รายงานความก้าวหน้า
การดำ�เนินงานตามมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
●

ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

รายงานความก้าวหน้าการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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หมู่ที่ ๔ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๘๓๒-๙๐๐๐ โทรสาร ๐-๒๘๓๒-๙๐๐๑-๒
อีเมล์ nationahealth@nationalhealth.or.th
เวปไซต์ www.nationalhealth.or.th. www.samatcha.org
ปีที่พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๗
จำ�นวนพิมพ์ ๓,๐๐๐ เล่ม
พิมพ์ที่
บริษัท อัพทรูยู ครีเอทนิว จำ�กัด
48/84 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทร 0-2964-8484 โทรสาร 0-2964-8384

คำ�นำ�

ป

ระธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ได้มคี �ำ สัง่ ที่ ๑ / ๒๕๕๖ เมือ่ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
(คมส.)โดยมี นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการ
ดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) พร้อมด้วยผูท้ รงคุณวุฒจิ ากทุกภาคส่วน จำ�นวน ๑๙ คน
เป็นกรรมการฯ มีเลขาธิการสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นกรรมการและเลขานุการ กำ�หนดให้
มีบทบาทและหน้าทีใ่ นการวางกลยุทธ์การขับเคลือ่ นและติดตามการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ไปสูก่ ารปฏิบตั แิ บบมีสว่ นร่วม แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายในการขับเคลือ่ น
และดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ติดตามผลการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และ
รายงานต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและคำ�ปรึกษาต่อคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) เกี่ยวกับการ
พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อจะบรรจุเป็นระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ในการจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้กำ�หนดให้มีการรายงานผลการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติต่อสมาชิกสมัชชา
สุขภาพ และการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารขับเคลือ่ นมติสมัชชาฯ จำ�นวน ๑๐ มติ ซึง่ ประกอบด้วย ๑. มตินโยบาย
แห่งชาติเพือ่ การพัฒนาระบบสุขภาพในพืน้ ทีพ
่ หุวฒ
ั นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒. มติการป้องกันผล
กระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ ๓. มติการจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย (สุขใจ...
ไม่คิดสั้น) ๔. มติ ๓ การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง ๕. มติ ๔ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรลุ่มนํ้าขนาดเล็กอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีทุกภาคส่วน ๖. มติ
ความปลอดภัยทางอาหาร : การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช ๗. มติการปฏิรูประบบการวิเคราะห์
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA / EHIA) ๘. มติการพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถ
รับมือผลกระทบด้านสุขภาพจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอาหารและสินค้าเกษตร ๙. มติการ
จัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที และ ๑๐. มติกลไกและกระบวนการ
สมัชชาสุขภาพ
รายงานผลการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเล่มนี้ จึงเป็นการรวบรวมความก้าวหน้าใน
การขับเคลือ่ นและติดตามดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทงั้ ๑๐ มติขา้ งต้น ทีต่ อ้ งรายงานในการ
ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึง่ ผลการดำ�เนินงาน
ทีเ่ กิดขึน้ มีความก้าวหน้าทีแ่ ตกต่างกัน ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องหลายส่วน จึงนับเป็นบทเรียนรูท้ สี่ �ำ คัญ
ในการพัฒนาแนวทางการนำ�มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ ที่รวมถึงการบูรณาการการทำ�งาน
ของหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจและสำ�นึกร่วมด้วยความเป็น
กัลยาณมิตร และพร้อมทีจ่ ะช่วยกันหาแนวทางทีเ่ หมาะสมเพือ่ นำ�มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปปฏิบตั ไิ ด้อย่าง
เป็นรูปธรรมร่วมกัน

สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ขอขอบคุณคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)
คณะกรรมการขับเคลือ่ นและติดตามการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.) ทีเ่ อือ้ อำ�นวยการ
รายงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน องค์กรและภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันขับเคลื่อนมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้เป็นไปอย่างต่อเนือ่ ง และหวังว่าเนือ้ หาในหนังสือเล่มนีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ เครือข่าย
และสาธารณะในการขับเคลื่อนและขยายผลต่อไป
						
สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
								
มีนาคม ๒๕๕๗

บทที่ ๑

อ

บทนำ�

นุสนธิ มาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำ�หนดให้คณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (คสช.) จัดให้มสี มัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้ ซึง่ ภายหลังทีพ
่ ระราช
บัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผลบังคับใช้ จึงได้มกี ารจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมาแล้ว จำ�นวน ๕
ครัง้ โดยเริม่ ตัง้ แต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๕ มีมติสมัชชาฯ ทีส่ มาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมฉี นั ทามติไปแล้ว
รวม ๕๑ มติ และกำ�หนดให้รายงานผลการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในการประชุมสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติทกุ ครัง้ ซึง่ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ สมาชิกสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติมีมติให้มีการรายงานผลการดำ�เนินงาน รวม ๑๐ มติ ได้แก่
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำ�นวน ๑ มติ คือ
๑. มติ ๓ นโยบายแห่ ง ชาติ เพื่ อ การพั ฒ นาระบบสุ ข ภาพในพื้ นที่ พ หุ วั ฒ นธรรมในจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ จำ�นวน ๑ มติ คือ
๒. มติ ๙ การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำ�นวน ๓ มติ คือ
๓. มติ ๒ การจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย (สุขใจ...ไม่คิดสั้น)
๔. มติ ๓ การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
๕. มติ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรลุม่ นํา้ ขนาดเล็กอย่างยัง่ ยืนโดยกระบวนการมีสว่ นร่วมของ
เครือข่ายและภาคีทุกภาคส่วน
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ จำ�นวน ๕ มติ คือ
๖. มติ ๕ ความปลอดภัยทางอาหาร : การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช
๗.	มติ ๖ การปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA / EHIA)
๘. มติ ๘ การพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือผลกระทบด้านสุขภาพจากการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอาหารและสินค้าเกษตร
๙. มติ ๙ การจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที
๑๐. มติ ๑๑ กลไกและกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
ดังนัน้ เพือ่ ให้การขับเคลือ่ นและติดตามการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นไปอย่างต่อ
เนือ่ งและเป็นรูปธรรม จึงได้มคี �ำ สัง่ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่ ๑ / ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๖ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.)
(ภาคผนวก) โดยมีนายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลาเป็นประธาน และเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่และอำ�นาจ ดังนี้
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รายงานความก้าวหน้าการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

๑. วางกลยุทธ์การขับเคลื่อนและติดตามการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ
แบบมีส่วนร่วม
๒. แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายในการขับเคลือ่ นและดำ�เนินงานตาม
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๓. ติดตามผลการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และรายงานต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
และคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม
๔. ให้ข้อเสนอแนะและคำ�ปรึกษาต่อคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาข้อ
เสนอเชิงนโยบายเพื่อจะบรรจุเป็นระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๕. ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และ
กลไกอื่นๆ เกี่ยวกับการดำ�เนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติตามที่เห็นสมควร
๖. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำ�งานเพื่อดำ�เนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำ�เป็น
๗. หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมอบหมาย
จากหน้าที่และอำ�นาจที่ได้กำ�หนดไว้ในคำ�สั่ง คสช. ข้างต้น คมส.จึงได้วางกรอบการดำ�เนินการงาน
เพื่อขับเคลื่อนและติดตามการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นรูป
ธรรมด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ คือ
๑. คมส. ควรเป็นแกนหลักในการเชือ่ มประสาน และแสวงหาความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงานองค์กร
และภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๒. คมส. สนับสนุนให้มีกิจกรรมขับเคลื่อนมติในแต่ละมติ ได้แก่
๒.๑ สนับสนุนการทำ� mapping หน่วยงาน องค์กร ภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมกับ คณะทำ�งาน
ขับเคลื่อนในแต่ละมติ
๒.๒ สนับสนุนให้มกี ารประชุมบุคคล หน่วยงาน องค์กรทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม อย่างเป็นหุ้นส่วน โดยเน้นการกำ�หนดเป้าหมาย และทำ�แผนปฏิบัติการร่วมกัน
๒.๓ สนับสนุนให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็น และการจัดการความรู้จากการขับเคลื่อนมติ
๒.๔ สนับสนุนการจัดสมัชชาเฉพาะประเด็นในกรณีที่มติสมัชชาฯ ให้ดำ�เนินการ
๓. คมส. พัฒนาเครื่องมือติดตามความก้าวหน้าในการติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานตามมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
๔. คมส. พิจารณาและให้ความเห็นผลการทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ผ่านมา
๕. คมส. สนับสนุนให้มีการสื่อสารสังคม เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ด้วย เช่น
การนำ�เสนอ Best Practices และอื่นๆ
๖. คมส. โดย สช. ประสานให้มีการสนับสนุนทรัพยากร ได้แก่ วิชาการ บุคลากร และงบประมาณ
อย่างเหมาะสมในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯ ของภาคีเครือข่ายต่างๆ
๗. คมส.นำ�เสนอการรายงานความก้าวหน้าฯ ในรูปแบบต่างๆ เพือ่ นำ�เสนอต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
และคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม
ทัง้ นี้ โดยคาดว่าผลทีจ่ ะเกิดขึน้ คือ การเกิดเวทีของการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และการมีสว่ นร่วมในการ
ขับเคลือ่ นมติสมัชชาฯ อย่างเป็นรูปธรรมของหน่วยงาน องค์กร ภาคเครือข่ายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ
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๑.

จากกรอบการดำ�เนินงานข้างต้น ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ คมส.ได้มกี ารดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้
วิเคราะห์ และจัดกลุ่มกลไกขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ ใน ๓ ลักษณะ ได้แก่
๑.๑ มีกลไกที่เข้มแข็ง และชัดเจน
๑.๒ มีกลไกขับเคลื่อนในภาพรวมยังไม่ชัดเจน
๑.๓ ยังไม่มีกลไกที่ชัดเจน

๒.

วิเคราะห์ผู้เกี่ยวข้องตามมติสมัชชาสุขภาพแต่ละมติให้มีความชัดเจน
ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ

๒.๑ ระดับ concern คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละมติท่มี ีความผูกพันกับปัญหา มีความสนใจและ
ความตระหนัก ระดับนี้ จะต้องเชิญชวน และสร้างความร่วมมือ ให้เข้ามาเป็นผู้มีส่วนร่วมที่กระตือรือร้น
(active participant) เพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ ร่วมกัน
๒.๒ ระดับ correspondent คือ ระดับที่มีลักษณะเหมือนกัน หมายถึง มีบทบาทหน้าที่ และ /
หรืออาจมีงบประมาณ มีพนื้ ที่ มีความต้องการทีอ่ ยากจะขับเคลือ่ น ได้แก่ เครือข่ายในพืน้ ทีต่ า่ งๆ แต่ขนาด
(scale) ไม่ใหญ่ถึงระดับชาติ หรือมีบางหน่วยงานที่อยากจะรับผิดชอบ แต่ยังไม่รู้ว่าจะดำ�เนินการอย่างไร
ระดับนี้ เป็นระดับที่ยินดีที่จะตอบสนองคำ�ถามหรือโจทย์ที่เป็นไปตามมติสมัชชาฯ
๒.๓ ระดับ commitment คือ ระดับทีเ่ ป็นการตกลงร่วมกัน เป็นผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องหรือภาคส่วนที่
ต้องตกลงดำ�เนินการร่วมกัน โดยเฉพาะท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการ และเมื่อมีความชัดเจนในผู้เกี่ยวข้อง
ของแต่ละมติแล้ว ก็จะใช้หลักการสนับสนุนเพื่อการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพอย่างเหมาะสมต่อไป

๓.

กำ�หนดหลักการสนับสนุนเพื่อการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ ให้ได้อย่างเหมาะสมกับกลไก
ขับเคลือ่ น และผูเ้ กีย่ วข้องตามมติสมัชชาฯ อาจเรียกง่ายๆ ว่า  หลักการ DENMARKS ประกอบด้วย
●● D :

Demonstration หมายถึง การลงมือทำ�ให้เห็นรูปธรรมในพื้นที่ หรือกรณีตัวอย่าง
●● E : Encouragement หมายถึง การหนุนเสริม ให้กำ�ลังใจ
้ กูล
●● N : Networking & Supporting หมายถึง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและสนับสนุนเกือ
●● M : Motivation หมายถึง การสร้างแรงจูงใจ เพื่อกระตุ้นส่งเสริม
●● A : Appreciation หมายถึง การชื่นชมยินดี
●● R : Recognition หมายถึง การสร้างการยอมรับ
้ ละแลกเปลีย่ นเรียนรูไ้ ปพร้อมกัน
●● K : Knowledge Management หมายถึง การจัดการความรูแ
●● S : Social Communication หมายถึง การสื่อสารสังคม
ซึ่งหากนำ�แนวทางทั้ง ๓ ข้อข้างต้น คือ นำ�ลักษณะของกลไกที่ขับเคลื่อนทั้ง ๓ ลักษณะ ระดับของ
ผู้เกี่ยวข้องแต่ละมติฯ และหลักการ DENMARKS มาผนวกด้วยกัน ก็จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่ามติสมัชชา
สุขภาพฯ มติใดจะต้องดำ�เนินการอย่างไร จุดไหน กับใคร ซึ่งจะทำ�ให้สามารถนำ�ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมได้อย่างชัดเจนขึ้น
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รายงานความก้าวหน้าการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

๔.

วิเคราะห์ประเภทของมติสมัชชาสุขภาพฯ ทีม่ คี วามเหมือน หรือความสอดคล้องของทัง้ เนือ้ หาสาระ
เป้าหมาย และภาคีเครือข่ายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ด้วยการจัดกลุม่ มติสมัชชาสุขภาพฯ ทีผ่ า่ นมา (พ.ศ.
๒๕๕๑ - ๒๕๕๕) จำ�นวน ๕๑ มติ และผนวกกับมติสมัชชาปฏิรปู ระดับชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖) อีก ๒๑
มติ รวมทั้งสิ้น ๗๒ มติ เป็น ๕ กลุ่มประเด็น ได้แก่

๕.

กลุ่มที่ ๑ ระบบสุขภาพ การแพทย์และสาธารณสุข และปัจจัยที่กำ�หนดสุขภาพ
กลุ่มที่ ๒ สวัสดิการ ความปลอดภัย สุขภาพ คุณภาพชีวิต ของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
กลุ่มที่ ๓ เกษตรและอาหาร
กลุ่มที่ ๔ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และ
กลุ่มที่ ๕ กลุ่มอื่นๆ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
■■ ครั้งที่

๑ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ รวม ๙ มติ คือ
๑) มติการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
๒) มติการบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มนํ้าขนาดเล็กอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายและภาคีทุกภาคส่วน
๓) มติเกษตรและอาหารในยุควิกฤต
๔) มติความปลอดภัยทางอาหาร : การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช
๕) มติการพัฒนากลไกการพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือผลกระทบด้านสุขภาพ
จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยเฉพาะอาหารและสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร
๖) มติผลกระทบจากสื่อต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว
๗) มติการพัฒนากลไกการมีสว่ นร่วมเพือ่ สุขภาวะของเด็ก เยาวชนและครอบครัว มติการแก้ปญ
ั หา
วัยรุ่นไทยกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
๘) มติการจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที
๙) มติสุขภาวะทางเพศ : ความรุนแรงทางเพศ การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม และเรื่องเพศกับเอดส์ /
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
■■ ครั้งที่

๒ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๐) มติการจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย (สุขใจ..ไม่คิดสั้น)

■■ ครั้งที่

๓ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๑) มติการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ

■■ ครั้งที่

๔ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๒) มติการปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA / EHIA)

■■ ครั้งที่

๕ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๓) มตินโยบายแห่งชาติเพือ่ การพัฒนาระบบสุขภาพในพืน้ ทีพ
่ หุวฒ
ั นธรรมในจังหวัดชายแดนใต้
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๖.

แต่งตั้งคณะทำ�งานพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินความก้าวหน้ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ตามคำ�สั่ง คมส.ที่ ๑ / ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (ภาคผนวก) ซึ่งมีนายแพทย์
ศุภกิจ ศิรลิ กั ษณ์ เป็นประธานคณะทำ�งาน มีหน้าทีแ่ ละอำ�นาจในการออกแบบและสนับสนุนการใช้เครือ่ งมือฯ
วิเคราะห์ผลการประเมินความก้าวหน้าการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและรายงานผลการประเมิน
ความก้าวหน้าต่อ คมส.

๗.

สนับสนุนการขับเคลือ่ นของหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องในการขับเคลือ่ นมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่
●● จัดทำ�เอกสาร

เรื่อง “แม่วัยรุ่น : ชีวิตที่เลือกได้” ซึ่งเป็นองค์ความรู้จากการถอดบทเรียนมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติการป้องกันปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
ด้วยการรวบรวมข้อมูลจากสื่อต่างๆ รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง และการนำ�เสนอให้เห็น
เรื่องราวของการนำ�มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปขับเคลื่อนในพื้นที่
่ ขับเคลือ่ นมติไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ได้แก่ มติการจัดระบบและโครงสร้างเพือ่
●● จัดเวทีปรึกษาหารือเพือ
ส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำ�วัน มติการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล
มติการจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที
●● สนับสนุนมูลนิธิเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ภาคเหนือ)และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ดำ�เนินการ
สรุปบทเรียน และการจัดทำ�ข้อเสนอเพือ่ การพัฒนากลไกคณะทำ�งานความร่วมมือภาคประชาชนแก้ไขปัญหา
ไฟป่า - หมอกควัน อ. จอมทอง จ. เชียงใหม่
่ นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ มติการแก้ไขปัญหา
●● จัดทำ�แผนการขับเคลือ
ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล ร่วมกับหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง
●● สนับสนุนการทำ�งานของภาคียุทธศาสตร์ในมติที่สำ�คัญ ได้แก่ (๑) มติการควบคุมกลยุทธ์
การตลาดอาหารทารกและเด็กเล็ก สนับสนุนคณะทำ�งานหลักและคณะทำ�งานย่อย ได้แก่ คณะทำ�งานกฎหมาย
คณะทำ�งานวิชาการ และคณะทำ�งานสื่อสารสาธารณะ ทั้งนี้มีเป้าหมายสู่การจัดทำ� พ.ร.บ. การตลาดอาหาร
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ..... และการศึกษาวิจัยการลาคลอด ๑๘๐ วัน (๒) มติการป้องกันปัญหาวัยรุ่นไทย
กับการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อการขยายเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับมตินี้ รวมถึง การจัดทำ�
ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมอนามัยการเจริญพันธุแ์ ห่งชาติ พ.ศ .... (๓) มติการจัดการภัยพิบตั โิ ดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
สนับสนุนงบประมาณการดำ�เนินงาน ๑ ปี (๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖) มีผล
การดำ�เนินงาน ได้แก่ การจัดตัง้ เครือข่ายภัยพิบตั ชิ มุ ชน การยกร่างรายละเอียดการแก้ไขปรับปรุงแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ และการจัดทำ�ข้อเสนอโครงการเครือข่ายชุมชนท้องถิน่
จัดการตนเองด้านภัยพิบตั ธิ รรมชาติ (๔) สนับสนุนคณะทำ�งานจัดการข้อมูลประเด็นสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
“กรณีเด็กไทยกับไอที” จัดประชุมสัมมนาวิชาการและเครือข่ายคนทำ�งานเพื่อขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติประเด็น “เด็กไทยกับไอที” และการประชุมวิพากษ์แนวทางและคำ�แนะนำ�สำ�หรับประชาชนเกีย่ วกับ
การใช้สื่อไอทีที่เหมาะสม

๘.

การจัดทำ�ระบบจัดเก็บข้อมูลเกีย่ วกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และเส้นทางการขับเคลือ่ นของมติ
ด้วยการพัฒนาเมนู “ขับเคลื่อนมติ” ใน www.samatcha.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์หนึ่งของสำ�นักงาน
คณะกรรมการสุขภาพ นำ�เสนอความก้าวหน้าการดำ�เนินงานรายมติฯ เป็นรายเดือน ครอบคลุมทั้ง ๕๑ มติ
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นอกจากนี้ คมส. ยังได้ก�ำ หนดรูปธรรมในทางปฏิบตั สิ �ำ หรับการขับเคลือ่ นและติดตามการดำ�เนินงาน
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ใน ๓ เส้นทาง คือ (๑) ใช้หลักการการวิเคราะห์ผู้เกี่ยวข้องตามมติสมัชชา
สุขภาพ ควบคูไ่ ปกับหลักการสนับสนุนเพือ่ การขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพ (DENMARKS) กับมติสมัชชา
สุขภาพฯ ทุกมติ (๒) นำ�เสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) และคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อ
พิจารณาสัง่ การหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องดำ�เนินการอันจะเป็นการเพิม่ ความแข็งแรง (strengthen) ให้กบั ข้อเสนอ
ทีจ่ �ำ เป็น และ (๓) ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพฯ ครัง้ ทีผ่ า่ นๆ มา ในกรณีทพ่ี บว่าสถานการณ์มกี ารเปลีย่ นแปลง
มติสมัชชาฯ มีปญ
ั หาในการปฏิบตั ิ หรือมีขอ้ ห่วงใยจากทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง โดยอาจนำ�เข้าสูก่ ารเป็นระเบียบวาระ
ใหม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
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ศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) สถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส.
ภาคใต้) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เครือข่าย
สมัชชาสุขภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเครือข่ายรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้ ได้ร่วมกัน
พัฒนานโยบายแห่งชาติเพือ่ การพัฒนาระบบสุขภาพในพืน้ ทีพ่ หุวฒ
ั นธรรม เพือ่ เสนอต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ และมีข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จึงมีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เห็นชอบกับข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ตามภาคผนวกแนบท้ายมตินี้
ข้อ ๒ ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ข้อ ๒.๑ นำ�เสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ดำ�เนินการผลักดันข้อเสนอเพิ่มแนวทาง
การพัฒนาสุขภาพกาย สุขภาพจิต ระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งด้าน
การบริหารจัดการ บุคลากร การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เพือ่ ให้รฐั บาลกำ�หนดเป็นนโยบาย
แห่งชาติ
ข้อ ๒.๒ เผยแพร่ ประสาน สนับสนุนและผลักดันให้หน่วยงานของรัฐ องค์กรวิชาการ องค์กร
วิชาชีพ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในทุกภาคส่วน ทุกระดับ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะในพืน้ ทีช่ ายแดน
ภาคใต้ ปฏิบตั ติ ามข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพในพืน้ ทีพ
่ หุวฒ
ั นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ดังกล่าว
ข้อ ๒.๓ ติดตามการดำ�เนินงานและงบประมาณ ตามข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพ
ในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรายงานความคืบหน้าต่อสมัชชาสุขภาพทุกปี
ข้อ ๓ ขอให้ภาคีสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ข้อ ๓.๑ ร่วมกันผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กลุม่ แกนนำ� และผูน้ �ำ ชุมชน นำ�ข้อเสนอ
แนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปปฏิบัติในพื้นที่
ข้อ ๓.๒ เผยแพร่และสร้างกระบวนการให้ประชาชนทุกคน หน่วยงานทัง้ ภาครัฐ และภาคเอกชน
ได้รับรู้ เข้าใจ เห็นใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความเห็นร่วมและ
ให้การสนับสนุนต่อนโยบายดังกล่าว
๒.๒.๒ ความก้าวหน้าการดำ�เนินงาน
มตินโยบายแห่งชาติเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทไี่ ด้รบั ฉันทามติเมือ่ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยเห็นชอบต่อข้อเสนอ
แนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพในพืน้ ทีพ่ หุวฒ
ั นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความก้าวหน้าการดำ�เนินงาน
ดังนี้
่ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ รับทราบสรุปผลการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
●● มติ คสช. เมือ
ครัง้ ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเห็นชอบให้ฝา่ ยเลขานุการแจ้งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติให้กบั หน่วยงาน องค์กร
ทีเ่ กีย่ วข้องรับทราบและนำ�ไปปฏิบตั หิ รือนำ�ไปพิจารณาประกอบในการกำ�หนดนโยบายสาธารณะเพือ่ สุขภาพ
ต่อไป
●● มติ คสช. เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เห็นชอบให้เสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณา
ดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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●● มติคณะรัฐมนตรี(ครม.)เมื่อวันที่

๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ รับทราบมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติครัง้ ที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรับไปพิจารณาดำ�เนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
ตามที่สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)เสนอ ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดทำ�รายงาน
ผลการดำ�เนินงาน พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคแจ้งต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติด้วย
่ นมติฯ ได้ด�ำ เนินการอย่างต่อเนือ่ ง โดยกลไกสมัชชาสุขภาพกลุม่ จังหวัดปัตตานี ยะลา 
●● การขับเคลือ
นราธิวาส และสงขลา ร่วมกับสภาประชาสังคมชายแดนใต้และสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ (สจรส.มอ.) ขับเคลือ่ นและจัดเวทีรบั ฟังข้อเสนอจากประชาชนทุกภาคส่วนในพืน้ ทีไ่ ม่นอ้ ยกว่า
๑๕๐ เวที เพื่อพัฒนา ติดตาม ทบทวนข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งข้อเสนอดังกล่าว ประกอบด้วย

๑.

การจัดรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นแบบใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

๑.๑ ตราพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง “ทบวงการบริ ห ารการพั ฒ นาจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ”
(Southern Border Provinces Development Administration Bureau--SBPDAB) ในฐานะเทียบเท่า
กระทรวง แต่เป็นการปกครองส่วนภูมิภาคและการบริหารงานส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษ โดยมีรัฐมนตรีทบวง
เป็นผู้ดูแลนโยบาย ส่วนในระดับข้าราชการประจำ�จะมีปลัดทบวง รองปลัดทบวงและผู้อำ�นวยการเขตทำ�
หน้าทีด่ แู ลในแต่ละพืน้ ทีใ่ นฐานะข้าราชการส่วนภูมภิ าคแบบพิเศษควบคูไ่ ปกับองค์กรปกครองท้องถิน่ ในทุก
ระดับสำ�หรับเป็นองค์กรประสานงานการบริหารและการปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในลักษณะคล้ายกับ
ศูนย์อ�ำ นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)เพือ่ เป็นองค์กรหลักทีม่ อี �ำ นาจหน้าทีใ่ นการอำ�นวย
การและการแก้ปัญหานโยบายในการบริหารในจังหวัดภาคใต้ และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนที่รวมพลัง
ภาคประชาสังคม ภาคท้องถิ่น และภาครัฐเข้าด้วยกัน
ข้อเสนอ
ดังต่อไปนี้

๑.๑.๑ รูปแบบการปกครองพิเศษทีเ่ หมาะกับพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ อาจมีได้ ๖ รูปแบบ  
(๑) ศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)- คงท้องถิ่นเดิม
(๒) ทบวงการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
(๓) สามนคร-คงท้องถิ่นเดิม
(๔) สามนคร-เลิกท้องถิ่นเดิม
(๕) มหานคร-คงท้องถิ่นเดิม
(๖) มหานคร-เลิกท้องถิ่นเดิม

จึงเสนอให้เครือข่ายสมัชชาสุขภาพใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสภาประชาสังคม
ชายแดนใต้ ทำ�การศึกษาเพิม่ เติมเพือ่ ตัดสินใจเลือกรูปแบบการจัดการตนเอง (Limited Autonomy)
ภายใต้รฐั ธรรมนูญ และอำ�นาจอธิปไตยของประเทศไทย โดยให้มกี ารเลือกตัง้ ผูบ้ ริหารสูงสุดโดยตรง
จากประชาชน ยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค เพื่อสะท้อนสิทธิในการกำ�หนดใจตนเองในพื้นที่
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๑.๒ จัดให้มี “สมัชชาประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้” (Chamber of Southern Border Provinces
-CSBP) หรือสภาประชาชนพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ โดยเป็นองค์กรตามบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญ ใน
ลักษณะสภาทีป่ รึกษาและกลัน่ กรองนโยบายโดยการคัดเลือกหรือเลือกตัง้ จากกลุม่ หรือตัวแทนภาคประชาชน
ทีห่ ลากหลาย ผูน้ �ำ ท้องถิน่ ผูน้ �ำ ศาสนาทุกศาสนา ผูร้ ทู้ างการศึกษาและวัฒนธรรม กลุม่ อาชีพสาขาต่างๆ รวมทัง้
ฝ่ายปกครองท้องถิน่ เป็นผูป้ ระสานนโยบายและแผน ทีผ่ า่ นกระบวนการจัดทำ�แผนชุมชน อำ�นวยความยุตธิ รรม
รวมทั้งดูแลตรวจสอบบุคลากรและงบประมาณที่นำ�ลงไปสู่จังหวัด อำ�เภอและหน่วยการปกครองท้องถิ่น
ในทุกระดับ
ข้อเสนอ
๑.๒.๑ ให้ส�ำ นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ประสานกับศูนย์อ�ำ นวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทำ�การศึกษารูปแบบของ
“สมัชชาประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้” (Chamber of Southern Border Provinces-CSBP)
หรือสภาประชาชนพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ และนำ�เสนอผลการศึกษาให้กบั ศูนย์อ�ำ นวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนำ�ไปดำ�เนินการต่อ
๑.๓ ให้มอี งค์กรปกครองท้องถิน่ ในระดับตำ�บลและเทศบาลเหมือนรูปแบบเดิม ทีม่ าจากการเลือกตัง้
โดยประชาชนในท้องถิน่ มีอ�ำ นาจในการเก็บภาษีและบริหารงบประมาณการคลังส่วนท้องถิน่ เต็มที่ มีอ�ำ นาจ
ในการออกข้อบัญญัติ รวมทั้งเพิ่มอำ�นาจในการจัดการท้องถิ่นในเรื่องทางศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณี
ให้มากขึน้ เช่น การกำ�หนดเขตปลอดอบายมุข ตำ�รวจศีลธรรม ประกาศห้ามเยาวชนออกนอกบ้านในยามวิกาล
เว้นแต่มีผู้ปกครองอยู่ด้วย
ข้อเสนอ
๑.๓.๑ ให้คณะกรรมการปฏิรปู กฎหมาย (คปก.) ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมาคมองค์การบริหารส่วนตำ�บล และสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เร่งรัดให้รฐั บาลดำ�เนินการ
ตามมติสมัชชาปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ และมติสมัชชาปฏิรูประดับชาติ
ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔
๑.๔ ในระดับพืน้ ที่ ควรมีองค์กรสภาผูร้ ทู้ างศาสนาหรือปราชญ์ชาวบ้านในระดับตำ�บล โดยการกำ�หนด
นโยบายระดับท้องถิ่นจะต้องได้รับการรับรองจากสภาผู้รู้ทางศาสนา และประชาชน สมาชิกสภานี้ได้มาจาก
การเสนอชือ่ และการเลือกสรรจากคณะกรรมการชุมชนผูน้ �ำ ศาสนา องค์กรภาคประชาชนและสถาบันการศึกษา
ในท้องถิน่ สภาผูร้ ทู้ างศาสนาเป็นทีป่ รึกษาในกิจการศาสนาและศีลธรรมของสังคมขององค์กรบริหารส่วนท้องถิน่
สมาชิกที่มาจากการคัดสรรนี้ ควรเป็นกรรมการโดยตำ�แหน่งขององค์กรปกครองท้องถิ่น ด้วยจำ�นวนหนึ่ง
ในสามของสมาชิกสภาท้องถิ่นเพื่อให้มีอำ�นาจในการยับยั้งในกรณีที่มีผู้นำ�ท้องถิ่นกระทำ�ผิดในทางนโยบาย
และเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ
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ข้อเสนอ
๑.๔.๑ ให้คณะกรรมการอิสลามประจำ�จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล
ร่วมกับมหาวิทยาลัยอิสลามยะลา และวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบัน
การศึกษาทำ�การศึกษารูปแบบสภาผูร้ ทู้ างศาสนา หรือปราชญ์ชาวบ้านในระดับตำ�บล โดยการสนับสนุน
งบประมาณจาก ศอ.บต. และเสนอผลการศึกษาไปยังรัฐบาลเพื่อกำ�หนดเป็นนโยบาย
๑.๕ พัฒนาระบบกฎหมายอิสลามและกฎหมายตามประเพณี หรือระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบ
ยุตธิ รรมชุมชน โดยการประสานกับองค์กรสันติยตุ ธิ รรมสร้างความชอบธรรมในอำ�นาจการเมืองการปกครอง
(Legitimate political authority) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจต่ออำ�นาจของกฎหมาย
ข้อเสนอ
๑.๕.๑ ให้กระทรวงยุตธิ รรม มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จัดทำ�แผนการพัฒนาระบบกฎหมายอิสลาม
และกฎหมายตามประเพณี หรือระบบยุตธิ รรมทางเลือก ระบบยุตธิ รรมชุมชน และให้มกี ารพิจารณา
โครงสร้างของระบบยุติธรรมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
๑.๖ ส่วนการปกครองและการบริหารในระดับหมูบ่ า้ นและชุมชนจะต้องปลอดภัยและมัน่ คงด้วย โดย
กระทรวงยุตธิ รรมรับผิดชอบในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ยตุ ธิ รรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพือ่ ให้สามารถ
อำ�นวยการให้เกิดการใช้กฎหมายอิสลามที่เกี่ยวกับครอบครัวและมรดก
ข้อเสนอ
๑.๖.๑ ให้กระทรวงยุตธิ รรม คณะกรรมการอิสลามประจำ�จังหวัด ทบทวนขัน้ ตอนการเข้าถึง
ระบบยุตธิ รรมชุมชนเพือ่ ลดความยุง่ ยากและความซาํ้ ซ้อน ให้กระทรวงยุตธิ รรมประชาสัมพันธ์บทบาท
หน้าที่และการเข้าถึงศูนย์อำ�นวยความเป็นธรรมภาคประชาชน
๑.๗ มีระบบการจัดการความมัน่ คงของหมูบ่ า้ นและชุมชนแบบบูรณาการตามพระราชบัญญัตลิ กั ษณะ
ปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามโครงสร้างใหม่ของกฎหมายฉบับนีผ้ ใู้ หญ่บา้ นมีอายุการดำ�รงตำ�แหน่งจนถึง
เกษียณอายุ ๖๐ ปี ควรมีการปรับปรุงการทำ�งานของคณะกรรมการหมู่บ้านให้มีความมั่นคงและมีส่วนร่วม
มากขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับฐานราก
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ข้อเสนอ
๑.๗.๑ ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับศูนย์อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
จัดทำ�แผนพัฒนาศักยภาพของชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของสภาองค์กรชุมชนและ
คณะกรรมการหมูบ่ า้ นให้มศี กั ยภาพในเรือ่ ง กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพือ่ การจัดการตนเอง
ของชุมชน ท้องถิ่น
๑.๘ เชื่อมโยงระบบย่อยที่ประกอบด้วยระบบผู้นำ� ระบบการปกครองท้องถิ่น ระบบยุติธรรม ระบบ
การศึกษา ระบบราชการ ระบบการพัฒนาเศรษฐกิจ ระบบวัฒนธรรม ระบบการจัดการความขัดแย้งและ
ความมั่นคงในชุมชน รวมทั้งระบบสวัสดิการสังคมบนฐานของชุมชน
ข้อเสนอ
๑.๘.๑ ให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สภาพัฒนาการเมือง พัฒนา
ศักยภาพของสภาองค์กรชุมชนระดับตำ�บลเพือ่ ให้เป็นกลไกหลักในการเชือ่ มโยงระบบย่อยทีป่ ระกอบด้วย
ระบบผูน้ �ำ ระบบการปกครองท้องถิน่ ระบบยุตธิ รรม ระบบการศึกษา ระบบราชการ ระบบการพัฒนา
เศรษฐกิจ ระบบวัฒนธรรม ระบบการจัดการความขัดแย้งและความมั่นคงในชุมชน รวมทั้งระบบ
สวัสดิการสังคมบนฐานของชุมชน

๒.

นโยบายด้านการปฏิรูประบบความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

๒.๑ จัดตั้ง “คณะกรรมการรับเรื่องราวร้องทุกข์” เป็นองค์กรที่มีลักษณะสำ�คัญ คือ
(๑) เป็น “องค์กรอิสระ” ที่มีความอิสระอย่างแท้จริง ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรือ ศอ.บต.
(๒) เป็นองค์กรที่ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมและมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ
(๓) เป็นองค์กรที่ประชาชนสามารถไว้วางใจ เข้าถึงได้ง่าย และใช้ภาษาถิ่นได้
(๔) เป็นองค์กรที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงกับองค์กรทางศาสนาในชุมชน เช่น วัด มัสยิด และ
คณะกรรมการอิสลามประจำ�จังหวัด เป็นต้น
ข้อเสนอ
๒.๑.๑ ให้ ศอ.บต. และ กอ.รมน. ประชาสัมพันธ์ผ่านคลื่นกระแสหลักและรองในพื้นที่
ให้ประชาชนได้รบั ทราบและใช้ชอ่ งทางในกลไกปัจจุบนั เพือ่ การร้องเรียนเมือ่ ได้รบั ความไม่เป็นธรรม
๒.๑.๒ ให้คณะกรรมการรับเรือ่ งราวร้องทุกข์เพิม่ บทบาทการทำ�งานเชิงรุก และให้ ศอ.บต.
ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ทบทวนโครงสร้างรวมถึงบทบาทภารกิจของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ภาคประชาชน ทุกตำ�บล อำ�เภอ จังหวัด เพื่อบูรณาการกระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของทั้งสอง
หน่วยงาน
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๒.๑.๓ ให้ ส ภาประชาสั ง คมชายแดนใต้ ร่ ว มกั บ คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ผลักดันให้เกิดคณะกรรมการอิสระเพื่อรับ
เรื่องราวร้องทุกข์และไต่สวนข้อเท็จจริง
๒.๒ จัดตัง้ “ศาลแผนกคดีครอบครัวและมรดกมุสลิม” เป็นแผนกหนึง่ ในศาลยุตธิ รรม โดยมีลกั ษณะ
สำ�คัญ คือ
๑) มีความเป็นอิสระในการดำ�เนินการต่างๆ ทางคดีตามที่กฎหมายอิสลามบัญญัติอย่างสมบูรณ์
๒) กำ�หนดให้ “ศาลแผนกคดีครอบครัวและมรดกมุสลิม” มี ๒ ชัน้ คือ ศาลชัน้ ต้น กับศาลชัน้ ฎีกา
๓) ให้ดาโต๊ะยุติธรรม (Qadhi) เป็นผู้มีอำ�นาจแต่ฝ่ายเดียวในการชี้ขาดตัดสินคดีความในศาล
คดีครอบครัวและมรดกอิสลาม และจัดให้มีสำ�นักงานดาโต๊ะยุติธรรม (Qadhi) ในแต่ละศาลด้วย
๔) ปรับปรุงแก้ไข “หลักกฎหมายอิสลาม” ทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั โดยจัดทำ� (ร่างกฎหมายใหม่) เป็น
“หลักกฎหมายสารบัญญัตอิ สิ ลาม” และ “หลักกฎหมายวิธสี บัญญัตอิ สิ ลาม” และควรกำ�หนดกรอบแนวทาง
คือ
(๑) ให้เป็นหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยเรื่องครอบครัวและมรดก และบทบัญญัติลักษณะอื่น
ที่เกี่ยวข้องด้วยเท่าที่จะทำ�ให้มุสลิมดำ�เนินการในทางศาลได้โดยมิต้องฝ่าฝืนหลักกฎหมายอิสลาม
(๒) ให้ยดึ ถือหลักศาสนบัญญัตติ ามแนวทาง (มัซฮับ) ชาฟิอี เป็นสำ�คัญในการจัดทำ�หลักกฎหมาย
“หลักกฎหมายสารบัญญัติอิสลาม” และ “หลักกฎหมายวิธีสบัญญัติอิสลาม”
(๓) ให้คดีทโ่ี จทก์และจำ�เลยเป็นมุสลิม และคดีทจ่ี �ำ เลยฝ่ายเดียวเป็นมุสลิมอยูภ่ ายใต้อ�ำ นาจของ
ศาลแผนกคดีครอบครัวและมรดกมุสลิมด้วย
ข้อเสนอ
๒.๒.๑ ให้ สช. และเครือข่ายสมัชชาสุขภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ผลักดันให้รัฐบาล
เร่งรัดการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งแผนกศาลครอบครัวและมรดกอิสลามเข้าสู่การพิจารณา
ของรัฐสภาโดยเร็วที่สุด
๒.๒.๒ ขอให้ส�ำ นักจุฬาราชมนตรี ร่วมกับสมัชชาสุขภาพกลุม่ จังหวัด และ สภาประชาสังคม
ชายแดนใต้ ผลักดันการเสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งแผนกศาลครอบครัวและมรดกอิสลาม ต่อ
รัฐบาลปัจจุบัน และฝ่ายค้าน ในสภาผู้แทนราษฎร และ สมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่
๒.๒.๓ เมื่อผ่านการพิจารณาให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณาเพิ่มขยายเขตพื้นที่การใช้
พระราชบัญญัติจัดตั้งแผนกศาลครอบครัวและมรดกอิสลาม ให้ครอบคลุมจังหวัดที่มีคณะกรรมการ
อิสลามประจำ�จังหวัด
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๒.๓ ให้มีบทบัญญัติเรื่องทนายความ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ช่วยดาโต๊ะยุติธรรม และการ
ประนีประนอมไกล่เกลี่ย บรรจุอยู่ในหลักกฎหมายวิธีสบัญญัติด้วย
ข้อเสนอ
๒.๓.๑ ให้กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดการจัดตั้งแผนกศาลครอบครัวและมรดกอิสลามอย่าง
เร่งด่วนโดยให้กำ�หนดบทบาทของทนายความ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ช่วยดาโต๊ะยุติธรรม ให้ชัดเจน
๒.๔ ให้มกี ารผลิตและพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายอิสลามในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกมากขึน้
ข้อเสนอ
๒.๔.๑ ให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ จัดทำ�หลักสูตรร่วมเพือ่ ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายอิสลาม ในระดับ
ปริญญาโท และ ปริญญาเอก โดยมีเป้าหมายผลิตไม่ตํ่ากว่า ๕๐ คนต่อปี
๒.๔.๒ ให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ผลักดันให้
สถาบันการศึกษาของรัฐที่มีคณะนิติศาสตร์ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรควบคู่ระหว่างนิติศาสตร์
ทั่วไปและนิติศาสตร์อิสลามรวมทั้ง ให้ผลักดันการรับรอง วิชาชีพนิติศาสตร์อิสลาม
๒.๕ ให้มีการจัดตั้งศูนย์นิติวิทยาศาสตร์อย่างน้อย ๑ ศูนย์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือพื้นที่
ใกล้เคียง
ข้อเสนอ
๒.๕.๑ ให้กระทรวงยุติธรรมจัดตั้งศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ที่เป็นเอกเทศและพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรในพื้นที่ชายแดนใต้ และให้ความรู้เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์แก่
ประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
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๓.

นโยบายด้านการศึกษา

๓.๑ ปรับโครงสร้างการบริหารการศึกษาในพืน้ ที่ โดยให้มหี น่วยงานระดับอำ�เภอและระดับจังหวัดเพือ่
ทำ�หน้าทีด่ แู ลและการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา และให้บคุ คลในพืน้ ทีท่ เี่ ข้าใจศาสนาอิสลาม
และมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในพื้นที่เป็นอย่างดีเป็นหัวหน้าหน่วยงาน
ข้อเสนอ
๓.๑.๑ ให้ส�ำ นักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน สรรหาผูบ้ ริหารในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนใต้
และจังหวัดที่มีการศึกษาตามวิถีมุสลิม ที่มีความเข้าใจมิติพหุวัฒนธรรม และมีความเข้าใจในระบบ
และพื้นที่ที่มีการศึกษาตามวิถีมุสลิม
๓.๑.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาการจัดตัง้ คณะกรรมการการศึกษาเอกชนในพืน้ ที่
ที่มีการศึกษาตามวิถีมุสลิม
๓.๒ ให้พจิ ารณาเพิม่ เงินอุดหนุนแก่โรงเรียนตาดีกาและสถาบันศึกษาปอเนาะทีข่ นึ้ ทะเบียนโดยคำ�นวณ
เงินอุดหนุนเป็นรายหัว
ข้อเสนอ
๓.๒.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทำ�แผนเพือ่ การพัฒนาโรงเรียนตาดีกาและสถาบันศึกษา
ปอเนาะ ทั้งนี้ ควรเป็นแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่
๓.๓ จัดตั้งกองทุนกู้ยืมที่ปราศจากดอกเบี้ยสำ�หรับโรงเรียนตาดีกา และสถาบันศึกษาปอเนาะ และ
จัดให้มีกองทุนเพื่อการศึกษาที่ปราศจากดอกเบี้ยในระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อเสนอ
๓.๓.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการคลังทำ�การศึกษาความเป็นไปได้ในการ
จัดตัง้ กองทุนเพือ่ การศึกษาสำ�หรับโรงเรียนตาดีกา และสถาบันการศีกษาปอเนาะ บัณฑิตศึกษา ทัง้ นี้
อาจจะเป็นความร่วมมือกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือมีรปู แบบความร่วมมือกับกระบวนการ
ซากาต ในวิถีอิสลาม
๓.๓.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการคลังจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาสำ�หรับ
โรงเรียนตาดีกา สถาบันศึกษาปอเนาะและ ระดับบัณฑิตศึกษา
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๓.๔ ให้โรงเรียนทุกโรงเรียนจัดตารางการเรียนการสอนทีเ่ อือ้ ให้เด็กได้ปฏิบตั ศิ าสนกิจของตนเองอย่าง
เป็นรูปธรรม
ข้อเสนอ
ไม่มี
๓.๕ เปิดโอกาสให้โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่สามารถกำ�หนดวันศุกร์และวันเสาร์หรือวันสำ�คัญทางศาสนา
อืน่ ๆ เป็นวันหยุดเรียนประจำ�สัปดาห์ของโรงเรียน ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้สอดคล้องกับวิถชี วี ติ และวัฒนธรรมของท้องถิน่
และเป็นจุดเริ่มต้นของการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ข้อเสนอ
๓.๕.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้วนั สำ�คัญทางศาสนาของทุกศาสนาเป็นวันหยุดราชการ
ทั่วประเทศ
๓.๖ ให้บรรจุเนือ้ หาเกีย่ วกับสันติศกึ ษา วิถชี วี ติ ท้องถิน่ และศาสนาเปรียบเทียบในหลักสูตรแกนกลาง
ข้อเสนอ
๓.๖.๑ ให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุเนือ้ หากระบวนการสันติภาพเพิม่ ในหลักสูตรแกนกลาง
๓.๖.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตและ
ดุษฎีบัณฑิตด้านสันติศึกษาแก่บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างชัดเจน
๓.๗ สนับสนุนให้มโี รงเรียนพิเศษหรือห้องเรียนพิเศษในโรงเรียนเพือ่ จัดการศึกษาให้แก่เด็กพิเศษในพืน้ ที่
ข้อเสนอ
๓.๗.๑ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์รว่ มกับกระทรวงศึกษาธิการ
จัดทำ�แผนและยุทธศาสตร์การจัดการการศึกษาให้แก่เด็กพิเศษในพื้นที่ทั่วประเทศ

������������������������

๔.

นโยบายด้านเศรษฐกิจ

๔.๑ ให้มีการจัดตั้งสภาเศรษฐกิจชายแดนใต้ เพื่อเสนอแนะแนวนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ
ให้กับรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ
ข้อเสนอ
๔.๑.๑ ให้ ศอ.บต. จัดให้มคี ณะกรรมการของสภาพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนใต้ ซึง่ ประกอบด้วย
หน่วยงานรัฐ คือ พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด
กรมการค้าระหว่างประเทศ อบจ. เทศบาล อบต. คณะกรรมการอิสลาม หอการค้า  ตัวแทนสมัชชา
สุขภาพแต่ละจังหวัด สภาองค์กรชุมชน ประมงพื้นบ้าน ประมงพาณิชย์ โดยใช้กลไกสมัชชาจังหวัด
ในการคัดเลือกเข้าเป็นคณะกรรมการฯ เพือ่ ทำ�หน้าทีใ่ นการจัดทำ�ข้อเสนอพัฒนาเศรษฐกิจทีเ่ ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและกำ�กับติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาในการพัฒนาเศรษฐกิจให้กับรัฐบาล หรือ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
๔.๑.๒ ให้ ศอ.บต. จัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลการค้าชายแดนเพือ่ เตรียมพร้อมรองรับ AEC (Asian
Economic Community)
๔.๑.๓ ให้รฐั บาลโดยกระทรวงคมนาคมพัฒนาระบบโลจิสติกการขนส่งทางบกและทางทะเล
เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
๔.๑.๔ ให้กรมพัฒนาฝีมอื แรงงานจัดตัง้ ศูนย์พฒ
ั นาฝีมอื แรงงานนานาชาติเพือ่ รองรับอาเซียน
ในทุกจังหวัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๔.๑.๕ ให้ ศอ.บต.ร่วมกับสำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสำ�นักงานพาณิชย์จังหวัด
ยกระดับและพัฒนากลไกการตลาดภาคประชาชนเพือ่ จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ชมุ ชนทัง้ ระดับพืน้ ที่ ระหว่าง
ประเทศและนานาชาติ
๔.๒ ให้บญ
ั ญัตกิ ฎหมายให้มอี งค์กรหรือสถาบันจัดการทรัพยากรทีเ่ ป็นอิสระ ทีม่ สี ว่ นร่วมจากหลายฝ่าย
ทัง้ ในระดับประเทศและในระดับท้องถิน่ ตัวแทนองค์กรประมงพืน้ บ้าน ตัวแทนองค์กรประมงพาณิชย์ เพือ่
ทำ�หน้าที่ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ออกนโยบายและมาตรการในการจัดการทรัพยากรในทะเล
ข้อเสนอ
๔.๒.๑ ให้ ศอ.บต. ตัง้ คณะทำ�งานด้านการจัดการทรัพยากรชายฝัง่ และทะเล โดยมีองค์ประกอบ
ของคณะทำ�งานมาจากหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องและตัวแทนกลุม่ ชาวประมงพืน้ บ้านและประมงพาณิชย์
ทำ�หน้าที่ในการจัดทำ�ข้อเสนอเชิงนโยบายและนำ�เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
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๔.๓ ให้ออกกฎ ระเบียบคุม้ ครองผูบ้ ริโภคอาหารฮาลาล และจัดตัง้ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์อาหารฮาลาลใน
พื้นที่เพื่อเรียกความเชื่อมั่นและมาตรฐานของอาหารฮาลาลในประเทศไทย และต้องบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยว
กับการคุ้มครองผู้บริโภคมุสลิมในประเทศไทยให้ได้รับการคุ้มครองบริโภคอาหารฮาลาลตามหลักการของ
อิสลาม โดยหากมีการปลอมแปลงและปนเปือ้ นในอาหาร ฮาลาลจะต้องมีการรับผิดชอบโดยผูป้ ระกอบการ
ในทางกฎหมาย
ข้อเสนอ
๔.๓.๑ ให้อนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดปัตตานีประสานอนุกรรมการคุ้มครองผู้
บริโภคจังหวัดอื่นๆ ผลักดันให้สำ�นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจัดตั้งคณะอนุกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคอาหารฮาลาลเป็นอนุกรรมการที่ทำ�หน้าที่ในการร่างกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครอง
ผู้บริโภคอาหารฮาลาลและดำ�เนินงานคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับอาหารฮาลาล
๔.๔ บัญญัตกิ ฎหมายให้สหกรณ์อสิ ลามเป็นประเภทหนึง่ ของรูปแบบสหกรณ์และให้สามารถทำ�ธุรกรรม
ทางการเงินได้หลายประเภทมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ข้อเสนอ
๔.๔.๑ ให้ ศอ.บต. ผลักดันให้มีการดำ�เนินการตามข้อเสนอฯ
๔.๕ ให้รฐั จัดให้มสี งิ่ อำ�นวยความสะดวกในการจัดเก็บผลิตผลทางการเกษตรและประมง เช่น ยุง้ ฉาง
ห้องเย็น และอื่นๆ ที่จำ�เป็น
ข้อเสนอ
ไม่มี
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๕.

นโยบายด้านการปฏิรูปสังคม ประเพณี วัฒนธรรม

๕.๑ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
จัดระเบียบสังคมให้สอดคล้องตามหลักการศาสนา โดยกำ�หนดให้เป็นพืน้ ทีป่ ลอดยาเสพติดและแหล่งอบายมุข
ข้อเสนอ
๕.๑.๑ ให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดร่วมกับชุมชน กำ�หนดพืน้ ทีป่ ลอดยาเสพติดและแหล่งอบายมุข
และร่วมกันกำ�หนดมาตรการการแก้ปัญหาอย่างจริงจังและเร่งด่วน
๕.๑.๒ ให้คณะกรรมการอิสลามประจำ�จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับองค์กรทางศาสนา
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ออกมาตรการและข้อบังคับตามหลักศาสนาอิสลามเพื่อแก้ปัญหา
ยาเสพติดและการจัดระเบียบแหล่งอบายมุข
๕.๑.๓ ให้ศนู ย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ไปจัดตัง้ แหล่งเรียนรู้ และศูนย์บ�ำ บัดยาเสพติด
โดยใช้หลักศาสนบำ�บัด
๕.๑.๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ที่ ๕ จังหวัดชายแดนใต้ จัดทำ�แผนยุทธศาสตร์
และดำ�เนินการอย่างเป็นรูปธรรมแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง
๕.๒ กำ�หนดให้วนั รายออีดลิ ฟิตรี (วันตรุษละศีลอด ตรงกับวันที่ ๑ เดือนเชาวาลตามปฏิทนิ อิสลาม)
วันรายออีดิลออัฏฮา (วันตรุษเชือดสัตว์พลีเนื่องในพิธีฮัจย์ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๐ เดือนซุลฮิจญะฮ์ตามปฏิทิน
อิสลาม) และวันขึ้นปีใหม่ของอิสลามเป็นวันหยุดราชการในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ข้อเสนอ
ไม่มี
๕.๓ ให้วนั ศุกร์หรือวันใดวันหนึง่ ในหนึง่ สัปดาห์เป็นวันทีง่ ดเว้นจากการซือ้ ขายสุรา และให้สถานบันเทิง
หยุดบริการ ในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ให้เป็นไปโดยความสมัครใจ และสอดคล้องกับบริบท
ของแต่ละพื้นที่
ข้อเสนอ
๕.๓.๑ ให้ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด กำ � หนดมาตรการบั ง คั บ ทางกฎหมายและสั ง คม ไปยั ง
ผูป้ ระกอบการให้งดเว้นการจำ�หน่ายสุรา และหยุดบริการสถานบันเทิงในวันสำ�คัญทางศาสนาทุกศาสนา
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๕.๔ ให้กระทรวงหรือหน่วยงานต้นสังกัดอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษรให้มสุ ลิมได้รบั การยกเว้น
ในการเข้าร่วมพิธกี รรม หรือกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับศาสนาอืน่ ตามความเหมาะสมของบริบทในพืน้ ทีน่ น้ั ๆ
ข้อเสนอ
๕.๔.๑ ให้มมี ติของคณะรัฐมนตรีตามความเห็นของจุฬาราชมนตรี พ.ศ. ๒๕๒๕ เพือ่ ยกเว้น
การเข้าร่วมพิธีกรรม หรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอื่นของชาวไทยมุสลิม
๕.๕ ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับคณะกรรมการ
อิสลามประจำ�จังหวัดในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง โดยจัดให้
มีหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตคู่ และเข้าใจถึงสิทธิของสามีภรรยา การอบรมเลี้ยงดูบุตร
ตามหลักการศาสนา กองทุนครอบครัว รวมถึงการตรวจสุขภาพและการดูแลสุขภาพของครอบครัว
ข้อเสนอ
๕.๕.๑ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เร่งรัด
แผนงานและโครงการเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยให้
ประสานความร่วมมือกับองค์กรทางศาสนาที่มีอยู่ในพื้นที่
๕.๖ ให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมจัดให้มีรายการโทรทัศน์ วิทยุ สำ�หรับการ
เสริมสร้างสถาบันครอบครัวเป็นการเฉพาะ
ข้อเสนอ
๕.๖.๑ ให้ ศอ.บต. เป็นเจ้าภาพในการประสานงานและขับเคลือ่ นนโยบายเสริมสร้างสถาบัน
ครอบครัวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๕.๖.๒ ให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมและสถานีโทรทัศน์วิทยุทุกช่อง
สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ จัดทำ�
ผังรายการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
๕.๗ ให้รัฐออกกฎหมายอนุญาตให้มีกองทุนประกันภัยที่สอดคล้องกับหลักการศาสนา  และจัดให้มี
กองทุนซะกาต (กองทุนที่เป็นเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นที่ศาสนาอิสลามกำ�หนดให้มุสลิมร่วมจ่ายในอัตรา
ที่กำ�หนดเมื่อครบรอบปี) เป็นสวัสดิการสังคมโดยมีกฎหมายรองรับ
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ข้อเสนอ
๕.๗.๑ ให้สภาประชาสังคมชายแดนใต้ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา คณะกรรมการ
อิสลามประจำ�จังหวัดและสำ�นักจุฬาราชมนตรี เป็นกลไกในการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติซะกาต
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่างและประชาพิจารณ์
๕.๘ ให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดให้มีสถาบันพัฒนาผู้นำ�ศาสนาในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ข้อเสนอ
๕.๘.๑ ให้ ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทำ�หลักสูตรทัง้ นี้
เพื่อการบูรณการเนื้อหาและวิธีการในกระบวนการพัฒนาผู้นำ�
๕.๙ ให้มศี นู ย์วฒ
ั นธรรมและภาษามลายูปตั ตานี ซึง่ ครอบคลุมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีหน้าที่
ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการใช้ภาษามลายูปัตตานี ตลอดจนมีการตรวจสอบการใช้ภาษามลายูปัตตานีให้มี
ความถูกต้อง
ข้อเสนอ
๕.๙.๑ ให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับ ศอ.บต. สนับสนุนสถาบันภาษามลายูไทยแลนด์
ให้มีบทบาทการพัฒนาภาษามลายูสู่ความเป็นสากล
๕.๑๐ ให้มกี ารจัดทำ�แผนแม่บทการพัฒนาสือ่ มวลชนในท้องถิน่ โดยเน้นเรือ่ งเนือ้ หา การใช้ภาษามลายู
ปัตตานี และการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น รวมทั้งการใช้สื่อมวลชนเพื่อให้มีการสื่อสารความจริงที่น่าเชื่อถือ
ข้อเสนอ
๕.๑๐.๑ ให้ ศอ.บต. เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ สำ�นักงานกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ ในการพัฒนาแผนแม่บทสือ่ มวลชนท้องถิน่ สือ่ เพือ่
สันติภาพ
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๖.

นโยบายด้านสุขภาพ การแพทย์ สาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

๖.๑ ให้รฐั มีการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของทุกศาสนาทีส่ อดคล้องกับพหุวฒ
ั นธรรม
ของประชาชนอย่างเป็นองค์รวม ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาล
และฟื้นฟูสภาพ รวมทั้งการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ
ข้อเสนอ
๖.๑.๑ ให้กระทรวงสาธารณสุขกำ�หนดนโยบาย และแนวทางการจัดบริการสุขภาพของ
สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ให้มกี ารบริการในมิตขิ องหัวใจความเป็น
มนุษย์ดา้ นจิตวิญญาณ ตามมาตรฐานวิชาชีพเป็นตัวกำ�กับ โดยเน้นผูป้ ว่ ยหรือผูร้ บั บริการเป็นศูนย์กลาง
ให้สอดคล้องกับวิถชี วี ติ แบบพหุวฒ
ั นธรรม (spiritual safety sufficiency standard sustainable health care)
และมีการเชือ่ มโยงการทำ�งานร่วมกับชุมชน ให้ส�ำ นักงานสาธารณสุขจังหวัดในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
ปรับกระบวนการพัฒนาสุขภาพด้วยการใช้หลักการศาสนานำ�การพัฒนาสาธารณสุข
๖.๑.๒ ให้สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด / อำ�เภอ / หน่วยบริการทุกระดับ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ศูนย์สขุ ภาพจิตที่ ๑๕ และเครือข่ายภาคประชาชนด้านการเยียวยา เน้นการบริการในมิติ
ด้านจิตใจเป็นหลักสำ�คัญ
๖.๑.๓ ให้ ศอ.บต. ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมสนับสนุนให้ ภาครัฐและท้องถิ่นที่นับถือ
ศาสนาพุทธในพื้นที่ไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศอินเดีย หรือประเทศอื่นๆ โดยจัดสรรโควต้าปกติและ
โควต้าพิเศษสำ�หรับข้าราชการก่อนเกษียณอายุ
๖.๒ ให้รฐั มีการจัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับบริบท
ของชุมชน ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่
ข้อเสนอ
๖.๒.๑ ให้ รพ.สต.ทุกแห่ง จัดบริการสุขภาพที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ผ่านคณะ
กรรมการบริหารและพัฒนาที่มาจากภาคประชาชน
๖.๒.๒ ให้ สป.สช.สนับสนุนงบประมาณการสร้างเสริมสุขภาพแก่กองทุนสุขภาพตำ�บลผ่าน
อบต. อปท. ร่วมกับ คป.สข
๖.๒.๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
เช่น สนามเด็กเล่น ลานกีฬาออกกำ�ลังกาย
๖.๒.๔ ให้สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่จังหวัด ๕ ชายแดนภาคใต้ มีบทบาทการ
พัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนานโยบายสาธารณะโดยใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพ และให้มแี ผนงาน /
โครงการรองรับบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ด้วย
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๖.๓ ให้กระทรวงสาธารณสุขมีการพัฒนาระบบบริหารงานสาธารณสุข เช่น การกำ�หนดนโยบายและ
การวางแผน ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และระบบการสนับสนุนอื่นๆ เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับบริบทที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ข้อเสนอ
๖.๓.๑ ให้สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดร่วมกับโรงพยาบาลกำ�หนดหลักสูตรสอนเสริมแบบ
ติวเข้มและเสริมทักษะหน้างาน
๖.๓.๒ ให้คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับจังหวัด ทำ�หน้าทีด่ า้ นการบริหารจัดการ
อัตรากำ�ลังคนด้านสาธารณสุข
๖.๓.๓ ให้กระทรวงสาธารณสุขกำ�หนดแนวทางกระบวนการคัดสรรและการบรรจุบุคลากร
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขตามมาตรฐานวิชาชีพทีช่ ดั เจนโดยปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง
๖.๓.๔ ให้กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำ�คัญ เร่งรัดและกำ�กับติดตามมาตรการความปลอดภัย
ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
๖.๔ ให้รัฐสร้างหลักประกัน สร้างกลไกความคุ้มครองให้เกิดสุขภาวะ เพื่อให้การบริการพื้นฐาน
ด้านสุขภาพที่ต้องอาศัยโครงสร้างและกลไกของรัฐ เช่นการเฝ้าระวัง การควบคุมโรค การตอบสนองต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉินทางสุขภาพ การนิเทศติดตามประเมินผลการวิจัยและพัฒนา ยังคงดำ�เนินการได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์สอดคล้องกับบริบททางสังคมและมีกระบวนการ พัฒนาศักยภาพ สร้างการมีสว่ นร่วม
ให้พื้นที่สามารถร่วมดำ�เนินการได้ในระยะยาว
ข้อเสนอ
๖.๔.๑ ให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ ให้ความสำ�คัญและติดตามกำ�กับการจัดการ
สุขภาวะของชุมชนเนื่องจากจะเป็นการกระจายอำ�นาจที่แท้จริง
๖.๔.๒ ให้มกี ารประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA, EIA) ตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด จาก
หน่วยงานภายนอก ที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนอย่างกว้างขวาง และชุมชนมีส่วนร่วม
๖.๔.๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่น
๖.๔.๔ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) .มีส่วนร่วมในการจัดทำ�แผน ควบคุม ดูแล
และแผนงบประมาณเพื่อการสนับสนุน อบต. / เทศบาล ในการจัดระบบ EMS และการสาธารณภัย
ระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดความเตรียมพร้อมในระดับพื้นที่ยามฉุกเฉิน
๖.๔.๕ ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนการตรวจสุขภาพประจำ�ปี
ให้กับประชาชนที่มีอายุ ตั้งแต่ ๓๕ ปีขึ้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
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รายงานความก้าวหน้าการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

๒.๒ มติการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ
๒.๒.๑ สถานการณ์ความเป็นมา
เจตนารมณ์ บทบัญญัติ และมาตรการป้องกันผลกระทบจากการค้าเสรีระหว่างประเทศในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๒ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครัง้ ที่ ๑ มติ ๒ การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย ซึง่ ต่อมาได้พฒ
ั นาเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบยาแห่งชาติ และมติ ๔ การมีสว่ นร่วมของภาคประชาชนในการกำ�หนดนโยบายการเจรจาการค้าเสรี
และมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ ๒ มติ ๕ ยุทธศาสตร์นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ และแผนยุทธศาสตร์
การควบคุมยาสูบแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗
ผลกระทบด้านลบจากการค้าเสรีในสินค้าทีม่ ผี ลต่อสุขภาวะและสังคม เช่น เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์และ
ยาสูบ และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในสินค้าคุณธรรมได้แก่ ยาและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ รวมถึง
สถานการณ์ที่รายการสินค้าดังกล่าว ถูกรวมเข้ากับรายการสินค้าธรรมดาอื่นในความตกลงการค้าเสรี และ
กังวลต่อช่องว่างของระบบในการกำ�หนดกรอบการเจรจาการค้าเสรีทุกระดับ ทั้งที่มีผลบังคับใช้แล้ว หรือ
กำ�ลังอยู่ระหว่างการเจรจา และที่จะมีการเจรจาในอนาคต
ข้อจำ�กัดของกลไกและกระบวนการทีเ่ กีย่ วข้องกับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศด้านสินค้าทีม่ ผี ลต่อ
สุขภาวะและสังคมและด้านบริการทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง รวมถึงการดำ�เนินการอย่างบูรณาการ การมีสว่ นร่วม การนำ�มา
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และการใช้ความรู้ทางวิชาการ รวมทั้งข้อจำ�กัดจากกระบวนการดำ�เนินการตามมติ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการค้าเสรี
จากปัญหาดังกล่าว จึงเป็นทีม่ าของมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติการป้องกัน
ผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ มีรายละเอียดของมติ ดังนี้
ข้อ ๑ ขอให้รัฐบาลและทุกภาคส่วนของสังคมไทย ให้สัตยาบันว่าจะให้ความสำ�คัญกับผลกระทบต่อ
สุขภาวะและสังคม ไม่น้อยไปกว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกลไกการค้า
ระหว่างประเทศ และแสดงจุดยืนในการป้องกันผลกระทบดังกล่าวต่อคู่เจรจาต่างประเทศ
ข้อ ๒ ขอให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายและสนับสนุนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศดำ�เนินการทันที
เพื่อจัดให้มีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment : HIA) จากการเปิดเสรีการ
ค้าระหว่างประเทศด้านสินค้า  การบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญาและอื่นๆ รวมถึงภาระผูกพันใน
ปัจจุบนั และอนาคตจากการเข้าร่วมเป็นภาคีหรืออยูใ่ นสาระของการเจรจาเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศ ทีม่ ผี ลก
ระทบต่อสุขภาวะและสังคม อย่างเป็นระบบและครอบคลุมให้แล้วเสร็จ เพือ่ เป็นแนวทางใน ๑) การกำ�หนด
กรอบการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และ ๒) การพิจารณาให้ความเห็นชอบของรัฐสภาหรือหน่วยงานที่
มีอ�ำ นาจลงนามความผูกพันตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยให้การประเมินนีเ้ ป็นไปตาม “หลักเกณฑ์
และวิธกี ารประเมินผลกระทบด้านสุขภาพทีเ่ กิดจากนโยบายสาธารณะ” ตามพระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕(๕) โดยให้มผี แู้ ทนจากคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ และคณะกรรมการสนับสนุนการศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าเสรีระหว่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ ได้รบั การเสนอชือ่ ให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการกำ�กับทิศทาง
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพด้วย
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ข้อ ๓ ขอให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติดำ�เนินการ
ข้อ ๓.๑ นำ�มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินี้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบและสั่งการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการต่อไป
ข้อ ๓.๒ ประสานและสนับสนุนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศให้ด�ำ เนินงานตามมติขอ้ ๒ และ
ส่งเสริมการดำ�เนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๓.๓ ประสานหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องเช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หน่วยงานวิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ร่วมกันกำ�หนดรายการ
สินค้า  การบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา และอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมให้เป็น
รายการ ยกเว้นจากการเจรจาอย่างถาวร (Permanent exclusion list) และรายการพึงเจรจาอย่างระมัดระวัง
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำ�หนดกรอบเจรจาการค้าระหว่างประเทศและทบทวนความตกลงการค้าที่มีผล
บังคับใช้แล้ว โดยอาศัยผลการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพตามมติข้อ ๒ หรือข้อมูลทางวิชาการอื่น
ที่เป็นที่ยอมรับและผ่านการปรึกษาหารือโดยสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
ข้อ ๓.๔ ให้เผยแพร่ผลจากเวทีทบทวนร่างรายงานการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ
โดยสาธารณะ และรายงานการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพฉบับสมบูรณ์ตามมติข้อ ๒ ตามกระบวนการ
และขั้นตอนที่กำ�หนดในข้อ ๑๕ ของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบาย
สาธารณะ
ข้อ ๓.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน องค์กร และสถาบันต่างที่เกี่ยวข้อง
เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชน
ที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำ�เนินการตามมตินี้
ข้ อ ๓.๖ ร่ ว มกั บ กระทรวงการคลั ง กระทรวงพาณิ ช ย์ กระทรวงอุ ต สาหกรรม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดให้มกี ารศึกษาแนวทางการปฏิรปู
กองทุนเยียวยาต่างๆ ที่มีอยู่โดยเฉพาะที่มาของกองทุนจากผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการเจรจาการค้าเสรีที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคม และการบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพในการดูแลผู้ได้รับผลกระทบ
ข้อ ๔ ขอให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ข้อ ๔.๑ จัดทำ�กรอบการเจรจาการค้าเสรีระหว่างประเทศที่ไม่ขัดแย้งกับมติสมัชชาสุขภาพรวมถึง
นโยบายและยุทธศาสตร์แห่งชาติที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๔.๒ ประสานกับหน่วยงานของรัฐและทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับสุขภาวะและสังคมเพือ่ รวบรวม
รายการสินค้า  การบริการ การลงทุน ทรัพย์สนิ ทางปัญญา และอืน่ ๆ ทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาวะ
และสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อการประเมินตาม มติข้อ ๒
ข้อ ๔.๓ ใช้หลักการระมัดระวังไว้กอ่ น (Precautionary principle) ในการเจรจาการค้าเสรีระหว่าง
ประเทศ เมื่อข้อมูลวิชาการโดยเฉพาะผลกระทบในด้านลบต่อสุขภาวะและสังคมยังมีจำ�กัด และไม่สร้าง
ข้อผูกพัน (Commitment) กับประเทศคู่เจรจาจนกว่าจะมีข้อมูลวิชาการจากการศึกษาตามข้อ ๒ ยืนยันว่า
การเจรจาในประเด็นนั้นๆ ไม่ก่อผลกระทบ
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ข้อ ๕ ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ข้อ ๕.๑ จัดให้มีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นทันที เพื่อพิจารณา กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ของการใช้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment, HIA) ประกอบการพิจารณา
เพือ่ กำ�หนดประเภทสินค้า  การบริการ การลงทุน ทรัพย์สนิ ทางปัญญาและอืน่ ๆ ในกระบวนการเจรจาการค้า
เสรีระหว่างประเทศ
ข้อ ๕.๒ ติดตามผลการดำ�เนินการตามมตินี้ และรายงานต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ ๔ พ.ศ.
๒๕๕๔ และต่อไปทุก ๒ ปี
๒.๒.๒ ความก้าวหน้าการดำ�เนินงาน
มติการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ เป็นมติทไ่ี ด้เสนอเข้ามา
ในระเบียบวาระเร่งด่วน เมื่อครั้งการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ระหว่างวันที่
๑๗ – ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยศูนย์วจิ ยั ปัญหาสุราและกลุม่ เครือข่ายจำ�นวน ๑๐ องค์กร และมติสมัชชา
สุขภาพได้รับรองระเบียบวาระดังกล่าว มีความก้าวหน้าการดำ�เนินงาน ดังนี้
●● มติ

คสช. เมือ่ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ มอบหมายให้ สช. ประสานการทำ�งานร่วมกับ
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และคณะกรรมการสนับสนุนการ
ศึกษาและติดตามการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและนโยบายสุขภาพ ศึกษา
ออกแบบ และจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เพื่อพิจารณากำ�หนดกระบวนการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพประกอบการพิจารณาประเด็นเกี่ยวข้องในกระบวนการเจรจาการค้าเสรีระหว่างประเทศ พร้อมกับ
ประสานเตรียมความพร้อมการดำ�เนินงานตามมติกับหน่วยงานและภาคีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และรายงานต่อ
คสช. เพื่อพิจารณานำ�มตินี้ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบและสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดำ�เนินการในโอกาสต่อไป
●● สช.ได้ ป ระสานการดำ � เนิ นงานร่ ว มกั บ ภาคี ต่ า งๆ

ได้แก่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งจากการวิเคราะห์
กระบวนการทำ�งานข้างต้น พบว่ามีชอ่ งว่างทีท่ า้ ทายต่อการบรรลุเป้าหมายตามมตินใ้ี นหลายประเด็น โดยเฉพาะ
กรณีความเข้าใจเกีย่ วกับกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ซึง่
ปัจจุบันหลายภาคส่วนยังกังวลว่าการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจะเป็นอุปสรรคต่อกระบวนการเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งยังไม่มีการนำ�ข้อมูลเข้ารับฟังความเห็นและหาฉันทามติจากสมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น
●● คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

(คจ.สช.) พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้ประกาศหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยในหมวดที่ ๕ ข้อ ๗ การกำ�หนดระเบียบวาระการประชุม
ได้เปิดโอกาสให้ คจ.สช. สามารถกำ�หนดระเบียบวาระการประชุม โดยพิจารณาประเด็นทีม่ าจากการทบทวน
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมา เพื่อทบทวนและพัฒนาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในภาวะสังคมปัจจุบัน
●● ข้อสรุปจากที่ประชุมติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติ ๙ การ
ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ เมือ่ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ว่า...ถึงแม้การดำ�เนินงานตามมตินี้ จะมีความคืบหน้าไปแล้วบางส่วนก็ตาม แต่เนื่องจากสถานการณ์การ
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ดำ�เนินการเกีย่ วกับการค้าเสรีระหว่างประเทศมีพฒ
ั นาการไปอย่างรวดเร็ว ทำ�ให้มติดงั กล่าวอาจไม่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน และยังมีความเห็นที่ไม่ตรงกันของผู้เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว จึงเห็น
สมควรเสนอต่อ คจ.สช. ให้มีการพิจารณาทบทวนและพัฒนามตินี้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อสังคมต่อไป...
●● มติที่ประชุม

คจ.สช. เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นชอบให้บรรจุระเบียบวาระการ
ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ เป็นระเบียบวาระทบทวนมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ และมอบหมายให้มีกลไก
ทำ�งานทบทวนร่างมติ โดยให้อนุกรรมการวิชาการดำ�เนินการต่อไป
●● คณะอนุกรรมการวิชาการ

ภายใต้ คจ.สช. ครัง้ ที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้แต่งตัง้ คณะทำ�งานวิชาการ
พัฒนาประเด็นการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ ซึ่งประกอบด้วย
ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำ�นักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุข สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำ�นักงานคณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชน ๓ สถาบัน กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน และนักวิชาการ โดยมี นายแพทย์
สุวทิ ย์ วิบลุ ผลประเสริฐ เป็นประธานคณะทำ�งาน รศ. นุศราพร เกษสมบูรณ์ และนางสิตานันท์ พูนผลทรัพย์
เป็นผูท้ �ำ งานและเลขานุการ มีหน้าทีศ่ กึ ษาผลและปัญหาอุปสรรคเกีย่ วกับการดำ�เนินการตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ มติ ๙ การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่าง
ประเทศ ซึง่ การประชุมคณะทำ�งานฯ ทีผ่ า่ นมา พบว่า  ยังมีปญ
ั หาในการปฏิบตั ิ และมีขอ้ ห่วงใยจากทุกฝ่าย
จึงเห็นสมควรทีจ่ ะต้องมีการทบทวน และพัฒนามตินี้ คณะทำ�งานฯ จึงได้จดั ทำ�ร่างเอกสารหลักและร่างมติ
สมัชชาสุขภาพ เรื่อง ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจาก
การค้าเสรีระหว่างประเทศ เพือ่ นำ�เข้าสูร่ ะเบียบวาระที่ ๘ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ต่อไป

33

34

รายงานความก้าวหน้าการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

๒.๓ มติการจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย (สุขใจ...ไม่คิดสั้น)
๒.๓.๑ สถานการณ์ความเป็นมา
การฆ่าตัวตายและพยายามฆ่าตัวตายเป็นปัญหาสำ�คัญทางการสาธารณสุขและสังคมของทุกประเทศ
ทั่วโลก องค์การอนามัยโลกประมาณการว่า  ในแต่ละปีจะมีผู้ฆ่าตัวตายสำ�เร็จมากกว่า ๑ ล้านคน คิดเฉลี่ย
มีผฆู้ า่ ตัวตายสำ�เร็จ ๑ คนในทุก ๔๐ วินาที หรือเป็นอัตราเฉลีย่ ๑๖ คนต่อประชากรแสนคนต่อปี ส่งผลกระทบ
ต่อจิตใจของครอบครัวและผูค้ นรอบข้างของผูต้ ายอีกประมาณ ๕ - ๑๐ ล้านคน ส่งผลเสียหายทางเศรษฐกิจ
มูลค่ามหาศาล นอกจากนี้ ยังประเมินว่ามีผู้พยายามฆ่าตัวตาย แต่ไม่เสียชีวิต อีกเป็นจำ�นวน ๒๐ เท่าของ
ตัวเลขการฆ่าตัวตายสำ�เร็จ
สำ�หรับประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นปีที่มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงสุด มีจำ�นวน ๕,๒๙๐ คน
คิดเป็นอัตรา ๘.๕๙ ต่อประชากรแสนคน หรือเฉลี่ยวันละ ๑๔.๕ คน ส่งผลให้ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นปีแรก
ที่กรมสุขภาพจิตได้รับงบประมาณโครงการป้องกันการฆ่าตัวตายและได้ดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึง
ปัจจุบนั ส่งผลให้อตั ราการฆ่าตัวตายลดลงในระดับหนึง่ โดยอัตราการฆ่าตัวตายในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๕๓
ได้ปรับลดจาก ๘.๕๙ ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ มาอยู่ที่ ๘.๔๐, ๗.๗๔, ๗.๘๔, ๗.๑๓,
๖.๘๗, ๖.๓๔, ๕.๗๗, ๕.๙๗, ๕.๙๘, ๕.๙๗ และ ๕.๙๐ ตามลำ�ดับ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ มีการฆ่าตัวตาย
สำ�เร็จเกิดขึน้ ๓,๗๖๑ คน คิดเป็นการฆ่าตัวตายวันละประมาณ ๑๐ คน อย่างไรก็ตาม อัตราการฆ่าตัวตาย
ในบางพื้นที่ยังคงอยู่ในอัตราที่สูงเกินกว่าค่าเฉลี่ยของโลก
โดยสาเหตุของการฆ่าตัวตายการศึกษาระบาดวิทยาพฤติกรรมการทำ�ร้ายตนเองทั้งที่เสียชีวิตและ
ไม่เสียชีวิตในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ถึง ๒๕๕๓ มีข้อสรุปถึงปัจจัยเสี่ยงสำ�คัญ ได้แก่ การมี
อาการซึมเศร้า  มีโรคเรือ้ รัง ปัญหาโรคจิต ดืม่ สุรา มีปญ
ั หาความสัมพันธ์กบั คนใกล้ชดิ ทะเลาะเบาะแว้งกัน
ถูกคนใกล้ชดิ ซุบซิบนินทาว่าร้ายให้เสียหาย ถูกทำ�ร้ายร่างกาย พักอาศัยร่วมกับบุคคลทีต่ ดิ สุราและติดยาเสพติด
ได้รบั ข่าวการทำ�ร้ายตนเองหรือฆ่าตัวตายของคนอืน่ ในชุมชน แสดงท่าทีวา่ จะทำ�ร้ายตนเอง นอกจากนี้ ยังพบว่า
การว่างงานเป็นสาเหตุส�ำ คัญของความเครียดในวัยทำ�งาน อีกทัง้ การเปลีย่ นแปลงในด้านต่างๆ ของประเทศ
ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม มีแนวโน้มจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของประชาชน
รุนแรงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งเหล่านี้ทำ�ให้ความเสี่ยงต่อการเกิดวิกฤตในชีวิตของคนไทย
เพิ่มมากขึ้น จากสถานการณ์ดังกล่าว นำ�ไปสู่การมีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔
มติการจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย (สุขใจ...ไม่คิดสั้น) ซึ่งมีรายละเอียดของมติ ดังนี้
ข้อ ๑ ขอให้คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม
สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำ�นักงานประกันสังคม สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรภาคประชาสังคมและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง พิจารณากำ�หนด
นโยบาย มาตรการ และกลไกในด้านต่างๆ ดังนี้
ข้อ ๑.๑ การดำ�เนินการเพื่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยทางจิตเวช เพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ข้อ ๑.๒ การลดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยเฉพาะอุปสรรคทางสังคมทีเ่ กิดจากอคติ
ต่อการเจ็บป่วยทางจิตเวช โดยการสนับสนุนการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องความเจ็บป่วยทางจิตเวช
ข้อ ๑.๓ การพัฒนาระบบบริการปรึกษาและระบบส่งต่อในชุมชน สำ�หรับผูม้ ปี ญ
ั หาชีวติ และสุขภาพ
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ให้มีประสิทธิภาพ มีการติดตามและเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย โดยการบูรณาการ
ความร่วมมือของครอบครัว สถานศึกษา สถาบันและองค์กรทางศาสนา ชุมชนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐและ
เอกชน
ข้อ ๑.๔ การผลักดันให้ อัตราการฆ่าตัวตาย เป็นตัวชี้วัดด้านการพัฒนาสังคมระดับชาติ
ข้อ ๑.๕ การให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูสภาพจิตใจของสมาชิกในครอบครัว ชุมชนและสังคม
ที่มีสมาชิกฆ่าตัวตาย เพื่อป้องกันปัญหาที่ตามมา 
ข้อ ๑.๖ พัฒนาและสนับสนุน ระบบและกลไกการจัดการความรู้ เพือ่ สนับสนุนการจัดการปัญหา
การฆ่าตัวตายอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๒ ขอให้กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ร่วมกับ สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประสานขอความร่วมมือให้องค์กรสื่อสารมวลชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๒.๑ พัฒนามาตรการควบคุมลักษณะการนำ�เสนอข่าวการฆ่าตัวตายระหว่างสื่อมวลชนกันเอง
โดยอาศัยมาตรการทางจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยสนับสนุนการนำ�เสนอข่าวสารด้านการสร้างความสุขใจ
และสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ทางสุขภาพจิต การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์การสร้างความรักความผูกพัน
ในครอบครัว รวมทั้งชี้ช่องทางการเข้าถึงแหล่งให้บริการปรึกษาภายหลังที่มีการนำ�เสนอข่าว
ข้อ ๒.๒ งดเว้นการนำ�เสนอภาพหรือเนื้อหา ที่สื่อถึงความรุนแรงและวิธีในการฆ่าตัวตายในสื่อ
โทรทัศน์โดยเฉพาะละคร สื่อภาพยนตร์ สื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
ข้อ ๒.๓ ส่งเสริมกระบวนการชื่นชมและเชิดชูเกียรติการทำ�งานของสื่อมวลชนที่ดี ในการส่งเสริม
การสร้างความสุขใจ แก้ไขปัญหาสุขภาพจิต และการป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย
ข้อ ๓ ขอให้กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ และสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนให้ส�ำ นักงานสาธารณสุขจังหวัด
สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สถาบันการศึกษา  ร่วมมือกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สถาบันทางศาสนา และเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด รับผิดชอบการพัฒนาระบบช่วยเหลือ
เกื้อกูลภายในครอบครัวและชุมชน เพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย และส่งเสริมสุขภาพของประชาชน โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมประกอบด้วย
ข้อ ๓.๑ สร้างกลไกการสร้างความสุขใจและการเกือ้ กูลกันภายในครอบครัวและชุมชน สร้างระบบ
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ เตรียมความพร้อมทางจิตใจต่อภัยพิบัติและวิกฤตชีวิต โดยครอบคลุมถึงการ
เผยแพร่หลักคำ�สอนทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี พัฒนาทักษะชีวิต สำ�หรับเด็กเยาวชนและประชาชน
ทัว่ ไป เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การดูแลจิตใจ และสร้างความสุข ตลอดจนกำ�หนดมาตรการ
ทางสังคมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและเพิ่มปัจจัยปกป้องต่อการฆ่าตัวตาย
ข้อ ๓.๒ จัดให้มรี ะบบฐานข้อมูลประชากรกลุม่ เสีย่ ง รวมทัง้ พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลเกีย่ วกับปัจจัย
ปกป้องและปัจจัยเสีย่ งในกลุม่ ผูป้ ว่ ยสุขภาพจิต เพือ่ การค้นหาวางแผนเฝ้าระวังและช่วยเหลือผูป้ ระสบปัญหา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้พิการ และผู้สูงอายุทั้งในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่จำ�เป็นต้องเข้าถึงและให้ความช่วยเหลืออย่างทันการณ์
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รายงานความก้าวหน้าการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ข้อ ๓.๓ สนับสนุนให้เกิดองค์กรสาธารณะประโยชน์ / เครือข่ายของผูร้ อดชีวติ หรือผูม้ ปี ระสบการณ์
เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตาย เพื่อดำ�เนินการช่วยเหลือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายและผู้ได้รับผลกระทบ
เช่น กลุ่มให้การปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นต้น
ข้อ ๔ ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๖
๒.๓.๒ ความก้าวหน้าการดำ�เนินงาน
มติการจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย (สุขใจ...ไม่คิดสั้น) ได้รับฉันทามติในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีความก้าวหน้าการดำ�เนินงาน ดังนี้
●● มติ

คสช. เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๕๔ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำ�เนินการตามมติที่เกี่ยวข้องต่อไป
●● มติ

ครม. เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ รับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่
๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำ�นาจ
หน้าทีต่ อ่ ไป โดยให้อยูใ่ นกรอบของกฎหมายและมติ ครม. ทีเ่ กีย่ วข้อง และมีมติให้ สช. ไปร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกำ�หนดนโยบายและกลไกด้านต่างๆ เพื่อลดอัตราการฆ่าตัวตาย โดยมอบหมายให้
(๑) ให้คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกำ�หนดนโยบายและกลไกด้านต่างๆ เช่น การคุม้ ครอง
สิทธิของผูป้ ว่ ยทางจิตเวช ลดปัญหาอุปสรรคการเข้าถึงบริการสุขภาพ ผลักดันให้อตั ราการฆ่าตัวตายเป็นตัว
ชี้วัดระดับชาติ ฯลฯ
(๒) ให้กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องควบคุมการนำ�เสนอข่าวการฆ่าตัวตาย งดเว้นการนำ�เสนอภาพหรือเนื้อหาเกี่ยวกับการฆ่าตัว
ตาย ฯลฯ
(๓) ให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับผิดชอบการพัฒนาระบบช่วยเหลือเกื้อกูลในครอบครัวและชุมชนเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตาย
●● คมส.

ร่วมกับ คณะทำ�งานวิชาการเฉพาะประเด็น เรื่อง การจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย
(สุขใจ...ไม่คิดสั้น) เครือข่ายสมัชชาสุขภาพล้านนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สช. ได้จัดการประชุม
แลกเปลี่ยนความก้าวหน้า  และปรึกษาหารือเพื่อการขับเคลื่อน เมื่อวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่า
ปัญหาอุปสรรคในการดำ�เนินงาน คือ การที่ยังไม่สามารถเข้าถึงปัญหาและจิตใจกลุ่มเสี่ยงได้อย่างแท้จริง
ทำ�ให้การป้องกันทำ�ได้ยาก ส่วนใหญ่การคิดฆ่าตัวตายเกิดขึน้ จากความคิดหุนหันพลันแล่น ดังนัน้ ทุกภาคส่วน
ต้องแก้ไขทุกวิถีทางและลงไปให้ถึงในระดับพื้นที่ รวมถึงการขยายสายด่วน “Hotline” ให้ครอบคลุมและ
เฝ้าระวังกลุ่มป่วย ได้มีข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนมติฯ ดังนี้
(๑) การเชื่อมประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่
พระสงฆ์ ปราชญ์ชาวบ้าน และอาสาสมัคร ฯลฯ ดำ�เนินการค้นหาบุคคลทีม่ คี วามเสีย่ งกับการฆ่าตัวตาย และ
เร่งช่วยเหลือเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจให้มองโลกในแง่บวก รวมทั้งการประสานงานกับสำ�นักงาน
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หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อการเข้าถึงงบประมาณด้านสุขภาพในระดับท้องถิ่น โดยจะต้อง
มีกรอบทิศทางการบูรณาการงานร่วมกันอย่างชัดเจน เพื่อก่อให้การประสานความร่วมมือ และเน้นการนำ�
ภาคประชาสังคมเข้ามีส่วนร่วมมากขึ้น
(๒) เสนอให้อัตราการฆ่าตัวตายเป็นตัวชี้วัดทางด้านสังคม โดยการขอความร่วมมืออย่าง
เป็นทางการผ่านทางกระทรวงมหาดไทย เพือ่ ประสานความร่วมมือในการนำ�มติสมัชชาสุขภาพ ให้ทาง อปท.
ไปใช้ในการดำ�เนินงานในพืน้ ที่ และอาจเพิม่ ช่องทางการบูรณาการเข้ากับแผนยุทธศาสตร์ประเทศตามแนวทาง
การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวติ (life cycle) ของสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(๓) การสื่อสารสังคม โดยกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดำ�เนินงานหลัก ในการเฝ้าระวังดูแล
แสวงหาแนวร่วมระหว่างหน่วยงานในการหนุนเสริมพลัง ร่วมมือกับสื่อต่างๆ ในการสร้างภาพยนตร์ หรือ
ละครเพื่อสะท้อนปัญหาและสร้างทางเลือกใหม่ๆ ในระดับพื้นที่อาจจัดทำ� “ลานสร้างสุข” ด้วยการจัดพืน้ ที่
ในชุมชนให้เป็นทีพ
่ บปะหรือทีท่ กุ คนในชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมแล้วเกิดความสุข
(๔) การจัดเวทีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำ�เนินงานตามมติ กับองค์กร หน่วยงาน และภาคี
เครือข่าย โดย สช. เป็นแกนหลักสนับสนุนให้เกิดการพูดคุยในการนำ�ข้อมูลมาแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อน
ร่วมกันกับทุกภาคส่วน
●● การประชุมคณะทำ�งานเครือข่ายสมัชชาสุขภาพล้านนา

๘ จังหวัด เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๖ เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ กระบวนการสานพลังการขับเคลือ่ นของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพล้านนา 
แสวงหาความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายใหม่ในพืน้ ที่ รวมถึงการพัฒนากระบวนการสมัชชาสุขภาพเพือ่
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และพัฒนากระบวนการสื่อสารสาธารณะ รวมทั้งการนำ�ประเด็นที่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพในพืน้ ทีห่ รือประเด็นร่วมล้านนา “ขาขึน้ ” และประเด็น “ขาเคลือ่ น” นำ�สูก่ ารปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีอ่ ย่าง
เป็นรูปธรรม มีมติเห็นชอบให้นำ�มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่องการจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย (สุขใจ...
ไม่คิดสั้น) เป็น ๑ ในมติสมัชชาสุขภาพฯ ที่จะดำ�เนินการขับเคลื่อนในพื้นที่อย่างเข้มข้นต่อไป
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รายงานความก้าวหน้าการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

๒.๓.๓ การดำ�เนินงานตามมติรายข้อ
ข้อ ๑ ขอให้คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
วัฒนธรรม สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำ�นักงานประกันสังคม สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรภาคประชาสังคมและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง พิจารณากำ�หนดนโยบาย มาตรการ และกลไกในด้านต่างๆ ดังนี้
ข้อ ๑.๑ การดำ�เนินการเพื่อการคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยทางจิตเวช เพื่อการเข้าถึงบริการ
สุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
ข้อ ๑.๒ การลดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยเฉพาะอุปสรรคทางสังคมที่
เกิดจากอคติต่อการเจ็บป่วยทางจิตเวช โดยการสนับสนุนการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่อง
ความเจ็บป่วยทางจิตเวช
ข้อ ๑.๓ การพัฒนาระบบบริการปรึกษาและระบบส่งต่อในชุมชน สำ�หรับผู้มีปัญหาชีวิต
และ สุขภาพ ให้มปี ระสิทธิภาพ มีการติดตามและเฝ้าระวัง เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งต่อการฆ่าตัวตาย
โดยการบูรณาการความร่วมมือของครอบครัว สถานศึกษา สถาบันและองค์กรทางศาสนา ชุมชน
หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน
ข้อ ๑.๔ การผลักดันให้ อัตราการฆ่าตัวตาย เป็นตัวชี้วัดด้านการพัฒนาสังคมระดับชาติ
ข้อ ๑.๕ การให้ความช่วยเหลือและฟืน้ ฟูสภาพจิตใจของสมาชิกในครอบครัว ชุมชนและ
สังคม ที่มีสมาชิกฆ่าตัวตาย เพื่อป้องกันปัญหาที่ตามมา
ข้อ ๑.๖ พัฒนาและสนับสนุน ระบบและกลไกการจัดการความรู้ เพือ่ สนับสนุนการจัดการ
ปัญหาการฆ่าตัวตายอย่างมีประสิทธิภาพ
ความก้าวหน้า
๑. กรมสุขภาพจิต ได้ดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการให้บริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่
เริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพแต่ละพื้นที่ มีการจัดทำ�การรายงานอัตราการฆ่าตัวตายของประเทศไทย
แยกตามจังหวัดทีก่ ารฆ่าตัวตาย สามารถเจาะลึกลงไปในระดับพืน้ ที่ (รายงานจัดอันดับ ๑๐ จังหวัดแรก ทีม่ ี
อัตราการฆ่าตัวตายมากที่สุดจนกระทั่งน้อยที่สุด) เป้าหมายคือลดความแออัดไปใช้บริการที่ระดับตติยภูมิ
เพิ่มประสิทธิภาพในหน่วยบริการในระดับทุติยภูมิ ปฐมภูมิรวมถึงการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ และจัดทำ�
โครงการต่างๆ ทีส่ �ำ คัญ เช่น โครงการการป้องกันการฆ่าตัวตาย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กรมสุขภาพจิต
ได้มอบหมายให้โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จัดทำ�แนวทางโครงการฯ เพื่อสื่อสารให้ผู้ที่มี
ส่วนเกีย่ วข้องได้รบั รูถ้ งึ สถานการณ์ปญ
ั หาการฆ่าตัวตายในแต่ละพืน้ ที่ เป้าหมายและตัวชีว้ ดั และทำ�ความเข้าใจ
ถึงแนวทางการดำ�เนินงานโครงการป้องกันการฆ่าตัวตายได้อย่างถูกต้อง โดยหน่วยงานบริการสาธารณสุข
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเรียกแบบรายงานต่างๆ ได้จากทาง https://www.suicideth.com ซึ่งคู่มือ
แนวทางนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องทุกระดับที่จะช่วยให้มีความชัดเจนถึงแนวทางของระบบการค้นหา
คัดกรอง การบริการดูแลรักษาและการส่งต่อ รวมไปถึงการเฝ้าระวังดูแลอย่างต่อเนื่องในชุมชน
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมสุขภาพจิต มีเป้าหมายเจาะจงไปที่กลุ่มเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมากขึ้น ได้แก่
กลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคซึมเศร้า  โดยกำ�หนดเป็นเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุข คือ ร้อยละของผูป้ ว่ ยโรคซึมเศร้า
ทีเ่ ข้าถึงบริการในภาพรวมประเทศ หมายถึง ผูป้ ว่ ยโรคซึมเศร้าทีค่ ดั กรองได้และได้รบั การวินจิ ฉัยโดยแพทย์
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หรือจิตแพทย์ในการบำ�บัดรักษาข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ พบว่ามีรอ้ ยละ ๓๑ สำ�หรับด้าน
การพัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการ ในเรื่องการให้ความรู้เรื่องการป้องกันการฆ่าตัวตาย รวมถึงระบบดูแล
รักษาส่งต่อ ได้จดั อบรมแพทย์สาขาเวชศาสตร์ปอ้ งกัน แผนสุขภาพจิตชุมชน ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
ในหลักสูตรการอบรมนีไ้ ด้บรรจุเรือ่ งของการป้องกันการฆ่าตัวตาย การคัดกรอง วิธกี ารรักษา รวมถึงระบบ
การส่งต่อ ซึง่ มีแพทย์ทผ่ี า่ นการอบรมในภาคอีสาน จำ�นวนประมาณ ๒๐๐ คน และอีกหลักสูตรคือการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวช เป็นการสอนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ใิ นเรือ่ งของการดูแลช่วยเหลือผูเ้ สีย่ งต่อการ
ฆ่าตัวตาย มีเป้าหมายจำ�นวน ๕๐ คน และอีกโครงการที่มีการวางแผนจะดำ�เนินการในการจัดอบรมให้กับ
เครือข่ายบริการ คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล เพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับการดูแลผูท้ เ่ี สีย่ งต่อการฆ่าตัวตาย
ในพื้นที่ ซึ่งมีการดูแลเฝ้าระวังอัตราการฆ่าตัวตายในพื้นที่ทุกพื้นที่
๒. สำ�นักงานประกันสังคม ได้ด�ำ เนินการในเรือ่ งของสิทธิของผูป้ ว่ ย โดยได้มกี ารแก้ไขพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ขณะนี้ อยูร่ ะหว่างการนำ�เข้าสูก่ ารพิจารณาของสภาผูแ้ ทนราษฎร ซึง่ สาระสำ�คัญ
ที่เกี่ยวข้องกับมติ คือ การแก้ไขมาตรา ๖๑ กรณีที่จงใจหรือผู้อื่นทำ�ร้ายตัวเองและทำ�ให้เกิดสูญเสียอวัยวะ
หรือสูญเสียสมรรถภาพจนตาย จากเดิมจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์เรื่องของเจ็บป่วย โดยแก้ไขให้สามารถ
รับสิทธิประโยชน์ได้
๓. แผนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตเพือ่ สุขภาวะสังคมไทย สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ซึ่งมีพันธกิจ ยุทธศาสตร์ของแผนงานที่สอดคล้องกับมติสมัชชาสุขภาพฯ ดังนี้
๓.๑ พันธกิจของแผนงาน คือ
๑) พัฒนานวัตกรรมเพือ่ เพิม่ การเข้าถึงกิจกรรมเรียนรูแ้ ละบริการสร้างเสริมสุขภาพจิตสำ�หรับ
เยาวชนและครอบครัวเพื่อให้เยาวชนมีทักษะชีวิตและความเข้มแข็งทางใจพ่อแม่เข้าใจลูกและเลี้ยงลูกด้วย
ความมั่นใจ กลุ่มเสี่ยงผู้มีความต้องการดูแลด้านสุขภาพจิตได้รับการช่วยเหลือ
๒) พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพจิตเพื่อเพิ่มการรับรู้และสร้างความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในการดูแลจิตใจกันและกันในสังคม
๓) บูรณาการผลผลิตวิชาการในการจัดกิจกรรมและบริการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ ยุทธศาสตร์หลัก ๔ ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนานวัตกรรมและระบบข้อมูลสุขภาพจิต มุง่ เน้นการพัฒนานวัตกรรม เพือ่
เสริมการทำ�งานให้กบั ภาคี ในประเด็นทีม่ คี วามสำ�คัญและมีภาคีพร้อมในการนำ�ไปใช้ประโยชน์ พัฒนารูปแบบ
ในเรื่องที่มีความสำ�คัญและมีศักยภาพในการขยายผลที่ยั่งยืน และสร้างฐานข้อมูลด้านสุขภาพจิต เพื่อให้
หน่วยงานระดับต่างๆ นำ�ไปใช้ในการวางแผนดำ�เนินงานและติดตามการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาภาคีเครือข่าย เป็นการพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่าย ผ่านช่องทาง
และกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นที่การพัฒนาการทำ�งานบูรณาการเชิงพื้นที่ร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และการพัฒนาศักยภาพคนทำ�งานของภาคีเครือข่าย ให้มคี วามสามารถในการจัดกิจกรรมและบริการทีเ่ ป็นการ
สร้างเสริมสุขภาพจิตได้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ รณรงค์ เผยแพร่และขับเคลื่อนนโยบาย ผลักดันให้เกิดจังหวัดสร้างเสริม
สุขภาพจิต (อาจมีชื่อเรียกอย่างอื่นตามจังหวัดกำ�หนด) มีนโยบายและแผนงานด้านการพัฒนาเยาวชนและ
ครอบครัว โดยอาศัยข้อมูลสุขภาพจิตรายจังหวัด และฐานการดำ�เนินงานการพัฒนาเยาวชนด้านอืน่ เพือ่ ให้
มีการดำ�เนินงานทีค่ รบวงจร เปิดพืน้ ทีส่ าธารณะให้กบั เยาวชนและครอบครัว ตลอดจนทำ�การเผยแพร่ขอ้ มูล
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และเปิดประเด็นเพื่อขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพจิตในวงกว้าง
มีการดำ�เนินการโครงการทีส่ �ำ คัญ คือ (๑) โครงการพัฒนาสือ่ การเรียนรู้ เรือ่ ง “ความเข็มแข็ง
ทางใจ” (๒) โครงการสนับสนุนพ่อแม่ / ผู้ปกครองเลี้ยงบวก (Positive Parenting) (๓) โครงการพัฒนา
คุณภาพการอยูร่ ว่ มกันและการช่วยเหลือทางจิตใจในสังคม โครงการย่อยที่ ๑ : การพัฒนาคุณภาพการสือ่ สาร
จากผู้ปกครองสู่บุตรหลานวัยรุ่น
ปัญหาและอุปสรรค
๑. การขาดกลไกเชื่อมประสานในพื้นที่ระหว่างหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขกับเครือข่ายในพื้นที่
เนื่องจากยังมีรอยต่อในวิธีคิดในมิติทางการแพทย์ กับมิติทางสังคมวัฒนธรรม
๒. ในเรื่องของการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคซึมเศร้า  กรณีที่มีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงไปแล้ว
แต่แพทย์ยังวินิจฉัยไม่เป็นโรคซึมเศร้า  ทำ�ให้ไม่มีการนับยอดผู้ป่วย ส่งผลให้ไม่ได้รับการบำ�บัดรักษา
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรมีการสร้างกลไกในพืน้ ทีใ่ นการเชือ่ มประสานงานงานด้านสาธารณสุขกับเครือข่ายในพืน้ ที่ เพือ่
ให้เกิดการบริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ
๒. กรมสุขภาพจิตจะมีการจัดโครงการอบรมแพทย์เพือ่ สร้างความเข้าใจในเรือ่ งการ คัดกรองกลุม่ เสีย่ ง
ต่อโรคซึมเศร้า
ข้อ ๒ ขอให้กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประสานขอความร่วมมือให้องค์กร
สื่อสารมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๒.๑ พัฒนามาตรการควบคุมลักษณะการนำ�เสนอข่าวการฆ่าตัวตายระหว่างสือ่ มวลชน
กันเอง โดยอาศัยมาตรการทางจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยสนับสนุนการนำ�เสนอข่าวสารด้านการสร้าง
ความสุขใจ และสนับสนุนการเผยแพร่ความรูท้ างสุขภาพจิต การสือ่ สารอย่างสร้างสรรค์ การสร้าง
ความรักความผูกพันในครอบครัว รวมทั้งชี้ช่องทางการเช้าถึงแหล่งให้บริการปรึกษาภายหลังที่มี
การนำ�เสนอข่าว
ข้อ ๒.๒ งดเว้นการนำ�เสนอภาพหรือเนือ้ หา ทีส่ อื่ ถึงความรุนแรงและวิธใี นการฆ่าตัวตาย
ในสื่อโทรทัศน์โดยเฉพาะละคร สื่อภาพยนตร์ สื่อออนไลน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
ข้อ ๒.๓ ส่งเสริมกระบวนการชื่นชมและเชิดชูเกียรติการทำ�งานของสื่อมวลชนที่ดีในการ
ส่งเสริมการสร้างความสุขใจ แก้ไขปัญหาสุขภาพจิต และการป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย
ความก้าวหน้า
๑. เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ กรมสุขภาพจิตได้เรียกร้องให้สื่อมวลชนนำ�เสนอข่าวการ
ฆ่าตัวตายอย่างระมัดระวัง เพือ่ ป้องกันการเลียนแบบ ขณะทีค่ รอบครัวควรให้การดูแล และเฝ้าระวังกลุม่ เสีย่ ง
ที่มีสภาพจิตใจเปราะบาง และเสี่ยงต่อการคิดฆ่าตัวตาย หลังพบว่า ๓ ปีที่ผ่านมา วัยรุ่นไทยมีอัตราการ
ฆ่าตัวตายเพิม่ สูงขึน้ เนือ่ งจากในช่วง ๖ เดือนแรกของปีนี้ อัตราการฆ่าตัวตายไม่ได้เพิม่ สูงขึน้ แต่ครอบครัว
ก็ควรเอาใจใส่และเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  ผู้มีปัญหาสุรา ยาเสพติด ผู้ป่วยทางจิต และ
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ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ อย่างใกล้ชิด
๒. กรมสุขภาพจิต ได้จัดบริการขอรับคำ�ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ และ
บริการสายด่วน ๑๓๒๓ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ขณะเดียวกัน ยังเรียกร้อง ให้สื่อมวลชน นำ�เสนอข่าวอย่าง
ระมัดระวัง หลีกเลีย่ ง การนำ�เสนอภาพเหตุการณ์การฆ่าตัวตาย และเนือ้ หาทีบ่ ง่ บอกถึงขัน้ ตอนวิธกี ารฆ่าตัวตาย
เพื่อป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบ โดยเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่มีสภาพจิตใจเปราะบาง
๓. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ได้มกี ารดำ�เนินงานในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับ มติขอ้ ๒
อาทิเช่น
๓.๑ โครงการการอบรมวิทยากรแกนนำ�ลูกเสือไซเบอร์ ภายใต้โครงการสร้างลูกเสือบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต (Cyber Scout) เพื่อสร้างอาสาสมัคร Cyber Scout ให้มีจิตสำ�นึกด้านจริยธรรม คุณธรรม
ในการใช้ ICT การเรียนรู้ ICT อย่างสร้างสรรค์ การป้องกันตนเองจากพิษภัยไซเบอร์ และความปลอดภัย
ในโลกออนไลน์ รวมทั้งเพื่อขยายเครือข่ายอาสาสมัคร Cyber Scout ให้เป็นเครือข่ายทางสังคมที่สนับสนุน
ความรักความสามัคคีภายในชาติ โดยอาสาสมัคร Cyber Scout จะเป็นเสมือนตัวแทนของสังคมไทยที่คอย
เฝ้าระวังหรือสอดส่องพฤติกรรมทีเ่ ป็นภัยต่อความมัน่ คงของประเทศผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร ซึง่ การสร้างอาสาสมัคร Cyber Scout นีม้ กี ลุม่ เป้าหมาย คือ กลุม่ เยาวชน นักเรียนและนักศึกษา
โดยจะขยายผลให้ได้ ๑๐๐,๐๐๐ คน ทั่วประเทศในระยะเวลาหนึ่งปี
๓.๒ โครงการจัดทำ�โปรแกรม ไอซีทีเฮ้าส์คีปเปอร์ (ICT Housekeeper) เพื่อป้องกันข้อมูล
และเว็บไซต์ทไ่ี ม่เหมาะสมจากอินเทอร์เน็ต ซึง่ เป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน เช่น ภาพลามกอนาจาร การ
รักร่วมเพศ การพนัน ยาเสพติด ความก้าวร้าวรุนแรง การฆ่าตัวตาย หรือการใช้คอมพิวเตอร์ทไี่ ม่เหมาะสม
ต่างๆ โดย ICT Housekeeper เป็นซอฟท์แวร์ มีคุณสมบัติในการปิดกั้นเว็บไซต์ คัดกรองเว็บไซต์ และ
ควบคุมเวลาการใช้อนิ เทอร์เน็ต โดยระบบการปิดกัน้ นีส้ ามารถปรับเปลีย่ นได้ตามความต้องการของผูใ้ ช้งาน
แต่ละคน จึงเป็นประโยชน์และมีความสำ�คัญในยุคดิจติ อล เป็นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยให้ผใู้ ช้อนิ เทอร์เน็ตทีเ่ ป็นเด็ก
และเยาวชน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย
๔. กระทรวงวัฒนธรรม ได้มีมาตรการเรื่องของสื่อโดยดำ�เนินการ ๒ มาตรการ คือ (๑) มาตรการ
เสริมแรง คือ การมีกองทุน และ (๒) มาตรการทางกฎหมาย คือ พยายามปรับปรุงกฎหมาย โดยมีภารกิจ
ในการควบคุมเนื้อหาของสื่อ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ทำ�ให้เนื้อหาที่ส่งและการรับรู้ของ
ประชาชนเป็นสือ่ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และการจัดระดับความเหมาะสมของรายการโทรทัศน์ไทยให้ภาคประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมด้วย อีกทั้งยังได้ดำ�เนินการในการรวบรวมข้อมูลการคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัยจากสื่อ
โดยขณะนี้ได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ เป็นต้น
ปัญหาและอุปสรรค
การเผยแพร่สื่อต่างๆ ยังเป็นในเรื่องของธุรกิจ ขาดความตระหนักถึงผลกระทบในการนำ�เสนอต่อ
ประชาชนทุกช่วยวัย ทำ�ให้เกิดการลอกเลียนแบบของเด็กเยาวชน
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการส่งเสริมการเผยแพร่สื่อที่สามารถสอดแทรกการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ ทำ�ให้เกิดการ
สร้างภูมิคุ้มกัน โดยเฉพาะ เรื่อง ความเพียรพยายามต่อสู้ชีวิต และเทคนิคต่างๆ ที่สามารถนำ�มาพัฒนา
ตนเองได้
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ข้อ ๓ ขอให้กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ และสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สนับสนุนให้ส�ำ นักงานสาธารณสุขจังหวัด สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัด
สถาบันการศึกษา ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สถาบันทางศาสนา และเครือข่ายสมัชชา
สุขภาพจังหวัด รับผิดชอบการพัฒนาระบบช่วยเหลือเกื้อกูลภายในครอบครัวและชุมชน เพื่อ
ป้องกันการฆ่าตัวตาย และส่งเสริมสุขภาพของประชาชน โดยกระบวนการมีสว่ นร่วมประกอบด้วย
ข้อ ๓.๑ สร้างกลไกการสร้างความสุขใจและการเกื้อกูลกันภายในครอบครัวและชุมชน
สร้างระบบบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ เตรียมความพร้อมทางจิตใจต่อภัยพิบัติและวิกฤตชีวิต
โดยครอบคลุมถึงการเผยแพร่หลักคำ�สอนทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี พัฒนาทักษะชีวติ สำ�หรับ
เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลจิตใจและสร้าง
ความสุข ตลอดจนกำ�หนดมาตรการทางสังคมเพือ่ ลดปัจจัยเสีย่ งและเพิม่ ปัจจัยปกป้องต่อการฆ่าตัวตาย
ข้อ ๓.๒ จัดให้มีระบบฐานข้อมูลประชากรกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งพัฒนาระบบบันทึกข้อมูล
เกีย่ วกับปัจจัยปกป้องและปัจจัยเสีย่ งในกลุม่ ผูป้ ว่ ยสุขภาพจิต เพือ่ การค้นหา วางแผน เฝ้าระวังและ
ช่วยเหลือผูป้ ระสบปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิง่ เด็ก เยาวชน ครอบครัว ผูพ
้ กิ าร และผูส้ งู อายุทงั้ ใน
สถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่จำ�เป็นต้องเข้าถึงและให้ความช่วยเหลือ
อย่างทันการณ์
ข้อ ๓.๓ สนับสนุนให้เกิดองค์กรสาธารณะประโยชน์ / เครือข่ายของผู้รอดชีวิตหรือผู้มี
ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตาย เพื่อดำ�เนินการช่วยเหลือผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
และผู้ได้รับผลกระทบ เช่น กลุ่มให้การปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เป็นต้น
ความก้าวหน้า
๑. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้บูรณาการการทำ�งานในระดับพื้นที่ ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือ โดยมีการดำ�เนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมติ
ข้อ ๓ โดยบูรณาการหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ภายใต้ชอ่ื OSCC (One Stop Crisis Center) ศูนย์ชว่ ยเหลือสังคม
เพื่อให้การช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพหลัก ประสานหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
แรงงาน และสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ รวมถึง หน่วยราชการอืน่ และองค์กรเอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้บริการ
ประชาชนที่ประสบปัญหา ภายใต้แนวคิด “การบูรณาการการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาเพื่อ
สร้างความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม” ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโดยรัฐบาล
มุ่งแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม เพื่อดูแลคนทุกช่วงวัย โดยกำ�หนดให้มีจุดรับบริการ (Front line) ระบบ
ส่งต่อ (Gate way) มีหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม / ประเภทปัญหา โดยให้น�ำ รูปแบบการให้บริการ
ของทุกหน่วยงาน / กระทรวง มาบูรณาการออกแบบใหม่ให้เป็นระบบเดียวกัน และมอบหมายให้กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อรองรับระบบการดำ�เนินการของศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ ในขณะนี้ได้มีสายด่วน ๑๓๐๐ Hotline เปิดบริการแล้ว
นอกจากนี้สำ�นักพัฒนาสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ยังมีโครงการที่สำ�คัญ อาทิเช่น (๑)
โครงการส่งเสริมการพัฒนาสังคมในศูนย์บริการทางสังคมแบบมีส่วนร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ
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สร้างภูมคิ มุ้ กันทางสังคมในชุมชน เป็นการป้องกันปัญหาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมในชุมชน
ให้ประชาชนกลุม่ เป้าหมายและประชาชนทัว่ ไปมีคณ
ุ ภาพชีวติ ความเป็นอยูท่ ดี่ แี ละสามารถใช้ชวี ติ อยูใ่ นชุมชน
ได้อย่างปกติสุข (๒) โครงการส่งเสริมศักยภาพครอบครัวระดับตำ�บล มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์บริการ
ให้ความช่วยเหลือ ให้ค�ำ ปรึกษาแนะนำ� เสริมสร้างให้เกิดกิจกรรมด้านความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสมาชิกกับ
หัวหน้าครอบครัวและส่งเสริมการพัฒนาสมาชิกครอบครัวอย่างเป็นองค์รวม
๒. โรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้จดั ทำ�โครงการคัดกรองกลุม่ ผูป้ ว่ ยในอำ�เภอทัง้ อำ�เภอ โดย
ใช้คำ�ถาม ๒ ข้อ ในการคัดกรองผู้ป่วย แล้วส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ มีการนำ�ทีมเข้าช่วยเหลือ
ในระดับตำ�บล ได้รับความร่วมมือทั้งปราชญ์และภูมิปัญญาในท้องถิ่น ผู้เฒ่าผู้แก่ พระสงฆ์ ในการสร้าง
ความเข้มแข็งทางด้านจิตใจ โดยใช้หลักสูตรของ นพ. ประเวช ตันติพวิ ฒ
ั นสกุล ไปดำ�เนินการกับกลุม่ วัยรุน่
เป็นต้น
ปัญหาและอุปสรรค
๑. บุคลากรทางสาธารณสุขและเครือข่าย ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพจิต
๒. ข้อจำ�กัดของบุคลากรด้านสาธารณสุขมีจ�ำ นวนน้อยเมือ่ เทียบกับกลุม่ ประชากรในพืน้ ทีท่ �ำ ให้การบริการ
ยังขาดคุณภาพในการเข้าถึงกลุ่มเสี่ยง
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรมีการพัฒนาหลักสูตร เรือ่ ง สุขภาพจิต โดยจัดอบรมบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข
ในพืน้ ทีใ่ ห้มคี วามรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้อง รวมถึงเครือข่ายภาคประชาสังคมในพืน้ ทีใ่ ห้เข้าใจทัง้ มิตทิ างการแพทย์
และมติทางสังคมวัฒนธรรม
๒. ควรมีการสร้างกลไกเชือ่ มประสานในพืน้ ทีร่ ะหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขกับกลุม่ เครือข่ายในการ
หนุนเสริมสร้างเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง สามารถทำ�งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๒.๔ มติการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง
๒.๔.๑ สถานการณ์ความเป็นมา
สถานการณ์ภยั พิบตั ธิ รรมชาติมแี นวโน้มเกิดบ่อยขึน้ ในประเทศไทย ทัง้ ชนิดทีเ่ กิดขึน้ แบบฉับพลันโดย
ก่อความเสียหายรุนแรง กับชนิดทีค่ าดการณ์ได้แต่กอ่ ความเสียหายอย่างกว้างขวางส่งผลให้สภาพภูมอิ ากาศ
แปรปรวน เกิดภัยพิบตั ธิ รรมชาติบอ่ ยครัง้ ขึน้ ในประเทศไทย ทัง้ อุทกภัย ดินโคลนถล่ม วาตภัย แผ่นดินไหว
สึนามิ ภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน ซึง่ ส่งผลกระทบต่อสังคมและชุมชนอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ และบ่อยครัง้
รุนแรงจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ระบบเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม คิดเป็นมูลค่า
มหาศาล เกินกำ�ลังความสามารถของหน่วยงานรัฐ รัฐบาลหรือชุมชม ทีจ่ ะจัดการปัญหาเพียงลำ�พัง สำ�หรับ
ประเทศกำ�ลังพัฒนา ภัยพิบัติธรรมชาติเป็นอุปสรรคสำ�คัญต่อการบรรลุถึงเป้าหมายการพัฒนาที่จะทำ�ให้
ชีวติ ความเป็นอยูข่ องสังคมมนุษย์ดขี นึ้ การให้ความสำ�คัญกับการจัดการภัยพิบตั ธิ รรมชาติในชุมชนและสังคม
จึงเป็นสิ่งสำ�คัญ เพราะแต่ละชุมชนต่างประสบปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติในลักษณะที่แตกต่างกัน ชุมชน
จึงต้องมีบทบาทสำ�คัญในการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติด้วยตัวเอง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและนำ�ไปสู่การ
สร้างความปลอดภัยให้กับชุมชน สาเหตุสำ�คัญประการหนึ่งที่ทำ�ให้เกิดความสูญเสียจำ�นวนมากต่อชีวิตและ
ทรัพย์สนิ คือชุมชนไม่มแี ผนในการรับมือกับภัยพิบตั ทิ เ่ี กิดขึน้ ไม่มรี ะบบเตือนภัยทีด่ ี ขาดระบบการสือ่ สาร
ทีป่ ระชาชนสามารถเข้าถึงได้งา่ ย ขาดความรูค้ วามเข้าใจในการป้องกันตนเองให้รอดพ้นจากภัยพิบตั ทิ เี่ กิดขึน้
โดยรัฐบาลยังไม่มคี วามชัดเจนในแนวทางการจัดการภัยพิบตั ธิ รรมชาติโดยชุมชนท้องถิน่ เป็นศูนย์กลาง และ
ยังขาดแนวนโยบายเฉพาะสำ�หรับรองรับภัยพิบัติแต่ละประเภท ตลอดจนระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการป้องกันสาธารณภัย รวมทั้งการใช้ประโยชน์ในที่ดินและการควบคุมอาคารที่ยังไม่สามารถบังคับใช้
อย่างได้ผล และยังให้ความสำ�คัญในเรือ่ งการจัดการภัยพิบตั โิ ดยชุมชนน้อยเกินไป ขาดการถอดบทเรียนการ
ทำ�งานในขณะการเกิดภัยพิบตั แิ ต่ละครัง้ อย่างเพียงพอทีจ่ ะนำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้ดขี น้ึ กับเหตุการณ์ทค่ี ล้ายคลึงกัน
จากสถานการณ์ดังกล่าว นำ�ไปสู่การมีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ มติ ๓ การจัดการ
ภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีรายละเอียดของมติ ดังนี้
ข้อ ๑ ขอให้คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย ในฐานะหน่วยงานเลขานุการ เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กระทรวงศึกษาธิการ สภาความมัน่ คงแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอวกาศ
และสารสนเทศ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงคมนาคม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคม
องค์การบริหารส่วนตำ�บลแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำ�เนินการดังนี้
ข้อ ๑.๑ จัดให้มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
โดยมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนให้ความสำ�คัญกับการจัดการภัยพิบตั ธิ รรมชาติ โดยชุมชนท้องถิน่ เป็นศูนย์กลาง
และให้คำ�นึงถึงกลุ่มเปราะบางด้วย ทั้งนี้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ โดยมีชมุ ชนท้องถิน่ เป็นศูนย์กลาง ตามภาคผนวกท้ายเอกสารหลัก ไปพิจารณาร่วมด้วย
ข้อ ๑.๒ จัดตั้งกลไกและระบบสนับสนุนงบประมาณ และ / หรือเงินกองทุนในทุกระดับที่มี
รูปแบบการจัดการที่คล่องตัว เพื่อดำ�เนินงานตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับโดยมี
ชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง
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ข้อ ๒ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทุกประเภทในทุกพืน้ ที่ โดยเฉพาะพืน้ ทีเ่ สีย่ ง โดยการสนับสนุน
ของกระทรวงมหาดไทย จัดทำ�แผนเตรียมความพร้อมเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นเพื่อรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ
และทีเ่ กิดจากโครงสร้างการพัฒนาในท้องถิน่ โดยเน้นกระบวนการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน และเครือข่าย
ชุมชนท้องถิน่ ทัง้ นีใ้ ห้ค�ำ นึงถึงบทบาทหญิง-ชายในการบริหารจัดการภัยพิบตั ิ และความเชือ่ มโยงระหว่างพืน้ ที่
รวมถึงความครอบคลุมพืน้ ทีอ่ �ำ เภอเป้าหมายทัง้ อำ�เภอและจัดสรรงบประมาณของท้องถิน่ กองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิน่ หรือพืน้ ที่ กองทุนอืน่ ๆ เพือ่ อุดหนุนการทำ�งานของเครือข่าย โดยมีเค้าโครงของสาระสำ�คัญ
ดังนี้
ข้อ ๒.๑ การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การจัดการ
ผังเมืองและการซ้อมแผน
ข้อ ๒.๒ การป้องกันและลดผลกระทบ รวมถึงการจัดการลุ่มนํ้า
ข้อ ๒.๓ การจัดการในภาวะฉุกเฉินและการแพทย์สาธารณสุข
ข้อ ๒.๔ การฟื้นฟู รวมถึงการดูแลปัจจัยสี่ ได้แก่ การจัดสร้างที่พักชั่วคราว นํ้าดื่มและอาหาร
การดูแลด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้ได้มาตรฐานสากล
ข้อ ๒.๕ การสนับสนุนเครือข่ายจัดการภัยพิบตั ขิ องชุมชนท้องถิน่ และสังคม โดยการสร้างจิตสำ�นึก
แห่งความปลอดภัย และการบริหารจัดการความขัดแย้งในการแก้ไขปัญหาภัยพิบตั แิ ละให้ค�ำ นึงถึงกลุม่ เป้าหมาย
ต่างๆ เช่น กลุ่มเปราะบาง
ข้อ ๓ ขอให้รฐั บาลจัดตัง้ กองทุนระดับชาติ และคณะกรรมการบริหารกองทุนทีม่ าจากหลายภาคส่วน
เพือ่ สนับสนุนให้เกิดกลไกการบริหารจัดการภัยพิบตั ิ การบริหารระบบโลจิสติกส์ การเคลือ่ นย้ายผูป้ ระสบภัย
การส่งเสริมการจัดทำ�แผนเตรียมความพร้อม ระดับชุมชน และส่งเสริมการบริหารจัดการภัยพิบตั ดิ า้ นอืน่ ๆ
โดยเฉพาะระดับชุมชนท้องถิ่น ด้วยการออกเป็นระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้มอบหมายให้สถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการ
ดำ�เนินงาน
ข้อ ๔ ขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากองทุน และกลไกการ
ประสานความร่วมมือจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ตำ�บล / ภูมินิเวศน์ โดยอาจจัดตั้งขึ้นมาใหม่หรือเป็นส่วนหนึ่ง
ของกองทุนที่มีอยู่แล้วในชุมชนท้องถิ่น เพื่อจัดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและฟื้นฟูภายหลังประสบภัยพิบัติ
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณสมทบกองทุนภัยพิบัติที่ชุมชนท้องถิ่นริเริ่มดำ�เนินการ
ข้อ ๕ ขอให้ส�ำ นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) สนับสนุนให้มหาวิทยาลัย หน่วยงานวิชาการ
องค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และชุมชนท้องถิน่ หรือทุกภาคส่วนร่วมกันดำ�เนินการวิจยั และ
สร้างองค์ความรูเ้ รือ่ งภัยพิบตั ิ รวมทัง้ รวบรวมองค์ความรูแ้ ละความคิดเห็นทีเ่ กิดขึน้ จากบทเรียนและประสบการณ์
ของภาคประชาชนทีห่ ลากหลายรวมถึงการประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม ด้านสุขภาพ และสาเหตุแห่ง
ภัยพิบตั ิ อันเนือ่ งมาจากนโยบายของรัฐ เพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริหารจัดการในทุกระดับ
ข้อ ๖ ขอให้สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) จัดสรรคลืน่ ความถีอ่ ย่างเพียงพอเพือ่ ใช้ส�ำ หรับโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุสอื่ สาร
ในการรับมือภัยพิบตั ธิ รรมชาติเป็นการเฉพาะ โดยมีหน่วยงานรัฐหรืองค์กรสาธารณะทีเ่ กีย่ วข้องและมีศกั ยภาพ
เหมาะสมเป็นผูด้ �ำ เนินการ อีกทัง้ สนับสนุนงบประมาณในการจัดซือ้ อุปกรณ์เครือ่ งมือสือ่ สารให้กบั องค์กรชุมชน
ที่ทำ�งานจัดการภัยพิบัติ

45

46

รายงานความก้าวหน้าการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ข้อ ๗ ขอให้ส�ำ นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย
อาสาสมัครภาคพลเมืองที่หลากหลายเพื่อรับมือภัยพิบัติในระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับชาติ รวมทั้งการ
จัดการองค์ความรูด้ า้ นภัยพิบตั อิ ย่างเป็นระบบ และมีการเผยแพร่องค์ความรูท้ จี่ �ำ เป็นกับประชาชน ในภาวะ
ภัยพิบัติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ข้อ ๘ ขอให้ส�ำ นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับสมาชิกสมัชชา
สุขภาพในพื้นที่เสี่ยง ทุกจังหวัด สนับสนุนให้มีการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานวิชาการ
และชุมชนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนงานการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เช่น จัดตั้งศูนย์
ฝึกปฏิบัติการภัยพิบัติประจำ�จังหวัด
ข้อ ๙ ขอให้กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันการศึกษาทุกระดับทัง้ ในและนอกระบบ จัดทำ�หลักสูตร
การเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และจัดให้มีการเรียนการสอนในทุกระดับ
ข้อ ๑๐ ขอให้รัฐบาลทบทวนโครงสร้างการจัดการภัยพิบัติ โดยให้มีศูนย์อำ�นวยการที่มีลักษณะเป็น
หน่วยงานรัฐทีเ่ ป็นอิสระ ทำ�งานเป็นเอกภาพขึน้ ตรงต่อนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานทีป่ ระสานความร่วมมือ
ระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตนุ ยิ มวิทยา ศูนย์เตือนภัยพิบตั แิ ห่งชาติ เครือข่ายอาสาสมัคร
ด้านภัยพิบตั ภิ าควิชาการ กรมสุขภาพจิต สถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ และหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทั้งศูนย์อำ�นวยการระดับภาค ระดับจังหวัด ระดับอำ�เภอและระดับตำ�บล
ข้อ ๑๑ ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๕ และครั้งที่ ๖
๒.๔.๒ ความก้าวหน้าการดำ�เนินงาน
มติการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง ได้รับฉันทามติในสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีความก้าวหน้าการดำ�เนินงาน ดังนี้
●● มติ

คสช. เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๕๔ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำ�เนินการตามมติที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติ ครม. เมือ่ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ รับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔
และมอบหมายหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรับไปพิจารณาดำ�เนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องตามอำ�นาจหน้าทีต่ อ่ ไป โดย
ให้อยู่ในกรอบของกฎหมายและมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
●● มติ

ครม.ให้ สช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงคมนาคม กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสภาความมั่นคงแห่งชาติ ไปพิจารณา
ดำ�เนินการด้วย
ั ชิ มุ ชนในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
●● เครือข่ายภัยพิบต

ทีไ่ ด้กอ่ ตัวขึน้ จากภาคส่วนต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ
เอกชน และองค์กรสาธารณประโยชน์ทที่ �ำ งานการจัดการภัยพิบตั ธิ รรมชาติ ได้รบั การสนับสนุนจาก สช. เพือ่
ดำ�เนินการขับเคลื่อนและติดตามมติฯ ดังนี้
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(๑) การจัดเวทีภัยพิบัติชุมชน เป็นประจำ� ทุกเดือน
(๒) การยกร่างแก้ไข ปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓–๒๕๕๗
(๓) การจัดทำ�ข้อเสนอโครงการสนับสนุนเครือข่ายจัดการภัยพิบตั ธิ รรมชาติ เสนอต่อสำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
(๔) การจัดทำ�ข้อเสนอโครงการจัดตั้งสถานีวิทยุสาธารณะเพื่อเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ
สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(๕) การจัดทำ�ข้อเสนอโครงการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติชุมชนที่เป็นอิสระเสนอต่อรัฐบาล
(๖) การจัดทำ�ระบบฐานข้อมูลองค์กรและกลุ่ม-เครือข่ายจิตอาสา
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ซึง่ ประกอบด้วย
หน่วยงาน องค์กรทัง้ ภาครัฐ เอกชน วิชาการ และเครือข่ายในพืน้ ที่ เมือ่ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มี
ข้อเสนอเพิ่มเติมสำ�หรับการขับเคลื่อนมติฯ ต่อไป คือ การจัดทำ�ยุทธศาสตร์การสื่อสารสังคมเพื่อให้เข้าใจ
ในบริบทเรื่องการจัดการโดยชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง การจัดการความรู้ด้วยการประมวลองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องจากหน่วยงาน องค์กรและภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะเรื่องกองทุนภัยพิบัติชุมชน
๒.๔.๓ การดำ�เนินงานตามมติรายข้อ
ข้อ ๑ ขอให้คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ในฐานะหน่วยงานเลขานุการ เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับสำ�นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันการแพทย์ฉกุ เฉินแห่งชาติ สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กระทรวงศึกษาธิการ สภาความมัน่ คง
แห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอวกาศและสารสนเทศ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวง
คมนาคม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำ�บลแห่งประเทศไทย และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ดำ�เนินการดังนี้
ข้อ ๑.๑ จัดให้มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ โดยมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนให้ความสำ�คัญกับการจัดการภัยพิบตั ธิ รรมชาติ โดยชุมชน
ท้องถิน่ เป็นศูนย์กลางและให้ค�ำ นึงถึงกลุม่ เปราะบางด้วย ทัง้ นีใ้ ห้ขอ้ เสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง ตามภาคผนวก
ท้ายเอกสารหลัก ไปพิจารณาร่วมด้วย
ข้อ ๑.๒ จัดตั้งกลไกและระบบสนับสนุนงบประมาณ และ / หรือเงินกองทุนในทุกระดับ
ที่มีรูปแบบการจัดการที่คล่องตัว เพื่อดำ�เนินงานตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
ทุกระดับโดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง
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ความก้าวหน้า
๑. จากการประชุมปรึกษาหารือของเครือข่ายการจัดการภัยพิบตั ธิ รรมชาติโดยชุมชนท้องถิน่ เป็นศูนย์กลาง
ทราบว่า  ขณะนีก้ รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้น�ำ ข้อเสนอตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินไ้ี ปพิจารณา
เพือ่ การทบทวนและปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอยู่ อย่างไรก็ตาม กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ได้ดำ�เนินการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑.๑ จัดตั้งสถานีวิทยุแม่ข่ายย่านคลื่นความถี่กลาง ในการสื่อสารแจ้งเหตุ ตามประกาศ กสทช.
เรือ่ ง กำ�หนดหลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำ�กับดูแลการใช้คลืน่ ความถีก่ ลางสำ�หรับการติดต่อประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และประชาชน
๑.๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการฝึกซ้อมการเตือนภัย การอพยพและเผชิญเหตุคลื่นสึนามิ
ขนาดรุนแรง ในพื้นที่ ๖ จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ประจำ�ป พ.ศ. ๒๕๕๕
๑.๓ ได้ด�ำ เนินโครงการศึกษาและอบรมตามวิถชี วี ติ ของประชาชนในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง เพือ่ สร้างความปลอดภัย
จากภัยพิบตั อิ ย่างยัง่ ยืน ในพืน้ ที่ ๑๑ จังหวัดลุม่ นํา้ เจ้าพระยาตอนล่างตามหลักการจัดการความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ
โดยชุมชนเป็นฐานเน้นแนวคิด “เรียนรู้ สูภ้ ยั ใช้ชวี ติ คูน่ า้ํ ” แนะชุมชนใช้หลัก ๓ รู้ ๔ ต้อง ๒ ปรับ ใช้ชวี ติ คูน่ า 
้ํ
ได้แก่
●● ๓

รู้ : รู้จักภัย (สภาพความเสี่ยงภัย โอกาสเกิดภัย ลักษณะความรุนแรง ช่วงเวลาในการ
เกิดภัย) รู้จักชุมชน (จุดเสี่ยงภัย จุดปลอดภัย เส้นทางอพยพ จุดรวมพลที่ปลอดภัย ทรัพยากรในการ
จัดการภัย) รูห้ ลักจัดการภัย (สังเกตและเฝ้าระวังภัย วางระบบแจ้งเตือนภัย วิธอี พยพ การปฏิบตั ติ นขณะ
เกิดภัย)
●● ๔

ต้อง : ต้องมี (ความพร้อมรับมือภัยพิบัติ แผนป้องกันภัย คณะกรรมการป้องกันภัย
ชุมชน กองทุนจัดการภัย อาสาสมัครเฝ้าระวังภัย ระบบแจ้งเตือนภัย ทีมช่วยเหลือผู้ประสบภัย เครือข่าย
สนับสนุนนอกพื้นที่) ต้องทำ� (จัดกิจกรรมให้ความรู้ ฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย ติดตามข้อมูลสภาพอากาศ
ปริมาณฝน และระดับนา 
ํ้ แจ้งเตือนและอพยพทันที) ต้องใช้ (นำ�วัสดุอปุ กรณ์มาปรับใช้ในการป้องกันและ
แจ้งเตือนภัย เช่น การตีเกราะเคาะไม้ เป็นต้น) ต้องเตรียม (สิง่ ของจำ�เป็นสำ�หรับยังชีพ เอกสารสำ�คัญไว้ใน
ซองกันนํ้า  ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ย้ายปลั๊กไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าพ้นแนวนํ้าท่วม อุดช่องที่นํ้าไหลเข้าบ้าน
ทำ�แนวคันกั้นนํ้า)
●● ๒

ปรับ : ปรับปรุง (ปรับโครงสร้างบ้าน และจัดสภาพแวดล้อมรอบบ้าน เช่น ถมพืน้ ดีด
บ้าน สร้างบ้านมีใต้ถุนสูง เป็นต้น และปรับตัวให้สามารถดำ�เนินชีวิตในช่วงนํ้าท่วม เช่น การหาเลี้ยงชีพ
เป็นต้น) ปรับเปลี่ยน (นำ�อุปกรณ์ที่มีอยู่มาใช้ในการดำ�เนินชีวิตช่วงนํ้าท่วม เช่น นำ�ขวดพลาสติกมาเป็น
เสื้อชูชีพ นำ�ยางรถยนต์ กะละมัง มาเป็นพาหนะในการเดินทาง ดัดแปลงเก้าอี้เป็นสุขาเคลื่อนที่)
๑.๔ ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญีป่ นุ่ (JICA) ได้ด�ำ เนินโครงการการจัดการ
ภัยพิบตั ขิ องประเทศไทย ระยะที่ ๒ โดยการจัดกิจกรรมลดภัยพิบตั แิ ละยกระดับมาตรฐานการจัดการภัยพิบตั ิ
ของประเทศไทย รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำ�แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ของท้องถิน่ ทีม่ คี วามเชือ่ มโยงกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พร้อมทัง้ จัดการฝึกอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารจัดทำ�แผนปฏิบตั กิ ารในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในพื้นที่เป้าหมาย (Project Site) จังหวัดลำ�พูนและจังหวัดลำ�ปาง เป็นพื้นที่นำ�ร่อง และจัดทำ�โครงการ
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ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table–Top Exercise : TTX) โดยเป็นการฝึกซ้อมร่วมกันระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย จำ�นวน ๔ แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำ�บลเวียงมอก อำ�เภอเถิน เทศบาลตำ�บลทุง่ ผึง้
อำ�เภอแจ้ห่ม จังหวัดลำ�ปาง เทศบาลตำ�บลลี้และองค์การบริหารส่วนตำ�บลก้อ อำ�เภอลี้ จังหวัดลำ�พูน
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำ�ปาง และจังหวัดลำ�พูน รวมทั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยเขต ๑๐ ลำ�ปาง เพื่อทดสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สามารถนำ�ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และยังเป็นการเตรียมความพร้อม ป้องกันภัยพิบัติ
โดยเฉพาะอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในพื้นที่
๑.๕ ได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
ทบทวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ และการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑.๖ ประสานจังหวัด จัดตัง้ ศูนย์บญ
ั ชาการเหตุการณ์สว่ นหน้า  เตรียมรับมือสถานการณ์ภยั ทุกรูปแบบ
ได้แก่ (๑) จังหวัดประสบภัยหนาว ให้เร่งจัดทำ�บัญชีและวางแผนให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวอย่าง
ทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวและขาดแคลนเครื่องห่ม
กันหนาว อาทิ ผูย้ ากไร้ ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูพ
้ กิ าร ทุพพลภาพ เด็ก คนชรา สตรีมคี รรภ์ ควบคูก่ บั การวางแผน
การป้องกันภัยในช่วงฤดูหนาว (๒) จังหวัดทีป่ ระสบภาวะฝนทิง้ ช่วง ให้เร่งสำ�รวจปริมาณนํา้ และพืน้ ทีท่ ค่ี าดว่า
จะได้รบั ผลกระทบ ซ่อมแซมภาชนะกักเก็บนา 
ํ้ ขุดลอกคูคลอง ขุดเจาะและเป่าล้างบ่อนาํ้ บาดาล โดยมุง่ เน้น
การบริหารจัดการนาํ้ ฝน นาํ้ ในอ่างเก็บนาํ้ และเขือ่ นสำ�คัญ นาํ้ ทีใ่ ช้ในการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด เพือ่ ให้ประชาชนมีนาํ้ อุปโภคบริโภคเพียงพอต่อการใช้งาน และควบคุมสถานการณ์มใิ ห้ขยาย
วงกว้าง และ (๓) จังหวัดภาคใต้ ให้จดั เจ้าหน้าทีแ่ ละกำ�ชับมิสเตอร์เตือนภัย เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ภยั
เตรียมระบบการสือ่ สารให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดเจ้าหน้าทีช่ ดุ เคลือ่ นทีเ่ ร็วและอุปกรณ์ประจำ�
จุดเสีย่ งโดยเฉพาะบริเวณชายฝัง่ ทะเล ทีล่ าดเชิงเขา แหล่งท่องเทีย่ วธรรมชาติ เพือ่ พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือ
ทันทีที่เกิดสถานการณ์ภัย
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ข้อ ๒ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยง โดย
การสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทย จัดทำ�แผนเตรียมความพร้อมเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นเพื่อ
รับมือภัยพิบตั ธิ รรมชาติและทีเ่ กิดจากโครงสร้างการพัฒนาในท้องถิน่ โดยเน้นกระบวนการมีสว่ นร่วม
ของภาคประชาชน และเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ให้คำ�นึงถึงบทบาทหญิง - ชายในการบริหาร
จัดการภัยพิบัติ และความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ รวมถึงความครอบคลุมพื้นที่อำ�เภอเป้าหมาย
ทั้งอำ�เภอและจัดสรรงบประมาณของท้องถิ่น กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
กองทุนอื่นๆ เพื่ออุดหนุนการทำ�งานของเครือข่าย โดยมีเค้าโครงของสาระสำ�คัญดังนี้
ข้อ ๒.๑ การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อม รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
การจัดการผังเมืองและการซ้อมแผน
ข้อ ๒.๒ การป้องกันและลดผลกระทบ รวมถึงการจัดการลุ่มนํ้า
ข้อ ๒.๓ การจัดการในภาวะฉุกเฉินและการแพทย์สาธารณสุข
ข้อ ๒.๔ การฟื้นฟู รวมถึงการดูแลปัจจัยสี่ ได้แก่ การจัดสร้างที่พักชั่วคราว นํ้าดื่มและ
อาหาร การดูแลด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม ให้ได้มาตรฐานสากล
ข้อ ๒.๕ การสนับสนุนเครือข่ายจัดการภัยพิบตั ขิ องชุมชนท้องถิน่ และสังคม โดยการสร้าง
จิตสำ�นึกแห่งความปลอดภัย และการบริหารจัดการความขัดแย้งในการแก้ไขปัญหาภัยพิบตั แิ ละให้
คำ�นึงถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น กลุ่มเปราะบาง
ความก้าวหน้า
๑. จากข้อมูลที่มีอยู่ มีตัวอย่างพื้นที่ที่ดำ�เนินการเป็นรูปธรรม ดังนี้
●● เทศบาลนครหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา เปิดศูนย์อำ�นวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลนครหาดใหญ่ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ขึ้นในวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีการเตรียมความพร้อม
ตั้งแต่ด้านการป้องกันก่อนเกิดเหตุอุทกภัย ระหว่างเกิดเหตุ การติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศ ปริมาณฝน
ระดับนํา้ ในคลองสายหลัก การบริหารการจัดการนา 
ํ้ และการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยหลังประสบเหตุ การฟืน้ ฟู
เยียวยา โดยแบ่งออกเป็นฝ่าย ได้แก่ (๑) ฝ่ายเตรียมการป้องกัน ทำ�หน้าที่ในการเตรียมการป้องกันและ
สือ่ สารแจ้งภัยแก่ประชาชน และจัดเตรียมเสบียงอาหารแก่ผปู้ ระสบภัย (๒) ฝ่ายปฏิบตั กิ าร ทำ�หน้าทีใ่ นการ
ดำ�เนินการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและทรัพย์สินของประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัย (๓) ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ
ทำ�หน้าทีใ่ นการวางแผนดำ�เนินการทำ�ความสะอาดเมือง ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัย
●● เทศบาลตำ�บลอุโมงค์

จังหวัดลำ�พูนร่วมกับศูนย์พัฒนาครัวในชุมชน สำ�นักงานพัฒนาสังคม
และความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดลำ�พูน ดำ�เนินโครงการครอบครัวอบอุน่ เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อทุ กภัย
เพือ่ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กบั ประชาชนในเขตพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยในตำ�บลอุโมงค์ ในการจัดการกับภัยพิบตั ิ
ที่จะเกิดขึ้นในที่เช่น การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดอุทกภัย ข้อควรปฏิบัติในระหว่างการเกิดอุทกภัย และ
การฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัย
●● เทศบาลเมืองป่าตอง

จังหวัดภูเก็ต ตัง้ งบประมาณในการให้ความรูแ้ ก่เด็กนักเรียนและประชาชน
ในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งมีการฝึกซ้อมใหญ่การอพยพหนีสึนามิทุกๆ ปี
●● เทศบาลตำ�บลไชยปราการ

จังหวัดเชียงใหม่ ฝึกปฏิบตั ซิ อ้ มแผนบรรเทาสาธารณภัย เตรียมรับมือ
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ภัยพิบตั ใิ นพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ หลายหน่วยงานร่วมบูรณาการถ่ายทอดองค์ความรูร้ ว่ มกัน เช่น ทหารฝ่ายป้องกันภัย
ศูนย์พฒ
ั นาปิโตรเลียมภาคเหนือ กองร้อยตำ�รวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๔ แม่อาย ทหารจากกองบังคับการ
ควบคุมที่ ๒ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๔ กองกำ�ลังผาเมือง ชุด EMS ของโรงพยาบาลฝาง โรงพยาบาล
ไชยปราการหน่วยกูภ้ ยั ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทัง้ ในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอฝาง และอำ�เภอไชยปราการ เป็นต้น
เตรียมพร้อมเครือข่ายการทำ�งานด้านการบรรเทาสาธารณภัยในทุกรูปแบบ เช่น สาธิตและซ้อมแผนผจญเพลิง
ตลอดจน ร่วมกับซ้อมแผนอพยพผู้ประสบอุทกภัย และการลำ�เลียงผู้บาดเจ็บข้าม แม่นํ้าฝาง
●● เทศบาลตำ�บลปริก

จังหวัดสงขลา ได้มีการจัดตั้งศูนย์จัดการภัยพิบัติเทศบาลตำ�บลปริกขึ้น

●● เทศบาลนครเชียงใหม่

วางแนวกั้นนํ้าเตรียมรับมืออุทกภัยปี พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมติดตั้งระบบ
เตือนภัยและหอกระจายข่าวกว่า ๑๐ จุด ในเขตพื้นที่เสี่ยง
๒. ผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จากหลากหลายจังหวัด เห็นชอบ “ปฏิญญาเครือข่ายร่วมสร้าง
ชุมชนท้องถิน่ น่าอยู”่ ในเวที ‘ฟืน้ พลังชุมชนท้องถิน่ สูก่ ารอภิวฒ
ั น์ประเทศไทย’ ครัง้ ที่ ๒ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๕
แสดงเจตจำ�นงที่จะขับเคลื่อนและรณรงค์ให้เกิดปฏิบัติการของพื้นที่ใน ๗ ประเด็น ซึ่งมีประเด็นการจัดการ
ภัยพิบัติ ด้วยโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ
๒.๑ จัดตัง้ ศูนย์จดั การภัยพิบตั ปิ ระจำ�ตำ�บล เพือ่ เป็นกลไกในการจัดทำ�แผนและศูนย์กลางบัญชาการ
เตรียมความพร้อม ควบคุมสั่งการในภาวะวิกฤติ ตลอดจนแจ้งเตือนภัยพิบัติของพื้นที่
๒.๒ อาสาสมัครจัดการภัยพิบัติ โดยขยายผลให้เกิดความต่อเนื่องของสมาชิกจากรุ่นสู่รุ่น
๒.๓ จัดตั้งกองทุนการจัดการภัยพิบัติ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมจัดสรรงบประมาณ
สมทบตามความเหมาะสม
๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีการดำ�เนินการทีส่ �ำ คัญได้แก่ (๑) การจัดทำ�แผนชุมชนรับมือภัยพิบตั ิ
ตั้ง / สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนชุมชนเตรียมรับมือภัยพิบัติ ในหลายพื้นที่ดำ�เนินการควบคู่ไปกับกองทุน
สวัสดิการชุมชนที่มี การพัฒนาอาสาสมัครป้องกันภัย การฝึกซ้อมอพยพและช่วยเหลือ โดยกิจกรรมต่างๆ
ที่ดำ�เนินการนั้น จะเป็นความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและนอกพื้นที่ เช่น สภาองค์กรชุมชน
สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นต้น
ปัญหาและอุปสรรค
ยังมีปัญหาในระบบการติดตามผลการดำ�เนินงานที่เชื่อมโยงกับ อปท. ทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม
จากข้อมูลข้างต้นยังไม่มีข้อมูล อปท. ที่มีการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติข้อนี้
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการพัฒนาระบบการติดตามการดำ�เนินงานของ อปท. ทีม่ รี ปู ธรรมการดำ�เนินงานจัดการภัยพิบตั ิ
ในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นระบบ
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รายงานความก้าวหน้าการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ข้อ ๓ ขอให้รฐั บาลจัดตัง้ กองทุนระดับชาติ และคณะกรรมการบริหารกองทุนทีม่ าจากหลาย
ภาคส่วนเพื่อสนับสนุนให้เกิดกลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติ การบริหารระบบโลจิสติกส์ การ
เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย การส่งเสริมการจัดทำ�แผนเตรียมความพร้อม ระดับชุมชน และส่งเสริม
การบริหารจัดการภัยพิบัติด้านอื่นๆ โดยเฉพาะระดับชุมชนท้องถิ่น ด้วยการออกเป็นระเบียบ
สำ�นักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้มอบหมายให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติร่วมกับกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการดำ�เนินงาน
ข้อ ๔ ขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากองทุน และ
กลไกการประสานความร่วมมือจัดการภัยพิบัติในพื้นที่ตำ�บล / ภูมินิเวศน์ โดยอาจจัดตั้งขึ้นมาใหม่
หรือเป็นส่วนหนึง่ ของกองทุนทีม่ อี ยูแ่ ล้วในชุมชนท้องถิน่ เพือ่ จัดการแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าและฟืน้ ฟู
ภายหลังประสบภัยพิบัติ รวมทั้งจัดสรรงบประมาณสมทบกองทุนภัยพิบัติที่ชุมชนท้องถิ่นริเริ่ม
ดำ�เนินการ
ความก้าวหน้า
ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนจัดการภัยพิบัติระดับชาติและระดับพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตาม
ในปัจจุบนั มีกองทุนในระดับพืน้ ทีท่ ส่ี ามารถนำ�มาใช้เพือ่ แก้ไขปัญหาด้านภัยพิบตั ไิ ด้ อาทิ กองทุนสวัสดิการชุมชน
กองทุนสุขภาพชุมชน เป็นต้น
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาแนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อการจัดการภัยพิบัติทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่
ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินี้
ข้อ ๕ ขอให้ส�ำ นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) สนับสนุนให้มหาวิทยาลัย หน่วยงาน
วิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และชุมชนท้องถิน่ หรือทุกภาคส่วนร่วมกัน
ดำ�เนินการวิจัยและสร้างองค์ความรู้เรื่องภัยพิบัติ รวมทั้งรวบรวมองค์ความรู้และความคิดเห็นที่
เกิดขึน้ จากบทเรียนและประสบการณ์ของภาคประชาชนทีห่ ลากหลายรวมถึงการประเมินผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสุขภาพ และสาเหตุแห่งภัยพิบัติ อันเนื่องมาจากนโยบายของรัฐ เพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายและการบริหารจัดการในทุกระดับ
ความก้าวหน้า
๑. สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ดำ�เนินการที่เกี่ยวข้องที่สำ�คัญ ได้แก่
๑.๑ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พัฒนางานวิจยั และการสนับสนุนงานวิจยั เชิงพืน้ ทีเ่ พือ่ การ
จัดการด้านภัยพิบัติ ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนักวิจัยเสนอโครงการเข้ามาขอรับการสนับสนุน
รวม ๑๐ โครงการ
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๑.๒ จัดประชุม สกว. (TRF Forum) เรื่อง “การจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติในประเทศไทย :
กรณีแผ่นดินไหวและสึนามิ” เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
๑.๓ ร่วมกับอุทยานการเรียนรู้ TK park จัดนิทรรศการภัยพิบตั ิ : เตรียมตัว รู้ รอด ๒ “เตรียม
รับมือ สูภ้ ยั พิบตั ”ิ เพือ่ ให้ความรูก้ ารเอาตัวรอดในสถานการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับภัยพิบตั ติ า่ งๆ เมือ่ วันที่ ๒ – ๓
และ๙ - ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยนำ�ผลงานวิจัยเกี่ยวกับภัยพิบัติมาถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเตรี
ยมรับมือภัยพิบัติในรูปแบบนิทรรศการเชิงปฏิบัติการ (work shop) อาทิ ภัยพิบัติ...ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเรา
อีกต่อไป และภัยพิบัติ ๙ ด้านใกล้ตัวคนไทย รู้รอดเตรียมรับมือ สู้ภัยพิบัติ,เผยข้อมูลภัยพิบัติครั้งร้ายแรง
ในประวัตศิ าสตร์ไทยและของ โลก เราจะเอาตัวรอดอย่างไรเมือ่ ภัย (พิบตั )ิ มาเยือน งานวิจยั สกว. พร้อม
รับมือภัยพิบัติธรรมชาติ เครือข่ายโซเซียลเน็ตเวิร์ค ช่วยเหลือเราได้อย่างไรเมื่อเกิดภัยพิบัติ เป็นต้น
๑.๔ จัดการประชุมวิชาการ “การปรับตัวเพื่ออยู่กับนํ้า” เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ข้อ ๖ ขอให้สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดสรรคลื่นความถี่อย่างเพียงพอเพื่อใช้สำ�หรับโทรทัศน์ วิทยุ
กระจายเสียงและวิทยุสอื่ สารในการรับมือภัยพิบตั ธิ รรมชาติเป็นการเฉพาะ โดยมีหน่วยงานรัฐหรือ
องค์กรสาธารณะทีเ่ กีย่ วข้องและมีศกั ยภาพเหมาะสมเป็นผูด้ �ำ เนินการ อีกทัง้ สนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารให้กับองค์กรชุมชนที่ทำ�งานจัดการภัยพิบัติ
ความก้าวหน้า
๑. สำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) ได้ดำ�เนินการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑.๑ ออกประกาศกำ�หนดหลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำ�กับดูแลการใช้คลืน่ ความถีก่ ลางสำ�หรับ
การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ และประชาชน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ โดย ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าทีด่ แู ลการใช้คลืน่ ความถีก่ ลางในระดับประเทศ
ระดับภูมภิ าค และระดับจังหวัด และจัดตัง้ ข่ายสือ่ สารหลัก โดยนำ�ความถีก่ ลางไปใช้เพือ่ ให้หน่วยงานของรัฐ
และประชาชน สามารถแจ้งผ่านเหตุการณ์ต่างๆ ผ่านคลื่นความถี่กลาง
๑.๒ ออกประกาศกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงาน ของผู้ประกอบกิจการเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ ในกรณีเกิดภัยพิบัติ หรือเหตุฉุกเฉิน มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่ง
ผูป้ ระกอบกิจการทุกรายต้องจัดทำ� “แผนขัน้ ตอนการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูป้ ระกอบกิจการในกรณีเกิดภัยพิบตั ิ
หรือ เหตุฉุกเฉิน” ส่งให้ กสทช. เพื่อทราบภายใน ๓๐ วันหลังประกาศมีผลบังคับใช้
๑.๓ มีการจัดทำ�กรอบแผนโทรคมนาคมเพือ่ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึง่ ประกอบด้วย
(๑) แนวทางการดำ�เนินการเกีย่ วกับการใช้ประโยชน์จากกิจการโทรคมนาคมและวิทยุคมนาคม
เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๒) แนวทางเรื่องคลื่นความถี่ เครือข่ายสื่อสาร และมาตรฐานทางเทคนิค ต่างๆ เพื่อให้การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้งานคลืน่ ความถีด่ ้านภารกิจ
เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
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รายงานความก้าวหน้าการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

(๓) หลักเกณฑ์ในการนำ�เข้า - นำ�ออก อุปกรณ์ด้านโทรคมนาคมและวิทยุคมนาคมในกรณีที่
เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ
(๔) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อให้การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๗ ขอให้ส�ำ นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนการพัฒนา
เครือข่ายอาสาสมัครภาคพลเมืองทีห่ ลากหลายเพือ่ รับมือภัยพิบตั ใิ นระดับชุมชนท้องถิน่ และระดับชาติ
รวมทั้งการจัดการองค์ความรู้ด้านภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ และมีการเผยแพร่องค์ความรู้ที่จำ�เป็น
กับประชาชน ในภาวะภัยพิบัติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ความก้าวหน้า
๑. สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีการดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑.๑ กำ�หนดแนวทางป้องกันและรับมือภัยพิบัติระยะยาว ๕ แนวทาง ได้แก่ ๑) ทำ�แผนแม่บท
และแนวทางปฏิบตั กิ ารป้องกันและบรรเทาภัยพิบตั ขิ องประเทศ ๒) พัฒนา “หนึง่ ตำ�บลหนึง่ ทีมกูช้ พ
ี กูภ้ ยั ”
๓) อบรมอาสาสมัคร ๔) พัฒนาชุมชนเข้มแข็งด้านรับมือภัยพิบตั ิ และ ๕) สนับสนุนการจัดการความรูแ้ ละ
ถอดบทเรียนการจัดการภัยพิบตั ิ ซึง่ ทุกแผนให้ความสำ�คัญกับกระบวนการเรียนรูแ้ ละมีสว่ นร่วมระดับชุมชน
เป็นต้น โดย สสส. ได้สนับสนุนภาคีเครือข่ายต่างๆ ดังนี้
๑) สนับสนุนมูลนิธิชุมชนไทย ดำ�เนินงานโครงการฟื้นฟูวิถีชีวิตและเตรียมความพร้อมรับมือ
ภัยพิบตั โิ ดยชุมชนเป็นแกนหลัก ซึง่ มีเป้าหมายในการดำ�เนินงานเพือ่ สร้างพืน้ ทีน่ �ำ ร่องกระบวนการฟืน้ ฟูวถิ ชี วี ติ
หลังประสบภัยนา้ํ ท่วมโดยชุมชนและเครือข่ายเป็นแกนหลัก สนับสนุนให้เครือข่ายชุมชนมีแผนเตรียมความพร้อม
รับมือภัยพิบัติ และผลักดันนโยบายการมีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติ โดยดำ�เนินงานใน ๕ พื้นที่ ได้แก่
(๑) นครราชสีมา ต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย (๒) ปทุมธานี อ.เมือง และ อ.สามโคก (๓) อุบลราชธานี
อ.เมือง และ อ.วารินชำ�ราบ (๔) กรุงเทพฯเขตบางขุนเทียน เชือ่ มอ่าวตัวกอ (๕) สงขลา ต.ท่าหิน คาบสมุทร
สทิงพระ (ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำ�เนินงานโครงการ จะสิ้นสุดโครงการในช่วง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
๒) สนับสนุน Thai Flood ดำ�เนินงานโครงการรวมพลังรับมือภัยพิบัติ มีเป้าหมายเพื่อสร้าง
ความตระหนัก และตืน่ ตัวในการรับมือภัยพิบตั ิ สร้างเครือข่ายและองค์ความรูใ้ นการจัดการรับมือกับภัยพิบตั ิ
จัดทำ�แผนที่รับมือภัยพิบัติ (เป็นการ mapping แผนที่ตามสภาพภูมิประเทศ) และแผนที่มนุษย์ (เป็นการ
mapping ศูนย์พกั พิงในพืน้ ทีต่ า่ งๆ เพือ่ เป็นศูนย์พกั พิงเวลาเกิดภัยพิบตั )ิ เพือ่ ผลักดันให้เกิดการรับมือในเชิง
โครงสร้าง จัดทำ�ศูนย์ประสานงานภาคประชาชนเฝ้าระวังภัยล่วงหน้า  พัฒนาศักยภาพและพัฒนาเครือข่าย
อาสาสมัครและบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจในการรับมือกับภัยพิบตั ใิ นรูปแบบต่างๆ สำ�หรับการดำ�เนินงาน
ด้านการจัดทำ�แผนที่รับมือภัยพิบัติ และแผนที่มนุษย์ โดยเน้นเรื่องการรับมือภัยพิบัติ ซึ่งเริ่มดำ�เนินการ
ในพื้นที่ต้นแบบ ๔ ภาค ได้แก่ (๑) ภาคกลาง : ชุมชนใต้เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท อ่างทอง (๒)
ภาคอีสาน พืน้ ทีต่ น้ แบบ สีคว้ิ พิมาย ชุมพวง โนนสูง พืน้ ทีต่ น้ นา้ํ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา (๓) ภาคใต้
เมืองหาดใหญ่ สงขลา (๔) ภาคเหนือ จังหวัดน่านและอุตรดิตถ์ตอนบน
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๓) สนับสนุนสถาบันชุมชนท้องถิน่ พัฒนา ดำ�เนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่าย
จัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง (ระยะที่ ๑) มีเป้าหมายของการดำ�เนินงาน
เพื่อพัฒนา model ของการพัฒนาเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติระดับอำ�เภอ / จังหวัด ในการหนุนเสริมให้
ชุมชนท้องถิน่ รับมือภัยพิบตั ไิ ด้ดขี นึ้ อย่างเป็นรูปธรรม โดยดำ�เนินงานในพืน้ ทีน่ �ำ ร่อ ๑๐ จังหวัด ได้แก่ (๑)
น่าน (อ.ท่าวังผา อ.สองแคว) (๒) พิษณุโลก (อ.บางระกำ� อ.เมือง) (๓) เลย (อ.ภูหลวง อ.เมือง) (๔)
อุบลราชธานี (อ.วารินชำ�ราบ อ.เมือง) (๕) นครสวรรค์ (อ.ชุมแสง อ.พยุหะคีร)ี (๖) ชัยนาท (อ.สรรพยา 
อ.เมือง) (๗) ลพบุรี (อ.บ้านหมี่ อ.ท่าวุ้ง) (๘) นครปฐม (อ.นครชัยศรี อ.พุทธมณฑล) (๙) ชุมพร
(อ.หลังสวน อ.พะโต๊ะ) (๑๐) สงขลา (อ.หาดใหญ่ อ.คลองหอยโข่ง)
๔) สนับสนุนมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ดำ�เนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ�อาสาสมัคร
เพื่อป้องกัน เตือนภัยและฟื้นฟูชุมชนในภาวะวิกฤต โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำ�ให้มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดเหตุภัยพิบัติ การเตรียมป้องกัน การพึ่งตนเองเมื่อเกิดวิกฤติ การฟื้นฟูวิถีชีวิต
หลังภัยพิบตั ิ รวมถึงสนับสนุนให้เกิดศูนย์เรียนรูแ้ ละเกิดอาสาสมัครทีม่ คี วามรูด้ า้ นการสังเกตความเปลีย่ นแปลง
ของสภาพอากาศด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่จำ�เป็นควบคู่ไปกับภูมิปัญญาชาวบ้าน และสร้างเครือข่าย
อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยร้ายแรงภายในพื้นที่ โดยจะเชื่อมร้อยเครือข่ายในระดับประเทศ ที่ผ่านมา โครงการ
ได้ด�ำ เนินงานฝึกอบรมอบรมฝึกทักษะในการพึง่ พาตนเองในการป้องกัน เตือนภัยและฟืน้ ฟูชมุ ชนในภาวะวิกฤต
ให้ความช่วยเหลือเบือ้ งตนทัง้ ต่อตนเอง ชุมชนและสังคมในยามเกิดภาวะวิกฤต ซึง่ มีอาสาสมัครภาคประชาชน
ผู้นำ�ชุมชน จากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินํ้าท่วมเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และพื้นที่เสี่ยงภัยใน
๓ พื้นที่ทั้งภาคกลาง (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี กาญจนบุรี) ภาคอีสาน (ขอนแก่น มหาสารคาม
กาฬสินธุ์ สกลนคร และมุกดาหาร) และภาคใต้ (ชุมพร สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช และพัทลุง) รวม
จำ�นวน ๒๔๐ คน ซึ่งโครงการฯ ได้กำ�หนดให้ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมกลับไปเป็นแกนนำ�ในการจัดตั้งและ
สร้างเครือข่ายภาคประชาชนและเป็นตัวอย่างความสำ�เร็จด้านการพึ่งตนเองพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
๕) สนับสนุนสมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีป่ อ้ งกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เพือ่ เตรียมความพร้อม ในการรับมือภัยพิบตั ิ ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นโครงการ
จัดอบรมอาสาสมัคร ๓ หลักสูตร ได้แก่ กู้ชีพกู้ภัย ดับเพลิงก้าวหน้า  และระบบบัญชาการเหตุการณ์ ซึ่ง
เป้าหมายสำ�คัญของโครงการนีค้ อื การผลักดันให้ผบู้ ริหารท้องถิน่ กำ�หนดนโยบายให้คนของท้องถิน่ ทีร่ บั ผิดชอบ
งานด้านภัยพิบัติ ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่สมาคมฯ กำ�หนด เพื่อให้สมาคมมีผู้เข้ารับการอบรมอย่าง
ต่อเนือ่ ง (เสียค่าใช้จา่ ยในการอบรม โดยท้องถิน่ สนับสนุนงบประมาณดังกล่าว) แต่สมาคมฯ ยังดำ�เนินการ
ตามเป้าหมายดังกล่าวไม่ได้ เนื่องจากเคยประสานงานกับท้องถิ่นแล้วพบว่า  ท้องถิ่นบางแห่งยังไม่เห็น
ความสำ�คัญ อ้างว่าติดขัดเรือ่ งกำ�ลังคน (ส่งคนมาอบรมแล้วคนทีม่ นี อ้ ยอยูแ่ ล้วจะหายไป) ขาดงบประมาณ
เพราะท้องถิ่นไม่ได้จัดสรรงบประมาณไว้ล่วงหน้า
๖) สนับสนุนสมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย มีเป้าหมายสำ�คัญเพือ่ ขับเคลือ่ นเชิงนโยบาย
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยทุกประเภท (เน้นด้านอัคคีภัย) และเน้นการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชนให้มจี ติ อาสา มีสว่ นร่วมในการเฝ้าระวัง เป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุความเสีย่ งอัคคีภยั มายัง สคบ. เพือ่
ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการแก้ไขปัญหา  และพัฒนาศักยภาพประชาชนที่ทำ�งาน
ด้านสาธารณภัยให้ประชาชนที่ใช้อาคารมีความรู้ด้านการป้องกันและเตรียมพร้อมรับเหตุสาธารณภัย
๗) สนับสนุนมหาวิทยาลัยผ่านชุดโครงการ “มหาวิทยาลัยช่วยเหลือชุมชนที่ประสบอุทกภัย”
ตั้งแต่ มีนาคม – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ รวม ๑๙ โครงการ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่
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รายงานความก้าวหน้าการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เน้นใน ๓ เรื่อง คือ (๑) ส่งเสริมการนำ�ความรู้ทางวิชาการมาออกแบบกิจกรรม
หรือคิดค้นนวัตกรรมเพื่อ ฟื้นฟูสภาพชุมชนหลังประสบอุทกภัย (๒) สร้างเครือข่ายอาสาสมัครนักศึกษา 
และ (๓) กระบวนการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยและชุมชนในการจัดการอุทกภัยในอนาคต
๘) สนับสนุนชุมชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ
ธรรมชาติตา่ งๆ ดำ�เนินการผ่านชุดโครงการ “ฟืน้ ฟูชมุ ชนทีป่ ระสบอุทกภัย” รวม ๓๔ โครงการย่อย พัฒนา
แผนการดำ�เนินงานหรือโครงการระดับท้องถิ่นเพื่อการจัดการและเตรียมพร้อม เมื่อเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ
โดยชุมชนมีส่วนร่วม ลักษณะกิจกรรมที่สนับสนุน เช่น การให้ความรู้สร้างความตระหนัก การป้องกันและ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การทำ�แผนที่รับมือภัยพิบัติเป็นแผนที่แสดงจุดเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติและ
เส้นทางเพือ่ ใช้หนีภยั กิจกรรมเพือ่ การฟืน้ ฟูสขุ ภาพกาย ใจ และสภาพแวดล้อม รวมทัง้ การคิดค้นนวัตกรรม
เพื่อการดำ�รงชีวิตขณะเกิดภัยพิบัติ
๙) สนับสนุนชุมชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติ
ธรรมชาติตา่ งๆ ดำ�เนินการผ่านชุดโครงการ “ฟืน้ ฟูสภุ าวะชุมชนหลังประสบอุทกภัย” รวม ๑๗ โครงการย่อย
ข้อ ๘ ขอให้สำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ
สมาชิกสมัชชาสุขภาพในพื้นที่เสี่ยง ทุกจังหวัด สนับสนุนให้มีการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่
ร่วมกับหน่วยงานวิชาการและชุมชนท้องถิน่ เพือ่ ขับเคลือ่ นงานการจัดการภัยพิบตั ใิ นพืน้ ทีใ่ ห้บงั เกิดผล
เป็นรูปธรรม เช่น จัดตั้งศูนย์ฝึกปฏิบัติการภัยพิบัติประจำ�จังหวัด
ความก้าวหน้า
๑. ยังไม่เห็นรูปธรรมการทำ�งานร่วมกับสมาชิกสมัชชาสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงทุกจังหวัด หรือสนับสนุน
ให้มีการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ในประเด็นการจัดการภัยพิบัติ อย่างไรก็ตาม มีความเคลื่อนไหวจาก
สมาชิกสมัชชาสุขภาพจังหวัด ที่จะติดตามการดำ�เนินการตามมตินี้ เช่น คณะทำ�งานสมัชชาสุขภาพจังหวัด
สุราษฏร์ธานี
๒. ได้ดำ�เนินการทบทวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗
๓. ดำ�เนินการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เช่น
น่าน มุกดาหาร ภูเก็ต เพชรบุรี กาญจนบุรี เป็นต้น
๔. การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเตือนภัยของสำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เช่น
●● จังหวัดลำ�ปาง

ดำ�เนินโครงการ “เครือข่ายอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เฉพาะกิจ
เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย” ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นเครือข่ายที่มีจิตอาสา จากกลุ่มชมรมต่างๆ จำ�นวน
๓๖๐ คน จาก ๔ จังหวัดประกอบด้วย ลำ�ปาง ลำ�พูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน
●● จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัคร เตือนภัย มิสเตอร์เตือนภัย จังหวัด
นครศรีธรรมราช เพื่อทำ�หน้าที่ดูแลเตือนภัยในหมู่บ้านชุมชน ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่ม
มากกว่าจำ�นวน ๗ รุน่ มีจ�ำ นวนมิสเตอร์เตือนภัยแล้วมากกว่า ๘๐๐ คน มีเป้าหมายทีจ่ ะพัฒนาให้มมี สิ เตอร์
เตือนภัยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดนครศรีธรรมราช
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●● จังหวัดสกลนคร

จัดฝึกอบรมสัมมนาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภาวะวิกฤต
“มิสเตอร์เตือนภัย” จังหวัดสกลนคร ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ร่วมกับสำ�นักงานประชาสัมพันธ์จงั หวัดสกลนคร
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับชุมชน / หมู่บ้านที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยในเขต จังหวัดสกลนคร และเป็นการ
เสริมสร้างความศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็งในการบริหาร จัดการภัยพิบัติในพื้นที่โดยเฉพาะ
การแจ้งเตือนภัย ภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาล 2P2R ผูเ้ ข้าร่วมอบรมสัมมนาครัง้ นี้ ประกอบด้วย กำ�นัน
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อปท. อปพร.
●● จังหวัดน่าน

จัดฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัยดินถล่ม “มิสเตอร์เตือนภัย” โดยมี
วัตถุประสงค์ คือ การมอบหมายภารกิจอาสาสมัครเตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย” ในการเฝ้าระวังติดตาม
สถานการณ์ตรวจวัดระดับนํ้า  ปริมาณนํ้า  และใช้เครื่องมือสื่อสารแจ้งเตือนภัยได้อย่างรวดเร็วเป็นการลด
ความสูญเสียจาก ภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
และดินถล่มของจังหวัดน่าน หมู่ละ ๒ คน รวม ๗๗ หมู่บ้าน รวม ๑๕๔ คน
●● จั ง หวั ด เชี ย งใหม่

จัดการฝึกอบรมอาสาสมัครเตือนภัย หรือ “มิสเตอร์เตือนภัย” ประจำ�
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่เครือข่ายแจ้งเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยง
หรือ “มิสเตอร์เตือนภัย” ในการประสานงาน การเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์ การแจ้งเตือนภัย พร้อมทัง้
การปฏิบตั ติ ามแผนอพยพประชาชนจากพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยไปยังสถานที่ ปลอดภัย และมีการอบรมเพิม่ เติมในเรือ่ ง
ยุทธศาสตร์การใช้หญ้าแฝกในการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยตามแนวพระราชดำ�ริ แก่ผเู้ ข้ารับการอบรม
มี เจ้าหน้าที่อาสาสมัครเตือนภัย และราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ดินถล่ม จากอำ�เภอแม่ริม
ดอยสะเก็ด สันทราย หางดง และจอมทอง เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวทั้งสิ้น ๑๕๐ คน
●● จังหวัดเชียงราย

อบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย” ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยมีผู้เข้าร่วมรับการอบรมจากหมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงภัยอุทกภัย และดินโคลนถล่มจาก อ.เมือง อ.แม่ลาว
และ อ.พญาเม็งราย รวมทัง้ หมด ๓๕ หมูบ่ า้ นๆ ละ ๒ คน รวมกับอาสาสมัครอืน่ ๆ ทีม่ ภี มู ลิ �ำ เนาอยูใ่ นพืน้ ที่
เสี่ยงภัยจากดินถล่ม หรือโคลนถล่ม อุทกภัยนํ้าป่าไหลหลาก รวมทั้งสิ้น ๑๕๐ คน
๕. เสริมศักยภาพชุมชนในการเตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำ�ชุมชน เช่น
●● จั ง หวั ด ระนอง

เปิดศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำ�ชุมชน ให้มีความรู้ ความสามารถ
ในการเตรียมพร้อมป้องกันภัย ที่จะช่วยเหลือตนเอง และคนในชุมชนได้ เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้น
พร้อมมอบเครือ่ งไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน ให้แก่ผนู้ �ำ หมูบ่ า้ น เพือ่ ทีจ่ ะแจ้งเตือนภัยให้คนในชุมชนอพยพ
ได้ทัน เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสีย
เปิดศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำ�ชุมชน / หมู่บ้าน ประจำ�ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ และส่งมอบเครื่องมืออุปกรณ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ ผู้นำ�ชุมชน เพื่อขยายผล
การดำ�เนินงานให้ชมุ ชนมีกจิ กรรมอย่างต่อเนือ่ งในด้านการเตรียม พร้อมป้องกันภัย และสามารถเป็นองค์กร
ชุมชนในการจัดการภัยพิบัติได้ด้วยตนเอง รวมถึงการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการเข้ามาให้ความรู้แก่
ประชาชนในชุมชุน ในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการดำ�รงชีวิต
●● จังหวัดเพชรบุรี

ตั้งศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำ�ชุมชน / หมู่บ้าน พร้อมมอบเครื่อง
ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน เพือ่ นำ�ไปใช้ในศูนย์เตรียมพร้อมฯดังกล่าว ทัง้ นี้ ศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัย
ประจำ�ชุมชน / หมู่บ้าน ดังกล่าวยัง เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ในการบริหารจัดการภัยพิบัติ เพื่อลดความสูญเสีย
ที่เกิดขึ้นจากสาธารณภัยให้ประชาชนทั่วไป
●● จังหวัดนราธิวาส
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เปิดศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำ�หมู่บ้าน เพื่อให้คนในชุมชน /
หมู่บ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการระดมพลังแก้ไขปัญหา ใช้ทรัพยากรในชุมชนที่สอดคล้องภัยภูมิปัญหาท้อง
ถิ่นและพัฒนาผู้นำ�ให้มีความ รู้ความสามารถในการเตรียมพร้อมป้องกันภัย สามารถช่วยเหลือตนเองให้มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
●● จั ง หวั ด สมุ ท รสาคร

●● จังหวัดอำ�นาจเจริญ

และบรรเทาสาธารณภัย

ดำ�เนินโครงการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกัน

●● จั ง หวั ด ปั ต ตานี

ดำ � เนิ น โครงการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพชุ ม ชนด้ า นการป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยจากเหตุอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม
●● จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการเสริมสร้าง

ศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยนำ�หลักการจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster Risk
Management : CBDRM) มาเป็นแนวทางดำ�เนินโครงการ เพือ่ เตรียมความพร้อมให้กบั ชุมชนในการป้องกัน
เตือนภัย บรรเทา และฟืน้ ฟูสาธารณภัยให้กบั ประชาชนในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยจังหวัดนครราชสีมา และมุง่ มัน่ ทีจ่ ะ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง รวมทัง้ ให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วมคิดร่วมวางแผน และร่วมดำ�เนินการ เพือ่ ลดความเสีย่ งภัย
ป้องกัน และควบคุมความเสียหายจากสาธารณภัย ตลอดจนสามารถฟืน้ ฟูสภาพความเสียหายให้กลับสูส่ ภาวะ
ปกติได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
●● จังหวัดนนทบุรี

เปิดศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยประจำ�ชุมชน / หมู่บ้าน

ข้อ ๙ ขอให้กระทรวงศึกษาธิการและสถาบันการศึกษาทุกระดับทัง้ ในและนอกระบบ จัดทำ�
หลักสูตรการเรียนรู้เรื่องภัยพิบัติอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และจัดให้มีการเรียนการสอนใน
ทุกระดับ
ความก้าวหน้า
๑. กระทรวงศึกษาธิการ มีการดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑.๑ เตรียมตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติครบวงจร โดยมอบหมายให้สำ�นักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัด และสำ�นักนโยบายยุทธศาสตร์จัดทำ�ยุทธศาสตร์
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอประกาศจัดตั้งศูนย์ และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากร
สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัดมีความรูค้ วามเข้าใจและเตรียมพร้อมจัดการภัยพิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีแผนงานหลัก ประกอบด้วย ๑) การจัดทำ�แผนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ ๒) การสร้างความรู้
ความเข้าใจและฝึกปฏิบตั ิ ๓) การจัดระบบสือ่ สารและสารสนเทศ ๔) การประเมินสถานการณ์และเคลือ่ นย้าย
สิ่งของ ๕) การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือ และมีแนวทางการดำ�เนินการในระยะต่างๆ ดังนี้
●● ก่อนเกิดเหตุ

ประกอบด้วย (๑) การจัดทำ�แผนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ (๒) การสร้าง
ความรูค้ วามเข้าใจและฝึกปฏิบตั ิ (๓) การจัดระบบสือ่ สารและสารสนเทศ (๔) การประเมินสถานการณ์และ
เคลื่อนย้ายสิ่งของ (๕) การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือ
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่ เกิดเหตุ
●● เมือ

ประกอบด้วย (๑) การจัดตัง้ ศูนย์ชว่ ยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยระดับกระทรวงและ
ระดับพืน้ ที่ (๒) สนับสนุนทีพ
่ กั พิง (๓) การรับบริจาคสิง่ ของช่วยเหลือ (๔) การสนับสนุนอาหารและนาํ้ ดืม่
นํา้ ใช้ (๕) การขนส่งประชาชน สิง่ ของ (๖) การจัดทำ�พนังกัน้ นํา้ และทางเดินเท้า  (๗) สนับสนุนเครือ่ งสูบนํา 
้
(๘) การเงินและงบประมาณ (๙) การจัดกิจกรรมช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย (๑๐) การจับคูจ่ งั หวัดให้ความช่วยเหลือ
(๑๑) การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ครูริมทาง (๑๒) การจัดหน่วยอาสาช่วยเหลือประชาชน (๑๓) การส่งข่าวสาร
ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก (๑๔) บริการสายด่วน ๑๕๗๙
้ ฟูหลังเกิดเหตุ
●● การฟืน

ประกอบด้วย (๑) นโยบายการช่วยเหลือระหว่างสถานศึกษา (๒) การ
ฝึกวิชาชีพ (๓) การจัดศูนย์ซอ่ มสร้างเพือ่ ชุมชน (Fix It Center) (๔) การฟืน้ ฟูเยียวยาช่วยเหลือนักเรียน
นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา (๕) การกำ�จัดขยะและทำ�ความสะอาด (๖) การจัดสอนซ่อมเสริม
(๗) การจัดทำ�งบประมาณซ่อมแซมสถานศึกษา
๒. สำ�นักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัด
๒.๑ รับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการเตรียมรับมือภัยพิบตั ปิ ี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยออกประกาศให้
ตั้งเป็นศูนย์ประสานงานภัยพิบัติของ กศน. ทั้งในระดับจังหวัดและอำ�เภอ
๒.๒ กำ�หนดเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ ๕ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้เร่ง รัดการส่ง เสริมการเรียนรู้
ของประชาชนเพือ่ การจัดทําแผนป้องกันภัยพิบตั ิ โดย (๑) ให้หน่ว ยงานและสถานศึกษา ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ
และชุมชนในพื้นที่ร่วมดําเนินการจัดทําแผนป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาติเชิงบูรณาการ (๒) ให้หน่วยงาน
และสถานศึกษาประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เตรียมประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจ และมี
ความพร้อ มในการรับมือกับสถานการณ์ภ ยั พิบตั ติ า่ งๆ เพือ่ หลีกเลีย่ งและลดความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ ในพืน้ ที่
หรือ ผลกระทบจากพื้นที่อื่นๆ (๓) ให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดทําแผนป้องกันภัยพิบัติที่อาจเกิดจาก
ธรรมชาติ มนุษย์  หรือจากสาเหตุอื่น และจัดให้มีการซักซ้อมการดําเนินงานตามที่กําหนดในแผนอย่าง
เป็นระบบ ต่อเนื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับ หน่วยงานและสถานศึกษา 
๒.๓ จัดทำ�บันทึกความร่วมมือเพือ่ ยกระดับการศึกษา ของ “ผูป้ ฏิบตั กิ ารฉุกเฉิน” กับสถาบันการ
แพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร และรูปแบบการศึกษาให้เหมาะสมกับผู้ปฎิบัติการ
การแพทย์ฉุกเฉินมากขึ้น เพื่อให้อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ได้รับโอกาสในการศึกษาที่สูงขึ้น มีโอกาส
ได้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรหน่วยกู้ชีพ ที่มีระดับสูงขึ้น และท้ายสุดคือสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เช่น

๒.๔ กศน. จังหวัดและภาค มีการดำ�เนินกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบตั ิ
●● สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลางจัดอบรมครู

กศน.

ทางไกล หลักสูตร “การจัดกิจกรรมความรู้เรื่องภัยพิบัติ”
●● กศน.อำ�เภอตากใบ ดำ�เนินโครงการ กศน.ร่วมใจ สร้างภูมิคุ้มกันภัยพิบัติจากธรรมชาติ
ให้กับเยาวชนนอกระบบโรงเรียน ทั้ง ๘ ตำ�บล ในพื้นที่อำ�เภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จำ�นวน ๓๕๐ คน
เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ ให้ตระหนักรูถ้ งึ การเตรียมความพร้อมและรับมือภัยพิบตั ใิ นรูปแบบต่างๆ และ
เพื่อให้สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์ในพื้นที่
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●● กศน.อำ�เภอวังเหนือ

จัดโครงการค่ายอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและป้องกันภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความรู้ มีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติและ พัฒนาผู้เรียนได้นำ�ความรู้ที่ได้รับปรับใช้ในการดำ�เนินชีวิตประจำ�วันได้ อย่างมีคุณภาพ
●● กศน.จังหวัดตรัง สนับสนุน ให้ชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำ�เภอต่างๆ จัดค่ายอาสายุวกาชาด
หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด และ หลักสูตรปฐมพยาบาล เพื่อเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ
●● กศน.ตำ�บลนาจอมเทียน เดินรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องภัยพิบัติในตำ�บลนาจอมเทียน
๓. สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
๓.๑ ร่วมกับสำ�นักงานความร่วมมือระหว่างประเทศของญีป่ นุ่ (Japan International Cooperation
Agency : JICA) และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำ�เนินโครงการให้การศึกษาเพือ่ เตรียมความพร้อม
รับมือภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ ครอบคลุมกิจกรรมการสำ�รวจพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยเพือ่ นำ�ร่องการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
พัฒนาสือ่ และกิจกรรมการเรียนการสอน การอบรมครูโรงเรียนต้นแบบในด้านการป้องกันภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
และการขยายผลให้นกั เรียนและชุมชนมีความรูค้ วามเข้าใจในการจัดการและเตรียมความ พร้อมเผชิญสถานการณ์
ภัยพิบตั ิ โดยเริม่ ดำ�เนินการมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ทำ�ให้เกิด (๑) ครูโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนร่วมโครงการ
และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย (๒) มีสื่อการเรียนการสอนที่ได้รับการ
พัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อม รับมือสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ๖ เล่ม เพื่อขยายผลให้สำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน และ (๓) ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบด้านภัยพิบัติศึกษาทั่วประเทศ
มีแนวปฏิบตั ใิ นการจัดการด้านภัยพิบตั ิ และแนวทางในการจัดการศึกษาเพือ่ เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบตั ิ
ทางธรรมชาติ สามารถจัดกิจกรรมด้านการจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
๓.๒ จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยพิบัติ สพฐ. ที่ห้องปฏิบัติการ DOC อาคาร สพฐ.๕ ชั้น ๙สำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำ�หน้าที่เป็นศูนย์อำ�นวยการ ประสานงานการให้ความช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาที่เกิดจากภัยพิบัติโดยจะมีการรวบ รวมข้อมูล ส่งเสริมสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำ�เนินงานให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมีรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ทีเ่ ลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมาย เป็นผู้อำ�นวยการ ซึ่งได้มีการจัดทำ�แผนปฏิบัติการการเผชิญ
เหตุอุทกภัยปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามยุทธศาสตร์รองรับการเกิดอุทกภัยไว้ ดังนี้
๓.๒.๑ ยุทธศาสตร์ก่อนเกิดเหตุ โดยการจัดทำ�แผนเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับภัย
พิบัติในส่วนกลาง เพื่อป้องกันมิให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหาย และป้องกันมิให้บุคลากร
นักเรียน ได้รับอันตราย มีการสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจในเรื่องภัยพิบัติการซ้อมแผนปฏิบัติ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเผชิญเหตุกบั ภัยพิบตั ิ ช่วยตัวเอง ครอบครัวและคนรอบข้างให้ปลอดภัย โดยการจัดอบรม
ให้ความรูโ้ ดยบูรณาการสาธารณภัยทุกประเภทเข้าด้วยกัน ฝึกให้ชว่ ยเหลือตนเอง และรับมือกับภัยนัน้ อย่าง
เข้มแข็ง เตรียมความพร้อมในการจัดระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เตรียมประเมินสถานการณ์ เคลื่อน
ย้ายสิง่ ของ และเตรียมการจัดวัสดุอปุ กรณ์ในการช่วยเหลือ โดยการแจ้ง สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาทุกเขต
พื้นที่ให้สำ�รวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำ�เป็น
เช่น เครื่องสูบนํ้า  รถ เรือ เครื่องอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ ฯลฯ ที่สามารถใช้จากงบบริจาค งบของสพฐ.
งบส่วนกลาง และงบสนับสนุนอื่นๆ
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๓.๒.๒ ยุทธศาสตร์ขณะเผชิญเหตุการณ์ คือการตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ของ สพฐ.
ซึ่งจะมีการประสานความร่วมมือกับ สำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและองค์กรหลัก เพื่อรับบริจาค
สิง่ ของเครือ่ งใช้ เครือ่ งอุปโภคบริโภค ถุงยังชีพ รวมทัง้ ปัจจัยต่างๆ ทีม่ คี วามจำ�เป็นจัดตัง้ ศูนย์พกั พิงสำ�หรับ
ผู้ประสบภัย โดยการประสานสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และสถานศึกษา  และการจับคู่จังหวัด ที่มี
ความพร้อมทางด้านสถานทีแ่ ละบุคลากร ให้เป็นศูนย์พกั พิง สนับสนุนเครือ่ งสูบนา 
้ํ ยานพาหนะทางนา 
้ํ ทางบก
สุขาเคลื่อนที่ สุขาลอยนํ้า  จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ ครูริมทาง จัดกิจกรรมสันทนาการ และหน่วยงานสาธารณสุข
ส่งนักจิตวิทยา แพทย์และพยาบาล เข้าให้การฟืน้ ฟูบ�ำ บัดแก่ผปู้ ระสบภัย เพือ่ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
และรักษาสภาพจิตใจของผู้ประสบภัย
๓.๒.๓ ยุทธศาสตร์ช่วยฟื้นฟูเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลาย ให้มีการช่วยเหลือระหว่าง
สถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาใกล้เคียงทีไ่ ม่ได้รบั ผลกระทบ จัดสถานทีจ่ ดั กิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน
โดยการระดมอาสาสมัคร จิตอาสา และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรม big cleaning day จัดฝึกอบรมด้านอาชีพ
กำ�จัดขยะ ช่วยกันเก็บกวาด ทำ�ความสะอาด สถานศึกษา วัด สวนสาธารณะ ตลาดและตามถนนหนทาง
มีจัดการเรียนการสอนชดเชย เพื่อให้การเรียนการสอนต่อเนื่องครบหลักสูตรตามกำ�หนดเวลา  จัดทำ�
งบประมาณซ่อมแซมสถานศึกษา ฟื้นฟูเยียวยา ช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา และจัดหา
แหล่งเงินกูด้ อกเบีย้ ตํา 
่ อาทิ คุรสุ ภาและธนาคารของรัฐ เพือ่ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผปู้ ระสบภัย
๓.๓ จัดทำ�แนวทางการจัดการภัยพิบตั ใิ นสถานศึกษาและเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เพือ่ ให้เป็นแนวปฏิบตั ิ
สำ�หรับการจัดการภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติของสถานศึกษาและเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เพือ่ ลดความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ
ในสถานศึกษา โดยมุง่ ให้ (๑) ครูผสู้ อน ผูบ้ ริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาทุกแห่งมีศกั ยภาพในการจัดการเพือ่ ลดความเสีย่ งและความเสียหายจากภัยพิบตั ิ และ (๒) นักเรียน
ทุกคนมีความรู้ เข้าใจ มีเจตคติทด่ี แี ละความสามารถป้องกันตนเอง รวมทัง้ การตอบสนองในภาวะฉุกเฉิน
ทั้งนี้ได้กำ�หนดแนวทางเตรียมความพร้อมการจัดการภัยพิบัติไว้ ๓ ขั้นตอนคือขั้นก่อนเกิดภัย
ขั้นขณะเกิดภัย และขั้นหลังเกิดภัย ที่ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมการจัดการศึกษาเกี่ยวกับการป้องกันและ
การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ วางแผนดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา การเตรียมความพร้อม
เผชิญสถานการณ์ภัยพิบัติ การดูแลความปลอดภัยและการประสานงานและสนับสนุนกันของหน่วยงาน
ขณะเกิดเหตุ และการฟื้นฟูสภาพความพร้อมของสถานศึกษา 
ข้อ ๑๐ ขอให้รัฐบาลทบทวนโครงสร้างการจัดการภัยพิบัติ โดยให้มีศูนย์อำ�นวยการที่มี
ลักษณะเป็นหน่วยงานรัฐที่เป็นอิสระ ทำ�งานเป็นเอกภาพขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงาน
ที่ประสานความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา ศูนย์เตือน
ภัยพิบตั แิ ห่งชาติ เครือข่ายอาสาสมัครด้านภัยพิบตั ภิ าควิชาการ กรมสุขภาพจิต สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งศูนย์อำ�นวยการระดับภาค ระดับจังหวัด
ระดับอำ�เภอและระดับตำ�บล
ความก้าวหน้า
๑. ในปัจจุบันรัฐบาลได้มีการจัดตั้งกลไกเพื่อการจัดการนํ้าและอุทกภัยแห่งชาติตามมติ ครม. เมื่อ
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้
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รายงานความก้าวหน้าการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

๑.๑ คณะกรรมการนโยบายนํา้ และอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.) มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ
มีอำ�นาจหน้าที่ คือ (๑) เป็นผู้กำ�หนดนโยบายการจัดทำ�แผนปฏิบัติการบริหารจัดการนํ้า  การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยแห่งชาติ (๒) พิจารณากำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยอย่าง
เป็นระบบเพื่อให้หน่วยงานของรัฐนำ�ไปปฏิบัติ (๓) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจัดให้มีหรือปรับปรุง
กฎหมายหรือกฎเกี่ยวกับนํ้า  การกำ�หนดแนวทางการประสานงานของคณะกรรมการและหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการนํ้า  รวมทั้งการปรับปรุงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการนํ้า  (๔) เสนอแนะ
ต่อคณะรัฐมนตรีในการจ่ายเงินชดเชยความเสียหายให้แก่บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายจากการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ดำ�เนินการตามแผนปฏิบัติการหรือตามการสั่งการของ กบอ. (๕) เสนอแนะต่อ
คณะรัฐมนตรีในการวางระเบียบการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานของรัฐและ สบอช. เพือ่ ให้การบริหารจัดการนาํ้
และอุทกภัยเป็นไปโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติราชการที่สามารถกระทำ�ได้โดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(๖) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อมีมติเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณการบริหาร และการใช้จ่ายงบประมาณ
หรือเงินกู้ ให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย
๑.๒ คณะกรรมการบริหารจัดการนาํ้ และอุทกภัย (กบอ.) มีนายปลอดประสพ สุรสั วดี รองนายก
รัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ มีอำ�นาจหน้าที่ คือ (๑) จัดทำ�แผนปฏิบัติการและดำ�เนินการบริหาร
จัดการนํ้าและอุทกภัยตามนโยบายของ กนอช. และการดำ�เนินการอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในอำ�นาจหน้าที่ของ
กนอช. (๒) กำ�หนดวิธีดำ�เนินการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเป็นไป
โดยเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนปฏิบตั กิ าร รวมทัง้ การดำ�เนินการอืน่ เพือ่ ประโยชน์ในการบริหารจัดการนํา 
้
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย (๓) อนุมัติแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ความเห็นชอบสนับสนุนวงเงินรายจ่าย กำ�ลังคน วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรอื่น
เพื่อดำ�เนินการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (๔) สั่งการให้หน่วยงานของรัฐดำ�เนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
ในการบริหารจัดการนํา้ และอุทกภัย (๕) อำ�นวยการ ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย
๒. จัดตั้งกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ (พระราชกำ�หนด กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ
พ.ศ. ๒๕๕๕) เพื่อช่วยเหลือประชาชน และผู้ประกอบการให้ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินและกิจการของ
บุคคลดังกล่าว ที่อาจเกิดความเสียหายขึ้นในอนาคต และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการลงทุนในประเทศ
โดยในการทำ�หน้าทีบ่ ริหารจัดการความเสีย่ งจากภัยพิบตั ิ (พระราชกำ�หนด กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบตั ิ
พ.ศ. ๒๕๕๕)
ปัญหาและอุปสรรค
ยังเป็นกลไกที่ดูแลการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยเท่านั้น ไม่ครอบคลุมภัยพิบัติอื่นๆ
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการเร่งรัดการพิจารณาการจัดตัง้ กลไกเพือ่ การบริหารจัดการภัยพิบตั ทิ เี่ ป็นองค์กรทีม่ กี ารบริหาร
ที่เป็นอิสระ และดำ�เนินการตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติข้อนี้
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ข้อ ๑๑ ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๕ และครั้งที่ ๖
ความก้าวหน้า
ได้จดั ให้มกี ารรายงานต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เมือ่ วันที่ ๑๘ – ๒๐ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ และสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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รายงานความก้าวหน้าการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

๒.๕ มติการบริหารจัดการทรัพยากรลุม่ นํา้ ขนาดเล็กอย่างยัง่ ยืนโดยกระบวนการมีสว่ นร่วม
ของเครือข่ายและภาคีทุกภาคส่วน
๒.๕.๑ สถานการณ์ความเป็นมา
การบริหารจัดการนํ้าของไทยมีแนวทางการกำ�กับและสั่งการจากบนสู่ล่าง ที่ผ่านมาการจัดการนํ้า
เน้นที่ “การจัดหานํา้ ” ด้วยการลงทุนทางด้านโครงสร้างทีเ่ ป็นโครงการขนาดใหญ่โดยใช้ความรูด้ า้ นวิศวกรรม
เป็นด้านหลัก ส่วนหน้าที่ในการ “จัดสรรนํ้า” ที่เป็นธรรมและเท่าเทียมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตัดสินใจ
ของภาคส่วนต่างๆ ของสังคมยังไม่เกิดสัมฤทธิ์ผล
สาเหตุของปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  มาจาก ๑) ด้านนโยบายและแผนการจัดการ
ทรัพยากรนํ้า  ยังไม่มีความเป็นเอกภาพ ยังไม่สามารถนำ�ไปสู่การปฏิบัติที่มีผลในเชิงรูปธรรม มีเพียงการ
กำ�หนดวิสัยทัศน์ นโยบายนํ้าแห่งชาติ การจัดทำ�ยุทธศาสตร์ แผนการบริหารจัดการในระดับประเทศและ
ระดับลุม่ นํา 
้ มีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒) ด้านโครงสร้างองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรนํา 
้ องค์กร
ทีท่ �ำ หน้าทีบ่ ริหาร จัดการนํา้ มีความเหลือ่ มซ้อนและซํา้ ซ้อนกัน การทำ�งานยังขาดความร่วมมือทีเ่ ป็นเอกภาพ
ไม่มปี ระสิทธิภาพ งานส่วนราชการต่างๆ รับผิดชอบแก้ไขปัญหาทรัพยากรนาํ้ ทีม่ อี ยูห่ ลากหลาย การบริหาร
จัดการของหลายกระทรวง บางกระทรวงมีหน้าทีแ่ บบไม่ใช่ภารกิจหลัก บางหน่วยงานกำ�หนดภาระการทำ�งาน
ไว้หลายประเภท หลายวัตถุประสงค์ ถึงแม้จะมีการสนับสนุนและเข้าไปมีส่วนร่วมจากองค์กรภาคเอกชน
และภาคประชาชนบางส่วน แต่ยังคงปรากฏปัญหาที่มีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ อาทิเช่น อุทกภัย ภัยแล้ง
ไฟป่า และหมอกควัน ทั้งนี้เนื่องจากขาดกลไกสนับสนุนการกำ�หนดนโยบายการจัดการทรัพยากรลุ่มนํ้า
ขนาดเล็กอย่างยัง่ ยืน แบบมีสว่ นร่วมจากภาคประชาชนและภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ๓) ด้านกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับทรัพยากรนํ้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์และปัญหาของการใช้นํ้าที่เกิดขึ้นจริงในระดับพื้นที่ลุ่มนํ้า  ๔)
หน่วยงานรัฐขาดข้อมูลในการจัดการระดับนิเวศลุม่ นํา้ ขนาดเล็ก (ชนิด / ประเภทของข้อมูล) โดยข้อมูลทีม่ อี ยู่
กระจัดกระจายในหลายหน่วยงาน และหลายครั้งมีการขัดแย้งของข้อมูล ซึ่งมากจากการขาดความเชื่อมโยง
เชื่อมต่อ ของข้อมูลที่สมบูรณ์และทันสมัย บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ศูนย์ระบบข้อมูลและองค์ความรู้
ด้านทรัพยากรนํา้ ของประเทศ ๕) ขาดกติกา กฎระเบียบ ข้อตกลงร่วมในการทำ�งาน เป็นเพียงมุง่ สร้างกติกา
การจัดการนํ้าในกรณีที่วิกฤตแต่การกำ�หนดสิทธิการใช้นํ้าโดยไม่ระบุว่าใครมีสิทธิก่อนหลังทำ�ให้ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้
จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ การจัดการนํ้า  ขาดเอกภาพ และการบูรณาการร่วมกัน ทำ�ให้การ
การสนับสนุนกลุม่ ผูใ้ ช้ให้มสี �ำ นึกและบทบาทในการบริหาร จัดการนํา้ จึงยังคงมีอยูน่ อ้ ย ไม่เต็มประสิทธิภาพ
รวมทัง้ การบังคับใช้กฎระเบียบ จึงนำ�ไปสูก่ ารมีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๔ ปี ๒๕๕๔ มติ ๔ การบริหาร
จัดการทรัพยากรลุ่มนํ้าขนาดเล็กอย่างยั่งยืน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีทุกภาคส่วน
ซึ่งมีรายละเอียดของมติ ดังนี้
การจัดการทรัพยากรลุม่ นํา้ ขนาดเล็กอย่างยัง่ ยืน เป็นเรือ่ งทีม่ คี วามสำ�คัญและมีประโยชน์ตอ่ การดำ�เนิน
ชีวิตของประชาชน ที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนํ้า  ร่วมกับหน่วยงาน องค์กร
ภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ทีล่ มุ่ นํา้ ได้ ในปัจจุบนั มีการดำ�เนินงานโดยหน่วยงานภาครัฐ แต่เป็นการดำ�เนิน
งานแบบแยกส่วน ถึงแม้จะมีการสนับสนุนและเข้าไปมีส่วนร่วมจากองค์กรภาคเอกชน และภาคประชาชน
บางส่วน แต่ยงั คงปรากฏปัญหาทีม่ คี วามรุนแรงขึน้ เรือ่ ยๆ อาทิเช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ไฟป่า  และหมอกควัน
ทั้งนี้เนื่องจากขาดกลไกสนับสนุนการกำ�หนดนโยบายการจัดการทรัพยากรลุ่มนํ้าขนาดเล็กอย่างยั่งยืน
แบบมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
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ปัญหาการขาดแคลนนา้ํ และอุทกภัยทีเ่ ป็นปัญหาทีป่ ลายเหตุ ตลอดจนการบริหารจัดการนา 
้ํ ไม่วา่ จะเป็น
นํา้ ไม่เพียงพอต่อการบริโภค อุปโภค และใช้เพือ่ การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเทีย่ ว การแก้ไข
ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องปริมาณนํ้าและคุณภาพของนํ้า  รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ จำ�เป็นต้องมี
การจัดการทั้งวัฏจักรของนํ้า  (นํ้าฝน พื้นที่กักเก็บนํ้า  ป่าไม้และคุณสมบัติของดิน) และการให้นํ้า  (แม่นํ้า
และทิศทางการไหล) หากมีการบริหารจัดการทีย่ งั ไม่เป็นระบบและครอบคลุม โดยเฉพาะขาดการมีสว่ นร่วม
ของทุกภาคส่วน ถึงแม้จะมีนโยบายและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องทีเ่ ห็นถึงความสำ�คัญของการบริหารจัดการทรัพยากร
และพื้นที่ลุ่มนํ้า  รวมถึงการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลข่าวสารอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีภาคประชาชน
มีสว่ นร่วมในฐานะกลไกหนึง่ ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร จึงเป็นเครือ่ งมือสำ�คัญประการหนึง่ ในการพัฒนาและ
หรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและเป็นธรรม จึงจำ�เป็นของการมีนโยบาย
สาธารณะในการบริหารจัดการทรัพยากรลุม่ นาํ้ ขนาดเล็กอย่างยัง่ ยืน โดยกระบวนการมีสว่ นร่วมของเครือข่าย
และภาคีทุกภาคส่วน เพื่อเป็นทิศทางหลักของการพัฒนาแบบบูรณาการ ที่สมดุลและเป็นธรรม เครือข่าย
ภาคประชาชนในหลายพื้นที่ที่สามารถบริหารจัดการนํ้าในพื้นที่นิเวศลุ่มนํ้าขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แม้จะยังมีปญ
ั หาสำ�คัญจากการขาดการยอมรับ ทัง้ ในระดับกลไกจัดการและระดับนโยบาย กฎหมาย จึงมีมติ
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ เห็นชอบในหลักการว่า  ทรัพยากรลุม่ นาํ้ ขนาดเล็กเป็นสมบัตริ ว่ มของสังคมทีม่ คี า 
่ และส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิต กลุ่มหรือองค์กร ชุมชน และเครือข่ายผู้ใช้นํ้า  มีส่วนเป็นเจ้าของ มีสิทธิและหน้าที่ที่จะ
มีสว่ นร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การกำ�หนดแผนแม่บทและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรลุม่ นาํ้
ขนาดเล็ก และได้รับการสนองตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๒ ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานและภาคีทเ่ี กีย่ วข้องในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรลุ่มนํ้า  ดำ�เนินการ
ข้อ ๒.๑ ให้มีกระบวนการร่วมมือกันในรูปแบบพหุภาคี ที่ประกอบด้วยภาคประชาชน ผู้ใช้
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยงานรัฐ และภาคประชาสังคม ควบคูก่ บั การสร้างกลไกกระจายอำ�นาจ
ในการจัดการทรัพยากรลุม่ นํา้ ขนาดเล็ก ให้ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ ในรูปแบบใหม่ทสี่ อดคล้องกับระบบภูมนิ เิ วศ
ของแต่ละลุ่มนํ้า 
ข้อ ๒.๒ สร้าง “ข้อตกลงร่วม” ในการบริหารจัดการทรัพยากรลุม่ นาํ้ ขนาดเล็ก โดยการมีสว่ นร่วม
ของพหุภาคี ให้ครอบคลุมทุกพืน้ ทีล่ มุ่ นํา้ ขนาดเล็ก นำ�ไปสูก่ ารจัดทำ�ธรรมนูญลุม่ นํา 
้ เพือ่ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรลุ่มนํ้าขนาดเล็กที่ยั่งยืน
ข้อ ๒.๓ ศึกษาทบทวนและพัฒนา นโยบาย กฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎระเบียบอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับทรัพยากรนํ้า  เช่น ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรนํ้า  พ.ศ. .... ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามระเบียบ
สำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมถึงการทบทวนและพัฒนา
โครงสร้างของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรลุม่ นา้ํ ขนาดเล็ก ให้สามารถดำ�เนินการ
ร่วมกันในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อ ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งกองทุนลุ่มนํ้าขนาดเล็ก แบบมีส่วนร่วม
ทัง้ องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือเขตปกครองพิเศษ และภาคประชาชน
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มนํ้า  รวมถึงการฟื้นฟู อนุรักษ์ คุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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ข้อ ๓ ขอให้เครือข่ายอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ เครือข่ายทางวิชาการ เครือข่ายการวิจยั ใน
พื้นที่ (เช่น เครือข่ายที่ได้รับทุนจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) และสถาบันการศึกษาในจังหวัด
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือเขตปกครองพิเศษ องค์กรพัฒนาเอกชน ชุมชน และภาคีทเี่ กีย่ วข้อง
ข้อ ๓.๑ สนับสนุนการจัดการความรู้โดยเคารพต่อภูมิปัญญาชาวบ้านแต่ละท้องถิ่น อาทิ การ
ถอดบทเรียน การศึกษาวิจัย (เช่น การสำ�รวจระบบนิเวศลุ่มนํ้าขนาดเล็ก การจัดทำ�แผนผังทางเดินนํ้า)
การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร ในการบริหารจัดการทรัพยากรลุม่ นํา้ ขนาดเล็กอย่างเป็นระบบ และการพัฒนา
องค์ความรู้ โดยครอบคลุมถึงความรูเ้ กีย่ วกับการใช้นา้ํ อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นหลักสูตรท้องถิน่ ทีส่ อดคล้อง
กับระบบภูมินิเวศของแต่ละลุ่มนํ้า
ข้อ ๓.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ องค์ความรูเ้ กีย่ วกับการบริหารจัดการทรัพยากรลุม่ นํา้ ขนาดเล็ก
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทางสือ่ สิง่ พิมพ์และวิทยุชมุ ชนท้องถิน่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วน ได้รบั ทราบอย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม
ข้อ ๔ ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๕
๒.๕.๒ ความก้าวหน้าในการดำ�เนินงาน
มติการบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มนํ้าขนาดเล็กอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
และภาคีทุกภาคส่วน เป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่ได้รับฉันทามติเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
และมีความก้าวหน้าการดำ�เนินงาน ดังนี้
●● มติ

คสช.เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๕๔ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำ�เนินการตามมติที่เกี่ยวข้องต่อไป
●● มติ

ครม. เมือ่ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ รับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๕๔ และมอบหมายหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรับไปพิจารณาดำ�เนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องตามอำ�นาจหน้าที่
ต่อไป โดยให้อยู่ในกรอบของกฎหมายและมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
●● การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ารขั บ เคลื่ อ นมติ ส มั ช ชาสุ ข ภาพแห่ ง ชาติ

ซึ่ง
ประกอบด้วยหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน วิชาการ และเครือข่ายในพื้นที่ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม
และ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีข้อเสนอเพิ่มเติมสำ�หรับการขับเคลื่อนมติฯ ต่อไป ดังนี้
๑) การศึกษาทบทวนและพัฒนา  นโยบาย กฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎระเบียบอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพยากรนา 
ํ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ (ร่าง) พ.ร.บ.ทรัพยากรนา 
ํ้ พ.ศ. ... ทีด่ �ำ เนินการโดยภาครัฐ
(กรมทรัพยากรนํ้า) กับ (ร่าง) พ.ร.บ. ทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ พ.ศ. ... (ฉบับประชาชน) ที่ดำ�เนินการโดย
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) แต่เนื่องจากอาจมีรายละเอียดบางอย่างในข้อกฎหมายแตกต่างกัน
การได้รับทราบและหารือร่วมกันแต่เนิ่นๆ จะช่วยลดข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ และ โดย คปก.
พร้อมประสานความร่วมมือ ในการจัดเวทีรับฟังความเห็นหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดการนํ้า
ทั้งสองฉบับ (คปก. ได้ดำ�เนินการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เมื่อ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)
๒) ในระหว่างที่กระบวนการทางกฎหมายยังไม่แล้วเสร็จ ควรนำ�รูปธรรมและองค์ความรู้
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มนํ้าขนาดเล็กในแต่ละท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ที่ประสบผลสำ�เร็จมาดำ�เนินการจัดการความรู้ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพัฒนากฎหมายไปพร้อมกัน
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๒.๕.๓ การดำ�เนินงานตามมติรายข้อ
ข้อ ๑ เห็นชอบในหลักการว่า  ทรัพยากรลุม่ นํา้ ขนาดเล็กเป็นสมบัตริ ว่ มของสังคมทีม่ คี า 
่ และ
ส่งผลต่อคุณภาพชีวติ กลุม่ หรือองค์กร ชุมชน และเครือข่ายผูใ้ ช้นา 
ํ้ มีสว่ นเป็นเจ้าของ มีสทิ ธิและ
หน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การกำ�หนดแผนแม่บทและยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรลุ่มนํ้าขนาดเล็ก และได้รับการสนองตอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๒ ขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานและภาคีทเี่ กีย่ วข้อง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มนํ้า  ดำ�เนินการ
ข้อ ๒.๑ ให้มกี ระบวนการร่วมมือกันในรูปแบบพหุภาคีทปี่ ระกอบด้วยภาคประชาชน ผูใ้ ช้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐ และภาคประชาสังคม ควบคู่กับการสร้างกลไก
กระจายอำ�นาจในการจัดการทรัพยากรลุม่ นา้ํ ขนาดเล็กให้ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ ในรูปแบบใหม่ทส่ี อดคล้อง
กับระบบภูมินิเวศของแต่ละลุ่มนํ้า
ความก้าวหน้า
๑. กรมทรัพยากรนํา้ ได้มกี ารจัดตัง้ คณะกรรมการทรัพยากรนํา้ แห่งชาติ (กนช.)มีคณะกรรมการลุม่ นา 
้ํ
มี ๒๕ คณะ ในขณะนีไ้ ด้จดั ตัง้ คณะกรรมการลุม่ นาํ้ สาขามี ๒๔๙ สาขา โดยมีแผนจะตัง้ ให้ครบภายในปี พ.ศ.
๒๕๕๖ ให้ครบจำ�นวน ๒๕๔ สาขา เพื่อมาดำ�เนินการในการบริหารจัดการลุ่มน้ําร่วมกันมีการประสานกับ
พหุภาคีต่างๆ ไปแล้ว
๒. กรมชลประทาน ได้ดำ�เนินการจัดทำ�โครงการต่างๆ มีการจัดรับฟังความเห็นจากประชาชนแต่
ยังไม่มกี ฎหมายการมีสว่ นร่วมของประชาชนทีช่ ดั เจนเพือ่ มารองรับ หรือพิจารณาบนฐานระบบข้อมูลทีย่ อมรับ
ร่วมกัน
๓. สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (สสนก) ได้ดำ�เนินการขยายพื้นที่แม่ข่ายชุมชน
ทีจ่ ดั การลุม่ นาํ้ สำ�เร็จในพืน้ ที่ ต้นนา 
ํ้ กลางนํา 
้ ปลายนํา 
้ การจัดการนํา้ ในรูปแบบต่างๆ ภูมปิ ญ
ั ญาทีแ่ ตกต่าง
เพือ่ เป็นการนำ�ความรูไ้ ปปฏิบตั ไิ ด้จริงๆ ในพืน้ ที่ ประชาชนได้เข้าไปมีสว่ นร่วมการจัดการด้วยตนเอง (เป็น
ตัวอย่างในเชิงปฏิบัติไม่ใช่การศึกษาวิจัย) ซึ่งหลายพื้นที่มีการศึกษาวิจัย แต่ยังไม่เห็นผลของการจัดการนํ้า
๔. เครือข่ายสมัชชาลุ่มนํ้าภาคเหนือ ร่วมกับพหุภาคี ได้ดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมติ อาทิ
จังหวัดเชียงราย มีการดำ�เนินงาน ทั้ง ๒ เรื่องไปด้วยกัน คือ
๔.๑ การจัดการลุ่มนํ้าสาขาขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จำ�นวน ๖ ลุ่มนํ้าสาขา  ได้แก่
(๑) ลุ่มนํ้ากก (๒) ลุ่มนํ้าอิง (๓) ลุ่มนํ้าลาว (๔) ลุ่มนํ้าคำ� (๕) ลุ่มนํ้าจัน และ (๖) ลุ่มนํ้ากรณ์
๔.๒ การจัดการป่าชุมชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจำ�นวน ๖ ป่าชุมชน ได้แก่ (๑) ป่าชุมชน
พระธาตุสามดวง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน (๒) ป่าชุมชนสันทราย ต.เชียงเคี่ยน อ.เทิง (๓) ป่าชุมชนเลาหลวง
ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย (๔) ป่าชุมชนขุนลาว ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า  (๕) ป่าชุมชนปางมะกาด
ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า  (๖) ป่าชุมชนโป่งไฮ ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟา้ หลวง โดยได้รบั งบประมาณสนับสนุน
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จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย โดยทำ�งานร่วมกับ อบต. จังหวัดสถาบันราชภัฎ
เชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนาํ้ และการเกษตร (สสนก.) สมัชชาสุขภาพ
เชียงราย สมัชชาลุ่มนํ้าเชียงราย สถาบันการเรียนรู้ภาคประชาสังคมเชียงราย ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
เครือข่ายป่าชุมชน
๕. คณะกรรมการลุ่มนํ้าสะแกกรัง ได้มีโครงการสนับสนุนเครือข่ายภาคประชาชนและท้องถิ่นเข้ามา
ร่วมจัดการทรัพยากรท้องถิน่ ได้รบั งบประมาณจาก สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) ภายใต้โครงการเมืองน่าอยู่ ๕ ลุม่ นา้ํ สาขาของลุม่ นา้ํ สะแกกรัง ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนท้องถิน่
ท้องที่ ร่วมเป็น คกก. ยังขาดเจ้าหน้าที่ และยังมีงานทีศ่ กึ ษาเพือ่ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมการจัดการทรัพยากร
ในพื้นที่ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๖. มูลนิธปิ า 
่ - ทะเลเพือ่ ชีวติ ได้ด�ำ เนินการในพืน้ ทีไ่ ด้แก่ ๑) ลุม่ นํา้ คลองยัน มีการรวมตัว ๓๕ หมูบ่ า้ น
โดยจัดการลุ่มนํ้าและป่าชุมชน การทำ�เขตอภัยทาน ๒๕ เขต หมู่บ้านละอย่างน้อย ๑ เขต การตั้งกองทุน
สวัสดิการแกนนำ�ชุมชนและพื้นที่ลุ่มนํ้าคลองยัน มีจำ�นวนเงิน ๔-๕ แสนบาท มีการใช้เครือข่ายวิทยุในการ
เตือนภัยพิบตั ิ ทำ�ฝายชะลอความชุม่ ชืน่ ๒) พืน้ ทีล่ มุ่ นํา้ อ่าวบ้านดอนติดชายฝัง่ ทะเล จ.สุราษฎร์ธานี มีการ
รวมตัวเครือข่าย ๒๓ ชุมชน ร่วมกันรักษาพืน้ ทีช่ มุ่ นํา 
้ เช่น คุณภาพนํา้ คลองเล็ก และการดูแลรักษาป่าชายเลน
การบริหารจัดการ ๑๔ - ๑๕ กองทุนชุมชน โดยมีภาคีเครือข่ายร่วมดำ�เนินการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๗. สภาลุ่มนํ้าชี ได้มีการดำ�เนินการจัดการนํ้าโดยเป็นการรวมตัวผู้ประสบภัยพิบัติ ลุ่มนํ้าชีรวมตัว
๗ จังหวัด ศึกษาแนวทางการจัดการนํ้าขนาดเล็ก และยังมีการร่วมมือกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้า
และการเกษตร (สสนก) ในการศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้าน และเทคโนโลยีมาประกอบการจัดการนํ้า  รวมทั้ง
ศึกษาพื้นที่เพาะปลูกให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่
ปัญหาและอุปสรรค
การขาดกลไกสนับสนุนนโยบายการจัดการทรัพยากรลุม่ นา้ํ อย่างมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในกระบวนการ
ร่วมมือกันในรูปแบบพหุภาคี
ข้อเสนอแนะ
ต้องเริ่มจากฐานราก โดยชุมชนจะต้องมีความเข้มแข็งสามารถจัดการตนเองแบบพหุภาคี โดยเชื่อม
ประสานการทำ�งานของหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ควบคู่กันไปก็จะสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
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ข้อ ๒.๒ สร้าง “ข้อตกลงร่วม” ในการบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มนํ้าขนาดเล็ก โดยการ
มีสว่ นร่วมของพหุภาคี ให้ครอบคลุมทุกพืน้ ทีล่ มุ่ นาํ้ ขนาดเล็ก นำ�ไปสูก่ ารจัดทำ�ธรรมนูญลุม่ นา 
ํ้ เพือ่
การบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มนํ้าขนาดเล็กที่ยั่งยืน
ความก้าวหน้า
๑. กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดำ�เนินการในพื้นที่ลุ่มนํ้าคลองพระปรง (ปราจีนบุรี - สระแก้ว) มี
สถานการณ์นาํ้ เสียทีย่ งั ไม่สามารถระบุสาเหตุทชี่ ชี้ ดั เช่น อุตสาหกรรม, การเกษตร จากการร้องเรียน มีการ
ตั้งคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อการแก้ไขปัญหาลุ่มนํ้าพระปรง ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ตัวแทนภาคประชาชน ได้ข้อสรุปร่วมกัน คือ ใช้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ภาคประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบโรงงานได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง มีการประชุมหมุนเวียน
ร่วมกันทุกเดือนโดยใช้พื้นที่ในโรงงานเป็นที่ประชุม การหาข้อยุติในการประชุมจะไม่ใช้เสียงข้างมาก แต่ใช้
ข้อตกลงร่วมกัน ใช้หลักการมีส่วนร่วม CSR เพื่อช่วยเหลือพื้นที่ชุมชน (อบต.บ่อทอง อบต.หญ้ารี)
๒. กรมทรัพยากรนา้ํ มีโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการจัดการนา้ํ ในลุม่ นา้ํ ปิงตอนบน ปี พ.ศ.
๒๕๕๖ (สร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างกรมทรัพยากรนํ้า  และลุ่มนํ้าปิง) ต.สหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
มีข้อตกลงร่วมกัน มีกองทุน มีอำ�นาจหน้าที่ของสมาชิก
๓. กรมชลประทาน ในภาคก่อสร้างยังไม่มีธรรมนูญ ยังไม่มีข้อตกลงร่วม แต่ภาคส่งนํ้า  มีการสร้าง
ข้อตกลงการใช้นํ้าร่วมกัน ก่อนมอบโครงการให้พื้นที่ โดยโครงการขนาดกลาง มีคณะกรรมการจัดการร่วม
๔ ฝ่าย และโครงการขนาดใหญ่ มีทุกภาคส่วนที่ใช้นํ้าจากชลประทานเข้ามาร่วม
๔. สภาลุ่มนํ้าท่าจีนนครปฐม เกิดสภาลุ่มนํ้าท่าจีนซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาชนที่เป็นตัวแทนมาจาก
ทุกอาชีพ ทุกภาคส่วนในพื้นที่ลุ่มนํ้าท่าจีน จ.นครปฐม ทำ�หน้าที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐ และองค์กร
เอกชน ทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ สภาท่าจีนนครปฐม เกิดจากการขับเคลื่อนโดยชมรมแม่นํ้าท่าจีน และ
มูลนิธลิ มุ่ นํา้ ท่าจีนนครปฐม สภาท่าจีนเป็นเทวีของภาคประชาชนที่ใช้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพ
ตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยสร้างกระบวนการเรียนรูแ้ ละกำ�หนดนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ
เพื่อนำ�ท้องถิ่นไปสู่สังคมสุขภาวะ โดยใช้แม่นํ้าท่าจีนเป็นอุปกรณ์ ในการสร้างความรู้และพัฒนาคนท่าจีน
๕. สภาลุม่ นา้ํ ชี มีคณะกรรมการจัดการนํา 
้ มีจดั ปฏิบตั กิ ารย่อย (๓๐ จุด) มีกฎ ระเบียบ กติกา ร่วมกัน
โดยมีองค์ประกอบจากหลายภาคส่วน มีองค์ความรูก้ ารจัดการนํา 
้ ภูมปิ ญ
ั ญา และเทคโนโลยี แต่ละจังหวัด
จะมีตัวแทน ๕ คน มีการประชุมตัวแทนสภาลุ่มนํ้า  มีการจัดทำ�แผนประจำ�ปี และแผนระยะยาว
๖. คณะกรรมการลุ่มนํ้ามูล แต่เดิมมีธรรมนูญลุ่มนํ้าเป็นข้อบัญญัติ แต่เปลี่ยนมาเป็นแนวคิดชุมชน
ท้องถิ่นจัดการตนเอง มีกติกาการใช้ประโยชน์ ภาคส่วนต่างๆ เข้ามาร่วมมือกัน โดยในส่วนของลำ�นํ้าเล็ก
ลำ�นา้ํ สาขา มีการทำ�งานร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิ ทร์ เช่น อบต.ทุง่ มน อ.ปราสาท มีขอ้ บัญญัตทิ อ้ งถิน่
ในการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ
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รายงานความก้าวหน้าการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

๗. สมัชชาลุม่ นา้ํ เชียงราย ใช้ศาสตร์การจัดการนํา้ โดยชุมชนตามระบบเหมืองฝายในลุม่ นํา้ คำ� ตามตัวบท
มังรายศาสตร์และภูมปิ ญ
ั ญาชาวยองซึง่ เป็นประชากรส่วนใหญ่ของลุม่ นาํ้ คำ� เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบทอด
กันมากกว่า ๗๐๐ ปี ซึ่งมีข้อตกลงกฎระเบียบของชุมชนโดยเป็นข้อตกลงร่วมของการจัดสรรทรัพยากรนํ้า
ของชาวบ้านซึ่งมีการดำ�เนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็นการจัดสรรนํ้าอย่างเป็นธรรมในมิติของ
สังคมศาสตร์ แต่ในมิตขิ องนิตศิ าสตร์จะเป็นปัญหาของชาวบ้านเนือ่ งจากมาจำ�กัดในเรือ่ งคุณธรรม และได้มี
การยกระดับจากกฎระเบียบมาเป็นธรรมนูญ ทำ�ให้เกิดการยอมรับของท้องถิน่ ทีจ่ ะเป็นข้อบัญญัตขิ องท้องถิน่
ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ การจัดสรร การดูแลที่เป็นธรรม
๘. ลุม่ นํา้ ภูมี จ.สงขลา ได้มกี ารจัดทำ�ธรรมนูญลุม่ นํา้ ภูมี ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๓ เกิดจากความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วนในจังหวัดสงขลา ทั้ง ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคการเมือง ภาคองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ มหาวิทยาลัย และโรงเรียนต่างๆ ในพืน้ ทีล่ มุ่ นํา้ ภูมี เพือ่ เป็นเครือ่ งมือในการวางกรอบ
ระเบียบ กติกาของชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีทเี่ กีย่ วข้อง สำ�หรับใช้เป็นมาตรการในการอนุรกั ษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มนํ้า
๙. ธรรมนูญลุ่มนํ้าวัง จังหวัดลำ�ปางการจัดทำ�ธรรมนูญลุ่มนํ้าวัง ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ เกิดจาก
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดลำ�ปาง ทั้ง ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคการเมือง
ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มหาวิทยาลัย และโรงเรียนต่างๆ ในพืน้ ทีล่ มุ่ นํา้ วัง เขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดลำ�ปาง
และสมัชชาลุ่มนํ้าล้านนา เพื่อเป็นเครื่องมือในการวางกรอบระเบียบ กติกาของชุมชนร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคีที่เกี่ยวข้อง สำ�หรับใช้เป็นมาตรการในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ลุ่มนํ้าวัง จังหวัดลำ�ปาง ต้นนํ้า  อำ�เภอพาน จังหวัดเชียงราย กลางนํ้า  จังหวัดลำ�ปาง
และปลายนํ้า  จังหวัดตาก
ปัญหาและอุปสรรค
ขาดการยอมรับในระดับกลไกจัดการและระดับนโยบายกฎหมาย ในแนวปฏิบัติของการจัดการนํ้า
ของประชาชน ส่งผลให้ไม่ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ของภาครัฐ
ข้อเสนอแนะ
ทิศทางในการบริหารจัดนํา้ โดยกลไกเครือข่ายภาคประชาชน จะต้องมีรากฐานของการบริหารจัดการนา้ํ
แบบจารีตในอดีต ที่อาศัยโครงสร้างความสัมพันธ์ของชุมชน มาเป็นหลักในการบริหารจัดการ โดยเน้นการ
บริหารจัดการพื้นที่นิเวศลุ่มนํ้าขนาดเล็กแบบบูรณาการนั้นเป็นผลของกระบวนการต่อรองของกลไกจัดการ
ของท้องถิน่ ทีม่ ฐี านของกลุม่ และองค์กรอย่างไม่เป็นทางการ ซึง่ ให้ความสำ�คัญกับการจัดสรรและสิทธิในการ
เข้าถึงทรัพยากรนํา้ ของกลุม่ ผูใ้ ช้ผา่ นกระบวนการต่อรองทีอ่ าศัยความสัมพันธ์ทางสังคมอันนำ�ไปสูก่ ารยอมรับ
สิทธิของกลุ่มผู้ใช้เหล่านั้นในลักษณะรวมหมู่มากกว่าที่จะเน้นในลักษณะของปัจเจกบุคคล
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ข้อ ๒.๓ ศึกษาทบทวนและพัฒนา นโยบาย กฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎระเบียบอืน่ ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับทรัพยากรนํา 
้ เช่น ร่างพระราชบัญญัตทิ รัพยากรนํา 
้ พ.ศ. .... ด้วยกระบวนการมีสว่ น
ร่วมตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวม
ถึงทบทวนและพัฒนาโครงสร้างของหน่วยงานต่างๆ ทีเกีย่ วข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรลุม่
นํ้าขนาดเล็ก ให้สามารถดำ�เนินการร่วมกันในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความก้าวหน้า
๑. กรมทรัพยากรนํ้า ได้ดำ�เนินการศึกษาทบทวนและพัฒนา  นโยบาย กฎหมาย พระราชบัญญัติ
กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรนํ้า  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (ร่าง) พ.ร.บ. ทรัพยากรนํ้า  พ.ศ. ...
ที่ดำ�เนินการ โดยขณะนี้กำ�ลังอยู่ระหว่างการจัดทำ�สรุปผลการรับฟังจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ
เพื่อเสนอต่อไปยังคณะรัฐมนตรี
๒. สำ�นักงานคณะกรรมการปฏิรปู กฎหมาย ร่วมกับ คณะกรรมการสมัชชาองค์กรเอกชนด้านคุม้ ครอง
สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้ดำ�เนินการยกร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ พ.ศ…..
(ฉบับประชาชนเข้าชือ่ ) โดยมีสาระสำ�คัญในร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ เกีย่ วกับ สิทธิในนา 
้ํ องค์กรบริหารจัดการนํา 
้
กองทุนทรัพยากรนา 
ํ้ การจัดสรรนาํ้ การป้องกันและแก้ไขวิกฤตนํา 
้ มาตรการอนุรกั ษ์และพัฒนาทรัพยากรนา 
ํ้
การควบคุมและตรวจแหล่งนํา้ สาธารณะ ความรับผิดทางแพ่ง การระงับข้อพิพาทและการอุทธรณ์ บทลงโทษ
บทเฉพาะกาล โดยจะเสนอคู่ขนานกับ ร่าง พ.ร.บ. (ฉบับกรมทรัพยากรนํ้า) ความคืบหน้าการดำ�เนินงาน
มีดังนี้
๒.๑ คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายด้านทีด่ นิ และทรัพยากรธรรมชาติ ได้มมี ติเห็นชอบ
ร่างพระราชบัญญัตทิ รัพยากรนา้ํ พ.ศ. ....แล้ว และอยูร่ ะหว่างการตรวจสอบรายละเอียดก่อนการนำ�ไปจัดพิมพ์
๒.๒ เตรียมการจัดพิมพ์เอกสารร่างกฎหมายนํ้าเพื่อนำ�ไปเข้าชื่อจำ�นวนประมาณ ๑๐,๐๐๐ ฉบับ
(ได้รับงบประมาณสนับสนุนบางส่วนจากมูลนิธิเอเชีย)
๒.๓ ได้มีการประชุมวางแผนการเคลื่อนไหวรณรงค์เข้าชื่อเสนอกฎหมายทรัพยากรนํ้าเมื่อวันที่
๒๐ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยมีการลงชื่อผู้ริเริ่มเสนอกฎหมายจำ�นวน ๓๐ คน จากภูมิภาคต่างๆ โดย
วางแผนจะเดินขบวนไปยืนเสนอต่อสภาฯ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึง่ ตรงกับวันนํา้ โลก แต่ภายหลัง
ประสานงานกับทางสภาผูแ้ ทนราษฎร มีปญ
ั หาว่า  เนือ่ งจากขณะนีไ้ ม่มคี วามชัดเจนเรือ่ งผูท้ �ำ หน้าทีป่ ระธานรัฐสภา 
ซึง่ ต้องทำ�หน้าทีใ่ นการวินจิ ฉัยร่างกฎหมายว่าอยูใ่ นหมวด ๓ หรือหมวด ๕ หรือไม่ ภายใน ๑๕ วัน ก่อนนำ�ไป
เข้าชื่อ จึงได้หารือและตัดสินใจเลื่อนการยื่นร่างกฎหมายไปเป็นเดือนเมษายน วันเวลาจะหารือและกำ�หนด
ชัดเจนอีกครั้ง
๒.๔ หลังจากยื่นร่างกฎหมายแล้ว จะมีการจัดเวที ๔ ภาคเพื่อรณรงค์เข้าชื่อ ต่อไป
๒.๕ ทางมูลนิธเิ อเชียได้การจัดทำ� animation รวมทัง้ สปอตวิทยุ เพือ่ รณรงค์รา่ งกฎหมายนํา้ ในระดับ
ภูมิภาค
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ปัญหาและอุปสรรค
๑. ยังขาดองค์ความรูร้ ปู ธรรมความสำ�เร็จเกีย่ วกับการบริหารจัดการทรัพยากรลุม่ นํา้ ขนาดเล็กเพือ่ ทีจ่ ะ
สนับสนุนกฎหมาย
๒. เมือ่ กฎหมายทัง้ ๒ ฉบับ เข้าสูส่ ภาแล้วในชัน้ กฤษฎีกาอาจมีการตัดประเด็นทีส่ �ำ คัญออกทำ�ให้สาระ
ที่มาจากความต้องการของประชาชนอาจหลุดออกไป
ข้อเสนอแนะ
๑. ในระหว่างที่กระบวนการทางกฎหมายยังไม่แล้วเสร็จ ควรนำ�รูปธรรมและองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรลุม่ นํา้ ขนาดเล็กในแต่ละท้องถิน่ โดยกระบวนการมี ส่วนร่วมของชุมชน ทีป่ ระสบ
ผลสำ�เร็จมาดำ�เนินการจัดการความรู้ เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพัฒนากฎหมายไปพร้อมกัน
๒. ควรมีการเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้ทำ�ความเข้าใจในร่างกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับ ทั้งร่าง พ.ร.บ.
ทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ พ.ศ. ...ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและกระทรวงทรัพยากรนํ้า  จะต้องมา
คุยร่วมกัน โดยหลักการจะไปคู่ขนานกัน แต่ในเชิงเทคนิคพอถึงขั้นกฤษฎีกานั้น โดยจะตัดในประเด็น
ส่วนใหญ่ขององค์ ผูใ้ ช้นา 
ํ้ ดังนัน้ ในการขับเคลือ่ นผลักดัน ร่าง พ.ร.บ. ทัง้ สองฉบับ ควรมาดูวา่ ประเด็นไหน
ตกไป ให้มารวมในร่างของ คปก.
ข้อ ๒.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดตัง้ กองทุนลุม่ นาํ้ ขนาดเล็กแบบมีสว่ น
ร่วมทัง้ องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือเขตปกครองพิเศษ และ
ภาคประชาชนเพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มนํ้า  รวมถึงการฟื้นฟู อนุรักษ์ คุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ความก้าวหน้า
๑. สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีโครงการปิดทองหลังพระ โดยมี
รูปแบบการบริหารจัดการนํ้าในรูปแบบกองทุน
๒. มูลนิธปิ า 
่ - ทะเลเพือ่ ชีวติ สนับสนุนการรวมตัวของชุมชน มีกจิ กรรม กฎระเบียบ ชัดเจน ส่งเสริม
การออมของคนในชุมชนเพื่อขยายกองทุนและบริหารกองทุนได้อย่างยั่งยืน โดยได้สนับสนุนมีการจัดตั้ง
กองทุนพืน้ ทีล่ มุ่ นา้ํ ขึน้ มาแล้ว เช่น พืน้ ทีค่ ลองยันกองทุน ๓๕ หมูบ่ า้ น เป็นกองทุนระดับลุม่ นา้ํ ย่อย ในพืน้ ที่
ชุม่ นาํ้ อ่าวบ้านดอน มีกองทุน ๑๔ – ๑๕ ชุมชน และในปีนจี้ ะตัง้ กองทุนเพิม่ ๔ - ๕ ชุมชน เพือ่ ให้ครอบคลุม
ชุ่มนํ้าอ่าวบ้านดอน
๓. สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย ได้ด�ำ เนินการการบริหารจัดการนํา 
้ ฝายกล้วยคำ� แม่นาํ้ คำ�(สาขา)
ลุม่ นาํ้ โขงในรูปแบบ สหกรณ์ผใู้ ช้นาํ้ จันจว้า  จำ�กัด อำ�เภอแม่จนั จังหวัดเชียงราย มีเงินทุนหมุนเวียนในการ
บริหารจัดการที่เป็นการจัดการตนเองของสมาชิกสหกรณ์ในรอบปี
๔. สมัชชาลุ่มนํ้าภาคเหนือ มีสหกรณ์นํ้าเพื่อการเกษตร
๕. สภาลุ่มนํ้าชี ให้กองประปาสนับสนุนกองทุนนํ้า  นอกเหนือจากเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ แต่ต้อง
คำ�นึงถึงการเสียโอกาสของคนในพื้นที่
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๖. ลุ่มนํ้ามูลเสนอให้ผู้ที่ได้รับสัมปทานทราย จัดตั้งกองทุนเพื่อให้ชุมชนดำ�เนินการกองทุนต่อไปได้
ปัญหาและอุปสรรค
เนือ่ งจากการจัดตัง้ กองทุนลุม่ นํา้ ขนาดเล็กแบบมีสว่ นร่วมทุกภาคส่วนยังมีขอ้ จำ�กัด ในเรือ่ งของงบประมาณ
จากภาครัฐ ท้องถิ่น ซึ่งติดปัญหาในเรื่องของกฎระเบียบ ทำ�ให้ในเรื่องการบริหารจัดการค่อนข้างยาก โดย
ภาคประชาชนบางชุมชนก็ยังไม่เข้มแข็งจึงไม่สามารถบริหารจัดการในรูปแบบกองทุนต่างๆได้
ข้อเสนอแนะ
ต้องมีการเริ่มจากการมีส่วนร่วมภาคประชาชนจะต้องสร้างความเข้มแข็ง โดยภาครัฐควรสนับสนุน
งบประมาณ แต่รูปแบบการสนับสนุนขึ้นกับการใช้กฎหมาย เช่น รัฐต้องสนับสนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (งบสนับสนุน) และควรพิจารณาหารูปแบบการบริหารกองทุน การพัฒนากองทุน ที่เหมาะสม
และยั่งยืน
ข้อ ๓ ขอให้เครือข่ายอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติ เครือข่ายทางวิชาการ เครือข่าย
การวิจยั ในพื้นที่ (เช่น เครือข่ายที่ได้รับทุนจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) และสถาบัน
การศึกษาในจังหวัดร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเขตปกครองพิเศษ องค์กรพัฒนา
เอกชน ชุมชน และภาคีที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๓.๑ สนับสนุนการจัดการความรู้โดยเคารพต่อภูมิปัญญาชาวบ้านแต่ละท้องถิ่น อาทิ
การถอดบทเรียน การศึกษาวิจยั (เช่น การสำ�รวจระบบนิเวศลุม่ นาํ้ ขนาดเล็ก การจัดทำ�แผนผังทาง
เดินนํ้า) การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารในการบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มนํ้าขนาดเล็กอย่างเป็น
ระบบ และการพัฒนาองค์ความรูโ้ ดยครอบคลุมถึงความรูเ้ กีย่ วกับการใช้นา้ํ อย่างมีประสิทธิภาพให้เป็น
หลักสูตรท้องถิน่ ที่สอดคล้องกับระบบนิเวศของแต่ละลุ่มนํ้า
ความก้าวหน้า
๑. กรมทรัพยากรนํ้า  ได้ดำ�เนินการสนับสนุนการจัดการความรู้ต่างๆมากมาย อาทิ โครงการวิจัย
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรนํ้ า (พื้ นที่ ลุ่ ม นํ้ า ชี ) โครงการเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นา
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าคู่มือเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและป่าต้นนํ้า  ฉบับชุมชน และจัดทำ�เอกสารเผยแพร่
๕๙ เรือ่ ง เกีย่ วกับรูปธรรมการจัดการนาํ้ โดยภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ (มีทงั้ รูปแบบทีเ่ ป็นทัง้ หลักสูตร และเอกสาร)
เป็นต้น
๒. เครือข่ายสมัชชาลุ่มนํ้าภาคเหนือ ร่วมกับพหุภาคี ได้ดำ�เนินการดังนี้
๒.๑ ศึกษาการวิจยั การจัดการลุม่ นํา 
้ แบบมีสว่ นร่วม โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง(ระยะเวลาดำ�เนินงาน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖) ตามแผนยุทธศาสตร์ กยน. ของรัฐบาล ในพืน้ ที่ ๘ ลุม่ นา้ํ หลัก ในพืน้ ที่ ๑๗ จังหวัด
ภาคเหนือ (ลุ่มนํ้าเจ้าพระยาตอนบน) ได้แก่ (๑) ลุ่มนํ้าปิง (๒) ลุ่มนํ้าวัง (๓) ลุ่มนํ้ายม (๔) ลุ่มนํ้าน่าน
(๕) ลุม่ นา้ํ กก (๖) ลุม่ นา้ํ สาละวิน (๗) ลุม่ นํา้ ป่าสัก และ (๘) ลุม่ นํา้ สะแกกรัง โดยมีพหุภาคี (๑) เครือข่าย
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วิจยั (วช.) ภาคเหนือ (๒) มหาวิทยาลัยในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ (๓) สถาบันการเรียนรูภ้ าคประชาสังคมเชียงราย
(๔) สมัชชาลุม่ นา้ํ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ (๕) สมัชชาสุขภาพล้านนา (๖) ประชาชนในพืน้ ที่ และ (๗) ทส.ภาค
๒.๒ การจัดทำ�หลักสูตรท้องถิ่น ร่วมกับโรงเรียน เรื่อง การจัดการทรัพยากร (ดิน นํ้า  ป่า) ใน
พื้นที่ต้นนํ้าลาว อ.เวียงป่าเป้า  จ.เชียงราย โดยพหุภาคี (๑) สถาบันการเรียนรู้ภาคประชาสังคมเชียงราย
(๒) สมัชชาลุ่มนํ้าเชียงราย (๓) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร (สสนก.) (๔) โรงเรียน
ในพื้นที่ (๕) กองทุน สสส. และ (๖) ประชาชนในพื้นที่
๒.๓ การถอดบทเรียน ประเด็น ได้แก่ การจัดการลุม่ นํา 
้ และการจัดการป่าชุมชน ในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
เชียงราย ในพืน้ ที่ ๖ ลุม่ นํา้ สาขา และ ๖ ป่าชุมชน โดยมีพหุภาคี (๑) ศวพ.เชียงราย (๒) สถาบันการเรียนรู้
ภาคประชาสังคมเชียงราย (๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (๔) สมัชชาลุม่ นา้ํ เชียงราย (๕) เครือข่ายป่าชุมชน
และ (๖) ประชาชนในพื้นที่
๓. สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจยั ได้สนับสนุนงบประมาณในการทำ�วิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการจัดการลุม่ นํา 
้
อาทิ งานวิจยั ท้องถิน่ ในขอบเขตภาคอีสาน โดยมีกระบวนการของ สังเคราะห์จากการจัดเวทีลมุ่ ในปีทผ่ี า่ นมา
ดังนัน้ ตัวชุดความรูท้ อ้ งถิน่ ในการจัดการลุม่ นา 
ํ้ จึงเกิดการกระจายของโครงการประมาณ ๖๐ - ๗๐ โครงการ
ซึง่ ขอบเขตเป็นพืน้ ทีล่ มุ่ นํา้ ขนาดเล็กทีช่ มุ ชนท้องถิน่ มีศกั ยภาพในการจัดการตนเองได้ เริม่ จากจุดเล็กๆ และ
ขยายวงกว้าง โดยเริ่มจากลุ่มนํ้าห้วยเสนง จ.สุรินทร์ ลุ่มนํ้าหวยหลวง จังหวัดเลย ลุ่มนํ้ามูลตอนกลาง
จังหวัดหนองคาย ภายใต้ชุดความรู้จะมีทีม RDI มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการจัดทำ�ตัวสังเคราะห์ชดุ ความรูใ้ นระดับพืน้ ที่ โดยบางแห่งมีการเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น หลักสูตรของสถานศึกษา โดยนำ�ผลชุดความรู้จากเวทีที่ขอนแก่นมา เผยแพร่เวทีวิชาการ โดยได้
เครือข่ายสภาผู้ชมไทยพีบีเอส
๔. สมัชชาลุม่ นาํ้ ภาคเหนือและคณะ ได้ท�ำ การถอดบทเรียนการศึกษารูปแบบการจัดการนํา้ ของชุมชน
ตามภูมปิ ญ
ั ญาการจัดการเหมือฝายในลุม่ นา้ํ คำ� ซึง่ ปัจจุบนั อยูใ่ นรูปแบบสหกรณ์ผใู้ ช้นา 
้ํ ทีย่ ดึ หลักความเป็นธรรม
และความเป็นเครือญาติมีหัวใจสำ�คัญอยู่ที่การบริหารจัดการนํ้ากับคนใช้นํ้า
๕. มูลนิธิป่า - ทะเลเพื่อชีวิต ในส่วนของความร่วมมือของเครือข่าย การทำ�ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดย
ตั้งเป้าไว้ ๒ ปีข้างหน้า  ตำ�บลอยู่ในพื้นที่อ่าวบ้านดอนจะต้องมีข้อบัญญัติท้องถิ่น ๑๐ ตำ�บล โดยได้ไปทำ�
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันกับโรงเรียนในการจัดทำ�หลักสูตรการศึกษาในท้องถิ่น และได้มีจัดทำ�หลักสูตร
อ่าวบ้านดอนศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี ซึ่งกำ�ลังดำ�เนินการจัดทำ�
๖. เมือ่ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้จดั ประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
เพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในประเด็นการจัดการลุ่มนํ้าที่ยั่งยืน โดยชุมชน
เป็นศูนย์กลางเพือ่ ออกแบบการมีสว่ นร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะ การจัดการลุม่ นา 
้ํ ซึง่ มีนายปราโมทย์
ไม้กลัด อดีตอธิบดีกรมชลประทาน นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
และคณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์จากหลายมหาวิทยาลัยร่วมเวทีแสดงความคิดเห็น ในประเด็นบทบท
ภาคประชาชน ภาคประชาชนกับการบริหารจัดการนา้ํ และเวทีประชาพิจารณ์ภาคเหนือตอนล่าง ปิง วัง ยม น่าน
และลุม่ เจ้าพระยา ทัง้ นีต้ ามทีร่ ฐั บาลได้ด�ำ เนินการจัดทำ�โครงการบริหารจัดการนํา้ และสร้างอนาคตประเทศไทย
มีวงเงินรวม ๓.๕ แสนล้านบาท ซึง่ ศาลปกครองสัง่ ให้ด�ำ เนินการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา ๕๗ วรรค ๒
และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๖๗ วรรค ๒
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๗. ในพืน้ ทีภ่ าคอีสานได้มตี วั อย่างการจัดการนํา้ ทีด่ ขี องภาคอีสานโดยใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ การจัดการนํา้
อีสาน อาทิ ๑) การจัดการฟืน้ ฟูปา่ ต้นนา 
้ํ จังหวัดเลย ๒) การจัดการลุม่ นา้ํ สาขา / ลุม่ นา้ํ ขนาดเล็ก จังหวัดสุรนิ ทร์
พื้นที่เขตกลางลุ่มนํ้า (ทาม) กรณีศึกษากุดขาคีม ตำ�บลกุดขาคีม อำ�เภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ๓) พื้นที่
เขตกลางลุ่มนํ้า  จังหวัดสุรินทร์ การใช้นํ้าและการอนุรักษ์ลำ�นํ้าโดยใช้วัฒนธรรมชุมชนเขมร: กรณีศึกษา
เครือข่ายชุมชนจัดการนํ้าห้วยเสนง จังหวัดสุรินทร์ ๔) การจัดการนํ้าเชิงพื้นที่เพื่อการเกษตร ตำ�บลบุ่งคล้า 
อำ�เภอบุง่ คล้า  จังหวัดบึงกาฬ ๕) การจัดการนา 
้ํ ปลายนา้ํ (ลุม่ นา้ํ โขงเขตอุบลราชธานี) กรณีศกึ ษา บ้านผาชัน
อำ�เภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี
ปัญหาและอุปสรรค
ข้อมูลชุดความรู้ของท้องถิ่นในเรื่องการจัดการลุ่มนํ้ามีอยู่จำ�นวนมากแต่จะกระจายซึ่งเป็นการจัดทำ�
ของแต่ละหน่วยงาน ทำ�ให้เมื่อมีการผลักดันในการปรับปรุงแก้กฎหมายองค์ความรู้ที่จะมาสนับสนุนก็ค่อน
ข้างจะเป็นไปได้ยาก
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการรวบรวมชุดความรูท้ กี่ ระจัดกระจายอยูม่ ารวบรวมเป็นชุดข้อมูลเล็กๆจากภาคีเครือข่าย และ
ผลิตออกมาเป็นสื่อต่างๆที่เข้าใจง่าย ให้หลากหลายผ่านช่องทางสื่อต่างๆ มาดำ�เนินการขับเคลื่อนเรื่องการ
จัดการความรู้ร่วมกันทั้งภาคประชาชน ท้องถิ่น สถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐถ้า  สช.มาร่วมเป็นภาคีร่วม
ในการขับเคลื่อนก็จะสามารถเชื่อมโยงให้เกิดชุดความรู้ระดับประเทศ และเกิดการขยายเนื้องานในพื้นที่นำ�
ไปสู่การสร้างรายละเอียดมากยิ่งขึ้น เช่น การพัฒนาองค์ความรู้จากเดิมให้ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มนํ้าให้มากขึ้น
กระบวนการเรียนรูเ้ รือ่ งเครือข่ายลุม่ นํา้ ทัง้ องค์ความรูแ้ ละ ตัวเครือข่ายมีเวทีสาธารณะ และการใช้ชดุ ความรู้
ในการขับเคลื่อน
ข้อ ๓.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มนํ้า
ขนาดเล็กโดยเฉพาะอย่างยิง่ ทางสือ่ สิง่ พิมพ์และวิทยุชมุ ชนท้องถิน่ ให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วน
ได้รับทราบอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ความก้าวหน้า
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรลุ่มนํ้าผ่านทางเว็ปไซต์
ปัญหาและอุปสรรค
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรูเ้ กีย่ วกับการบริหารจัดการทรัพยากรลุม่ นํา้ ขนาดเล็กโดยเฉพาะอย่างยิง่
ทางสื่อสิ่งพิมพ์และวิทยุชุมชนท้องถิ่นค่อนข้างมีน้อย อาจด้วยข้อจำ�กัดของงบประมาณในการเผยแพร่ของ
แต่ละหน่วยงาน ทำ�ให้ไม่สามารถเผยแพร่จะครอบคลุมไปทุกพื้นที่ได้
ข้อเสนอแนะ
ควรมีสนับสนุนงบประมาณร่วมกันระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการผลิตสือ่ ประชาสัมพันธ์โดยสือ่ นัน้
จะต้องมีเนื้อหาเข้าใจง่ายครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
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ข้อ ๔ ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุภาพ
แห่งชาติครั้งที่ ๕
ความก้าวหน้า
ได้จดั ให้มกี ารรายงานต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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๒.๖ มติความปลอดภัยทางอาหาร : การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช
๒.๖.๑ สถานการณ์ความเป็นมา
การใช้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชของเกษตรกรโดยผิดวิธี การไม่บังคับใช้นโยบายและกฎหมายที่เข้มงวด
การส่งเสริมการขายโดยไม่รับผิดชอบ ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะเกษตรกรและผู้บริโภค แนวโน้มการนำ�เข้า
สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชสูงขึ้นทุกปี ในจำ�นวนนี้ คือ คาร์โบฟูราน เมโทมิล ไดโครโตฟอส อีพีเอ็น แม้ว่า
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำ�หนดให้สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชทุกชนิด
ต้องขึ้นทะเบียนใหม่ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และมติคณะรัฐมนตรี ๑๐ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๒ ทีไ่ ด้ระบุให้คณะกรรมการวัตถุอนั ตรายและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเผยแพร่ขอ้ มูลให้ผมู้ สี ว่ นได้เสีย
ให้ข้อคิดเห็นและข้อมูลที่รอบด้าน พร้อมแสดงข้อมูลและหลักฐานประกอบเพื่อความโปร่งใส และจัดตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องเพื่อควบคุมการโฆษณาและขายตรงวัตถุอันตรายทางการเกษตร
การสร้างมาตรการความปลอดภัยทางอาหารจากการปนเปื้อนสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพ
นอกเหนือไปจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด การเพิม่ เติมกลไกด้านภาษีและการคลังเพือ่ ให้ผกู้ อ่ มลพิษ
ต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบ (Polluter Pays Principle : PPP) การควบคุมการโฆษณาและส่งเสริมการขายสารเคมี
กำ�จัดศัตรูพชื ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ควบคูก่ บั การกำ�กับการขึน้ ทะเบียนสารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื ทีเ่ ข้มงวดและเปิดกว้าง
ให้ประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกรและผูบ้ ริโภคเข้ามามีสว่ นร่วมแล้ว ยังต้องดำ�เนินการส่งเสริมให้การจัดการ
คุณภาพการปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ สี �ำ หรับพืช (GAP) เป็นภาคบังคับทางกฎหมายเพือ่ ขจัดปัญหาอาหาร
ไม่ปลอดภัย และใช้มาตรการคุณภาพของคนไทย (ThaiGAP) ซึง่ เป็นมาตรฐานภาคสมัครใจ โดยทัง้ หมดนี้
เพื่อให้กระบวนการผลิตอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิตปลอดภัย เกษตรกรและผู้บริโภคตลอดจนผลผลิต
ในตลาดค้าปลีกในประเทศมีความปลอดภัยเช่นเดียวกันกับตลาดส่งออก การสร้างระบบความรับผิดชอบ
ด้านความปลอดภัยในการผลิตและจำ�หน่ายผักผลไม้สดตลอดห่วงโซ่อาหารโดยใช้มาตรฐาน GAP เป็นกลไก
ขั้นพื้นฐานเพื่อขยายผลทั่วประเทศ โดยเริ่มต้นจากระบบค้าปลีกในประเทศ การนำ�เข้าและผลิตในประเทศ
ก่อน ใช้กลไกการขับเคลื่อนที่มีอยู่แล้วของภาคเอกชน โดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมกับเครือข่าย
สมาคมค้าปลีกแห่งประเทศไทย โดยมีภาครัฐและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ส่งเสริมความรู้และการพัฒนา
บุคลากรตลอดห่วงโซ่การผลิตและจำ�หน่าย จะทำ�ให้เกษตรกรผู้ผลิตสามารถใช้สารเคมีทางการเกษตร
โดยเฉพาะสารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนผลผลิตทีไ่ ด้กเ็ ป็นทีต่ อ้ งการของตลาดทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศเพราะมีความปลอดภัยไร้สารพิษ จึงมีมติดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำ�เนินการ
ข้อ ๑.๑ มอบหมายกรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑.๑.๑ ทบทวนการอนุญาตให้มีการขึ้นทะเบียนสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตภาคการเกษตร โดยเฉพาะคาร์โบฟูราน เมโทมิล ไดโครโตฟอส อีพเี อ็น เพือ่ ผลักดันเป็นวัตถุอนั ตราย
ชนิดที่ ๔
ข้อ ๑.๑.๒ ปรับปรุงวิธกี ารขึน้ ทะเบียน และเพิม่ เติมองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการวิชาการ
ให้ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง นักวิชาการจากสถาบันวิชาการ ผู้แทนองค์การ
สาธารณะประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยใช้ข้อมูลพิษวิทยา 
ปัญหาสุขภาพ ปัญหาจากประเทศที่เป็นฐานการผลิต และประกาศเปิดเผยข้อมูลการขึ้นทะเบียนสารเคมี
กำ�จัดศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อสาธารณชน
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รายงานความก้าวหน้าการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ข้อ ๑.๑.๓ กำ�หนดหลักเกณฑ์ในการยกเลิกการใช้วัตถุอันตราย หรือการยกระดับประเภท
วัตถุอันตราย โดยเร่งรัดการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวัตถุอันตรายให้สารเคมี
กำ�จัดศัตรูพชื ทีม่ ผี ลกระทบรุนแรงและหลายประเทศห้ามใช้แล้วเป็นวัตถุอนั ตรายชนิดที่ ๔ และเพิม่ รายการ
สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชที่มีพิษร้ายแรงในบัญชีเฝ้าระวัง
ข้อ ๑.๑.๔ เสนอต่อคณะกรรมการวัตถุอันตราย ให้ดำ�เนินการควบคุมการโฆษณา และการ
ขายตรงวัตถุอันตรายทางการเกษตรอย่างเข้มงวด ตามนโยบายการจัดการสารเคมีป้องกันกำ�จัดศัตรูพืชเพื่อ
ลดผลกระทบทางสุขภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒ และดำ�เนินการแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ร.บ. วัตถุอนั ตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้มบี ทบัญญัตวิ า่ ด้วยการควบคุมการโฆษณาและการขายตรงวัตถุอนั ตราย
ทางการเกษตร รวมถึงการให้ภาคประชาสังคม โดยเฉพาะด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคเข้ามามีสว่ นร่วมในการ
ดำ�เนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวัตถุอันตราย
ข้อ ๑.๑.๕ ให้ความรูแ้ ละฝึกอบรมแก่ผผู้ ลิต ผูใ้ ช้ และผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับสารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื
ข้อ ๑.๒ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนในการกำ�หนดค่าปริมาณ
สารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limit : MRL) ตามมาตรฐานสากล และส่งเสริมความรูแ้ ก่สงั คม
เพื่อปกป้องสุขภาวะประชาชน
ข้อ ๑.๓ จัดตัง้ คณะกรรมการขับเคลือ่ นมาตรฐาน แนวทาง และการดำ�เนินการเพือ่ ให้เกิดการผลิต
อาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลัก โดยมี
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสถาบันอาหาร และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รวม
ทัง้ ภาคประชาชน เป็นฝ่ายสนับสนุน เพือ่ ดำ�เนินการผลักดัน GAP ให้เป็นภาคบังคับทางกฎหมาย เน้นระบบ
ตลาดภายในประเทศ ตลาดในห้างสรรพสินค้า  และตลาดส่งออก โดยมีกลไกการบริหารจัดการในแต่ละ
ระดับเพื่อเอื้ออำ�นวยให้เกษตรกรได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้
ข้อ ๒ ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ดำ�เนินการ
ปรับปรุงประกาศกฎเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย โดยให้องค์กร
สาธารณะประโยชน์ เป็นผู้คัดเลือกตัวแทนของตนแต่ละสาขาเพื่อให้ได้ตัวแทนที่แท้จริงตามเจตนารมณ์
ข้อ ๓ ขอให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
อุตสาหกรรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยให้ส�ำ นักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย กระทรวง
สาธารณสุข เป็นศูนย์กลางในการจัดการข้อมูล และเผยแพร่ขอ้ มูลด้านความปลอดภัยทางอาหารตลอดห่วงโซ่
อาหาร และจัดทำ�ระบบการแจ้งเตือนผลการตรวจสอบ การปนเปื้อนของสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชต่อสาธารณะ
อย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงการศึกษาวิจัยผลกระทบต่อสุขภาพจากสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช
ข้อ ๔ ขอให้กระทรวงการคลังจัดตั้งกองทุนเพื่อนำ�มาใช้ในการเยียวยา ชดเชยผลกระทบทางสุขภาพ
และเศรษฐกิจของผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช และให้สนับสนุน
การผลิตที่ปลอดภัยตาม GAP และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยการจัดเก็บภาษีจากผู้ประกอบการที่นำ�เข้า 
ผลิต และจำ�หน่ายสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช
ข้อ ๕ ขอให้กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการศึกษาวิจัย และขับเคลื่อนแผน
ปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอาหารปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP, ThaiGAP และมาตรฐาน
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เกษตรอินทรีย์ และเป็นศูนย์กลางการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรียข์ องภูมภิ าคเพือ่ เสนอต่อรัฐบาลภายใน
๑ ปี
ข้อ ๖ ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่ง
ชาติครั้งที่ ๖
๒.๖.๒ ความก้าวหน้าการดำ�เนินงาน
มติความปลอดภัยทางอาหาร : การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื เป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ที่ได้รับฉันทามติเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และมีความก้าวหน้าการดำ�เนินงานตามลำ�ดับ ได้แก่
●● มติ

คสช. เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๕๕ และมอบหมายให้ ๑) เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแจ้งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๕ ให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อพิจารณาดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่
เห็นสมควรต่อไป และ ๒) มอบคณะกรรมการขับเคลือ่ นติดตามการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
(คมส.) พิจารณาแสวงหาวิธกี ารผลักดันและขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๕ เพือ่ ให้บรรลุผล
ตามควรแก่กรณี หากเห็นว่ามติใดสมควรเสนอให้ คสช. พิจารณา ให้เสนอ คสช. พิจารณาต่อไป
●● วันที่

๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มูลนิธิชีววิถีเป็นตัวแทนภาคประชาชนที่เคลื่อนไหวเรียกร้อง
ให้ยกเลิกการใช้สารเคมีเกษตรอันตราย โดยขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งออกประกาศ
พ.ร.บ. วัตถุอันตราย ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศแบนสารเคมีอันตรายต่อสุขภาพ
ทั้ง ๔ ชนิด
●● กรมวิชาการเกษตรมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทั้ง

๔ ชนิด ได้แก่ การขึ้นทะเบียนและการห้ามใช้ในต่างประเทศ สารที่จะใช้ทดแทนพร้อมด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ
ความเป็นพิษ และการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
●● นายยุคล

ลิม้ แหลมทอง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รว่ มหารือเชิงบูรณาการ
เมือ่ ต้นเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง
อุตสาหกรรม ในการกำ�กับดูแลสินค้าเกษตรเพื่อการบริโภคทั้งสินค้าพืชผักสินค้าประมงและปศุสัตว์ที่
วางจำ�หน่ายภายในประเทศให้มีความปลอดภัยและทัดเทียมสินค้าที่ส่งออกจำ�หน่ายต่างประเทศ ซึ่งได้รับ
การยอมรับว่าเป็นสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลกำ�หนด และมีเปอร์เซ็นต์การตกค้างของยา
และสารเคมีต้องห้ามน้อยเมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตรายอื่นๆ
●● วันที่

๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เวที สช. เจาะประเด็นเรื่อง “นโยบายเกษตรเพื่อสุขภาพ :
แบน ๔ สารเคมีเกษตรก่อมะเร็ง” ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ มี ศ. เมธี ดร. สุปรีดิ์ วงศ์ดพ
ี ร้อม สมาชิกสภา
ทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดร. อัมรา เวียงวีระ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ขา้ ว กรมการข้าว
ผศ. ดร. นพ. ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นพ. พิบูลย์ อิสระพันธ์
รองผอ. สำ�นักโรคจากการประกอบอาชีพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นางอรพรรณ ศรีสขุ วัฒนา 
รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นายนํา้ ค้าง มัน่ ศรีจนั ทร์ ชาวบ้าน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 
ร่วมให้ข้อมูล โดยสภาที่ปรึกษาฯ เห็นควรให้มีการทบทวนและปรับวิธีการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายใหม่
ทัง้ ระบบและเสนอให้มคี ณะกรรมการเคมีแห่งชาติ เปิดให้น�ำ เสนอข้อมูลและเอกสารทางวิชาการมาประกอบ
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การพิจารณา มีการจำ�กัดระยะเวลาในการใช้ ไม่ใช่การขึ้นทะเบียนแล้วจะวางจำ�หน่ายได้ตลอดไป เช่น เมื่อ
ขึน้ ทะเบียนแล้วทุกๆ ๓ ปี ต้องมีการจัดทำ�รายงานผลกระทบต่อสุขภาพและสิง่ แวดล้อม ให้กรมวิชาการเกษตร
พิจารณา นอกจากนั้น ยังควรมีการควบคุมการโฆษณาการขายสารเคมีเกษตรที่เป็นวัตถุเคมีอันตรายอย่าง
เคร่งครัด ปัจจุบันกรมการข้าวไม่แนะนำ�ให้มีการใช้สารเคมีเกษตรทั้ง ๔ ชนิดในการปลูกข้าว เนื่องจากจะ
ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมอย่างรุนแรง โดยเฉพาะพิษของสารเคมีจะไปทำ�ลายตัวหา 
ํ้ ตัวเบียน ซึง่ เป็นสัตว์
ทีม่ ปี ระโยชน์ในการกำ�จัดแมลงทีเ่ ป็นศัตรูขา้ ว และเสนอให้รฐั บาลเร่งยกเลิกสารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื ทีเ่ ป็นอันตราย
และหากมีสนิ ค้าทีอ่ อกวางจำ�หน่ายอยูใ่ นท้องตลาดก็ให้เร่งเก็บคืนให้หมดโดยเร็ว รวมถึงพัฒนาเกษตรกรรม
ทางเลือกอย่างจริงจัง โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรอินทรีย์ พืชสมุนไพรไทย ซึ่งสามารถปลูกได้โดยไม่ต้องพึ่งพา
สารเคมี แต่อาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่น ซึ่งเชื่อว่าจะลดปัญหาสุขภาพและสร้างสมดุลให้กลับคืนสู่
ธรรมชาติ
●● กรมวิชาการเกษตร

ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกี่ยวกับวัตถุอันตราย
ทีต่ อ้ งเฝ้าระวัง ๔ ชนิด นำ�เสนอข้อมูลเพือ่ ขอปรับระดับจากชนิดที่ ๓ เป็นชนิดที่ ๔ และทำ�การขอแบน ๔ ตัว
คือ ไดโครโนฟอร์ต แมคโครนิว คาโบฟูลาน และ EPN ไปที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขณะอยูท่ ใ่ี นขัน้ ตอนการดำ�เนินการคณะกรรมการวัตถุอนั ตราย นอกจากนี้
ยังมีหลักสูตรการอบรมผู้ประกอบการเกี่ยวกับผู้จำ�หน่ายวัตถุอันตรายและปัจจัยการผลิตด้านอื่นๆ เรื่องปุ๋ย
เรื่องยา เรื่องพันธุ์พืช
่ วกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
●● กองบังคับการปราบปรามการกระทำ�ความผิดเกีย

(บก.ปคบ.) จัดทำ�
โครงการสายสืบผักสด โดยร่วมกับทางกรมวิชาการเกษตร ไทยแปลน มูลนิธิผู้บริโภค ฯลฯ เป็นกลไก
ขับเคลื่อนเรื่องสารเคมี
●● ข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนต่อไป

คือ
(๑) การประสานความร่วมมือกันของกลไกระดับชาติ ๒ คณะ คือ คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ
กับ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(๒) ในขณะที่มีหลายหน่วยงานที่ต่างก็ดำ�เนินการเรื่องนี้ จึงน่าจะมีกลไกหลักในการเฝ้าระวัง
เชื่อมประสานข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้การเฝ้าระวังทั้งระบบ
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๒.๖.๓ การดำ�เนินงานรายมติ
ข้อ ๑ ขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำ�เนินการ
ข้อ ๑.๑ มอบหมายกรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑.๑.๑ ทบทวนการอนุญาตให้มีการขึ้นทะเบียนสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตภาคการเกษตร โดยเฉพาะคาร์โบฟูราน เมโทมิล ไดโครโตฟอส อีพีเอ็น เพื่อ
ผลักดันเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔
ข้อ ๑.๑.๒ ปรับปรุงวิธกี ารขึน้ ทะเบียน และเพิม่ เติมองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ
วิชาการให้ประกอบด้วยผูเ้ ชีย่ วชาญจากหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง นักวิชาการจากสถาบันวิชาการ
ผูแ้ ทนองค์การสาธารณะประโยชน์ดา้ นการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค และผูแ้ ทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดย
ใช้ขอ้ มูลพิษวิทยา ปัญหาสุขภาพ ปัญหาจากประเทศทีเ่ ป็นฐานการผลิต และประกาศเปิดเผยข้อมูล
การขึ้นทะเบียนสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อสาธารณชน
ข้อ ๑.๑.๓ กำ�หนดหลักเกณฑ์ในการยกเลิกการใช้วัตถุอันตราย หรือการยกระดับ
ประเภทวัตถุอนั ตราย โดยเร่งรัดการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพือ่ เสนอต่อคณะกรรมการวัตถุอนั ตราย
ให้สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื ทีม่ ผี ลกระทบรุนแรงและหลายประเทศห้ามใช้แล้วเป็นวัตถุอนั ตรายชนิดที่ ๔
และเพิ่มรายการสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชที่มีพิษร้ายแรงในบัญชีเฝ้าระวัง
ข้อ ๑.๑.๔ เสนอต่อคณะกรรมการวัตถุอนั ตราย ให้ด�ำ เนินการควบคุมการโฆษณา และ
การขายตรงวัตถุอนั ตรายทางการเกษตรอย่างเข้มงวด ตามนโยบายการจัดการสารเคมีปอ้ งกันกำ�จัด
ศัตรูพชื เพือ่ ลดผลกระทบทาง สุขภาพตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
ดำ�เนินการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้มีบทบัญญัติว่าด้วยการควบคุม
การโฆษณาและการขายตรงวัตถุอนั ตรายทางการเกษตร รวมถึงการให้ภาคประชาสังคม โดยเฉพาะ
ด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคเข้ามามีสว่ น ร่วมในการดำ�เนินงานของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับวัตถุอนั ตราย
ข้อ ๑.๑.๕ ให้ความรู้และฝึกอบรมแก่ผู้ผลิต ผู้ใช้ และผู้บริโภคเกี่ยวกับสารเคมี
กำ�จัดศัตรูพืช
ความก้าวหน้า
๑. กรมวิชาการเกษตรได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียม
ข้อมูลเกีย่ วกับวัตถุอนั ตรายทัง้ ๔ ชนิด ได้แก่ การขึน้ ทะเบียนและการห้ามใช้ในต่างประเทศ สารทีจ่ ะใช้ทดแทน
พร้อมด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นพิษ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และการจัดรับฟังความคิดเห็น
สาธารณะกำ�หนดจัดในช่วงสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖
๒. รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุคล ลิม้ แหลมทอง) ได้รว่ มหารือเชิงบูรณาการ
เมือ่ ต้นเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง
อุตสาหกรรม ในการกำ�กับดูแลสินค้าเกษตรเพื่อการบริโภค ทั้งสินค้าพืชผัก สินค้าประมงและปศุสัตว์ที่
วางจำ�หน่ายภายในประเทศให้มคี วามปลอดภัยและทัดเทียมสินค้าทีส่ ง่ ออกจำ�หน่ายต่างประเทศ ซึง่ ได้รบั การ
ยอมรับว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำ�หนด และมีเปอร์เซ็นต์การตกค้างของยาและ
สารเคมีต้องห้ามน้อยเมื่อเทียบกับประเทศผู้ผลิตรายอื่นๆ โดยในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้มอบหมายให้ นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการผลิต
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ประชุมหารือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับอาหารปลอดภัยของกระทรวงเกษตรฯ ทัง้ ๕ หน่วยงานหลัก ได้แก่
สำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และ
กรมส่งเสริมการเกษตร เพือ่ กำ�หนดแนวทางเชิงบูรณาการกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรม
ในการกำ�กับดูแลอาหารปลอดภัยในประเทศ
๓. กรมวิชาการเกษตร ได้จดั ให้มกี ารประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเกีย่ วกับวัตถุอนั ตรายทีต่ อ้ ง
เฝ้าระวัง ๔ ชนิด ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ นี้ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ (ชั้น ๕) อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา สำ�นักวิจยั พัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร
ผูท้ เ่ี ข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อกรณีดงั กล่าวนัน้ เป็นกลุม่ บุคคลทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีเ่ กีย่ วข้องกับวัตถุอนั ตราย
ทัง้ ๔ ชนิดในทุกภาคส่วน จำ�นวน ๑๕๐ คน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรอิสระ เกษตรกร
และสื่อมวลชน
๔. เครือข่ายไทยแพนเข้าพบนายดำ�รง จิระสุทศั น์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นางมัณฑนา มิลล์ รองอธิบดี
และนักวิชาการอาวุโสของกรมอีก ๓ ท่าน เมือ่ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพือ่ หารือปัญหาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช และได้ข้อสรุปร่วมกัน ๔ เรื่องดังนี้
๑) กรมวิชาการเกษตรจะไม่อนุญาตให้มีการขึ้นทะเบียนสารเคมี ๔ ชนิด (ถือว่าไทยแพนบรรลุ
เป้าหมายเบื้องต้นในเรื่องนี้แล้ว)
๒) กรมวิชาการเกษตรยินดีและจะให้ความร่วมมือ กับเครือข่ายไทยแพนสำ�หรับการทำ�แบนลิสต์ /
ว็อทชิง่ ลิสต์ และเกณฑ์ตา่ งๆ ทีท่ างเครือข่ายไทยแพนต้องการผลักดัน โดยหลังจากมีรายชือ่ แล้วจะมีการหารือ
ต่อไป
๓) กรมวิชาการเกษตร ไม่เห็นด้วยกับการแก้กฎหมายวัตถุอันตรายของกระทรวงอุตสาหกรรม
ซึ่งตรงกับจุดยืนของเครือข่ายไทยแพนเช่นกัน
๔) กรมวิชาการเกษตรตอบรับการเข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรในเวทีวิชาการเพื่อเตือนภัย
สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชประจำ�ปี
๕. คณะกรรมการวัตถุอันตราย ประกาศยกเลิกสาร ๒ ชนิด (ให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๔) คือ
ไดโครโตฟอส และอีพีเอ็น ส่วนคาร์โบฟูรานและเมโทมิล ยังคงให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ คืออนุญาต
ให้มีการผลิต จำ�หน่ายและใช้ได้
ข้อ ๑.๒ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการกำ�หนด
ค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limit : MRL) ตามมาตรฐานสากล และ
ส่งเสริมความรู้แก่สังคมเพื่อปกป้องสุขภาวะประชาชน
ความก้าวหน้า
เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื โดยมูลนิธชิ วี วิถแี ละมูลนิธเิ พือ่ ผูบ้ ริโภคได้สมุ่ ข้าวสารบรรจุถงุ
ยีห่ อ้ ต่างๆทีว่ างขายในซุปเปอร์มาร์เก็ต จำ�นวน ๔๖ ตัวอย่าง และส่งตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื
ตกค้างในกลุม่ ออแกโนฟอสเฟต กลุม่ คาร์บาเมท คาร์เบนดาซิม และเมทิลโบรไมด์ ผลการตรวจไม่พบสารเคมี
กำ�จัดแมลงกลุ่มคาร์บาเมท ออแกโนฟอสเฟต และคาร์เบนดาซิม แต่พบการตกค้างของโบรไมด์ไอออน
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ซึ่งตกค้างมาจากสารรมควันพิษเมทิลโบรไมด์ ๓๔ ตัวอย่าง และมี ๑ ตัวอย่างที่ตกค้างเกินค่า MRL ของ
Codex ซึง่ กำ�หนดไว้ท่ี ๕๐ ppm และได้จดั แถลงข่าวไปเมือ่ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึง่ ได้สร้างกระแส
ความตืน่ ตัวเรือ่ งความปลอดภัยของข้าวสารบรรจุถงุ เป็นอย่างมาก มีหน่วยงานภาครัฐออกมาให้ขอ้ มูลมากมาย
แต่ก็มีประเด็นความเข้าใจที่ไม่ตรงกันบ้าง
เครือข่ายไทยแพนจึงได้จัดเสวนาวิชาการ “ความจริงเรื่องเมทิลโบรไมด์และโบรไมด์ไอออน” เพื่อ
ประมวลองค์ความรู้ที่แต่ละหน่วยงานมีเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และได้เสนอให้มีการจัดการเพื่อ
ลดปัญหาสารตกค้างในข้าวสารบรรจุถุงเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคในระยะยาว
ผลจากการสุ่มตรวจและแถลงข่าว ทำ�ให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวให้ให้ความสำ�คัญกับความปลอดภัยจาก
สารรมควันพิษมากขึน้ เกิดคณะทำ�งานในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องหลายคณะ และสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ได้กำ�หนดเพิ่มเติม ชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรในข้าวสาร ซึ่งมีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งรวมถึงเมทิลโบรไมด์และโบรไมด์ไอออนด้วย
ข้อ ๑.๓ จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรฐาน แนวทาง และการดำ�เนินการเพื่อให้
เกิดการผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็น
หน่วยงานหลัก โดยมีกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสถาบันอาหาร และสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย รวมทัง้ ภาคประชาชน เป็นฝ่ายสนับสนุน เพือ่ ดำ�เนินการผลักดัน GAP
ให้เป็นภาคบังคับทางกฎหมาย เน้นระบบตลาดภายในประเทศ ตลาดในห้างสรรพสินค้า  และตลาด
ส่งออก โดยมีกลไกการบริหารจัดการในแต่ละระดับเพื่อเอื้ออำ�นวยให้เกษตรกรได้รับความรู้ความ
เข้าใจและสามารถปฏิบัติได้
ข้อ ๒ ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการวัตถุอันตราย
ดำ�เนินการปรับปรุงประกาศกฎเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการผูท้ รงคุณวุฒติ าม พ.ร.บ.วัตถุอนั ตราย
โดยให้องค์กรสาธารณะประโยชน์ เป็นผู้คัดเลือกตัวแทนของตนแต่ละสาขาเพื่อให้ได้ตัวแทนที่แท้
จริงตามเจตนารมณ์
ความก้าวหน้า
๑. เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำ�รูญ ผู้อำ�นวยการมูลนิธิชีววิถี ตัวแทน
ภาคประชาชนที่เคลื่อนไหวเรียกร้องให้ยกเลิกการใช้สารเคมีเกษตรอันตราย เรียกร้องให้ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งออกประกาศ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออก
ประกาศแบนสารเคมีอันตรายต่อสุขภาพทั้ง ๔ ชนิด
๒. กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดรับฟังความคิดเห็นเพือ่ ยกร่าง พ.ร.บ. วัตถุอนั ตราย เมือ่ ๑๘ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๖ เครือข่ายไทยแพนได้เข้าร่วมกระบวนการรับฟังความคิดเห็น โดยได้เสนอประเด็นได้แก่
๑) การได้มาซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขา องค์กรสาธารณะประโยชน์ ๒) การควบคุมโฆษณาและการขายตรง
เป็นต้น (แต่ยังไม่เห็นร่างฉบับสุดท้ายก่อนเข้าคณะกรรมการกฤษฎีกา)
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ข้อ ๓ ขอให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงอุตสาหกรรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยให้ส�ำ นักส่งเสริมและสนับสนุนอาหาร
ปลอดภัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นศูนย์กลางในการจัดการข้อมูล และเผยแพร่ข้อมูลด้านความ
ปลอดภัยทางอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร และจัดทำ�ระบบการแจ้งเตือนผลการตรวจสอบ การปนเปือ้ น
ของสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชต่อสาธารณะอย่างสมํ่าเสมอ รวมถึงการศึกษาวิจัยผลกระทบต่อสุขภาพ
จากสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช
ความก้าวหน้า
การจัดทำ�รายชื่อสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชที่ควรห้ามใช้ เครือข่ายไทยแพนได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก
ภาคส่วน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว กรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมโรค ศูนย์พฒ
ั นานโยบาย
แห่งชาติด้านสารเคมี นักวิชาการด้านเกษตร สาธารณสุข พิษวิทยา และภาคประชาสังคมที่ทำ�งานใกล้ชิด
กับเกษตรกร มาร่วมหารือ และจัดตั้งคณะทำ�งานเพื่อวางแนวทางการจัดการสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช เพื่อให้
มีการยกเลิกสารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื ทีม่ อี นั ตรายร้ายแรงในระยะต่อไป วิธกี าร คือ นำ�รายชือ่ สารเคมีทมี่ กี ารใช้
ในช่วง ๕ ปีท่ีผ่านมา มาจัดประเภทโดยใช้เกณฑ์ของ FAO / WHO ในการจัดประเภทสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช
ที่มีอันตรายร้ายแรง (HHPs : Highly Hazardous Pesticides ; HHPs) แล้วดึงรายชื่อสารที่มีผลกระทบสูง
มาจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อไป
ข้อ ๔ ขอให้กระทรวงการคลังจัดตัง้ กองทุนเพือ่ นำ�มาใช้ในการเยียวยา ชดเชยผลกระทบทาง
สุขภาพและเศรษฐกิจของผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากอาหารที่ปนเปื้อนสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช
และให้สนับสนุนการผลิตที่ปลอดภัยตาม GAP และระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยการจัดเก็บภาษี
จากผู้ประกอบการที่นำ�เข้า  ผลิต และจำ�หน่ายสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช
ข้อ ๕ ขอให้กระทรวงพาณิชย์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีสว่ นร่วมกับทุกภาคส่วนในการศึกษาวิจยั และ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติงานเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอาหารปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP,
ThaiGAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และเป็นศูนย์กลางการผลิตและการตลาดเกษตรอินทรีย์
ของภูมิภาคเพื่อเสนอต่อรัฐบาลภายใน ๑ ปี
ความก้าวหน้า
๑. เครือข่ายไทยแพนฯ ได้ร่วมเป็นคณะทำ�งานของโครงการผักสดปลอดภัยส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี
ซึง่ มีกองปราบปรามการกระทำ�ความผิดเกีย่ วกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (บก.ปคบ.) เป็นเจ้าภาพ ในการเชิญ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมาดำ�เนินงานร่วมกัน เพือ่ ให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภคผักจากสารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื
และสร้างกลไกในการเฝ้าระวังสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืชภาคประชาชนขึ้น
๒. เครือข่ายไทยแพนฯร่วมกับศูนย์พัฒนานโยบายแห่งชาติด้านสารเคมี (IPCS) กองแผนงานและ
วิชาการ สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมูลนิธิชีววิถีเป็นคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและ
แผนการดำ�เนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี ซึง่ จะมีการแลกเปลีย่ นข้อมูลเชิงวิชาการทีเ่ กีย่ วกับสารเคมีและ
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วัตถุอนั ตราย ซึง่ ทาง IPCS เองก็ศกึ ษาหาแนวทางในการจัดการสารเคมีทง้ั ระบบ รวมถึงสารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื
ด้วย ซึ่งแนวโน้มของการจัดการน่าจะเป็นแบบสหภาพยุโรป (ยังอยู่ระหว่างการศึกษา)
๓. มีเดียมอนิเตอร์ ได้ศกึ ษาข้อความโฆษณาสารเคมีก�ำ จัดศัตรูพชื ผ่านสือ่ สิง่ พิมพ์ พบว่าโฆษณาทุกชิน้
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ FAO Code of Conduct และมีข้อเสนอในการควบคุมโฆษณาสารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช
อย่างเข้มงวด
ข้อ ๖ ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติครั้งที่ ๖
ความก้าวหน้า
ได้จัดให้มีการรายงานต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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๒.๗ มติการปฏิรปู ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ (EIA / EHIA)
๒.๗.๑ สถานการณ์ปัญหาและผลกระทบ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้บัญญัติและให้ความสำ�คัญต่อการศึกษา
และการประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน รวมถึงการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนต่อการดำ�เนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนอย่างรุนแรงทั้ง
ทางด้านสภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ทำ�ให้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงได้มีการผนวก
การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment : HIA) เข้ามารวมในรายงาน EIA เดิม
ตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ จนเกิดเป็นรายงาน EIA (กรณีโครงการพัฒนาระดับปกติ) และ
EHIA (Environmental & Health Impact Assessment : EHIA) (กรณีโครงการหรือกิจการทีอ่ าจก่อให้เกิด
ผลกระทบรุนแรงต่อชุมชน) ปัจจุบนั มีโครงการหรือกิจการทีต่ อ้ งทำ�รายงาน EIA รวม ๓๕ ประเภท ในขณะที่
โครงการหรือกิจการทีอ่ าจให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนทีต่ อ้ งจัดทำ� EHIA รวม ๑๑ ประเภทอย่างไรก็ตาม
แม้ระบบ EIA / EHIA จะได้รบั การปรับปรุงแก้ไขมาอย่างต่อเนือ่ ง แต่ยงั คงพบปัญหาความขัดแย้งทางสังคม
ทีท่ วีความรุนแรงมากขึน้ เรือ่ ยๆ สะท้อนให้เห็นถึงรากของปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบทีย่ งั ไม่ได้รบั การแก้ไข
อย่างแท้จริงจนทำ�ให้เกิดข้อจำ�กัดต่อการทำ�หน้าที่เป็นเครื่องมือและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการ
ป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และปัญหาดังกล่าวได้อีกต่อไป
ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ของ
ประเทศไทยได้พฒ
ั นาและดำ�เนินการมาตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ ตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเครื่องมือและกลไกที่สำ�คัญในการพิจารณาเห็นชอบของ
หน่วยงานภาครัฐต่อการอนุมตั โิ ครงการพัฒนาทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและต่อเนือ่ งถึงสุขภาพ
ของประชาชนซึง่ โครงการจะต้องมีการจัดทำ�รายงาน EIA ทีป่ ระกอบด้วยการคาดการณ์และประเมินผลกระทบ
รวมถึงการหามาตรการป้องกัน / จัดการ / ลดและตรวจสอบผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ
ทีผ่ า่ นมา ระบบและโครงสร้างของการจัดทำ�รายงาน EIA มีปญ
ั หาในหลายด้านจนส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง
ภายในสังคมตามมามากมาย เนื่องจากไม่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาระบบและโครงสร้างให้มีความสอดคล้อง
และเท่าทันกับสภาพความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อมทางการเมือง ดังหลายๆกรณีที่
รายงาน EIA ทีผ่ า่ นความเห็นชอบจากภาครัฐไม่ได้รบั ความเชือ่ ถือและยอมรับจากภาคประชาชน (โดยเฉพาะ
ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการ) ในขณะที่เจ้าของโครงการบางส่วนมีทัศนคติต่อรายงานในแง่อุปสรรคต่อการ
ขออนุมตั โิ ครงการ จึงไม่เกิดการนำ�มาตรการและข้อเสนอแนะต่อการลดผลกระทบจากโครงการทีอ่ ยูใ่ นรายงาน
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทง้ั ต่อผูป้ ระกอบกิจการและชุมชนอย่างแท้จริง อีกทัง้ รายงานในระยะแรกๆ ให้ความสำ�คัญ
ต่อผลกระทบทางด้านสุขภาพของประชาชนที่น้อยอยู่มาก โดยมีตัวอย่างกรณีความขัดแย้งในอดีต เช่น
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ฯลฯ จึงได้เกิดความพยายามในการปรับปรุงระบบ EIA
เรื่อยมา 
ปัญหาเชิงโครงสร้างและระบบของการดำ�เนินงาน EIA / EHIA แบ่งออกเป็นปัญหาเชิงหลักการและ
ระบบ ปัญหาการจัดทำ�รายงาน ปัญหาการพิจารณารายงานและปัญหาการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดทำ�รายงานวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (สำ�หรับ
โครงการ / กิจการ ทีก่ �ำ หนดไว้ตามประกาศกระทรวง) ในปัจจุบนั อ้างอิงตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ และได้มีการเพิ่มเติมการวิเคราะห์ผลกระทบทางสุขภาพเข้ามาในปี
พ.ศ. ๒๕๕๒ อ้างอิงมาตรา ๖๗ วรรค ๒ ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ แต่ยงั พบปัญหาระบบและโครงสร้าง
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ในการจัดทำ�รายงาน EIA / EHIA ดังสถานการณ์ปัญหาข้างต้น แม้ว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้จัดทำ�ร่างแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ซึ่งมีเนื้อหาในร่างกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ แต่ไม่ได้เป็นการแก้ไขปรับปรุงเพือ่ การปฎิรปู เชิงโครงสร้างและระบบ EIA / EHIA (ขณะนีส้ �ำ นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจแก้ไขร่างกฎหมายเสร็จแล้ว และอยู่ในระหว่างขั้นตอนรอการเสนอให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณา)
จึงนำ�ไปสู่การมีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ มติการปฏิรูประบบการวิเคราะห์
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA / EHIA) ซึ่งมีรายละเอียดของมติ ดังนี้
ข้อ ๑ รับรอง(ร่าง)แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างและระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพตามเอกสารภาคผนวกท้ายมตินี้ เพือ่ เป็นกรอบแนวทางในการผลักดันให้เกิดการปฏิรปู โครงสร้าง
และระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติข้อ ๒ และ
ข้อ ๓
ข้อ ๒ ขอให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เสนอต่อประธานรัฐสภา คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
คณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาใช้แนวทางในข้อ ๑ เพื่อผลักดัน
การปฏิรูปโครงสร้างและระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อ ๓ ขอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พิจารณาจัดตั้ง “คณะอนุกรรมการปฏิรูปโครงสร้าง
และระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” โดยมีผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
หน่วยงานภาครัฐ เช่น สำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน เช่น สมัชชาองค์กร
เอกชนด้านการคุม้ ครองทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน
ภาคเอกชน เช่น องค์กรธุรกิจเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และภาคประชาชน
ร่วมอยู่ในคณะอนุกรรมการฯ เพื่อนำ�แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างและระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในข้อ ๑ ไปดำ�เนินการแปลงสู่การปฏิบัติ
ข้อ ๔ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นำ�แนวทางการปฏิรปู ฯ ตามข้อ ๑ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอำ�นาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาสังคม
ข้อ ๕ ขอให้เครือข่ายภาคประชาสังคม เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ องค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชนที่
เกีย่ วข้อง หรือประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ร่วม
กันผลักดันการปฏิรปู โครงสร้างและระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพตามแนวทางใน
ข้อ ๑ โดยอาจผ่านช่องทางการดำ�เนินงานของแต่ละเครือข่าย / องค์กร และขอให้ คณะกรรมการสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการดำ�เนินงาน
ข้อ ๖ ขอให้รฐั บาลเร่งรัดผลักดันให้มกี ารตรากฎหมายองค์กรอิสระด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ (ตาม
มาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๕๐) อย่างเร่งด่วน เพือ่ ปกป้องคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมและ
สุขภาพของประชาชน
ข้อ ๗ ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๖
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รายงานความก้าวหน้าการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

๒.๗.๒ ความก้าวหน้าการดำ�เนินงาน
มติการปฏิรปู ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ (EIA / EHIA) เป็นมติสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติทไี่ ด้รบั ฉันทามติเมือ่ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และมีความก้าวหน้าการดำ�เนินงานตาม
ลำ�ดับ ได้แก่
●● มติ

คสช.เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๕๕ และมอบหมายให้ ๑) เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแจ้งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๕ ให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อพิจารณาดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่
เห็นสมควรต่อไป และ ๒) มอบคณะกรรมการขับเคลือ่ นติดตามการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
(คมส.) พิจารณาแสวงหาวิธกี ารผลักดันและขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๕ เพือ่ ให้บรรลุผล
ตามควรแก่กรณี หากเห็นว่ามติใดสมควรเสนอให้ คสช. พิจารณา ให้เสนอ คสช. พิจารณาต่อไป
●● ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

(คมส.) ถึง ประธาน HIA Commission เพื่อโปรดพิจารณาตามที่เห็นสมควร

●● การประชุมเชิงปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สรุปสาระสำ�คัญที่เป็นความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติฯ ดังนี้

เมื่อวันที่

๑) สำ�นักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำ�เนินการการปรับปรุง พ.ร.บ.
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาต พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยสำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) รับผิดชอบปรับปรุงให้ระบบของ EIA มีความชัดเจนขึ้น และได้มีการนำ�มติไปเป็น
แนวทางของการปรับระบบ EIA ในเรือ่ งของกรอบระยะเวลา และการติดตาม แต่กไ็ ม่ได้น�ำ ทุกข้อไปประกอบ
การพิจารณา เช่น กองทุนเนื่องจากหลักการเรื่องกองทุนยังไม่ชัดเจน
๒) คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) มีคำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้าน
สิ่งแวดล้อม ทำ�การศึกษา ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไข โดยพิจารณาจากร่างจำ�นวน ๓ ร่าง ประกอบกัน คือ (๑) ร่างของคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (๒) ร่างของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และ (๓) ร่างของภาคประชาชน ซึง่ สมัชชา
องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้เข้าชื่อเสนอ ๑ หมื่นรายชื่อ
เสนอไปที่สภาผู้แทนราษฎร
๓) คกก.สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ แต่งตัง้ อนุกรรมการด้านวิชาการเพือ่ ศึกษาแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มีรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี)
เป็นประธาน มีองค์ประกอบของภาคเอกชนมาร่วมเป็นอนุกรรมการซึ่งเดิมไม่มี
๔) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ มีบทบาทหลัก ๒ ข้อ คือ (๑) นำ�ผลการศึกษาไปประกอบ
การพิจารณา และในเรือ่ งทีต่ อ้ งอนุมตั ิ ต้องดูกฎหมายแม่ให้อ�ำ นาจแค่ไหน (๒) สามารถประชาสัมพันธ์ให้ทอ้ ง
ถิน่ ประชาชนในพืน้ ทีใ่ ห้รบั ทราบ จึงขอรับการสนับสนุนเอกสารข้อมูลชุดความรูเ้ พือ่ ให้ทอ้ งถิน่ ได้ไปเผยแพร่
๕) เครือข่ายภาคใต้ได้ทำ�งานสรุปบทเรียน ทำ�เอกสารวิชาการ ทำ�งานกับประชาชนในพื้นที่
ที่เจอ EHIA กำ�ลังดำ�เนินการการจัดพิมพ์เอกสารดังกล่าว
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๖) เครือข่ายภาคประชาชนได้ทำ�งานกับ สกว. คือ เรื่องมาตรา ๖๗ วรรค ๒ ศึกษากติกา 
ข้อพิจารณาปรับปรุง เรื่อง กรอบของการประเมินระยะเวลา 
๗) ข้อเสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนมติ ได้แก่ (๑) ภาคประชาสังคมสามารถขับเคลื่อน
คู่ขนาน ไปกับการขับเคลื่อนในระดับนโยบาย (๒) ควรตั้งกลไกในรูปแบบคณะทำ�งานเพื่อขับเคลื่อนมตินี้
โดย สช. เป็นผู้หนุนเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนตามมติ เช่น การจัดเวที การทำ�สื่อเผยแพร่ เป็นต้น
๒.๗.๓ การดำ�เนินงานตามมติรายข้อ
ข้อ ๑ รับรอง(ร่าง)แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างและระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามเอกสารภาคผนวกท้ายมตินี้ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการผลักดัน
ให้เกิดการปฏิรูปโครงสร้างและระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามมติข้อ ๒ และข้อ ๓
ความก้าวหน้า
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มีมติรับรอง เอกสาร (ร่าง) แนวทางการปฏิรูป
โครงสร้างและระบบวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามที่เสนอ
ข้อ ๒ ขอให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เสนอต่อประธานรัฐสภา คณะกรรมการปฏิรปู
กฎหมาย คณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาใช้
แนวทางในข้อ ๑ เพือ่ ผลักดันการปฏิรปู โครงสร้างและระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
และสุขภาพ และเป็นแนวทางในการปรับปรุงพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
ความก้าวหน้า
๑. การประชุมเชิงปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๘
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สรุปสาระสำ�คัญที่เป็นความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติฯ ดังนี้
๑.๑ สำ�นักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำ�เนินการการปรับปรุง พ.ร.บ.
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมแห่งชาต พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยสำ�นักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) รับผิดชอบปรับปรุงให้ระบบของ EIA มีความชัดเจนขึ้น และได้มีการนำ�มติไปเป็น
แนวทางของการปรับระบบ EIA ในเรือ่ งของกรอบระยะเวลา และการติดตาม แต่กไ็ ม่ได้น�ำ ทุกข้อไปประกอบ
การพิจารณา เช่น กองทุนเนื่องจากหลักการเรื่องกองทุนยังไม่ชัดเจน
๑.๒ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) มีคำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้าน
สิ่งแวดล้อม ทำ�การศึกษา ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไข โดยพิจารณาจากร่างทั้งหมด ๓ ร่าง ประกอบกัน คือ ๑) ร่างของคณะกรรมการ
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๒. คณะอนุกรรมการปฏิรปู โครงสร้างและระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพที่
แต่งตัง้ โดยคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ไม่ได้ใช้ขอ้ เสนอของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕
เป็นกรอบแนวทางในการปฏิรูปโครงสร้างและระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ข้อเสนอแนะ
ขอให้ สช. ดำ�เนินการเสนอเอกสารแนวทางการปฏิรปู โครงสร้างและระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติโดยเร็ว ภายหลังมีการจัดตั้งรัฐบาล
ข้อ ๔ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นำ�แนวทางการปฏิรปู ฯ ตามข้อ ๑ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
อำ�นาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายภาคประชาสังคม
ความก้าวหน้า
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ มีบทบาทหลัก ๒ ข้อ คือ ๑) นำ�ผลการศึกษาไปประกอบการพิจารณา
และในเรือ่ งทีต่ อ้ งอนุมตั ิ ซึง่ ต้องพิจารณาจาก พ.ร.บ. กระจายอำ�นาจฯ ว่าให้อ�ำ นาจ อปท.ได้แค่ไหน ๒) สามารถ
ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ
ข้อ ๕ ขอให้เครือข่ายภาคประชาสังคม เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ องค์กรชุมชน องค์กรพัฒนา
เอกชนทีเ่ กีย่ วข้อง หรือประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ร่วมกันผลักดันการปฏิรปู โครงสร้างและระบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
และสุขภาพตามแนวทางในข้อ ๑ โดยอาจผ่านช่องทางการดำ�เนินงานของแต่ละเครือข่าย / องค์กร
และขอให้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการดำ�เนินงาน
ความก้าวหน้า
๑. เครือข่ายภาคประชาสังคมภาคใต้ได้จดั ทำ�เอกสารวิชาการ สรุปบทเรียนการทำ�งานกับภาคประชาชน
ในพื้นที่ที่เจอ EHIA (อยู่ระหว่างกำ�ลังดำ�เนินการการจัดพิมพ์เอกสาร)
๒. เครือข่ายภาคประชาชนทำ�งานกับ สกว. คือ ประเด็น มาตรา ๖๗ วรรค ๒ ศึกษากติกา ข้อพิจารณา
ปรับปรุง เรื่อง กรอบของการประเมินระยะเวลา
๓. เมือ่ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำ�นักงาน
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดตั้งศูนย์วิจัยและ
ฝึกอบรมการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ณ ห้องประชุมบุญสมมาร์ตนิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ลงนามโดย นพ. อำ�พล จินดาวัฒนะ เลขาธิการ สช. และ รศ. นพ วัฒนา นาวาเจริญ คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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รายงานความก้าวหน้าการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

๔. เครือข่ายภาคประชาสังคมทีเ่ กีย่ วข้องทุกภาค จัดประชุมปรึกษาสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารจัดทำ�แผนการ
ขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน เรื่อง “ปฏิรูประบบ / กระบวนการกำ�หนดนโยบายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”
เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ สำ�นักกลางนักเรียนคริสเตียน กทม.
ข้อเสนอแนะ
๑. ภาคประชาสังคมสามารถขับเคลื่อนมติฯ คู่ขนานไปกับการขับเคลื่อนในระดับนโยบาย
๒. ควรตั้งกลไกในรูปแบบคณะทำ�งานเพื่อขับเคลื่อนมตินี้ โดย สช. เป็นผู้หนุนเสริมสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนตามมติ เช่น การจัดเวที การทำ�สื่อเผยแพร่ เป็นต้น
ข้อ ๖ ขอให้รัฐบาลเร่งรัดผลักดันให้มีการตรากฎหมายองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ (ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๕๐) อย่างเร่งด่วน เพื่อปกป้อง
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
ความก้าวหน้า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำ�ลังศึกษาและจัดทำ�ร่างกฎหมายองค์กรอิสระด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. ๒๕๕๐) ฉบับใหม่ ไม่ได้
ผลักดันร่างกฎหมายองค์กรอิสระด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพฉบับทีผ่ า่ นความเห็นชอบจากสภาผูแ้ ทนราษฎร
ซึ่งเป็นฉบับที่เป็นข้อเสนอจากคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗ วรรคสอง
(คณะกรรมการสี่ฝ่าย)
ปัญหาและอุปสรรค
ร่างกฎหมายองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพฉบับจัดทำ�ขึ้นใหม่โดยการดำ�เนินงานของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวคิดและเนื้อหาไม่สอดคล้องกับร่างกฎหมายฉบับที่เป็น
ข้อเสนอจากคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบตั ติ ามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๗ วรรคสอง (คณะกรรมการ
สี่ฝ่าย) ซึ่งจะไม่ได้รับการยอมรับจากภาคประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมยกร่างกฎหมาย
ออกมาภายใต้กระบวนการทำ�งานของคณะกรรมการสี่ฝ่าย
ข้อ ๗ ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติรายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๖
ความก้าวหน้า
ได้จัดให้มีการรายงานต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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๒.๘ มติการพัฒนากลไกและกระบวนการทีส่ ามารถรับมือผลกระทบด้านสุขภาพจากการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอาหารและสินค้าเกษตร
๒.๘.๑ สถานการณ์ความเป็นมา
ความสำ�คัญและผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการค้าอาหารและสินค้าเกษตรทีเ่ ป็นอาหารต่อประเทศไทย
ได้แก่ ๑) การผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารและเครือ่ งดืม่ คิดเป็นสัดส่วนทีส่ งู ในระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ ดังจะเห็นได้จาก บัญชีประชาชาติปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งรายงานว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(Gross Domestic Product : GDP) ของประเทศไทย ณ ราคาประจำ�ปีมมี ลู ค่า ๑๐.๘ ล้านล้านบาท ผลิตภัณฑ์
มวลรวมประชาชาติเฉลี่ยต่อคน (per capita GNP) ๑๕๓,๙๕๒ บาท และมีรายได้ประชาชาติ (National
Income : NI) ประมาณ ๗.๗ ล้านล้านบาท จากโครงสร้างการผลิตของประเทศไทย ในระหว่างปี พ.ศ.
๒๕๕๑ - ๒๕๕๓ ๒) อาหารทีผ่ ลิตจากภาคเกษตรมีสดั ส่วนเฉลีย่ ร้อยละ ๑๐ ในขณะทีก่ ารผลิตอุตสาหกรรม
คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของ GDP และในภาคการผลิตอุตสาหกรรมดังกล่าว หมวดอาหารและเครือ่ งดืม่ มีสดั ส่วน
ประมาณหนึง่ ในห้าของการผลิตภาคนีท้ ง้ั หมด และ ๓) ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ การค้าของประเทศไทยมีมลู ค่าประมาณ
๑๕ ล้านล้านบาท (๔.๕๗ แสนล้านเหรียญสหรัฐ) โดยมูลค่าการค้ากับกลุม่ อาเซียนซึง่ เป็นกลุม่ ประเทศคูค่ า้
ทีส่ �ำ คัญของไทยอันดับหนึง่ ซึง่ คิดเป็นหนึง่ ในห้าของการค้าของไทยทัง้ หมด โดยไทยได้ดลุ การค้าจากกลุม่ อาเซียน
(มูลค่าส่งออกมากกว่านำ�เข้า) ไทยส่งออกไปประเทศสิงคโปร์ และนำ�เข้าจากประเทศมาเลเซียสูงสุด ทั้งนี้
สินค้าส่งออกอันดับหนึง่ ได้แก่ นํา้ มันสำ�เร็จรูป โดยในกลุม่ สินค้าเกษตรส่งออกคือ นา้ํ ตาลทราย (อันดับ ๑๐)
และมูลค่าการค้าระหว่างกันมีแนวสูงขึ้น
การค้าในอาเซียนและความตกลงที่เกี่ยวข้องกับอาหารและสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร ประกอบด้วย
(ก) สิทธิประโยชน์ดา้ นภาษีศลุ กากร (ข) มาตรฐาน กฎระเบียบทางเทคนิค และ มาตรการสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช (ค) ความตกลงอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อการค้าอาหารและสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร (ง)
ความไม่ปลอดภัยและการตรวจสอบอาหารและสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร
ความสูญเสียและผลกระทบต่อสุขภาพจากอาหารไม่ปลอดภัย พบว่าอาหารที่ไม่ปลอดภัยสามารถ
ทำ�ให้ผบู้ ริโภคอาหารนัน้ ป่วย โดยเกิดพิษต่อสุขภาพทัง้ เฉียบพลันและเรือ้ รัง (food - borne diseases) และ
อาจถึงแก่ชีวิต
การดำ�เนินการเกี่ยวกับอาหารปลอดภัยในประเทศไทย คณะกรรมการอาหารแห่งชาติเป็นองค์กร
ที่ กำ � หนดนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นอาหารของประเทศไทยทั้ ง ระบบซึ่ ง เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ
คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และคณะกรรมการฯได้จัดทำ�กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้าน
อาหารอย่างบูรณาการแล้วเสร็จเมือ่ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยกรอบยุทธศาสตร์ฯดังกล่าวประกอบด้วย
๔ ยุทธศาสตร์หลักคือ ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงอาหาร ๒) ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
๓) ด้านอาหารศึกษา และ ๔) ด้านการบริหารจัดการ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีหน่วยงานที่กำ�กับดูแล
ด้านความปลอดภัยของอาหารจากหลายกระทรวง ทบวง กรม ภายใต้พระราชบัญญัตทิ อ่ี ยูใ่ นความรับผิดชอบ
จากการวิเคราะห์ระบบการจัดการและระบบกำ�กับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศไทย พบว่า 
หน่วยงานที่กำ�กับดูแลและส่งเสริมสนับสนุนด้านความปลอดภัยของอาหารเหล่านั้น คือ ๑) กระทรวง
สาธารณสุข (หน่วยงานส่วนกลาง ได้แก่ สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมอนามัย กรมควบคุมโรค และหน่วยงานส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ได้แก่ สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด
สำ�นักงานสุขภาพชุมชน) โดยล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งสำ�นักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัย
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รายงานความก้าวหน้าการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

เพือ่ บูรณาการด้านอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขทัง้ หมด ๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ได้แก่
สำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง
กรมปศุสัตว์ และกรมการข้าว) ๓) กระทรวงอุตสาหกรรม (ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำ�นักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำ�นักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และสถาบัน
อาหาร) ๔) กระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าต่างประเทศ) ๕) กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) ๖) กระทรวง
คมนาคม (กรมการขนส่งทางบก) และ ๗) สำ�นักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สำ�หรับหน่วยงานหลักทีก่ �ำ กับดูแลด้านความปลอดภัยของอาหารทีน่ �ำ เข้าจากต่างประเทศ คือ กระทรวง
สาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่เนื่องจากหน่วยงานเหล่านี้มีพระราชบัญญัติที่กำ�กับดูแล
ด้านมาตรฐานและความปลอดภัยตามบทบาทหน้าทีแ่ ละภารกิจของตนเอง จึงทำ�ให้เกิดการทับซ้อนของภารกิจ
และยังพบว่ากฎหมายมีช่องว่าง ซึ่งไม่ครอบคลุมอาหารและสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารบางกลุ่ม นอกจากนี้
การกำ�กับดูแลมีกลไกหลากหลายขึ้นกับความเสี่ยงของกลุ่ม / ประเภทอาหารเหล่านั้น เป็นผลให้อาหารและ
สินค้าเกษตรที่เป็นอาหารบางส่วนไม่ต้องถูกควบคุมกำ�กับก่อนออกสู่ตลาด แต่จะถูกกำ�กับดูแลด้วยระบบ
ภายหลังออกสู่ตลาดแล้ว
จากยุทธศาสตร์หลักทัง้ ๔ ด้านของกรอบยุทธศาสตร์การจัดการอาหารของประเทศไทยโดยคณะกรรมการ
อาหารแห่งชาตินนั้ ยุทธศาสตร์ดา้ นคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และอาหารศึกษาสัมพันธ์กบั ประเด็น
ความปลอดภัยของอาหารและสินค้าเกษตรทีเ่ ป็นอาหารภายใต้ประชาคมอาเซียน ขณะนีค้ ณะกรรมการฯ เริม่
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยการทำ�งานของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ นอกจากนี้ แต่ละหน่วยงานจะมี
ยุทธศาสตร์การดำ�เนินงานของตนเอง ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับภาพรวมของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ และ
ตามบทบาทหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติที่หน่วยงานรับผิดชอบ
จากประเด็นภายใต้การค้าระหว่างประเทศ และผลกระทบต่อสุขภาพจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ซึ่งมีเป้าหมายความเป็นหนึ่งเดียว มีการเคลื่อนย้ายของสินค้าที่สะดวกขึ้น จึงทำ�ให้มีการนำ�เข้าและส่งออก
อาหารและสินค้าเกษตรทีเ่ ป็นอาหารมากขึน้ มีโอกาสทีอ่ าหารทีไ่ ม่ปลอดภัยปะปนเข้ามาเพิม่ ขึน้ ในขณะเดียวกัน
การทีจ่ ะทำ�ให้เกิดอาหารทีป่ ลอดภัยนัน้ ต้องประกอบไปด้วย การศึกษาความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดอาหารไม่ปลอดภัย
การสร้าง / พัฒนาระบบทีจ่ ะช่วยการตรวจสอบเพือ่ ประเมินความเสีย่ ง ป้องกันความไม่ปลอดภัย ผูผ้ ลิตและ
ผู้บริโภคทราบและตระหนักถึงความเสี่ยงและปัญหาความไม่ปลอดภัยเหล่านั้น และตระหนักถึงการผลิต
อาหารคุณภาพและมีความปลอดภัย ผู้บริโภคมีโอกาสเรียนรู้และมีความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและความ
ไม่ปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ส่งเสริมให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจ มีวิจารณญาณและความสามารถ
ที่จะเลือกอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยเพื่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน โดยเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง
จากการลงมือปฏิบัติ และการมีข้อมูลที่สามารถช่วยให้ติดตามปัญหาและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
ถูกต้อง และใช้ประโยชน์ได้อย่างทันท่วงที
จึงนำ�ไปสูก่ ารมีมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ มติการพัฒนากลไกและกระบวนการ
ที่สามารถรับมือผลกระทบด้านสุขภาพจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอาหารและสินค้าเกษตร
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ขอให้คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ หน่วยงานที่กำ�กับดูแล และหน่วยงานที่ส่งเสริม
สนับสนุนด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารและสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร กำ�หนดให้มีนโยบาย
และแผนดำ�เนินงานที่ชัดเจนเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนี้
ข้อ ๑.๑ เพิ่มความเข้มข้นของมาตรการในการตรวจสอบกำ�กับดูแล โดยการพัฒนาระบบ
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การตรวจสอบกำ�กับดูแล เพิ่มจุดตรวจสอบอาหารและสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารที่ผลิตและนำ�เข้า  และเพิ่ม
ความถีแ่ ละความครอบคลุมในการตรวจสอบให้สอดคล้องกับระดับความเสีย่ งตลอดห่วงโซ่อาหารในสินค้านัน้
ข้อ ๑.๒ เพิ่มการลงทุนและสนับสนุนขีดความสามารถของบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญร่วมถึงการ
พัฒนาทักษะทางภาษา เพิม่ สมรรถนะห้องปฏิบตั กิ าร ตลอดจนการจัดหาเครือ่ งมืออุปกรณ์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพ
ทันสมัยอย่างเพียงพอและกระจายทั่วถึง
ข้อ ๑.๓ ในการตัง้ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำ�งานต่างๆ ทุกระดับทีเ่ กีย่ วข้อง
กับความปลอดภัยอาหาร ให้ค�ำ นึงถึงการจัดให้มผี แู้ ทนภาคประชาสังคมทีเ่ ป็นองค์กรผูบ้ ริโภค ผูแ้ ทนชุมชน
นักวิชาการ และ ผูแ้ ทนจากภาคเอกชน ร่วมเป็นองค์ประกอบในสัดส่วนทีเ่ ท่ากัน ทัง้ นีก้ ารคัดเลือกทุกภาคส่วน
ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
ข้อ ๑.๔ พัฒนาระบบการวิเคราะห์ความเสีย่ ง ด้านความปลอดภัยอาหาร คุณภาพและมาตรฐาน
ของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับสากล
ข้อ ๒ ขอให้หน่วยงานทีต่ รวจสอบ กำ�กับดูแลการผลิต นำ�เข้าอาหารและสินค้าเกษตรทีเ่ ป็นอาหาร
รวมถึงผูผ้ ลิตอาหารและสินค้าฯ ดังกล่าวให้ความสำ�คัญกับระบบการประกันคุณภาพตามมาตรฐานทีเ่ หมาะสม
ได้แก่ หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หลักการปฏิบัติทางการผลิตที่ดี ระบบการวิเคราะห์อันตรายและ
จุดวิกฤตทีต่ อ้ งควบคุม เพือ่ รับประกันความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค ทัง้ นีใ้ ห้รวมถึง ระบบการตรวจสอบสินค้า
หรือใบรับรองจากแหล่งผลิตต้นทางในประเทศที่ผลิต และกระบวนการผลิตอาหารฮาลาล
ข้อ ๓ ขอให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พัฒนากลไกเพื่อบูรณาการข้อมูลความปลอดภัยด้านอาหาร ให้เป็นเอกภาพ
ทันต่อสถานการณ์ เข้าถึงได้งา่ ย และต้องมีการเชือ่ มโยงข้อมูลความปลอดภัยของอาหารในกลุม่ ประเทศอาเซียน
เพื่อการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ต่อสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้ความรู้แก่ผู้บริโภค เช่น ความรู้เกี่ยวกับฉลากอาหาร
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ และบริโภคได้อย่างปลอดภัย
ข้อ ๔ ขอให้กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการอาหาร
ปลอดภัยในระดับพื้นที่ หรือทบทวน หรือจัดให้มีระบบ กลไกการพัฒนากระบวนการ รวมทั้งจัดทำ�แผน
ยุทธศาสตร์ที่สามารถรับมือผลกระทบด้านสุขภาพจากอาหารและสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร โดยคำ�นึงถึง
บริบทด้านวัฒนธรรม ศาสนา ในพืน้ ที่ เช่น อาหารฮาลาล จากการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน โดยให้มสี ว่ นร่วม
จากผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การคัดเลือกต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
เป็นธรรม รวมทั้งมีการกำ�กับติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
ในกรณีที่มีความจำ�เป็นต้องทำ�งานระหว่างจังหวัด ขอให้มีกลไกการทำ�งานในรูปแบบกลุ่มจังหวัด
ตามความเหมาะสม
ข้อ ๕ ขอให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย และหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรชุมชนในท้องถิน่ ให้ความสำ�คัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจยั
ผลกระทบจากการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับความปลอดภัยด้านอาหารและสินค้าเกษตร
ที่เป็นอาหาร ทั้งทางด้าน สุขภาพ วิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ศาสนา และวัฒนธรรม
รวมถึงการเผยแพร่ไปยังหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
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ข้อ ๖ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขีดความสามารถ และพัฒนาให้เกษตรกรผู้ผลิตอาหารและ
สินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร สามารถตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน ความปลอดภัยได้ด้วยตนเอง
ข้อ ๗ ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๖
๒.๘.๒ ความก้าวหน้าการดำ�เนินงาน
มติการพัฒนากลไกและกระบวนการทีส่ ามารถรับมือผลกระทบด้านสุขภาพจากการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
โดยเฉพาะอาหารและสินค้าเกษตร เป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่ได้รับฉันทามติเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ และมีความก้าวหน้าการดำ�เนินงานตามลำ�ดับ ได้แก่
●● มติ

คสช. เมือ่ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ เห็นชอบ มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๕ พ.ศ.
๒๕๕๕ และมอบหมายให้ ๑) เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแจ้งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๕ ให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อพิจารณาดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่
เห็นสมควรต่อไป และ ๒) มอบคณะกรรมการขับเคลือ่ นติดตามการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
(คมส.) พิจารณาแสวงหาวิธกี ารผลักดันและขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๕ เพือ่ ให้บรรลุผล
ตามควรแก่กรณี หากเห็นว่ามติใดสมควรเสนอให้ คสช. พิจารณา ให้เสนอ คสช. พิจารณาต่อไป
●● สำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

(มกอช.) ในฐานะเลขานุการของด้านการ
จัดทำ�มาตรฐาน ร่วมกับทางอาเซียน ได้พยายามจัดทำ�มาตรฐานของอาเซียนขึน้ มาเช่นมาตรฐานของด้านพืชสวน
หรือด้านความปลอดภัยได้ท�ำ asean MRL ซึง่ ตอนนีก้ �ำ หนดค่าประมาณ ๘๐๐ กว่าค่าแล้ว นอกจากนี้ มกอช.
ในฐานะได้ถูกมอบหมายให้ทำ� asean food setting network ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งทางเว็บไซต์ ที่สามารถ
แลกเปลี่ยนความรู้หรือสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับด้านอาหารในอาเซียนขึ้น ได้เริ่มดำ�เนินงานประมาณ
๓ ปีที่แล้วเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
●● กระทรวงพาณิชย์

ได้ทำ�กลไกการส่งเสริมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทยใน ๔ ด้าน ประกอบด้วย
การพัฒนาผู้ประกอบการ การขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ การสร้างมูลค่าสินค้า  และการสนับสนุน
สร้างสิง่ อำ�นวยความสะดวกทางการค้า  นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยงั เป็นหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับมาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures - SPS) เน้นส่วนของสินค้านำ�เข้า 
มีการกำ�หนดมาตรการของไทยและดำ�เนินการขึ้นทะเบียนหรือรับรองโดยกรมการค้าต่างประเทศ รวมทั้ง
ศึกษามาตรการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้าน SPS
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๒.๘.๓ การดำ�เนินงานตามมติรายข้อ
ข้อ ๑ ขอให้คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ หน่วยงานทีก่ �ำ กับดูแล และหน่วยงานทีส่ ง่ เสริม
สนับสนุนด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารและสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร กำ�หนดให้
มีนโยบายและแผนดำ�เนินงานที่ชัดเจน เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ดังนี้
ข้อ ๑.๑ เพิม่ ความเข้มข้นของมาตรการในการตรวจสอบกำ�กับดูแล โดยการพัฒนาระบบ
การตรวจสอบกำ�กับดูแล เพิ่มจุดตรวจสอบอาหารและสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารที่ผลิตและนำ�เข้า 
และเพิม่ ความถีแ่ ละความครอบคลุมในการตรวจสอบให้สอดคล้องกับระดับความเสีย่ งตลอดห่วงโซ่
อาหารในสินค้านั้น
ข้อ ๑.๒ เพิ่มการลงทุนและสนับสนุนขีดความสามารถของบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญร่วมถึง
การพัฒนาทักษะทางภาษา เพิม่ สมรรถนะห้องปฏิบตั กิ าร ตลอดจนการจัดหาเครือ่ งมืออุปกรณ์ทมี่ ี
ประสิทธิภาพ ทันสมัยอย่างเพียงพอและกระจายทั่วถึง
ข้อ ๑.๓ ในการตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำ�งานต่างๆ ทุกระดับ
ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอาหาร ให้คำ�นึงถึงการจัดให้มีผู้แทนภาคประชาสังคมที่เป็นองค์กร
ผู้บริโภค ผู้แทนชุมชน นักวิชาการ และ ผู้แทนจากภาคเอกชน ร่วมเป็นองค์ประกอบในสัดส่วน
ที่เท่ากัน ทั้งนี้การคัดเลือกทุกภาคส่วน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
ข้อ ๑.๔ พัฒนาระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยง ด้านความปลอดภัยอาหาร คุณภาพและ
มาตรฐานของประเทศไทยให้ทัดเทียมกับสากล
ข้อ ๒ ขอให้หน่วยงานทีต่ รวจสอบ กำ�กับดูแลการผลิต นำ�เข้าอาหารและสินค้าเกษตรทีเ่ ป็น
อาหาร รวมถึงผู้ผลิตอาหารและสินค้าฯดังกล่าวให้ความสำ�คัญกับระบบการประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานที่เหมาะสม ได้แก่ หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี หลักการปฏิบัติทางการผลิตที่ดี
ระบบการวิเคราะห์อนั ตรายและจุดวิกฤตทีต่ อ้ งควบคุม เพือ่ รับประกันความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค
ทั้งนี้ให้รวมถึง ระบบการตรวจสอบสินค้าหรือใบรับรองจากแหล่งผลิตต้นทางในประเทศที่ผลิต
และกระบวนการผลิตอาหารฮาลาล
ข้อ ๓ ขอให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลัก
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พัฒนากลไกเพื่อบูรณาการข้อมูลความปลอดภัยด้านอาหาร
ให้เป็นเอกภาพ ทันต่อสถานการณ์ เข้าถึงได้งา่ ย และต้องมีการเชือ่ มโยงข้อมูลความปลอดภัยของ
อาหารในกลุม่ ประเทศอาเซียน เพือ่ การเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน รวมทัง้
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่อสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้ความรู้แก่
ผูบ้ ริโภค เช่น ความรูเ้ กีย่ วกับฉลากอาหาร เพือ่ ให้ประชาชนมีความรู้ และบริโภคได้อย่างปลอดภัย
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ความก้าวหน้า
สำ�นักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ในฐานะเลขานุการของด้านการจัดทำ�
มาตรฐาน ร่วมกับทางอาเซียน ได้พยายามจัดทำ�มาตรฐานของอาเซียนขึ้นมาเช่นมาตรฐานของด้านพืชสวน
หรือด้านความปลอดภัยได้ท�ำ asean MRL ซึง่ ตอนนีก้ �ำ หนดค่าประมาณ ๘๐๐ กว่าค่าแล้ว นอกจากนี้ มกอช.
ในฐานะได้ถูกมอบหมายให้ทำ� asean food setting network ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งทางเว็บไซต์ ที่สามารถ
แลกเปลี่ยนความรู้หรือสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับด้านอาหารในอาเซียนขึ้น ได้เริ่มดำ�เนินงานประมาณ
๓ ปีที่แล้วเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ข้อ ๔ ขอให้กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดแต่งตัง้ คณะกรรมการอาหาร
ปลอดภัยในระดับพื้นที่ หรือทบทวน หรือจัดให้มีระบบ กลไกการพัฒนากระบวนการ รวมทั้งจัด
ทำ�แผนยุทธศาสตร์ทสี่ ามารถรับมือผลกระทบด้านสุขภาพจากอาหารและสินค้าเกษตรทีเ่ ป็นอาหาร
โดยคำ�นึงถึงบริบทด้านวัฒนธรรม ศาสนา ในพื้นที่ เช่น อาหารฮาลาล จากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยให้มีส่วนร่วมจากผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การคัด
เลือกต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม รวมทั้งมีการกำ�กับติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
ในกรณีที่มีความจำ�เป็นต้องทำ�งานระหว่างจังหวัด ขอให้มีกลไกการทำ�งานในรูปแบบกลุ่ม
จังหวัดตามความเหมาะสม
ข้อ ๕ ขอให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย และหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชนในท้องถิ่น ให้ความสำ�คัญในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษาวิจัยผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอด ภัยด้านอาหารและสินค้าเกษตรทีเ่ ป็นอาหาร ทัง้ ทางด้าน สุขภาพ วิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม ศาสนา และวัฒนธรรม รวมถึงการเผยแพร่ไปยังหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง
เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
ข้อ ๖ ขอให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเพิม่ ขีดความสามารถ และพัฒนาให้เกษตรกรผูผ้ ลิตอาหาร
และสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร สามารถตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน ความปลอดภัยได้ด้วย
ตนเอง
ความก้าวหน้า
กระทรวงพาณิชย์ ได้ทำ�กลไกการส่งเสริมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทยใน ๔ ด้าน ประกอบด้วยการ
พัฒนาผู้ประกอบการ การขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ การสร้างมูลค่าสินค้า  และการสนับสนุนสร้าง
สิ่งอำ�นวยความสะดวกทางการค้า  นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measures - SPS) เน้นส่วนของสินค้านำ�เข้า 
มีการกำ�หนดมาตรการของไทยและดำ�เนินการขึ้นทะเบียนหรือรับรองโดยกรมการค้าต่างประเทศ รวมทั้ง
ศึกษามาตรการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการด้าน SPS
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ข้อ ๗ ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๖
ได้จัดให้มีการรายงานต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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๒.๙ มติการจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที
๒.๙.๑ สถานการณ์ความเป็นมา
ไอทีมคี วามสำ�คัญมากในสังคมปัจจุบนั และมีแนวโน้มทีส่ �ำ คัญมากยิง่ ขึน้ สามารถเข้าถึงได้งา่ ยตลอด
๒๔ ชั่วโมง อีกทั้งได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประจำ�วันของเด็ก ผ่านการเรียนการสอนในโรงเรียน
การเป็นเครือ่ งมือสือ่ สารกับผูค้ น และกิจกรรมการเล่นเพือ่ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมคอมพิวเตอร์ เกมออนไลน์
การสื่อสารออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือแบบพกพา 
(ทัง้ โน้ตบุค๊ และแท็บเล็ต) หรือ แม้กระทัง่ โทรศัพท์มอื ถือ. เด็กจำ�นวนมากใช้เวลากับสือ่ ไอทีหลายชัว่ โมงต่อวัน
ซึง่ นานกว่ากิจกรรมการเล่นอืน่ ๆ การเรียนหนังสือ หรือแม้แต่การนอน ทำ�ให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของเด็ก
และยังมีผลเสียอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดเป็นการเสพติดเกมหรืออินเทอร์เน็ต
หากได้รับหรือใช้สื่อไอทีที่เป็นอันตรายต่อเด็ก
เด็กไทยใช้เวลาเล่นเกมคอมพิวเตอร์ (เกม) มาก ๑) ศิริไชย หงษ์สงวนศรี และคณะ ได้ศึกษาการ
เล่นเกมของนักเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ พบว่าร้อยละ ๘๕ เคยเล่นเกม ร้อยละ ๒๔ เล่นเกมมากกว่า
๔ วันต่อสัปดาห์ และร้อยละ ๑๑ เล่นเกมทุกวัน ส่วนใหญ่ใช้เวลาเล่นเกมประมาณ ๓ ชั่วโมงต่อครั้ง
ดังนั้น ธุรกิจด้านเกมออนไลน์ในประเทศไทยที่มีกลุ่มเด็กและวัยรุ่นเป็นเป้าหมายหลัก จึงเติบโต
อย่างรวดเร็วมาก ในปัจจุบันเด็กสามารถเล่นเกมชนิดเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายได้ทั้งจากคอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ และเครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่าตลาดเกมออนไลน์ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกปี
ภาวะเสพติดเกม และเสพติดอินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชนไทย เป็นปัญหาที่อยู่ในขั้นวิกฤติ
ทวีความรุนแรงมาโดยตลอด และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอีก. ปัจจุบันประมาณว่า  ร้อยละ ๑๐ - ๑๕ ของ
เด็กนักเรียนเสพติดเกมหรืออินเทอร์เนต มีแนวโน้มว่าในปี ๒๕๕๖ นี้ สมาคมจิตแพทย์อเมริกันจะกำ�หนด
ภาวะติดเกมและอินเทอร์เน็ตให้เป็นความเจ็บป่วยด้วย “โรคเสพติดเกม” และ “โรคเสพติดอินเทอร์เนต”
กำ�หนดการวินิจฉัยผู้เสพติดไว้ ๔ ลักษณะ คือ ๑) ผู้ที่ใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อครั้ง ในการเล่นเกมหรือ
อินเทอร์เน็ต จนทำ�ให้ขาดความกระตือรือร้นในการทำ�งาน ๒) ผู้ที่ต้องเพิ่มการใช้ขึ้นเรื่อยๆ เช่น เพิ่มเวลา 
เพิ่มความซับซ้อนของเกม เพิ่มความสามารถของเครื่อง ๓) ผู้ที่ไม่สามารถควบคุมตนเองให้หยุดเล่นได้
หากเล่นไม่ได้หรือถูกห้ามจะรู้สึกหงุดหงิด กระวนกระวายหรือมีอาการทางกายจากความเครียด หรือโกรธ
มีพฤติกรรมทำ�ร้ายผู้ขัดขวางการเล่น และ ๔) ผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อตนเองหลายด้านจากการเล่นเกมหรือ
อินเทอร์เน็ต เช่น ผลเสียต่อสุขภาพ การแยกตัวออกจากครอบครัวและสังคม หรือ การมีปญ
ั หาพฤติกรรม
เช่น โกหก ขโมย ก้าวร้าว หนีเรียน หนีออกจากบ้าน เป็นต้น
ผลเสียจากการเสพติดเกมและเสพติดอินเทอร์เนตมีมากมาย ทั้งต่อร่างกาย จิตใจ และพัฒนาการ
เช่น ทำ�ให้เกิดการบาดเจ็บของข้อต่อ เส้นเอ็น ส่งผลให้เกิดอาการปวดข้อ ปวดเกร็งกล้ามเนื้อ โรคนิ้วติด
และอาจทำ�ให้สายตาพร่ามัวและปวดศีรษะได้ การขาดการออกกำ�ลังกาย ขาดโอกาสการเรียนรู้กิจกรรมอื่น
เบือ่ หน่ายการเรียนมีบคุ ลิกภาพแยกตัว และอาจนำ�ไปสูก่ ารล่อลวงทำ�ให้ถกู ทำ�ร้ายทางร่างกาย หรือทางเพศ
รวมถึงมีรายงานการตายจากการเล่นเกมติดต่อกันหลายชั่วโมง
เนื่องจากคนส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงภัยที่ซ่อนเร้นอยู่ในการเล่นเกมและการใช้อินเทอร์เนตดังนั้น
การป้องกันและการรักษาเด็กติดเกม จึงเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งมีการจัดการและเผยแพร่ความรูเ้ พือ่ นำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ให้แก่ผู้ปกครอง และประชาชนที่มีหน้าที่ดูแลเด็ก เช่น ครู พี่เลี้ยงในสถานดูแลเด็กปฐมวัย
เด็กและเยาวชนเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาโดยตรง ต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการป้องกัน
ได้รบั ความรูเ้ รือ่ งเท่าทันสือ่ การป้องกันตนเองจากภัยไอที การพัฒนาแกนนำ�เพือ่ ขยายผลในการดูแลน้องๆ
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หรือเด็กและเยาวชนในชุมชน สังคม รวมถึงการมีส่วนในการเรียกร้องเกม อินเทอร์เน็ต และร้านเกมที่ดี
สำ�หรับพวกเขา การเฝ้าระวังและการแจ้งปัญหา และการได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ให้สามารถสร้างสื่อ
เช่น เกม หรือเนื้อหาบนโลกไอทีที่เป็นประโยชน์ และสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของเด็กเอง
มติ มีดังนี้
ข้อ ๑ ขอให้สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ข้อ ๑.๑ ส่งเสริม สนับสนุน ร่วมดำ�เนินการ และติดตามการดำ�เนินงานของ “คณะกรรมการ
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ” เพื่อเร่งรัดการดำ�เนินการตามจุดมุ่งหมายของคณะกรรมการฯ
คือ “ขจัดสื่อร้าย ขยายสื่อดี สร้างภูมิคุ้มกัน และ พัฒนาปรับปรุงกฎหมายด้านสื่อให้มีความทันสมัย”
ข้อ ๑.๒ ร่วมกันดูแล ติดตาม และประเมินผลนโยบายการแจกคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแก่นกั เรียน
เพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า  และมีการดูแลป้องกันผลเสียต่อเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ

ข้อ ๒ ขอให้กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาสือ่ ปลอดภัยและสร้างสรรค์

ข้อ ๒.๑ ร่วมกับสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นแกนประสาน
การดำ�เนินการแบบสหสาขาระดับชาติ เพื่อรวบรวมข้อมูลวิชาการ งานวิจัย องค์ความรู้ ระเบียบปฏิบัติ
กฎหมาย และการดำ�เนินการของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวกับ “เด็กไทยกับไอที” อันจะนำ�ไปสู่ทิศทางการ
ดำ�เนินการและการติดตามผลอย่างบูรณาการ การเผยแพร่ความรู้และทำ�ความเข้าใจร่วมกัน ให้เสร็จสิ้น
ภายในปี ๒๕๕๖
ข้อ ๒.๒ ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
และผู้ประกอบการด้านไอที พัฒนากระบวนการทางเทคโนโลยี และดำ�เนินการใช้ในการควบคุมการใช้
อินเทอร์เน็ตและการเล่นเกมของเด็ก โดยขอให้ กสทช. สนับสนุนงบประมาณจากกองทุน กสทช.
ข้อ ๒.๓ มอบหมายสำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัด ดำ�เนินการร่วมกับ คณะอนุกรรมการพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สำ�นักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หน่วยงานในสังกัดสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
ผู้ประกอบการด้านไอที สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และโรงเรียน พัฒนาและควบคุมการดำ�เนินการ
ร้านเกม / อินเทอร์เน็ต ให้เป็นสถานที่ปลอดภัย สร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับเด็ก เยาวชนและครอบครัว
อย่างครอบคลุมทั่วถึง
ข้อ ๒.๔ ร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น อปท. ผูป้ ระกอบการด้านไอที สมาชิก
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นประจำ�ปี เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามากำ�หนดทิศทาง
การดำ�เนินงานร่วมกัน
ข้อ ๒.๕ ร่วมกับสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง สนับสนุนการจัดตัง้
สภาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ข้อ ๓ ขอให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ กสทช. ประสานงานกับ อปท. สมาคม
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วิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการด้านไอที และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๓.๑ จัดทำ� เผยแพร่ และสนับสนุน แนวทางและคำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ปกครอง ครู และ
ชุมชนเกี่ยวกับการใช้สื่อไอที เล่นเกม และอินเทอร์เน็ต ที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน รวมถึงข้อเสียและ
อันตรายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ตลอดจนการป้องกันและการวินจิ ฉัยเด็กทีอ่ าจมีปญ
ั หาจากการใช้ไอทีและเด็กติดเกม
ข้อ ๓.๒ พัฒนาวิธีการและกระบวนการบำ�บัดเด็กติดเกม / อินเทอร์เน็ต ตามบริบทของสังคม
ไทยโดยคำ�นึงถึงมิติด้านสมาธิและจิตใจ และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนในรูปแบบสหวิชาชีพ
ข้ อ ๔ ขอให้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารประสานงานกั บ กสทช. กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย(โดย อปท.) สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เครือข่ายผูป้ กครอง
ในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เครือข่ายครอบครัวในชุมชน เครือข่ายเด็กและเยาวชน
สภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายองค์กรด้านคนพิการ เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการด้านไอที
ร่วมกำ�หนดมาตรการและดำ�เนินการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน ในการเฝ้าระวัง ดูแล
ป้องกันส่งเสริมสนับสนุนและแก้ปัญหา โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้การใช้ไอทีอย่างสร้างสรรค์สำ�หรับเด็ก
และเยาวชน
ข้อ ๕ ขอให้กระทรวงมหาดไทย (โดย อปท.) ร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สสส. สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัด สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด
สำ�นักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัด โรงเรียน วัดและศาสนสถานอื่น และชุมชน
จัดหาพื้นที่และกิจกรรมที่เหมาะสมสำ�หรับเด็กและเยาวชนทั้ง ภายในอาคารและกลางแจ้ง เพื่อให้เด็ก
และเยาวชนใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์ ได้ทำ�ความดีและมีความภูมิใจในตนเอง มีการพัฒนาการใช้ไอที
ในทางที่เหมาะสมสร้างสรรค์และใช้คอมพิวเตอร์ทำ�งานนอกเวลาอย่างปลอดภัย
ข้ อ ๖ ขอให้ ค ณะกรรมการคุ้ ม ครองเด็ ก แห่ ง ชาติ และคณะกรรมการคุ้ ม ครองเด็ ก จั ง หวั ด
ดำ�เนินการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัยอันตรายจากไอที โดยใช้แนวทาง
การดำ�เนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเด็ก เยาวชน
และครอบครัวในพื้นที่
ข้อ ๗ ขอให้ส�ำ นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เป็นกลไกหลักในการกำ�หนดมาตรการ และดำ�เนินการวิเคราะห์เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาและ
ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย ในการควบคุมกำ�กับดูแลธุรกิจเกมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต รวมทั้ง
ติดตามและประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชน
ข้อ ๘ ขอให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั สถาบันการศึกษา ฯลฯ สนับสนุนการศึกษา
วิจัยเพื่อประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและพัฒนาการของเด็กและเยาวชน จากนโยบายสาธารณะด้านไอที
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ข้อ ๙ ขอให้ กสทช. มีบทบาทสนับสนุนและประสานหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดการพัฒนาสื่อ
สร้างสรรค์สำ�หรับเด็กและเยาวชน ในด้านของสื่อกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ สื่อไอทีและสื่อประเภทอื่นๆ
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
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ข้อ ๑๐ ขอให้สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ข้อ ๑๐.๑ ร่วมกับภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องเช่น กองทุน กสทช. กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนและส่งเสริมการดำ�เนินงานที่
ทำ�ให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ได้รับประโยชน์และปลอดภัยจากการใช้ไอที รวมทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์
ทดแทนอย่างต่อเนือ่ งทันต่อการเปลีย่ นแปลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การร่วมดำ�เนินการในระดับพืน้ ทีแ่ บบบูรณาการ
ข้อ ๑๐.๒ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการใช้สื่อไอทีอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ในเด็ก
เยาวชน และครอบครัว ให้ครอบคลุมทุกระดับ
ข้ อ ๑๑ ขอให้ สำ � นั ก นายกรั ฐ มนตรี แ ละทุ ก หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งรายงานผลประจำ � ปี และ
ประชาสัมพันธ์การดำ�เนินงานเรื่องเด็กไทยกับไอที ให้ประชาชนรับทราบอย่างกว้างขวางในทุกระดับ
ข้อ ๑๒ ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๖
๒.๙.๒ สถานการณ์ความเป็นมา
มติการจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที เป็นมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ที่ได้รับฉันทามติเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และมีความก้าวหน้าตามลำ�ดับ ได้แก่
●● มติ

คสช. เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๕๕ และมอบหมายให้ ๑) เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแจ้งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๕ ให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อพิจารณาดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่
เห็นสมควรต่อไปและ ๒) มอบคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ (คมส.) พิจารณาแสวงหาวิธกี ารผลักดันและขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ที่ ๕ เพือ่ ให้
บรรลุผลตามควรแก่กรณี หากเห็นว่ามติใดสมควรเสนอให้ คสช. พิจารณา ให้เสนอ คสช. พิจารณาต่อไป
่ ปลอดภัยและสร้างสรรค์
●● คำ�สัง่ คณะอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนสือ

(ภายใต้ในคณะกรรมการ
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ) ที่ ๑ / ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่งตั้ง
คณะทำ�งานจัดการข้อมูลประเด็นสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ “กรณีเด็กไทยกับไอที” โดยมี ศ.เกียรติคุณ
พญ. สยมพร ศิรนิ าวิน เป็นประธานคณะทำ�งาน กรรมการจากคณะกรรมการพัฒนาสือ่ ปลอดภัยฯ ร่วมเป็น
รองประธานและมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นทีมเลขานุการคณะทำ�งาน โดยได้มกี ารประชุมปรึกษาหารือ เรือ่ ง
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่าด้วยการจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัว
๒๔ ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ.
ห้องประชุมสุชน ๒ ชั้น ๒ อาคารสุขภาพแห่งชาติ สำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (โดย สสช.)
●● การประชุมคณะทำ�งานจัดการข้อมูลประเด็นสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

“กรณีเด็กไทยกับไอที”
ครัง้ ที่ ๑ เมือ่ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ กระทรวงวัฒนธรรม และ ครัง้ ที่ ๒ เมือ่ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม
๒๕๕๖ ณ กระทรวงวัฒนธรรม
●● ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนมติฯ

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
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●● คณะทำ�งานฯ

จัดทำ�คู่มือคำ�แนะนำ�สำ�หรับประชาชนเรื่องการเล่นเกมคอมพิวเตอร์และการ
ใช้อินเตอร์เน็ตของเด็กและวัยรุ่น
่ ขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประเด็น
●● การสัมมนาวิชาการเครือข่ายคนทำ�งานเพือ

“เด็กไทย
กับไอที” เมือ่ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ อาคารศูนย์การเรียนรูอ้ าคาร D องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) ถนนวิภาวดีรังสิตหลักสี่กรุงเทพมหานครวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการด้านไอทีที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนและร่วมกันเสนอ
มาตรการ / แนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาการใช้ไอทีทไี่ ม่เหมาะสมและในการเสริมสร้างการใช้ไอทีในเชิง
สร้างสรรค์โดยกำ�หนดหัวข้อย่อยสำ�หรับการสัมมนาเป็น ๓ ประเด็นประกอบด้วย ๑) นโยบายสาธารณะ
ด้านไอทีกับการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน : กรณีการแจกแท็บเล็ตและแลปท็อป ๒) ไอทีกับผลกระทบ
ต่อเด็กและครอบครัวและ๓) พื้นที่สาธารณะกับการให้บริการด้านไอที : กรณีร้านเกม / อินเทอร์เน็ต
●● เมื่ อ วั นที่

๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ
(HiTAP) ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ท�ำ การศึกษาโครงการอนาคตไทย เพือ่ สร้างเสริม
สุขภาวะเด็กอายุ ๖ - ๒๕ ปี พบว่า  ปัญหาสุขภาพใหญ่ทสี่ ง่ ผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนไทย ได้แก่ ปัญหา
ท้องในวัยรุ่นและติดเชื้อระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ ปัญหาความรุนแรงในเด็ก และปัญหาสุขภาพจิตในเด็ก
และเยาวชน พร้อมทั้งได้เสนอข้อเสนอเชิงนโยบายในเรื่องปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและเยาวชนคือ รัฐบาล
ควรกำ�หนดปัญหาเรือ่ งนีใ้ ห้เป็นวาระแห่งชาติและกำ�หนดหน่วยงานรับผิดชอบเพราะปัญหาเด็กติดเกมระดับชาติ
เพือ่ ให้ก�ำ หนดนิยาม เกณฑ์การวินจิ ฉัยว่าเวลาทีเ่ ด็กเล่นเกมเท่าไรจึงเรียกว่าติดเกม และเฝ้าระวังประเมินผล
เพื่อสร้างองค์ความรู้และสื่อสารสังคมเพื่อสร้างความตระหนัก
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ข้อ ๒ ขอให้กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์แห่งชาติ
ข้อ ๒.๑ ร่วมกับสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เป็นแกน
ประสานการดำ�เนินการแบบสหสาขาระดับชาติ เพื่อรวบรวมข้อมูลวิชาการ งานวิจัย องค์ความรู้
ระเบียบปฏิบตั ิ กฎหมาย และการดำ�เนินการของภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับ “เด็กไทยกับไอที” อัน
จะนำ�ไปสูท่ ศิ ทางการดำ�เนินการและการติดตามผลอย่างบูรณาการ การเผยแพร่ความรูแ้ ละทำ�ความ
เข้าใจร่วมกัน ให้เสร็จสิ้นภายในปี ๒๕๕๖
ข้อ ๒.๒ ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) และผู้ประกอบการด้านไอที พัฒนากระบวนการทางเทคโนโลยี และดำ�เนินการใช้ในการ
ควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตและการเล่นเกมของเด็ก โดยขอให้ กสทช. สนับสนุนงบประมาณจาก
กองทุน กสทช.
ข้อ ๒.๓ มอบหมายสำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัด ดำ�เนินการร่วมกับ คณะอนุกรรมการ
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สำ�นักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หน่วยงานในสังกัดสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ เครือข่าย
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค ผูป้ ระกอบการด้านไอทีสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และโรงเรียน พัฒนาและ
ควบคุมการดำ�เนินการร้านเกม / อินเทอร์เน็ต ให้เป็นสถานทีป่ ลอดภัย สร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับ
เด็ก เยาวชนและครอบครัวอย่างครอบคลุมทั่วถึง
ข้อ ๒.๔ ร่วมกับหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น อปท. ผู้ประกอบการด้านไอที
สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จัดให้มเี วทีรบั ฟังความคิดเห็นประจำ�ปี เพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนได้เข้ามา
กำ�หนดทิศทางการดำ�เนินงานร่วมกัน
ข้อ ๒.๕ ร่วมกับสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน
การจัดตั้งสภาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
ความก้าวหน้า
๑. คณะทำ�งานจัดการข้อมูลประเด็นสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ “กรณีเด็กไทยกับไอที” มีการประชุม
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ผลการประชุมกำ�หนดแนวทางรวบรวมและจัดกลุ่มข้อมูล
ดังนี้
๑) ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กไทยและสื่อไอที
สภาพปัญหาเกี่ยวกับตัวเด็กและครอบครัว สถานการณ์ การป้องกันแก้ไข
กลไก มาตรการ แนวทางการขับเคลื่อนทางสังคม กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่จะช่วยในการ
ดูแลเด็ก
การพัฒนาเทคโนโลยีและการใช้เพื่อป้องกันและควบคุม การสร้างภูมิคุ้มกัน
การสร้างเสริมให้เด็กได้ใช้ไอทีให้เกิดประโยชน์
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๒) ข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ การบริการ กระบวนการกำ�กับและส่งเสริม ฯลฯ
โดยอาจส่งข้อมูลทาง internet ทาง e-mail ที่ culture01@hotmail.com หรือ website www. www.dekthai-it.
net
๒. สวทช. ได้ร่วมมือกับหน่วยงาน ส. ๖ หน่วยงาน จัดทำ�ฐานข้อมูลผลงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กไทย
กับไอที โดยมีทีม NECTEC เป็นแกนประสานงาน และได้จัดทำ� website : www.dekthai-it.net เพื่อเป็น
พื้นที่รวบรวมข้อมูลทาง IT โดยออก account และ password แก่สมาชิก ได้เริ่มดำ�เนินการเมื่อวันที่
๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
๓. การสัมมนาวิชาการเครือข่ายคนทำ�งาน เพือ่ ขับเคลือ่ นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประเด็น “เด็กไทย
กับไอที” เมือ่ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ อาคารศูนย์การเรียนรูอ้ าคาร D องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส) ถนนวิภาวดีรังสิตหลักสี่กรุงเทพมหานครวัตถุประสงค์
เพือ่ เป็นเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูผ้ ลงานทางวิชาการด้านไอทีทเ่ี กีย่ วกับเด็กและเยาวชนและร่วมกันเสนอมาตรการ /
แนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาการใช้ไอทีทไี่ ม่เหมาะสมและในการเสริมสร้างการใช้ไอทีในเชิงสร้างสรรค์
โดยกำ�หนดหัวข้อย่อยสำ�หรับการสัมมนาเป็น๓ประเด็นประกอบด้วย ๑) นโยบายสาธารณะด้านไอทีกับการ
เรียนรูข้ องเด็กและเยาวชน : กรณีการแจกแท็บเล็ตและแลปท็อป ๒) ไอทีกบั ผลกระทบต่อเด็กและครอบครัว
และ ๓) พื้นที่สาธารณะกับการให้บริการด้านไอที: กรณีร้านเกม / อินเทอร์เน็ต
๓. กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้พัฒนา
โปรแกรมป้องกันเด็กติดเกมเชิงบวก ชื่อ “เกมเมอร์การ์ด” (Gamer Guard Program) เปิดตัวครั้งแรก
ในการสัมมนา เรือ่ ง “การส่งเสริมการใช้อนิ เทอร์เน็ต และเกมเชิงบวกสำ�หรับเด็กและเยาวชน” ที่ จ.ขอนแก่น
เมือ่ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (หัวหน้าโครงการศึกษาและพัฒนากลไกฯ คือ ผศ. ดร. พงษ์ชยั นิลาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
๔. มี website ทีด่ �ำ เนินการโดยภาคเอกชน เช่น www.SaiJai.net บ. เอเทรียม เทคโนโลยี จำ�กัด (โดย
ดร. พงศกร สายเพ็ชร)
๕. กระทรวงวัฒนธรรมได้ด�ำ เนินการร้านเกมสีขาว และโครงการป้องกันและแก้ไขเด็กติดเกม ๔ ภูมภิ าค
จะจัดเวทีสรุปภาพรวมจากเครือข่ายทั่วประเทศ เมื่อเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
๖. กรุงเทพมหานครฯ จัดระเบียบร้านเกม - อินเทอร์เน็ต โดย สำ�นักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต คุมเข้ม
ปัญหาเด็กติดเกม และแหล่งมัว่ สุม โดย ดร. วัลลภ สุวรรณดี ดร. ผุสดี ตามไท พลตำ�รวจตรีวเิ ชียร สังข์ประไพ
นางนินนาท ชลิตานนท์ - ปลัด กทม. ร่วมกันมอบแนวทาง เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ปัญหาและอุปสรรค
เจ้าหน้าที่ตำ�รวจมีอยู่ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ สามารถสนับสนุนให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการ
ให้ความรู้เกี่ยวกับภัยจากการเล่นเกมอินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสมได้ รวมถึงการออกตรวจร้านเกม ร้าน
อินเทอร์เน็ต ได้พร้อมหน่วยงานอื่นๆ ที่ร้องขอการสนับสนุน แต่ปัญหาที่พบ คือ เจ้าหน้าที่ตำ�รวจยังขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับเงื่อนไขการมีได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการร้านวีดีทัศน์
จึงไม่สามารถตรวจสอบร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ตได้ทันที
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ข้อเสนอแนะ
๑. ควรให้เจ้าหน้าที่ตำ�รวจเป็นฝ่ายสนับสนุนเจ้าหน้าที่วัฒนธรรมจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดระเบียบร้านเกม
๒. ให้มีตราสัญลักษณ์ที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้ปกครองทราบถึงร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัย
๓. มีมาตรการควบคุมเวลาการใช้อนิ เทอร์เน็ตของผูม้ าใช้บริการ ไม่ให้เกินกีช่ วั่ โมงต่อคนต่อวัน ให้อยู่
ในระเบียบข้อบังคับให้มีการบันทึกข้อมูลผู้ใช้บริการในร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต มีบทกำ�หนดโทษชัดเจน
ทางกฎหมาย
ข้อ ๓ ขอให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ กสทช. ประสานงาน
กับ อปท. สมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการด้านไอทีและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๓.๑ จัดทำ� เผยแพร่ และสนับสนุน แนวทางและคำ�แนะนำ�สำ�หรับผู้ปกครอง ครู
และชุมชนเกีย่ วกับการใช้สอื่ ไอที เล่นเกม และอินเทอร์เน็ต ทีเ่ หมาะสมกับเด็กและเยาวชน รวมถึง
ข้อเสียและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนการป้องกันและการวินิจฉัยเด็กที่อาจมีปัญหาจากการ
ใช้ไอทีและเด็กติดเกม
ข้อ ๓.๒ พัฒนาวิธีการและกระบวนการบำ�บัดเด็กติดเกม / อินเทอร์เน็ต ตามบริบทของ
สังคมไทยโดยคำ�นึงถึงมิตดิ า้ นสมาธิและจิตใจ และการมีสว่ นร่วมของผูป้ กครองและชุมชนในรูปแบบ
สหวิชาชีพ
ความก้าวหน้า
๑. สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน่ ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้จดั ทำ� คูม่ อื
โปรแกรมพัฒนาศักยภาพเยาวชนและครอบครัวยุคไซเบอร์ พ.ศ. ...... ขึ้น
๒. คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล ร่วมกับองค์กรภาคีหลายองค์กร ได้ด�ำ เนินการโครงการ Healthy
Gamer ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรอบรมผูป้ กครองเพือ่ แก้ไขปัญหาเด็กติดเกม การจัดทำ� website :
www.healthygamer.net พัฒนาวิธีการเผยแพร่ความรู้และการป้องกันผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet-based
intervention) และ ร่วมกับชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุน่ จัดทำ�คูม่ อื แนวทางและคำ�แนะนำ�สำ�หรับผูป้ กครอง
ครู และชุมชน เกี่ยวกับการใช้สื่อไอที เล่นเกม และอินเทอร์เน็ต ที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน
ปัญหาและอุปสรรค
เด็กติดเกม ส่วนใหญ่มสี าเหตุมาจากผูป้ กครอง ไม่สามารถดูแลและควบคุมเด็กได้โรงเรียนปล่อยเด็ก
เลิกเรียนเร็วกว่าเวลาปกติทผี่ ปู้ กครองทราบ และมีการโดดหนีเรียน โดยผูป้ กครองไม่ทราบ หรือผูป้ กครอง
ทราบแต่ก็ไม่สามารถห้ามปรามได้ หรือคิดว่าฝากไว้ที่ร้านเกม ดีกว่าให้ไปที่อื่น
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ข้อเสนอแนะ
เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจท้องทีต่ า่ งๆ มีความพร้อมหากเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีเ่ กีย่ วข้องขอกำ�ลังสนับสนุนให้ไปช่วย
อำ�นวยความสะดวกในการประชาสัมพันธ์ในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ทัง้ ร้านเกม หรือโรงเรียน โดยการสนับสนุนสือ่ ต่างๆ
จากหน่วยงานที่ร้องขอ
ข้อ ๔ ขอให้กระทรวงศึกษาธิการประสานงานกับ กสทช. กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย (โดย อปท.) สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เครือข่าย
ผู้ปกครองในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เครือข่ายครอบครัวในชุมชน เครือข่าย
เด็กและเยาวชน สภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายองค์กรด้านคนพิการ เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
และผู้ ป ระกอบการด้ า นไอที ร่ ว มกำ � หนดมาตรการและดำ � เนิ นการพั ฒ นาศั ก ยภาพโรงเรี ย น
ครอบครัวและชุมชน ในการเฝ้าระวัง ดูแล ป้องกัน ส่งเสริมสนับสนุนและแก้ปัญหา โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้การใช้ไอทีอย่างสร้างสรรค์สำ�หรับเด็กและเยาวชน
ปัญหาและอุปสรรค
ยังขาดการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น สำ�นักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สำ�นักงานการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นต้น
ข้อ ๕ กระทรวงมหาดไทย (โดย อปท.) ร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
สสส. สำ�นักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด
สำ�นักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัด โรงเรียน วัดและศาสนสถานอื่น
และชุมชน จัดหาพืน้ ทีแ่ ละกิจกรรมทีเ่ หมาะสมสำ�หรับเด็กและเยาวชนทัง้ ภายในอาคารและกลางแจ้ง
เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์ ได้ทำ�ความดีและมีความภูมิใจในตนเอง มี
การพัฒนาการใช้ไอทีในทางทีเ่ หมาะสม สร้างสรรค์และใช้คอมพิวเตอร์ท�ำ งานนอกเวลาอย่างปลอดภัย
ความก้าวหน้า
๑. ในระดับพื้นที่หลายแห่ง ได้ดำ�เนินการควบคุมป้องกันร้านเกมตามนโยบาย และภารกิจของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๒. สำ�นักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีกิจกรรมเสริมเพื่อให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อาทิ
การบวชเณรภาคฤดูร้อน
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ข้อ ๖ ขอให้คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติและคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด
ดำ�เนินการร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัยอันตรายจากไอทีโดยใช้
แนวทางการดำ�เนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖โดยการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายเด็กเยาวชนและครอบครัวในพื้นที่
ข้อ ๗ ขอให้สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกลไกหลักในการกำ�หนดมาตรการ และดำ�เนินการวิเคราะห์เพื่อ
นำ�ไปสูก่ ารพัฒนาและปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย ในการควบคุมกำ�กับดูแลธุรกิจเกมคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต รวมทัง้ ติดตามและประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพือ่ สร้างความ
ปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชน
ปัญหาและอุปสรรค
๑. ยังมีข้อจำ�กัดในกฎหมายควบคุมร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต ได้แก่
๑.๑ พระราชบัญญัติคมุ้ ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ยังไม่สามารถเอาผิดกับผูใ้ ห้บริการเกม ออนไลน์
ทีย่ ยุ ง ส่งเสริม การบริการให้กบั ผูเ้ ล่น(เด็ก) เข้าเล่นเกมเป็นเวลาต่อเนือ่ งหลายชัว่ โมงต่อวันได้ (เพราะเด็ก
สามารถเล่นที่บ้านได้ ควบคุมได้ยาก)
๑.๒ พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ยังไม่สามารถดำ�เนินการกับร้านเกมที่
เป็นเกมออนไลน์ได้ เนือ่ งจากไม่ตอ้ งขอจดทะเบียนเป็นผูป้ ระกอบการตามเงือ่ นไข ในขณะทีเ่ จ้าหน้าทีต่ �ำ รวจ
เคยขอข้อมูลร้านอินเทอร์เน็ตไปยังกระทรวงวัฒนธรรมแล้ว แต่ได้รับคำ�ตอบว่าร้านอินเทอร์เน็ตหรือร้าน
เกมออนไลน์ไม่ได้อยู่ในความควบคุม คือจะควบคุมเฉพาะร้านเกมที่ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบัน
มีน้อยมากเพราะส่วนใหญ่เป็นร้านเกมออนไลน์แล้ว
๑.๓ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ พบว่า  ยังไม่
สามารถดำ�เนินคดีกับร้านเกมออนไลน์ในฐานความผิดเป็นผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ตไม่จัดเก็บข้อมูลจราจร
ทางคอมพิวเตอร์ เพราะจะดำ�เนินคดีได้กต็ อ่ เมือ่ มีการกระทำ�ความผิดตามกฎหมายคอมพิวเตอร์กอ่ นแล้วจึง
มาตรวจสอบเอาผิดกับผู้ให้บริการ ซึ่งหมายความว่าหากยังไม่พบการกระทำ�ความผิดใดก่อนจะไม่สามารถ
เข้าไปตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ได้
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรแก้ไขกฎหมาย พระราชบัญญัตคิ อมพิวเตอร์ฯ ให้ควบคุมผูใ้ ห้บริการทีเ่ ป็นบริษทั เกมออนไลน์
การลงทะเบียนผู้เล่นที่จำ�กัดอายุ จำ�กัดเวลาเข้าเล่นต่อวันต่อชั่วโมงต่อผู้เล่น และมีบทลงโทษ
๒. ควรแก้ไขกฎหมาย พระราชบัญญัตคิ อมพิวเตอร์ฯ เรือ่ งให้สามารถตรวจสอบข้อมูลผูใ้ ช้บริการและ
เวลาการใช้บริการได้ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องรอให้มีการกระทำ�ความผิดอื่นเกิดขึ้นก่อน
และมีบทลงโทษ
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๓. สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ เสนอว่าควรมีการพัฒนาโปรแกรมป้องกันการเข้าถึงต้องใช้คู่กับการ
ระบุตวั ตนผ่านเลขประจำ�ตัวประชาชน หรือสมาร์ทการ์ด เพือ่ ทางเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจจะทำ�งานง่ายขึน้ ซึง่ ตำ�รวจ
เองก็จะเข้าไปกวดขันให้มากขึ้น โดยกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมร้านเกมก็ควรกำ�หนดให้มีระบบที่
เอื้ออำ�นวยต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อ ๘ ขอให้ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั สถาบันการศึกษา ฯลฯ สนับสนุน
การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและพัฒนาการของเด็กและเยาวชน จากนโยบาย
สาธารณะด้านไอที โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ข้อ ๙ ขอให้ กสทช. มีบทบาทสนับสนุนและประสานหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดการพัฒนา
สื่อสร้างสรรค์สำ�หรับเด็กและเยาวชน ในด้านของสื่อกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ สื่อไอทีและสื่อ
ประเภทอื่นๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ เด็กและเยาวชน
ข้อ ๑๐ ขอให้สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ข้อ ๑๐.๑ ร่วมกับภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องเช่น กองทุน กสทช. กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนและส่งเสริมการ
ดำ�เนินงานที่ทำ�ให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ได้รับประโยชน์และปลอดภัยจากการใช้ไอที
รวมทัง้ กิจกรรมสร้างสรรค์ทดแทนอย่างต่อเนือ่ งทันต่อการเปลีย่ นแปลง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การร่วม
ดำ�เนินการในระดับพื้นที่แบบบูรณาการ
ข้อ ๑๐.๒ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการใช้สื่อไอทีอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ในเด็ก
เยาวชน และครอบครัว ให้ครอบคลุมทุกระดับ
ข้อ ๑๑ ขอให้สำ�นักนายกรัฐมนตรีและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลประจำ�ปี และ
ประชาสัมพันธ์การดำ�เนินงานเรือ่ งเด็กไทยกับไอที ให้ประชาชนรับทราบอย่างกว้างขวางในทุกระดับ
ความก้าวหน้า
กองบังคับการปราบปรามการกระทำ�ความผิดเกีย่ วกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ได้กจิ กรรมโครงการ
จ่าฮูกสอนเด็ก กิจกรรมออนไลน์ใสสะอาด และกิจกรรมสายตรวจอินเทอร์เน็ต ให้ความรู้ด้านภัยจาก
อินเทอร์เน็ตกับเด็ก นักเรียน นักศึกษา เป็นประจำ�ต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
ควรคำ�นึงถึงสื่อภาคเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในวงกว้างด้วย
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รายงานความก้าวหน้าการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ข้อ ๑๒ ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๖
ได้จัดให้มีการรายงานต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
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๒.๑๐ มติกลไกและกระบวนการสมัชชาสุขภาพ
๒.๑๐.๑ สถานการณ์ความเป็นมา
จากการทีส่ มาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ได้ตดิ ตามกระบวนการของการดำ�เนินการจัดสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติในช่วงที่ผ่านมา ได้มีข้อห่วงใยต่อกลไกและกระบวนการในการจัดสมัชชาสุขภาพ ที่จะมีผลต่อการ
สร้างสมัชชาสุขภาพที่พึงประสงค์ ซึ่งมุ่งเน้นการดำ�เนินการอย่างเป็นระบบ มีความยืดหยุ่น อยู่บนหลักฐาน
เชิงประจักษ์ และสนับสนุนการมีสว่ นร่วมอย่างเข้มแข็งจากทุกภาคส่วน แต่การดำ�เนินการจัดสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติมีแนวโน้มไปสู่การยึดถือระเบียบ กฎเกณฑ์ ขาดความยืดหยุ่นและสร้างสรรค์ เนื่องจากข้อกังวลที่
ได้เห็นแนวโน้มการดำ�เนินการในทิศทางทีจ่ ะทำ�ให้คณ
ุ ค่า  จิตวิญญาณและสมัชชาสุขภาพทีพ
่ งึ ประสงค์เปลีย่ นไป
ขาดการสร้างพลัง สร้างศรัทธาร่วม สนับสนุนให้มีการระดมความเห็นจากทุกภาคส่วน และมีความเป็น
เจ้าของร่วมกัน จึงมีมติดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ขอให้การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นและสมัชชาสุขภาพเฉพาะ
พื้นที่ ยึดหลักการและแนวคิดในเรื่องสมัชชาสุขภาพที่พึงประสงค์ และหลักการของการพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพือ่ สุขภาพแบบมีสว่ นร่วม โดยสร้างและสนับสนุน ขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายในการเข้ามา
มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง มีการพัฒนาระบบการสนับสนุนข้อมูลเชิงประจักษ์ในการจัดทำ�เอกสารหลักและ
เอกสารร่างมติ ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ คือการจัดการอย่างเป็นระบบ พร้อมรับนวัตกรรม และเป็นกระบวนการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง อันจะทำ�ให้สมัชชาสุขภาพ มีชีวิต มีการพัฒนา และเป็นรูปแบบสำ�คัญอันหนึ่งในระบอบ
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ข้อ ๒ ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ดำ�เนินการอย่างเข้มแข็งในการสือ่ สารทำ�ความ
เข้าใจกับคณะกรรมการทัง้ หมดและองค์กรภาคีทเี่ กีย่ วข้อง เพือ่ สร้างความเข้าใจและนำ�มติในข้อ ๑ ไปสูก่ าร
ปฏิบัติให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งให้รายงานความก้าวหน้าในการดำ�เนินงานในสมัชชาสุขภาพแห่ง
ชาติทุกปี จนเป็นบรรทัดฐานและวัฒนธรรมในการจัดสมัชชาสุขภาพ หรือจนกว่าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจะ
มีมติเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๓ ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ดำ�เนินการให้มีการพัฒนาหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ให้มรี ะบบและแนวทางการปรับปรุงมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทไี่ ด้รบั รอง
ไปแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นไปได้ดียิ่งขึ้น
๒.๑๐.๒ ความก้าวหน้าการดำ�เนินงาน
มติกลไกและกระบวนการสมัชชาสุขภาพ เป็นมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่ได้รับฉันทามติเมื่อวันที่
๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และมีความก้าวหน้าตามลำ�ดับ ได้แก่
●● มติ

คสช. เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๕๕ และมอบหมายให้ (๑) เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแจ้งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
ครั้งที่ ๕ ให้หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อพิจารณาดำ�เนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่
เห็นสมควรต่อไป และ (๒) มอบคณะกรรมการขับเคลือ่ นและติดตามการดำ�เนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ (คมส.) พิจารณาแสวงหาวิธีการผลักดันและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ เพื่อ
ให้บรรลุผลตามควรแก่กรณี หากเห็นว่ามติใดสมควรเสนอให้ คสช. พิจารณา ให้เสนอ สช. พิจารณาต่อไป
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แนวทางการยกระดับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ
5
3

1
ค้นหา/เปิดรับประเด็น

 เชิงรับ (ตามหลักเกณฑ์)
 เชิงรุก (ชักชวน กระตุ้น หนุนเสริม)

2
ยกระดับ
สมัชชา
สุขภาพ
แห่งชาติ

ปรับปรุง 20 มีนาคม 2557

การรับฟังความเห็น

•รูปแบบหลากหลาย
• เพิ่มการถกแถลง มากขึ้น
• วิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลไกขับเคลื่อน
• แนวทางจัดเวทีในพื้นที่
• พัฒนาแกนพี่เลี้ยง

 ที่เป็นระเบียบวาระ
• ไม่ติดรูปแบบ/ง่าย/หลายระดับ (พื้นที่,ส่วนกลาง)
• ทบทวนหลักเกณฑ์เดิม
• มีคนในพื้นที่มาร่วมเป็น คณะทางาน
• ทางานก่อนพัฒนาเอกสาร ฯ
 สนับสนุนพัฒนาต่อด้วย
• สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น
(Issue Health Assembly : IHA)
• อื่น ๆ

การขับเคลื่อนมติ

 ใช้หลักการสนับสนุน
การขับเคลื่อนมติฯ : DENMARKS
• เติมเต็มกลุ่มเครือข่าย
• วิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มเครือข่ายและการมีส่วนร่วม
กลไกขับเคลื่อน
•ทบทวนกลุ่มเครือข่าย
• ศึกษาธรรมชาติกลุ่มเครือข่าย (การมีพี่เลี้ยง) • สนับสนุนการขับเคลื่อน
ระดับพื้นที่ /ประเด็น
• ทดลองทางานร่วมกัน (หารูปแบบการ
 จัดทาโครงการเฉพาะ
ทางาน)
• สานสัมพันธ์เครือข่าย
• พัฒนาศักยภาพ เครือข่าย

การจัดสมัชชา

4
พัฒนาข้อเสนอ

7

การหาฉันทามติ

ใช้รูปแบบเดิม
มีช่องทางหรือ รูปแบบที่
หลากหลาย
•ได้ตัวจริงในแต่ละประเด็น
มาร่วม
•จัดเวทีย่อยเพื่อหาฉันทามติ
เฉพาะประเด็น

6

 เน้น อัตลักษณ์สมัชชาที่มีความ
หลากหลาย เน้นการมีส่วนร่วม ได้แก่
• พิจารณาหาฉันทามติ (ทาความเข้าใจ
ประเด็นลึกซึ้ง, มีตัวจริงมาเล่า)
• มีการพัฒนา รูปแบบอื่นๆ ที่ส่งเสริม
ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
• สร้างความร่วมมือเพื่อการมีส่วนร่วมด้วย
วิธีการต่างๆ เช่น การลงนามความ
ร่วมมือบันทึกข้อตกลง การทบทวนมติฯ
เป็นต้น
• แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลานสมัชชา)

ภาคผนวก

