัดกรองกลุ่มเสี่ยงไปแล้ว 

แต่แพทย์ยังวินิจฉัยไม่เป็นโรคซึมเศร้� ทำ�ให้ไม่มีก�รนับยอดผู้ป่วย ส่งผลให้ไม่ได้รับก�รบำ�บัดรักษ�

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมกี�รสร�้งกลไกในพืน้ทีใ่นก�รเชือ่มประส�นง�นง�นด้�นส�ธ�รณสขุกบัเครอืข�่ยในพืน้ที ่ เพือ่

ให้เกิดก�รบริก�รท�งก�รแพทย์ที่มีประสิทธิภ�พ

๒. กรมสขุภ�พจิตจะมีก�รจัดโครงก�รอบรมแพทยเ์พือ่สร�้งคว�มเข้�ใจในเรือ่งก�ร คดักรองกลุม่เสีย่ง

ต่อโรคซึมเศร้�

ข้อ ๒ ขอให้กรมสุขภ�พจิต กระทรวงส�ธ�รณสุข กระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและ

ก�รสื่อส�ร ร่วมกับสำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ ประส�นขอคว�มร่วมมือให้องค์กร

สื่อส�รมวลชน และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

ขอ้ ๒.๑ พฒัน�ม�ตรก�รควบคุมลกัษณะก�รนำ�เสนอข่�วก�รฆ่�ตัวต�ยระหว่�งสือ่มวลชน

กันเอง โดยอ�ศัยม�ตรก�รท�งจรรย�บรรณวชิ�ชพี โดยสนบัสนนุก�รนำ�เสนอข�่วส�รด�้นก�รสร�้ง

คว�มสขุใจ และสนบัสนนุก�รเผยแพรค่ว�มรูท้�งสขุภ�พจติ ก�รสือ่ส�รอย�่งสร�้งสรรค ์ก�รสร�้ง

คว�มรักคว�มผูกพันในครอบครัว รวมทั้งชี้ช่องท�งก�รเช้�ถึงแหล่งให้บริก�รปรึกษ�ภ�ยหลังที่มี

ก�รนำ�เสนอข่�ว

ขอ้ ๒.๒ งดเวน้ก�รนำ�เสนอภ�พหรอืเนือ้ห� ทีส่ือ่ถงึคว�มรนุแรงและวิธใีนก�รฆ่�ตวัต�ย

ในสื่อโทรทัศน์โดยเฉพ�ะละคร สื่อภ�พยนตร์ สื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่�งๆ 

ข้อ ๒.๓ ส่งเสริมกระบวนก�รชื่นชมและเชิดชูเกียรติก�รทำ�ง�นของสื่อมวลชนท่ีดีในก�ร

ส่งเสริมก�รสร้�งคว�มสุขใจ แก้ไขปัญห�สุขภ�พจิต และก�รป้องกันแก้ไขปัญห�ก�รฆ่�ตัวต�ย

ความก้าวหน้า

๑. เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎ�คม พ.ศ. ๒๕๕๕ กรมสุขภ�พจิตได้เรียกร้องให้สื่อมวลชนนำ�เสนอข่�วก�ร

ฆ�่ตวัต�ยอย�่งระมดัระวงั เพือ่ปอ้งกนัก�รเลยีนแบบ ขณะทีค่รอบครวัควรใหก้�รดูแล และเฝ�้ระวงักลุม่เสีย่ง

ที่มีสภ�พจิตใจเปร�ะบ�ง และเสี่ยงต่อก�รคิดฆ่�ตัวต�ย หลังพบว่� ๓ ปีที่ผ่�นม�  วัยรุ่นไทยมีอัตร�ก�ร

ฆ�่ตัวต�ยเพิม่สูงขึน้  เนือ่งจ�กในชว่ง ๖ เดอืนแรกของปนีี ้อตัร�ก�รฆ�่ตัวต�ยไมไ่ด้เพิม่สงูขึน้ แตค่รอบครวั 

ก็ควรเอ�ใจใส่และเฝ้�ระวังกลุ่มเสี่ยง  เช่น ผู้ป่วยโรคซึมเศร้� ผู้มีปัญห�สุร� ย�เสพติด ผู้ป่วยท�งจิต และ
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ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่�งๆ อย่�งใกล้ชิด 

๒. กรมสุขภ�พจิต ได้จัดบริก�รขอรับคำ�ปรึกษ�ปัญห�สุขภ�พจิตได้ในโรงพย�บ�ลท่ัวประเทศ และ

บริก�รส�ยด่วน ๑๓๒๓ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ขณะเดียวกัน  ยังเรียกร้อง ให้สื่อมวลชน นำ�เสนอข่�วอย่�ง

ระมัดระวัง หลีกเล่ียง ก�รนำ�เสนอภ�พเหตุก�รณ์ก�รฆ่�ตัวต�ย และเน้ือห�ท่ีบ่งบอกถึงข้ันตอนวิธีก�รฆ่�ตัวต�ย 

เพื่อป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบ โดยเฉพ�ะในกลุ่มบุคคลที่มีสภ�พจิตใจเปร�ะบ�ง

๓. กระทรวงเทคโนโลยสี�รสนเทศและก�รสือ่ส�ร ไดม้กี�รดำ�เนนิง�นในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั มตขิอ้ ๒ 

อ�ทิเช่น 

๓.๑ โครงก�รก�รอบรมวิทย�กรแกนนำ�ลูกเสือไซเบอร์ ภ�ยใต้โครงก�รสร้�งลูกเสือบนเครือข่�ย

อินเทอร์เน็ต (Cyber Scout)  เพ่ือสร้�งอ�ส�สมัคร Cyber Scout ให้มีจิตสำ�นึกด้�นจริยธรรม คุณธรรม 

ในก�รใช้ ICT ก�รเรียนรู้ ICT อย่�งสร้�งสรรค์ ก�รป้องกันตนเองจ�กพิษภัยไซเบอร์ และคว�มปลอดภัย

ในโลกออนไลน์ รวมทั้งเพื่อขย�ยเครือข่�ยอ�ส�สมัคร Cyber Scout ให้เป็นเครือข่�ยท�งสังคมที่สนับสนุน

คว�มรักคว�มส�มัคคีภ�ยในช�ติ โดยอ�ส�สมัคร Cyber Scout จะเป็นเสมือนตัวแทนของสังคมไทยที่คอย

เฝ�้ระวงัหรอืสอดสอ่งพฤติกรรมทีเ่ป็นภยัต่อคว�มม่ันคงของประเทศผ่�นท�งระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศและ

ก�รส่ือส�ร  ซ่ึงก�รสร้�งอ�ส�สมัคร Cyber Scout  น้ีมกีลุม่เป�้หม�ย คอื กลุม่เย�วชน นักเรยีนและนกัศกึษ� 

โดยจะขย�ยผลให้ได้ ๑๐๐,๐๐๐ คน ทั่วประเทศในระยะเวล�หนึ่งปี

๓.๒ โครงก�รจัดทำ�โปรแกรม  ไอซีทีเฮ้�ส์คีปเปอร์ (ICT Housekeeper)  เพื่อป้องกันข้อมูล

และเวบ็ไซต์ท่ีไมเ่หม�ะสมจ�กอนิเทอรเ์นต็ ซึง่เปน็อนัตร�ยต่อเดก็และเย�วชน เช่น ภ�พล�มกอน�จ�ร ก�ร

รกัรว่มเพศ ก�รพนนั ย�เสพตดิ คว�มก�้วร�้วรนุแรง ก�รฆ�่ตวัต�ย หรอืก�รใชค้อมพวิเตอรท์ีไ่มเ่หม�ะสม

ต่�งๆ  โดย ICT Housekeeper  เป็นซอฟท์แวร์ มีคุณสมบัติในก�รปิดกั้นเว็บไซต์ คัดกรองเว็บไซต์ และ

ควบคมุเวล�ก�รใชอ้นิเทอรเ์นต็  โดยระบบก�รปดิกัน้นีส้�ม�รถปรบัเปลีย่นไดต้�มคว�มต้องก�รของผูใ้ชง้�น

แตล่ะคน จงึเป็นประโยชนแ์ละมคีว�มสำ�คญัในยคุดจิติอล เปน็เคร่ืองมอืทีช่ว่ยใหผู้ใ้ชอ้นิเทอรเ์นต็ทีเ่ปน็เดก็

และเย�วชน นักศึกษ� ตลอดจนประช�ชนทั่วไป ส�ม�รถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่�งปลอดภัย

๔. กระทรวงวัฒนธรรม ได้มีม�ตรก�รเรื่องของส่ือโดยดำ�เนินก�ร ๒ ม�ตรก�ร คือ (๑) ม�ตรก�ร

เสรมิแรง คอื ก�รมกีองทนุ และ (๒) ม�ตรก�รท�งกฎหม�ย คือ พย�ย�มปรับปรงุกฎหม�ย โดยมภี�รกจิ

ในก�รควบคุมเน้ือห�ของส่ือ ต�มพระร�ชบัญญัติภ�พยนตร์และวีดีทัศน์ ทำ�ให้เนื้อห�ท่ีส่งและก�รรับรู้ของ

ประช�ชนเปน็สือ่ท่ีมีคณุภ�พ และก�รจดัระดบัคว�มเหม�ะสมของร�ยก�รโทรทัศนไ์ทยใหภ้�คประช�ชนเข�้ม�

มีส่วนร่วมด้วย อีกทั้งยังได้ดำ�เนินก�รในก�รรวบรวมข้อมูลก�รคุ้มครองเด็กและเย�วชนให้ปลอดภัยจ�กสื่อ 

โดยขณะนี้ได้มีก�รยกร่�งพระร�ชบัญญัติกองทุนพัฒน�สื่อปลอดภัยและสร้�งสรรค์แห่งช�ติ  เป็นต้น 

ปัญหาและอุปสรรค

ก�รเผยแพร่สื่อต่�งๆ ยังเป็นในเรื่องของธุรกิจ ข�ดคว�มตระหนักถึงผลกระทบในก�รนำ�เสนอต่อ

ประช�ชนทุกช่วยวัย ทำ�ให้เกิดก�รลอกเลียนแบบของเด็กเย�วชน 

ข้อเสนอแนะ

ควรมีก�รส่งเสริมก�รเผยแพร่สื่อที่ส�ม�รถสอดแทรกก�รสร้�งคว�มเข้มแข็งท�งจิตใจ ทำ�ให้เกิดก�ร

สร้�งภูมิคุ้มกัน  โดยเฉพ�ะ  เรื่อง คว�มเพียรพย�ย�มต่อสู้ชีวิต และเทคนิคต่�งๆ ที่ส�ม�รถนำ�ม�พัฒน�

ตนเองได้
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ข้อ ๓ ขอให้กรมสุขภ�พจิต กระทรวงส�ธ�รณสุข กรมส่งเสริมก�รปกครองส่วนท้องถิ่น 

กระทรวงมห�ดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กระทรวงศึกษ�ธิก�ร 

กระทรวงก�รพฒัน�สงัคมและคว�มมัน่คงของมนษุย ์และสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รสขุภ�พแห่งช�ต ิ

สนบัสนนุใหส้ำ�นกัง�นส�ธ�รณสขุจงัหวดั สำ�นกัง�นพฒัน�สงัคมและคว�มมัน่คงของมนษุย์จงัหวัด 

สถ�บนัก�รศกึษ� รว่มมอืกบัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ สถ�บนัท�งศ�สน� และเครอืข�่ยสมชัช�

สุขภ�พจังหวัด  รับผิดชอบก�รพัฒน�ระบบช่วยเหลือเกื้อกูลภ�ยในครอบครัวและชุมชน  เพื่อ

ปอ้งกนัก�รฆ�่ตวัต�ย และสง่เสรมิสขุภ�พของประช�ชน โดยกระบวนก�รมสีว่นรว่มประกอบดว้ย

ข้อ ๓.๑ สร้�งกลไกก�รสร้�งคว�มสุขใจและก�รเกื้อกูลกันภ�ยในครอบครัวและชุมชน 

สร้�งระบบบริก�รท�งสังคมที่มีคุณภ�พ  เตรียมคว�มพร้อมท�งจิตใจต่อภัยพิบัติและวิกฤตชีวิต 

โดยครอบคลมุถงึก�รเผยแพรห่ลกัคำ�สอนท�งศ�สน� วฒันธรรมประเพณ ีพฒัน�ทกัษะชวีติ สำ�หรบั

เด็กเย�วชนและประช�ชนทั่วไป  เผยแพร่ข้อมูลข่�วส�รที่เป็นประโยชน์ต่อก�รดูแลจิตใจและสร้�ง

คว�มสุข ตลอดจนกำ�หนดม�ตรก�รท�งสังคมเพ่ือลดปัจจัยเส่ียงและเพ่ิมปัจจัยปกป้องต่อก�รฆ่�ตัวต�ย

ข้อ ๓.๒ จัดให้มีระบบฐ�นข้อมูลประช�กรกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งพัฒน�ระบบบันทึกข้อมูล

เกีย่วกบัปจัจยัปกปอ้งและปจัจยัเสีย่งในกลุม่ผู้ปว่ยสขุภ�พจิต เพือ่ก�รค้นห� ว�งแผน เฝ�้ระวังและ

ช่วยเหลอืผูป้ระสบปัญห� โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่  เดก็  เย�วชน ครอบครวั ผูพ้กิ�ร และผูส้งูอ�ยทุัง้ใน

สถ�นก�รณ์ปกติ และสถ�นก�รณ์ภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ ที่จำ�เป็นต้องเข้�ถึงและให้คว�มช่วยเหลือ

อย่�งทันก�รณ์

ข้อ ๓.๓ สนับสนุนให้เกิดองค์กรส�ธ�รณะประโยชน์ / เครือข่�ยของผู้รอดชีวิตหรือผู้มี

ประสบก�รณ์เกี่ยวข้องกับก�รฆ่�ตัวต�ย เพื่อดำ�เนินก�รช่วยเหลือผู้ที่มีคว�มเสี่ยงต่อก�รฆ่�ตัวต�ย 

และผู้ได้รับผลกระทบ เช่น กลุ่มให้ก�รปรึกษ�แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นต้น

ความก้าวหน้า

๑. กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์  ได้บูรณ�ก�รก�รทำ�ง�นในระดับพื้นที่  ซึ่ง

ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องก�รป้องกันและก�รให้คว�มช่วยเหลือ  โดยมีก�รดำ�เนินง�นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมติ

ข้อ ๓ โดยบูรณ�ก�รหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง ภ�ยใต้ช่ือ OSCC (One Stop Crisis Center) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 

เพ่ือให้ก�รช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอ�ยุ และคนพิก�ร  โดยมอบหม�ยให้กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและ

คว�มมัน่คงของมนษุยเ์ปน็เจ�้ภ�พหลกั ประส�นหน่วยง�นภ�ครฐั โดยเฉพ�ะกระทรวงส�ธ�รณสขุ กระทรวง

แรงง�น และสำ�นกัง�นตำ�รวจแหง่ช�ต ิรวมถงึ หน่วยร�ชก�รอืน่และองค์กรเอกชนท่ีเกีย่วข้อง เพือ่ใหบ้ริก�ร

ประช�ชนที่ประสบปัญห� ภ�ยใต้แนวคิด “ก�รบูรณ�ก�รก�รช่วยเหลือกลุ่มเป้�หม�ยที่ประสบปัญห�เพื่อ

สร้�งคว�มเสมอภ�คและเท่�เทียมกันในสังคม” ซึ่งเป็นหน่ึงในยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ประเทศโดยรัฐบ�ล

มุ่งแก้ไขปัญห�และพัฒน�สังคม เพื่อดูแลคนทุกช่วงวัย โดยกำ�หนดให้มีจุดรับบริก�ร (Front line) ระบบ

ส่งตอ่ (Gate way) มหีนว่ยง�นรบัผดิชอบในแต่ละกจิกรรม / ประเภทปญัห� โดยใหน้ำ�รปูแบบก�รใหบ้รกิ�ร

ของทุกหน่วยง�น / กระทรวง ม�บูรณ�ก�รออกแบบใหม่ให้เป็นระบบเดียวกัน และมอบหม�ยให้กระทรวง

เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร พัฒน�ระบบข้อมูลเพื่อรองรับระบบก�รดำ�เนินก�รของศูนย์บริก�ร

เบ็ดเสร็จ ในขณะนี้ได้มีส�ยด่วน ๑๓๐๐ Hotline  เปิดบริก�รแล้ว

นอกจ�กนี้สำ�นักพัฒน�สังคม กรมพัฒน�สังคมและสวัสดิก�ร  ยังมีโครงก�รท่ีสำ�คัญ อ�ทิเช่น (๑) 

โครงก�รส่งเสริมก�รพัฒน�สังคมในศูนย์บริก�รท�งสังคมแบบมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นก�ร
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สร้�งภูมิคุ้มกันท�งสังคมในชุมชน เป็นก�รป้องกันปัญห�และส่งเสริมสนับสนุนก�รจัดสวัสดิก�รสังคมในชุมชน 

ใหป้ระช�ชนกลุม่เป้�หม�ยและประช�ชนทัว่ไปมคีณุภ�พชวีติคว�มเปน็อยูท่ีด่แีละส�ม�รถใชช้วีติอยูใ่นชมุชน

ได้อย่�งปกติสุข (๒) โครงก�รส่งเสริมศักยภ�พครอบครัวระดับตำ�บล มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์บริก�ร

ใหค้ว�มชว่ยเหลอื ใหค้ำ�ปรกึษ�แนะนำ�  เสรมิสร�้งใหเ้กดิกจิกรรมด�้นคว�มสมัพนัธอ์นัดรีะหว�่งสม�ชกิกบั

หัวหน้�ครอบครัวและส่งเสริมก�รพัฒน�สม�ชิกครอบครัวอย่�งเป็นองค์รวม

๒. โรงพย�บ�ลส�รภ ีจงัหวดัเชยีงใหม ่ไดจ้ดัทำ�โครงก�รคดักรองกลุม่ผูป้ว่ยในอำ�เภอทัง้อำ�เภอ โดย

ใช้คำ�ถ�ม ๒ ข้อ ในก�รคัดกรองผู้ป่วย แล้วส่งต่อให้เจ้�หน้�ที่ให้คว�มช่วยเหลือ มีก�รนำ�ทีมเข้�ช่วยเหลือ

ในระดับตำ�บล ได้รับคว�มร่วมมือทั้งปร�ชญ์และภูมิปัญญ�ในท้องถิ่น ผู้เฒ่�ผู้แก่ พระสงฆ์  ในก�รสร้�ง

คว�มเขม้แขง็ท�งด้�นจติใจ โดยใชห้ลกัสตูรของ นพ. ประเวช ตนัตพิวิฒันสกลุ ไปดำ�เนนิก�รกบักลุม่วยัรุน่ 

เป็นต้น

ปัญหาและอุปสรรค

๑. บุคล�กรท�งส�ธ�รณสุขและเครือข่�ย ยังข�ดคว�มรู้คว�มเข้�ใจในเรื่องสุขภ�พจิต

๒. ข้อจำ�กัดของบุคล�กรด้�นส�ธ�รณสุขมีจำ�นวนน้อยเม่ือเทียบกับกลุ่มประช�กรในพ้ืนท่ีทำ�ให้ก�รบริก�ร

ยังข�ดคุณภ�พในก�รเข้�ถึงกลุ่มเสี่ยง

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมกี�รพฒัน�หลกัสตูร เร่ือง สขุภ�พจติ โดยจดัอบรมบคุล�กรท�งก�รแพทย ์และส�ธ�รณสขุ

ในพ้ืนท่ีให้มีคว�มรู้คว�มเข้�ใจท่ีถูกต้อง รวมถึงเครือข่�ยภ�คประช�สังคมในพ้ืนท่ีให้เข้�ใจท้ังมิติท�งก�รแพทย์ 

และมติท�งสังคมวัฒนธรรม 

๒. ควรมีก�รสร้�งกลไกเช่ือมประส�นในพืน้ทีร่ะหว่�งหน่วยง�นด้�นส�ธ�รณสขุกบักลุม่เครอืข�่ยในก�ร

หนุนเสริมสร้�งเครือข่�ยให้มีคว�มเข้มแข็ง ส�ม�รถทำ�ง�นร่วมกันได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 
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๒.๔ มติการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง 

๒.๔.๑ สถานการณ์ความเป็นมา

สถ�นก�รณภ์ยัพบิตัธิรรมช�ตมิแีนวโนม้เกดิบอ่ยขึน้ในประเทศไทย ทัง้ชนดิทีเ่กดิขึน้แบบฉบัพลนัโดย

กอ่คว�มเสยีห�ยรนุแรง กบัชนดิทีค่�ดก�รณไ์ด้แตก่อ่คว�มเสยีห�ยอย�่งกว�้งขว�งสง่ผลใหส้ภ�พภมูอิ�ก�ศ

แปรปรวน เกดิภยัพบิตัธิรรมช�ตบิอ่ยครัง้ข้ึนในประเทศไทย ทัง้อทุกภยั ดินโคลนถลม่ ว�ตภยั แผ่นดนิไหว 

สนึ�ม ิ ภัยแลง้ ไฟป่�และหมอกควนั ซึง่สง่ผลกระทบตอ่สงัคมและชมุชนอย�่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้และบอ่ยครัง้

รุนแรงจนเป็นเหตุให้เกิดคว�มเสียห�ยต่อชีวิต ทรัพย์สิน ระบบเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นมูลค่�

มห�ศ�ล เกนิกำ�ลงัคว�มส�ม�รถของหนว่ยง�นรฐั รฐับ�ลหรอืชมุชม ทีจ่ะจดัก�รปญัห�เพยีงลำ�พงั สำ�หรบั

ประเทศกำ�ลังพัฒน� ภัยพิบัติธรรมช�ติเป็นอุปสรรคสำ�คัญต่อก�รบรรลุถึงเป้�หม�ยก�รพัฒน�ที่จะทำ�ให้

ชวีติคว�มเป็นอยู่ของสงัคมมนษุย์ดีขึน้ ก�รใหค้ว�มสำ�คญักบัก�รจดัก�รภยัพบิตัธิรรมช�ตใินชมุชนและสงัคม

จึงเป็นสิ่งสำ�คัญ  เพร�ะแต่ละชุมชนต่�งประสบปัญห�ภัยพิบัติธรรมช�ติในลักษณะที่แตกต่�งกัน  ชุมชน

จึงต้องมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รจัดก�รภัยพิบัติธรรมช�ติด้วยตัวเอง ซึ่งจะช่วยลดคว�มเสี่ยงและนำ�ไปสู่ก�ร

สร้�งคว�มปลอดภัยให้กับชุมชน ส�เหตุสำ�คัญประก�รหน่ึงที่ทำ�ให้เกิดคว�มสูญเสียจำ�นวนม�กต่อชีวิตและ

ทรพัยส์นิ คอืชมุชนไมมี่แผนในก�รรบัมอืกบัภยัพบิตัทิีเ่กดิขึน้  ไมม่รีะบบเตือนภยัทีด่ ีข�ดระบบก�รสือ่ส�ร

ทีป่ระช�ชนส�ม�รถเข�้ถงึไดง้�่ย ข�ดคว�มรูค้ว�มเข�้ใจในก�รปอ้งกนัตนเองใหร้อดพน้จ�กภยัพบิตัทิีเ่กดิขึน้ 

โดยรฐับ�ลยังไม่มคีว�มชัดเจนในแนวท�งก�รจดัก�รภยัพบิตัธิรรมช�ตโิดยชมุชนทอ้งถิน่เปน็ศนูยก์ล�ง และ

ยังข�ดแนวนโยบ�ยเฉพ�ะสำ�หรับรองรับภัยพิบัติแต่ละประเภท ตลอดจนระเบียบและกฎหม�ยท่ีเกี่ยวข้อง

กับก�รป้องกันส�ธ�รณภัย รวมทั้งก�รใช้ประโยชน์ในที่ดินและก�รควบคุมอ�ค�รที่ยังไม่ส�ม�รถบังคับใช้

อย�่งไดผ้ล และยังใหค้ว�มสำ�คญัในเรือ่งก�รจดัก�รภยัพบิตัโิดยชมุชนนอ้ยเกนิไป ข�ดก�รถอดบทเรยีนก�ร

ทำ�ง�นในขณะก�รเกิดภัยพิบัติแต่ละคร้ังอย่�งเพียงพอท่ีจะนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติได้ดีข้ึนกับเหตุก�รณ์ท่ีคล้�ยคลึงกัน

จ�กสถ�นก�รณ์ดังกล่�ว นำ�ไปสู่ก�รมีสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ มติ ๓ ก�รจัดก�ร

ภัยพิบัติธรรมช�ติโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กล�ง ซึ่งมีร�ยละเอียดของมติ ดังนี้

ข้อ ๑ ขอให้คณะกรรมก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย (กปภ.ช.)  โดยกรมป้องกันและบรรเท� 

ส�ธ�รณภยั ในฐ�นะหนว่ยง�นเลข�นกุ�ร เป็นเจ้�ภ�พหลกั  ร่วมกบัสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพฒัน�เศรษฐกจิ

และสังคมแห่งช�ติ สถ�บันก�รแพทย์ฉุกเฉินแห่งช�ติ สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ  สำ�นักง�น

กองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ กระทรวงศึกษ�ธิก�ร สภ�คว�มม่ันคงแห่งช�ติ ศูนย์เทคโนโลยีอวก�ศ

และส�รสนเทศ กรมส่งเสริมก�รปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงคมน�คม สถ�บันพัฒน�องค์กรชุมชน 

สม�คมสันนิบ�ตเทศบ�ลแห่งประเทศไทย สม�คมองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สม�คม

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลแห่งประเทศไทย และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ดำ�เนินก�รดังนี้

ข้อ ๑.๑ จัดให้มีกระบวนก�รทบทวนและปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยแห่งช�ติ 

โดยมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วนให้คว�มสำ�คัญกับก�รจัดก�รภัยพิบัติธรรมช�ติ โดยชุมชนท้องถ่ินเป็นศูนย์กล�ง

และให้คำ�นึงถึงกลุ่มเปร�ะบ�งด้วย ทั้งนี้ให้ข้อเสนอแนะแนวท�งก�รปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเท�

ส�ธ�รณภยัแหง่ช�ต ิโดยมชีมุชนทอ้งถ่ินเปน็ศนูยก์ล�ง ต�มภ�คผนวกท�้ยเอกส�รหลัก ไปพจิ�รณ�รว่มดว้ย

ข้อ ๑.๒ จัดตั้งกลไกและระบบสนับสนุนงบประม�ณ และ / หรือเงินกองทุนในทุกระดับที่มี

รูปแบบก�รจัดก�รที่คล่องตัว  เพื่อดำ�เนินง�นต�มแผนก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยในทุกระดับโดยมี

ชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กล�ง
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ข้อ ๒ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกประเภทในทุกพ้ืนท่ี โดยเฉพ�ะพ้ืนท่ีเส่ียง โดยก�รสนับสนุน

ของกระทรวงมห�ดไทย  จัดทำ�แผนเตรียมคว�มพร้อมเครือข่�ยชุมชนท้องถิ่นเพื่อรับมือภัยพิบัติธรรมช�ติ

และท่ีเกิดจ�กโครงสร้�งก�รพัฒน�ในท้องถ่ิน โดยเน้นกระบวนก�รมีส่วนร่วมของภ�คประช�ชน และเครือข่�ย

ชุมชนท้องถ่ิน ท้ังน้ีให้คำ�นึงถึงบทบ�ทหญิง-ช�ยในก�รบริห�รจัดก�รภัยพิบัติ และคว�มเช่ือมโยงระหว่�งพ้ืนท่ี 

รวมถงึคว�มครอบคลมุพืน้ท่ีอำ�เภอเป�้หม�ยทัง้อำ�เภอและจดัสรรงบประม�ณของทอ้งถิน่ กองทนุหลกัประกนั

สุขภ�พระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ี กองทุนอ่ืนๆ เพ่ืออุดหนุนก�รทำ�ง�นของเครือข่�ย โดยมีเค้�โครงของส�ระสำ�คัญ

ดังนี้

ข้อ ๒.๑ ก�รพัฒน�ระบบก�รเตรียมคว�มพร้อม รวมถึงก�รพัฒน�ระบบส�รสนเทศ ก�รจัดก�ร

ผังเมืองและก�รซ้อมแผน

ข้อ ๒.๒ ก�รป้องกันและลดผลกระทบ รวมถึงก�รจัดก�รลุ่มนำ้�

ข้อ ๒.๓ ก�รจัดก�รในภ�วะฉุกเฉินและก�รแพทย์ส�ธ�รณสุข

ข้อ ๒.๔ ก�รฟื้นฟู  รวมถึงก�รดูแลปัจจัยสี่  ได้แก่ ก�รจัดสร้�งที่พักชั่วคร�ว นำ้�ดื่มและอ�ห�ร 

ก�รดูแลด้�นสุขภ�พอน�มัยและสิ่งแวดล้อม ให้ได้ม�ตรฐ�นส�กล

ขอ้ ๒.๕ ก�รสนบัสนนุเครอืข่�ยจัดก�รภยัพบิติัของชมุชนทอ้งถิน่และสงัคม  โดยก�รสร�้งจิตสำ�นกึ

แห่งคว�มปลอดภัย และก�รบริห�รจัดก�รคว�มขัดแย้งในก�รแก้ไขปัญห�ภัยพิบัติและให้คำ�นึงถึงกลุ่มเป้�หม�ย

ต่�งๆ เช่น กลุ่มเปร�ะบ�ง

ข้อ ๓ ขอให้รัฐบ�ลจัดต้ังกองทุนระดับช�ติ และคณะกรรมก�รบริห�รกองทุนท่ีม�จ�กหล�ยภ�คส่วน

เพ่ือสนับสนุนให้เกิดกลไกก�รบริห�รจัดก�รภัยพิบัติ ก�รบริห�รระบบโลจิสติกส์ ก�รเคล่ือนย้�ยผู้ประสบภัย 

ก�รสง่เสรมิก�รจดัทำ�แผนเตรยีมคว�มพรอ้ม ระดบัชมุชน และสง่เสริมก�รบริห�รจดัก�รภัยพบิตัดิ�้นอืน่ๆ 

โดยเฉพ�ะระดับชุมชนท้องถิ่น  ด้วยก�รออกเป็นระเบียบสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ทั้งน้ีมอบหม�ยให้สถ�บัน

ก�รแพทย์ฉุกเฉินแห่งช�ติร่วมกับกรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยเป็นหน่วยง�นหลักรับผิดชอบก�ร

ดำ�เนินง�น

ข้อ ๔ ขอให้รัฐบ�ลและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องสนับสนุนก�รจัดตั้งและพัฒน�กองทุน และกลไกก�ร

ประส�นคว�มร่วมมือจัดก�รภัยพิบัติในพื้นที่ตำ�บล / ภูมินิเวศน์  โดยอ�จจัดตั้งขึ้นม�ใหม่หรือเป็นส่วนหนึ่ง

ของกองทุนที่มีอยู่แล้วในชุมชนท้องถิ่น  เพื่อจัดก�รแก้ปัญห�เฉพ�ะหน้�และฟ้ืนฟูภ�ยหลังประสบภัยพิบัติ 

รวมทั้งจัดสรรงบประม�ณสมทบกองทุนภัยพิบัติที่ชุมชนท้องถิ่นริเริ่มดำ�เนินก�ร

ข้อ ๕ ขอให้สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย (สกว.) สนับสนุนให้มห�วิทย�ลัย หน่วยง�นวิช�ก�ร 

องคก์รพฒัน�เอกชน เครือข�่ยองคก์รชุมชน และชมุชนทอ้งถิน่ หรอืทกุภ�คสว่นรว่มกนัดำ�เนนิก�รวจิยัและ

สร้�งองค์คว�มรู้เร่ืองภัยพิบัติ รวมท้ังรวบรวมองค์คว�มรู้และคว�มคิดเห็นท่ีเกิดข้ึนจ�กบทเรียนและประสบก�รณ์

ของภ�คประช�ชนทีห่ล�กหล�ยรวมถงึก�รประเมนิผลกระทบด�้นสิง่แวดลอ้ม ด�้นสขุภ�พ และส�เหตแุหง่

ภัยพิบัติ อันเน่ืองม�จ�กนโยบ�ยของรัฐ เพ่ือสนับสนุนก�รตัดสินใจเชิงนโยบ�ยและก�รบริห�รจัดก�รในทุกระดับ

ข้อ ๖ ขอให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คม

แหง่ช�ติ (กสทช.) จัดสรรคลืน่คว�มถีอ่ย�่งเพยีงพอเพือ่ใชส้ำ�หรบัโทรทศัน ์วิทยกุระจ�ยเสยีงและวทิยสุือ่ส�ร

ในก�รรับมือภัยพิบัติธรรมช�ติเป็นก�รเฉพ�ะ โดยมีหน่วยง�นรัฐหรืองค์กรส�ธ�รณะท่ีเก่ียวข้องและมีศักยภ�พ

เหม�ะสมเป็นผู้ดำ�เนินก�ร อีกท้ังสนับสนุนงบประม�ณในก�รจัดซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองมือส่ือส�รให้กับองค์กรชุมชน

ที่ทำ�ง�นจัดก�รภัยพิบัติ
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ขอ้ ๗ ขอให้สำ�นกัง�นกองทุนสนบัสนนุก�รสร�้งเสรมิสขุภ�พ (สสส.) สนบัสนนุก�รพฒัน�เครอืข�่ย

อ�ส�สมัครภ�คพลเมืองที่หล�กหล�ยเพื่อรับมือภัยพิบัติในระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับช�ติ  รวมทั้งก�ร

จดัก�รองคค์ว�มรูด้�้นภยัพบิติัอย่�งเปน็ระบบ และมกี�รเผยแพร่องคค์ว�มรูท้ีจ่ำ�เปน็กบัประช�ชน ในภ�วะ

ภัยพิบัติทั้งส่วนกล�งและส่วนภูมิภ�ค

ขอ้ ๘ ขอใหส้ำ�นกัง�นปอ้งกนัและบรรเท�ส�ธ�รณภยัจงัหวัดเปน็หนว่ยง�นหลกั รว่มกบัสม�ชกิสมชัช�

สุขภ�พในพื้นที่เสี่ยง ทุกจังหวัด สนับสนุนให้มีก�รจัดสมัชช�สุขภ�พเฉพ�ะพื้นที่  ร่วมกับหน่วยง�นวิช�ก�ร

และชุมชนท้องถิ่น  เพื่อขับเคลื่อนง�นก�รจัดก�รภัยพิบัติในพื้นที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เช่น จัดตั้งศูนย์

ฝึกปฏิบัติก�รภัยพิบัติประจำ�จังหวัด

ข้อ ๙ ขอให้กระทรวงศึกษ�ธิก�รและสถ�บันก�รศึกษ�ทุกระดับท้ังในและนอกระบบ จัดทำ�หลักสูตร

ก�รเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติอย่�งมีส่วนร่วมจ�กทุกภ�คส่วน และจัดให้มีก�รเรียนก�รสอนในทุกระดับ

ข้อ ๑๐ ขอให้รัฐบ�ลทบทวนโครงสร้�งก�รจัดก�รภัยพิบัติ  โดยให้มีศูนย์อำ�นวยก�รท่ีมีลักษณะเป็น

หน่วยง�นรัฐท่ีเป็นอิสระ ทำ�ง�นเป็นเอกภ�พข้ึนตรงต่อน�ยกรัฐมนตรี เป็นหน่วยง�นท่ีประส�นคว�มร่วมมือ

ระหว่�งกรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย กรมอุตุนิยมวิทย� ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งช�ติ เครือข่�ยอ�ส�สมัคร

ด�้นภยัพบิติัภ�ควชิ�ก�ร กรมสขุภ�พจติ สถ�บนัก�รแพทย์ฉกุเฉนิแห่งช�ติ และหน่วยง�นอืน่ๆ  ท่ีเกีย่วข้อง 

รวมทั้งศูนย์อำ�นวยก�รระดับภ�ค ระดับจังหวัด ระดับอำ�เภอและระดับตำ�บล

ข้อ ๑๑ ขอให้เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ ร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ต่อสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ 

ครั้งที่ ๕ และครั้งที่ ๖

๒.๔.๒ ความก้าวหน้าการดำาเนินงาน

มติก�รจัดก�รภัยพิบัติธรรมช�ติโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กล�ง ได้รับฉันท�มติในสมัชช�สุขภ�พ

แห่งช�ติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ กุมภ�พันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีคว�มก้�วหน้�ก�รดำ�เนินง�น ดังนี้

●● มติ คสช.  เมื่อวันที่ ๑๕ มีน�คม พ.ศ. ๒๕๕๕  เห็นชอบมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที่ ๔ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ และมอบหม�ยให้หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องรับไปพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต�มมติที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติ ครม. เมือ่วันท่ี ๒๙ พฤษภ�คม พ.ศ. ๒๕๕๕ รบัทร�บมตสิมชัช�สขุภ�พแห่งช�ติครัง้ที ่๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ 

และมอบหม�ยหนว่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้งรับไปพจิ�รณ�ดำ�เนนิก�รในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งต�มอำ�น�จหน�้ทีต่อ่ไป  โดย

ให้อยู่ในกรอบของกฎหม�ยและมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง 

●● มติ ครม.ให้ สช. และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องรับคว�มเห็นของกระทรวงคมน�คม กระทรวง

เทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงส�ธ�รณสุข 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ และสภ�คว�มมั่นคงแห่งช�ติ ไปพิจ�รณ�

ดำ�เนินก�รด้วย

●● เครอืข�่ยภยัพบิตัชิมุชนในสมชัช�สขุภ�พแหง่ช�ติ ทีไ่ดก้อ่ตวัขึน้จ�กภ�คสว่นต�่งๆ ทัง้ภ�ครฐั 

เอกชน และองคก์รส�ธ�รณประโยชนท์ีท่ำ�ง�นก�รจดัก�รภยัพบิตัธิรรมช�ต ิไดร้บัก�รสนับสนุนจ�ก สช. เพ่ือ

ดำ�เนินก�รขับเคลื่อนและติดต�มมติฯ ดังนี้ 
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(๑) ก�รจัดเวทีภัยพิบัติชุมชน เป็นประจำ� ทุกเดือน

(๒) ก�รยกร่�งแก้ไข ปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๓–๒๕๕๗

(๓) ก�รจัดทำ�ขอ้เสนอโครงก�รสนับสนนุเครอืข�่ยจัดก�รภยัพิบตัธิรรมช�ต ิเสนอตอ่สำ�นกัง�น

กองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)

(๔) ก�รจัดทำ�ข้อเสนอโครงก�รจัดตั้งสถ�นีวิทยุส�ธ�รณะเพื่อเฝ้�ระวังสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ

(๕) ก�รจัดทำ�ข้อเสนอโครงก�รจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติชุมชนที่เป็นอิสระเสนอต่อรัฐบ�ล 

(๖) ก�รจัดทำ�ระบบฐ�นข้อมูลองค์กรและกลุ่ม-เครือข่�ยจิตอ�ส�

ก�รประชุมเชิงปฏบิติัก�รแลกเปลีย่นเรยีนรูก้�รขบัเคลือ่นมติสมชัช�สขุภ�พแหง่ช�ต ิซึง่ประกอบดว้ย

หนว่ยง�น องคก์รท้ังภ�ครัฐ เอกชน วชิ�ก�ร และเครอืข�่ยในพืน้ที ่ เมือ่วนัที ่๒๑ สงิห�คม พ.ศ. ๒๕๕๖ มี

ข้อเสนอเพิ่มเติมสำ�หรับก�รขับเคล่ือนมติฯ ต่อไป  คือ ก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ก�รสื่อส�รสังคมเพื่อให้เข้�ใจ

ในบริบทเรื่องก�รจัดก�รโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กล�ง ก�รจัดก�รคว�มรู้ด้วยก�รประมวลองค์คว�มรู้ที่

เกี่ยวข้องจ�กหน่วยง�น องค์กรและภ�คีเครือข่�ย โดยเฉพ�ะเรื่องกองทุนภัยพิบัติชุมชน

๒.๔.๓ การดำาเนินงานตามมติรายข้อ

ขอ้ ๑ ขอใหค้ณะกรรมก�รป้องกนัและบรรเท�ส�ธ�รณภยั (กปภ.ช.) โดยกรมปอ้งกนัและ

บรรเท�ส�ธ�รณภัย ในฐ�นะหนว่ยง�นเลข�นกุ�ร เปน็เจ�้ภ�พหลกั รว่มกบัสำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร

พัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ สถ�บันก�รแพทย์ฉุกเฉินแห่งช�ติ สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พ

แหง่ช�ต ิสำ�นกัง�นกองทนุสนบัสนนุก�รสร�้งเสรมิสุขภ�พ กระทรวงศกึษ�ธกิ�ร สภ�คว�มมัน่คง

แห่งช�ติ ศูนย์เทคโนโลยีอวก�ศและส�รสนเทศ กรมส่งเสริมก�รปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวง

คมน�คม สถ�บนัพฒัน�องคก์รชมุชน สม�คมสนันบิ�ตเทศบ�ลแหง่ประเทศไทย สม�คมองคก์�ร

บริห�รส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สม�คมองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลแห่งประเทศไทย และหน่วยง�น

ที่เกี่ยวข้อง ดำ�เนินก�รดังนี้

ข้อ ๑.๑ จัดให้มีกระบวนก�รทบทวนและปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย

แหง่ช�ต ิโดยมสีว่นรว่มของทกุภ�คสว่นใหค้ว�มสำ�คญักับก�รจดัก�รภยัพบิตัธิรรมช�ต ิโดยชมุชน

ทอ้งถิน่เปน็ศนูยก์ล�งและใหค้ำ�นงึถงึกลุม่เปร�ะบ�งดว้ย ทัง้นีใ้หข้อ้เสนอแนะแนวท�งก�รปรบัปรงุ

แผนป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยแห่งช�ติ  โดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กล�ง ต�มภ�คผนวก

ท้�ยเอกส�รหลัก ไปพิจ�รณ�ร่วมด้วย

ข้อ ๑.๒ จัดต้ังกลไกและระบบสนับสนุนงบประม�ณ และ / หรือเงินกองทุนในทุกระดับ

ที่มีรูปแบบก�รจัดก�รที่คล่องตัว  เพื่อดำ�เนินง�นต�มแผนก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยใน

ทุกระดับโดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กล�ง
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ความก้าวหน้า

๑. จ�กก�รประชุมปรึกษ�ห�รือของเครือข่�ยก�รจัดก�รภัยพิบัติธรรมช�ติโดยชุมชนท้องถ่ินเป็นศูนย์กล�ง 

ทร�บว่� ขณะน้ีกรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย ได้นำ�ข้อเสนอต�มมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติน้ีไปพิจ�รณ�

เพือ่ก�รทบทวนและปรบัปรุงแผนปอ้งกนัและบรรเท�ส�ธ�รณภยัแห่งช�ติอยู่ อย่�งไรกต็�ม กรมป้องกนัและ

บรรเท�ส�ธ�รณภัย ได้ดำ�เนินก�รที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑.๑ จัดตั้งสถ�นีวิทยุแม่ข่�ยย่�นคลื่นคว�มถี่กล�ง ในก�รสื่อส�รแจ้งเหตุ ต�มประก�ศ กสทช. 

เรือ่ง กำ�หนดหลกัเกณฑ์ก�รอนญุ�ตและก�รกำ�กบัดูแลก�รใช้คลืน่คว�มถีก่ล�งสำ�หรับก�รติดต่อประส�นง�น

ระหว่�งหน่วยง�นของรัฐ และประช�ชน

๑.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติก�รและก�รฝึกซ้อมก�รเตือนภัย ก�รอพยพและเผชิญเหตุคลื่นสึน�มิ

ขน�ดรุนแรง ในพื้นที่ ๖ จังหวัดช�ยฝั่งทะเลอันด�มัน ประจำ�ป พ.ศ. ๒๕๕๕

๑.๓ ได้ดำ�เนินโครงก�รศึกษ�และอบรมต�มวิถีชีวิตของประช�ชนในพ้ืนท่ีเส่ียง เพ่ือสร้�งคว�มปลอดภัย

จ�กภัยพิบัติอย่�งย่ังยืน ในพ้ืนท่ี ๑๑ จังหวัดลุ่มนำ�้เจ้�พระย�ตอนล่�งต�มหลักก�รจัดก�รคว�มเส่ียงจ�กภัยพิบัติ

โดยชุมชนเป็นฐ�นเน้นแนวคิด “เรียนรู้  สู้ภัย ใช้ชีวิตคู่นำ�้” แนะชุมชนใช้หลัก ๓ รู้ ๔ ต้อง ๒ ปรับ ใช้ชีวิตคู่นำ�้ 

ได้แก่

●● ๓ รู้ : รู้จักภัย (สภ�พคว�มเสี่ยงภัย โอก�สเกิดภัย ลักษณะคว�มรุนแรง ช่วงเวล�ในก�ร

เกิดภัย) รู้จักชุมชน  (จุดเสี่ยงภัย จุดปลอดภัย  เส้นท�งอพยพ จุดรวมพลที่ปลอดภัย ทรัพย�กรในก�ร

จดัก�รภยั)  รู้หลักจดัการภยั (สงัเกตและเฝ�้ระวงัภยั ว�งระบบแจง้เตือนภัย วธิอีพยพ ก�รปฏบัิตตินขณะ

เกิดภัย)

●● ๔ ต้อง : ต้องมี (คว�มพร้อมรับมือภัยพิบัติ แผนป้องกันภัย คณะกรรมก�รป้องกันภัย

ชุมชน กองทุนจัดก�รภัย อ�ส�สมัครเฝ้�ระวังภัย ระบบแจ้งเตือนภัย  ทีมช่วยเหลือผู้ประสบภัย  เครือข่�ย

สนับสนุนนอกพื้นที่) ต้องทำา (จัดกิจกรรมให้คว�มรู้ ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย  ติดต�มข้อมูลสภ�พอ�ก�ศ 

ปรมิ�ณฝน และระดบันำ�้ แจง้เตอืนและอพยพทันที) ตอ้งใช ้ (นำ�วัสดอุปุกรณม์�ปรบัใชใ้นก�รปอ้งกนัและ

แจ้งเตือนภัย เช่น ก�รตีเกร�ะเค�ะไม้ เป็นต้น)  ต้องเตรียม (ส่ิงของจำ�เป็นสำ�หรับยังชีพ เอกส�รสำ�คัญไว้ใน

ซองกันนำ้� ขนย้�ยส่ิงของขึ้นที่สูง ย้�ยปล๊ักไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้�พ้นแนวนำ้�ท่วม อุดช่องที่นำ้�ไหลเข้�บ้�น 

ทำ�แนวคันกั้นนำ้�) 

●● ๒ ปรบั : ปรบัปรงุ (ปรบัโครงสร�้งบ�้น และจดัสภ�พแวดลอ้มรอบบ�้น เชน่ ถมพืน้ ดดี

บ้�น สร้�งบ้�นมีใต้ถุนสูง  เป็นต้น และปรับตัวให้ส�ม�รถดำ�เนินชีวิตในช่วงนำ้�ท่วม  เช่น ก�รห�เล้ียงชีพ 

เป็นต้น) ปรับเปล่ียน (นำ�อุปกรณ์ท่ีมีอยู่ม�ใช้ในก�รดำ�เนินชีวิตช่วงนำ้�ท่วม  เช่น นำ�ขวดพล�สติกม�เป็น

เสื้อชูชีพ นำ�ย�งรถยนต์ กะละมัง ม�เป็นพ�หนะในก�รเดินท�ง ดัดแปลงเก้�อี้เป็นสุข�เคลื่อนที่)

๑.๔ รว่มกบัองคก์�รคว�มรว่มมอืระหว่�งประเทศของญ่ีปุน่ (JICA) ได้ดำ�เนินโครงก�รก�รจดัก�ร

ภัยพิบัติของประเทศไทย ระยะท่ี ๒ โดยก�รจัดกิจกรรมลดภัยพิบัติและยกระดับม�ตรฐ�นก�รจัดก�รภัยพิบัติ

ของประเทศไทย รวมท้ังส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ�แผนป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย

ของทอ้งถ่ิน ทีม่คีว�มเชือ่มโยงกบัแผนก�รปอ้งกนัและบรรเท�ส�ธ�รณภยัจงัหวดั พรอ้มทัง้จัดก�รฝกึอบรม

เชงิปฏบิติัก�รจัดทำ�แผนปฏบิติัก�รในก�รปอ้งกนั และบรรเท�ส�ธ�รณภยัใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่

ในพื้นท่ีเป้�หม�ย (Project Site)  จังหวัดลำ�พูนและจังหวัดลำ�ป�ง  เป็นพื้นที่นำ�ร่อง และจัดทำ�โครงก�ร
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ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table–Top Exercise : TTX) โดยเป็นก�รฝึกซ้อมร่วมกันระหว่�งองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีเป้�หม�ย จำ�นวน ๔ แห่ง ได้แก่ เทศบ�ลตำ�บลเวียงมอก อำ�เภอเถิน เทศบ�ลตำ�บลทุ่งผ้ึง 

อำ�เภอแจ้ห่ม จังหวัดลำ�ป�ง  เทศบ�ลตำ�บลลี้และองค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลก้อ อำ�เภอลี้  จังหวัดลำ�พูน 

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยจังหวัดลำ�ป�ง และจังหวัดลำ�พูน รวมทั้งศูนย์ป้องกันและบรรเท�

ส�ธ�รณภัยเขต ๑๐ ลำ�ป�ง  เพื่อทดสอบก�รปฏิบัติต�มแผนปฏิบัติก�รขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้

ส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�รปฏิบัติง�นได้อย่�งเป็นรูปธรรม และยังเป็นก�รเตรียมคว�มพร้อม ป้องกันภัยพิบัติ

โดยเฉพ�ะอุทกภัยที่อ�จเกิดขึ้นได้ในพื้นที่

๑.๕ ได้มอบหม�ยให้ศูนย์ป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยเขต จังหวัด และกรุงเทพมห�นคร 

ทบทวนแผนก�รปอ้งกนัและบรรเท�ส�ธ�รณภยั พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ และก�รฝกึซอ้มแผนก�รปอ้งกนัและ

บรรเท�ส�ธ�รณภัย ตั้งแต่เดือนกุมภ�พันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕

๑.๖ ประส�นจังหวัด จัดต้ังศูนย์บัญช�ก�รเหตุก�รณ์ส่วนหน้� เตรียมรับมือสถ�นก�รณ์ภัยทุกรูปแบบ 

ได้แก่ (๑) จังหวัดประสบภัยหน�ว ให้เร่งจัดทำ�บัญชีและว�งแผนให้ก�รช่วยเหลือผู้ประสบภัยหน�วอย่�ง

ทั่วถึง  โดยเฉพ�ะกลุ่มเปร�ะบ�ง ที่เสี่ยงต่อก�รได้รับผลกระทบจ�กอ�ก�ศหน�วและข�ดแคลนเคร่ืองห่ม

กนัหน�ว อ�ทิ ผูย้�กไร ้ผูด้อ้ยโอก�ส  ผู้พกิ�ร ทพุพลภ�พ เด็ก คนชร� สตรมีคีรรภ ์ควบคู่กบัก�รว�งแผน

ก�รป้องกันภัยในช่วงฤดูหน�ว (๒) จังหวัดท่ีประสบภ�วะฝนท้ิงช่วง ให้เร่งสำ�รวจปริม�ณนำ�้และพ้ืนท่ีท่ีค�ดว่�

จะได้รับผลกระทบ ซ่อมแซมภ�ชนะกกัเกบ็นำ�้ ขดุลอกคคูลอง ขดุเจ�ะและเป�่ล�้งบอ่นำ�้บ�ด�ล โดยมุง่เนน้

ก�รบรหิ�รจดัก�รนำ�้ฝน นำ�้ในอ่�งเกบ็นำ�้และเขือ่นสำ�คญั นำ�้ทีใ่ชใ้นก�รเกษตรและภ�คอตุส�หกรรมใหเ้กดิ

ประโยชนส์งูสดุ เพือ่ใหป้ระช�ชนมีนำ�้อปุโภคบรโิภคเพยีงพอตอ่ก�รใชง้�น และควบคมุสถ�นก�รณม์ใิหข้ย�ย

วงกว้�ง และ (๓) จังหวัดภ�คใต้ ให้จัดเจ้�หน้�ท่ีและกำ�ชับมิสเตอร์เตือนภัย เฝ้�ระวังติดต�มสถ�นก�รณ์ภัย 

เตรียมระบบก�รสือ่ส�รใหพ้ร้อมใช้ง�นไดอ้ย�่งมปีระสทิธภิ�พ จดัเจ�้หน�้ทีช่ดุเคลือ่นทีเ่ร็วและอปุกรณป์ระจำ� 

จุดเส่ียงโดยเฉพ�ะบริเวณช�ยฝ่ังทะเล ท่ีล�ดเชิงเข� แหล่งท่องเท่ียวธรรมช�ติ เพ่ือพร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือ

ทันทีที่เกิดสถ�นก�รณ์ภัย
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ข้อ ๒ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทในทุกพื้นที่  โดยเฉพ�ะพื้นที่เสี่ยง  โดย

ก�รสนับสนุนของกระทรวงมห�ดไทย จัดทำ�แผนเตรียมคว�มพร้อมเครือข่�ยชุมชนท้องถิ่นเพ่ือ

รับมือภัยพิบัติธรรมช�ติและท่ีเกิดจ�กโครงสร้�งก�รพัฒน�ในท้องถ่ิน โดยเน้นกระบวนก�รมีส่วนร่วม

ของภ�คประช�ชน และเครือข่�ยชุมชนท้องถิ่น  ท้ังน้ีให้คำ�นึงถึงบทบ�ทหญิง - ช�ยในก�รบริห�ร

จัดก�รภัยพิบัติ และคว�มเช่ือมโยงระหว่�งพื้นท่ี  รวมถึงคว�มครอบคลุมพื้นที่อำ�เภอเป้�หม�ย

ทั้งอำ�เภอและจัดสรรงบประม�ณของท้องถิ่น กองทุนหลักประกันสุขภ�พระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

กองทุนอื่นๆ เพื่ออุดหนุนก�รทำ�ง�นของเครือข่�ย โดยมีเค้�โครงของส�ระสำ�คัญดังนี้

ข้อ ๒.๑ ก�รพัฒน�ระบบก�รเตรียมคว�มพร้อม รวมถึงก�รพัฒน�ระบบส�รสนเทศ 

ก�รจัดก�รผังเมืองและก�รซ้อมแผน

ข้อ ๒.๒ ก�รป้องกันและลดผลกระทบ รวมถึงก�รจัดก�รลุ่มนำ้�

ข้อ ๒.๓ ก�รจัดก�รในภ�วะฉุกเฉินและก�รแพทย์ส�ธ�รณสุข

ข้อ ๒.๔ ก�รฟื้นฟู รวมถึงก�รดูแลปัจจัยสี่  ได้แก่ ก�รจัดสร้�งที่พักชั่วคร�ว นำ้�ดื่มและ

อ�ห�ร ก�รดูแลด้�นสุขภ�พอน�มัยและสิ่งแวดล้อม ให้ได้ม�ตรฐ�นส�กล

ขอ้ ๒.๕ ก�รสนบัสนนุเครือข่�ยจัดก�รภยัพบิติัของชุมชนท้องถิน่และสงัคม โดยก�รสร�้ง

จติสำ�นกึแหง่คว�มปลอดภยั และก�รบรหิ�รจดัก�รคว�มขดัแยง้ในก�รแกไ้ขปญัห�ภยัพบิตัแิละให้

คำ�นึงถึงกลุ่มเป้�หม�ยต่�งๆ เช่น กลุ่มเปร�ะบ�ง

ความก้าวหน้า

๑. จ�กข้อมูลที่มีอยู่ มีตัวอย่�งพื้นที่ที่ดำ�เนินก�รเป็นรูปธรรม ดังนี้

●● เทศบ�ลนครห�ดใหญ่  จังหวัดสงขล�  เปิดศูนย์อำ�นวยก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย 

เทศบ�ลนครห�ดใหญ่ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  ข้ึนในวันที่ ๔ ตุล�คม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีก�รเตรียมคว�มพร้อม

ตั้งแต่ด้�นก�รป้องกันก่อนเกิดเหตุอุทกภัย ระหว่�งเกิดเหตุ ก�รติดต�มสถ�นก�รณ์ภูมิอ�ก�ศ ปริม�ณฝน 

ระดบันำ�้ในคลองส�ยหลกั ก�รบริห�รก�รจดัก�รนำ�้ และก�รชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัหลงัประสบเหต ุก�รฟืน้ฟู

เยียวย� โดยแบ่งออกเป็นฝ่�ย ได้แก่  (๑) ฝ่�ยเตรียมก�รป้องกัน ทำ�หน้�ที่ในก�รเตรียมก�รป้องกันและ

ส่ือส�รแจง้ภยัแกป่ระช�ชน และจดัเตรยีมเสบยีงอ�ห�รแกผู้่ประสบภยั (๒) ฝ�่ยปฏบิติัก�ร ทำ�หน้�ทีใ่นก�ร

ดำ�เนินก�รเคลื่อนย้�ยผู้ประสบภัยและทรัพย์สินของประช�ชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย (๓) ฝ่�ยฟื้นฟูบูรณะ 

ทำ�หน�้ทีใ่นก�รว�งแผนดำ�เนนิก�รทำ�คว�มสะอ�ดเมอืง ซอ่มแซมระบบส�ธ�รณปูโภคสงเคร�ะหผ์ูป้ระสบภยั

●● เทศบ�ลตำ�บลอุโมงค์  จังหวัดลำ�พูนร่วมกับศูนย์พัฒน�ครัวในชุมชน สำ�นักง�นพัฒน�สังคม

และคว�มม่ันคงของมนษุย์จังหวดัลำ�พูน ดำ�เนินโครงก�รครอบครวัอบอุน่เตรยีมพรอ้มรบัสถ�นก�รณอ์ทุกภัย 

เพ่ือเสริมสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจให้กับประช�ชนในเขตพ้ืนท่ีเส่ียงภัยในตำ�บลอุโมงค์ ในก�รจัดก�รกับภัยพิบัติ

ที่จะเกิดขึ้นในที่เช่น ก�รเตรียมคว�มพร้อมก่อนเกิดอุทกภัย  ข้อควรปฏิบัติในระหว่�งก�รเกิดอุทกภัย และ

ก�รฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัย

●● เทศบ�ลเมอืงป�่ตอง จงัหวดัภเูกต็ ตัง้งบประม�ณในก�รใหค้ว�มรูแ้กเ่ด็กนกัเรียนและประช�ชน

ในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งมีก�รฝึกซ้อมใหญ่ก�รอพยพหนีสึน�มิทุกๆ ปี

●● เทศบ�ลตำ�บลไชยปร�ก�ร จังหวัดเชียงใหม่ ฝึกปฏิบัติซ้อมแผนบรรเท�ส�ธ�รณภัย เตรียมรับมือ
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ภัยพิบัติในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ หล�ยหน่วยง�นร่วมบูรณ�ก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ร่วมกัน เช่น ทห�รฝ่�ยป้องกันภัย

ศนูยพ์ฒัน�ปโิตรเลยีมภ�คเหนอื กองรอ้ยตำ�รวจตระเวนช�ยแดนที ่๓๓๔ แมอ่�ย ทห�รจ�กกองบงัคบัก�ร

ควบคมุที ่๒ หนว่ยเฉพ�ะกิจกรมทห�รม�้ที ่๔ กองกำ�ลังผ�เมอืง ชดุ EMS ของโรงพย�บ�ลฝ�ง โรงพย�บ�ล

ไชยปร�ก�รหนว่ยกูภ้ยัขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทัง้ในพืน้ทีอ่ำ�เภอฝ�ง และอำ�เภอไชยปร�ก�ร เปน็ตน้ 

เตรียมพร้อมเครือข่�ยก�รทำ�ง�นด้�นก�รบรรเท�ส�ธ�รณภัยในทุกรูปแบบ เช่น ส�ธิตและซ้อมแผนผจญเพลิง 

ตลอดจน ร่วมกับซ้อมแผนอพยพผู้ประสบอุทกภัย และก�รลำ�เลียงผู้บ�ดเจ็บข้�ม แม่นำ้�ฝ�ง

●● เทศบ�ลตำ�บลปริก จังหวัดสงขล� ได้มีก�รจัดตั้งศูนย์จัดก�รภัยพิบัติเทศบ�ลตำ�บลปริกขึ้น

●● เทศบ�ลนครเชียงใหม่ ว�งแนวกั้นนำ้�เตรียมรับมืออุทกภัยปี พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมติดตั้งระบบ

เตือนภัยและหอกระจ�ยข่�วกว่� ๑๐ จุด ในเขตพื้นที่เสี่ยง

๒. ผูบ้รหิ�รองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่จ�กหล�กหล�ยจังหวัด เหน็ชอบ “ปฏญิญ�เครือข่�ยรว่มสร้�ง

ชุมชนท้องถ่ินน่�อยู่” ในเวที ‘ฟ้ืนพลังชุมชนท้องถ่ินสู่ก�รอภิวัฒน์ประเทศไทย’ คร้ังท่ี ๒ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ 

แสดงเจตจำ�นงที่จะขับเคลื่อนและรณรงค์ให้เกิดปฏิบัติก�รของพื้นที่ใน ๗ ประเด็น ซึ่งมีประเด็นก�รจัดก�ร

ภัยพิบัติ ด้วยโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ 

๒.๑ จัดต้ังศูนย์จัดก�รภัยพิบัติประจำ�ตำ�บล เพ่ือเป็นกลไกในก�รจัดทำ�แผนและศูนย์กล�งบัญช�ก�ร

เตรียมคว�มพร้อม ควบคุมสั่งก�รในภ�วะวิกฤติ ตลอดจนแจ้งเตือนภัยพิบัติของพื้นที่

๒.๒ อ�ส�สมัครจัดก�รภัยพิบัติ  โดยขย�ยผลให้เกิดคว�มต่อเนื่องของสม�ชิกจ�กรุ่นสู่รุ่น

๒.๓ จัดตั้งกองทุนก�รจัดก�รภัยพิบัติ  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดสรรงบประม�ณ

สมทบต�มคว�มเหม�ะสม 

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีก�รดำ�เนินก�รท่ีสำ�คัญได้แก่ (๑) ก�รจัดทำ�แผนชุมชนรับมือภัยพิบัติ 

ตั้ง / สนับสนุนก�รจัดต้ังกองทุนชุมชนเตรียมรับมือภัยพิบัติ  ในหล�ยพื้นที่ดำ�เนินก�รควบคู่ไปกับกองทุน

สวัสดิก�รชุมชนท่ีมี ก�รพัฒน�อ�ส�สมัครป้องกันภัย ก�รฝึกซ้อมอพยพและช่วยเหลือ โดยกิจกรรมต�่งๆ 

ที่ดำ�เนินก�รนั้น  จะเป็นคว�มร่วมมือกับองค์กรต่�งๆ ทั้งภ�ยในและนอกพื้นที่  เช่น สภ�องค์กรชุมชน 

สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยจังหวัด สถ�บันพัฒน�องค์กรชุมชน(พอช.) สำ�นักง�นกองทุน

สนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)  เป็นต้น

ปัญหาและอุปสรรค

ยังมีปัญห�ในระบบก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นท่ีเช่ือมโยงกับ อปท.  ท่ัวประเทศ อย่�งไรก็ต�ม

จ�กข้อมูลข้�งต้นยังไม่มีข้อมูล อปท. ที่มีก�รดำ�เนินง�นต�มมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติข้อนี้

ข้อเสนอแนะ

ควรมีก�รพฒัน�ระบบก�รติดต�มก�รดำ�เนินง�นของ อปท. ทีม่รีปูธรรมก�รดำ�เนินง�นจดัก�รภยัพบิตัิ

ในรูปแบบต่�งๆ อย่�งเป็นระบบ
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ขอ้ ๓ ขอใหร้ฐับ�ลจดัต้ังกองทุนระดับช�ติ และคณะกรรมก�รบริห�รกองทุนท่ีม�จ�กหล�ย

ภ�คส่วนเพื่อสนับสนุนให้เกิดกลไกก�รบริห�รจัดก�รภัยพิบัติ ก�รบริห�รระบบโลจิสติกส์ ก�ร

เคลื่อนย้�ยผู้ประสบภัย ก�รส่งเสริมก�รจัดทำ�แผนเตรียมคว�มพร้อม ระดับชุมชน และส่งเสริม

ก�รบริห�รจัดก�รภัยพิบัติด้�นอื่นๆ  โดยเฉพ�ะระดับชุมชนท้องถิ่น ด้วยก�รออกเป็นระเบียบ

สำ�นักน�ยกรัฐมนตรี ทั้งนี้มอบหม�ยให้สถ�บันก�รแพทย์ฉุกเฉินแห่งช�ติร่วมกับกรมป้องกัน

และบรรเท�ส�ธ�รณภัยเป็นหน่วยง�นหลักรับผิดชอบก�รดำ�เนินง�น

ข้อ ๔ ขอให้รัฐบ�ลและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องสนับสนุนก�รจัดตั้งและพัฒน�กองทุน และ

กลไกก�รประส�นคว�มร่วมมือจัดก�รภัยพิบัติในพ้ืนที่ตำ�บล / ภูมินิเวศน์ โดยอ�จจัดตั้งข้ึนม�ใหม่

หรอืเปน็สว่นหน่ึงของกองทนุทีม่อียู่แลว้ในชุมชนท้องถิน่  เพือ่จัดก�รแกปั้ญห�เฉพ�ะหน้�และฟืน้ฟู

ภ�ยหลังประสบภัยพิบัติ  รวมท้ังจัดสรรงบประม�ณสมทบกองทุนภัยพิบัติที่ชุมชนท้องถิ่นริเริ่ม

ดำ�เนินก�ร

ความก้าวหน้า

ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับก�รจัดต้ังกองทุนจัดก�รภัยพิบัติระดับช�ติและระดับพื้นที่  แต่อย่�งไรก็ต�ม

ในปัจจุบันมีกองทุนในระดับพ้ืนท่ีท่ีส�ม�รถนำ�ม�ใช้เพ่ือแก้ไขปัญห�ด้�นภัยพิบัติได้ อ�ทิ กองทุนสวัสดิก�รชุมชน 

กองทุนสุขภ�พชุมชน เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

ควรมีก�รศึกษ�แนวท�งก�รจัดตั้งกองทุนเพื่อก�รจัดก�รภัยพิบัติทั้งในระดับช�ติและระดับพื้นที่

ต�มมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ตินี้

ข้อ ๕ ขอให้สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย (สกว.) สนับสนุนให้มห�วิทย�ลัย หน่วยง�น

วชิ�ก�ร องคก์รพฒัน�เอกชน เครอืข่�ยองคก์รชมุชน และชมุชนทอ้งถิน่ หรอืทกุภ�คสว่นร่วมกนั

ดำ�เนินก�รวิจัยและสร้�งองค์คว�มรู้เรื่องภัยพิบัติ  รวมทั้งรวบรวมองค์คว�มรู้และคว�มคิดเห็นที่

เกดิขึน้จ�กบทเรียนและประสบก�รณข์องภ�คประช�ชนทีห่ล�กหล�ยรวมถงึก�รประเมนิผลกระทบ

ด้�นสิ่งแวดล้อม ด้�นสุขภ�พ และส�เหตุแห่งภัยพิบัติ  อันเน่ืองม�จ�กนโยบ�ยของรัฐ  เพื่อ

สนับสนุนก�รตัดสินใจเชิงนโยบ�ยและก�รบริห�รจัดก�รในทุกระดับ

ความก้าวหน้า

๑. สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย (สกว.) ได้ดำ�เนินก�รที่เกี่ยวข้องที่สำ�คัญ ได้แก่ 

๑.๑ รว่มมอืกบัมห�วทิย�ลยัวลยัลักษณ ์พฒัน�ง�นวิจัยและก�รสนับสนุนง�นวิจัยเชิงพืน้ท่ีเพือ่ก�ร

จัดก�รด้�นภัยพิบัติ  ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมร�ช  โดยมีนักวิจัยเสนอโครงก�รเข้�ม�ขอรับก�รสนับสนุน 

รวม ๑๐ โครงก�ร
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๑.๒ จัดประชุม สกว. (TRF Forum) เรื่อง “ก�รจัดก�รภัยพิบัติท�งธรรมช�ติในประเทศไทย : 

กรณีแผ่นดินไหวและสึน�มิ” เมื่อวันที่ ๑๙ เมษ�ยน พ.ศ. ๒๕๕๕

๑.๓ รว่มกบัอทุย�นก�รเรยีนรู ้TK park จดันทิรรศก�รภัยพบิตั ิ: เตรยีมตวั รู ้ รอด ๒ “เตรยีม

รบัมือ สูภั้ยพบิติั” เพือ่ให้คว�มรู้ก�รเอ�ตวัรอดในสถ�นก�รณท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัภยัพบิตัติ�่งๆ เมือ่วนัที ่๒ – ๓ 

และ๙ - ๑๐ มิถุน�ยน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยนำ�ผลง�นวิจัยเกี่ยวกับภัยพิบัติม�ถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ด้�นก�รเตรี

ยมรับมือภัยพิบัติในรูปแบบนิทรรศก�รเชิงปฏิบัติก�ร (work shop) อ�ทิ ภัยพิบัติ...ไม่ใช่เร่ืองไกลตัวเร�

อีกต่อไป และภัยพิบัติ ๙ ด้�นใกล้ตัวคนไทย รู้รอดเตรียมรับมือ สู้ภัยพิบัติ,เผยข้อมูลภัยพิบัติครั้งร้�ยแรง

ในประวตัศิ�สตร์ไทยและของ โลก เร�จะเอ�ตัวรอดอย�่งไรเมือ่ภยั (พบิตั)ิ ม�เยอืน ง�นวจิยั สกว. พรอ้ม

รับมือภัยพิบัติธรรมช�ติ  เครือข่�ยโซเซียลเน็ตเวิร์ค ช่วยเหลือเร�ได้อย่�งไรเมื่อเกิดภัยพิบัติ  เป็นต้น

๑.๔ จัดก�รประชุมวิช�ก�ร “ก�รปรับตัวเพื่ออยู่กับนำ้�” เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุน�ยน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

ข้อ ๖ ขอให้สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�ร

โทรคมน�คมแห่งช�ติ (กสทช.) จัดสรรคลื่นคว�มถี่อย่�งเพียงพอเพื่อใช้สำ�หรับโทรทัศน์ วิทยุ

กระจ�ยเสยีงและวิทยสุือ่ส�รในก�รรบัมอืภยัพิบตัธิรรมช�ติเปน็ก�รเฉพ�ะ โดยมหีนว่ยง�นรฐัหรอื

องคก์รส�ธ�รณะทีเ่กีย่วขอ้งและมศีกัยภ�พเหม�ะสมเปน็ผูด้ำ�เนนิก�ร อกีทัง้สนบัสนนุงบประม�ณ

ในก�รจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือสื่อส�รให้กับองค์กรชุมชนที่ทำ�ง�นจัดก�รภัยพิบัติ

ความก้าวหน้า

๑. สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง  กิจก�รโทรทัศน์และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ 

(กสทช.) ได้ดำ�เนินก�รที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑.๑ ออกประก�ศกำ�หนดหลกัเกณฑก์�รอนุญ�ตและก�รกำ�กบัดูแลก�รใช้คลืน่คว�มถีก่ล�งสำ�หรบั

ก�รติดต่อประส�นง�นระหว่�งหน่วยง�นของรัฐ และประช�ชน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภ�คม 

พ.ศ. ๒๕๕๔ โดย ให้กรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย มีหน้�ท่ีดูแลก�รใช้คล่ืนคว�มถ่ีกล�งในระดับประเทศ 

ระดับภูมิภ�ค และระดับจังหวัด และจัดต้ังข่�ยส่ือส�รหลัก โดยนำ�คว�มถ่ีกล�งไปใช้เพ่ือให้หน่วยง�นของรัฐ 

และประช�ชน ส�ม�รถแจ้งผ่�นเหตุก�รณ์ต่�งๆ ผ่�นคลื่นคว�มถี่กล�ง

๑.๒ ออกประก�ศกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีก�รปฏิบัติง�น ของผู้ประกอบกิจก�รเสียงและ

กิจก�รโทรทัศน์  ในกรณีเกิดภัยพิบัติ หรือเหตุฉุกเฉิน มีผลบังคับต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่ง

ผูป้ระกอบกจิก�รทกุร�ยตอ้งจัดทำ� “แผนขัน้ตอนก�รปฏบิตัหิน�้ทีข่องผูป้ระกอบกจิก�รในกรณเีกดิภยัพบิติั

หรือ  เหตุฉุกเฉิน” ส่งให้ กสทช.  เพื่อทร�บภ�ยใน ๓๐ วันหลังประก�ศมีผลบังคับใช้

๑.๓ มีก�รจดัทำ�กรอบแผนโทรคมน�คมเพือ่ก�รปอ้งกนัและบรรเท�ส�ธ�รณภัย ซึง่ประกอบดว้ย

(๑) แนวท�งก�รดำ�เนนิก�รเกีย่วกบัก�รใชป้ระโยชนจ์�กกจิก�รโทรคมน�คมและวทิยคุมน�คม 

เพื่อก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย

(๒) แนวท�งเรื่องคลื่นคว�มถี่  เครือข่�ยสื่อส�ร และม�ตรฐ�นท�งเทคนิค ต่�งๆ เพื่อให้ก�ร

ป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยในประเทศไทยเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ ก�รใช้ง�นคล่ืนคว�มถ่ีด้�นภ�รกิจ

เพื่อก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
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(๓) หลักเกณฑ์ในก�รนำ�เข้� - นำ�ออก อุปกรณ์ด้�นโทรคมน�คมและวิทยุคมน�คมในกรณีที่

เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ

(๔) ก�รส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภ�คส่วนส�ม�รถใช้ประโยชน์จ�กเทคโนโลยีเพื่อให้ก�ร

ป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยเป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พ

ขอ้ ๗ ขอใหส้ำ�นกัง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสขุภ�พ (สสส.) สนับสนุนก�รพฒัน�

เครือข่�ยอ�ส�สมัครภ�คพลเมืองท่ีหล�กหล�ยเพ่ือรับมือภัยพิบัติในระดับชุมชนท้องถ่ินและระดับช�ติ 

รวมทั้งก�รจัดก�รองค์คว�มรู้ด้�นภัยพิบัติอย่�งเป็นระบบ และมีก�รเผยแพร่องค์คว�มรู้ท่ีจำ�เป็น

กับประช�ชน ในภ�วะภัยพิบัติทั้งส่วนกล�งและส่วนภูมิภ�ค

ความก้าวหน้า

๑. สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.) มีก�รดำ�เนินง�นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

๑.๑ กำ�หนดแนวท�งป้องกันและรับมือภัยพิบัติระยะย�ว ๕ แนวท�ง ได้แก่ ๑) ทำ�แผนแม่บท

และแนวท�งปฏบิตักิ�รปอ้งกนัและบรรเท�ภยัพบัิตขิองประเทศ ๒) พฒัน� “หนึง่ตำ�บลหนึง่ทมีกูช้พีกูภ้ยั” 

๓) อบรมอ�ส�สมคัร ๔) พฒัน�ชมุชนเข้มแข็งด้�นรับมือภยัพบิติั และ ๕) สนับสนุนก�รจัดก�รคว�มรูแ้ละ

ถอดบทเรยีนก�รจดัก�รภยัพบิติั ซึง่ทกุแผนใหค้ว�มสำ�คญักบักระบวนก�รเรียนรูแ้ละมสีว่นรว่มระดบัชมุชน 

เป็นต้น โดย สสส. ได้สนับสนุนภ�คีเครือข่�ยต่�งๆ ดังนี้

๑) สนับสนุนมูลนิธิชุมชนไทย ดำ�เนินง�นโครงก�รฟื้นฟูวิถีชีวิตและเตรียมคว�มพร้อมรับมือ

ภัยพิบัติโดยชุมชนเป็นแกนหลัก  ซ่ึงมีเป้�หม�ยในก�รดำ�เนินง�นเพ่ือสร้�งพ้ืนท่ีนำ�ร่องกระบวนก�รฟ้ืนฟูวิถีชีวิต

หลังประสบภัยนำ�้ท่วมโดยชุมชนและเครือข่�ยเป็นแกนหลัก สนับสนุนให้เครือข่�ยชุมชนมีแผนเตรียมคว�มพร้อม

รับมือภัยพิบัติ และผลักดันนโยบ�ยก�รมีส่วนร่วมในก�รจัดก�รภัยพิบัติ  โดยดำ�เนินง�นใน ๕ พื้นที่  ได้แก่ 

(๑) นครร�ชสีม� ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิม�ย (๒) ปทุมธ�นี อ.เมือง และ อ.ส�มโคก (๓) อุบลร�ชธ�นี 

อ.เมือง และ อ.ว�รินชำ�ร�บ (๔) กรุงเทพฯเขตบ�งขุนเทียน เช่ือมอ่�วตัวกอ (๕) สงขล� ต.ท่�หิน ค�บสมทุร

สทิงพระ (ขณะนี้อยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร จะสิ้นสุดโครงก�รในช่วง มีน�คม พ.ศ. ๒๕๕๖)

๒) สนับสนุน Thai Flood ดำ�เนินง�นโครงก�รรวมพลังรับมือภัยพิบัติ มีเป้�หม�ยเพื่อสร้�ง

คว�มตระหนกั และต่ืนตัวในก�รรับมอืภยัพบิตั ิสร�้งเครอืข่�ยและองคค์ว�มรูใ้นก�รจดัก�รรบัมอืกบัภยัพบิตั ิ

จัดทำ�แผนที่รับมือภัยพิบัติ  (เป็นก�ร mapping แผนที่ต�มสภ�พภูมิประเทศ) และแผนที่มนุษย์ (เป็นก�ร 

mapping ศูนย์พักพิงในพ้ืนท่ีต่�งๆ เพ่ือเป็นศูนย์พักพิงเวล�เกิดภัยพิบัติ) เพ่ือผลักดันให้เกิดก�รรับมือในเชิง

โครงสร้�ง จัดทำ�ศูนย์ประส�นง�นภ�คประช�ชนเฝ้�ระวังภัยล่วงหน้� พัฒน�ศักยภ�พและพัฒน�เครือข่�ย

อ�ส�สมัครและบุคล�กรท่ีมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รรับมือกับภัยพิบัติในรูปแบบต่�งๆ สำ�หรับก�รดำ�เนินง�น

ด้�นก�รจัดทำ�แผนท่ีรับมือภัยพิบัติ และแผนที่มนุษย์  โดยเน้นเรื่องก�รรับมือภัยพิบัติ ซึ่งเริ่มดำ�เนินก�ร

ในพื้นที่ต้นแบบ ๔ ภ�ค ได้แก่  (๑) ภ�คกล�ง : ชุมชนใต้เขื่อนเจ้�พระย� จังหวัดชัยน�ท อ่�งทอง (๒) 

ภ�คอีส�น พ้ืนท่ีต้นแบบ สีค้ิว พิม�ย ชุมพวง โนนสูง  พ้ืนท่ีต้นนำ�้เข�ใหญ่ จังหวัดนครร�ชสีม� (๓) ภ�คใต้ 

เมืองห�ดใหญ่ สงขล� (๔) ภ�คเหนือ จังหวัดน่�นและอุตรดิตถ์ตอนบน
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๓) สนบัสนนุสถ�บนัชมุชนท้องถิน่พฒัน� ดำ�เนนิง�นโครงก�รสง่เสรมิและสนบัสนนุเครอืข�่ย

จัดก�รภัยพิบัติธรรมช�ติโดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กล�ง (ระยะที่ ๑)  มีเป้�หม�ยของก�รดำ�เนินง�น

เพื่อพัฒน� model ของก�รพัฒน�เครือข่�ยก�รจัดก�รภัยพิบัติระดับอำ�เภอ / จังหวัด  ในก�รหนุนเสริมให้

ชุมชนทอ้งถิน่รบัมอืภยัพบิตัไิดด้ขีึน้อย�่งเปน็รปูธรรม โดยดำ�เนนิง�นในพืน้ทีน่ำ�รอ่ ๑๐ จงัหวดั ไดแ้ก ่(๑) 

น่�น (อ.ท่�วังผ� อ.สองแคว) (๒) พิษณุโลก (อ.บ�งระกำ� อ.เมือง) (๓) เลย (อ.ภูหลวง อ.เมือง) (๔) 

อบุลร�ชธ�นี (อ.ว�รนิชำ�ร�บ อ.เมอืง) (๕) นครสวรรค์ (อ.ชุมแสง อ.พยุหะคีรี) (๖) ชัยน�ท (อ.สรรพย� 

อ.เมือง) (๗) ลพบุรี (อ.บ้�นหมี่  อ.ท่�วุ้ง)  (๘) นครปฐม (อ.นครชัยศรี อ.พุทธมณฑล) (๙) ชุมพร 

(อ.หลังสวน อ.พะโต๊ะ) (๑๐) สงขล� (อ.ห�ดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง)

๔) สนับสนุนมูลนิธิกสิกรรมธรรมช�ติ ดำ�เนินง�นโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พผู้นำ�อ�ส�สมัคร

เพื่อป้องกัน  เตือนภัยและฟื้นฟูชุมชนในภ�วะวิกฤต โดยมีเป้�หม�ยเพื่อพัฒน�ศักยภ�พแกนนำ�ให้มีคว�มรู้

คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับก�รเกิดเหตุภัยพิบัติ ก�รเตรียมป้องกัน ก�รพึ่งตนเองเมื่อเกิดวิกฤติ ก�รฟื้นฟูวิถีชีวิต

หลังภัยพิบัติ รวมถึงสนับสนุนให้เกิดศูนย์เรียนรู้และเกิดอ�ส�สมัครท่ีมีคว�มรู้ด้�นก�รสังเกตคว�มเปล่ียนแปลง

ของสภ�พอ�ก�ศด้วยเครื่องมือท�งวิทย�ศ�สตร์ท่ีจำ�เป็นควบคู่ไปกับภูมิปัญญ�ช�วบ้�น และสร้�งเครือข่�ย

อ�ส�สมัครเฝ้�ระวังภัยร้�ยแรงภ�ยในพื้นที่  โดยจะเชื่อมร้อยเครือข่�ยในระดับประเทศ ที่ผ่�นม� โครงก�ร

ได้ดำ�เนินง�นฝึกอบรมอบรมฝึกทักษะในก�รพ่ึงพ�ตนเองในก�รป้องกัน เตือนภัยและฟ้ืนฟูชุมชนในภ�วะวิกฤต 

ใหค้ว�มชว่ยเหลอืเบือ้งตนทัง้ตอ่ตนเอง ชมุชนและสงัคมในย�มเกดิภ�วะวกิฤต ซึง่มอี�ส�สมคัรภ�คประช�ชน 

ผู้นำ�ชุมชน จ�กพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจ�กภัยพิบัตินำ้�ท่วมเมื่อปล�ยปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และพื้นที่เสี่ยงภัยใน 

๓ พื้นที่ท้ังภ�คกล�ง (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี ก�ญจนบุรี) ภ�คอีส�น (ขอนแก่น มห�ส�รค�ม 

ก�ฬสินธ์ุ สกลนคร และมุกด�ห�ร) และภ�คใต้ (ชุมพร สุร�ษฎร์ธ�นีนครศรีธรรมร�ช และพัทลุง) รวม

จำ�นวน ๒๔๐ คน  ซ่ึงโครงก�รฯ  ได้กำ�หนดให้ผู้ที่ได้รับก�รฝึกอบรมกลับไปเป็นแกนนำ�ในก�รจัดตั้งและ

สร้�งเครือข่�ยภ�คประช�ชนและเป็นตัวอย่�งคว�มสำ�เร็จด้�นก�รพึ่งตนเองพัฒน�ให้เป็นศูนย์ก�รเรียนรู้

๕) สนับสนนุสม�คมอ�ส�สมคัรบรรเท�ส�ธ�รณภยั โครงก�รพฒัน�ศกัยภ�พเจ้�หน�้ทีป่อ้งกนั 

และบรรเท�ส�ธ�รณภยั  เพือ่เตรยีมคว�มพรอ้ม ในก�รรบัมอืภยัพบิตั ิประจำ�ป ีพ.ศ. ๒๕๕๖ เปน็โครงก�ร

จัดอบรมอ�ส�สมัคร ๓ หลักสูตร ได้แก่ กู้ชีพกู้ภัย ดับเพลิงก้�วหน้� และระบบบัญช�ก�รเหตุก�รณ์ ซึ่ง

เป้�หม�ยสำ�คัญของโครงก�รน้ีคือ ก�รผลักดันให้ผู้บริห�รท้องถ่ินกำ�หนดนโยบ�ยให้คนของท้องถ่ินท่ีรับผิดชอบ

ง�นด้�นภัยพิบัติ ต้องผ่�นก�รอบรมหลักสูตรท่ีสม�คมฯ กำ�หนด  เพื่อให้สม�คมมีผู้เข้�รับก�รอบรมอย่�ง

ตอ่เนือ่ง (เสยีค�่ใชจ่้�ยในก�รอบรม โดยทอ้งถิน่สนบัสนนุงบประม�ณดงักล�่ว) แตส่ม�คมฯ ยงัดำ�เนนิก�ร

ต�มเป้�หม�ยดังกล่�วไม่ได้  เนื่องจ�กเคยประส�นง�นกับท้องถิ่นแล้วพบว่� ท้องถิ่นบ�งแห่งยังไม่เห็น

คว�มสำ�คญั อ�้งว�่ตดิขดัเรือ่งกำ�ลงัคน (สง่คนม�อบรมแลว้คนทีม่นีอ้ยอยูแ่ลว้จะห�ยไป) ข�ดงบประม�ณ

เพร�ะท้องถิ่นไม่ได้จัดสรรงบประม�ณไว้ล่วงหน้�

๖) สนับสนุนสม�คมอ�ส�สมัครบรรเท�ส�ธ�รณภัย มีเป้�หม�ยสำ�คัญเพ่ือขับเคล่ือนเชิงนโยบ�ย

ในก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ส�ธ�รณภัยทุกประเภท (เน้นด้�นอัคคีภัย) และเน้นก�รพัฒน�ศักยภ�พ

ประช�ชนใหมี้จิตอ�ส� มีสว่นร่วมในก�รเฝ�้ระวงั  เปน็หเูปน็ต�แจง้เหตคุว�มเสีย่งอคัคภัีย ม�ยงั สคบ. เพ่ือ

ให้หน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห� และพัฒน�ศักยภ�พประช�ชนท่ีทำ�ง�น

ด้�นส�ธ�รณภัยให้ประช�ชนที่ใช้อ�ค�รมีคว�มรู้ด้�นก�รป้องกันและเตรียมพร้อมรับเหตุส�ธ�รณภัย

๗) สนับสนุนมห�วิทย�ลัยผ่�นชุดโครงก�ร “มห�วิทย�ลัยช่วยเหลือชุมชนที่ประสบอุทกภัย” 

ตั้งแต่  มีน�คม – ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๕๕ รวม ๑๙ โครงก�ร  เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่
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เมื่อปล�ยปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เน้นใน ๓ เร่ือง  คือ (๑) ส่งเสริมก�รนำ�คว�มรู้ท�งวิช�ก�รม�ออกแบบกิจกรรม

หรือคิดค้นนวัตกรรมเพื่อ ฟื้นฟูสภ�พชุมชนหลังประสบอุทกภัย (๒) สร้�งเครือข่�ยอ�ส�สมัครนักศึกษ� 

และ (๓) กระบวนก�รมีส่วนร่วมของมห�วิทย�ลัยและชุมชนในก�รจัดก�รอุทกภัยในอน�คต

๘) สนับสนุนชุมชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย หรือพื้นที่ที่มีคว�มเสี่ยงต่อก�รเกิดภัยพิบัติ

ธรรมช�ติต่�งๆ ดำ�เนนิก�รผ�่นชุดโครงก�ร “ฟืน้ฟชูมุชนทีป่ระสบอทุกภยั” รวม ๓๔ โครงก�รยอ่ย พฒัน�

แผนก�รดำ�เนินง�นหรือโครงก�รระดับท้องถิ่นเพื่อก�รจัดก�รและเตรียมพร้อม เม่ือเกิดภัยพิบัติธรรมช�ติ

โดยชุมชนมีส่วนร่วม ลักษณะกิจกรรมที่สนับสนุน  เช่น ก�รให้คว�มรู้สร้�งคว�มตระหนัก ก�รป้องกันและ

ลดคว�มเสี่ยงจ�กภัยพิบัติ  ก�รทำ�แผนที่รับมือภัยพิบัติเป็นแผนที่แสดงจุดเสี่ยงในก�รเกิดภัยพิบัติและ 

เสน้ท�งเพือ่ใช้หนภัีย กจิกรรมเพือ่ก�รฟ้ืนฟูสขุภ�พก�ย ใจ และสภ�พแวดลอ้ม รวมท้ังก�รคิดคน้นวัตกรรม

เพื่อก�รดำ�รงชีวิตขณะเกิดภัยพิบัติ

๙) สนับสนุนชุมชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย หรือพื้นท่ีที่มีคว�มเสี่ยงต่อก�รเกิดภัยพิบัติ

ธรรมช�ติต่�งๆ ดำ�เนินก�รผ่�นชุดโครงก�ร “ฟ้ืนฟูสุภ�วะชุมชนหลังประสบอุทกภัย” รวม ๑๗ โครงก�รย่อย 

ข้อ ๘ ขอให้สำ�นักง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยจังหวัดเป็นหน่วยง�นหลัก  ร่วมกับ

สม�ชิกสมัชช�สุขภ�พในพื้นที่เสี่ยง ทุกจังหวัด สนับสนุนให้มีก�รจัดสมัชช�สุขภ�พเฉพ�ะพื้นที่ 

ร่วมกับหน่วยง�นวิช�ก�รและชุมชนท้องถ่ิน เพ่ือขับเคล่ือนง�นก�รจัดก�รภัยพิบัติในพ้ืนท่ีให้บังเกิดผล

เป็นรูปธรรม เช่น จัดตั้งศูนย์ฝึกปฏิบัติก�รภัยพิบัติประจำ�จังหวัด

ความก้าวหน้า

๑. ยังไม่เห็นรูปธรรมก�รทำ�ง�นร่วมกับสม�ชิกสมัชช�สุขภ�พในพื้นที่เสี่ยงทุกจังหวัด หรือสนับสนุน

ให้มีก�รจัดสมัชช�สุขภ�พเฉพ�ะพื้นที่ในประเด็นก�รจัดก�รภัยพิบัติ อย่�งไรก็ต�ม  มีคว�มเคลื่อนไหวจ�ก

สม�ชิกสมัชช�สุขภ�พจังหวัด ที่จะติดต�มก�รดำ�เนินก�รต�มมติน้ี  เช่น คณะทำ�ง�นสมัชช�สุขภ�พจังหวัด

สุร�ษฏร์ธ�นี

๒. ได้ดำ�เนินก�รทบทวนแผนป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ 

๓. ดำ�เนินก�รซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๕๖  เช่น 

น่�น มุกด�ห�ร ภูเก็ต  เพชรบุรี ก�ญจนบุรี  เป็นต้น

๔. ก�รพฒัน�ศกัยภ�พอ�ส�สมคัรเตอืนภยัของสำ�นกัง�นปอ้งกนัและบรรเท�ส�ธ�รณภยัจงัหวดั  เชน่

●● จังหวัดลำ�ป�ง ดำ�เนินโครงก�ร “เครือข่�ยอ�ส�ป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย  เฉพ�ะกิจ

เตรียมพร้อมรับสถ�นก�รณ์อุทกภัย” ซึ่งโครงก�รดังกล่�ว  ได้รับสนับสนุนงบประม�ณจ�กงบพัฒน�กลุ่ม

จังหวัดภ�คเหนือตอนบน ๑ โดยมีกลุ่มเป้�หม�ย เป็นเครือข่�ยที่มีจิตอ�ส� จ�กกลุ่มชมรมต่�งๆ จำ�นวน 

๓๖๐ คน จ�ก ๔ จังหวัดประกอบด้วย ลำ�ป�ง ลำ�พูน  เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน

●● จังหวัดนครศรีธรรมร�ช ฝึกอบรมเครือข่�ยอ�ส�สมัคร  เตือนภัย มิสเตอร์เตือนภัย จังหวัด

นครศรีธรรมร�ช  เพื่อทำ�หน้�ที่ดูแลเตือนภัยในหมู่บ้�นชุมชน  ท่ีเสี่ยงต่อก�รเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม 

ม�กกว�่จำ�นวน ๗ รุน่ มจีำ�นวนมสิเตอรเ์ตอืนภยัแลว้ม�กกว�่ ๘๐๐ คน มเีป�้หม�ยทีจ่ะพฒัน�ใหม้มีสิเตอร์

เตือนภัยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดนครศรีธรรมร�ช
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●● จังหวัดสกลนคร  จัดฝึกอบรมสัมมน�สนับสนุนก�รแก้ไขปัญห�ส�ธ�รณภัยและภ�วะวิกฤต  

“มสิเตอรเ์ตอืนภยั” จงัหวดัสกลนคร ประจำ�ป ีพ.ศ. ๒๕๕๖ รว่มกบัสำ�นักง�นประช�สมัพนัธจั์งหวัดสกลนคร 

เพื่อเตรียมคว�มพร้อมให้กับชุมชน / หมู่บ้�นที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยในเขต  จังหวัดสกลนคร และเป็นก�ร

เสริมสร้�งคว�มศักยภ�พของชุมชนให้มีคว�มเข้มแข็งในก�รบริห�ร จัดก�รภัยพิบัติในพื้นที่โดยเฉพ�ะ

ก�รแจง้เตอืนภยั ภ�ยใตก้รอบนโยบ�ยของรฐับ�ล 2P2R ผู้เข้�รว่มอบรมสมัมน�ครัง้น้ี ประกอบดว้ย กำ�นนั 

ผู้ใหญ่บ้�น สม�ชิก อปท. อปพร.

●● จังหวัดน่�น จัดฝึกอบรมเครือข่�ยอ�ส�สมัครเตือนภัยดินถล่ม  “มิสเตอร์เตือนภัย”  โดยมี

วัตถุประสงค์ คือ ก�รมอบหม�ยภ�รกิจอ�ส�สมัครเตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย” ในก�รเฝ้�ระวังติดต�ม

สถ�นก�รณ์ตรวจวัดระดับนำ้� ปริม�ณนำ้� และใช้เครื่องมือสื่อส�รแจ้งเตือนภัยได้อย่�งรวดเร็วเป็นก�รลด

คว�มสูญเสียจ�ก ภัยพิบัติได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ มีผู้เข้�รับก�รฝึกอบรมจ�กหมู่บ้�นในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 

และดินถล่มของจังหวัดน่�น หมู่ละ ๒ คน รวม ๗๗ หมู่บ้�น รวม ๑๕๔ คน

●● จังหวัดเชียงใหม่  จัดก�รฝึกอบรมอ�ส�สมัครเตือนภัย หรือ “มิสเตอร์เตือนภัย” ประจำ�

ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเป็นก�รเพิ่มประสิทธิภ�พของเจ้�หน้�ท่ีเครือข่�ยแจ้งเตือนภัยในพื้นท่ีเสี่ยง 

หรอื “มิสเตอร์เตือนภัย” ในก�รประส�นง�น ก�รเฝ�้ระวงั ตดิต�มสถ�นก�รณ ์ก�รแจง้เตอืนภยั พร้อมทัง้

ก�รปฏบิตัติ�มแผนอพยพประช�ชนจ�กพืน้ทีเ่สีย่งภยัไปยงัสถ�นที ่ปลอดภยั และมกี�รอบรมเพิม่เตมิในเรือ่ง

ยทุธศ�สตรก์�รใชห้ญ�้แฝกในก�รป้องกนัและ บรรเท�ส�ธ�รณภัยต�มแนวพระร�ชดำ�ริ แกผู่เ้ข�้รบัก�รอบรม 

มี  เจ้�หน้�ที่อ�ส�สมัครเตือนภัย และร�ษฎรท่ีอ�ศัยอยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัย  ดินถล่ม จ�กอำ�เภอแม่ริม 

ดอยสะเก็ด สันทร�ย ห�งดง และจอมทอง เข้�ร่วมก�รอบรมดังกล่�วทั้งสิ้น ๑๕๐ คน

●● จังหวดัเชียงร�ย อบรมเครอืข่�ยอ�ส�สมคัรเตอืนภัย “มสิเตอรเ์ตอืนภยั” ประจำ�ป ีพ.ศ. ๒๕๕๖ 

โดยมีผู้เข้�ร่วมรับก�รอบรมจ�กหมู่บ้�นในพื้นท่ีเสี่ยงภัยอุทกภัย และดินโคลนถล่มจ�ก อ.เมือง อ.แม่ล�ว 

และ อ.พญ�เมง็ร�ย รวมทัง้หมด ๓๕ หมู่บ�้นๆ ละ ๒ คน รวมกบัอ�ส�สมคัรอืน่ๆ ทีม่ภีมูลิำ�เน�อยูใ่นพืน้ที่

เสี่ยงภัยจ�กดินถล่ม หรือโคลนถล่ม อุทกภัยนำ้�ป่�ไหลหล�ก รวมทั้งสิ้น ๑๕๐ คน

๕. เสริมศักยภ�พชุมชนในก�รเตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำ�ชุมชน เช่น

●● จังหวัดระนอง  เปิดศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำ�ชุมชน ให้มีคว�มรู้  คว�มส�ม�รถ

ในก�รเตรียมพร้อมป้องกันภัย ที่จะช่วยเหลือตนเอง และคนในชุมชนได้  เพื่อลดคว�มสูญเสียที่จะเกิดข้ึน

พรอ้มมอบเครือ่งไซเรนเตอืนภัยแบบมือหมุน ใหแ้ก่ผู้นำ�หมู่บ�้น เพือ่ท่ีจะแจ้งเตือนภยัใหค้นในชุมชนอพยพ

ได้ทัน  เพื่อไม่ให้เกิดก�รสูญเสีย

●● จังหวัดเพชรบุรี  เปิดศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำ�ชุมชน / หมู่บ้�น ประจำ�ปีงบประม�ณ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ และส่งมอบเคร่ืองมืออุปกรณ์ก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยแก่ ผู้นำ�ชุมชน เพื่อขย�ยผล

ก�รดำ�เนนิง�นใหช้มุชนมีกจิกรรมอย�่งตอ่เนือ่งในด�้นก�รเตรยีม พรอ้มปอ้งกนัภัย และส�ม�รถเปน็องคก์ร

ชุมชนในก�รจัดก�รภัยพิบัติได้ด้วยตนเอง รวมถึงก�รร่วมมือกับภ�คีเครือข่�ยในก�รเข้�ม�ให้คว�มรู้แก่

ประช�ชนในชุมชุน ในทุกๆ ด้�น เพื่อให้ประช�ชนมีคว�มปลอดภัยในก�รดำ�รงชีวิต

●● จังหวัดนร�ธิว�ส ตั้งศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำ�ชุมชน / หมู่บ้�น พร้อมมอบเครื่อง

ไซเรนเตอืนภยัแบบมอืหมนุ  เพือ่นำ�ไปใชใ้นศนูยเ์ตรียมพรอ้มฯดงักล�่ว ทัง้นี ้ศนูยเ์ตรยีมพรอ้มปอ้งกนัภยั

ประจำ�ชุมชน / หมู่บ้�น  ดังกล่�วยัง  เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ในก�รบริห�รจัดก�รภัยพิบัติ  เพื่อลดคว�มสูญเสีย

ที่เกิดขึ้นจ�กส�ธ�รณภัยให้ประช�ชนทั่วไป
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●● จังหวัดสมุทรส�คร  เปิดศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำ�หมู่บ้�น  เพื่อให้คนในชุมชน / 

หมู่บ้�น  เข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รระดมพลังแก้ไขปัญห� ใช้ทรัพย�กรในชุมชนที่สอดคล้องภัยภูมิปัญห�ท้อง

ถิ่นและพัฒน�ผู้นำ�ให้มีคว�ม รู้คว�มส�ม�รถในก�รเตรียมพร้อมป้องกันภัย ส�ม�รถช่วยเหลือตนเองให้มี

คว�มปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

●● จังหวดัอำ�น�จเจรญิ ดำ�เนนิโครงก�รฝกึอบรมโครงก�รเสรมิสร�้งศกัยภ�พชมุชนด�้นก�รปอ้งกนั

และบรรเท�ส�ธ�รณภัย

●● จังหวัดปัตต�นี  ดำ�เนินโครงก�รเสริมสร้�งศักยภ�พชุมชนด้�นก�รป้องกันและบรรเท�

ส�ธ�รณภัย  เพื่อเตรียมคว�มพร้อมให้กับประช�ชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจ�กเหตุอุทกภัย ว�ตภัยและดินถล่ม

●● จังหวัดนครร�ชสีม� ร่วมกับองค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัดนครร�ชสีม� จัดโครงก�รเสริมสร้�ง

ศักยภ�พชุมชนด้�นก�รป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่�งวันที่ ๑๓ - ๑๔ มีน�คม 

พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยนำ�หลักก�รจัดก�รภัยพิบัติโดยอ�ศัยชุมชนเป็นฐ�น (Community Based Disaster Risk 

Management : CBDRM) ม�เปน็แนวท�งดำ�เนินโครงก�ร  เพือ่เตรยีมคว�มพรอ้มใหกั้บชมุชนในก�รปอ้งกนั 

เตอืนภยั บรรเท� และฟืน้ฟสู�ธ�รณภยัใหก้บัประช�ชนในพืน้ทีเ่สีย่งภยัจงัหวดันครร�ชสมี� และมุง่มัน่ทีจ่ะ

เสริมสร้�งคว�มเขม้แขง็ รวมทัง้ใหช้มุชนมส่ีวนรว่มคดิรว่มว�งแผน และรว่มดำ�เนินก�ร เพือ่ลดคว�มเสีย่งภยั 

ปอ้งกนั และควบคุมคว�มเสียห�ยจ�กส�ธ�รณภยั ตลอดจนส�ม�รถฟืน้ฟสูภ�พคว�มเสยีห�ยใหก้ลบัสูส่ภ�วะ

ปกติได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

●● จังหวัดนนทบุรี  เปิดศูนย์เตรียมคว�มพร้อมป้องกันภัยประจำ�ชุมชน / หมู่บ้�น

ขอ้ ๙ ขอใหก้ระทรวงศกึษ�ธกิ�รและสถ�บนัก�รศกึษ�ทกุระดบัทัง้ในและนอกระบบ จดัทำ�

หลักสูตรก�รเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติอย่�งมีส่วนร่วมจ�กทุกภ�คส่วน และจัดให้มีก�รเรียนก�รสอนใน

ทุกระดับ

ความก้าวหน้า

๑. กระทรวงศึกษ�ธิก�ร มีก�รดำ�เนินง�นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑.๑ เตรียมต้ังศูนย์เฝ้�ระวังภัยพิบัติครบวงจร โดยมอบหม�ยให้สำ�นักง�นส่งเสริมก�รศึกษ�

นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย (กศน.) จังหวัด และสำ�นักนโยบ�ยยุทธศ�สตร์จัดทำ�ยุทธศ�สตร์ 

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่�งก�รเสนอประก�ศจัดต้ังศูนย์ และแต่งตั้งคณะกรรมก�รศูนย์ฯ  ท้ังน้ีเพื่อให้บุคล�กร

สถ�นศกึษ�และหนว่ยง�นในสงักดัมคีว�มรูค้ว�มเข�้ใจและเตรยีมพรอ้มจดัก�รภยัพบิตัอิย�่งมปีระสทิธภิ�พ 

โดยมีแผนง�นหลัก ประกอบด้วย ๑) ก�รจัดทำ�แผนเตรียมพร้อมรับสถ�นก�รณ์ ๒) ก�รสร้�งคว�มรู้

คว�มเข�้ใจและฝกึปฏิบตั ิ๓) ก�รจดัระบบสือ่ส�รและส�รสนเทศ ๔) ก�รประเมนิสถ�นก�รณแ์ละเคลือ่นย�้ย

สิ่งของ ๕) ก�รจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือ และมีแนวท�งก�รดำ�เนินก�รในระยะต่�งๆ ดังนี้

●● ก่อนเกิดเหตุ ประกอบด้วย (๑) ก�รจัดทำ�แผนเตรียมพร้อมรับสถ�นก�รณ์ (๒) ก�รสร้�ง

คว�มรูค้ว�มเข�้ใจและฝกึปฏบิตั ิ(๓) ก�รจดัระบบสือ่ส�รและส�รสนเทศ (๔) ก�รประเมนิสถ�นก�รณแ์ละ

เคลื่อนย้�ยสิ่งของ (๕) ก�รจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือ 
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●● เมือ่เกดิเหตุ ประกอบดว้ย (๑) ก�รจดัตัง้ศูนยช่์วยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยัระดบักระทรวงและ

ระดบัพืน้ที ่(๒) สนบัสนนุทีพ่กัพงิ (๓) ก�รรบับรจิ�คสิง่ของชว่ยเหลอื (๔) ก�รสนับสนุนอ�ห�รและนำ�้ดืม่ 

นำ�้ใช้ (๕) ก�รขนส่งประช�ชน ส่ิงของ (๖) ก�รจัดทำ�พนังก้ันนำ�้และท�งเดินเท้� (๗) สนับสนุนเคร่ืองสูบนำ�้ 

(๘) ก�รเงินและงบประม�ณ (๙) ก�รจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัย (๑๐) ก�รจับคู่จังหวัดให้คว�มช่วยเหลือ 

(๑๑) ก�รจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ครูริมท�ง (๑๒) ก�รจัดหน่วยอ�ส�ช่วยเหลือประช�ชน (๑๓) ก�รส่งข่�วส�ร

ท�งโซเชียลเน็ตเวิร์ก (๑๔) บริก�รส�ยด่วน ๑๕๗๙ 

●● การฟืน้ฟูหลงัเกดิเหตุ ประกอบด้วย (๑) นโยบ�ยก�รชว่ยเหลอืระหว่�งสถ�นศกึษ� (๒) ก�ร

ฝกึวชิ�ชพี (๓) ก�รจดัศนูยซ์อ่มสร�้งเพือ่ชมุชน (Fix It Center) (๔) ก�รฟืน้ฟเูยยีวย�ชว่ยเหลอืนกัเรยีน

นักศึกษ�และบุคล�กรท�งก�รศึกษ� (๕) ก�รกำ�จัดขยะและทำ�คว�มสะอ�ด (๖) ก�รจัดสอนซ่อมเสริม 

(๗) ก�รจัดทำ�งบประม�ณซ่อมแซมสถ�นศึกษ�

๒. สำ�นักง�นส่งเสริมก�รศึกษ�นอกระบบและก�รศึกษ�ต�มอัธย�ศัย (กศน.) จังหวัด 

๒.๑ รับนโยบ�ยจ�กกระทรวงศึกษ�ธิก�รเตรียมรับมือภัยพิบัติปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยออกประก�ศให้ 

ตั้งเป็นศูนย์ประส�นง�นภัยพิบัติของ กศน. ทั้งในระดับจังหวัดและอำ�เภอ

๒.๒ กำ�หนดเป็นนโยบ�ยเร่งด่วนท่ี ๕ ในปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้เร่่งรัดก�รส่่งเสริมก�รเรียนรู้้ 

ของประช�ชนเพ่ือก�รจัดทำ�แผนป้องกันภัยพิบัติ โดย (๑) ให้หน่่วยง�นและสถ�นศึกษ� ร่วมกับภ�คส่วนต่่�งๆ 

และชุมชนในพื้นที่ร่่วมดำ�เนินก�รจัดทำ�แผนป้องกันภัยพิบัติจ�กธรรมช�ติเชิงบูรณ�ก�ร (๒) ให้้หน่่วยง�น

และสถ�นศึกษ�ประส�นกับหน่วยง�นต่�งๆ ที่เกี่ยวข้้อง  เตรียมประช�ชนให้มีคว�มรู้้คว�มเข้�ใจ และมี

คว�มพร้อ้มในก�รรบัมอืกบัสถ�นก�รณ์ภ์ยัพบิตัติ่�่งๆ  เพือ่หลกีเลีย่งและลดคว�มเสีย่งทีอ่�จเกดิข้ึนในพ้ืนที ่

หรือ ผลกระทบจ�กพื้นที่อื่นๆ (๓) ให้้หน่่วยง�นและสถ�นศึกษ�จัดทำ�แผนป้้องกันภัยพิบัติที่อ�จเกิดจ�ก

ธรรมช�ติ มนุษย์์ หรือจ�กส�เหตุอื่น และจัดให้้มีก�รซักซ้้อมก�รดำ�เนินง�นต�มท่ีกำ�หนดในแผนอย่�ง

เป็็นระบบ ต่่อเนื่อง  เพื่อหลีกเลี่ยงและลดคว�มเสี่ยงที่อ�จเกิดขึ้นกับ หน่่วยง�นและสถ�นศึกษ� 

๒.๓ จัดทำ�บนัทึกคว�มรว่มมอืเพือ่ยกระดบัก�รศกึษ� ของ “ผูป้ฏบัิตกิ�รฉกุเฉนิ” กบัสถ�บนัก�ร

แพทย์ฉุกเฉินแห่งช�ติ (สพฉ.)  ร่วมกันพัฒน�หลักสูตร และรูปแบบก�รศึกษ�ให้เหม�ะสมกับผู้ปฎิบัติก�ร

ก�รแพทย์ฉุกเฉินม�กข้ึน  เพ่ือให้อ�ส�สมัครฉุกเฉินก�รแพทย์ได้รับโอก�สในก�รศึกษ�ที่สูงข้ึน มีโอก�ส

ได้เข้�รับก�รอบรมต�มหลักสูตรหน่วยกู้ชีพ ที่มีระดับสูงข้ึน และท้�ยสุดคือส�ม�รถช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน

ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พม�กขึ้น 

๒.๔ กศน. จังหวัดและภ�ค มีก�รดำ�เนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับก�รเตรียมคว�มพร้อมรับมือภัยพิบัติ 

เช่น 

●● สถ�บนัพฒัน�ก�รศกึษ�นอกระบบและก�รศกึษ�ต�มอธัย�ศยัภ�คกล�งจดัอบรมคร ูกศน.

ท�งไกล หลักสูตร “ก�รจัดกิจกรรมคว�มรู้เรื่องภัยพิบัติ” 

●● กศน.อำ�เภอต�กใบ ดำ�เนินโครงก�ร กศน.ร่วมใจ สร้�งภูมิคุ้มกันภัยพิบัติจ�กธรรมช�ติ 

ให้กับเย�วชนนอกระบบโรงเรียน  ท้ัง ๘ ตำ�บล ในพื้นท่ีอำ�เภอต�กใบ  จังหวัดนร�ธิว�ส จำ�นวน ๓๕๐ คน 

เพือ่สร้�งคว�มรู้คว�มเข�้ใจ ให้ตระหนกัรูถ้งึก�รเตรยีมคว�มพรอ้มและรบัมอืภยัพบิตัใินรปูแบบต�่งๆ และ

เพื่อให้ส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ใช้ให้เหม�ะกับสถ�นก�รณ์ในพื้นที่ 
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●● กศน.อำ�เภอวงัเหนือ จดัโครงก�รค�่ยอนรัุกษส์ิง่แวดลอ้มและปอ้งกนัภยัพบิตัทิ�งธรรมช�ต ิ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคว�มรู้  มีทักษะในก�รป้องกันตนเองจ�กภัยพิบัติ

ท�งธรรมช�ติและ พัฒน�ผู้เรียนได้นำ�คว�มรู้ที่ได้รับปรับใช้ในก�รดำ�เนินชีวิตประจำ�วันได้ อย่�งมีคุณภ�พ 

●● กศน.จังหวัดตรัง สนับสนุน ให้ชมรมอ�ส�ยุวก�ช�ด กศน.อำ�เภอต่�งๆ จัดค่�ยอ�ส�ยุวก�ช�ด 

หลักสูตรพื้นฐ�นยุวก�ช�ด และ หลักสูตรปฐมพย�บ�ล เพื่อเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ

●● กศน.ตำ�บลน�จอมเทียน เดินรณรงค์ให้คว�มรู้เกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติในตำ�บลน�จอมเทียน

๓. สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (สพฐ.) 

๓.๑ ร่วมกบัสำ�นกัง�นคว�มรว่มมอืระหว�่งประเทศของญีปุ่น่ (Japan International Cooperation 

Agency : JICA) และกรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย ดำ�เนินโครงก�รให้ก�รศึกษ�เพ่ือเตรียมคว�มพร้อม

รับมือภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ ครอบคลุมกิจกรรมก�รสำ�รวจพ้ืนท่ีเส่ียงภัยเพ่ือนำ�ร่องก�รพัฒน�หลักสูตรสถ�นศึกษ� 

พัฒน�ส่ือและกิจกรรมก�รเรียนก�รสอน ก�รอบรมครูโรงเรียนต้นแบบในด้�นก�รป้องกันภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ 

และก�รขย�ยผลให้นักเรียนและชุมชนมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รจัดก�รและเตรียมคว�ม พร้อมเผชิญสถ�นก�รณ์

ภัยพิบัติ โดยเร่ิมดำ�เนินก�รม�ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ทำ�ให้เกิด (๑) ครูโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนร่วมโครงก�ร 

และบุคล�กรท�งก�รศึกษ�ในเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ในพื้นที่เสี่ยงภัย  (๒) มีสื่อก�รเรียนก�รสอนที่ได้รับก�ร

พัฒน�เพื่อเตรียมคว�มพร้อม รับมือสถ�นก�รณ์ภัยพิบัติท�งธรรมช�ติ ๖ เล่ม  เพื่อขย�ยผลให้สำ�นักง�น

เขตพื้นที่ก�รศึกษ� ผู้บริห�รโรงเรียน และ (๓) ศึกษ�นิเทศก์ที่รับผิดชอบด้�นภัยพิบัติศึกษ�ทั่วประเทศ 

มีแนวปฏิบัติในก�รจัดก�รด้�นภัยพิบัติ และแนวท�งในก�รจัดก�รศึกษ�เพ่ือเตรียมคว�มพร้อมรับมือภัยพิบัติ

ท�งธรรมช�ติ ส�ม�รถจัดกิจกรรมด้�นก�รจัดก�รภัยพิบัติในสถ�นศึกษ�อย่�งเป็นรูปธรรม

๓.๒ จัดตั้งศูนย์เฝ้�ระวังภัยพิบัติ สพฐ. ที่ห้องปฏิบัติก�ร DOC อ�ค�ร สพฐ.๕ ชั้น ๙สำ�นักง�น

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ทำ�หน้�ที่เป็นศูนย์อำ�นวยก�ร ประส�นง�นก�รให้คว�มช่วยเหลือและ

แก้ปัญห�ที่เกิดจ�กภัยพิบัติโดยจะมีก�รรวบ รวมข้อมูล ส่งเสริมสนับสนุนก�รให้คว�มช่วยเหลือผู้ประสบ

อทุกภยัในเขตพืน้ทีก่�รศกึษ� ตลอดจนตดิต�มประเมนิผลและร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิง�นใหเ้ปน็ไปดว้ยคว�ม

เรยีบรอ้ย รวดเร็ว และมีประสทิธภิ�พ โดยมรีองเลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รก�รศกึษ�ขัน้พืน้ฐ�น ทีเ่ลข�ธกิ�ร

คณะกรรมก�รก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นมอบหม�ย เป็นผู้อำ�นวยก�ร ซึ่งได้มีก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติก�รก�รเผชิญ

เหตุอุทกภัยปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ต�มยุทธศ�สตร์รองรับก�รเกิดอุทกภัยไว้ ดังนี้

๓.๒.๑ ยุทธศาสตร์ก่อนเกิดเหตุ  โดยก�รจัดทำ�แผนเตรียมคว�มพร้อมในก�รเผชิญกับภัย

พิบัติในส่วนกล�ง  เพื่อป้องกันมิให้ทรัพย์สินของท�งร�ชก�รได้รับคว�มเสียห�ย และป้องกันมิให้บุคล�กร 

นักเรียน ได้รับอันตร�ย  มีก�รสร้�งองค์คว�มรู้คว�มเข้�ใจในเรื่องภัยพิบัติก�รซ้อมแผนปฏิบัติ  เพื่อเตรียม

คว�มพรอ้มในก�รเผชญิเหตกุบัภัยพบิตั ิชว่ยตัวเอง ครอบครวัและคนรอบข�้งใหป้ลอดภยั โดยก�รจดัอบรม

ใหค้ว�มรู้โดยบูรณ�ก�รส�ธ�รณภัยทุกประเภทเข�้ด้วยกนั ฝกึใหช้ว่ยเหลอืตนเอง และรบัมอืกบัภยันัน้อย�่ง

เข้มแข็ง  เตรียมคว�มพร้อมในก�รจัดระบบส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร  เตรียมประเมินสถ�นก�รณ์  เคลื่อน

ย�้ยส่ิงของ และเตรยีมก�รจดัวสัดอุปุกรณใ์นก�รช่วยเหลอื โดยก�รแจ้ง สำ�นักง�นเขตพืน้ทีก่�รศึกษ�ทกุเขต

พื้นที่ให้สำ�รวจ ตรวจสอบ  ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์  ให้อยู่ในสภ�พพร้อมใช้ง�น และจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำ�เป็น 

เช่น  เครื่องสูบนำ้� รถ  เรือ  เครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ ฯลฯ ที่ส�ม�รถใช้จ�กงบบริจ�ค งบของสพฐ. 

งบส่วนกล�ง และงบสนับสนุนอื่นๆ 
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๓.๒.๒ ยุทธศาสตร์ขณะเผชิญเหตุการณ์  คือก�รต้ังศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ของ สพฐ. 

ซึ่งจะมีก�รประส�นคว�มร่วมมือกับ สำ�นักง�นปลัดกระทรวงศึกษ�ธิก�รและองค์กรหลัก  เพื่อรับบริจ�ค

สิง่ของเครือ่งใช้  เครือ่งอปุโภคบรโิภค ถงุยังชีพ รวมท้ังปัจจัยต่�งๆ ท่ีมีคว�มจำ�เป็นจัดต้ังศนูย์พกัพงิสำ�หรบั

ผู้ประสบภัย  โดยก�รประส�นสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� และสถ�นศึกษ� และก�รจับคู่จังหวัด ที่มี

คว�มพร้อมท�งด้�นสถ�นท่ีและบุคล�กร ให้เป็นศูนย์พักพิง สนับสนุนเคร่ืองสูบนำ�้ ย�นพ�หนะท�งนำ�้ ท�งบก 

สุข�เคลื่อนที่ สุข�ลอยนำ้� จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ครูริมท�ง  จัดกิจกรรมสันทน�ก�ร และหน่วยง�นส�ธ�รณสุข 

ส่งนักจิตวิทย� แพทย์และพย�บ�ล เข้�ให้ก�รฟ้ืนฟูบำ�บัดแก่ผู้ประสบภัย เพ่ือช่วยเหลือบรรเท�คว�มเดือดร้อน

และรักษ�สภ�พจิตใจของผู้ประสบภัย

๓.๒.๓ ยุทธศาสตร์ช่วยฟื้นฟูเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลาย ให้มีก�รช่วยเหลือระหว่�ง

สถ�นศึกษ� โดยให้สถ�นศึกษ�ใกล้เคียงท่ีไม่ได้รับผลกระทบ จัดสถ�นท่ีจัดกิจกรรมก�รเรียนก�รสอนร่วมกัน 

โดยก�รระดมอ�ส�สมัคร จิตอ�ส� และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรม big cleaning day จัดฝึกอบรมด้�นอ�ชีพ 

กำ�จัดขยะ  ช่วยกันเก็บกว�ด ทำ�คว�มสะอ�ด สถ�นศึกษ� วัด สวนส�ธ�รณะ ตล�ดและต�มถนนหนท�ง 

มีจัดก�รเรียนก�รสอนชดเชย  เพื่อให้ก�รเรียนก�รสอนต่อเน่ืองครบหลักสูตรต�มกำ�หนดเวล�  จัดทำ�

งบประม�ณซ่อมแซมสถ�นศึกษ� ฟื้นฟูเยียวย� ช่วยเหลือนักเรียนและบุคล�กรท�งก�รศึกษ� และจัดห�

แหล่งเงินกู้ดอกเบ้ียตำ�่ อ�ทิ  คุรุสภ�และธน�ค�รของรัฐ  เพ่ือช่วยเหลือบรรเท�คว�มเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย

๓.๓ จัดทำ�แนวท�งก�รจัดก�รภัยพิบัติในสถ�นศึกษ�และเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ�  เพ่ือให้เป็นแนวปฏิบัติ

สำ�หรับก�รจัดก�รภัยพิบัติท�งธรรมช�ติของสถ�นศึกษ�และเขตพ้ืนท่ีก�รศึกษ� เพ่ือลดคว�มเส่ียงจ�กภัยพิบัติ

ในสถ�นศกึษ� โดยมุง่ให ้(๑) ครผููส้อน ผูบ้รหิ�รโรงเรยีนและบคุล�กรท�งก�รศกึษ�ในสำ�นกัง�นเขตพืน้ท่ี

ก�รศกึษ�ทกุแหง่มศีกัยภ�พในก�รจดัก�รเพือ่ลดคว�มเสีย่งและคว�มเสยีห�ยจ�กภยัพบิตั ิและ (๒) นักเรียน

ทุกคนมีคว�มรู้ เข้�ใจ มีเจตคติท่ีดีและคว�มส�ม�รถป้องกันตนเอง รวมท้ังก�รตอบสนองในภ�วะฉุกเฉิน 

ทั้งนี้ได้กำ�หนดแนวท�งเตรียมคว�มพร้อมก�รจัดก�รภัยพิบัติไว้ ๓ ขั้นตอนคือขั้นก่อนเกิดภัย 

ขั้นขณะเกิดภัย และขั้นหลังเกิดภัย ที่ครอบคลุมท้ังก�รส่งเสริมก�รจัดก�รศึกษ�เกี่ยวกับก�รป้องกันและ

ก�รเตรียมคว�มพร้อมรับมือภัยพิบัติ ว�งแผนดูแลคว�มปลอดภัยในสถ�นศึกษ� ก�รเตรียมคว�มพร้อม

เผชิญสถ�นก�รณ์ภัยพิบัติ ก�รดูแลคว�มปลอดภัยและก�รประส�นง�นและสนับสนุนกันของหน่วยง�น

ขณะเกิดเหตุ และก�รฟื้นฟูสภ�พคว�มพร้อมของสถ�นศึกษ� 

ข้อ ๑๐ ขอให้รัฐบ�ลทบทวนโครงสร้�งก�รจัดก�รภัยพิบัติ  โดยให้มีศูนย์อำ�นวยก�รที่มี

ลักษณะเป็นหน่วยง�นรัฐที่เป็นอิสระ ทำ�ง�นเป็นเอกภ�พข้ึนตรงต่อน�ยกรัฐมนตรี  เป็นหน่วยง�น

ที่ประส�นคว�มร่วมมือระหว่�งกรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย กรมอุตุนิยมวิทย� ศูนย์เตือน

ภยัพบิติัแห่งช�ต ิ เครอืข�่ยอ�ส�สมัครด้�นภยัพบิติัภ�ควิช�ก�ร กรมสขุภ�พจิต สถ�บันก�รแพทย์

ฉุกเฉินแห่งช�ติ และหน่วยง�นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศูนย์อำ�นวยก�รระดับภ�ค ระดับจังหวัด 

ระดับอำ�เภอและระดับตำ�บล

ความก้าวหน้า

๑. ในปัจจุบันรัฐบ�ลได้มีก�รจัดตั้งกลไกเพื่อก�รจัดก�รนำ้�และอุทกภัยแห่งช�ติต�มมติ ครม.  เม่ือ

วันที่ ๒๘ กุมภ�พันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
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๑.๑ คณะกรรมก�รนโยบ�ยนำ�้และอทุกภยัแหง่ช�ต ิ(กนอช.) มนี�ยกรฐัมนตรี เปน็ประธ�นกรรมก�ร 

มีอำ�น�จหน้�ที่ คือ (๑) เป็นผู้กำ�หนดนโยบ�ยก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติก�รบริห�รจัดก�รนำ้� ก�รป้องกันและ

แก้ไขปัญห�อุทกภัยแห่งช�ติ (๒) พิจ�รณ�กำ�หนดนโยบ�ยเกี่ยวกับก�รบริห�รจัดก�รนำ้�และอุทกภัยอย่�ง

เป็นระบบเพ่ือให้หน่วยง�นของรัฐนำ�ไปปฏิบัติ (๓) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในก�รจัดให้มีหรือปรับปรุง

กฎหม�ยหรือกฎเกี่ยวกับนำ้� ก�รกำ�หนดแนวท�งก�รประส�นง�นของคณะกรรมก�รและหน่วยง�นของรัฐ

ที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดก�รนำ้� รวมทั้งก�รปรับปรุงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รจัดก�รนำ้� (๔) เสนอแนะ

ต่อคณะรัฐมนตรีในก�รจ่�ยเงินชดเชยคว�มเสียห�ยให้แก่บุคคลซึ่งได้รับคว�มเสียห�ยจ�กก�รป้องกันและ

แก้ไขปัญห�อุทกภัยที่ดำ�เนินก�รต�มแผนปฏิบัติก�รหรือต�มก�รสั่งก�รของ กบอ.  (๕) เสนอแนะต่อ

คณะรฐัมนตรีในก�รว�งระเบยีบก�รปฏบิตังิ�นของหนว่ยง�นของรฐัและ สบอช. เพือ่ให้ก�รบรหิ�รจดัก�รนำ�้

และอุทกภัยเป็นไปโดยมีข้ันตอนก�รปฏิบัติร�ชก�รที่ส�ม�รถกระทำ�ได้โดยรวดเร็วและมีประสิทธิภ�พ 

(๖) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติเกี่ยวกับก�รตั้งงบประม�ณก�รบริห�ร และก�รใช้จ่�ยงบประม�ณ

หรือเงินกู้  ให้สอดคล้องกับก�รบริห�รจัดก�รนำ้�และอุทกภัย 

๑.๒ คณะกรรมก�รบริห�รจดัก�รนำ�้และอทุกภยั (กบอ.) มนี�ยปลอดประสพ สรุสัวด ีรองน�ยก

รัฐมนตรี  เป็นประธ�นกรรมก�ร มีอำ�น�จหน้�ที่  คือ  (๑) จัดทำ�แผนปฏิบัติก�รและดำ�เนินก�รบริห�ร

จัดก�รนำ้�และอุทกภัยต�มนโยบ�ยของ กนอช. และก�รดำ�เนินก�รอื่นที่เก่ียวข้องซึ่งอยู่ในอำ�น�จหน้�ที่ของ 

กนอช. (๒) กำ�หนดวิธีดำ�เนินก�รของหน่วยง�นของรัฐ  เพื่อให้ก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�อุทกภัยเป็นไป

โดยเหม�ะสมและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติก�ร รวมท้ังก�รดำ�เนินก�รอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในก�รบริห�รจัดก�รนำ�้ 

ก�รเตรียมก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�อุทกภัย  (๓) อนุมัติแผนง�นหรือโครงก�รของหน่วยง�นของรัฐ

ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้คว�มเห็นชอบสนับสนุนวงเงินร�ยจ่�ย กำ�ลังคน วัสดุ อุปกรณ์และทรัพย�กรอ่ืน 

เพื่อดำ�เนินก�รบริห�รจัดก�รนำ้�และอุทกภัย (๔) สั่งก�รให้หน่วยง�นของรัฐดำ�เนินก�รอย่�งหนึ่งอย่�งใด

ในก�รบริห�รจัดก�รนำ�้และอุทกภัย (๕) อำ�นวยก�ร ควบคุม ตรวจสอบ ติดต�มและประเมินผลก�รปฏิบัติง�น

ของหน่วยง�นของรัฐที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รจัดก�รนำ้�และอุทกภัย 

๒. จัดต้ังกองทุนส่งเสริมก�รประกันภัยพิบัติ  (พระร�ชกำ�หนด กองทุนส่งเสริมก�รประกันภัยพิบัติ 

พ.ศ. ๒๕๕๕)  เพื่อช่วยเหลือประช�ชน และผู้ประกอบก�รให้ได้รับคว�มคุ้มครองทรัพย์สินและกิจก�รของ

บุคคลดังกล่�ว ที่อ�จเกิดคว�มเสียห�ยขึ้นในอน�คต และเพื่อให้เกิดคว�มเชื่อม่ันในก�รลงทุนในประเทศ 

โดยในก�รทำ�หน้�ท่ีบริห�รจัดก�รคว�มเส่ียงจ�กภัยพิบัติ (พระร�ชกำ�หนด กองทุนส่งเสริมก�รประกันภัยพิบัติ 

พ.ศ. ๒๕๕๕)

ปัญหาและอุปสรรค

ยังเป็นกลไกที่ดูแลก�รบริห�รจัดก�รนำ้�และอุทกภัยเท่�นั้น ไม่ครอบคลุมภัยพิบัติอื่นๆ 

ข้อเสนอแนะ

ควรมกี�รเรง่รดัก�รพจิ�รณ�ก�รจดัตัง้กลไกเพือ่ก�รบรหิ�รจดัก�รภยัพบิติัทีเ่ปน็องค์กรทีม่กี�รบรหิ�ร

ที่เป็นอิสระ และดำ�เนินก�รต�มมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติข้อนี้
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ข้อ ๑๑ ขอให้เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ ร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ต่อสมัชช�สุขภ�พ

แห่งช�ติ ครั้งที่ ๕ และครั้งที่ ๖

ความก้าวหน้า

ไดจ้ดัใหม้กี�รร�ยง�นตอ่สมชัช�สขุภ�พแหง่ช�ต ิครัง้ที ่๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เมือ่วนัที ่๑๘ – ๒๐ ธนัว�คม 

พ.ศ. ๒๕๕๕ และสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ คร้ังท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในระหว่�งวันท่ี ๒๖ - ๒๘ มีน�คม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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๒.๕  มติการบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มนำา้ขนาดเล็กอย่างย่ังยืนโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

ของเครือข่ายและภาคีทุกภาคส่วน

๒.๕.๑ สถานการณ์ความเป็นมา

ก�รบริห�รจัดก�รนำ้�ของไทยมีแนวท�งก�รกำ�กับและสั่งก�รจ�กบนสู่ล่�ง ที่ผ่�นม�ก�รจัดก�รนำ้�

เน้นที ่“ก�รจดัห�นำ�้” ดว้ยก�รลงทนุท�งด�้นโครงสร�้งทีเ่ปน็โครงก�รขน�ดใหญโ่ดยใชค้ว�มรูด้�้นวศิวกรรม

เป็นด้�นหลัก ส่วนหน้�ที่ในก�ร “จัดสรรนำ้�” ที่เป็นธรรมและเท่�เทียมด้วยกระบวนก�รมีส่วนร่วมตัดสินใจ

ของภ�คส่วนต่�งๆ ของสังคมยังไม่เกิดสัมฤทธิ์ผล 

ส�เหตุของปัญห�ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�  ม�จ�ก ๑) ด้�นนโยบ�ยและแผนก�รจัดก�ร

ทรัพย�กรนำ้� ยังไม่มีคว�มเป็นเอกภ�พ ยังไม่ส�ม�รถนำ�ไปสู่ก�รปฏิบัติที่มีผลในเชิงรูปธรรม มีเพียงก�ร

กำ�หนดวิสัยทัศน์ นโยบ�ยนำ้�แห่งช�ติ ก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ แผนก�รบริห�รจัดก�รในระดับประเทศและ

ระดบัลุม่นำ�้ มผีลบงัคับใชอ้ย�่งมปีระสทิธภิ�พ ๒) ด้�นโครงสร�้งองค์กรบรหิ�รจัดก�รทรพัย�กรนำ�้ องค์กร

ทีท่ำ�หน�้ทีบ่รหิ�ร จัดก�รนำ�้มคีว�มเหลือ่มซอ้นและซำ�้ซอ้นกนั ก�รทำ�ง�นยงัข�ดคว�มรว่มมอืทีเ่ปน็เอกภ�พ 

ไมม่ปีระสทิธภิ�พ ง�นสว่นร�ชก�รต่�งๆ รบัผดิชอบแกไ้ขปญัห�ทรพัย�กรนำ�้ทีม่อียูห่ล�กหล�ย ก�รบรหิ�ร

จดัก�รของหล�ยกระทรวง บ�งกระทรวงมหีน้�ทีแ่บบไมใ่ชภ่�รกจิหลกั บ�งหน่วยง�นกำ�หนดภ�ระก�รทำ�ง�น

ไว้หล�ยประเภท หล�ยวัตถุประสงค์ ถึงแม้จะมีก�รสนับสนุนและเข้�ไปมีส่วนร่วมจ�กองค์กรภ�คเอกชน 

และภ�คประช�ชนบ�งส่วน แต่ยังคงปร�กฏปัญห�ที่มีคว�มรุนแรงข้ึนเรื่อยๆ อ�ทิเช่น อุทกภัย ภัยแล้ง 

ไฟป่� และหมอกควัน ทั้งนี้เนื่องจ�กข�ดกลไกสนับสนุนก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รจัดก�รทรัพย�กรลุ่มนำ้�

ขน�ดเลก็อย�่งย่ังยนื แบบมส่ีวนรว่มจ�กภ�คประช�ชนและภ�คสว่นทีเ่กีย่วข้อง ๓) ด้�นกฎหม�ยทีเ่กีย่วขอ้ง

กับทรัพย�กรนำ้�ไม่สอดคล้องกับสถ�นก�รณ์และปัญห�ของก�รใช้นำ้�ที่เกิดขึ้นจริงในระดับพื้นที่ลุ่มนำ้� ๔) 

หน่วยง�นรฐัข�ดขอ้มลูในก�รจดัก�รระดับนิเวศลุม่นำ�้ขน�ดเลก็ (ชนิด / ประเภทของขอ้มลู) โดยข้อมลูท่ีมอียู่

กระจัดกระจ�ยในหล�ยหน่วยง�น และหล�ยครั้งมีก�รขัดแย้งของข้อมูล ซึ่งม�กจ�กก�รข�ดคว�มเช่ือมโยง 

เชื่อมต่อ ของข้อมูลท่ีสมบูรณ์และทันสมัย บุคล�กรที่มีคว�มเชี่ยวช�ญ ศูนย์ระบบข้อมูลและองค์คว�มรู้

ด�้นทรพัย�กรนำ�้ของประเทศ ๕) ข�ดกติก� กฎระเบยีบ ข้อตกลงรว่มในก�รทำ�ง�น เปน็เพยีงมุง่สร�้งกตกิ�

ก�รจัดก�รนำ้�ในกรณีที่วิกฤตแต่ก�รกำ�หนดสิทธิก�รใช้นำ้�โดยไม่ระบุว่�ใครมีสิทธิก่อนหลังทำ�ให้ไม่ส�ม�รถ

แก้ไขปัญห�ได้ 

จ�กสถ�นก�รณ์ดังกล่�วส่งผลให้ ก�รจัดก�รนำ้� ข�ดเอกภ�พ และก�รบูรณ�ก�รร่วมกัน ทำ�ให้ก�ร

ก�รสนบัสนนุกลุม่ผูใ้ช้ให้มีสำ�นกึและบทบ�ทในก�รบรหิ�ร จดัก�รนำ�้จงึยงัคงมอียูน่อ้ย ไมเ่ตม็ประสทิธภิ�พ 

รวมทัง้ก�รบงัคับใชก้ฎระเบยีบ จงึนำ�ไปสูก่�รมสีมชัช�สขุภ�พแหง่ช�ต ิครัง้ที ่๔ ป ี๒๕๕๔ มต ิ๔ ก�รบริห�ร

จัดก�รทรัพย�กรลุ่มนำ้�ขน�ดเล็กอย่�งย่ังยืน โดยกระบวนก�รมีส่วนร่วมของเครือข่�ยและภ�คีทุกภ�คส่วน 

ซึ่งมีร�ยละเอียดของมติ ดังนี้ 

ก�รจัดก�รทรัพย�กรลุม่นำ�้ขน�ดเลก็อย�่งยัง่ยนื  เปน็เรือ่งทีม่คีว�มสำ�คญัและมปีระโยชนต์อ่ก�รดำ�เนนิ

ชีวิตของประช�ชน ที่ประช�ชนส�ม�รถเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รบริห�รจัดก�รนำ้�  ร่วมกับหน่วยง�น องค์กร 

ภ�คเีครือข�่ยท่ีเก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ีลุม่นำ�้ได ้ในปัจจบุนัมกี�รดำ�เนินง�นโดยหน่วยง�นภ�ครฐั แตเ่ปน็ก�รดำ�เนนิ

ง�นแบบแยกส่วน ถึงแม้จะมีก�รสนับสนุนและเข้�ไปมีส่วนร่วมจ�กองค์กรภ�คเอกชน และภ�คประช�ชน

บ�งสว่น แตย่งัคงปร�กฏปญัห�ทีม่คีว�มรุนแรงขึน้เรือ่ยๆ อ�ทเิชน่ อทุกภยั ภยัแลง้ ไฟป่� และหมอกควนั 

ทั้งน้ีเนื่องจ�กข�ดกลไกสนับสนุนก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รจัดก�รทรัพย�กรลุ่มนำ้�ขน�ดเล็กอย่�งยั่งยืน 

แบบมีส่วนร่วมจ�กภ�คประช�ชนและภ�คส่วนที่เกี่ยวข้อง
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ปัญห�ก�รข�ดแคลนนำ�้และอุทกภัยท่ีเป็นปัญห�ท่ีปล�ยเหตุ ตลอดจนก�รบริห�รจัดก�รนำ�้ ไม่ว่�จะเป็น

นำ�้ไม่เพยีงพอต่อก�รบริโภค อปุโภค และใชเ้พือ่ก�รเกษตรกรรม อตุส�หกรรม และก�รทอ่งเทีย่ว ก�รแก้ไข

ปัญห�ไม่ว่�จะเป็นเร่ืองปริม�ณนำ้�และคุณภ�พของนำ้�  รวมถึงคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ จำ�เป็นต้องมี

ก�รจัดก�รทั้งวัฏจักรของนำ้� (นำ้�ฝน พื้นท่ีกักเก็บนำ้�  ป่�ไม้และคุณสมบัติของดิน) และก�รให้นำ้�  (แม่นำ้�

และทิศท�งก�รไหล) ห�กมีก�รบรหิ�รจดัก�รท่ียงัไมเ่ปน็ระบบและครอบคลมุ โดยเฉพ�ะข�ดก�รมสีว่นรว่ม

ของทุกภ�คส่วน ถึงแม้จะมีนโยบ�ยและกฎหม�ยท่ีเก่ียวข้องท่ีเห็นถึงคว�มสำ�คัญของก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กร

และพื้นที่ลุ่มนำ้� รวมถึงก�รใช้ประโยชน์จ�กระบบข้อมูลข่�วส�รอย่�งเต็มประสิทธิภ�พ โดยมีภ�คประช�ชน

มส่ีวนรว่มในฐ�นะกลไกหนึง่ในก�รเข้�ถงึข้อมลูข่�วส�ร  จึงเปน็เครือ่งมอืสำ�คัญประก�รหน่ึงในก�รพฒัน�และ

หรืออนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมได้อย่�งสมดุลและเป็นธรรม จึงจำ�เป็นของก�รมีนโยบ�ย

ส�ธ�รณะในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรลุม่นำ�้ขน�ดเลก็อย�่งยัง่ยนื โดยกระบวนก�รมสีว่นรว่มของเครอืข�่ย

และภ�คีทุกภ�คส่วน  เพื่อเป็นทิศท�งหลักของก�รพัฒน�แบบบูรณ�ก�ร ที่สมดุลและเป็นธรรม  เครือข่�ย

ภ�คประช�ชนในหล�ยพื้นที่ที่ส�ม�รถบริห�รจัดก�รนำ้�ในพื้นที่นิเวศลุ่มนำ้�ขน�ดเล็กได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

แม้จะยังมีปัญห�สำ�คัญจ�กก�รข�ดก�รยอมรับ ท้ังในระดับกลไกจัดก�รและระดับนโยบ�ย กฎหม�ย จึงมีมติ

ดังต่อไปนี้

ขอ้ ๑ เหน็ชอบในหลกัก�รว�่ ทรัพย�กรลุม่นำ�้ขน�ดเลก็เป็นสมบติัร่วมของสงัคมท่ีมค่ี� และส่งผลตอ่

คุณภ�พชีวิต  กลุ่มหรือองค์กร  ชุมชน และเครือข่�ยผู้ใช้นำ้�  มีส่วนเป็นเจ้�ของ มีสิทธิและหน้�ที่ที่จะ

มส่ีวนร่วมในกระบวนก�รตัดสินใจ ก�รกำ�หนดแผนแมบ่ทและยทุธศ�สตร์ก�รบรหิ�รจดัก�รทรพัย�กรลุม่นำ�้

ขน�ดเล็ก และได้รับก�รสนองตอบจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๒  ขอให้กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และ

กรมส่งเสริมก�รปกครองท้องถ่ินเป็นหน่วยง�นหลัก ร่วมกับหน่วยง�นและภ�คีท่ีเก่ียวข้องในก�รบริห�รจัดก�ร

ทรัพย�กรลุ่มนำ้� ดำ�เนินก�ร

ข้อ ๒.๑ ให้มีกระบวนก�รร่วมมือกันในรูปแบบพหุภ�คี  ที่ประกอบด้วยภ�คประช�ชน ผู้ใช้ 

ผูม้สีว่นได้ส่วนเสยี เจ�้หน�้ทีข่องหนว่ยง�นรัฐ และภ�คประช�สงัคม ควบคู่กบัก�รสร้�งกลไกกระจ�ยอำ�น�จ

ในก�รจัดก�รทรพัย�กรลุม่นำ�้ขน�ดเลก็ ใหค้รอบคลมุทกุพืน้ที ่ ในรปูแบบใหมท่ีส่อดคลอ้งกบัระบบภมูนิเิวศ

ของแต่ละลุ่มนำ้� 

ขอ้ ๒.๒ สร้�ง “ขอ้ตกลงร่วม” ในก�รบรหิ�รจดัก�รทรพัย�กรลุม่นำ�้ขน�ดเลก็ โดยก�รมสีว่นรว่ม

ของพหภุ�ค ีใหค้รอบคลมุทกุพืน้ทีลุ่ม่นำ�้ขน�ดเลก็ นำ�ไปสูก่�รจัดทำ�ธรรมนญูลุม่นำ�้  เพือ่ก�รบรหิ�รจดัก�ร

ทรัพย�กรลุ่มนำ้�ขน�ดเล็กที่ยั่งยืน

ข้อ ๒.๓ ศึกษ�ทบทวนและพัฒน� นโยบ�ย กฎหม�ย พระร�ชบัญญัติ กฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

กับทรัพย�กรนำ้�  เช่น ร่�งพระร�ชบัญญัติทรัพย�กรนำ้� พ.ศ. .... ด้วยกระบวนก�รมีส่วนร่วมต�มระเบียบ

สำ�นกัน�ยกรฐัมนตรวี�่ดว้ยก�รรบัฟงัคว�มคิดเหน็ของประช�ชน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถงึก�รทบทวนและพฒัน�

โครงสร้�งของหน่วยง�นต่�งๆ ท่ีเก่ียวข้องกับก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรลุ่มนำ�้ขน�ดเล็ก ให้ส�ม�รถดำ�เนินก�ร

ร่วมกันในระดับพื้นที่ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

ข้อ ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนงบประม�ณในก�รจัดตั้งกองทุนลุ่มนำ้�ขน�ดเล็ก แบบมีส่วนร่วม

ทัง้องคก์รภ�ครฐั องคก์รภ�คเอกชน องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่หรือเขตปกครองพเิศษ และภ�คประช�ชน 

เพื่อใช้ในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรลุ่มนำ้�  รวมถึงก�รฟื้นฟู อนุรักษ์ คุ้มครองทรัพย�กรธรรมช�ติและ

สิ่งแวดล้อมอย่�งยั่งยืน



66   รายงานความก้าวหน้าการดำาเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 

ข้อ ๓ ขอให้เครือข่�ยอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพย�กรธรรมช�ติ  เครือข่�ยท�งวิช�ก�ร เครือข่�ยก�รวิจัยใน

พื้นที่  (เช่น  เครือข่�ยท่ีได้รับทุนจ�กสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย) และสถ�บันก�รศึกษ�ในจังหวัด 

รว่มกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่หรอืเขตปกครองพเิศษ องค์กรพฒัน�เอกชน ชุมชน และภ�คีท่ีเกีย่วขอ้ง 

ข้อ ๓.๑ สนับสนุนก�รจัดก�รคว�มรู้โดยเค�รพต่อภูมิปัญญ�ช�วบ้�นแต่ละท้องถิ่น อ�ทิ ก�ร

ถอดบทเรียน ก�รศึกษ�วิจัย (เช่น ก�รสำ�รวจระบบนิเวศลุ่มนำ้�ขน�ดเล็ก ก�รจัดทำ�แผนผังท�งเดินนำ้�) 

ก�รพฒัน�ระบบขอ้มูลข�่วส�ร ในก�รบรหิ�รจดัก�รทรพัย�กรลุม่นำ�้ขน�ดเลก็อย�่งเปน็ระบบ และก�รพฒัน�

องค์คว�มรู้ โดยครอบคลุมถึงคว�มรู้เก่ียวกับก�รใช้นำ�้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ให้เป็นหลักสูตรท้องถ่ินท่ีสอดคล้อง

กับระบบภูมินิเวศของแต่ละลุ่มนำ้�

ขอ้ ๓.๒ เผยแพรป่ระช�สมัพนัธ ์องคค์ว�มรูเ้กีย่วกบัก�รบรหิ�รจดัก�รทรพัย�กรลุม่นำ�้ขน�ดเลก็ 

โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงท�งสือ่สิง่พมิพ์และวทิยชุมุชนทอ้งถ่ิน ใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุภ�คสว่น ไดร้บัทร�บอย�่ง

ทั่วถึงและเป็นธรรม 

ขอ้ ๔ ขอใหเ้ลข�ธิก�รคณะกรรมก�รสขุภ�พแห่งช�ต ิร�ยง�นคว�มก�้วหน�้ตอ่สมชัช�สขุภ�พแหง่ช�ต ิ

ครั้งที่ ๕

 

๒.๕.๒ ความก้าวหน้าในการดำาเนินงาน

มติก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรลุ่มนำ้�ขน�ดเล็กอย่�งยั่งยืนโดยกระบวนก�รมีส่วนร่วมของเครือข่�ย

และภ�คีทุกภ�คส่วน  เป็นมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ที่ได้รับฉันท�มติเมื่อวันที่ ๔ กุมภ�พันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

และมีคว�มก้�วหน้�ก�รดำ�เนินง�น ดังนี้

●● มติ คสช.เมื่อวันที่ ๑๕ มีน�คม พ.ศ. ๒๕๕๕  เห็นชอบมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที่ ๔ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ และมอบหม�ยให้หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องรับไปพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รต�มมติที่เกี่ยวข้องต่อไป

●● มติ ครม. เม่ือวันท่ี ๒๙ พฤษภ�คม พ.ศ. ๒๕๕๕ รับทร�บมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ คร้ังท่ี ๔ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ และมอบหม�ยหนว่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้งรบัไปพจิ�รณ�ดำ�เนนิก�รในสว่นทีเ่กีย่วข้องต�มอำ�น�จหน�้ที่

ต่อไป โดยให้อยู่ในกรอบของกฎหม�ยและมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง 

●● ก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก�รขับเคลื่อนมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ซึ่ง

ประกอบด้วยหน่วยง�น องค์กรทั้งภ�ครัฐ  เอกชน วิช�ก�ร และเครือข่�ยในพื้นที่  เมื่อวันที่ ๒๑ สิงห�คม 

และ วันที่ ๙ ตุล�คม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีข้อเสนอเพิ่มเติมสำ�หรับก�รขับเคลื่อนมติฯ ต่อไป ดังนี้

๑) ก�รศึกษ�ทบทวนและพัฒน� นโยบ�ย กฎหม�ย พระร�ชบัญญัติ  กฎระเบียบอ่ืนๆ 

ทีเ่กีย่วข้องกบัทรัพย�กรนำ�้  โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ (ร�่ง) พ.ร.บ.ทรพัย�กรนำ�้ พ.ศ. ... ทีด่ำ�เนนิก�รโดยภ�ครฐั 

(กรมทรัพย�กรนำ้�) กับ (ร่�ง) พ.ร.บ. ทรัพย�กรนำ้�แห่งช�ติ พ.ศ. ... (ฉบับประช�ชน) ที่ดำ�เนินก�รโดย

คณะกรรมก�รปฏิรูปกฎหม�ย (คปก.) แต่เน่ืองจ�กอ�จมีร�ยละเอียดบ�งอย่�งในข้อกฎหม�ยแตกต่�งกัน 

ก�รได้รับทร�บและห�รือร่วมกันแต่เน่ินๆ จะช่วยลดข้อขัดแย้งท่ีอ�จเกิดข้ึนในอน�คตได้ และ โดย คปก. 

พร้อมประส�นคว�มร่วมมือ ในก�รจัดเวทีรับฟังคว�มเห็นห�รือเกี่ยวกับร่�งกฎหม�ยว่�ด้วยก�รจัดก�รนำ้�

ทั้งสองฉบับ (คปก. ได้ดำ�เนินก�รก�รรับฟังคว�มคิดเห็นของประช�ชน เมื่อ ๑๑ ตุล�คม พ.ศ. ๒๕๕๖) 

๒) ในระหว่�งที่กระบวนก�รท�งกฎหม�ยยังไม่แล้วเสร็จ  ควรนำ�รูปธรรมและองค์คว�มรู้

เกี่ยวกับก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรลุ่มนำ้�ขน�ดเล็กในแต่ละท้องถิ่นโดยกระบวนก�รมีส่วนร่วมของชุมชน 

ที่ประสบผลสำ�เร็จม�ดำ�เนินก�รจัดก�รคว�มรู้  เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนก�รพัฒน�กฎหม�ยไปพร้อมกัน
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๒.๕.๓ การดำาเนินงานตามมติรายข้อ

ขอ้ ๑ เหน็ชอบในหลกัก�รว่� ทรพัย�กรลุ่มนำ�้ขน�ดเลก็เปน็สมบตัริว่มของสงัคมทีม่คี�่ และ

สง่ผลตอ่คุณภ�พชวีติ กลุม่หรอืองคก์ร ชมุชน และเครอืข�่ยผูใ้ชน้ำ�้ มสีว่นเปน็เจ�้ของ มสีทิธแิละ

หน้�ท่ีท่ีจะมีส่วนร่วมในกระบวนก�รตัดสินใจ ก�รกำ�หนดแผนแม่บทและยุทธศ�สตร์ก�รบริห�ร

จัดก�รทรัพย�กรลุ่มนำ้�ขน�ดเล็ก และได้รับก�รสนองตอบจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๒ ขอให้กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

และกรมสง่เสริมก�รปกครองสว่นทอ้งถ่ินเปน็หนว่ยง�นหลกั รว่มกบัหนว่ยง�นและภ�คทีีเ่กีย่วขอ้ง

ในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรลุ่มนำ้� ดำ�เนินก�ร

ขอ้ ๒.๑ ใหม้กีระบวนก�รรว่มมอืกนัในรปูแบบพหภุ�คทีีป่ระกอบดว้ยภ�คประช�ชน ผูใ้ช้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เจ้�หน้�ที่ของหน่วยง�นรัฐ และภ�คประช�สังคม ควบคู่กับก�รสร้�งกลไก

กระจ�ยอำ�น�จในก�รจัดก�รทรัพย�กรลุ่มนำ�้ขน�ดเล็กให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ในรูปแบบใหม่ท่ีสอดคล้อง

กับระบบภูมินิเวศของแต่ละลุ่มนำ้�

ความก้าวหน้า

๑. กรมทรัพย�กรนำ�้ได้มีก�รจัดต้ัง คณะกรรมก�รทรัพย�กรนำ�้แห่งช�ติ (กนช.)มีคณะกรรมก�รลุ่มนำ�้ 

ม ี๒๕ คณะ ในขณะน้ีได้จัดต้ังคณะกรรมก�รลุม่นำ�้ส�ข�ม ี๒๔๙ ส�ข� โดยมีแผนจะตัง้ใหค้รบภ�ยในป ีพ.ศ. 

๒๕๕๖ ให้ครบจำ�นวน ๒๕๔ ส�ข�  เพ่ือม�ดำ�เนินก�รในก�รบริห�รจัดก�รลุ่มนำ้�ร่วมกันมีก�รประส�นกับ

พหุภ�คีต่�งๆ ไปแล้ว

๒. กรมชลประท�น ได้ดำ�เนินก�รจัดทำ�โครงก�รต่�งๆ มีก�รจัดรับฟังคว�มเห็นจ�กประช�ชนแต่

ยงัไมม่กีฎหม�ยก�รมสีว่นรว่มของประช�ชนทีช่ดัเจนเพือ่ม�รองรบั หรอืพจิ�รณ�บนฐ�นระบบขอ้มลูทีย่อมรบั

ร่วมกัน 

๓. สถ�บันส�รสนเทศทรัพย�กรนำ้�และก�รเกษตร (สสนก)  ได้ดำ�เนินก�รขย�ยพ้ืนที่แม่ข่�ยชุมชน

ทีจ่ดัก�รลุม่นำ�้สำ�เร็จในพืน้ท่ี  ต้นนำ�้ กล�งนำ�้ ปล�ยนำ�้ ก�รจดัก�รนำ�้ในรปูแบบต�่งๆ ภมูปิญัญ�ทีแ่ตกต�่ง 

เพือ่เปน็ก�รนำ�คว�มรูไ้ปปฏบิตัไิด้จรงิๆ ในพืน้ที ่ประช�ชนได้เข�้ไปมสีว่นรว่มก�รจดัก�รด้วยตนเอง (เปน็

ตัวอย่�งในเชิงปฏิบัติไม่ใช่ก�รศึกษ�วิจัย) ซึ่งหล�ยพื้นที่มีก�รศึกษ�วิจัย แต่ยังไม่เห็นผลของก�รจัดก�รนำ้�

๔. เครือข่�ยสมัชช�ลุ่มนำ้�ภ�คเหนือ  ร่วมกับพหุภ�คี  ได้ดำ�เนินก�รในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับมติ อ�ทิ 

จังหวัดเชียงร�ย มีก�รดำ�เนินง�น ทั้ง ๒ เรื่องไปด้วยกัน คือ 

๔.๑ ก�รจัดก�รลุ่มนำ้�ส�ข�ขน�ดเล็กในพื้นท่ีจังหวัดเชียงร�ย  จำ�นวน ๖ ลุ่มนำ้�ส�ข�  ได้แก่ 

(๑) ลุ่มนำ้�กก (๒) ลุ่มนำ้�อิง (๓) ลุ่มนำ้�ล�ว (๔) ลุ่มนำ้�คำ� (๕) ลุ่มนำ้�จัน และ (๖) ลุ่มนำ้�กรณ์ 

๔.๒ ก�รจัดก�รป่�ชุมชน  ในพื้นที่จังหวัดเชียงร�ยจำ�นวน ๖ ป่�ชุมชน  ได้แก่  (๑) ป่�ชุมชน

พระธ�ตุส�มดวง ต.ป่�หุ่ง อ.พ�น (๒) ป่�ชุมชนสันทร�ย ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง  (๓) ป่�ชุมชนเล�หลวง 

ต.ป่�แดด อ.แม่สรวย  (๔) ป่�ชุมชนขุนล�ว ต.แม่เจดีย์ใหม่  อ.เวียงป่�เป้�  (๕) ป่�ชุมชนป�งมะก�ด 

ต.แม่เจดีย์ อ.เวยีงป�่เป�้ (๖) ป�่ชมุชนโปง่ไฮ ต.แมส่ลองใน อ.แมฟ่�้หลวง โดยได้รบังบประม�ณสนับสนนุ
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จ�กทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงร�ย โดยทำ�ง�นร่วมกับ อบต. จังหวัดสถ�บันร�ชภัฎ

เชยีงร�ย มห�วทิย�ลยัแมฟ่�้หลวง สถ�บนัส�รสนเทศทรัพย�กรนำ�้และก�รเกษตร (สสนก.) สมัชช�สขุภ�พ

เชียงร�ย สมัชช�ลุ่มนำ้�เชียงร�ย สถ�บันก�รเรียนรู้ภ�คประช�สังคมเชียงร�ย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งช�ติ 

เครือข่�ยป่�ชุมชน

๕. คณะกรรมก�รลุ่มนำ้�สะแกกรัง  ได้มีโครงก�รสนับสนุนเครือข่�ยภ�คประช�ชนและท้องถิ่นเข้�ม�

ร่วมจัดก�รทรัพย�กรท้องถ่ิน ได้รับ งบประม�ณจ�ก สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนส่งเสริมก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ 

(สสส.) ภ�ยใต้โครงก�รเมืองน่�อยู่ ๕ ลุ่มนำ�้ส�ข�ของลุ่มนำ�้สะแกกรัง  ร่วมมือกับองค์ก�รบริห�รส่วนท้องถ่ิน 

ทอ้งที ่ รว่มเปน็ คกก. ยงัข�ดเจ้�หน�้ที ่และยงัมงี�นทีศ่กึษ�เพือ่สง่เสรมิก�รมสีว่นรว่มก�รจดัก�รทรพัย�กร

ในพื้นที่  เช่น มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมหิดล มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์

๖. มูลนิธิป่� - ทะเลเพ่ือชีวิต ได้ดำ�เนินก�รในพ้ืนท่ีได้แก่ ๑) ลุ่มนำ�้คลองยัน มีก�รรวมตัว ๓๕ หมู่บ้�น 

โดยจัดก�รลุ่มนำ้�และป่�ชุมชน ก�รทำ�เขตอภัยท�น ๒๕ เขต หมู่บ้�นละอย่�งน้อย ๑ เขต ก�รตั้งกองทุน

สวัสดิก�รแกนนำ�ชุมชนและพื้นท่ีลุ่มนำ้�คลองยัน มีจำ�นวนเงิน ๔-๕ แสนบ�ท มีก�รใช้เครือข่�ยวิทยุในก�ร

เตอืนภยัพบิตั ิทำ�ฝ�ยชะลอคว�มชุม่ชืน่ ๒) พืน้ทีลุ่ม่นำ�้อ�่วบ�้นดอนตดิช�ยฝัง่ทะเล จ.สรุ�ษฎรธ์�น ีมกี�ร

รวมตัวเครือข่�ย ๒๓ ชุมชน ร่วมกันรักษ�พ้ืนท่ีชุ่มนำ�้  เช่น คุณภ�พนำ�้คลองเล็ก และก�รดูแลรักษ�ป่�ช�ยเลน 

ก�รบริห�รจัดก�ร ๑๔ - ๑๕ กองทุนชุมชน โดยมีภ�คีเครือข่�ยร่วมดำ�เนินก�ร มห�วิทย�ลัยร�ชภัฎสุร�ษฎร์ธ�นี 

กรมทรัพย�กรท�งทะเลและช�ยฝั่ง

๗. สภ�ลุ่มนำ้�ชี  ได้มีก�รดำ�เนินก�รจัดก�รนำ้�โดยเป็นก�รรวมตัวผู้ประสบภัยพิบัติ  ลุ่มนำ้�ชีรวมตัว 

๗ จังหวัด ศึกษ�แนวท�งก�รจัดก�รนำ้�ขน�ดเล็ก และยังมีก�รร่วมมือกับสถ�บันส�รสนเทศทรัพย�กรนำ้�

และก�รเกษตร (สสนก) ในก�รศึกษ�ภูมิปัญญ�ช�วบ้�น และเทคโนโลยีม�ประกอบก�รจัดก�รนำ้� รวมทั้ง

ศึกษ�พื้นที่เพ�ะปลูกให้มีคว�มเหม�ะสมกับพื้นที่

ปัญหาและอุปสรรค

ก�รข�ดกลไกสนับสนุนนโยบ�ยก�รจัดก�รทรัพย�กรลุ่มนำ�้อย่�งมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วนในกระบวนก�ร

ร่วมมือกันในรูปแบบพหุภ�คี

ข้อเสนอแนะ

ต้องเริ่มจ�กฐ�นร�ก โดยชุมชนจะต้องมีคว�มเข้มแข็งส�ม�รถจัดก�รตนเองแบบพหุภ�คี โดยเชื่อม

ประส�นก�รทำ�ง�นของหน่วยง�นภ�ครัฐ ท้องถิ่น ควบคู่กันไปก็จะส�ม�รถช่วยกันแก้ไขปัญห�ที่เกิดขึ้นได้
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ข้อ ๒.๒ สร้�ง “ข้อตกลงร่วม” ในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรลุ่มนำ้�ขน�ดเล็ก โดยก�ร

มสีว่นรว่มของพหภุ�ค ีใหค้รอบคลมุทุกพืน้ท่ีลุม่นำ�้ขน�ดเลก็ นำ�ไปสูก่�รจัดทำ�ธรรมนูญลุม่นำ�้  เพือ่

ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรลุ่มนำ้�ขน�ดเล็กที่ยั่งยืน

ความก้าวหน้า

๑. กระทรวงอุตส�หกรรม  ได้ดำ�เนินก�รในพื้นที่ลุ่มนำ้�คลองพระปรง (ปร�จีนบุรี - สระแก้ว) มี

สถ�นก�รณน์ำ�้เสยีท่ียังไม่ส�ม�รถระบสุ�เหตุทีช่ีช้ดั  เชน่ อตุส�หกรรม, ก�รเกษตร จ�กก�รรอ้งเรยีน มกี�ร

ตั้งคณะกรรมก�รไตรภ�คีเพื่อก�รแก้ไขปัญห�ลุ่มนำ้�พระปรง ประกอบด้วย หน่วยง�นภ�ครัฐที่เกี่ยวข้อง 

โรงง�นอุตส�หกรรมในพื้นที่ ตัวแทนภ�คประช�ชน ได้ข้อสรุปร่วมกัน คือ  ใช้หลักธรรม�ภิบ�ล โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ ภ�คประช�ชนส�ม�รถเข้�ไปตรวจสอบโรงง�นได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีก�รประชุมหมุนเวียน

ร่วมกันทุกเดือนโดยใช้พื้นที่ในโรงง�นเป็นที่ประชุม ก�รห�ข้อยุติในก�รประชุมจะไม่ใช้เสียงข้�งม�ก แต่ใช้

ข้อตกลงร่วมกัน ใช้หลักก�รมีส่วนร่วม CSR เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ชุมชน (อบต.บ่อทอง อบต.หญ้�รี)

๒. กรมทรัพย�กรนำ�้ มีโครงก�รส่งเสริมก�รสร้�งเครือข่�ยในก�รจัดก�รนำ�้ในลุ่มนำ�้ปิงตอนบน ปี พ.ศ. 

๒๕๕๖ (สร้�งข้อตกลงร่วมกันระหว่�งกรมทรัพย�กรนำ้� และลุ่มนำ้�ปิง) ต.สหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 

มีข้อตกลงร่วมกัน มีกองทุน มีอำ�น�จหน้�ที่ของสม�ชิก

๓. กรมชลประท�น ในภ�คก่อสร้�งยังไม่มีธรรมนูญ ยังไม่มีข้อตกลงร่วม แต่ภ�คส่งนำ้� มีก�รสร้�ง

ข้อตกลงก�รใช้นำ้�ร่วมกัน ก่อนมอบโครงก�รให้พื้นที่  โดยโครงก�รขน�ดกล�ง มีคณะกรรมก�รจัดก�รร่วม 

๔ ฝ่�ย และโครงก�รขน�ดใหญ่ มีทุกภ�คส่วนที่ใช้นำ้�จ�กชลประท�นเข้�ม�ร่วม

๔. สภ�ลุ่มนำ้�ท่�จีนนครปฐม  เกิดสภ�ลุ่มนำ้�ท่�จีนซึ่งเป็นองค์กรภ�คประช�ชนที่เป็นตัวแทนม�จ�ก

ทุกอ�ชีพ ทุกภ�คส่วนในพื้นที่ลุ่มนำ้�ท่�จีน จ.นครปฐม ทำ�หน้�ที่เชื่อมโยงกับหน่วยง�นภ�ครัฐ และองค์กร

เอกชน ทั้งในพื้นที่และต่�งพื้นท่ี สภ�ท่�จีนนครปฐม  เกิดจ�กก�รขับเคลื่อนโดยชมรมแม่นำ้�ท่�จีน และ

มลูนิธลิุม่นำ�้ท่�จนีนครปฐม สภ�ท่�จนีเปน็เทวขีองภ�คประช�ชนที่ใชเ้ป็นเครื่องมอืขับเคลื่อนสมัชช�สขุภ�พ 

ต�ม พ.ร.บ. สุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยสร้�งกระบวนก�รเรียนรู้และกำ�หนดนโยบ�ยส�ธ�รณะด้�นสุขภ�พ 

เพื่อนำ�ท้องถิ่นไปสู่สังคมสุขภ�วะ โดยใช้แม่นำ้�ท่�จีนเป็นอุปกรณ์ ในก�รสร้�งคว�มรู้และพัฒน�คนท่�จีน

๕. สภ�ลุ่มนำ�้ชี มีคณะกรรมก�รจัดก�รนำ�้ มีจัดปฏิบัติก�รย่อย (๓๐ จุด) มีกฎ ระเบียบ กติก� ร่วมกัน 

โดยมอีงคป์ระกอบจ�กหล�ยภ�คสว่น มอีงคค์ว�มรูก้�รจดัก�รนำ�้ ภมูปิญัญ� และเทคโนโลย ีแตล่ะจงัหวดั

จะมีตัวแทน ๕ คน มีก�รประชุมตัวแทนสภ�ลุ่มนำ้� มีก�รจัดทำ�แผนประจำ�ปี และแผนระยะย�ว

๖. คณะกรรมก�รลุ่มนำ้�มูล แต่เดิมมีธรรมนูญลุ่มนำ้�เป็นข้อบัญญัติ แต่เปลี่ยนม�เป็นแนวคิดชุมชน

ท้องถิ่นจัดก�รตนเอง มีกติก�ก�รใช้ประโยชน์ ภ�คส่วนต่�งๆ  เข้�ม�ร่วมมือกัน  โดยในส่วนของลำ�นำ้�เล็ก 

ลำ�นำ�้ส�ข� มีก�รทำ�ง�นร่วมกับ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏสุรินทร์ เช่น อบต.ทุ่งมน อ.ปร�ส�ท มีข้อบัญญัติท้องถ่ิน

ในก�รคุ้มครองทรัพย�กรธรรมช�ติ
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๗. สมัชช�ลุ่มนำ�้เชียงร�ย ใช้ศ�สตร์ก�รจัดก�รนำ�้โดยชุมชนต�มระบบเหมืองฝ�ยในลุ่มนำ�้คำ� ต�มตัวบท

มงัร�ยศ�สตร์และภมูปิญัญ�ช�วยองซึง่เป็นประช�กรส่วนใหญ่ของลุม่นำ�้คำ�  เป็นมรดกท�งวัฒนธรรมสบืทอด

กันม�กกว่� ๗๐๐ ปี  ซ่ึงมีข้อตกลงกฎระเบียบของชุมชนโดยเป็นข้อตกลงร่วมของก�รจัดสรรทรัพย�กรนำ้�

ของช�วบ้�นซ่ึงมีก�รดำ�เนินก�รม�อย่�งต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  เป็นก�รจัดสรรนำ้�อย่�งเป็นธรรมในมิติของ

สังคมศ�สตร ์แตใ่นมติขิองนติศิ�สตรจ์ะเปน็ปญัห�ของช�วบ�้นเนือ่งจ�กม�จำ�กดัในเรือ่งคุณธรรม และไดม้ี

ก�รยกระดบัจ�กกฎระเบยีบม�เปน็ธรรมนญู ทำ�ใหเ้กดิก�รยอมรบัของทอ้งถิน่ทีจ่ะเปน็ขอ้บญัญตัขิองทอ้งถิน่

ในก�รดูแลทรัพย�กรธรรมช�ติ ก�รจัดสรร ก�รดูแลที่เป็นธรรม

๘. ลุ่มนำ�้ภูมี จ.สงขล� ได้มีก�รจัดทำ�ธรรมนูญลุ่มนำ�้ภูมี ฉบับท่ี ๑ พ.ศ. ๒๕๕๓ เกิดจ�กคว�มร่วมมือ

ของทุกภ�คส่วนในจังหวัดสงขล�  ท้ัง ภ�คประช�ชน ภ�คประช�สังคม ภ�ครัฐ ภ�คก�รเมือง ภ�คองค์กร

ปกครองสว่นทอ้งถิน่ มห�วทิย�ลยั และโรงเรยีนต�่งๆ ในพืน้ทีลุ่ม่นำ�้ภมู ี เพือ่เปน็เครือ่งมอืในก�รว�งกรอบ

ระเบยีบ กตกิ�ของชมุชนรว่มกบัหนว่ยง�นภ�ครัฐและภ�คทีีเ่กีย่วขอ้ง สำ�หรบัใชเ้ปน็ม�ตรก�รในก�รอนรุกัษ ์

และฟื้นฟูทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มนำ้�

๙. ธรรมนูญลุ่มนำ้�วัง  จังหวัดลำ�ป�งก�รจัดทำ�ธรรมนูญลุ่มนำ้�วัง ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔  เกิดจ�ก

คว�มร่วมมือของทุกภ�คส่วนในจังหวัดลำ�ป�ง ทั้ง ภ�คประช�ชน ภ�คประช�สังคม ภ�ครัฐ ภ�คก�รเมือง 

ภ�คองคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ มห�วทิย�ลยั และโรงเรยีนต�่งๆ ในพืน้ทีลุ่ม่นำ�้วงั  เขตพืน้ทีจ่งัหวดัลำ�ป�ง 

และสมัชช�ลุ่มนำ้�ล้�นน�  เพื่อเป็นเครื่องมือในก�รว�งกรอบระเบียบ กติก�ของชุมชนร่วมกับหน่วยง�น

ภ�ครัฐและภ�คีท่ีเกี่ยวข้อง  สำ�หรับใช้เป็นม�ตรก�รในก�รอนุรักษ์  และฟื้นฟูทรัพย�กรธรรมช�ติและ

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มนำ้�วัง จังหวัดลำ�ป�ง ต้นนำ้� อำ�เภอพ�น จังหวัดเชียงร�ย กล�งนำ้� จังหวัดลำ�ป�ง 

และปล�ยนำ้� จังหวัดต�ก

ปัญหาและอุปสรรค

ข�ดก�รยอมรับในระดับกลไกจัดก�รและระดับนโยบ�ยกฎหม�ย ในแนวปฏิบัติของก�รจัดก�รนำ้�

ของประช�ชน ส่งผลให้ไม่ได้รับก�รสนับสนุนทรัพย�กรต่�งๆ ของภ�ครัฐ 

ข้อเสนอแนะ

ทิศท�งในก�รบริห�รจัดนำ�้โดยกลไกเครือข่�ยภ�คประช�ชน จะต้องมีร�กฐ�นของก�รบริห�รจัดก�รนำ�้

แบบจ�รีตในอดีต ที่อ�ศัยโครงสร้�งคว�มสัมพันธ์ของชุมชน ม�เป็นหลักในก�รบริห�รจัดก�ร โดยเน้นก�ร

บริห�รจัดก�รพื้นที่นิเวศลุ่มนำ้�ขน�ดเล็กแบบบูรณ�ก�รน้ันเป็นผลของกระบวนก�รต่อรองของกลไกจัดก�ร

ของทอ้งถิน่ ทีม่ฐี�นของกลุม่และองคก์รอย�่งไมเ่ปน็ท�งก�ร ซึง่ใหค้ว�มสำ�คญักบัก�รจดัสรรและสทิธใินก�ร

เข�้ถงึทรพัย�กรนำ�้ของกลุม่ผูใ้ชผ้�่นกระบวนก�รตอ่รองทีอ่�ศยัคว�มสมัพนัธท์�งสงัคมอนันำ�ไปสูก่�รยอมรบั

สิทธิของกลุ่มผู้ใช้เหล่�นั้นในลักษณะรวมหมู่ม�กกว่�ที่จะเน้นในลักษณะของปัจเจกบุคคล
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ขอ้ ๒.๓ ศกึษ�ทบทวนและพฒัน� นโยบ�ย กฎหม�ย พระร�ชบญัญตั ิกฎระเบยีบอืน่ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรพัย�กรนำ�้  เชน่ ร�่งพระร�ชบญัญตัทิรพัย�กรนำ�้ พ.ศ. .... ดว้ยกระบวนก�รมสีว่น

รว่มต�มระเบียบสำ�นกัน�ยกรฐัมนตรีว่�ด้วยก�รรับฟงัคว�มคิดเหน็ของประช�ชน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวม

ถงึทบทวนและพฒัน�โครงสร�้งของหนว่ยง�นต�่งๆ ทเีกีย่วข้องกบัก�รบรหิ�รจดัก�รทรพัย�กรลุม่

นำ้�ขน�ดเล็ก ให้ส�ม�รถดำ�เนินก�รร่วมกันในระดับพื้นที่ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

ความก้าวหน้า

๑. กรมทรัพย�กรนำ้� ได้ดำ�เนินก�รศึกษ�ทบทวนและพัฒน� นโยบ�ย กฎหม�ย พระร�ชบัญญัติ 

กฎระเบียบอื่นๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย�กรนำ้�  โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง  (ร่�ง) พ.ร.บ. ทรัพย�กรนำ้� พ.ศ. ... 

ที่ดำ�เนินก�ร  โดยขณะนี้กำ�ลังอยู่ระหว่�งก�รจัดทำ�สรุปผลก�รรับฟังจ�กก�รจัดเวทีรับฟังคว�มคิดเห็นฯ 

เพื่อเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรี

๒. สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รปฏรูิปกฎหม�ย  ร่วมกบั คณะกรรมก�รสมัชช�องค์กรเอกชนด้�นคุม้ครอง

สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติได้ดำ�เนินก�รยกร่�ง พ.ร.บ. ทรัพย�กรนำ้�แห่งช�ติ พ.ศ…..

(ฉบับประช�ชนเข้�ช่ือ) โดยมีส�ระสำ�คัญในร่�ง พ.ร.บ. ฉบับน้ี เก่ียวกับ สิทธิในนำ�้ องค์กรบริห�รจัดก�รนำ�้ 

กองทุนทรัพย�กรนำ�้ ก�รจัดสรรนำ�้ก�รปอ้งกนัและแกไ้ขวกิฤตนำ�้ ม�ตรก�รอนรุกัษแ์ละพฒัน�ทรพัย�กรนำ�้ 

ก�รควบคมุและตรวจแหลง่นำ�้ส�ธ�รณะ คว�มรบัผดิท�งแพง่ ก�รระงบัข้อพพิ�ทและก�รอทุธรณ ์บทลงโทษ 

บทเฉพ�ะก�ล โดยจะเสนอคู่ขน�นกับ ร่�ง พ.ร.บ. (ฉบับกรมทรัพย�กรนำ้�) คว�มคืบหน้�ก�รดำ�เนินง�น

มีดังนี้ 

๒.๑ คณะกรรมก�รพจิ�รณ�ปรบัปรงุกฎหม�ยด�้นทีด่นิและทรพัย�กรธรรมช�ต ิไดม้มีตเิหน็ชอบ 

ร่�งพระร�ชบัญญัติทรัพย�กรนำ�้ พ.ศ. ....แล้ว และอยู่ระหว่�งก�รตรวจสอบร�ยละเอียดก่อนก�รนำ�ไปจัดพิมพ์

๒.๒ เตรียมก�รจัดพิมพ์เอกส�รร่�งกฎหม�ยนำ้�เพื่อนำ�ไปเข้�ชื่อจำ�นวนประม�ณ ๑๐,๐๐๐ ฉบับ 

(ได้รับงบประม�ณสนับสนุนบ�งส่วนจ�กมูลนิธิเอเชีย) 

๒.๓ ได้มีก�รประชุมว�งแผนก�รเคลื่อนไหวรณรงค์เข้�ชื่อเสนอกฎหม�ยทรัพย�กรนำ้�เมื่อวันที่ 

๒๐ กุมภ�พันธ์  ท่ีผ่�นม�  โดยมีก�รลงชื่อผู้ริเริ่มเสนอกฎหม�ยจำ�นวน ๓๐ คน จ�กภูมิภ�คต่�งๆ  โดย

ว�งแผนจะเดินขบวนไปยืนเสนอต่อสภ�ฯ วนัที ่๒๑ มนี�คม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึง่ตรงกบัวนันำ�้โลก แตภ่�ยหลงั

ประส�นง�นกับท�งสภ�ผู้แทนร�ษฎร มีปัญห�ว่� เน่ืองจ�กขณะน้ีไม่มีคว�มชัดเจนเร่ืองผู้ทำ�หน้�ท่ีประธ�นรัฐสภ� 

ซ่ึงต้องทำ�หน้�ท่ีในก�รวินิจฉัยร่�งกฎหม�ยว่�อยู่ในหมวด ๓ หรือหมวด ๕ หรือไม่ ภ�ยใน ๑๕ วัน ก่อนนำ�ไป

เข้�ชื่อ จึงได้ห�รือและตัดสินใจเล่ือนก�รยื่นร่�งกฎหม�ยไปเป็นเดือนเมษ�ยน  วันเวล�จะห�รือและกำ�หนด

ชัดเจนอีกครั้ง

๒.๔ หลังจ�กยื่นร่�งกฎหม�ยแล้ว จะมีก�รจัดเวที ๔ ภ�คเพื่อรณรงค์เข้�ชื่อ ต่อไป

๒.๕ ท�งมูลนิธิเอเชียได้ก�รจัดทำ� animation รวมท้ังสปอตวิทยุ เพ่ือรณรงค์ร่�งกฎหม�ยนำ�้ในระดับ

ภูมิภ�ค
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ปัญหาและอุปสรรค

๑. ยงัข�ดองคค์ว�มรูร้ปูธรรมคว�มสำ�เรจ็เกีย่วกบัก�รบรหิ�รจัดก�รทรพัย�กรลุม่นำ�้ขน�ดเลก็เพือ่ทีจ่ะ

สนับสนุนกฎหม�ย

๒. เม่ือกฎหม�ยท้ัง ๒ ฉบบั เข�้สูส่ภ�แลว้ในชัน้กฤษฎกี�อ�จมกี�รตดัประเดน็ทีส่ำ�คญัออกทำ�ใหส้�ระ

ที่ม�จ�กคว�มต้องก�รของประช�ชนอ�จหลุดออกไป 

ข้อเสนอแนะ

๑. ในระหว่�งที่กระบวนก�รท�งกฎหม�ยยังไม่แล้วเสร็จ ควรนำ�รูปธรรมและองค์คว�มรู้เกี่ยวกับ

ก�รบรหิ�รจัดก�รทรพัย�กรลุม่นำ�้ขน�ดเลก็ในแตล่ะทอ้งถิน่โดยกระบวนก�รม ีสว่นรว่มของชมุชน ทีป่ระสบ

ผลสำ�เร็จม�ดำ�เนินก�รจัดก�รคว�มรู้  เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนก�รพัฒน�กฎหม�ยไปพร้อมกัน

๒. ควรมีก�รเผยแพร่ให้ประช�ชนได้รับรู้ทำ�คว�มเข้�ใจในร่�งกฎหม�ยท้ัง ๒ ฉบับ ทั้งร่�ง พ.ร.บ. 

ทรัพย�กรนำ้�แห่งช�ติ พ.ศ. ...ของคณะกรรมก�รปฏิรูปกฎหม�ยและกระทรวงทรัพย�กรนำ้�  จะต้องม�

คุยร่วมกัน  โดยหลักก�รจะไปคู่ขน�นกัน  แต่ในเชิงเทคนิคพอถึงขั้นกฤษฎีก�นั้น  โดยจะตัดในประเด็น

สว่นใหญข่ององค ์ผูใ้ชน้ำ�้  ดังนัน้ในก�รขบัเคลือ่นผลกัดัน ร�่ง พ.ร.บ. ทัง้สองฉบบั ควรม�ดวู�่ประเด็นไหน

ตกไป ให้ม�รวมในร่�งของ คปก.

ขอ้ ๒.๔ สง่เสรมิและสนับสนุนงบประม�ณในก�รจัดต้ังกองทุนลุม่นำ�้ขน�ดเล็กแบบมีสว่น

รว่มท้ังองคก์รภ�ครฐั องคก์รภ�คเอกชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่หรอืเขตปกครองพเิศษ และ

ภ�คประช�ชนเพ่ือใช้ในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรลุ่มนำ้�  รวมถึงก�รฟ้ืนฟู อนุรักษ์  คุ้มครอง

ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมอย่�งยั่งยืน

ความก้าวหน้า

๑. สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รพฒัน�ก�รเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ช�ต ิมโีครงก�รปดิทองหลงัพระ โดยมี

รูปแบบก�รบริห�รจัดก�รนำ้�ในรูปแบบกองทุน

๒. มลูนธิปิ�่ - ทะเลเพือ่ชวีติ สนับสนุนก�รรวมตัวของชุมชน มีกจิกรรม กฎระเบยีบ ชัดเจน สง่เสรมิ

ก�รออมของคนในชุมชนเพ่ือขย�ยกองทุนและบริห�รกองทุนได้อย่�งยั่งยืน  โดยได้สนับสนุนมีก�รจัดตั้ง

กองทุนพ้ืนท่ีลุ่มนำ�้ข้ึนม�แล้ว  เช่น  พ้ืนท่ีคลองยันกองทุน ๓๕ หมู่บ้�น  เป็นกองทุนระดับลุ่มนำ�้ย่อย ในพ้ืนท่ี

ชุม่นำ�้อ�่วบ�้นดอน มกีองทนุ ๑๔ – ๑๕ ชุมชน และในปีน้ีจะต้ังกองทุนเพิม่ ๔ - ๕ ชุมชน เพ่ือใหค้รอบคลมุ

ชุ่มนำ้�อ่�วบ้�นดอน

๓. สมชัช�สขุภ�พจงัหวดัเชยีงร�ย ไดด้ำ�เนนิก�รก�รบรหิ�รจดัก�รนำ�้ ฝ�ยกลว้ยคำ� แมน่ำ�้คำ�(ส�ข�) 

ลุ่มนำ�้โขงในรปูแบบ สหกรณ์ผูใ้ชน้ำ�้จนัจว�้ จำ�กดั อำ�เภอแมจ่นั จงัหวดัเชยีงร�ย มเีงนิทุนหมุนเวยีนในก�ร

บริห�รจัดก�รที่เป็นก�รจัดก�รตนเองของสม�ชิกสหกรณ์ในรอบปี

๔. สมัชช�ลุ่มนำ้�ภ�คเหนือ มีสหกรณ์นำ้�เพื่อก�รเกษตร

๕. สภ�ลุ่มนำ้�ชี  ให้กองประป�สนับสนุนกองทุนนำ้� นอกเหนือจ�กเยียวย�ผู้ได้รับผลกระทบ แต่ต้อง

คำ�นึงถึงก�รเสียโอก�สของคนในพื้นที่
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๖. ลุ่มนำ้�มูลเสนอให้ผู้ที่ได้รับสัมปท�นทร�ย จัดตั้งกองทุนเพื่อให้ชุมชนดำ�เนินก�รกองทุนต่อไปได้

ปัญหาและอุปสรรค

เน่ืองจ�กก�รจัดต้ังกองทุนลุ่มนำ�้ขน�ดเล็กแบบมีส่วนร่วมทุกภ�คส่วนยังมีข้อจำ�กัด ในเร่ืองของงบประม�ณ

จ�กภ�ครัฐ  ท้องถิ่น  ซ่ึงติดปัญห�ในเรื่องของกฎระเบียบ ทำ�ให้ในเรื่องก�รบริห�รจัดก�รค่อนข้�งย�ก โดย

ภ�คประช�ชนบ�งชุมชนก็ยังไม่เข้มแข็งจึงไม่ส�ม�รถบริห�รจัดก�รในรูปแบบกองทุนต่�งๆได้ 

ข้อเสนอแนะ

ต้องมีก�รเริ่มจ�กก�รมีส่วนร่วมภ�คประช�ชนจะต้องสร้�งคว�มเข้มแข็ง  โดยภ�ครัฐควรสนับสนุน 

งบประม�ณ แต่รูปแบบก�รสนับสนุนขึ้นกับก�รใช้กฎหม�ย  เช่น  รัฐต้องสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  (งบสนับสนุน) และควรพิจ�รณ�ห�รูปแบบก�รบริห�รกองทุน ก�รพัฒน�กองทุน ที่เหม�ะสม 

และยั่งยืน

ข้อ ๓ ขอให้เครือข่�ยอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพย�กรธรรมช�ติ เครือข่�ยท�งวิช�ก�ร เครือข่�ย

ก�รวิจัยในพื้นที่  (เช่น  เครือข่�ยท่ีได้รับทุนจ�กสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รวิจัย) และสถ�บัน

ก�รศึกษ�ในจังหวัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเขตปกครองพิเศษ องค์กรพัฒน�

เอกชน ชุมชน และภ�คีที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๓.๑ สนับสนุนก�รจัดก�รคว�มรู้โดยเค�รพต่อภูมิปัญญ�ช�วบ้�นแต่ละท้องถิ่น อ�ทิ

ก�รถอดบทเรยีน ก�รศกึษ�วจิยั (เช่น ก�รสำ�รวจระบบนิเวศลุม่นำ�้ขน�ดเลก็ ก�รจัดทำ�แผนผงัท�ง

เดินนำ้�) ก�รพัฒน�ระบบข้อมูลข่�วส�รในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรลุ่มนำ้�ขน�ดเล็กอย่�งเป็น

ระบบ และก�รพัฒน�องค์คว�มรู้โดยครอบคลุมถึงคว�มรู้เก่ียวกับก�รใช้นำ�้อย่�งมีประสิทธิภ�พให้เป็น

หลักสูตรท้องถ่ินที่สอดคล้องกับระบบนิเวศของแต่ละลุ่มนำ้�

ความก้าวหน้า

๑. กรมทรัพย�กรนำ้�  ได้ดำ�เนินก�รสนับสนุนก�รจัดก�รคว�มรู้ต่�งๆม�กม�ย อ�ทิ  โครงก�รวิจัย

ภูมิปัญญ�ท้องถิ่นในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้� (พื้นที่ลุ่มนำ้�ชี)  โครงก�รเสริมสร้�งและพัฒน�

กระบวนก�รมีส่วนร่วมของชุมชนในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�คู่มือเสริมสร้�งกระบวนก�รมีส่วนร่วม

ของชุมชนท้องถิ่นในก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรนำ้�และป่�ต้นนำ้� ฉบับชุมชน และจัดทำ�เอกส�รเผยแพร่ 

๕๙ เรือ่ง เกีย่วกบัรูปธรรมก�รจัดก�รนำ�้โดยภมูปิญัญ�ทอ้งถิน่ (มทีัง้รปูแบบทีเ่ปน็ทัง้หลกัสตูร และเอกส�ร) 

เป็นต้น

๒. เครือข่�ยสมัชช�ลุ่มนำ้�ภ�คเหนือ ร่วมกับพหุภ�คี  ได้ดำ�เนินก�รดังนี้

๒.๑ ศึกษ�ก�รวิจัย ก�รจัดก�รลุ่มนำ�้ แบบมีส่วนร่วม โดยชุมชนเป็นศูนย์กล�ง(ระยะเวล�ดำ�เนินง�น 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖) ต�มแผนยุทธศ�สตร์ กยน. ของรัฐบ�ล ในพ้ืนท่ี ๘ ลุ่มนำ�้หลัก ในพ้ืนท่ี ๑๗ จังหวัด

ภ�คเหนือ (ลุ่มนำ้�เจ้�พระย�ตอนบน) ได้แก่ (๑) ลุ่มนำ้�ปิง (๒) ลุ่มนำ้�วัง (๓) ลุ่มนำ้�ยม (๔) ลุ่มนำ้�น่�น 

(๕) ลุ่มนำ�้กก (๖) ลุ่มนำ�้ส�ละวิน (๗) ลุ่มนำ�้ป่�สัก และ (๘) ลุ่มนำ�้สะแกกรัง โดยมีพหุภ�คี (๑) เครือข่�ย
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วจิยั (วช.) ภ�คเหนือ (๒) มห�วทิย�ลยัในพ้ืนทีภ่�คเหนือ (๓) สถ�บนัก�รเรยีนรูภ้�คประช�สงัคมเชยีงร�ย 

(๔) สมัชช�ลุ่มนำ�้ ๑๗ จังหวัดภ�คเหนือ (๕) สมัชช�สุขภ�พล้�นน� (๖) ประช�ชนในพ้ืนท่ี และ (๗) ทส.ภ�ค

๒.๒ ก�รจัดทำ�หลักสูตรท้องถิ่น ร่วมกับโรงเรียน เรื่อง ก�รจัดก�รทรัพย�กร (ดิน นำ้� ป่�) ใน

พื้นที่ต้นนำ้�ล�ว อ.เวียงป่�เป้� จ.เชียงร�ย  โดยพหุภ�คี  (๑) สถ�บันก�รเรียนรู้ภ�คประช�สังคมเชียงร�ย 

(๒) สมัชช�ลุ่มนำ้�เชียงร�ย (๓) สถ�บันส�รสนเทศทรัพย�กรนำ้�และก�รเกษตร (สสนก.) (๔) โรงเรียน

ในพื้นที่  (๕) กองทุน สสส. และ (๖) ประช�ชนในพื้นที่ 

๒.๓ ก�รถอดบทเรยีน ประเด็น ได้แก ่ก�รจัดก�รลุม่นำ�้ และก�รจัดก�รป�่ชมุชน ในพืน้ทีจ่งัหวดั

เชียงร�ย ในพ้ืนท่ี ๖ ลุ่มนำ�้ส�ข� และ ๖ ป่�ชุมชน โดยมีพหุภ�คี (๑) ศวพ.เชียงร�ย (๒) สถ�บันก�รเรียนรู้

ภ�คประช�สังคมเชียงร�ย (๓) มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเชียงร�ย (๔) สมัชช�ลุ่มนำ�้เชียงร�ย (๕) เครือข่�ยป่�ชุมชน 

และ (๖) ประช�ชนในพื้นที่

๓. สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนง�นวิจัย ได้สนับสนุนงบประม�ณในก�รทำ�วิจัยท่ีเก่ียวกับก�รจัดก�รลุ่มนำ�้ 

อ�ทิ ง�นวิจัยท้องถ่ินในขอบเขตภ�คอีส�น โดยมีกระบวนก�รของ  สังเคร�ะห์จ�กก�รจัดเวทีลุ่มในปีท่ีผ่�นม�

ดงันัน้  ตัวชุดคว�มรู้ท้องถิน่ในก�รจัดก�รลุม่นำ�้ จงึเกดิก�รกระจ�ยของโครงก�รประม�ณ ๖๐ - ๗๐ โครงก�ร 

ซึง่ขอบเขตเปน็พืน้ทีลุ่ม่นำ�้ขน�ดเลก็ทีช่มุชนทอ้งถิน่มศีกัยภ�พในก�รจดัก�รตนเองได ้ เริม่จ�กจดุเลก็ๆ และ

ขย�ยวงกว้�ง  โดยเร่ิมจ�กลุ่มนำ้�ห้วยเสนง จ.สุรินทร์  ลุ่มนำ้�หวยหลวง จังหวัดเลย ลุ่มนำ้�มูลตอนกล�ง 

จังหวัดหนองค�ย ภ�ยใต้ชุดคว�มรู้จะมีทีม RDI มห�วิทย�ลัยขอนแก่น มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม และ

มห�วิทย�ลัยอุบลร�ชธ�นี ในก�รจัดทำ�ตัวสังเคร�ะห์ชุดคว�มรู้ในระดับพ้ืนท่ี โดยบ�งแห่งมีก�รเสนอข้อบัญญัติ

ท้องถิ่น หลักสูตรของสถ�นศึกษ�  โดยนำ�ผลชุดคว�มรู้จ�กเวทีท่ีขอนแก่นม�  เผยแพร่เวทีวิช�ก�ร  โดยได้

เครือข่�ยสภ�ผู้ชมไทยพีบีเอส

๔. สมชัช�ลุม่นำ�้ภ�คเหนอืและคณะ ไดท้ำ�ก�รถอดบทเรยีนก�รศกึษ�รปูแบบก�รจดัก�รนำ�้ของชมุชน

ต�มภูมิปัญญ�ก�รจัดก�รเหมือฝ�ยในลุ่มนำ�้คำ�  ซ่ึงปัจจุบันอยู่ในรูปแบบสหกรณ์ผู้ใช้นำ�้  ท่ียึดหลักคว�มเป็นธรรม

และคว�มเป็นเครือญ�ติมีหัวใจสำ�คัญอยู่ที่ก�รบริห�รจัดก�รนำ้�กับคนใช้นำ้�

๕. มูลนิธิป่� - ทะเลเพื่อชีวิต  ในส่วนของคว�มร่วมมือของเครือข่�ย ก�รทำ�ข้อบัญญัติท้องถิ่น  โดย

ตั้งเป้�ไว้ ๒ ปีข้�งหน้� ตำ�บลอยู่ในพ้ืนท่ีอ่�วบ้�นดอนจะต้องมีข้อบัญญัติท้องถิ่น ๑๐ ตำ�บล  โดยได้ไปทำ�

กระบวนก�รเรียนรู้ร่วมกันกับโรงเรียนในก�รจัดทำ�หลักสูตรก�รศึกษ�ในท้องถิ่น และได้มีจัดทำ�หลักสูตร

อ่�วบ้�นดอนศึกษ�ร่วมกับมห�วิทย�ลัยสุร�ษฎร์ธ�นี ซึ่งกำ�ลังดำ�เนินก�รจัดทำ�

๖. เม่ือวันท่ี ๑๕ ตุล�คม พ.ศ. ๒๕๕๖ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติก�ร

เพื่อก�รพัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะเพื่อสุขภ�พแบบมีส่วนร่วมในประเด็นก�รจัดก�รลุ่มนำ้�ที่ยั่งยืน โดยชุมชน

เป็นศูนย์กล�งเพ่ือออกแบบก�รมีส่วนร่วมในก�รพัฒน�นโยบ�ยส�ธ�รณะ ก�รจัดก�รลุ่มนำ�้  ซ่ึงมีน�ยปร�โมทย์ 

ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประท�น น�ยสุวัฒน์ เช�ว์ปรีช� น�ยกสม�คมวิศวกรรมสถ�นแห่งประเทศไทย 

และคณ�จ�รยส์�ข�วชิ�วศิวกรรมศ�สตร์จ�กหล�ยมห�วิทย�ลยัร่วมเวทีแสดงคว�มคิดเหน็  ในประเด็นบทบท

ภ�คประช�ชน ภ�คประช�ชนกับก�รบริห�รจัดก�รนำ�้และเวทีประช�พิจ�รณ์ภ�คเหนือตอนล่�ง ปิง วัง ยม น่�น 

และลุ่มเจ้�พระย� ท้ังน้ีต�มท่ีรัฐบ�ลได้ดำ�เนินก�รจัดทำ�โครงก�รบริห�รจัดก�รนำ�้และสร้�งอน�คตประเทศไทย 

มีวงเงินรวม ๓.๕ แสนล้�นบ�ท  ซ่ึงศ�ลปกครองส่ังให้ดำ�เนินก�รรับฟังคว�มคิดเห็นต�มม�ตร� ๕๗ วรรค ๒ 

และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต�มม�ตร� ๖๗ วรรค ๒
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๗. ในพ้ืนท่ีภ�คอีส�นได้มีตัวอย่�งก�รจัดก�รนำ�้ท่ีดีของภ�คอีส�นโดยใช้ภูมิปัญญ�ท้องถ่ินก�รจัดก�รนำ�้

อีส�น อ�ทิ ๑) ก�รจัดก�รฟ้ืนฟูป่�ต้นนำ�้ จังหวัดเลย ๒) ก�รจัดก�รลุ่มนำ�้ส�ข� / ลุ่มนำ�้ขน�ดเล็ก จังหวัดสุรินทร์ 

พื้นที่เขตกล�งลุ่มนำ้� (ท�ม) กรณีศึกษ�กุดข�คีม ตำ�บลกุดข�คีม อำ�เภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ๓) พื้นที่

เขตกล�งลุ่มนำ้�  จังหวัดสุรินทร์ ก�รใช้นำ้�และก�รอนุรักษ์ลำ�นำ้�โดยใช้วัฒนธรรมชุมชนเขมร: กรณีศึกษ�

เครือข่�ยชุมชนจัดก�รนำ้�ห้วยเสนง จังหวัดสุรินทร์ ๔) ก�รจัดก�รนำ้�เชิงพื้นที่เพื่อก�รเกษตร ตำ�บลบุ่งคล้� 

อำ�เภอบุ่งคล้�  จังหวัดบึงก�ฬ ๕) ก�รจัดก�รนำ�้ ปล�ยนำ�้ (ลุ่มนำ�้โขงเขตอุบลร�ชธ�นี) กรณีศึกษ� บ้�นผ�ชัน 

อำ�เภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลร�ชธ�นี

ปัญหาและอุปสรรค

ข้อมูลชุดคว�มรู้ของท้องถิ่นในเรื่องก�รจัดก�รลุ่มนำ้�มีอยู่จำ�นวนม�กแต่จะกระจ�ยซึ่งเป็นก�รจัดทำ�

ของแต่ละหน่วยง�น ทำ�ให้เมื่อมีก�รผลักดันในก�รปรับปรุงแก้กฎหม�ยองค์คว�มรู้ที่จะม�สนับสนุนก็ค่อน

ข้�งจะเป็นไปได้ย�ก

ข้อเสนอแนะ

ควรมีก�รรวบรวมชดุคว�มรูท้ีก่ระจดักระจ�ยอยูม่�รวบรวมเปน็ชดุขอ้มลูเลก็ๆจ�กภ�คเีครอืข�่ย และ

ผลิตออกม�เป็นสื่อต่�งๆที่เข้�ใจง่�ย ให้หล�กหล�ยผ่�นช่องท�งสื่อต่�งๆ ม�ดำ�เนินก�รขับเคล่ือนเร่ืองก�ร

จัดก�รคว�มรู้ร่วมกันทั้งภ�คประช�ชน  ท้องถิ่น สถ�นศึกษ� หน่วยง�นภ�ครัฐถ้� สช.ม�ร่วมเป็นภ�คีร่วม

ในก�รขับเคลื่อนก็จะส�ม�รถเชื่อมโยงให้เกิดชุดคว�มรู้ระดับประเทศ และเกิดก�รขย�ยเน้ือง�นในพื้นที่นำ�

ไปสู่ก�รสร้�งร�ยละเอียดม�กย่ิงขึ้น  เช่น ก�รพัฒน�องค์คว�มรู้จ�กเดิมให้ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มนำ้�ให้ม�กขึ้น 

กระบวนก�รเรยีนรูเ้รือ่งเครือข�่ยลุม่นำ�้ทัง้องคค์ว�มรูแ้ละ ตวัเครอืข�่ยมเีวทสี�ธ�รณะ และก�รใชช้ดุคว�มรู้

ในก�รขับเคลื่อน

ข้อ ๓.๒ เผยแพร่ประช�สัมพันธ์องค์คว�มรู้เก่ียวกับก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรลุ่มนำ้�

ขน�ดเลก็โดยเฉพ�ะอย�่งยิง่ท�งสือ่สิง่พมิพแ์ละวทิยชุมุชนทอ้งถิน่ใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุภ�คสว่น

ได้รับทร�บอย่�งทั่วถึงและเป็นธรรม

ความก้าวหน้า

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ  ได้มีช่องท�งในก�รเผยแพร่ข้อมูล 

เกี่ยวกับก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรลุ่มนำ้�ผ่�นท�งเว็ปไซต์ 

ปัญหาและอุปสรรค

เผยแพร่ประช�สัมพันธ์องค์คว�มรู้เก่ียวกับก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรลุ่มนำ�้ขน�ดเล็กโดยเฉพ�ะอย่�งย่ิง

ท�งสื่อสิ่งพิมพ์และวิทยุชุมชนท้องถิ่นค่อนข้�งมีน้อย อ�จด้วยข้อจำ�กัดของงบประม�ณในก�รเผยแพร่ของ

แต่ละหน่วยง�น ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถเผยแพร่จะครอบคลุมไปทุกพื้นที่ได้

ข้อเสนอแนะ

ควรมสีนบัสนนุงบประม�ณร่วมกนัระหว�่งหนว่ยง�นทีเ่กีย่วขอ้งในก�รผลติสือ่ประช�สมัพันธโ์ดยส่ือน้ัน

จะต้องมีเนื้อห�เข้�ใจง่�ยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้�หม�ย
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ขอ้ ๔ ขอใหเ้ลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รสขุภ�พแหง่ช�ต ิร�ยง�นคว�มก�้วหน�้ตอ่สมชัช�สภุ�พ

แห่งช�ติครั้งที่ ๕

ความก้าวหน้า

ไดจ้ดัใหม้กี�รร�ยง�นตอ่สมชัช�สขุภ�พแหง่ช�ติ ครัง้ที ่๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในชว่งระหว�่งวันที ่๒๖ – ๒๘ 

มีน�คม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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๒.๖ มติความปลอดภัยทางอาหาร : การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช 

๒.๖.๑ สถานการณ์ความเป็นมา 

ก�รใช้ส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืชของเกษตรกรโดยผิดวิธี ก�รไม่บังคับใช้นโยบ�ยและกฎหม�ยที่เข้มงวด 

ก�รส่งเสริมก�รข�ยโดยไม่รับผิดชอบ ส่งผลกระทบต่อสุขภ�วะเกษตรกรและผู้บริโภค แนวโน้มก�รนำ�เข้�

ส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืชสูงขึ้นทุกปี  ในจำ�นวนนี้  คือ ค�ร์โบฟูร�น  เมโทมิล  ไดโครโตฟอส อีพีเอ็น แม้ว่�

พระร�ชบัญญัติวัตถุอันตร�ย ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำ�หนดให้ส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืชทุกชนิด

ต้องขึ้นทะเบียนใหม่ให้แล้วเสร็จภ�ยในเดือนสิงห�คม พ.ศ. ๒๕๕๔ และมติคณะรัฐมนตรี ๑๐ มีน�คม 

พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่ีได้ระบุให้คณะกรรมก�รวัตถุอันตร�ยและหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสีย

ให้ข้อคิดเห็นและข้อมูลที่รอบด้�น พร้อมแสดงข้อมูลและหลักฐ�นประกอบเพื่อคว�มโปร่งใส และจัดตั้ง

คณะกรรมก�รเฉพ�ะเรื่องเพื่อควบคุมก�รโฆษณ�และข�ยตรงวัตถุอันตร�ยท�งก�รเกษตร 

ก�รสร้�งม�ตรก�รคว�มปลอดภัยท�งอ�ห�รจ�กก�รปนเปื้อนส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืชที่มีประสิทธิภ�พ

นอกเหนือไปจ�กก�รบังคับใช้กฎหม�ยอย่�งเคร่งครัด ก�รเพ่ิมเติมกลไกด้�นภ�ษีและก�รคลังเพ่ือให้ผู้ก่อมลพิษ

ตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบ (Polluter Pays Principle : PPP) ก�รควบคมุก�รโฆษณ�และสง่เสรมิก�รข�ยส�รเคมี

กำ�จัดศัตรูพืชท่ีมีประสิทธิภ�พ ควบคู่กับก�รกำ�กับก�รข้ึนทะเบียนส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืชท่ีเข้มงวดและเปิดกว้�ง

ให้ประช�ชน โดยเฉพ�ะเกษตรกรและผูบ้รโิภคเข�้ม�มสีว่นรว่มแลว้ ยงัตอ้งดำ�เนนิก�รสง่เสรมิให้ก�รจดัก�ร

คณุภ�พก�รปฏบิตัทิ�งก�รเกษตรทีด่สีำ�หรับพชื (GAP)  เปน็ภ�คบงัคบัท�งกฎหม�ยเพือ่ขจดัปญัห�อ�ห�ร

ไม่ปลอดภัย และใช้ม�ตรก�รคุณภ�พของคนไทย (ThaiGAP)  ซ่ึงเป็นม�ตรฐ�นภ�คสมัครใจ โดยท้ังหมดน้ี

เพื่อให้กระบวนก�รผลิตอ�ห�รตลอดห่วงโซ่ก�รผลิตปลอดภัย  เกษตรกรและผู้บริโภคตลอดจนผลผลิต

ในตล�ดค้�ปลีกในประเทศมีคว�มปลอดภัยเช่นเดียวกันกับตล�ดส่งออก ก�รสร้�งระบบคว�มรับผิดชอบ

ด�้นคว�มปลอดภยัในก�รผลติและจำ�หน�่ยผกัผลไมส้ดตลอดหว่งโซอ่�ห�รโดยใชม้�ตรฐ�น GAP  เปน็กลไก

ขั้นพื้นฐ�นเพื่อขย�ยผลทั่วประเทศ โดยเริ่มต้นจ�กระบบค้�ปลีกในประเทศ ก�รนำ�เข้�และผลิตในประเทศ

ก่อน ใช้กลไกก�รขับเคลื่อนที่มีอยู่แล้วของภ�คเอกชน  โดยสภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทยร่วมกับเครือข่�ย

สม�คมค้�ปลีกแห่งประเทศไทย โดยมีภ�ครัฐและมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ส่งเสริมคว�มรู้และก�รพัฒน�

บุคล�กรตลอดห่วงโซ่ก�รผลิตและจำ�หน่�ย  จะทำ�ให้เกษตรกรผู้ผลิตส�ม�รถใช้ส�รเคมีท�งก�รเกษตร 

โดยเฉพ�ะส�รเคมกีำ�จดัศัตรพูชืไดอ้ย�่งถกูต้อง ตลอดจนผลผลติทีไ่ด้กเ็ปน็ทีต้่องก�รของตล�ดทัง้ในประเทศ

และต่�งประเทศเพร�ะมีคว�มปลอดภัยไร้ส�รพิษ จึงมีมติดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำ�เนินก�ร

ข้อ ๑.๑ มอบหม�ยกรมวิช�ก�รเกษตร และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๑.๑.๑ ทบทวนก�รอนุญ�ตให้มีก�รขึ้นทะเบียนส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืชที่ใช้ในกระบวนก�ร

ผลิตภ�คก�รเกษตร โดยเฉพ�ะค�รโ์บฟรู�น เมโทมลิ ไดโครโตฟอส อพีเีอน็  เพือ่ผลกัดนัเปน็วตัถอุนัตร�ย

ชนิดที่ ๔

ขอ้ ๑.๑.๒ ปรับปรุงวธิกี�รข้ึนทะเบยีน และเพิม่เตมิองคป์ระกอบของคณะอนุกรรมก�รวชิ�ก�ร

ให้ประกอบด้วยผู้เชี่ยวช�ญจ�กหน่วยง�นภ�ครัฐที่เกี่ยวข้อง นักวิช�ก�รจ�กสถ�บันวิช�ก�ร ผู้แทนองค์ก�ร

ส�ธ�รณะประโยชน์ด้�นก�รคุ้มครองผู้บริโภค และผู้แทนสภ�เกษตรกรแห่งช�ติ  โดยใช้ข้อมูลพิษวิทย� 

ปัญห�สุขภ�พ ปัญห�จ�กประเทศที่เป็นฐ�นก�รผลิต และประก�ศเปิดเผยข้อมูลก�รขึ้นทะเบียนส�รเคมี

กำ�จัดศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อส�ธ�รณชน
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ข้อ ๑.๑.๓ กำ�หนดหลักเกณฑ์ในก�รยกเลิกก�รใช้วัตถุอันตร�ย หรือก�รยกระดับประเภท

วัตถุอันตร�ย  โดยเร่งรัดก�รศึกษ�และรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมก�รวัตถุอันตร�ยให้ส�รเคมี

กำ�จดัศตัรพืูชทีม่ผีลกระทบรนุแรงและหล�ยประเทศห�้มใชแ้ลว้เปน็วตัถอุนัตร�ยชนดิที ่๔ และเพิม่ร�ยก�ร

ส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืชที่มีพิษร้�ยแรงในบัญชีเฝ้�ระวัง

ข้อ ๑.๑.๔  เสนอต่อคณะกรรมก�รวัตถุอันตร�ย ให้ดำ�เนินก�รควบคุมก�รโฆษณ� และก�ร

ข�ยตรงวัตถุอันตร�ยท�งก�รเกษตรอย่�งเข้มงวด ต�มนโยบ�ยก�รจัดก�รส�รเคมีป้องกันกำ�จัดศัตรูพืชเพื่อ

ลดผลกระทบท�งสุขภ�พต�มมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีน�คม ๒๕๕๒ และดำ�เนินก�รแก้ไขเพิ่มเติม 

พ.ร.บ. วตัถอุนัตร�ย พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้มบีทบัญญัติว่�ด้วยก�รควบคมุก�รโฆษณ�และก�รข�ยตรงวัตถอุนัตร�ย

ท�งก�รเกษตร รวมถงึก�รใหภ้�คประช�สงัคม โดยเฉพ�ะด�้นก�รคุม้ครองผูบ้รโิภคเข�้ม�มสีว่นรว่มในก�ร

ดำ�เนินง�นของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตร�ย

ขอ้ ๑.๑.๕ ใหค้ว�มรูแ้ละฝกึอบรมแกผู่ผ้ลติ ผูใ้ช ้และผูบ้รโิภคเกีย่วกบัส�รเคมกีำ�จดัศตัรูพืช

ขอ้ ๑.๒ ร่วมกบักระทรวงส�ธ�รณสขุ  โดยก�รมสีว่นรว่มของทกุภ�คสว่นในก�รกำ�หนดค�่ปรมิ�ณ

ส�รพษิตกค�้งสงูสดุ (Maximum Residue Limit : MRL) ต�มม�ตรฐ�นส�กล และสง่เสรมิคว�มรูแ้กสั่งคม

เพื่อปกป้องสุขภ�วะประช�ชน

ขอ้ ๑.๓ จัดต้ังคณะกรรมก�รขับเคลือ่นม�ตรฐ�น แนวท�ง และก�รดำ�เนินก�รเพือ่ใหเ้กดิก�รผลติ

อ�ห�รที่ปลอดภัยจ�กส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืช  โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยง�นหลัก  โดยมี

กระทรวงส�ธ�รณสุข กระทรวงอุตส�หกรรม โดยสถ�บันอ�ห�ร และสภ�หอก�รค้�แห่งประเทศไทย รวม

ทัง้ภ�คประช�ชน เปน็ฝ�่ยสนบัสนนุ เพือ่ดำ�เนนิก�รผลกัดนั GAP ใหเ้ป็นภ�คบงัคบัท�งกฎหม�ย เนน้ระบบ

ตล�ดภ�ยในประเทศ ตล�ดในห้�งสรรพสินค้� และตล�ดส่งออก  โดยมีกลไกก�รบริห�รจัดก�รในแต่ละ

ระดับเพื่อเอื้ออำ�นวยให้เกษตรกรได้รับคว�มรู้คว�มเข้�ใจและส�ม�รถปฏิบัติได้

ข้อ ๒ ขอให้กระทรวงอุตส�หกรรมในฐ�นะเลข�นุก�รของคณะกรรมก�รวัตถุอันตร�ย ดำ�เนินก�ร

ปรับปรุงประก�ศกฎเกณฑ์ก�รคัดเลือกกรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิต�ม พ.ร.บ. วัตถุอันตร�ย  โดยให้องค์กร

ส�ธ�รณะประโยชน์  เป็นผู้คัดเลือกตัวแทนของตนแต่ละส�ข�เพื่อให้ได้ตัวแทนที่แท้จริงต�มเจตน�รมณ์

ขอ้ ๓ ขอใหก้ระทรวงส�ธ�รณสขุ เปน็หนว่ยง�นหลกั รว่มกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์กระทรวง

อตุส�หกรรม และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ โดยใหส้ำ�นกัสง่เสรมิและสนับสนุนอ�ห�รปลอดภยั กระทรวง

ส�ธ�รณสขุ เปน็ศนูย์กล�งในก�รจัดก�รข้อมลู และเผยแพรข้่อมลูด�้นคว�มปลอดภยัท�งอ�ห�รตลอดหว่งโซ่

อ�ห�ร และจัดทำ�ระบบก�รแจ้งเตือนผลก�รตรวจสอบ ก�รปนเปื้อนของส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืชต่อส�ธ�รณะ

อย่�งสมำ่�เสมอ รวมถึงก�รศึกษ�วิจัยผลกระทบต่อสุขภ�พจ�กส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืช

ข้อ ๔ ขอให้กระทรวงก�รคลังจัดต้ังกองทุนเพื่อนำ�ม�ใช้ในก�รเยียวย� ชดเชยผลกระทบท�งสุขภ�พ

และเศรษฐกิจของผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจ�กอ�ห�รที่ปนเปื้อนส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืช  และให้สนับสนุน

ก�รผลิตที่ปลอดภัยต�ม GAP และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยก�รจัดเก็บภ�ษีจ�กผู้ประกอบก�รที่นำ�เข้� 

ผลิต และจำ�หน่�ยส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืช

ข้อ ๕ ขอให้กระทรวงพ�ณิชย์  เป็นหน่วยง�นหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง

ส�ธ�รณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมกับทุกภ�คส่วนในก�รศึกษ�วิจัย และขับเคลื่อนแผน

ปฏบิตังิ�นเพือ่ให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ล�งอ�ห�รปลอดภยัต�มม�ตรฐ�น GAP, ThaiGAP และม�ตรฐ�น
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เกษตรอนิทรยี ์และเปน็ศนูยก์ล�งก�รผลติและก�รตล�ดเกษตรอนิทรยีข์องภมิูภ�คเพือ่เสนอตอ่รัฐบ�ลภ�ยใน 

๑ ปี

ข้อ ๖ ขอให้เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ ร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ต่อสมัชช�สุขภ�พแห่ง

ช�ติครั้งที่ ๖

๒.๖.๒ ความก้าวหน้าการดำาเนินงาน

มติคว�มปลอดภัยท�งอ�ห�ร : ก�รแก้ไขปัญห�จ�กส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืช เป็นมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ 

ที่ได้รับฉันท�มติเมื่อวันที่ ๒๐ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๕๕ และมีคว�มก้�วหน้�ก�รดำ�เนินง�นต�มลำ�ดับ ได้แก่

●● มติ คสช.  เมื่อวันที่ ๒๕ มกร�คม พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นชอบมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที่ ๕ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ และมอบหม�ยให้ ๑) เลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รสขุภ�พแหง่ช�ตแิจง้มตสิมชัช�สขุภ�พแหง่ช�ต ิ

ครั้งที่ ๕ ให้หน่วยง�นและองค์กรที่เก่ียวข้องได้รับทร�บ  เพื่อพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รในส่วนที่เกี่ยวข้องต�มที่

เห็นสมควรต่อไป และ ๒) มอบคณะกรรมก�รขับเคล่ือนติดต�มก�รดำ�เนินง�นต�มมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ 

(คมส.) พจิ�รณ�แสวงห�วธีิก�รผลกัดนัและขบัเคล่ือนมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ต ิคร้ังที ่๕ เพือ่ใหบ้รรลผุล

ต�มควรแก่กรณี ห�กเห็นว่�มติใดสมควรเสนอให้ คสช. พิจ�รณ� ให้เสนอ คสช. พิจ�รณ�ต่อไป

●● วันที่ ๓๑ มกร�คม พ.ศ. ๒๕๕๖ มูลนิธิชีววิถีเป็นตัวแทนภ�คประช�ชนท่ีเคลื่อนไหวเรียกร้อง

ให้ยกเลิกก�รใช้ส�รเคมีเกษตรอันตร�ย  โดยขอให้รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงอุตส�หกรรมเร่งออกประก�ศ 

พ.ร.บ. วัตถุอันตร�ย ต�มที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประก�ศแบนส�รเคมีอันตร�ยต่อสุขภ�พ

ทั้ง ๔ ชนิด

●● กรมวิช�ก�รเกษตรมอบหม�ยหน่วยง�นที่เก่ียวข้องจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุอันตร�ยทั้ง 

๔ ชนิด ได้แก่ ก�รขึ้นทะเบียนและก�รห้�มใช้ในต่�งประเทศ ส�รท่ีจะใช้ทดแทนพร้อมด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ

คว�มเป็นพิษ และก�รจัดเวทีรับฟังคว�มคิดเห็น 

●● น�ยยุคล ล้ิมแหลมทอง รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมห�รือเชิงบูรณ�ก�ร

เมือ่ต้นเดือนมกร�คม พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่�งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์กระทรวงส�ธ�รณสขุ และกระทรวง

อุตส�หกรรม  ในก�รกำ�กับดูแลสินค้�เกษตรเพื่อก�รบริโภคทั้งสินค้�พืชผักสินค้�ประมงและปศุสัตว์ที่

ว�งจำ�หน่�ยภ�ยในประเทศให้มีคว�มปลอดภัยและทัดเทียมสินค้�ที่ส่งออกจำ�หน่�ยต่�งประเทศ ซึ่งได้รับ

ก�รยอมรับว�่เปน็สนิค�้ท่ีมีคณุภ�พใหเ้ปน็ไปต�มม�ตรฐ�นส�กลกำ�หนด และมเีปอรเ์ซน็ตก์�รตกค�้งของย�

และส�รเคมีต้องห้�มน้อยเมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตร�ยอื่นๆ 

●● วันที่ ๑๘ กุมภ�พันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวที สช. เจ�ะประเด็นเร่ือง “นโยบ�ยเกษตรเพื่อสุขภ�พ : 

แบน ๔ ส�รเคมีเกษตรกอ่มะเร็ง” ณ อ�ค�รสขุภ�พแหง่ช�ต ิม ีศ. เมธ ีดร. สปุรดีิ ์วงศดี์พรอ้ม สม�ชกิสภ�

ทีป่รกึษ�เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ช�ติ ดร. อมัร� เวียงวีระ ผู้เช่ียวช�ญด้�นพฒัน�ผลติภัณฑข้์�ว กรมก�รข�้ว 

ผศ. ดร. นพ. ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ คณะแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยขอนแก่น นพ. พิบูลย์ อิสระพันธ์ 

รองผอ. สำ�นกัโรคจ�กก�รประกอบอ�ชพี กรมควบคมุโรค กระทรวงส�ธ�รณสขุ น�งอรพรรณ ศรสีขุวฒัน� 

รองเลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รสขุภ�พแหง่ช�ต ิน�ยนำ�้ค�้ง มัน่ศรจีนัทร ์ช�วบ�้น อ.สน�มชยัเขต จ.ฉะเชงิเทร� 

ร่วมให้ข้อมูล  โดยสภ�ที่ปรึกษ�ฯ  เห็นควรให้มีก�รทบทวนและปรับวิธีก�รข้ึนทะเบียนวัตถุอันตร�ยใหม่

ทัง้ระบบและเสนอให้มีคณะกรรมก�รเคมแีหง่ช�ต ิ เปดิใหน้ำ�เสนอขอ้มลูและเอกส�รท�งวชิ�ก�รม�ประกอบ
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ก�รพิจ�รณ� มีก�รจำ�กัดระยะเวล�ในก�รใช้  ไม่ใช่ก�รข้ึนทะเบียนแล้วจะว�งจำ�หน่�ยได้ตลอดไป  เช่น  เมื่อ

ข้ึนทะเบียนแล้วทุกๆ ๓ ปี ต้องมีก�รจัดทำ�ร�ยง�นผลกระทบต่อสุขภ�พและส่ิงแวดล้อม ให้กรมวิช�ก�รเกษตร

พิจ�รณ� นอกจ�กนั้น ยังควรมีก�รควบคุมก�รโฆษณ�ก�รข�ยส�รเคมีเกษตรที่เป็นวัตถุเคมีอันตร�ยอย่�ง

เคร่งครัด  ปัจจุบันกรมก�รข้�วไม่แนะนำ�ให้มีก�รใช้ส�รเคมีเกษตรทั้ง ๔ ชนิดในก�รปลูกข้�ว  เนื่องจ�กจะ

ส่งผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มอย�่งรนุแรง โดยเฉพ�ะพษิของส�รเคมจีะไปทำ�ล�ยตวัหำ�้ ตวัเบียน ซึง่เปน็สัตว์

ท่ีมีประโยชน์ในก�รกำ�จัดแมลงท่ีเป็นศัตรูข้�ว และเสนอให้รัฐบ�ลเร่งยกเลิกส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืชท่ีเป็นอันตร�ย 

และห�กมสีนิค�้ทีอ่อกว�งจำ�หน�่ยอยูใ่นทอ้งตล�ดกใ็หเ้รง่เกบ็คนืใหห้มดโดยเร็ว รวมถงึพฒัน�เกษตรกรรม

ท�งเลือกอย่�งจริงจัง  โดยเฉพ�ะกลุ่มเกษตรอินทรีย์ พืชสมุนไพรไทย ซึ่งส�ม�รถปลูกได้โดยไม่ต้องพึ่งพ�

ส�รเคมี แต่อ�ศัยภูมิปัญญ�ช�วบ้�นในท้องถิ่น ซึ่งเชื่อว่�จะลดปัญห�สุขภ�พและสร้�งสมดุลให้กลับคืนสู่

ธรรมช�ติ

●● กรมวิช�ก�รเกษตร ได้จัดให้มีก�รประชุมรับฟังคว�มคิดเห็นส�ธ�รณะเกี่ยวกับวัตถุอันตร�ย

ทีต่อ้งเฝ�้ระวัง ๔ ชนดิ นำ�เสนอขอ้มูลเพือ่ขอปรบัระดบัจ�กชนดิที ่๓ เปน็ชนดิที ่๔ และทำ�ก�รขอแบน ๔ ตวั 

คือ  ไดโครโนฟอร์ต แมคโครนิว ค�โบฟูล�น และ EPN  ไปที่คณะกรรมก�รวัตถุอันตร�ยกรมโรงง�น

อุตส�หกรรม กระทรวงอุตส�หกรรม ขณะอยู่ท่ีในข้ันตอนก�รดำ�เนินก�รคณะกรรมก�รวัตถุอันตร�ย นอกจ�กน้ี

ยังมีหลักสูตรก�รอบรมผู้ประกอบก�รเกี่ยวกับผู้จำ�หน่�ยวัตถุอันตร�ยและปัจจัยก�รผลิตด้�นอื่นๆ เรื่องปุ๋ย 

เรื่องย�  เรื่องพันธุ์พืช 

●● กองบังคบัก�รปร�บปร�มก�รกระทำ�คว�มผิดเกีย่วกับก�รคุ้มครองผูบ้รโิภค (บก.ปคบ.) จดัทำ�

โครงก�รส�ยสืบผักสด  โดยร่วมกับท�งกรมวิช�ก�รเกษตร  ไทยแปลน มูลนิธิผู้บริโภค ฯลฯ  เป็นกลไก

ขับเคลื่อนเรื่องส�รเคมี 

●● ข้อเสนอเพื่อก�รขับเคลื่อนต่อไป คือ 

(๑) ก�รประส�นคว�มร่วมมือกันของกลไกระดับช�ติ ๒ คณะ คือ คณะกรรมก�รอ�ห�รแห่งช�ติ 

กับ คณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ 

(๒) ในขณะที่มีหล�ยหน่วยง�นท่ีต่�งก็ดำ�เนินก�รเร่ืองน้ี  จึงน่�จะมีกลไกหลักในก�รเฝ้�ระวัง 

เชื่อมประส�นข้อมูล ระหว่�งหน่วยง�น เพื่อให้ก�รเฝ้�ระวังทั้งระบบ 
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๒.๖.๓ การดำาเนินงานรายมติ

ข้อ ๑ ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำ�เนินก�ร

ข้อ ๑.๑ มอบหม�ยกรมวิช�ก�รเกษตร และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๑.๑.๑ ทบทวนก�รอนุญ�ตให้มีก�รข้ึนทะเบียนส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืชที่ใช้ใน

กระบวนก�รผลิตภ�คก�รเกษตร  โดยเฉพ�ะค�ร์โบฟูร�น  เมโทมิล  ไดโครโตฟอส อีพีเอ็น  เพื่อ

ผลักดันเป็นวัตถุอันตร�ยชนิดที่ ๔

ข้อ ๑.๑.๒ ปรับปรุงวิธีก�รข้ึนทะเบียน และเพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะอนุกรรมก�ร

วชิ�ก�รใหป้ระกอบดว้ยผูเ้ชีย่วช�ญจ�กหนว่ยง�นภ�ครฐัทีเ่กีย่วขอ้ง นกัวชิ�ก�รจ�กสถ�บนัวชิ�ก�ร 

ผูแ้ทนองคก์�รส�ธ�รณะประโยชน์ด้�นก�รคุ้มครองผู้บริโภค และผู้แทนสภ�เกษตรกรแหง่ช�ต ิโดย

ใชข้อ้มลูพษิวทิย� ปญัห�สขุภ�พ ปัญห�จ�กประเทศท่ีเป็นฐ�นก�รผลติ และประก�ศเปิดเผยข้อมลู

ก�รขึ้นทะเบียนส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อส�ธ�รณชน

ข้อ ๑.๑.๓ กำ�หนดหลักเกณฑ์ในก�รยกเลิกก�รใช้วัตถุอันตร�ย หรือก�รยกระดับ

ประเภทวัตถุอันตร�ย โดยเร่งรัดก�รศึกษ�และรวบรวมข้อมูลเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมก�รวัตถุอันตร�ย

ให้ส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืชท่ีมีผลกระทบรุนแรงและหล�ยประเทศห้�มใช้แล้วเป็นวัตถุอันตร�ยชนิดท่ี ๔ 

และเพิ่มร�ยก�รส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืชที่มีพิษร้�ยแรงในบัญชีเฝ้�ระวัง

ขอ้ ๑.๑.๔ เสนอต่อคณะกรรมก�รวตัถอุนัตร�ย ใหด้ำ�เนนิก�รควบคมุก�รโฆษณ� และ

ก�รข�ยตรงวตัถอุนัตร�ยท�งก�รเกษตรอย�่งเขม้งวด ต�มนโยบ�ยก�รจดัก�รส�รเคมปีอ้งกนักำ�จดั

ศัตรูพชืเพือ่ลดผลกระทบท�ง สขุภ�พต�มมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่วันท่ี ๑๐ มนี�คม พ.ศ. ๒๕๕๒ และ

ดำ�เนินก�รแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. วัตถุอันตร�ย พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้มีบทบัญญัติว่�ด้วยก�รควบคุม

ก�รโฆษณ�และก�รข�ยตรงวตัถอุนัตร�ยท�งก�รเกษตร รวมถงึก�รใหภ้�คประช�สงัคม โดยเฉพ�ะ

ด้�นก�รคุ้มครองผู้บริโภคเข้�ม�มีส่วน ร่วมในก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องกับวัตถุอันตร�ย

ข้อ ๑.๑.๕ ให้คว�มรู้และฝึกอบรมแก่ผู้ผลิต ผู้ใช้  และผู้บริโภคเกี่ยวกับส�รเคมี

กำ�จัดศัตรูพืช

ความก้าวหน้า

๑. กรมวิช�ก�รเกษตรได้ประชุมหน่วยง�นท่ีเกี่ยวข้องเพื่อมอบหม�ยหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องจัดเตรียม

ข้อมูลเก่ียวกับวัตถุอันตร�ยท้ัง ๔ ชนิด ได้แก่ ก�รข้ึนทะเบียนและก�รห้�มใช้ในต่�งประเทศ ส�รท่ีจะใช้ทดแทน

พร้อมด้วยข้อมูลเก่ียวกับคว�มเป็นพิษ  เม่ือวันท่ี ๑๑ มกร�คม พ.ศ. ๒๕๕๖ และก�รจัดรับฟังคว�มคิดเห็น

ส�ธ�รณะกำ�หนดจัดในช่วงสัปด�ห์ที่ ๓ ของเดือนกุมภ�พันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

๒. รัฐมนตรีว�่ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(น�ยยคุล ลิม้แหลมทอง) ไดร่้วมห�รอืเชงิบรูณ�ก�ร

เมือ่ต้นเดือนมกร�คม พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่�งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์กระทรวงส�ธ�รณสขุ และกระทรวง

อุตส�หกรรม  ในก�รกำ�กับดูแลสินค้�เกษตรเพื่อก�รบริโภค ทั้งสินค้�พืชผัก สินค้�ประมงและปศุสัตว์ท่ี

ว�งจำ�หน�่ยภ�ยในประเทศให้มคีว�มปลอดภยัและทัดเทียมสนิค้�ท่ีสง่ออกจำ�หน่�ยต่�งประเทศ ซึง่ได้รบัก�ร

ยอมรับว่�เป็นสินค้�ที่มีคุณภ�พเป็นไปต�มม�ตรฐ�นส�กลกำ�หนด และมีเปอร์เซ็นต์ก�รตกค้�งของย�และ

ส�รเคมีต้องห้�มน้อยเมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตร�ยอื่นๆ  โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ได้มอบหม�ยให้ น�ยนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ในฐ�นะหัวหน้�กลุ่มภ�รกิจด้�นก�รผลิต 
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ประชุมห�รือกบัหนว่ยง�นท่ีเกีย่วขอ้งกบัอ�ห�รปลอดภยัของกระทรวงเกษตรฯ ทัง้ ๕ หนว่ยง�นหลกั ไดแ้ก ่

สำ�นักง�นม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรและอ�ห�รแห่งช�ติ กรมวิช�ก�รเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และ

กรมสง่เสรมิก�รเกษตร เพือ่กำ�หนดแนวท�งเชิงบรูณ�ก�รกบักระทรวงส�ธ�รณสขุและกระทรวงอตุส�หกรรม

ในก�รกำ�กับดูแลอ�ห�รปลอดภัยในประเทศ

๓. กรมวชิ�ก�รเกษตร ไดจั้ดใหม้กี�รประชมุรบัฟงัคว�มคดิเหน็ส�ธ�รณะเกีย่วกบัวตัถอุนัตร�ยทีต่อ้ง

เฝ้�ระวัง ๔ ชนิด ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภ�พันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ (ชั้น ๕) อ�ค�ร

เฉลมิพระเกยีรต ิ๖ รอบพระชนมพรรษ� สำ�นักวิจัยพฒัน�ปัจจัยก�รผลติท�งก�รเกษตร กรมวิช�ก�รเกษตร 

ผูท้ีเ่ข�้รว่มแสดงคว�มคดิเหน็ตอ่กรณดีงักล�่วนัน้เปน็กลุม่บุคคลท่ีมสีว่นไดส้ว่นเสยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัวตัถอุนัตร�ย

ท้ัง ๔ ชนิดในทุกภ�คส่วน จำ�นวน ๑๕๐ คน ประกอบด้วย หน่วยง�นภ�ครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ เกษตรกร 

และสื่อมวลชน

๔. เครือข่�ยไทยแพนเข้�พบน�ยดำ�รง จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิช�ก�รเกษตร น�งมัณฑน� มิลล์ รองอธิบดี

และนกัวชิ�ก�รอ�วโุสของกรมอกี ๓ ท�่น เมือ่วนัที ่๒๕ กรกฎ�คม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพือ่ห�รอืปญัห�ทีเ่กีย่วขอ้ง

กับส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืช และได้ข้อสรุปร่วมกัน ๔ เรื่องดังนี้ 

๑) กรมวิช�ก�รเกษตรจะไม่อนุญ�ตให้มีก�รข้ึนทะเบียนส�รเคมี ๔ ชนิด  (ถือว่�ไทยแพนบรรลุ

เป้�หม�ยเบื้องต้นในเรื่องนี้แล้ว) 

๒) กรมวชิ�ก�รเกษตรยินดีและจะให้คว�มรว่มมอื กบัเครอืข�่ยไทยแพนสำ�หรบัก�รทำ�แบนลิสต ์/ 

ว็อทช่ิงลิสต์ และเกณฑ์ต่�งๆ ท่ีท�งเครือข่�ยไทยแพนต้องก�รผลักดัน โดยหลังจ�กมีร�ยช่ือแล้วจะมีก�รห�รือ

ต่อไป

๓) กรมวิช�ก�รเกษตร ไม่เห็นด้วยกับก�รแก้กฎหม�ยวัตถุอันตร�ยของกระทรวงอุตส�หกรรม 

ซึ่งตรงกับจุดยืนของเครือข่�ยไทยแพนเช่นกัน 

๔) กรมวิช�ก�รเกษตรตอบรับก�รเข้�ร่วมประชุมและเป็นวิทย�กรในเวทีวิช�ก�รเพื่อเตือนภัย

ส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืชประจำ�ปี 

๕. คณะกรรมก�รวัตถุอันตร�ย ประก�ศยกเลิกส�ร ๒ ชนิด (ให้เป็นวัตถุอันตร�ยชนิดที่ ๔) คือ 

ไดโครโตฟอส และอีพีเอ็น ส่วนค�ร์โบฟูร�นและเมโทมิล ยังคงให้เป็นวัตถุอันตร�ยชนิดที่ ๓ คืออนุญ�ต 

ให้มีก�รผลิต จำ�หน่�ยและใช้ได้

ข้อ ๑.๒ ร่วมกับกระทรวงส�ธ�รณสุข  โดยก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วนในก�รกำ�หนด

ค่�ปริม�ณส�รพิษตกค้�งสูงสุด (Maximum Residue Limit : MRL) ต�มม�ตรฐ�นส�กล และ

ส่งเสริมคว�มรู้แก่สังคมเพื่อปกป้องสุขภ�วะประช�ชน

ความก้าวหน้า

เครือข่�ยเตือนภัยส�รเคมีกำ�จัดศตัรพูชื โดยมลูนธิชิวีวถิแีละมลูนธิเิพือ่ผูบ้รโิภคได้สุม่ข�้วส�รบรรจถุงุ

ยีห้่อต�่งๆทีว่�งข�ยในซปุเปอรม์�รเ์กต็ จำ�นวน ๔๖ ตวัอย่�ง และสง่ตรวจวเิคร�ะห์ห�ส�รเคมกีำ�จดัศตัรพูชื

ตกค้�งในกลุ่มออแกโนฟอสเฟต กลุ่มค�ร์บ�เมท ค�ร์เบนด�ซิม และเมทิลโบรไมด์ ผลก�รตรวจไม่พบส�รเคมี

กำ�จัดแมลงกลุ่มค�ร์บ�เมท ออแกโนฟอสเฟต และค�ร์เบนด�ซิม แต่พบก�รตกค้�งของโบรไมด์ไอออน 
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ซึ่งตกค้�งม�จ�กส�รรมควันพิษเมทิลโบรไมด์ ๓๔ ตัวอย่�ง และมี ๑ ตัวอย่�งที่ตกค้�งเกินค่� MRL ของ 

Codex ซ่ึงกำ�หนดไว้ท่ี ๕๐ ppm และได้จัดแถลงข่�วไปเม่ือวันท่ี ๑๖ กรกฎ�คม พ.ศ. ๒๕๕๖ ซ่ึงได้สร้�งกระแส

คว�มต่ืนตัวเร่ืองคว�มปลอดภัยของข้�วส�รบรรจุถุงเป็นอย่�งม�ก มีหน่วยง�นภ�ครัฐออกม�ให้ข้อมูลม�กม�ย

แต่ก็มีประเด็นคว�มเข้�ใจที่ไม่ตรงกันบ้�ง 

เครือข่�ยไทยแพนจึงได้จัดเสวน�วิช�ก�ร “คว�มจริงเรื่องเมทิลโบรไมด์และโบรไมด์ไอออน” เพื่อ

ประมวลองค์คว�มรู้ท่ีแต่ละหน่วยง�นมีเพื่อให้เกิดคว�มเข้�ใจที่ตรงกัน  และได้เสนอให้มีก�รจัดก�รเพื่อ

ลดปัญห�ส�รตกค้�งในข้�วส�รบรรจุถุงเพื่อคว�มปลอดภัยของผู้บริโภคในระยะย�ว 

ผลจ�กก�รสุ่มตรวจและแถลงข่�ว ทำ�ให้ทุกภ�คส่วนตื่นตัวให้ให้คว�มสำ�คัญกับคว�มปลอดภัยจ�ก

ส�รรมควันพิษม�กข้ึน เกิดคณะทำ�ง�นในส่วนท่ีเก่ียวข้องหล�ยคณะ และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย�

ได้กำ�หนดเพิ่มเติม ชนิดและปริม�ณส�รพิษตกค้�งจ�กวัตถุอันตร�ยท�งก�รเกษตรในข้�วส�ร ซึ่งมีผล

ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงห�คม พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งรวมถึงเมทิลโบรไมด์และโบรไมด์ไอออนด้วย

ข้อ ๑.๓ จัดตั้งคณะกรรมก�รขับเคลื่อนม�ตรฐ�น แนวท�ง และก�รดำ�เนินก�รเพื่อให้

เกิดก�รผลิตอ�ห�รที่ปลอดภัยจ�กส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืช  โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น

หน่วยง�นหลัก  โดยมีกระทรวงส�ธ�รณสุข กระทรวงอุตส�หกรรม  โดยสถ�บันอ�ห�ร และสภ�

หอก�รค�้แหง่ประเทศไทย รวมทัง้ภ�คประช�ชน เปน็ฝ�่ยสนบัสนนุ เพือ่ดำ�เนนิก�รผลกัดนั GAP 

ใหเ้ปน็ภ�คบงัคบัท�งกฎหม�ย เน้นระบบตล�ดภ�ยในประเทศ ตล�ดในห�้งสรรพสนิค้� และตล�ด

ส่งออก โดยมีกลไกก�รบริห�รจัดก�รในแต่ละระดับเพื่อเอื้ออำ�นวยให้เกษตรกรได้รับคว�มรู้คว�ม

เข้�ใจและส�ม�รถปฏิบัติได้

ข้อ ๒ ขอให้กระทรวงอุตส�หกรรมในฐ�นะเลข�นุก�รของคณะกรรมก�รวัตถุอันตร�ย 

ดำ�เนนิก�รปรับปรุงประก�ศกฎเกณฑก์�รคดัเลอืกกรรมก�รผูท้รงคณุวฒุติ�ม พ.ร.บ.วตัถอุนัตร�ย 

โดยให้องค์กรส�ธ�รณะประโยชน์  เป็นผู้คัดเลือกตัวแทนของตนแต่ละส�ข�เพื่อให้ได้ตัวแทนที่แท้

จริงต�มเจตน�รมณ์

ความก้าวหน้า

๑. เม่ือวันท่ี ๓๑ มกร�คม พ.ศ. ๒๕๕๖ น�ยวิฑูรย์ เลี่ยนจำ�รูญ  ผู้อำ�นวยก�รมูลนิธิชีววิถี ตัวแทน

ภ�คประช�ชนที่เคลื่อนไหวเรียกร้องให้ยกเลิกก�รใช้ส�รเคมีเกษตรอันตร�ย  เรียกร้องให้  รัฐมนตรีว่�ก�ร

กระทรวงอุตส�หกรรมเร่งออกประก�ศ พ.ร.บ. วัตถุอันตร�ย ต�มท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออก

ประก�ศแบนส�รเคมีอันตร�ยต่อสุขภ�พทั้ง ๔ ชนิด

๒. กรมโรงง�นอุตส�หกรรม จัดรับฟังคว�มคิดเห็นเพ่ือยกร่�ง พ.ร.บ. วัตถุอันตร�ย เม่ือ ๑๘ กันย�ยน 

พ.ศ. ๒๕๕๖  เครือข่�ยไทยแพนได้เข้�ร่วมกระบวนก�รรับฟังคว�มคิดเห็น  โดยได้เสนอประเด็นได้แก่ 

๑) ก�รได้ม�ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ ในส�ข� องค์กรส�ธ�รณะประโยชน์ ๒) ก�รควบคุมโฆษณ�และก�รข�ยตรง 

เป็นต้น (แต่ยังไม่เห็นร่�งฉบับสุดท้�ยก่อนเข้�คณะกรรมก�รกฤษฎีก�)
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ขอ้ ๓ ขอใหก้ระทรวงส�ธ�รณสขุ  เปน็หนว่ยง�นหลกั รว่มกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

กระทรวงอตุส�หกรรม และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  โดยใหส้ำ�นกัสง่เสรมิและสนบัสนนุอ�ห�ร

ปลอดภัย กระทรวงส�ธ�รณสุข  เป็นศูนย์กล�งในก�รจัดก�รข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลด้�นคว�ม

ปลอดภัยท�งอ�ห�รตลอดห่วงโซ่อ�ห�ร และจัดทำ�ระบบก�รแจ้งเตือนผลก�รตรวจสอบ ก�รปนเป้ือน

ของส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืชต่อส�ธ�รณะอย่�งสมำ่�เสมอ รวมถึงก�รศึกษ�วิจัยผลกระทบต่อสุขภ�พ

จ�กส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืช

ความก้าวหน้า

ก�รจัดทำ�ร�ยชื่อส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืชที่ควรห้�มใช้  เครือข่�ยไทยแพนได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก

ภ�คสว่น ไดแ้ก ่กรมวชิ�ก�รเกษตร กรมก�รข�้ว กรมควบคมุมลพษิ กรมควบคมุโรค ศนูยพ์ฒัน�นโยบ�ย

แห่งช�ติด้�นส�รเคมี นักวิช�ก�รด้�นเกษตร ส�ธ�รณสุข พิษวิทย� และภ�คประช�สังคมที่ทำ�ง�นใกล้ชิด

กับเกษตรกร ม�ร่วมห�รือ และจัดตั้งคณะทำ�ง�นเพื่อว�งแนวท�งก�รจัดก�รส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืช เพื่อให้

มกี�รยกเลกิส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพชืท่ีมีอนัตร�ยร�้ยแรงในระยะตอ่ไป วธิกี�ร คอื นำ�ร�ยชือ่ส�รเคมทีีม่กี�รใช้

ในช่วง ๕ ปีที่ผ่�นม� ม�จัดประเภทโดยใช้เกณฑ์ของ FAO / WHO ในก�รจัดประเภทส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืช

ที่มีอันตร�ยร้�ยแรง (HHPs : Highly Hazardous Pesticides ; HHPs) แล้วดึงร�ยชื่อส�รท่ีมีผลกระทบสูง

ม�จัดเวทีรับฟังคว�มคิดเห็น  เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภ�พันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อไป

ขอ้ ๔ ขอใหก้ระทรวงก�รคลังจัดต้ังกองทนุเพือ่นำ�ม�ใชใ้นก�รเยยีวย� ชดเชยผลกระทบท�ง

สุขภ�พและเศรษฐกิจของผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจ�กอ�ห�รที่ปนเปื้อนส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืช 

และให้สนับสนุนก�รผลิตที่ปลอดภัยต�ม GAP และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยก�รจัดเก็บภ�ษี

จ�กผู้ประกอบก�รที่นำ�เข้� ผลิต และจำ�หน่�ยส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืช

ข้อ ๕ ขอให้กระทรวงพ�ณิชย์  เป็นหน่วยง�นหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงส�ธ�รณสขุ องค์กรปกครองสว่นท้องถิน่  มีสว่นร่วมกบัทุกภ�คสว่นในก�รศกึษ�วิจัย และ

ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติง�นเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กล�งอ�ห�รปลอดภัยต�มม�ตรฐ�น GAP, 

ThaiGAP และม�ตรฐ�นเกษตรอินทรีย์ และเป็นศูนย์กล�งก�รผลิตและก�รตล�ดเกษตรอินทรีย์

ของภูมิภ�คเพื่อเสนอต่อรัฐบ�ลภ�ยใน ๑ ปี

ความก้าวหน้า

๑. เครือข่�ยไทยแพนฯ ได้ร่วมเป็นคณะทำ�ง�นของโครงก�รผักสดปลอดภัยส่งเสริมคนไทยสุขภ�พดี 

ซึง่มกีองปร�บปร�มก�รกระทำ�คว�มผดิเก่ียวกบัก�รคุม้ครองผูบ้รโิภค (บก.ปคบ.)  เปน็เจ�้ภ�พ ในก�รเชญิ

หน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องม�ดำ�เนินง�นร่วมกัน เพ่ือให้เกิดคว�มปลอดภัยในก�รบริโภคผักจ�กส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืช 

และสร้�งกลไกในก�รเฝ้�ระวังส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืชภ�คประช�ชนขึ้น

๒. เครือข่�ยไทยแพนฯร่วมกับศูนย์พัฒน�นโยบ�ยแห่งช�ติด้�นส�รเคมี (IPCS) กองแผนง�นและ

วิช�ก�ร สำ�นักง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� โดยมูลนิธิชีววิถีเป็นคณะอนุกรรมก�รประส�นนโยบ�ยและ

แผนก�รดำ�เนนิง�นว�่ด้วยก�รจัดก�รส�รเคม ีซึง่จะมกี�รแลกเปลีย่นขอ้มลูเชงิวชิ�ก�รทีเ่กีย่วกบัส�รเคมแีละ
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วัตถุอันตร�ย ซ่ึงท�ง IPCS เองก็ศึกษ�ห�แนวท�งในก�รจัดก�รส�รเคมีท้ังระบบ รวมถึงส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืช

ด้วย ซึ่งแนวโน้มของก�รจัดก�รน่�จะเป็นแบบสหภ�พยุโรป (ยังอยู่ระหว่�งก�รศึกษ�)

๓. มีเดียมอนิเตอร์ ได้ศึกษ�ข้อคว�มโฆษณ�ส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืช ผ่�นส่ือส่ิงพิมพ์ พบว่�โฆษณ�ทุกช้ิน

ไม่เป็นไปต�มเกณฑ์ FAO Code of Conduct และมีข้อเสนอในก�รควบคุมโฆษณ�ส�รเคมีกำ�จัดศัตรูพืช

อย่�งเข้มงวด

ข้อ ๖ ขอให้เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ ร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ต่อสมัชช�สุขภ�พ

แห่งช�ติครั้งที่ ๖

ความก้าวหน้า

ได้จัดให้มีก�รร�ยง�นต่อสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในระหว่�งวันที่ ๒๖ – ๒๘ 

มีน�คม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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๒.๗ มติการปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ (EIA / EHIA) 

๒.๗.๑ สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบ

รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติและให้คว�มสำ�คัญต่อก�รศึกษ�

และก�รประเมินผลกระทบต่อคุณภ�พสิ่งแวดล้อมและสุขภ�พของประช�ชน  รวมถึงก�รมีส่วนร่วมของ

ภ�คประช�ชนต่อก�รดำ�เนินโครงก�รหรือกิจกรรมที่อ�จก่อให้เกิดผลกระทบต่อประช�ชนอย่�งรุนแรงทั้ง

ท�งด้�นสภ�พสิ่งแวดล้อม ทรัพย�กรธรรมช�ติและสุขภ�พ ทำ�ให้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงได้มีก�รผนวก

ก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบด้�นสุขภ�พ (Health  Impact Assessment : HIA) เข้�ม�รวมในร�ยง�น EIA เดิม 

ต�มเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ จนเกิดเป็นร�ยง�น EIA (กรณีโครงก�รพัฒน�ระดับปกติ) และ 

EHIA (Environmental & Health Impact Assessment : EHIA) (กรณีโครงก�รหรือกิจก�รท่ีอ�จก่อให้เกิด

ผลกระทบรุนแรงต่อชุมชน) ปัจจุบันมีโครงก�รหรือกิจก�รท่ีต้องทำ�ร�ยง�น EIA รวม ๓๕ ประเภท ในขณะท่ี

โครงก�รหรือกิจก�รท่ีอ�จให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนท่ีต้องจัดทำ� EHIA รวม ๑๑ ประเภทอย่�งไรก็ต�ม 

แมร้ะบบ EIA / EHIA จะไดร้บัก�รปรบัปรงุแกไ้ขม�อย�่งต่อเน่ือง แต่ยงัคงพบปญัห�คว�มขัดแยง้ท�งสงัคม

ท่ีทวีคว�มรุนแรงม�กข้ึนเร่ือยๆ สะท้อนให้เห็นถึงร�กของปัญห�เชิงโครงสร้�งและระบบท่ียังไม่ได้รับก�รแก้ไข

อย่�งแท้จริงจนทำ�ให้เกิดข้อจำ�กัดต่อก�รทำ�หน้�ที่เป็นเครื่องมือและกลไกที่มีประสิทธิภ�พเพียงพอต่อก�ร

ป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภ�พ และปัญห�ดังกล่�วได้อีกต่อไป

ระบบก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental  Impact Assessment : EIA)  ของ

ประเทศไทยได้พฒัน�และดำ�เนนิก�รม�ตัง้แตป่ ีพ.ศ. ๒๕๑๘ ต�มพระร�ชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษ�คณุภ�พ

สิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือและกลไกที่สำ�คัญในก�รพิจ�รณ�เห็นชอบของ

หนว่ยง�นภ�ครฐัตอ่ก�รอนมุตัโิครงก�รพฒัน�ทีอ่�จกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและตอ่เนือ่งถงึสุขภ�พ

ของประช�ชนซ่ึงโครงก�รจะต้องมีก�รจัดทำ�ร�ยง�น EIA  ท่ีประกอบด้วยก�รค�ดก�รณ์และประเมินผลกระทบ 

รวมถงึก�รห�ม�ตรก�รปอ้งกนั / จดัก�ร / ลดและตรวจสอบผลกระทบทีอ่�จเกดิขึน้ตอ่สิง่แวดลอ้มและสขุภ�พ

ทีผ่�่นม� ระบบและโครงสร้�งของก�รจดัทำ�ร�ยง�น EIA มปีญัห�ในหล�ยด�้นจนสง่ผลใหเ้กดิคว�มขดัแยง้

ภ�ยในสังคมต�มม�ม�กม�ย เนื่องจ�กไม่ได้มีก�รปรับปรุงพัฒน�ระบบและโครงสร้�งให้มีคว�มสอดคล้อง

และเท�่ทนักบัสภ�พคว�มเปลีย่นแปลงท�งเศรษฐกจิ สงัคม สภ�พแวดลอ้มท�งก�รเมอืง ดงัหล�ยๆกรณทีี่

ร�ยง�น EIA ท่ีผ�่นคว�มเหน็ชอบจ�กภ�ครฐัไมไ่ดร้บัคว�มเชือ่ถอืและยอมรบัจ�กภ�คประช�ชน (โดยเฉพ�ะ

ชุมชนท่ีอยู่ในพื้นที่โครงก�ร) ในขณะท่ีเจ้�ของโครงก�รบ�งส่วนมีทัศนคติต่อร�ยง�นในแง่อุปสรรคต่อก�ร

ขออนุมัติโครงก�ร จึงไม่เกิดก�รนำ�ม�ตรก�รและข้อเสนอแนะต่อก�รลดผลกระทบจ�กโครงก�รท่ีอยู่ในร�ยง�น

ม�ใช้ให้เกิดประโยชน์ท้ังต่อผู้ประกอบกิจก�รและชุมชนอย่�งแท้จริง  อีกท้ังร�ยง�นในระยะแรกๆ ให้คว�มสำ�คัญ

ต่อผลกระทบท�งด้�นสุขภ�พของประช�ชนที่น้อยอยู่ม�ก  โดยมีตัวอย่�งกรณีคว�มขัดแย้งในอดีต  เช่น 

โรงไฟฟ้�แม่เม�ะ นิคมอุตส�หกรรมม�บต�พุด ฯลฯ จึงได้เกิดคว�มพย�ย�มในก�รปรับปรุงระบบ EIA 

เรื่อยม� 

ปัญห�เชิงโครงสร้�งและระบบของก�รดำ�เนินง�น EIA / EHIA แบ่งออกเป็นปัญห�เชิงหลักก�รและ

ระบบ ปัญห�ก�รจัดทำ�ร�ยง�น ปัญห�ก�รพจิ�รณ�ร�ยง�นและปญัห�ก�รตดิต�มตรวจสอบและประเมนิผล 

กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับก�รจัดทำ�ร�ยง�นวิเคร�ะห์ผลกระทบท�งสิ่งแวดล้อม  (สำ�หรับ

โครงก�ร / กจิก�ร  ท่ีกำ�หนดไวต้�มประก�ศกระทรวง) ในปจัจบุนัอ�้งองิต�มพระร�ชบญัญัตสิง่เสรมิและรกัษ�

คุณภ�พสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ และได้มีก�รเพ่ิมเติมก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบท�งสุขภ�พเข้�ม�ในปี 

พ.ศ. ๒๕๕๒ อ�้งองิม�ตร� ๖๗ วรรค ๒ ของรฐัธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่ยงัพบปญัห�ระบบและโครงสร�้ง
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ในก�รจัดทำ�ร�ยง�น EIA / EHIA  ดังสถ�นก�รณ์ปัญห�ข้�งต้น แม้ว่�กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและ

สิ่งแวดล้อมได้จัดทำ�ร่�งแก้ไขพระร�ชบัญญัติส่งเสริมและรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ซึ่งมีเนื้อห�ในร่�งกฎหม�ยเกี่ยวกับก�รแก้ไขปรับปรุงระบบก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อมและ

สขุภ�พ แตไ่ม่ไดเ้ปน็ก�รแกไ้ขปรบัปรุงเพือ่ก�รปฎรูิปเชิงโครงสร้�งและระบบ EIA / EHIA (ขณะนีส้ำ�นกัง�น

คณะกรรมก�รกฤษฎีก�ได้ตรวจแก้ไขร่�งกฎหม�ยเสร็จแล้ว และอยู่ในระหว่�งข้ันตอนรอก�รเสนอให้

คณะรัฐมนตรีพิจ�รณ�) 

จึงนำ�ไปสู่ก�รมีมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ มติก�รปฏิรูประบบก�รวิเคร�ะห์

ผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อมและสุขภ�พ (EIA / EHIA) ซึ่งมีร�ยละเอียดของมติ ดังนี้

ข้อ ๑  รับรอง(ร่�ง)แนวท�งก�รปฏิรูปโครงสร้�งและระบบก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อม

และสขุภ�พต�มเอกส�รภ�คผนวกท�้ยมติน้ี เพือ่เปน็กรอบแนวท�งในก�รผลกัดันใหเ้กดิก�รปฏิรปูโครงสร�้ง

และระบบก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อมและสุขภ�พ ของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องต�มมติข้อ ๒ และ

ข้อ ๓

ข้อ ๒ ขอให้คณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ  เสนอต่อประธ�นรัฐสภ� คณะกรรมก�รปฏิรูปกฎหม�ย 

คณะกรรมก�รองค์ก�รอิสระด้�นส่ิงแวดล้อมและสุขภ�พ คณะกรรมก�รสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ กระทรวง

ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง พิจ�รณ�ใช้แนวท�งในข้อ ๑  เพ่ือผลักดัน

ก�รปฏิรูปโครงสร้�งและระบบก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อมและสุขภ�พ และเป็นแนวท�งในก�ร

ปรับปรุงพระร�ชบัญญัติส่งเสริมและรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๓ ขอให้คณะกรรมก�รสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ พิจ�รณ�จัดต้ัง “คณะอนุกรรมก�รปฏิรูปโครงสร้�ง

และระบบก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อมและสุขภ�พ” โดยมีผู้แทนจ�กภ�คส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

หน่วยง�นภ�ครัฐ  เช่น สำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 

กระทรวงส�ธ�รณสขุ สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รสขุภ�พแหง่ช�ต ิภ�คองคก์รพฒัน�เอกชน เชน่ สมชัช�องคก์ร

เอกชนด�้นก�รคุม้ครองทรพัย�กรธรรมช�ติและสิง่แวดลอ้ม คณะกรรมก�รประส�นง�นองค์กรพฒัน�เอกชน 

ภ�คเอกชน เช่น องค์กรธุรกิจเพ่ือก�รพัฒน�อย่�งย่ังยืน สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย และภ�คประช�ชน 

ร่วมอยู่ในคณะอนุกรรมก�รฯ  เพื่อนำ�แนวท�งก�รปฏิรูปโครงสร้�งและระบบก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบด้�น

สิ่งแวดล้อมและสุขภ�พในข้อ ๑ ไปดำ�เนินก�รแปลงสู่ก�รปฏิบัติ

ข้อ ๔ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นำ�แนวท�งก�รปฏิรูปฯ ต�มข้อ ๑ ท่ีเก่ียวข้องกับอำ�น�จหน้�ท่ี

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่ก�รปฏิบัติ  โดยกระบวนก�รมีส่วนร่วมของเครือข่�ยภ�คประช�สังคม

ขอ้ ๕ ขอให้เครือข่�ยภ�คประช�สังคม เครือข่�ยสมัชช�สุขภ�พ องค์กรชุมชน องค์กรพัฒน�เอกชนที่

เกีย่วขอ้ง หรือประช�ชนท่ีได้รับผลกระทบด�้นสิง่แวดลอ้มและสขุภ�พ และองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ รว่ม

กนัผลกัดนัก�รปฏริปูโครงสร�้งและระบบก�รวเิคร�ะหผ์ลกระทบด�้นสิง่แวดลอ้มและสขุภ�พต�มแนวท�งใน

ข้อ ๑ โดยอ�จผ่�นช่องท�งก�รดำ�เนินง�นของแต่ละเครือข่�ย / องค์กร และขอให้ คณะกรรมก�รส่ิงแวดล้อม

แห่งช�ติ คณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องให้ก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินง�น

ขอ้ ๖ ขอให้รัฐบ�ลเร่งรัดผลักดนัใหม้กี�รตร�กฎหม�ยองคก์รอสิระด�้นสิง่แวดลอ้มและสขุภ�พ (ต�ม

ม�ตร� ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนญูฯ พ.ศ. ๒๕๕๐) อย�่งเรง่ดว่น เพือ่ปกปอ้งคุม้ครองสิง่แวดลอ้มและ

สุขภ�พของประช�ชน

ข้อ ๗ ขอให้เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ต่อสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ 

ครั้งที่ ๖
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๒.๗.๒ ความก้าวหน้าการดำาเนินงาน

มตกิ�รปฏิรปูระบบก�รวเิคร�ะหผ์ลกระทบด้�นสิง่แวดลอ้มและสุขภ�พ (EIA / EHIA) เปน็มติสมชัช�

สขุภ�พแหง่ช�ตทิีไ่ด้รบัฉนัท�มตเิมือ่วนัท่ี ๒๐ ธนัว�คม พ.ศ. ๒๕๕๕ และมีคว�มก�้วหน้�ก�รดำ�เนินง�นต�ม

ลำ�ดับ ได้แก่

●● มติ คสช.เม่ือวันท่ี ๒๕ มกร�คม พ.ศ. ๒๕๕๖  เห็นชอบมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที่ ๕ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ และมอบหม�ยให้ ๑) เลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รสขุภ�พแหง่ช�ตแิจง้มตสิมชัช�สขุภ�พแหง่ช�ต ิ

ครั้งที่ ๕ ให้หน่วยง�นและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับทร�บ  เพื่อพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รในส่วนที่เกี่ยวข้องต�มที่

เห็นสมควรต่อไป และ ๒) มอบคณะกรรมก�รขับเคล่ือนติดต�มก�รดำ�เนินง�นต�มมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ 

(คมส.) พจิ�รณ�แสวงห�วธีิก�รผลกัดนัและขบัเคล่ือนมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ต ิคร้ังที ่๕ เพือ่ใหบ้รรลผุล

ต�มควรแก่กรณี ห�กเห็นว่�มติใดสมควรเสนอให้ คสช. พิจ�รณ� ให้เสนอ คสช. พิจ�รณ�ต่อไป

●● ประธ�นคณะกรรมก�รขับเคลื่อนและติดต�มก�รดำ�เนินง�นต�มมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ 

(คมส.) ถึง ประธ�น HIA Commission  เพื่อโปรดพิจ�รณ�ต�มที่เห็นสมควร

●● ก�รประชุมเชิงปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก�รขับเคลื่อนมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ  เมื่อวันที่ 

๒๘ ตุล�คม พ.ศ. ๒๕๕๖ สรุปส�ระสำ�คัญที่เป็นคว�มก้�วหน้�ก�รขับเคลื่อนมติฯ ดังนี้

๑) สำ�นักปลัดกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม ดำ�เนินก�รก�รปรับปรุง พ.ร.บ. 

ส่งเสริมและรักษ�คุณภ�พส่ิงแวดล้อมแห่งช�ต พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยสำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติ

และสิ่งแวดล้อม (สผ.) รับผิดชอบปรับปรุงให้ระบบของ EIA มีคว�มชัดเจนขึ้น และได้มีก�รนำ�มติไปเป็น

แนวท�งของก�รปรับระบบ EIA ในเร่ืองของกรอบระยะเวล� และก�รตดิต�ม แตก่ไ็มไ่ดน้ำ�ทกุข้อไปประกอบ

ก�รพิจ�รณ� เช่น กองทุนเนื่องจ�กหลักก�รเรื่องกองทุนยังไม่ชัดเจน

๒) คณะกรรมก�รปฏิรูปกฎหม�ย (คปก.) มีคำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมก�รปฏิรูปกฎหม�ยด้�น

ส่ิงแวดล้อม ทำ�ก�รศึกษ� ร่�ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ

ดำ�เนนิก�รปรบัปรุงแกไ้ข โดยพจิ�รณ�จ�กร�่งจำ�นวน ๓ ร�่ง ประกอบกนั คอื (๑) ร�่งของคณะกรรมก�ร

กฤษฎีก� (๒) ร่�งของกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม และ (๓) ร่�งของภ�คประช�ชน ซ่ึงสมัชช�

องค์กรเอกชนด้�นก�รคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ  ได้เข้�ชื่อเสนอ ๑ หม่ืนร�ยชื่อ 

เสนอไปที่สภ�ผู้แทนร�ษฎร 

๓) คกก.สิง่แวดลอ้มแหง่ช�ติ แตง่ตัง้ อนกุรรมก�รด�้นวชิ�ก�รเพือ่ศกึษ�แนวท�งก�รพฒัน�

ปรับปรุงระบบก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อม  มีรองน�ยกรัฐมนตรี (น�ยปลอดประสพ สุรัสวดี)

เป็นประธ�น มีองค์ประกอบของภ�คเอกชนม�ร่วมเป็นอนุกรรมก�รซึ่งเดิมไม่มี

๔) กรมส่งเสริมก�รปกครองท้องถ่ิน มีบทบ�ทหลัก ๒ ข้อ คือ (๑) นำ�ผลก�รศึกษ�ไปประกอบ

ก�รพิจ�รณ� และในเร่ืองท่ีต้องอนุมัติ  ต้องดูกฎหม�ยแม่ให้อำ�น�จแค่ไหน (๒) ส�ม�รถประช�สัมพันธ์ให้ท้อง

ถ่ิน ประช�ชนในพืน้ทีใ่หร้บัทร�บ จงึขอรับก�รสนับสนุนเอกส�รข้อมูลชุดคว�มรู้เพือ่ใหท้้องถิน่ได้ไปเผยแพร ่

๕) เครือข่�ยภ�คใต้ได้ทำ�ง�นสรุปบทเรียน ทำ�เอกส�รวิช�ก�ร ทำ�ง�นกับประช�ชนในพื้นท่ี

ที่เจอ EHIA กำ�ลังดำ�เนินก�รก�รจัดพิมพ์เอกส�รดังกล่�ว
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๖) เครือข่�ยภ�คประช�ชนได้ทำ�ง�นกับ สกว.  คือ  เรื่องม�ตร� ๖๗ วรรค ๒ ศึกษ�กติก� 

ข้อพิจ�รณ�ปรับปรุง  เรื่อง กรอบของก�รประเมินระยะเวล� 

๗) ข้อเสนอแนะแนวท�งก�รขับเคลื่อนมติ ได้แก่  (๑) ภ�คประช�สังคมส�ม�รถขับเคลื่อน

คู่ขน�น ไปกับก�รขับเคลื่อนในระดับนโยบ�ย (๒) ควรต้ังกลไกในรูปแบบคณะทำ�ง�นเพื่อขับเคลื่อนมตินี้ 

โดย สช.  เป็นผู้หนุนเสริมสนับสนุนก�รขับเคลื่อนต�มมติ  เช่น ก�รจัดเวที ก�รทำ�สื่อเผยแพร่  เป็นต้น

๒.๗.๓ การดำาเนินงานตามมติรายข้อ

ข้อ ๑  รับรอง(ร่�ง)แนวท�งก�รปฏิรูปโครงสร้�งและระบบก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบด้�น

สิ่งแวดล้อมและสุขภ�พต�มเอกส�รภ�คผนวกท้�ยมติน้ี  เพื่อเป็นกรอบแนวท�งในก�รผลักดัน

ให้เกิดก�รปฏิรูปโครงสร้�งและระบบก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อมและสุขภ�พ ของ

หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องต�มมติข้อ ๒ และข้อ ๓

ความก้าวหน้า 

สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มีมติรับรอง  เอกส�ร (ร่�ง) แนวท�งก�รปฏิรูป

โครงสร้�งและระบบวิเคร�ะห์ผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อมและสุขภ�พต�มที่เสนอ

ขอ้ ๒ ขอใหค้ณะกรรมก�รสุขภ�พแหง่ช�ติ  เสนอตอ่ประธ�นรัฐสภ� คณะกรรมก�รปฏริปู

กฎหม�ย คณะกรรมก�รองค์ก�รอิสระด้�นสิ่งแวดล้อมและสุขภ�พ คณะกรรมก�รสิ่งแวดล้อม

แห่งช�ติ กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง พิจ�รณ�ใช้

แนวท�งในข้อ ๑ เพือ่ผลกัดนัก�รปฏริปูโครงสร�้งและระบบก�รวเิคร�ะหผ์ลกระทบด�้นส่ิงแวดลอ้ม

และสขุภ�พ และเป็นแนวท�งในก�รปรบัปรงุพระร�ชบัญญตัสิง่เสรมิและรกัษ�คณุภ�พสิง่แวดลอ้ม

แห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๓๕

ความก้าวหน้า

๑. ก�รประชุมเชิงปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก�รขับเคลื่อนมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ  เมื่อวันที่ ๒๘ 

ตุล�คม พ.ศ. ๒๕๕๖ สรุปส�ระสำ�คัญที่เป็นคว�มก้�วหน้�ก�รขับเคลื่อนมติฯ ดังนี้

๑.๑ สำ�นักปลัดกระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม ดำ�เนินก�รก�รปรับปรุง พ.ร.บ. 

ส่งเสริมและรักษ�คุณภ�พส่ิงแวดล้อมแห่งช�ต พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยสำ�นักง�นนโยบ�ยและแผนทรัพย�กรธรรมช�ติ

และสิ่งแวดล้อม (สผ.) รับผิดชอบปรับปรุงให้ระบบของ EIA มีคว�มชัดเจนขึ้น และได้มีก�รนำ�มติไปเป็น

แนวท�งของก�รปรับระบบ EIA ในเรือ่งของกรอบระยะเวล� และก�รตดิต�ม แตก่ไ็มไ่ดน้ำ�ทกุข้อไปประกอบ

ก�รพิจ�รณ� เช่น กองทุนเนื่องจ�กหลักก�รเรื่องกองทุนยังไม่ชัดเจน

๑.๒ คณะกรรมก�รปฏิรูปกฎหม�ย (คปก.) มีคำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมก�รปฏิรูปกฎหม�ยด้�น

สิ่งแวดล้อม ทำ�ก�รศึกษ� ร่�ง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษ�คุณภ�พสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ

ดำ�เนินก�รปรับปรุงแก้ไข โดยพิจ�รณ�จ�กร่�งทั้งหมด ๓ ร่�ง ประกอบกัน คือ ๑) ร่�งของคณะกรรมก�ร
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๒. คณะอนกุรรมก�รปฏริปูโครงสร�้งและระบบก�รวเิคร�ะหผ์ลกระทบด�้นสิง่แวดลอ้มและสขุภ�พที่

แต่งต้ังโดยคณะกรรมก�รส่ิงแวดล้อมแห่งช�ติ ไม่ได้ใช้ข้อเสนอของสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ คร้ังท่ี ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เป็นกรอบแนวท�งในก�รปฏิรูปโครงสร้�งและระบบก�รวิเคร�ะห์ผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อมและสุขภ�พ

ข้อเสนอแนะ

ขอให ้สช. ดำ�เนนิก�รเสนอเอกส�รแนวท�งก�รปฏิรปูโครงสร�้งและระบบก�รวิเคร�ะหผ์ลกระทบด�้น

สิ่งแวดล้อมและสุขภ�พต่อคณะกรรมก�รสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติโดยเร็ว ภ�ยหลังมีก�รจัดตั้งรัฐบ�ล

ขอ้ ๔ ขอให้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ นำ�แนวท�งก�รปฏริปูฯ ต�มขอ้ ๑ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั

อำ�น�จหน้�ท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่ก�รปฏิบัติ  โดยกระบวนก�รมีส่วนร่วมของ

เครือข่�ยภ�คประช�สังคม

ความก้าวหน้า

กรมส่งเสริมก�รปกครองท้องถ่ิน มีบทบ�ทหลัก ๒ ข้อ คือ ๑) นำ�ผลก�รศึกษ�ไปประกอบก�รพิจ�รณ�

และในเร่ืองท่ีต้องอนุมัติ ซ่ึงต้องพิจ�รณ�จ�ก พ.ร.บ. กระจ�ยอำ�น�จฯ ว่�ให้อำ�น�จ อปท.ได้แค่ไหน ๒) ส�ม�รถ

ประช�สัมพันธ์ให้ท้องถิ่น และประช�ชนในพื้นที่ได้รับทร�บ 

ข้อ ๕ ขอให้เครือข่�ยภ�คประช�สังคม เครือข่�ยสมัชช�สุขภ�พ องค์กรชุมชน องค์กรพัฒน�

เอกชนท่ีเก่ียวข้อง หรือประช�ชนท่ีได้รับผลกระทบด้�นส่ิงแวดล้อมและสุขภ�พ และองค์กรปกครอง

สว่นท้องถิน่  ร่วมกนัผลกัดันก�รปฏริปูโครงสร�้งและระบบก�รวเิคร�ะหผ์ลกระทบด�้นสิง่แวดลอ้ม

และสุขภ�พต�มแนวท�งในข้อ ๑ โดยอ�จผ่�นช่องท�งก�รดำ�เนินง�นของแต่ละเครือข่�ย / องค์กร 

และขอให้ คณะกรรมก�รสิ่งแวดล้อมแห่งช�ติ คณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ และหน่วยง�นที่

เกี่ยวข้องให้ก�รสนับสนุนก�รดำ�เนินง�น

ความก้าวหน้า

๑. เครือข�่ยภ�คประช�สงัคมภ�คใตไ้ดจ้ดัทำ�เอกส�รวิช�ก�ร สรปุบทเรยีนก�รทำ�ง�นกบัภ�คประช�ชน

ในพื้นที่ที่เจอ EHIA (อยู่ระหว่�งกำ�ลังดำ�เนินก�รก�รจัดพิมพ์เอกส�ร)

๒. เครือข่�ยภ�คประช�ชนทำ�ง�นกับ สกว. คือ ประเด็น ม�ตร� ๖๗ วรรค ๒ ศึกษ�กติก� ข้อพิจ�รณ�

ปรับปรุง  เรื่อง กรอบของก�รประเมินระยะเวล�

๓. เม่ือวนัท่ี ๒๕ มกร�คม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะแพทยศ�สตร์ มห�วทิย�ลยัเชยีงใหม ่รว่มกบัสำ�นกัง�น

คณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ ลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือท�งวิช�ก�รเพื่อก�รจัดต้ังศูนย์วิจัยและ

ฝึกอบรมก�รประเมินผลกระทบด้�นสขุภ�พ ณ หอ้งประชมุบญุสมม�ร์ติน คณะแพทยศ�สตร ์มห�วทิย�ลัย

เชียงใหม่ ลงน�มโดย นพ. อำ�พล จินด�วัฒนะ  เลข�ธิก�ร สช. และ รศ. นพ วัฒน� น�ว�เจริญ คณบดี

คณะแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
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๔. เครือข�่ยภ�คประช�สงัคมท่ีเกีย่วข้องทกุภ�ค จดัประชมุปรกึษ�สมัมน�เชงิปฏิบตักิ�รจดัทำ�แผนก�ร

ขับเคลื่อนก�รดำ�เนินง�น เร่ือง “ปฏิรูประบบ / กระบวนก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รพัฒน�ประเทศอย่�งย่ังยืน” 

เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ กุมภ�พันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สำ�นักกล�งนักเรียนคริสเตียน กทม.

ข้อเสนอแนะ

๑. ภ�คประช�สังคมส�ม�รถขับเคลื่อนมติฯ คู่ขน�นไปกับก�รขับเคลื่อนในระดับนโยบ�ย

๒. ควรตั้งกลไกในรูปแบบคณะทำ�ง�นเพื่อขับเคลื่อนมตินี้  โดย สช.  เป็นผู้หนุนเสริมสนับสนุนก�ร

ขับเคลื่อนต�มมติ  เช่น ก�รจัดเวที ก�รทำ�สื่อเผยแพร่  เป็นต้น

ข้อ ๖ ขอให้รัฐบ�ลเร่งรัดผลักดันให้มีก�รตร�กฎหม�ยองค์กรอิสระด้�นสิ่งแวดล้อมและ

สุขภ�พ (ต�มม�ตร� ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๕๐) อย่�งเร่งด่วน เพื่อปกป้อง

คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสุขภ�พของประช�ชน

ความก้าวหน้า

กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม กำ�ลังศึกษ�และจัดทำ�ร่�งกฎหม�ยองค์กรอิสระด้�น

สิ่งแวดล้อมและสุขภ�พ (ต�มม�ตร� ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๕๐) ฉบับใหม่  ไม่ได้

ผลกัดนัร�่งกฎหม�ยองคก์รอสิระด�้นสิง่แวดลอ้มและสขุภ�พฉบบัทีผ่�่นคว�มเหน็ชอบจ�กสภ�ผู้แทนร�ษฎร 

ซึ่งเป็นฉบับที่เป็นข้อเสนอจ�กคณะกรรมก�รแก้ไขปัญห�ก�รปฏิบัติต�มรัฐธรรมนูญ ม�ตร� ๖๗ วรรคสอง 

(คณะกรรมก�รสี่ฝ่�ย)

ปัญหาและอุปสรรค

ร่างกฎหม�ยองค์กรอิสระด้�นสิ่งแวดล้อมและสุขภ�พฉบับจัดทำ�ข้ึนใหม่โดยก�รดำ�เนินง�นของ

กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม มีแนวคิดและเนื้อห�ไม่สอดคล้องกับร่�งกฎหม�ยฉบับที่เป็น

ข้อเสนอจากคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗ วรรคสอง (คณะกรรมการ

ส่ีฝ่าย) ซึ่งจะไม่ได้รับการยอมรับจากภาคประชาชน และภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องที่ได้ร่วมยกร่างกฎหมาย

ออกมาภายใต้กระบวนการทำางานของคณะกรรมการสี่ฝ่าย

ข้อ ๗ ขอให้เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ต่อสมัชช�สุขภ�พ

แห่งช�ติ ครั้งที่ ๖

ความก้าวหน้า

ได้จัดให้มีก�รร�ยง�นต่อสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในระหว่�งวันที่ ๒๖ – ๒๘ 

มีน�คม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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๒.๘  มติการพฒันากลไกและกระบวนการทีส่ามารถรบัมอืผลกระทบดา้นสขุภาพจากการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอาหารและสินค้าเกษตร

๒.๘.๑ สถานการณ์ความเป็นมา

คว�มสำ�คัญและผลกระทบด้�นเศรษฐกิจจ�กก�รค้�อ�ห�รและสินค้�เกษตรท่ีเป็นอ�ห�รต่อประเทศไทย 

ไดแ้ก ่๑) ก�รผลติสนิค�้เกษตรและอตุส�หกรรมอ�ห�รและเครือ่งดืม่คดิเปน็สัดสว่นทีส่งูในระบบเศรษฐกจิ

ของประเทศ ดังจะเห็นได้จ�ก บัญชีประช�ช�ติปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งร�ยง�นว่�ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

(Gross Domestic Product : GDP) ของประเทศไทย ณ ร�ค�ประจำ�ปีมีมูลค่� ๑๐.๘ ล้�นล้�นบ�ท ผลิตภัณฑ์

มวลรวมประช�ช�ติเฉล่ียต่อคน (per capita GNP) ๑๕๓,๙๕๒ บ�ท และมีร�ยได้ประช�ช�ติ (National 

Income : NI) ประม�ณ ๗.๗ ล้�นล้�นบ�ท จ�กโครงสร้�งก�รผลิตของประเทศไทย  ในระหว่�งปี พ.ศ. 

๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ๒) อ�ห�รท่ีผลติจ�กภ�คเกษตรมสีดัสว่นเฉลีย่รอ้ยละ ๑๐ ในขณะทีก่�รผลติอตุส�หกรรม

คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของ GDP และในภ�คก�รผลิตอุตส�หกรรมดังกล่�ว หมวดอ�ห�รและเคร่ืองด่ืมมีสัดส่วน

ประม�ณหน่ึงในห้�ของก�รผลิตภ�คน้ีท้ังหมด และ ๓) ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ก�รค้�ของประเทศไทยมีมูลค่�ประม�ณ 

๑๕ ล�้นล�้นบ�ท (๔.๕๗ แสนล�้นเหรยีญสหรฐั) โดยมลูค�่ก�รค�้กับกลุม่อ�เซยีนซึง่เปน็กลุม่ประเทศคูค่�้

ท่ีสำ�คัญของไทยอันดับหน่ึง ซ่ึงคิดเป็นหน่ึงในห้�ของก�รค้�ของไทยท้ังหมด โดยไทยได้ดุลก�รค้�จ�กกลุ่มอ�เซียน 

(มูลค่�ส่งออกม�กกว่�นำ�เข้�) ไทยส่งออกไปประเทศสิงคโปร์ และนำ�เข้�จ�กประเทศม�เลเซียสูงสุด ทั้งนี้

สินค้�ส่งออกอันดับหน่ึงได้แก่ นำ�้มันสำ�เร็จรูป โดยในกลุ่มสินค้�เกษตรส่งออกคือ นำ�้ต�ลทร�ย (อันดับ ๑๐) 

และมูลค่�ก�รค้�ระหว่�งกันมีแนวสูงขึ้น 

ก�รค้�ในอ�เซียนและคว�มตกลงที่เกี่ยวข้องกับอ�ห�รและสินค้�เกษตรที่เป็นอ�ห�ร ประกอบด้วย 

(ก) สทิธปิระโยชนด์�้นภ�ษศีลุก�กร (ข) ม�ตรฐ�น กฎระเบยีบท�งเทคนคิ และ ม�ตรก�รสขุอน�มยัและ

สุขอน�มัยพืช (ค) คว�มตกลงอื่นๆ ที่อ�จมีผลกระทบต่อก�รค้�อ�ห�รและสินค้�เกษตรที่เป็นอ�ห�ร (ง) 

คว�มไม่ปลอดภัยและก�รตรวจสอบอ�ห�รและสินค้�เกษตรที่เป็นอ�ห�ร

คว�มสูญเสียและผลกระทบต่อสุขภ�พจ�กอ�ห�รไม่ปลอดภัย พบว่�อ�ห�รที่ไม่ปลอดภัยส�ม�รถ

ทำ�ให้ผูบ้รโิภคอ�ห�รนัน้ปว่ย โดยเกดิพษิตอ่สขุภ�พทัง้เฉียบพลนัและเรือ้รงั (food - borne diseases) และ

อ�จถึงแก่ชีวิต 

การดำาเนินการเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยในประเทศไทย คณะกรรมก�รอ�ห�รแห่งช�ติเป็นองค์กร

ที่กำ�หนดนโยบ�ยและยุทธศ�สตร์ด้�นอ�ห�รของประเทศไทยทั้งระบบซ่ึงเป็นไปต�มพระร�ชบัญญัติ

คณะกรรมก�รอ�ห�รแห่งช�ติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และคณะกรรมก�รฯได้จัดทำ�กรอบยุทธศ�สตร์ก�รจัดก�รด้�น

อ�ห�รอย�่งบรูณ�ก�รแลว้เสรจ็เมือ่เดอืนตลุ�คม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยกรอบยุทธศ�สตรฯ์ดงักล�่วประกอบดว้ย 

๔ ยุทธศ�สตร์หลักคือ ๑) ยุทธศ�สตร์ด้�นคว�มม่ันคงอ�ห�ร ๒) ด้�นคุณภ�พและคว�มปลอดภัยอ�ห�ร 

๓) ด้�นอ�ห�รศึกษ� และ ๔) ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร นอกจ�กน้ี ประเทศไทยยังมีหน่วยง�นท่ีกำ�กับดูแล

ด้�นคว�มปลอดภัยของอ�ห�รจ�กหล�ยกระทรวง ทบวง กรม ภ�ยใต้พระร�ชบัญญัติท่ีอยู่ในคว�มรับผิดชอบ 

จ�กก�รวิเคร�ะห์ระบบก�รจัดก�รและระบบกำ�กับดูแลคว�มปลอดภัยด้�นอ�ห�รของประเทศไทย พบว่� 

หน่วยง�นท่ีกำ�กับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนด้�นคว�มปลอดภัยของอ�ห�รเหล่�นั้น  คือ ๑) กระทรวง

ส�ธ�รณสขุ (หนว่ยง�นสว่นกล�ง ไดแ้ก ่สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รอ�ห�รและย� กรมวทิย�ศ�สตร์ก�รแพทย ์

กรมอน�มัย กรมควบคุมโรค และหน่วยง�นส่วนภูมิภ�คและท้องถิ่น  ได้แก่ สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัด 

สำ�นักง�นสุขภ�พชุมชน) โดยล่�สุดกระทรวงส�ธ�รณสุขจัดต้ังสำ�นักส่งเสริมและสนับสนุนอ�ห�รปลอดภัย 
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เพือ่บรูณ�ก�รด้�นอ�ห�รปลอดภัยของกระทรวงส�ธ�รณสขุทัง้หมด ๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(ไดแ้ก ่

สำ�นกัง�นม�ตรฐ�นสนิค�้เกษตรและอ�ห�รแหง่ช�ต ิกรมวิช�ก�รเกษตร กรมสง่เสรมิก�รเกษตร กรมประมง 

กรมปศุสัตว์ และกรมก�รข้�ว) ๓) กระทรวงอุตส�หกรรม (ได้แก่ กรมโรงง�นอุตส�หกรรม สำ�นักง�น

ม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์อุตส�หกรรม กรมส่งเสริมอุตส�หกรรม สำ�นักง�นเศรษฐกิจอุตส�หกรรม และสถ�บัน

อ�ห�ร) ๔) กระทรวงพ�ณิชย์ (กรมก�รค้�ต่�งประเทศ) ๕) กระทรวงก�รคลัง (กรมศุลก�กร) ๖) กระทรวง

คมน�คม (กรมก�รขนส่งท�งบก) และ ๗) สำ�นักง�นคณะกรรมก�รคุ้มครองผู้บริโภค 

สำ�หรับหน่วยง�นหลักท่ีกำ�กับดูแลด้�นคว�มปลอดภัยของอ�ห�รท่ีนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศ คือ กระทรวง

ส�ธ�รณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่เนื่องจ�กหน่วยง�นเหล่�นี้มีพระร�ชบัญญัติที่กำ�กับดูแล

ด้�นม�ตรฐ�นและคว�มปลอดภัยต�มบทบ�ทหน้�ท่ีและภ�รกิจของตนเอง จึงทำ�ให้เกิดก�รทับซ้อนของภ�รกิจ 

และยังพบว่�กฎหม�ยมีช่องว่�ง  ซ่ึงไม่ครอบคลุมอ�ห�รและสินค้�เกษตรที่เป็นอ�ห�รบ�งกลุ่ม นอกจ�กนี้

ก�รกำ�กับดูแลมีกลไกหล�กหล�ยขึ้นกับคว�มเสี่ยงของกลุ่ม / ประเภทอ�ห�รเหล่�น้ัน  เป็นผลให้อ�ห�รและ

สินค้�เกษตรที่เป็นอ�ห�รบ�งส่วนไม่ต้องถูกควบคุมกำ�กับก่อนออกสู่ตล�ด แต่จะถูกกำ�กับดูแลด้วยระบบ

ภ�ยหลังออกสู่ตล�ดแล้ว

จ�กยุทธศ�สตร์หลักท้ัง ๔ ด้�นของกรอบยุทธศ�สตร์ก�รจัดก�รอ�ห�รของประเทศไทยโดยคณะกรรมก�ร

อ�ห�รแหง่ช�ตินัน้  ยุทธศ�สตร์ด้�นคณุภ�พและคว�มปลอดภยัอ�ห�ร และอ�ห�รศกึษ�สมัพนัธก์บัประเด็น

คว�มปลอดภัยของอ�ห�รและสินค�้เกษตรทีเ่ปน็อ�ห�รภ�ยใต้ประช�คมอ�เซยีน ขณะน้ีคณะกรรมก�รฯ เริม่

ก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ด้วยก�รทำ�ง�นของคณะอนุกรรมก�รชุดต่�งๆ นอกจ�กนี้ แต่ละหน่วยง�นจะมี

ยุทธศ�สตร์ก�รดำ�เนินง�นของตนเอง ซึ่งจะมีคว�มสอดคล้องกับภ�พรวมของกรอบยุทธศ�สตร์ช�ติ และ

ต�มบทบ�ทหน้�ที่แห่งพระร�ชบัญญัติที่หน่วยง�นรับผิดชอบ

จ�กประเด็นภ�ยใต้ก�รค้�ระหว่�งประเทศ และผลกระทบต่อสุขภ�พจ�กก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน

ซึ่งมีเป้�หม�ยคว�มเป็นหนึ่งเดียว มีก�รเคลื่อนย้�ยของสินค้�ท่ีสะดวกข้ึน  จึงทำ�ให้มีก�รนำ�เข้�และส่งออก

อ�ห�รและสินค้�เกษตรท่ีเป็นอ�ห�รม�กข้ึน มีโอก�สท่ีอ�ห�รท่ีไม่ปลอดภัยปะปนเข้�ม�เพ่ิมข้ึน ในขณะเดียวกัน 

ก�รทีจ่ะทำ�ให้เกดิอ�ห�รท่ีปลอดภัยนัน้ ตอ้งประกอบไปดว้ย ก�รศกึษ�คว�มเสีย่งทีจ่ะเกดิอ�ห�รไมป่ลอดภยั 

ก�รสร�้ง / พฒัน�ระบบทีจ่ะชว่ยก�รตรวจสอบเพือ่ประเมนิคว�มเสีย่ง ปอ้งกนัคว�มไมป่ลอดภยั ผูผ้ลติและ

ผู้บริโภคทร�บและตระหนักถึงคว�มเสี่ยงและปัญห�คว�มไม่ปลอดภัยเหล่�นั้น และตระหนักถึงก�รผลิต

อ�ห�รคุณภ�พและมีคว�มปลอดภัย ผู้บริโภคมีโอก�สเรียนรู้และมีคว�มรู้เกี่ยวกับคว�มเสี่ยงและคว�ม

ไม่ปลอดภัยร่วมกับหน่วยง�นต่�ง ๆ ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเกิดคว�มเข้�ใจ มีวิจ�รณญ�ณและคว�มส�ม�รถ

ที่จะเลือกอ�ห�รที่มีคุณภ�พและปลอดภัยเพื่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยเป็นก�รเรียนรู้ด้วยตนเอง

จ�กก�รลงมือปฏิบัติ และก�รมีข้อมูลที่ส�ม�รถช่วยให้ติดต�มปัญห�และแก้ไขปัญห�ได้อย่�งเป็นระบบ 

ถูกต้อง และใช้ประโยชน์ได้อย่�งทันท่วงที 

จึงนำ�ไปสูก่�รมีมติสมัชช�สขุภ�พแหง่ช�ต ิครัง้ที ่๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ มตกิ�รพฒัน�กลไกและกระบวนก�ร

ที่ส�ม�รถรับมือผลกระทบด้�นสุขภ�พจ�กก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน  โดยเฉพ�ะอ�ห�รและสินค้�เกษตร 

ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ขอให้คณะกรรมก�รอ�ห�รแห่งช�ติ หน่วยง�นท่ีกำ�กับดูแล และหน่วยง�นท่ีส่งเสริม

สนับสนุนด้�นคุณภ�พและคว�มปลอดภัยของอ�ห�รและสินค้�เกษตรที่เป็นอ�ห�ร กำ�หนดให้มีนโยบ�ย

และแผนดำ�เนินง�นที่ชัดเจนเพื่อเตรียมคว�มพร้อมรองรับก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน ดังนี้

ข้อ ๑.๑ เพิ่มคว�มเข้มข้นของม�ตรก�รในก�รตรวจสอบกำ�กับดูแล  โดยก�รพัฒน�ระบบ
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ก�รตรวจสอบกำ�กับดูแล เพิ่มจุดตรวจสอบอ�ห�รและสินค้�เกษตรที่เป็นอ�ห�รที่ผลิตและนำ�เข้� และเพิ่ม

คว�มถ่ีและคว�มครอบคลุมในก�รตรวจสอบให้สอดคล้องกับระดับคว�มเส่ียงตลอดห่วงโซ่อ�ห�รในสินค้�น้ัน 

ข้อ ๑.๒ เพ่ิมก�รลงทุนและสนับสนุนขีดคว�มส�ม�รถของบุคล�กร  ผู้เชี่ยวช�ญร่วมถึงก�ร

พฒัน�ทักษะท�งภ�ษ� เพิม่สมรรถนะหอ้งปฏบิติัก�ร ตลอดจนก�รจดัห�เครือ่งมอือปุกรณท์ีม่ปีระสทิธภิ�พ 

ทันสมัยอย่�งเพียงพอและกระจ�ยทั่วถึง

ขอ้ ๑.๓ ในก�รตัง้คณะกรรมก�ร คณะอนุกรรมก�ร และคณะทำ�ง�นต�่งๆ ทกุระดบัท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัคว�มปลอดภัยอ�ห�ร ให้คำ�นงึถงึก�รจดัใหม้ผีูแ้ทนภ�คประช�สงัคมทีเ่ปน็องคก์รผูบ้รโิภค ผูแ้ทนชมุชน 

นักวิช�ก�ร และ ผู้แทนจ�กภ�คเอกชน ร่วมเป็นองค์ประกอบในสัดส่วนท่ีเท่�กัน  ท้ังน้ีก�รคัดเลือกทุกภ�คส่วน 

ต้องเป็นไปอย่�งโปร่งใสและเป็นธรรม

ข้อ ๑.๔ พัฒน�ระบบก�รวิเคร�ะห์คว�มเส่ียง ด้�นคว�มปลอดภัยอ�ห�ร คุณภ�พและม�ตรฐ�น

ของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับส�กล 

ข้อ ๒ ขอให้หน่วยง�นท่ีตรวจสอบ กำ�กับดูแลก�รผลิต นำ�เข้�อ�ห�รและสินค้�เกษตรท่ีเป็นอ�ห�ร 

รวมถึงผู้ผลิตอ�ห�รและสินค้�ฯ ดังกล่�วให้คว�มสำ�คัญกับระบบก�รประกันคุณภ�พต�มม�ตรฐ�นท่ีเหม�ะสม 

ได้แก่ หลักก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรท่ีดี หลักก�รปฏิบัติท�งก�รผลิตท่ีดี  ระบบก�รวิเคร�ะห์อันตร�ยและ

จดุวกิฤตท่ีต้องควบคมุ  เพ่ือรับประกนัคว�มปลอดภยัของผู้บรโิภค ทัง้น้ีให้รวมถงึ ระบบก�รตรวจสอบสนิค�้

หรือใบรับรองจ�กแหล่งผลิตต้นท�งในประเทศที่ผลิต และกระบวนก�รผลิตอ�ห�รฮ�ล�ล 

ข้อ ๓ ขอให้กระทรวงส�ธ�รณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยง�นหลัก  ร่วมกับ

หน่วยง�นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พัฒน�กลไกเพื่อบูรณ�ก�รข้อมูลคว�มปลอดภัยด้�นอ�ห�ร ให้เป็นเอกภ�พ 

ทันต่อสถ�นก�รณ์ เข้�ถึงได้ง่�ย และต้องมีก�รเช่ือมโยงข้อมูลคว�มปลอดภัยของอ�ห�รในกลุ่มประเทศอ�เซียน 

เพื่อก�รเตรียมคว�มพร้อมรองรับก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน  รวมทั้งก�รเผยแพร่ประช�สัมพันธ์ข้อมูล

ต่อส�ธ�รณะ อย่�งมีประสิทธิภ�พ ตลอดจนก�รให้คว�มรู้แก่ผู้บริโภค  เช่น คว�มรู้เกี่ยวกับฉล�กอ�ห�ร 

เพื่อให้ประช�ชนมีคว�มรู้ และบริโภคได้อย่�งปลอดภัย 

ข้อ ๔ ขอให้กระทรวงมห�ดไทยมอบหม�ยให้ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดแต่งต้ังคณะกรรมก�รอ�ห�ร

ปลอดภัยในระดับพื้นที่ หรือทบทวน หรือจัดให้มีระบบ กลไกก�รพัฒน�กระบวนก�ร รวมทั้งจัดทำ�แผน

ยุทธศ�สตร์ที่ส�ม�รถรับมือผลกระทบด้�นสุขภ�พจ�กอ�ห�รและสินค้�เกษตรที่เป็นอ�ห�ร  โดยคำ�นึงถึง

บริบทด�้นวัฒนธรรม ศ�สน� ในพืน้ท่ี  เช่น อ�ห�รฮ�ล�ล จ�กก�รเข้�สูป่ระช�คมอ�เซียน โดยใหม้สีว่นรว่ม

จ�กผู้ทรงคุณวุฒิ ภ�คประช�ชนและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ก�รคัดเลือกต้องเป็นไปอย่�งโปร่งใสและ

เป็นธรรม รวมทั้งมีก�รกำ�กับติดต�มประเมินผลอย่�งต่อเนื่อง

ในกรณีท่ีมีคว�มจำ�เป็นต้องทำ�ง�นระหว่�งจังหวัด ขอให้มีกลไกก�รทำ�ง�นในรูปแบบกลุ่มจังหวัด

ต�มคว�มเหม�ะสม 

ข้อ ๕ ขอให้สถ�บันก�รศึกษ� หน่วยง�นวิจัย และหน่วยง�นสนับสนุนทุนวิจัยท่ีเก่ียวข้อง  ร่วมกับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรชุมชนในท้องถ่ิน ให้คว�มสำ�คัญในก�รส่งเสริมและสนับสนุนก�รศึกษ�วิจัย

ผลกระทบจ�กก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับคว�มปลอดภัยด้�นอ�ห�รและสินค้�เกษตร

ที่เป็นอ�ห�ร ทั้งท�งด้�น สุขภ�พ  วิทย�ศ�สตร์  เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ศ�สน� และวัฒนธรรม 

รวมถึงก�รเผยแพร่ไปยังหน่วยง�นหลักที่เกี่ยวข้อง  เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 
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ข้อ ๖ ขอให้หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถ และพัฒน�ให้เกษตรกรผู้ผลิตอ�ห�รและ

สินค้�เกษตรที่เป็นอ�ห�ร ส�ม�รถตรวจสอบคุณภ�พและม�ตรฐ�น คว�มปลอดภัยได้ด้วยตนเอง

ข้อ ๗ ขอให้เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ  ร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ต่อสมัชช�สุขภ�พ

แห่งช�ติ ครั้งที่ ๖

๒.๘.๒ ความก้าวหน้าการดำาเนินงาน 

มติก�รพัฒน�กลไกและกระบวนก�รท่ีส�ม�รถรับมือผลกระทบด้�นสุขภ�พจ�กก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน 

โดยเฉพ�ะอ�ห�รและสินค้�เกษตร เป็นมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ที่ได้รับฉันท�มติเมื่อวันที่ ๒๐ ธันว�คม 

พ.ศ. ๒๕๕๕ และมีคว�มก้�วหน้�ก�รดำ�เนินง�นต�มลำ�ดับ ได้แก่

●● มต ิคสช. เมือ่วนัที ่๒๕ มกร�คม ๒๕๕๖ เหน็ชอบ มตสิมชัช�สขุภ�พแหง่ช�ต ิครัง้ที ่๕ พ.ศ. 

๒๕๕๕ และมอบหม�ยให้ ๑) เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติแจ้งมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ 

ครั้งที่ ๕ ให้หน่วยง�นและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับทร�บ  เพื่อพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รในส่วนที่เกี่ยวข้องต�มที่

เห็นสมควรต่อไป และ ๒) มอบคณะกรรมก�รขับเคล่ือนติดต�มก�รดำ�เนินง�นต�มมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ 

(คมส.) พจิ�รณ�แสวงห�วธีิก�รผลกัดนัและขบัเคล่ือนมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ต ิคร้ังที ่๕ เพือ่ใหบ้รรลผุล

ต�มควรแก่กรณี ห�กเห็นว่�มติใดสมควรเสนอให้ คสช. พิจ�รณ� ให้เสนอ คสช. พิจ�รณ�ต่อไป

●● สำ�นกัง�นม�ตรฐ�นสนิค�้เกษตรและอ�ห�รแหง่ช�ต ิ(มกอช.) ในฐ�นะเลข�นกุ�รของด�้นก�ร

จัดทำ�ม�ตรฐ�น ร่วมกับท�งอ�เซียน ได้พย�ย�มจัดทำ�ม�ตรฐ�นของอ�เซียนข้ึนม�เช่นม�ตรฐ�นของด้�นพืชสวน 

หรือด้�นคว�มปลอดภัยได้ทำ� asean MRL ซ่ึงตอนน้ีกำ�หนดค่�ประม�ณ ๘๐๐ กว่�ค่�แล้ว นอกจ�กน้ี มกอช. 

ในฐ�นะได้ถูกมอบหม�ยให้ทำ� asean  food  setting network ซึ่งเป็นช่องท�งหนึ่งท�งเว็บไซต์ ที่ส�ม�รถ

แลกเปลี่ยนคว�มรู้หรือสถ�นก�รณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับด้�นอ�ห�รในอ�เซียนขึ้น  ได้เริ่มดำ�เนินง�นประม�ณ 

๓ ปีที่แล้วเพื่อรองรับประช�คมอ�เซียน

●● กระทรวงพ�ณิชย์  ได้ทำ�กลไกก�รส่งเสริมก�รค้�เกษตรอินทรีย์ไทยใน ๔ ด้�น ประกอบด้วย 

ก�รพัฒน�ผู้ประกอบก�ร ก�รขย�ยตล�ดทั้งในและต่�งประเทศ ก�รสร้�งมูลค่�สินค้� และก�รสนับสนุน

สร�้งส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกท�งก�รค�้ นอกจ�กน้ี กระทรวงพ�ณชิยย์งัเปน็หน่วยง�นทีเ่กีย่วข้องกบัม�ตรก�ร

สุขอน�มัยและสุขอน�มัยพืช (Sanitary  and Phytosanitary Measures - SPS)  เน้นส่วนของสินค้�นำ�เข้� 

มีก�รกำ�หนดม�ตรก�รของไทยและดำ�เนินก�รขึ้นทะเบียนหรือรับรองโดยกรมก�รค้�ต่�งประเทศ  รวมท้ัง

ศึกษ�ม�ตรก�รให้คว�มรู้แก่ผู้ประกอบก�รด้�น SPS 
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๒.๘.๓ การดำาเนินงานตามมติรายข้อ

ขอ้ ๑ ขอใหค้ณะกรรมก�รอ�ห�รแหง่ช�ต ิหนว่ยง�นทีก่ำ�กบัดูแล และหน่วยง�นทีส่ง่เสริม

สนับสนุนด้�นคุณภ�พและคว�มปลอดภัยของอ�ห�รและสินค้�เกษตรท่ีเป็นอ�ห�ร กำ�หนดให้

มีนโยบ�ยและแผนดำ�เนินง�นท่ีชัดเจน  เพื่อเตรียมคว�มพร้อมรองรับก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน 

ดังนี้

ขอ้ ๑.๑ เพิม่คว�มเขม้ขน้ของม�ตรก�รในก�รตรวจสอบกำ�กบัดแูล โดยก�รพฒัน�ระบบ

ก�รตรวจสอบกำ�กับดูแล  เพิ่มจุดตรวจสอบอ�ห�รและสินค้�เกษตรที่เป็นอ�ห�รที่ผลิตและนำ�เข้� 

และเพิม่คว�มถีแ่ละคว�มครอบคลมุในก�รตรวจสอบใหส้อดคลอ้งกบัระดบัคว�มเสีย่งตลอดหว่งโซ่

อ�ห�รในสินค้�นั้น

ข้อ ๑.๒ เพิ่มก�รลงทุนและสนับสนุนขีดคว�มส�ม�รถของบุคล�กร ผู้เชี่ยวช�ญร่วมถึง

ก�รพฒัน�ทกัษะท�งภ�ษ�  เพิม่สมรรถนะหอ้งปฏบิติัก�ร ตลอดจนก�รจดัห�เครือ่งมอือปุกรณท์ีม่ี

ประสิทธิภ�พ ทันสมัยอย่�งเพียงพอและกระจ�ยทั่วถึง

ข้อ ๑.๓ ในก�รต้ังคณะกรรมก�ร คณะอนุกรรมก�ร และคณะทำ�ง�นต่�งๆ ทุกระดับ

ที่เกี่ยวข้องกับคว�มปลอดภัยอ�ห�ร ให้คำ�นึงถึงก�รจัดให้มีผู้แทนภ�คประช�สังคมที่เป็นองค์กร

ผู้บริโภค ผู้แทนชุมชน นักวิช�ก�ร และ ผู้แทนจ�กภ�คเอกชน ร่วมเป็นองค์ประกอบในสัดส่วน

ที่เท่�กัน ทั้งนี้ก�รคัดเลือกทุกภ�คส่วน ต้องเป็นไปอย่�งโปร่งใสและเป็นธรรม

ข้อ ๑.๔ พัฒน�ระบบก�รวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยง  ด้�นคว�มปลอดภัยอ�ห�ร  คุณภ�พและ

ม�ตรฐ�นของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับส�กล

ขอ้ ๒ ขอใหห้นว่ยง�นท่ีตรวจสอบ กำ�กบัดูแลก�รผลติ นำ�เข้�อ�ห�รและสนิค้�เกษตรทีเ่ปน็

อ�ห�ร รวมถึงผู้ผลิตอ�ห�รและสินค้�ฯดังกล่�วให้คว�มสำ�คัญกับระบบก�รประกันคุณภ�พต�ม

ม�ตรฐ�นที่เหม�ะสม ได้แก่ หลักก�รปฏิบัติท�งก�รเกษตรที่ดี หลักก�รปฏิบัติท�งก�รผลิตที่ดี 

ระบบก�รวเิคร�ะห์อนัตร�ยและจดุวกิฤตทีต่อ้งควบคมุ เพือ่รบัประกนัคว�มปลอดภยัของผูบ้รโิภค 

ทั้งนี้ให้รวมถึง  ระบบก�รตรวจสอบสินค้�หรือใบรับรองจ�กแหล่งผลิตต้นท�งในประเทศที่ผลิต 

และกระบวนก�รผลิตอ�ห�รฮ�ล�ล

ข้อ ๓ ขอให้กระทรวงส�ธ�รณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นหน่วยง�นหลัก 

ร่วมกับหน่วยง�นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พัฒน�กลไกเพื่อบูรณ�ก�รข้อมูลคว�มปลอดภัยด้�นอ�ห�ร 

ให้เป็นเอกภ�พ ทันต่อสถ�นก�รณ ์เข�้ถงึได้ง�่ย และตอ้งมกี�รเชือ่มโยงขอ้มลูคว�มปลอดภยัของ

อ�ห�รในกลุ่มประเทศอ�เซียน เพ่ือก�รเตรียมคว�มพร้อมรองรับก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน รวมท้ัง

ก�รเผยแพร่ประช�สัมพันธ์ข้อมูลต่อส�ธ�รณะ อย่�งมีประสิทธิภ�พ ตลอดจนก�รให้คว�มรู้แก่

ผูบ้ริโภค เช่น คว�มรู้เกีย่วกบัฉล�กอ�ห�ร เพือ่ใหป้ระช�ชนมคีว�มรู้ และบรโิภคไดอ้ย�่งปลอดภัย
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ความก้าวหน้า

สำ�นักง�นม�ตรฐ�นสินค้�เกษตรและอ�ห�รแห่งช�ติ (มกอช.) ในฐ�นะเลข�นุก�รของด้�นก�รจัดทำ�

ม�ตรฐ�น  ร่วมกับท�งอ�เซียน ได้พย�ย�มจัดทำ�ม�ตรฐ�นของอ�เซียนข้ึนม�เช่นม�ตรฐ�นของด้�นพืชสวน 

หรือด้�นคว�มปลอดภัยได้ทำ� asean MRL ซ่ึงตอนน้ีกำ�หนดค่�ประม�ณ ๘๐๐ กว่�ค่�แล้ว นอกจ�กน้ี มกอช. 

ในฐ�นะได้ถูกมอบหม�ยให้ทำ� asean  food  setting network ซึ่งเป็นช่องท�งหนึ่งท�งเว็บไซต์ ที่ส�ม�รถ

แลกเปลี่ยนคว�มรู้หรือสถ�นก�รณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับด้�นอ�ห�รในอ�เซียนขึ้น  ได้เริ่มดำ�เนินง�นประม�ณ 

๓ ปีที่แล้วเพื่อรองรับประช�คมอ�เซียน

ขอ้ ๔ ขอใหก้ระทรวงมห�ดไทยมอบหม�ยใหผู้ว้�่ร�ชก�รจงัหวดัแตง่ตัง้คณะกรรมก�รอ�ห�ร

ปลอดภัยในระดับพื้นที่ หรือทบทวน หรือจัดให้มีระบบ กลไกก�รพัฒน�กระบวนก�ร รวมทั้งจัด

ทำ�แผนยุทธศ�สตร์ท่ีส�ม�รถรับมอืผลกระทบด�้นสขุภ�พจ�กอ�ห�รและสนิค�้เกษตรทีเ่ปน็อ�ห�ร 

โดยคำ�นึงถึงบริบทด้�นวัฒนธรรม ศ�สน� ในพื้นที่  เช่น อ�ห�รฮ�ล�ล จ�กก�รเข้�สู่ประช�คม

อ�เซียน โดยให้มีส่วนร่วมจ�กผู้ทรงคุณวุฒิ ภ�คประช�ชนและหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ีก�รคัด

เลือกต้องเป็นไปอย่�งโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งมีก�รกำ�กับติดต�มประเมินผลอย่�งต่อเนื่อง

ในกรณีที่มีคว�มจำ�เป็นต้องทำ�ง�นระหว่�งจังหวัด ขอให้มีกลไกก�รทำ�ง�นในรูปแบบกลุ่ม

จังหวัดต�มคว�มเหม�ะสม

ข้อ ๕ ขอให้สถ�บันก�รศึกษ� หน่วยง�นวิจัย และหน่วยง�นสนับสนุนทุนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชนในท้องถิ่น  ให้คว�มสำ�คัญในก�รส่งเสริมและ

สนับสนุนก�รศึกษ�วิจัยผลกระทบจ�กก�รเข้�สู่ประช�คมอ�เซียน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคว�ม

ปลอด ภยัด�้นอ�ห�รและสนิค�้เกษตรทีเ่ปน็อ�ห�ร ทัง้ท�งด�้น สขุภ�พ วทิย�ศ�สตร ์ เศรษฐกจิ 

สังคม สิ่งแวดล้อม ศ�สน� และวัฒนธรรม รวมถึงก�รเผยแพร่ไปยังหน่วยง�นหลักที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 

ขอ้ ๖ ขอให้หนว่ยง�นท่ีเกีย่วข้องเพิม่ขีดคว�มส�ม�รถ และพัฒน�ใหเ้กษตรกรผูผ้ลติอ�ห�ร

และสินค้�เกษตรที่เป็นอ�ห�ร ส�ม�รถตรวจสอบคุณภ�พและม�ตรฐ�น คว�มปลอดภัยได้ด้วย

ตนเอง

ความก้าวหน้า

กระทรวงพ�ณิชย์  ได้ทำ�กลไกก�รส่งเสริมก�รค้�เกษตรอินทรีย์ไทยใน ๔ ด้�น ประกอบด้วยก�ร

พัฒน�ผู้ประกอบก�ร ก�รขย�ยตล�ดท้ังในและต่�งประเทศ ก�รสร้�งมูลค่�สินค้� และก�รสนับสนุนสร้�ง

ส่ิงอำ�นวยคว�มสะดวกท�งก�รค้� นอกจ�กนี้  กระทรวงพ�ณิชย์ยังเป็นหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับม�ตรก�ร

สุขอน�มัยและสุขอน�มัยพืช (Sanitary  and Phytosanitary Measures - SPS)  เน้นส่วนของสินค้�นำ�เข้� 

มีก�รกำ�หนดม�ตรก�รของไทยและดำ�เนินก�รข้ึนทะเบียนหรือรับรองโดยกรมก�รค้�ต่�งประเทศ  รวมท้ัง

ศึกษ�ม�ตรก�รให้คว�มรู้แก่ผู้ประกอบก�รด้�น SPS



99  ������������������������� 

ข้อ ๗ ขอให้เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ ร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ต่อสมัชช�สุขภ�พ

แห่งช�ติ ครั้งที่ ๖

ได้จัดให้มีก�รร�ยง�นต่อสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในระหว่�งวันที่ ๒๖ – ๒๘ 

มีน�คม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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๒.๙ มติการจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที

๒.๙.๑ สถานการณ์ความเป็นมา

ไอทมีคีว�มสำ�คญัม�กในสงัคมปจัจบุนั และมแีนวโนม้ทีส่ำ�คญัม�กยิง่ขึน้ ส�ม�รถเข�้ถงึไดง้�่ยตลอด 

๒๔ ช่ัวโมง อีกทั้งได้เข้�ม�เป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตประจำ�วันของเด็ก  ผ่�นก�รเรียนก�รสอนในโรงเรียน 

ก�รเป็นเคร่ืองมือส่ือส�รกับผู้คน และกิจกรรมก�รเล่นเพ่ือคว�มเพลิดเพลิน เช่น เกมคอมพิวเตอร์ เกมออนไลน์ 

ก�รส่ือส�รออนไลน์ผ่�นระบบเครือข่�ยอินเทอร์เน็ต  โดยใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือแบบพกพ� 

(ท้ังโน้ตบุ๊คและแท็บเล็ต) หรือ แม้กระท่ังโทรศัพท์มือถือ. เด็กจำ�นวนม�กใช้เวล�กับส่ือไอทีหล�ยช่ัวโมงต่อวัน 

ซึง่น�นกว่�กจิกรรมก�รเล่นอืน่ๆ ก�รเรยีนหนงัสอื หรอืแมแ้ต่ก�รนอน ทำ�ใหเ้กดิผลเสียตอ่สขุภ�พของเดก็ 

และยังมีผลเสียอื่นๆ ต�มม�อีกม�กม�ย โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งเมื่อเกิดเป็นก�รเสพติดเกมหรืออินเทอร์เน็ต 

ห�กได้รับหรือใช้สื่อไอทีที่เป็นอันตร�ยต่อเด็ก 

เด็กไทยใช้เวล�เล่นเกมคอมพิวเตอร์ (เกม) ม�ก ๑) ศิริไชย หงษ์สงวนศรี และคณะ ได้ศึกษ�ก�ร

เล่นเกมของนกัเรยีนมธัยมศึกษ� พ.ศ. ๒๕๔๖ พบว�่รอ้ยละ ๘๕ เคยเลน่เกม รอ้ยละ ๒๔ เลน่เกมม�กกว�่ 

๔ วันต่อสัปด�ห์ และร้อยละ ๑๑ เล่นเกมทุกวัน ส่วนใหญ่ใช้เวล�เล่นเกมประม�ณ ๓ ชั่วโมงต่อครั้ง 

ดังนั้น ธุรกิจด้�นเกมออนไลน์ในประเทศไทยที่มีกลุ่มเด็กและวัยรุ่นเป็นเป้�หม�ยหลัก จึงเติบโต

อย่�งรวดเร็วม�ก  ในปัจจุบันเด็กส�ม�รถเล่นเกมชนิดเช่ือมต่อกับระบบเครือข่�ยได้ท้ังจ�กคอมพิวเตอร์

โทรศัพท์มือถือ และเครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่�ตล�ดเกมออนไลน์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกปี 

ภ�วะเสพติดเกม และเสพติดอินเทอร์เน็ตของเด็กและเย�วชนไทย  เป็นปัญห�ที่อยู่ในข้ันวิกฤติ 

ทวีคว�มรุนแรงม�โดยตลอด และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีก. ปัจจุบันประม�ณว่� ร้อยละ ๑๐ - ๑๕ ของ

เด็กนักเรียนเสพติดเกมหรืออินเทอร์เนต มีแนวโน้มว่�ในปี ๒๕๕๖  น้ี สม�คมจิตแพทย์อเมริกันจะกำ�หนด

ภ�วะติดเกมและอินเทอร์เน็ตให้เป็นคว�มเจ็บป่วยด้วย “โรคเสพติดเกม” และ “โรคเสพติดอินเทอร์เนต” 

กำ�หนดก�รวินิจฉัยผู้เสพติดไว้ ๔ ลักษณะ คือ ๑) ผู้ที่ใช้เวล�หล�ยชั่วโมงต่อครั้ง  ในก�รเล่นเกมหรือ

อินเทอร์เน็ต จนทำ�ให้ข�ดคว�มกระตือรือร้นในก�รทำ�ง�น ๒) ผู้ที่ต้องเพิ่มก�รใช้ขึ้นเรื่อยๆ เช่น  เพิ่มเวล� 

เพิ่มคว�มซับซ้อนของเกม  เพิ่มคว�มส�ม�รถของเครื่อง ๓) ผู้ที่ไม่ส�ม�รถควบคุมตนเองให้หยุดเล่นได้ 

ห�กเล่นไม่ได้หรือถูกห้�มจะรู้สึกหงุดหงิด กระวนกระว�ยหรือมีอ�ก�รท�งก�ยจ�กคว�มเครียด หรือโกรธ 

มีพฤติกรรมทำ�ร้�ยผู้ขัดขว�งก�รเล่น และ ๔) ผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อตนเองหล�ยด้�นจ�กก�รเล่นเกมหรือ

อนิเทอร์เนต็ เช่น ผลเสยีต่อสุขภ�พ ก�รแยกตวัออกจ�กครอบครวัและสงัคม หรอื ก�รมปีญัห�พฤตกิรรม 

เช่น โกหก ขโมย ก้�วร้�ว หนีเรียน หนีออกจ�กบ้�น เป็นต้น 

ผลเสียจ�กก�รเสพติดเกมและเสพติดอินเทอร์เนตมีม�กม�ย ทั้งต่อร่�งก�ย จิตใจ และพัฒน�ก�ร 

เช่น ทำ�ให้เกิดก�รบ�ดเจ็บของข้อต่อ  เส้นเอ็น ส่งผลให้เกิดอ�ก�รปวดข้อ ปวดเกร็งกล้�มเน้ือ โรคน้ิวติด 

และอ�จทำ�ให้ส�ยต�พร่�มัวและปวดศีรษะได้ ก�รข�ดก�รออกกำ�ลังก�ย ข�ดโอก�สก�รเรียนรู้กิจกรรมอ่ืน 

เบือ่หน�่ยก�รเรยีนมีบคุลกิภ�พแยกตวั และอ�จนำ�ไปสูก่�รลอ่ลวงทำ�ให้ถกูทำ�ร้�ยท�งร�่งก�ย หรอืท�งเพศ 

รวมถึงมีร�ยง�นก�รต�ยจ�กก�รเล่นเกมติดต่อกันหล�ยชั่วโมง 

เนื่องจ�กคนส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงภัยที่ซ่อนเร้นอยู่ในก�รเล่นเกมและก�รใช้อินเทอร์เนตดังนั้น 

ก�รป้องกนัและก�รรกัษ�เดก็ตดิเกม จึงเปน็เรือ่งทีต้่องมกี�รจัดก�รและเผยแพรค่ว�มรูเ้พือ่นำ�ไปสูก่�รปฏิบตั ิ

ให้แก่ผู้ปกครอง และประช�ชนที่มีหน้�ที่ดูแลเด็ก  เช่น ครู พี่เลี้ยงในสถ�นดูแลเด็กปฐมวัย

เด็กและเย�วชนเป็นผู้ได้รับผลกระทบจ�กปัญห�โดยตรง ต้องมีส่วนร่วมในกระบวนก�รป้องกัน

ไดร้บัคว�มรูเ้ร่ืองเท�่ทนัสือ่ ก�รปอ้งกนัตนเองจ�กภยัไอท ีก�รพฒัน�แกนนำ�เพือ่ขย�ยผลในก�รดแูลนอ้งๆ 
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หรือเด็กและเย�วชนในชุมชน สังคม รวมถึงก�รมีส่วนในก�รเรียกร้องเกม อินเทอร์เน็ต และร้�นเกมที่ดี

สำ�หรับพวกเข� ก�รเฝ้�ระวังและก�รแจ้งปัญห� และก�รได้รับก�รส่งเสริมองค์คว�มรู้ให้ส�ม�รถสร้�งสื่อ 

เช่น  เกม หรือเนื้อห�บนโลกไอทีที่เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับบริบทและคว�มต้องก�รของเด็กเอง 

มติ มีดังนี้

ข้อ ๑ ขอให้สม�ชิกสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ

ข้อ ๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมดำ�เนินก�ร และติดต�มก�รดำ�เนินง�นของ “คณะกรรมก�ร

พัฒน�สื่อปลอดภัยและสร้�งสรรค์แห่งช�ติ” เพื่อเร่งรัดก�รดำ�เนินก�รต�มจุดมุ่งหม�ยของคณะกรรมก�รฯ 

คือ “ขจัดสื่อร้�ย ขย�ยสื่อดี สร้�งภูมิคุ้มกัน และ พัฒน�ปรับปรุงกฎหม�ยด้�นสื่อให้มีคว�มทันสมัย”

ข้อ ๑.๒ ร่วมกันดูแล ติดต�ม และประเมินผลนโยบ�ยก�รแจกคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแก่นักเรียน

เพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่� และมีก�รดูแลป้องกันผลเสียต่อเด็กและเย�วชน

ข้อ ๒ ขอให้กระทรวงวัฒนธรรม ในฐ�นะเลข�นุก�รคณะกรรมก�รพัฒน�ส่ือปลอดภัยและสร้�งสรรค์

แห่งช�ติ

ข้อ ๒.๑ ร่วมกับสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ (สสส.)  เป็นแกนประส�น

ก�รดำ�เนินก�รแบบสหส�ข�ระดับช�ติ  เพื่อรวบรวมข้อมูลวิช�ก�ร  ง�นวิจัย องค์คว�มรู้  ระเบียบปฏิบัติ

กฎหม�ย และก�รดำ�เนินก�รของภ�คส่วนต่�งๆ ที่เกี่ยวกับ “เด็กไทยกับไอที” อันจะนำ�ไปสู่ทิศท�งก�ร

ดำ�เนินก�รและก�รติดต�มผลอย่�งบูรณ�ก�ร ก�รเผยแพร่คว�มรู้และทำ�คว�มเข้�ใจร่วมกัน  ให้เสร็จสิ้น

ภ�ยในปี ๒๕๕๖

ข้อ ๒.๒ ร่วมกับกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี  กระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและ

ก�รสื่อส�รคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ  (กสทช.) 

และผู้ประกอบก�รด้�นไอที พัฒน�กระบวนก�รท�งเทคโนโลยี และดำ�เนินก�รใช้ในก�รควบคุมก�รใช้

อินเทอร์เน็ตและก�รเล่นเกมของเด็ก โดยขอให้ กสทช. สนับสนุนงบประม�ณจ�กกองทุน กสทช.

ข้อ ๒.๓ มอบหม�ยสำ�นักง�นวัฒนธรรมจังหวัด ดำ�เนินก�รร่วมกับ คณะอนุกรรมก�รพัฒน�

ส่ือปลอดภัยและสร้�งสรรค์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและ

คว�มม่ันคงของมนุษย์จังหวัด หน่วยง�นในสังกัดสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ  เครือข่�ยคุ้มครองผู้บริโภค 

ผู้ประกอบก�รด้�นไอที สม�ชิกสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ  และโรงเรียน พัฒน�และควบคุมก�รดำ�เนินก�ร

ร้�นเกม / อินเทอร์เน็ต  ให้เป็นสถ�นที่ปลอดภัย สร้�งสรรค์ และเป็นมิตรกับเด็ก  เย�วชนและครอบครัว

อย่�งครอบคลุมทั่วถึง

ขอ้ ๒.๔ ร่วมกบัหนว่ยง�นและภ�คส่วนทีเ่กีย่วข้อง เช่น อปท.  ผู้ประกอบก�รด�้นไอท ีสม�ชกิ

สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ  จัดให้มีเวทีรับฟังคว�มคิดเห็นประจำ�ปี  เพื่อให้ทุกภ�คส่วนได้เข้�ม�กำ�หนดทิศท�ง

ก�รดำ�เนินง�นร่วมกัน

ข้อ ๒.๕ ร่วมกับสม�ชิกสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ และทุกภ�คส่วนท่ีเก่ียวข้อง สนับสนุนก�รจัดต้ัง 

สภ�สื่อปลอดภัยและสร้�งสรรค์

ข้อ ๓ ขอให้กระทรวงส�ธ�รณสุข ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษ�ธิก�ร กระทรวง

ก�รพฒัน�สงัคมและคว�มมัน่คงของมนษุย ์สำ�นกัง�นตำ�รวจแหง่ช�ติ กสทช. ประส�นง�นกบั อปท. สม�คม
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วิช�ชีพที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบก�รด้�นไอที และภ�คส่วนต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๓.๑ จัดทำ�  เผยแพร่ และสนับสนุน แนวท�งและคำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ปกครอง ครู และ

ชุมชนเกี่ยวกับก�รใช้ส่ือไอที  เล่นเกม และอินเทอร์เน็ต ที่เหม�ะสมกับเด็กและเย�วชน รวมถึงข้อเสียและ

อันตร�ยท่ีอ�จจะเกิดข้ึน ตลอดจนก�รป้องกันและก�รวินิจฉัยเด็กท่ีอ�จมีปัญห�จ�กก�รใช้ไอทีและเด็กติดเกม

ข้อ ๓.๒ พัฒน�วิธีก�รและกระบวนก�รบำ�บัดเด็กติดเกม / อินเทอร์เน็ต ต�มบริบทของสังคม

ไทยโดยคำ�นึงถึงมิติด้�นสม�ธิและจิตใจ และก�รมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในรูปแบบสหวิช�ชีพ

ข้อ ๔  ขอให้กระทรวงศึกษ�ธิก�รประส�นง�นกับ กสทช.  กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและ

คว�มมัน่คงของมนษุย ์กระทรวงมห�ดไทย(โดย อปท.) สม�ชิกสมัชช�สขุภ�พแหง่ช�ติ เครือข่�ยผู้ปกครอง

ในสถ�นศึกษ�  ศูนย์พัฒน�ครอบครัวในชุมชน  เครือข่�ยครอบครัวในชุมชน  เครือข่�ยเด็กและเย�วชน 

สภ�เด็กและเย�วชน เครือข่�ยองค์กรด้�นคนพิก�ร  เครือข่�ยคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบก�รด้�นไอที 

ร่วมกำ�หนดม�ตรก�รและดำ�เนินก�รพัฒน�ศักยภ�พโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน ในก�รเฝ้�ระวัง ดูแล 

ป้องกันส่งเสริมสนับสนุนและแก้ปัญห� โดยผ่�นกระบวนก�รเรียนรู้ก�รใช้ไอทีอย่�งสร้�งสรรค์สำ�หรับเด็ก

และเย�วชน

ข้อ ๕ ขอให้กระทรวงมห�ดไทย (โดย อปท.)  ร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและ

ก�รสื่อส�ร สสส. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมัน่ คงของมนุษย์จังหวัด สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัด 

สำ�นักง�นพระพุทธศ�สน�จังหวัด สำ�นักง�นวัฒนธรรมจังหวัด โรงเรียน  วัดและศ�สนสถ�นอื่น และชุมชน 

จัดห�พ้ืนที่และกิจกรรมที่เหม�ะสมสำ�หรับเด็กและเย�วชนทั้ง ภ�ยในอ�ค�รและกล�งแจ้ง  เพื่อให้เด็ก

และเย�วชนใช้เวล�ว่�งอย่�งเป็นประโยชน์ ได้ทำ�คว�มดีและมีคว�มภูมิใจในตนเอง มีก�รพัฒน�ก�รใช้ไอที

ในท�งที่เหม�ะสมสร้�งสรรค์และใช้คอมพิวเตอร์ทำ�ง�นนอกเวล�อย่�งปลอดภัย

ข้อ ๖  ขอให้คณะกรรมก�รคุ้มครองเด็กแห่งช�ติ  และคณะกรรมก�รคุ้มครองเด็กจังหวัด 

ดำ�เนินก�รร่วมกับภ�คส่วนที่เกี่ยวข้อง  ในก�รปกป้องคุ้มครองเด็กจ�กภัยอันตร�ยจ�กไอที  โดยใช้แนวท�ง

ก�รดำ�เนินง�นต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยก�รมีส่วนร่วมของเครือข่�ยเด็ก  เย�วชน 

และครอบครัวในพื้นที่

ขอ้ ๗ ขอให้สำ�นกัง�นตำ�รวจแหง่ช�ต ิรว่มกบักระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเทคโนโลยสี�รสนเทศ

และก�รสื่อส�ร  เป็นกลไกหลักในก�รกำ�หนดม�ตรก�ร และดำ�เนินก�รวิเคร�ะห์เพื่อนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�และ

ปรับปรุงม�ตรก�รท�งกฎหม�ย ในก�รควบคุมกำ�กับดูแลธุรกิจเกมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต รวมทั้ง

ติดต�มและประเมินผลก�รบังคับใช้กฎหม�ยอย่�งจริงจัง  เพื่อสร้�งคว�มปลอดภัยให้แก่เด็กและเย�วชน

ข้อ ๘ ขอให้ภ�คส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  เช่น สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ

สถ�บนัวจัิยระบบส�ธ�รณสขุ สำ�นกัง�นกองทนุสนบัสนุนก�รวจัิย สถ�บนัก�รศกึษ� ฯลฯ สนบัสนนุก�รศกึษ�

วิจัยเพื่อประเมินผลกระทบต่อสุขภ�พและพัฒน�ก�รของเด็กและเย�วชน จ�กนโยบ�ยส�ธ�รณะด้�นไอที 

โดยก�รมีส่วนร่วมของชุมชน

ข้อ ๙ ขอให้  กสทช. มีบทบ�ทสนับสนุนและประส�นหน่วยง�นต่�งๆ  ให้เกิดก�รพัฒน�สื่อ

สร้�งสรรค์สำ�หรับเด็กและเย�วชน ในด้�นของสื่อกระจ�ยเสียงวิทยุโทรทัศน์ สื่อไอทีและสื่อประเภทอ่ืนๆ 

โดยเน้นก�รมีส่วนร่วมของเด็กและเย�วชน
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ข้อ ๑๐ ขอให้สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ

ขอ้ ๑๐.๑ รว่มกบัภ�คสว่นทีเ่กีย่วข้องเชน่ กองทนุ กสทช. กระทรวงศกึษ�ธกิ�ร กระทรวงก�ร

พัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงส�ธ�รณสุข สนับสนุนและส่งเสริมก�รดำ�เนินง�นที่

ทำ�ให้เด็ก  เย�วชน และผู้ปกครอง ได้รับประโยชน์และปลอดภัยจ�กก�รใช้ไอที รวมทั้งกิจกรรมสร้�งสรรค์

ทดแทนอย่�งต่อเน่ืองทันต่อก�รเปล่ียนแปลง โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงก�รร่วมดำ�เนินก�รในระดับพ้ืนท่ีแบบบูรณ�ก�ร

ข้อ ๑๐.๒ ส่งเสริมและพัฒน�กระบวนก�รใช้สื่อไอทีอย่�งปลอดภัยและสร้�งสรรค์ในเด็ก

เย�วชน และครอบครัว ให้ครอบคลุมทุกระดับ

ข้อ ๑๑  ขอให้สำ�นักน�ยกรัฐมนตรีและทุกหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องร�ยง�นผลประจำ� ปี  และ

ประช�สัมพันธ์ก�รดำ�เนินง�นเรื่องเด็กไทยกับไอที  ให้ประช�ชนรับทร�บอย่�งกว้�งขว�งในทุกระดับ

ข้อ ๑๒ ขอให้เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ ร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ต่อสมัชช�สุขภ�พ

แห่งช�ติ ครั้งที่ ๖

๒.๙.๒ สถานการณ์ความเป็นมา

มติก�รจัดก�รสภ�พแวดล้อมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที  เป็นมติสมัชช�สุขภ�พ

แห่งช�ติ ที่ได้รับฉันท�มติเมื่อวันที่ ๒๐ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๕๕ และมีคว�มก้�วหน้�ต�มลำ�ดับ ได้แก่

●● มติ คสช.  เม่ือวันท่ี ๒๕ มกร�คม พ.ศ. ๒๕๕๖เห็นชอบมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที่ ๕ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ และมอบหม�ยให้ ๑) เลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รสขุภ�พแหง่ช�ตแิจง้มตสิมชัช�สขุภ�พแหง่ช�ต ิ

ครั้งท่ี ๕  ให้หน่วยง�นและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับทร�บเพื่อพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รในส่วนที่เกี่ยวข้องต�มที่

เห็นสมควรต่อไปและ ๒) มอบคณะกรรมก�รขับเคลื่อนและติดต�มก�รดำ�เนินง�นต�มมติสมัชช�สุขภ�พ

แห่งช�ติ (คมส.) พจิ�รณ�แสวงห�วธิกี�รผลกัดันและขบัเคลือ่นมติสมชัช�สขุภ�พแหง่ช�ตคิรัง้ที ่๕ เพือ่ให้

บรรลุผลต�มควรแก่กรณี ห�กเห็นว่�มติใดสมควรเสนอให้ คสช. พิจ�รณ� ให้เสนอ คสช. พิจ�รณ�ต่อไป

●● คำ�สัง่คณะอนกุรรมก�รสง่เสรมิสนบัสนนุสือ่ปลอดภยัและสร�้งสรรค ์(ภ�ยใตใ้นคณะกรรมก�ร

พัฒน�สื่อปลอดภัยและสร้�งสรรค์แห่งช�ติ) ที่ ๑ / ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภ�คม พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่งตั้ง

คณะทำางานจัดการข้อมูลประเด็นสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ “กรณีเด็กไทยกับไอที”  โดยมี ศ.เกียรติคุณ 

พญ. สยมพร ศิรนิ�วนิ  เปน็ประธ�นคณะทำ�ง�น กรรมก�รจ�กคณะกรรมก�รพฒัน�สือ่ปลอดภยัฯ รว่มเปน็

รองประธ�นและมกีระทรวงวฒันธรรมเปน็ทมีเลข�นุก�รคณะทำ�ง�น โดยไดม้กี�รประชมุปรกึษ�ห�รอื เร่ือง 

ก�รขับเคลื่อนมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่�ด้วยก�รจัดก�รสภ�พแวดล้อมรอบตัว 

๒๔ ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที  เม่ือวันที่ ๑๔ มีน�คม พ.ศ. ๒๕๕๖  เวล� ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ. 

ห้องประชุมสุชน ๒ ชั้น ๒ อ�ค�รสุขภ�พแห่งช�ติ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ (โดย สสช.) 

●● ก�รประชุมคณะทำ�ง�นจัดก�รข้อมูลประเด็นสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ “กรณีเด็กไทยกับไอที” 

ครัง้ท่ี ๑ เม่ือวนัท่ี ๑๕ พฤษภ�คม ๒๕๕๖ ณ กระทรวงวฒันธรรม และ ครัง้ที ่๒  เมือ่วนัที ่๑๗ กรกฎ�คม 

๒๕๕๖ ณ กระทรวงวัฒนธรรม

●● ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก�รขับเคลื่อนมติฯ  เมื่อวันที่ ๒๑ สิงห�คม พ.ศ. ๒๕๕๖
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●● คณะทำ�ง�นฯ จัดทำ�คู่มือคำ�แนะนำ�สำ�หรับประช�ชนเรื่องก�รเล่นเกมคอมพิวเตอร์และก�ร

ใช้อินเตอร์เน็ตของเด็กและวัยรุ่น

●● ก�รสัมมน�วิช�ก�รเครือข่�ยคนทำ�ง�นเพ่ือขับเคล่ือนมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติประเด็น “เด็กไทย

กบัไอที” เมือ่วนัท่ี ๒๖ กนัย�ยน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ อ�ค�รศนูยก์�รเรยีนรูอ้�ค�ร D องคก์�รกระจ�ยเสยีงและ

แพร่ภ�พส�ธ�รณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) ถนนวิภ�วดีรังสิตหลักสี่กรุงเทพมห�นครวัตถุประสงค์

เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลง�นท�งวิช�ก�รด้�นไอทีท่ีเกี่ยวกับเด็กและเย�วชนและร่วมกันเสนอ

ม�ตรก�ร / แนวท�งในก�รป้องกนัแกไ้ขปัญห�ก�รใชไ้อททีีไ่มเ่หม�ะสมและในก�รเสรมิสร�้งก�รใชไ้อทใีนเชงิ

สร้�งสรรค์โดยกำ�หนดหัวข้อย่อยสำ�หรับก�รสัมมน�เป็น ๓ ประเด็นประกอบด้วย ๑) นโยบ�ยส�ธ�รณะ

ด้�นไอทีกับก�รเรียนรู้ของเด็กและเย�วชน : กรณีก�รแจกแท็บเล็ตและแลปท็อป ๒) ไอทีกับผลกระทบ

ต่อเด็กและครอบครัวและ๓) พื้นที่ส�ธ�รณะกับก�รให้บริก�รด้�นไอที : กรณีร้�นเกม / อินเทอร์เน็ต

●● เมื่อวันที่ ๗ ตุล�คม พ.ศ. ๒๕๕๖  โครงก�รประเมินเทคโนโลยีและนโยบ�ยด้�นสุขภ�พ 

(HiTAP) ร่วมกับคณะเภสัชศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยศิลป�กร ได้ทำ�ก�รศึกษ�โครงก�รอน�คตไทย เพ่ือสร้�งเสริม 

สุขภ�วะเดก็อ�ยุ ๖ - ๒๕ ป ีพบว่� ปญัห�สขุภ�พใหญท่ีส่ง่ผลกระทบตอ่เดก็และเย�วชนไทย ไดแ้ก ่ปญัห�

ท้องในวัยรุ่นและติดเชื้อระหว่�งก�รมีเพศสัมพันธ์ ปัญห�คว�มรุนแรงในเด็ก และปัญห�สุขภ�พจิตในเด็ก

และเย�วชน พร้อมทั้งได้เสนอข้อเสนอเชิงนโยบ�ยในเรื่องปัญห�สุขภ�พจิตในเด็กและเย�วชนคือ  รัฐบ�ล

ควรกำ�หนดปัญห�เร่ืองน้ีให้เป็นว�ระแห่งช�ติและกำ�หนดหน่วยง�นรับผิดชอบเพร�ะปัญห�เด็กติดเกมระดับช�ติ 

เพือ่ใหก้ำ�หนดนยิ�ม เกณฑก์�รวนิจิฉยัว�่เวล�ทีเ่ดก็เลน่เกมเท�่ไรจงึเรยีกว�่ตดิเกม และเฝ�้ระวงัประเมนิผล

เพื่อสร้�งองค์คว�มรู้และสื่อส�รสังคมเพื่อสร้�งคว�มตระหนัก
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ข้อ ๒ ขอให้กระทรวงวัฒนธรรม ในฐ�นะเลข�นุก�รคณะกรรมก�รพัฒน�สื่อปลอดภัยและ

สร้�งสรรค์แห่งช�ติ

ข้อ ๒.๑ ร่วมกับสำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ(สสส.)  เป็นแกน

ประส�นก�รดำ�เนินก�รแบบสหส�ข�ระดับช�ติ  เพื่อรวบรวมข้อมูลวิช�ก�ร ง�นวิจัย องค์คว�มรู้ 

ระเบยีบปฏบิตั ิกฎหม�ย และก�รดำ�เนินก�รของภ�คส่วนต�่งๆ ทีเ่กีย่วกบั “เด็กไทยกบัไอท”ี อนั

จะนำ�ไปสูทิ่ศท�งก�รดำ�เนนิก�รและก�รตดิต�มผลอย�่งบรูณ�ก�ร ก�รเผยแพรค่ว�มรูแ้ละทำ�คว�ม

เข้�ใจร่วมกัน ให้เสร็จสิ้นภ�ยในปี ๒๕๕๖

ข้อ ๒.๒ ร่วมกับกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศ

และก�รสือ่ส�ร คณะกรรมก�รกจิก�รกระจ�ยเสยีง กจิก�รโทรทศันแ์ละกจิก�รโทรคมน�คมแหง่ช�ติ 

(กสทช.) และผู้ประกอบก�รด้�นไอที พัฒน�กระบวนก�รท�งเทคโนโลยี และดำ�เนินก�รใช้ในก�ร

ควบคุมก�รใช้อินเทอร์เน็ตและก�รเล่นเกมของเด็ก  โดยขอให้ กสทช. สนับสนุนงบประม�ณจ�ก

กองทุน กสทช.

ข้อ ๒.๓ มอบหม�ยสำ�นักง�นวัฒนธรรมจังหวัด ดำ�เนินก�รร่วมกับ คณะอนุกรรมก�ร

พัฒน�สื่อปลอดภัยและสร้�งสรรค์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สำ�นักง�นพัฒน�

สังคมและคว�มม่ันคงของมนุษย์จังหวัด หน่วยง�นในสังกัดสำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ  เครือข่�ย

คุม้ครองผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบก�รด�้นไอทสีม�ชิกสมชัช�สขุภ�พแหง่ช�ต ิและโรงเรยีน พฒัน�และ

ควบคมุก�รดำ�เนนิก�รร�้นเกม / อนิเทอรเ์นต็ ใหเ้ปน็สถ�นทีป่ลอดภยั สร�้งสรรค ์และเป็นมติรกบั

เด็ก  เย�วชนและครอบครัวอย่�งครอบคลุมทั่วถึง

ข้อ ๒.๔ ร่วมกับหน่วยง�นและภ�คส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  เช่น อปท.  ผู้ประกอบก�รด้�นไอที 

สม�ชิกสมัชช�สขุภ�พแหง่ช�ติ  จัดให้มเีวทรีบัฟงัคว�มคดิเหน็ประจำ�ป ี เพือ่ใหทุ้กภ�คสว่นได้เข�้ม�

กำ�หนดทิศท�งก�รดำ�เนินง�นร่วมกัน

ข้อ ๒.๕ ร่วมกับสม�ชิกสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ  และทุกภ�คส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน

ก�รจัดตั้งสภ�สื่อปลอดภัยและสร้�งสรรค์

ความก้าวหน้า

๑. คณะทำ�ง�นจัดก�รข้อมูลประเด็นสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ “กรณีเด็กไทยกับไอที” มีก�รประชุม 

ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภ�คม พ.ศ. ๒๕๕๖ ผลก�รประชุมกำ�หนดแนวท�งรวบรวมและจัดกลุ่มข้อมูล 

ดังนี้

๑) ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กไทยและสื่อไอที 

สภ�พปัญห�เกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว สถ�นก�รณ์ ก�รป้องกันแก้ไข 

กลไก ม�ตรก�ร แนวท�งก�รขับเคลื่อนท�งสังคม กฎหม�ย ระเบียบต่�งๆ  ท่ีจะช่วยในก�ร

ดูแลเด็ก

ก�รพัฒน�เทคโนโลยีและก�รใช้เพื่อป้องกันและควบคุม ก�รสร้�งภูมิคุ้มกัน 

ก�รสร้�งเสริมให้เด็กได้ใช้ไอทีให้เกิดประโยชน์
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๒) ข้อมูลเกี่ยวกับอุตส�หกรรม ผลิตภัณฑ์ ก�รบริก�ร กระบวนก�รกำ�กับและส่งเสริม ฯลฯ 

โดยอ�จส่งข้อมูลท�ง internet ท�ง e-mail ท่ี culture01@hotmail.com หรือ website www. www.dekthai-it.

net

๒. สวทช.  ได้ร่วมมือกับหน่วยง�น ส. ๖ หน่วยง�น  จัดทำ�ฐ�นข้อมูลผลง�นวิจัยเกี่ยวกับเด็กไทย

กับไอที  โดยมีทีม NECTEC เป็นแกนประส�นง�น และได้จัดทำ� website : www.dekthai-it.net เพื่อเป็น

พื้นที่รวบรวมข้อมูลท�ง  IT  โดยออก  account และ  password แก่สม�ชิก  ได้เริ่มดำ�เนินก�รเมื่อวันที่ 

๑๕ มิถุน�ยน พ.ศ. ๒๕๕๖

๓. ก�รสัมมน�วิช�ก�รเครือข่�ยคนทำ�ง�น เพ่ือขับเคล่ือนมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ประเด็น “เด็กไทย

กบัไอที” เมือ่วนัท่ี ๒๖ กนัย�ยน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ อ�ค�รศนูยก์�รเรยีนรูอ้�ค�ร D องคก์�รกระจ�ยเสยีงและ

แพร่ภ�พส�ธ�รณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) ถนนวิภ�วดีรังสิตหลักสี่กรุงเทพมห�นครวัตถุประสงค์

เพ่ือเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลง�นท�งวิช�ก�รด้�นไอทีท่ีเก่ียวกับเด็กและเย�วชนและร่วมกันเสนอม�ตรก�ร / 

แนวท�งในก�รปอ้งกนัแกไ้ขปญัห�ก�รใชไ้อททีีไ่มเ่หม�ะสมและในก�รเสรมิสร�้งก�รใชไ้อทใีนเชงิสร้�งสรรค์

โดยกำ�หนดหัวข้อย่อยสำ�หรับก�รสัมมน�เป็น๓ประเด็นประกอบด้วย ๑) นโยบ�ยส�ธ�รณะด้�นไอทีกับก�ร

เรยีนรู้ของเด็กและเย�วชน : กรณีก�รแจกแทบ็เลต็และแลปทอ็ป ๒) ไอทกีบัผลกระทบตอ่เดก็และครอบครวั

และ ๓) พื้นที่ส�ธ�รณะกับก�รให้บริก�รด้�นไอที: กรณีร้�นเกม / อินเทอร์เน็ต

๓. กระทรวงวัฒนธรรม  ร่วมกับสถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง  ได้พัฒน�

โปรแกรมป้องกันเด็กติดเกมเชิงบวก ชื่อ “เกมเมอร์การ์ด” (Gamer Guard Program)  เปิดตัวคร้ังแรก

ในก�รสัมมน� เร่ือง “ก�รส่งเสริมก�รใช้อินเทอร์เน็ต และเกมเชิงบวกสำ�หรับเด็กและเย�วชน” ท่ี จ.ขอนแก่น 

เมือ่วนัที ่๑๗ กนัย�ยน พ.ศ. ๒๕๕๖ (หวัหน�้โครงก�รศกึษ�และพฒัน�กลไกฯ คอื ผศ. ดร. พงษช์ยั นลิ�ศ 

คณะวิศวกรรมศ�สตร์ สถ�บันเทคโนโลยีพระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง)

๔. มี website  ท่ีดำ�เนนิก�รโดยภ�คเอกชน เชน่ www.SaiJai.net บ. เอเทรยีม เทคโนโลยี จำ�กดั (โดย 

ดร. พงศกร ส�ยเพ็ชร) 

๕. กระทรวงวัฒนธรรมได้ดำ�เนินก�รร้�นเกมสีข�ว และโครงก�รป้องกันและแก้ไขเด็กติดเกม ๔ ภูมิภ�ค 

จะจัดเวทีสรุปภ�พรวมจ�กเครือข่�ยทั่วประเทศ เมื่อเดือน ตุล�คม พ.ศ. ๒๕๕๖

๖. กรุงเทพมห�นครฯ  จัดระเบียบร้�นเกม - อินเทอร์เน็ต  โดย สำ�นักง�นเขตทั้ง ๕๐ เขต คุมเข้ม

ปัญห�เด็กติดเกม และแหล่งม่ัวสุม โดย ดร. วัลลภ สุวรรณดี ดร. ผุสดี ต�มไท พลตำ�รวจตรีวิเชียร สังข์ประไพ 

น�งนินน�ท ชลิต�นนท์ - ปลัด กทม. ร่วมกันมอบแนวท�ง  เมื่อเดือนกรกฎ�คม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ปัญหาและอุปสรรค

เจ้�หน้�ที่ตำ�รวจมีอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ส�ม�รถสนับสนุนให้คว�มร่วมมือกับสถ�นศึกษ�ในก�ร

ให้คว�มรู้เกี่ยวกับภัยจ�กก�รเล่นเกมอินเทอร์เน็ตที่ไม่เหม�ะสมได้  รวมถึงก�รออกตรวจร้�นเกม ร้�น

อินเทอร์เน็ต ได้พร้อมหน่วยง�นอื่นๆ  ท่ีร้องขอก�รสนับสนุน แต่ปัญห�ท่ีพบ คือ  เจ้�หน้�ท่ีตำ�รวจยังข�ด

คว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับเงื่อนไขก�รมีได้รับใบอนุญ�ตเป็นผู้ประกอบก�รร้�นวีดีทัศน์ 

จึงไม่ส�ม�รถตรวจสอบร้�นเกม ร้�นอินเทอร์เน็ตได้ทันที 
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ข้อเสนอแนะ

๑. ควรให้เจ้�หน้�ท่ีตำ�รวจเป็นฝ่�ยสนับสนุนเจ้�หน้�ที่วัฒนธรรมจังหวัดหรือหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับ

ก�รจัดระเบียบร้�นเกม

๒. ให้มีตร�สัญลักษณ์ที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้ปกครองทร�บถึงร้�นเกม ร้�นอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัย 

๓. มมี�ตรก�รควบคมุเวล�ก�รใชอ้นิเทอรเ์นต็ของผูม้�ใชบ้รกิ�ร ไมใ่หเ้กนิกีช่ัว่โมงตอ่คนตอ่วนั ใหอ้ยู่

ในระเบียบข้อบังคับให้มีก�รบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริก�รในร้�นเกม ร้�นอินเทอร์เน็ต มีบทกำ�หนดโทษชัดเจน

ท�งกฎหม�ย

ข้อ ๓  ขอให้กระทรวงส�ธ�รณสุข  ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษ�ธิก�ร 

กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มม่ันคงของมนุษย์ สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ กสทช. ประส�นง�น

กับ อปท. สม�คมวิช�ชีพที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบก�รด้�นไอทีและภ�คส่วนต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๓.๑ จัดทำ�  เผยแพร่ และสนับสนุน แนวท�งและคำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ปกครอง ครู 

และชมุชนเกีย่วกบัก�รใชส้ือ่ไอที เลน่เกม และอนิเทอรเ์นต็ ทีเ่หม�ะสมกบัเดก็และเย�วชน รวมถงึ

ข้อเสียและอันตร�ยที่อ�จจะเกิดขึ้น ตลอดจนก�รป้องกันและก�รวินิจฉัยเด็กที่อ�จมีปัญห�จ�กก�ร

ใช้ไอทีและเด็กติดเกม

ข้อ ๓.๒ พัฒน�วิธีก�รและกระบวนก�รบำ�บัดเด็กติดเกม / อินเทอร์เน็ต ต�มบริบทของ

สงัคมไทยโดยคำ�นงึถงึมิติด้�นสม�ธแิละจติใจ และก�รมสีว่นรว่มของผูป้กครองและชมุชนในรปูแบบ

สหวิช�ชีพ

ความก้าวหน้า

๑. สถ�บนัสขุภ�พจติเดก็และวยัรุ่นร�ชนครินทร์ กรมสขุภ�พจิต กระทรวงส�ธ�รณสขุ ได้จัดทำ� คูม่อื 

โปรแกรมพัฒน�ศักยภ�พเย�วชนและครอบครัวยุคไซเบอร์ พ.ศ. ...... ขึ้น

๒. คณะแพทยศ�สตร์ศริิร�ชพย�บ�ล รว่มกบัองคก์รภ�คหีล�ยองคก์ร ไดด้ำ�เนนิก�รโครงก�ร Healthy 

Gamer ประกอบด้วย ก�รพฒัน�หลกัสตูรอบรมผูป้กครองเพือ่แกไ้ขปญัห�เด็กติดเกม ก�รจดัทำ� website :  

www.healthygamer.net พัฒน�วิธีก�รเผยแพร่คว�มรู้และก�รป้องกันผ่�นอินเทอร์เน็ต (Internet-based 

intervention) และ ร่วมกบัชมรมจิตแพทยเ์ดก็และวัยรุน่ จดัทำ�คูม่อืแนวท�งและคำ�แนะนำ�สำ�หรบัผู้ปกครอง 

ครู และชุมชน เกี่ยวกับก�รใช้สื่อไอที  เล่นเกม และอินเทอร์เน็ต ที่เหม�ะสมกับเด็กและเย�วชน 

ปัญหาและอุปสรรค

เด็กติดเกม สว่นใหญมี่ส�เหตุม�จ�กผูป้กครอง ไมส่�ม�รถดแูลและควบคมุเดก็ไดโ้รงเรยีนปล่อยเดก็

เลกิเรยีนเรว็กว�่เวล�ปกตทิีผู่ป้กครองทร�บ และมกี�รโดดหนเีรยีน โดยผูป้กครองไมท่ร�บ หรอืผูป้กครอง

ทร�บแต่ก็ไม่ส�ม�รถห้�มปร�มได้ หรือคิดว่�ฝ�กไว้ที่ร้�นเกม ดีกว่�ให้ไปที่อื่น 
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ข้อเสนอแนะ

เจ้�หน�้ทีต่ำ�รวจทอ้งทีต่�่งๆ มีคว�มพร้อมห�กเจ้�หน้�ท่ีของรัฐท่ีเกีย่วข้องขอกำ�ลงัสนับสนุนใหไ้ปชว่ย

อำ�นวยคว�มสะดวกในก�รประช�สมัพนัธใ์นพืน้ทีต่่�งๆ ทัง้ร�้นเกม หรอืโรงเรียน โดยก�รสนับสนนุสือ่ต�่งๆ 

จ�กหน่วยง�นที่ร้องขอ

ข้อ ๔ ขอให้กระทรวงศึกษ�ธิก�รประส�นง�นกับ กสทช. กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและ

คว�มม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงมห�ดไทย (โดย อปท.) สม�ชิกสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ  เครือข่�ย

ผู้ปกครองในสถ�นศึกษ�  ศูนย์พัฒน�ครอบครัวในชุมชน  เครือข่�ยครอบครัวในชุมชน  เครือข่�ย

เด็กและเย�วชน สภ�เด็กและเย�วชน เครือข่�ยองค์กรด้�นคนพิก�ร  เครือข่�ยคุ้มครองผู้บริโภค

และผู้ประกอบก�รด้�นไอที  ร่วมกำ�หนดม�ตรก�รและดำ�เนินก�รพัฒน�ศักยภ�พโรงเรียน 

ครอบครัวและชุมชน ในก�รเฝ้�ระวัง ดูแล ป้องกัน ส่งเสริมสนับสนุนและแก้ปัญห�  โดยผ่�น

กระบวนก�รเรียนรู้ก�รใช้ไอทีอย่�งสร้�งสรรค์สำ�หรับเด็กและเย�วชน

ปัญหาและอุปสรรค

ยังข�ดก�รประส�นง�นกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น สำ�นักง�นก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น (สพฐ.) 

สำ�นักง�นก�รศึกษ�เอกชน (สช.)  เป็นต้น

ข้อ ๕ กระทรวงมห�ดไทย (โดย อปท.) ร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รส่ือส�ร 

สสส. สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  สำ�นักง�นส�ธ�รณสุขจังหวัด 

สำ�นักง�นพระพุทธศ�สน�จังหวัด สำ�นักง�นวัฒนธรรมจังหวัด  โรงเรียน วัดและศ�สนสถ�นอ่ืน 

และชุมชน จัดห�พ้ืนท่ีและกิจกรรมท่ีเหม�ะสมสำ�หรับเด็กและเย�วชนท้ังภ�ยในอ�ค�รและกล�งแจ้ง 

เพื่อให้เด็กและเย�วชนใช้เวล�ว่�งอย่�งเป็นประโยชน์  ได้ทำ�คว�มดีและมีคว�มภูมิใจในตนเอง มี

ก�รพัฒน�ก�รใช้ไอทีในท�งท่ีเหม�ะสม สร้�งสรรค์และใช้คอมพิวเตอร์ทำ�ง�นนอกเวล�อย่�งปลอดภัย

ความก้าวหน้า

๑. ในระดับพ้ืนที่หล�ยแห่ง  ได้ดำ�เนินก�รควบคุมป้องกันร้�นเกมต�มนโยบ�ย และภ�รกิจของ

หน่วยง�นที่รับผิดชอบ 

๒. สำ�นักพระพุทธศ�สน�แห่งช�ติ มีกิจกรรมเสริมเพื่อให้เด็กใช้เวล�ว่�งให้เป็นประโยชน์ อ�ทิ 

ก�รบวชเณรภ�คฤดูร้อน
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ข้อ ๖ ขอให้คณะกรรมก�รคุ้มครองเด็กแห่งช�ติและคณะกรรมก�รคุ้มครองเด็กจังหวัด

ดำ�เนินก�รร่วมกับภ�คส่วนที่เกี่ยวข้องในก�รปกป้องคุ้มครองเด็กจ�กภัยอันตร�ยจ�กไอทีโดยใช้

แนวท�งก�รดำ�เนินง�นต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖โดยก�รมีส่วนร่วมของ

เครือข่�ยเด็กเย�วชนและครอบครัวในพื้นที่

ข้อ ๗ ขอให้สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเทคโนโลยี

ส�รสนเทศและก�รสื่อส�ร  เป็นกลไกหลักในก�รกำ�หนดม�ตรก�ร และดำ�เนินก�รวิเคร�ะห์เพ่ือ

นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�และปรับปรุงม�ตรก�รท�งกฎหม�ย ในก�รควบคุมกำ�กับดูแลธุรกิจเกมคอมพิวเตอร์

และอนิเทอรเ์น็ต รวมทัง้ตดิต�มและประเมนิผลก�รบังคบัใชก้ฎหม�ยอย�่งจรงิจงั  เพือ่สร�้งคว�ม

ปลอดภัยให้แก่เด็กและเย�วชน

ปัญหาและอุปสรรค

๑. ยังมีข้อจำ�กัดในกฎหม�ยควบคุมร้�นเกม ร้�นอินเทอร์เน็ต ได้แก่

๑.๑ พระร�ชบัญญตัิคุม้ครองเดก็ พ.ศ. ๒๕๔๖ ยงัไม่ส�ม�รถเอ�ผดิกบัผูใ้ห้บริก�รเกม ออนไลน์

ทีย่ยุง สง่เสริม ก�รบริก�รให้กบัผูเ้ลน่(เดก็) เข�้เลน่เกมเปน็เวล�ตอ่เนือ่งหล�ยชัว่โมงตอ่วนัได ้(เพร�ะเดก็

ส�ม�รถเล่นที่บ้�นได้ ควบคุมได้ย�ก)

๑.๒ พระร�ชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ยังไม่ส�ม�รถดำ�เนินก�รกับร้�นเกมที่

เป็นเกมออนไลนไ์ด้  เนือ่งจ�กไม่ต้องขอจดทะเบยีนเปน็ผูป้ระกอบก�รต�มเง่ือนไข ในขณะทีเ่จ�้หน�้ทีต่ำ�รวจ

เคยขอข้อมูลร้�นอินเทอร์เน็ตไปยังกระทรวงวัฒนธรรมแล้ว แต่ได้รับคำ�ตอบว่�ร้�นอินเทอร์เน็ตหรือร้�น

เกมออนไลน์ไม่ได้อยู่ในคว�มควบคุม คือจะควบคุมเฉพ�ะร้�นเกมที่ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบัน

มีน้อยม�กเพร�ะส่วนใหญ่เป็นร้�นเกมออนไลน์แล้ว

๑.๓ พระร�ชบัญญัติว่�ด้วยก�รกระทำ�คว�มผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ พบว่� ยังไม่

ส�ม�รถดำ�เนินคดีกับร้�นเกมออนไลน์ในฐ�นคว�มผิดเป็นผู้ให้บริก�ร อินเทอร์เน็ตไม่จัดเก็บข้อมูลจร�จร

ท�งคอมพวิเตอร์  เพร�ะจะดำ�เนนิคดีไดก้ต็อ่เมือ่มกี�รกระทำ�คว�มผดิต�มกฎหม�ยคอมพวิเตอรก์อ่นแลว้จงึ

ม�ตรวจสอบเอ�ผิดกับผู้ให้บริก�ร ซึ่งหม�ยคว�มว่�ห�กยังไม่พบก�รกระทำ�คว�มผิดใดก่อนจะไม่ส�ม�รถ

เข้�ไปตรวจสอบก�รจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริก�รและข้อมูลจร�จรท�งคอมพิวเตอร์ได้

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรแกไ้ขกฎหม�ย พระร�ชบญัญตัคิอมพวิเตอรฯ์ ใหค้วบคมุผูใ้หบ้รกิ�รทีเ่ป็นบรษิทัเกมออนไลน ์

ก�รลงทะเบียนผู้เล่นที่จำ�กัดอ�ยุ จำ�กัดเวล�เข้�เล่นต่อวันต่อชั่วโมงต่อผู้เล่น และมีบทลงโทษ

๒. ควรแกไ้ขกฎหม�ย พระร�ชบญัญตัคิอมพวิเตอรฯ์ เรือ่งใหส้�ม�รถตรวจสอบขอ้มลูผูใ้ชบ้รกิ�รและ

เวล�ก�รใช้บริก�รได้ ข้อมูลจร�จรท�งคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องรอให้มีก�รกระทำ�คว�มผิดอื่นเกิดขึ้นก่อน 

และมีบทลงโทษ
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๓. สำ�นักง�นตำ�รวจแห่งช�ติ  เสนอว่�ควรมีก�รพัฒน�โปรแกรมป้องกันก�รเข้�ถึงต้องใช้คู่กับก�ร

ระบุตัวตนผ�่นเลขประจำ�ตวัประช�ชน หรอืสม�รท์ก�ร์ด เพือ่ท�งเจ�้หน�้ทีต่ำ�รวจจะทำ�ง�นง�่ยขึน้ ซึง่ตำ�รวจ

เองก็จะเข้�ไปกวดขันให้ม�กขึ้น  โดยกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับก�รควบคุมร้�นเกมก็ควรกำ�หนดให้มีระบบที่

เอื้ออำ�นวยต่อก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ที่ 

ขอ้ ๘ ขอให้ภ�คสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง  เชน่ สำ�นกัง�นพฒัน�วทิย�ศ�สตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ช�ต ิ

สถ�บนัวจัิยระบบส�ธ�รณสุข สำ�นักง�นกองทนุสนับสนนุก�รวจัิย สถ�บนัก�รศกึษ� ฯลฯ สนบัสนนุ

ก�รศึกษ�วิจัยเพื่อประเมินผลกระทบต่อสุขภ�พและพัฒน�ก�รของเด็กและเย�วชน จ�กนโยบ�ย

ส�ธ�รณะด้�นไอที  โดยก�รมีส่วนร่วมของชุมชน

ข้อ ๙ ขอให้ กสทช. มีบทบ�ทสนับสนุนและประส�นหน่วยง�นต่�งๆ ให้เกิดก�รพัฒน�

สื่อสร้�งสรรค์สำ�หรับเด็กและเย�วชน ในด้�นของสื่อกระจ�ยเสียงวิทยุโทรทัศน์ สื่อไอทีและสื่อ

ประเภทอื่นๆ โดยเน้นก�รมีส่วนร่วมของ เด็กและเย�วชน

ข้อ ๑๐ ขอให้สำ�นักง�นกองทุนสนับสนุนก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ

ขอ้ ๑๐.๑ รว่มกบัภ�คสว่นทีเ่กีย่วขอ้งเชน่ กองทนุ กสทช. กระทรวงศึกษ�ธกิ�ร กระทรวง

ก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงส�ธ�รณสุข สนับสนุนและส่งเสริมก�ร

ดำ�เนินง�นที่ทำ�ให้เด็ก  เย�วชน และผู้ปกครอง  ได้รับประโยชน์และปลอดภัยจ�กก�รใช้ไอที 

รวมทัง้กจิกรรมสร�้งสรรคท์ดแทนอย่�งต่อเน่ืองทันต่อก�รเปลีย่นแปลง โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงก�รรว่ม

ดำ�เนินก�รในระดับพื้นที่แบบบูรณ�ก�ร

ข้อ ๑๐.๒ ส่งเสริมและพัฒน�กระบวนก�รใช้สื่อไอทีอย่�งปลอดภัยและสร้�งสรรค์ในเด็ก 

เย�วชน และครอบครัว ให้ครอบคลุมทุกระดับ 

ข้อ ๑๑ ขอให้สำ�นักน�ยกรัฐมนตรีและทุกหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องร�ยง�นผลประจำ�ปี  และ

ประช�สมัพนัธก์�รดำ�เนนิง�นเร่ืองเด็กไทยกบัไอที ใหป้ระช�ชนรับทร�บอย่�งกว้�งขว�งในทุกระดบั

ความก้าวหน้า

กองบงัคบัก�รปร�บปร�มก�รกระทำ�คว�มผิดเกีย่วกบัอ�ชญ�กรรมท�งเทคโนโลย ีไดก้จิกรรมโครงก�ร

จ่�ฮูกสอนเด็ก กิจกรรมออนไลน์ใสสะอ�ด และกิจกรรมส�ยตรวจอินเทอร์เน็ต  ให้คว�มรู้ด้�นภัยจ�ก

อินเทอร์เน็ตกับเด็ก นักเรียน นักศึกษ� เป็นประจำ�ต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

ควรคำ�นึงถึงสื่อภ�คเอกชน ให้เข้�ม�มีส่วนร่วมเพื่อก�รสื่อส�รประช�สัมพันธ์ในวงกว้�งด้วย
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ข้อ ๑๒ ขอให้เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ ร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ต่อสมัชช�สุขภ�พ

แห่งช�ติ ครั้งที่ ๖

ได้จัดให้มีก�รร�ยง�นต่อสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในระหว่�งวันที่ ๒๖ – ๒๘ 

มีน�คม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
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๒.๑๐ มติกลไกและกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

๒.๑๐.๑ สถานการณ์ความเป็นมา

จากการท่ีสม�ชิกสมัชช�สขุภ�พแหง่ช�ต ิไดต้ดิต�มกระบวนก�รของก�รดำ�เนนิก�รจดัสมชัช�สขุภ�พ

แห่งช�ติในช่วงที่ผ่�นม� ได้มีข้อห่วงใยต่อกลไกและกระบวนก�รในก�รจัดสมัชช�สุขภ�พ ที่จะมีผลต่อก�ร

สร้�งสมัชช�สุขภ�พท่ีพึงประสงค์ ซึ่งมุ่งเน้นก�รดำ�เนินก�รอย่�งเป็นระบบ มีคว�มยืดหยุ่น อยู่บนหลักฐ�น

เชงิประจกัษ ์และสนบัสนนุก�รมสีว่นรว่มอย�่งเขม้แขง็จ�กทกุภ�คสว่น แตก่�รดำ�เนนิก�รจัดสมชัช�สขุภ�พ

แห่งช�ติมีแนวโน้มไปสู่ก�รยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ ข�ดคว�มยืดหยุ่นและสร้�งสรรค์  เน่ืองจ�กข้อกังวลที่

ได้เห็นแนวโน้มก�รดำ�เนินก�รในทิศท�งท่ีจะทำ�ให้คุณค่� จิตวิญญ�ณและสมัชช�สุขภ�พท่ีพึงประสงค์เปล่ียนไป 

ข�ดก�รสร้�งพลัง สร้�งศรัทธ�ร่วม สนับสนุนให้มีก�รระดมคว�มเห็นจ�กทุกภ�คส่วน และมีคว�มเป็น

เจ้�ของร่วมกัน จึงมีมติดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ขอให้ก�รจัดสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ สมัชช�สุขภ�พเฉพ�ะประเด็นและสมัชช�สุขภ�พเฉพ�ะ

พื้นที่  ยึดหลักก�รและแนวคิดในเรื่องสมัชช�สุขภ�พท่ีพึงประสงค์  และหลักก�รของก�รพัฒน�นโยบ�ย

ส�ธ�รณะเพ่ือสุขภ�พแบบมีส่วนร่วม โดยสร้�งและสนับสนุน ขีดคว�มส�ม�รถของภ�คีเครือข่�ยในก�รเข้�ม�

มีส่วนร่วมอย่�งเข้มแข็ง  มีก�รพัฒน�ระบบก�รสนับสนุนข้อมูลเชิงประจักษ์ในก�รจัดทำ�เอกส�รหลักและ

เอกส�รร�่งมต ิทีส่ำ�คญัทีส่ดุคอืก�รจดัก�รอย�่งเปน็ระบบ พรอ้มรบันวตักรรม และเปน็กระบวนก�รเรยีนรู้

อย่�งต่อเน่ือง อันจะทำ�ให้สมัชช�สุขภ�พ มีชีวิต มีก�รพัฒน� และเป็นรูปแบบสำ�คัญอันหน่ึงในระบอบ

ประช�ธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

ขอ้ ๒ ขอใหเ้ลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รสขุภ�พแหง่ช�ต ิดำ�เนนิก�รอย�่งเขม้แขง็ในก�รสือ่ส�รทำ�คว�ม

เข�้ใจกบัคณะกรรมก�รทัง้หมดและองค์กรภ�คทีีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่สร�้งคว�มเข้�ใจและนำ�มตใินขอ้ ๑ ไปสูก่�ร

ปฏิบัติให้ได้ผลอย่�งเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้ร�ยง�นคว�มก้�วหน้�ในก�รดำ�เนินง�นในสมัชช�สุขภ�พแห่ง

ช�ติทุกปี จนเป็นบรรทัดฐ�นและวัฒนธรรมในก�รจัดสมัชช�สุขภ�พ หรือจนกว่�สมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติจะ

มีมติเป็นอย่�งอื่น

ข้อ ๓ ขอให้เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รสุขภ�พแห่งช�ติ  ดำ�เนินก�รให้มีก�รพัฒน�หลักเกณฑ์และ

วธิกี�รจดัสมชัช�สขุภ�พแหง่ช�ต ิใหม้รีะบบและแนวท�งก�รปรับปรงุมตสิมชัช�สขุภ�พแหง่ช�ตทิีไ่ดร้บัรอง

ไปแล้ว  เพื่อให้ก�รปฏิบัติต�มมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติเป็นไปได้ดียิ่งขึ้น

๒.๑๐.๒ ความก้าวหน้าการดำาเนินงาน

มติกลไกและกระบวนก�รสมัชช�สุขภ�พ เป็นมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ที่ได้รับฉันท�มติเมื่อวันที่ 

๒๐ ธันว�คม พ.ศ. ๒๕๕๕ และมีคว�มก้�วหน้�ต�มลำ�ดับ ได้แก่

●● มติ คสช.  เมื่อวันที่ ๒๕ มกร�คม พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นชอบมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที่ ๕ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ และมอบหม�ยให ้(๑) เลข�ธกิ�รคณะกรรมก�รสขุภ�พแหง่ช�ติแจ้งมติสมชัช�สขุภ�พแหง่ช�ต ิ

ครั้งที่ ๕ ให้หน่วยง�นและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับทร�บ  เพื่อพิจ�รณ�ดำ�เนินก�รในส่วนที่เกี่ยวข้องต�มที่

เห็นสมควรตอ่ไป และ (๒) มอบคณะกรรมก�รขบัเคลือ่นและตดิต�มก�รดำ�เนนิง�นต�มมตสิมชัช�สขุภ�พ

แห่งช�ติ (คมส.) พิจ�รณ�แสวงห�วิธีก�รผลักดันและขับเคลื่อนมติสมัชช�สุขภ�พแห่งช�ติ ครั้งที่ ๕  เพื่อ

ให้บรรลุผลต�มควรแก่กรณี ห�กเห็นว่�มติใดสมควรเสนอให้ คสช. พิจ�รณ� ให้เสนอ สช. พิจ�รณ�ต่อไป







พัฒนาข้อเสนอ 

แนวทางการยกระดับสมชัชาสขุภาพแหง่ชาติ 

ค้นหา/เปิดรับประเด็น 
 เชิงรับ (ตามหลักเกณฑ์) 
 เชิงรุก (ชักชวน กระตุ้น หนุนเสริม) 

 ที่เป็นระเบียบวาระ 
•  ไม่ติดรูปแบบ/ง่าย/หลายระดับ (พื้นที่,ส่วนกลาง) 
•  ทบทวนหลักเกณฑ์เดิม 
•  มีคนในพื้นที่มาร่วมเป็น คณะท างาน 
•  ท างานก่อนพัฒนาเอกสาร ฯ 

 สนับสนุนพัฒนาต่อด้วย 
•  สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น  

(Issue Health Assembly : IHA) 
• อื่น ๆ 

การรับฟังความเห็น 
•รูปแบบหลากหลาย 
• เพิ่มการถกแถลง มากขึ้น 
• วิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
   กลไกขับเคลื่อน 
• แนวทางจัดเวทีในพื้นที่ 
• พัฒนาแกนพี่เลี้ยง 

การหาฉันทามติ 
ใช้รูปแบบเดิม 
มีช่องทางหรือ รูปแบบที่ 
  หลากหลาย  
•ได้ตัวจริงในแต่ละประเด็น 
  มาร่วม 
•จัดเวทีย่อยเพื่อหาฉันทามติ 
เฉพาะประเด็น 

กลุ่มเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
•ทบทวนกลุ่มเครือข่าย  
• ศึกษาธรรมชาติกลุ่มเครือข่าย (การมีพี่เลี้ยง) 
• ทดลองท างานร่วมกัน (หารูปแบบการ 
   ท างาน)  
• สานสัมพันธ์เครือข่าย 
• พัฒนาศักยภาพ เครือข่าย 

การจัดสมัชชา 
 เน้น อัตลักษณ์สมัชชาที่มีความ  
   หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วม ได้แก่ 
• พิจารณาหาฉันทามติ  (ท าความเข้าใจ  
   ประเด็นลึกซึ้ง, มีตัวจริงมาเล่า) 
• มีการพัฒนา รูปแบบอื่นๆ ที่ส่งเสริม  
   ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 
• สร้างความร่วมมือเพื่อการมีส่วนร่วมด้วย 
   วิธีการต่างๆ เช่น  การลงนามความ   
   ร่วมมือบันทึกข้อตกลง  การทบทวนมติฯ  
   เป็นต้น 
• แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลานสมัชชา) 

ยกระดับ 
สมัชชา
สุขภาพ
แหง่ชาต ิ

1 

2 

3 

4 

5 

6 

การขับเคลื่อนมต ิ7  ใช้หลักการสนับสนนุ 
    การขับเคลื่อนมติฯ : DENMARKS 
• เติมเต็มกลุ่มเครือข่าย 
•  วิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
   กลไกขับเคลื่อน 
• สนับสนุนการขับเคลื่อน 
   ระดับพื้นที่ /ประเด็น 
 จัดท าโครงการเฉพาะ 
 

ปรับปรุง 20 มีนาคม 2557 



ภาคผนวก














