ภาวะการตายและความยืนยาวของชีวิตประชากรไทย
ปราโมทย ประสาทกุล
ปทมา วาพัฒนวงศ
ปจจุบนั นี้ ดูเหมือนวาการเพิม่ จํานวนประชากรจะไมเปนประเด็นทีน่ า ตืน่ เตนเหมือนในอดีตเมือ่
30 – 40 ป ทีผ่ า นมาอีกแลว ในอดีตประชากรไทยไดเพิม่ จํานวนขึน้ อยางรวดเร็วจนนาวิตก ประชากร
ไทยไดเพิม่ ขึน้ จากประมาณ 30 ลานคนในป พ.ศ. 2508 มาเปน 60 ลานคน ในป พ.ศ. 2539 ซึง่ เทากับ
ประชากรไดใชเวลาเพียงประมาณ 30 ปในการเพิม่ จํานวนเปนสองเทาตัว ชวงเวลาสองสามทศวรรษ
หลังกึง่ พุทธกาล (พ.ศ. 2500) ประชากรไทยเพิม่ ขึน้ ปละเกือบลานคน ซึง่ คิดเปนอัตราเพิม่ ทีส่ งู มาก จน
ยอมรับกันทุกฝายวาเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลไดประกาศนโยบาย
ประชากรเมือ่ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2513 โดยมีเปาหมายทีจ่ ะชะลออัตราเพิม่ ประชากร และไดกาํ หนดให
โครงการวางแผนครอบครัวเปนมาตรการสําคัญทีจ่ ะบรรลุเปาหมายดังกลาว โครงการวางแผนครอบ
ครัวของประเทศไทยประสบความสําเร็จอยางดียงิ่ ภาวะเจริญพันธุข องประชากรไทยลดต่าํ ลงอยางรวด
เร็ว ซึง่ สงผลใหอตั ราเพิม่ ประชากรไดลดต่าํ ลงอยางรวดเร็วตามไปดวย
ในรอบ 4 – 5 ปทผี่ า นมานี้ อัตราเพิม่ ประชากรไทยสูงไมถงึ รอยละ 1 ตอป เปนทีน่ า สังเกตวา
จํานวนประชากรของประเทศไทยย่าํ อยูท หี่ ลัก 60 ลานตน ๆ มานานหลายปแลว เมือ่ ป พ.ศ. 2539
ประชากรไทยมีจาํ นวนครบ 60 ลานคน มาถึงในป พ.ศ. 2549 หรือ 10 ปผา นไป ประชากรไทยก็ยงั มี
จํานวนไมถงึ 63 ลานคนอยูน นั่ เอง ถาไมนบั แรงงานตางชาติทที่ ะลักเขามาในประเทศไทยมากมายจน
ยากทีจ่ ะนับจํานวนไดครบถวนแลว ประชากรไทยก็นา จะย่าํ อยูท จี่ าํ นวน 60 ลานเศษ ๆ ไมเกิน 65 ลาน
คนไปอีกนาน และอาจไมมวี นั ทีจ่ าํ นวนประชากรไทยจะเพิม่ ขึน้ จนถึงหลัก 70 ลานคนก็เปนได

เด็กไทยเกิดนอยลง
กอนจะกลาวถึงเรื่อง “การตาย” และ “ความยืนยาวของชีวิต” สมควรที่จะไดเริ่มตนดวยการ
ทบทวนเรื่องเกี่ยวกับ “การเกิด” ของประชากรไทยเสียกอน ในทางประชากรศาสตร ทั้งการเกิดและ
การตายถือเปนองคประกอบสําคัญของการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของประชากร ประชากรใน
ชวงเวลาหนึ่งและในพื้นที่หนึ่งจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามธรรมชาติ คือไมนับรวมการยายถิ่นของ
ประชากรยอมขึ้นอยูกับความสมดุลระหวางองคประกอบทั้งสอง คือ การเกิดและการตายนี้ ถาในแต
ละชวงเวลา คนเกิดมากกวาคนตาย จํานวนประชากรในพื้นที่นั้นก็เพิ่ม และในทางกลับกัน ถาคน
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เกิดนอยกวาคนตาย ประชากรก็จะลดลง ในชวงระหวางป พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2526 เปนชวงที่มี
เด็กไทยเกิดใหมปละเกินลานคน เราไดเรียกเด็กรุนที่เกิดในชวง 20 ปนี้วา “ประชากรรุนเกิดลาน” ใน
ปพ.ศ. 2549 นี้ ประชากรรุนเกิดลานอยูในชวงวัยทํางาน อายุระหวาง 23 – 43 ป และผูหญิงของ
“ประชากรรุนเกิดลาน” กําลังอยูในวัยมีบุตร โดยเฉพาะผูหญิงในชวงอายุ 20 – 29 ป กําลังอยูใน
ชวงวัยที่จะมีบุตรไดมากที่สุด
“ประชากรรุนเกิดลาน” นี้แตงงานชาลง เมื่อ พ.ศ. 2513 ผูหญิงไทยมีอายุแรกสมรสโดย
เฉลี่ยเพียง 22 ป และผูชายไทยแตงงานครั้งแรกเมื่ออายุเฉลี่ย 25 ป อีก 30 ปตอมา ในป พ.ศ.2543
อายุแรกสมรสไดเลื่อนสูงขึ้นเปน 24 ป สําหรับผูหญิง และ 27 ปสําหรับผูชาย ในป พ.ศ. 2543 นี้
สตรีไทยที่อยูเปนโสด ไมแตงงานมีสัดสวนที่สูงขึ้น ในป พ.ศ. 2513 ผูหญิงไทยอายุ 15-54 ป ที่ไม
แตงงานมีอยูรอยละ 21 สัดสวนสตรีที่ไมแตงงานไดเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 30 ใน ป พ.ศ. 2543 สตรี
รุนเกิดลานไมแตงงานเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด เชน ในสตรีอายุ 25 – 29 ป ในป พ.ศ. 2543 (เกิด พ.ศ.
2514 – 2518) ไมแตงงานรอยละ 29 เทียบกับสตรีในกลุมอายุเดียวกันในป พ.ศ. 2513 (เกิด พ.ศ.
2484 – 2489) ที่ไมแตงงานเพียงรอยละ 16 หรือสตรีอายุ 30 – 34 ในป พ.ศ.2543 (เกิด พ.ศ. 2509
– 2514) ยังไมแตงงานรอยละ 16 ซึ่งมากกวาสตรีอายุเดียวกัน เมื่อ พ.ศ. 2513 ที่ไมแตงงานเพียง
รอยละ 8 เทานั้น (รูป 1)
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รูป 1: รอยละของสตรีไทยที่ไมแตงงาน, พ.ศ. 2513 และ 2543
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ภาวะเจริญพันธุของประชากรไทยไดลดต่ําลงอยางมากในรอบสองสามทศวรรษที่ผานมา
ถาเราดู “อัตราเจริญพันธุรวม” ซึ่งหมายถึง จํานวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งจะมีตลอดวัยมีบุตร
ของตน พบวาสตรีไทยเมื่อป พ.ศ. 2507 มีอัตราเจริญพันธุรวมหรือบุตรเฉลี่ยประมาณ 6 คน การ
สํารวจในป พ.ศ. 2539 พบวา สตรีไทยมีจํานวนบุตรเฉลี่ยลดลงเหลือเพียง 2 คน และยิ่งลดต่ําลงไป
อีกเหลือเพียง 1.6 คนในป พ.ศ. 2549 (รูป 2)
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รูป 2: อัตราเจริญพันธุรวมของประเทศไทย พ.ศ. 2507 - 2548
ภาวะเจริญพันธุของสตรีไทยลดลงอยางมากในทุกกลุมอายุ การสํารวจการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากรในป พ.ศ. 2507 – 08 แสดงภาวะเจริญพันธุรายอายุของสตรีไทยวามีอัตราที่สูงมากในกลุม
อายุ 20 – 39 ป อัตราเจริญพันธุสูงสุดอยูที่กลุมอายุ 25 – 29 ป ซึ่งสูงเกินกวา 300 ตอสตรี 1,000 คน
อัตราเจริญพันธุรายอายุในป พ.ศ. 2549 ไดลดลงไมถึง 100 ตอสตรี 1,000 คน ในทุกกลุมอายุ อัตรา
เจริญพันธุรายอายุสูงสุดอยูที่กลุมอายุ 20 – 24 ป และ 25 – 29 ป ซึ่งมีอัตราเพียงประมาณ 75 ตอ
ประชากร 1,000 คน (รูป 3)
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แหลงขอมูล: 1. รายงานการสํารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2507 – 2508, สํานักงานสถิติแหงชาติ
2. “แนวโนมภาวะเจริญพันธุของประเทศไทย” (ปทมา และ ปราโมทย, 2548)

รูป 3: อัตราเจริญพันธุรายอายุของสตรีไทย, 2507-08 และ 2509
ภาวะเจริญพันธุที่ลดต่ําลงในรอบ 2-3 ทศวรรษที่ผานมา เปนผลเนื่องมาจากการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมของประเทศ คนไทยรุนใหมตองแขงขันกันในการทํางานและการเลี้ยงชีพ สตรีไทยมี
สถานภาพทางสังคมสูงขึ้นกวาในอดีตมาก ปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมหลาย ๆ อยาง ทําใหคนไทย
แตงงานชาลง ผูหญิงอยูเปนโสดมากขึ้น และคูสมรสที่แตงงานแลวก็มีลูกกันนอยลง อัตราเกิดของ
ประชากรไทยจึงไดลดลงจากที่เคยสูงกวา 30 ตอประชากร 1,000 คนเมื่อ 30 ปเหลือเพียง 13 – 14
ตอ ประชากร 1,000 คนเทานั้น เด็กเกิดใหมในประเทศไทยที่เคยมีจํานวนสูงกวาลานคนในแตละป
ไดลดต่ําลงเหลือเพียงเกิดปละ 8 แสนคนเทานั้นในปจจุบัน

5

ภาวะการตายของประชากรไทย
การเปลี่ยนผานทางประชากรของประเทศไทย
เมื่อไดเห็นภาพแนวโนมการเกิดของประชากรไทยแลว เราจะมาดูแนวโนมขององคประกอบ
การเปลี่ยนแปลงประชากรที่คูไปกับการเกิด นั่นคือการตาย ในอดีตกาลประชากรไทยอยูในสภาพที่มี
ความสมดุลระหวางการเกิดและการตาย ทั้งอัตราเกิดและตายแตละปอยูในระดับสูงใกลเคียงกัน
อัตราเกิดสูงเพราะผูคนนิยมมีลูกกันมาก ความคิดเรื่องการวางแผนครอบครัวหรือคุมกําเนิดยังไม
เกิดขึ้นในสังคมไทย ผูหญิงแตงงานตั้งแตอายุยังนอย เมื่อแตงงานแลวก็มีลูกไปตามธรรมชาติตลอด
วัยเจริญพันธุของตน
อัตราตายสูงเพราะการแพทยและสาธารณสุขยังไมเจริญ การตั้งครรภและคลอดกระทําตาม
แบบประเพณีที่ปฏิบัติกันมาแตดั้งเดิม การปลูกฝฉีดยาสรางภูมิคุมกันโรคใหแกเด็กก็ยังไมแพรหลาย
เหมือนสมัยปจจุบัน ทารกตายตั้งแตแรกคลอด หรือเมื่ออายุยังไมครบขวบดวยอัตราที่สูงมาก แต
ละปมีทารกตายกอนอายุครบขวบเกินกวารอยละ 10 ของการเกิดมีชีพ ประชากรในวัยอื่น ๆ ก็มี
อัตราตายสูง ดวยโรคติดเชื้อเปนสาเหตุสําคัญ เนื่องจากการสาธารณสุขและสุขาภิบาลของประเทศ
ยังไมพัฒนา เชื้อโรคจึงแพรระบาดไปไดอยางอยางรวดเร็ว บางปเมื่อเกิดโรคระบาดขึ้น ก็จะมีคน
ตายเปนจํานวนมาก อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยในอดีตเมื่อ 100 ปกอนจึงไมยืนยาว คนไทยมีชีวิตโดย
เฉลี่ยไมเกิน 50 ป
อัตราตายของประชากรไทยไดลดลงอยางมากภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (หลัง พ.ศ.
2488) เมื่อสงครามโลกสงบลง ไดเกิดความรวมมือระหวางประเทศมากขึ้น วิชาการความรูดานการ
แพทยและสาธารณสุขก็ไดกาวหนาไปอยางมากในประเทศพัฒนาแลว ประเทศไทยไดเปดรับความรู
วิทยาการทางดานนี้จากประเทศพัฒนาแลว สุขภาพอนามัยของประชากรไทยดีขึ้นอยางรวดเร็ว
การตายของประชากรไดลดลงอยางเห็นไดชัด “อัตราตายทารก” ลดลงจากที่เกินกวา 100 รายตอ
การเกิดมีชีพ 1,000 ราย เหลือประมาณ 80 รายในป พ.ศ. 2504 และมีแนวโนมลดลงจนต่ํากวา 20
รายในป พ.ศ. 2549 (รูป 4) อายุขัยเฉลี่ยของประชากรไดเพิ่มสูงขึ้นจากไมถึง 50 ป กอนสงครามโลก
ครั้งที่ 2 เปนประมาณ 60 ปในป พ.ศ. 2507
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อัตราตายทารก (ตอการเกิดมีชีพ 1,000 ราย)
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หมายเหตุ: ประมาณโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม จากขอมูล 1) การสํารวจการเปลี่ยนแปลงประชากร
2) สํามะโนประชากรและเคหะ 3) โครงการสํารวจภาวะเจริญพันธุของสตรีไทย 4) ทะเบียนราษฎร

รูป 4: แนวโนมอัตราตายทารกของประเทศไทย

การที่อัตราตายลดลงอยางมากภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนสาเหตุสําคัญที่ทําให
ประชากรไทยเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จนเปนปญหาอยางที่เรียกกันวา “ระเบิดประชากร” ปญหานี้เกิด
ขึ้นเมื่ออัตราเกิดยังคงอยูในระดับสูง ในขณะที่อัตราตายไดลดต่ําลงอยางรวดเร็ว เกิดเปนชองวาง
ระหวางอัตราเกิดและตาย ที่ทําให “อัตราเพิ่มตามธรรมชาติ” ในชวงเวลานั้นอยูในระดับที่สูงมาก
ชวงพุทธทศวรรษที่ 2500 อัตราเพิ่มประชากรของประเทศไทยสูงเกินกวารอยละ 3 ตอป อัตราเพิ่มสูง
ขนาดนี้สามารถทําใหประชากรเพิ่มจํานวนเปนสองเทาตัวไดภายในเวลาเพียง 23 ปเทานั้น
การพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมทําใหภาวะเจริญพันธุของประชากรไทยลดต่ํา
ลงอยางรวดเร็วตามหลังการลดลงของการตาย อัตราเกิดไดลดลงอยางมากจนมาอยูที่ระดับที่คอน
ขางคงตัวแลว และอาจลดต่ําลงไปกวานี้ไดอีกเพียงเล็กนอยเทานั้น การเปลี่ยนแปลงประชากรใน
ระยะตอไปจึงขึ้นอยูกับอัตราตายเปนสําคัญ ตอไปนี้ ภาวะการตายจะมีบทบาทสําคัญตอการเปลี่ยน
แปลงของประชากร เชนเดียวกับบทบาทของภาวะเจริญพันธุที่เคยทําใหเกิด “ระเบิด ประชากร”
ในอดีต
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ประชากรไทยตายปละเทาไร
หากพูดกันดวยตัวเลขโดยประมาณแลว ในรอบ 4 – 5 ปที่ผานมานี้ มีเด็กเกิดใหมใน
ประเทศไทยปละ 8 แสนคน ในขณะที่ “นาจะ” มีคนตายปละประมาณ 4 แสน 5 หมื่นคน และดังนั้น
ประเทศไทยจะมีประชากรเพิ่มขึ้นอันเปนผลมาจากมีคนเกิดมากกวาคนตาย ปละประมาณ 3 แสน 5
หมื่นคน
ตรงที่กลาววาประเทศไทย “นาจะ” มีคนตายปละประมาณ 4 แสน 5 หมื่นคนนั้น สืบเนื่อง
มาจากความขัดแยงกันของ “ตัวเลขคาดประมาณ” กับขอมูลที่ไดจากหลักฐานการทะเบียนราษฎร
ตามรายงานของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย การตายที่ไดจดทะเบียนรับใบมรณบัตรใน
พ.ศ. 2547 มี 3 แสน 8 หมื่นราย และในปกอนหนานั้น มีการจดทะเบียนตายอยูในราว 3 แสนกวา
รายตอป จึงเปนที่นาสงสัยวาจํานวนตายจากหลักฐานการทะเบียนราษฏรนาจะต่ํากวาความเปน
จริง หมายความวามีการตายในประเทศไทยอยูอีกจํานวนหนึ่งที่ไมไดมาจดทะเบียนหรือที่เรียกวา
“ตกจด” จากระบบทะเบียนราษฎรของประเทศ
ในเรื่องความสมบูรณของการจดทะเบียนการตายในประเทศไทย การสํารวจการเปลี่ยน
แปลงของประชากรที่ดําเนินการโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ ทุก ๆ กลางปสํามะโนประชากรไดราย
งานความสมบูรณของการจดทะเบียนตายดังตอไปนี้
พ.ศ. 2508 – 09
พ.ศ. 2518 – 19
พ.ศ. 2528 – 29
พ.ศ. 2538 – 39

59 %
59 %
78 %
95%

การสํารวจการเปลี่ยนแปลงของประชากรครั้งลาสุดในป พ.ศ. 2538 – 39 รายงานวาการจด
ทะเบียนตายมีความสมบูรณสูงถึงรอยละ 95 หรือในทางกลับกันมีการตายที่ตกจดทะเบียนเพียง
รอยละ 5 เทานั้น นับวาเปนอัตราความสมบูรณของการจดทะเบียนชีพที่สูงมาก อยางไรก็ตาม มีขอ
สงสัยเกี่ยวกับระเบียบวิธีที่ไดมาซึ่งขอมูลในการคํานวณอัตรานี้ของการสํารวจฯ ครั้งหลังสุด การ
สํารวจในป พ.ศ. 2538 – 39 ใชคําถามเดียวถามตัวอยางวา “การตายนั้นไดไปจดทะเบียนหรือไม”
เปนไปไดวาผูตอบอาจเขาใจวาการไดแจงตอกํานันผูใหญบาน หรือการไดใบรับรองการตายจากโรง
พยาบาล หมายถึงการตายนั้นไดจดทะเบียนแลว ดังนั้น อัตราความสมบูรณของการจดทะเบียนตาย
ที่ไดจากคําตอบตอคําถามเดียวนี้จึงอาจสูงกวาความเปนจริง

8

ความสมบูรณของการจดทะเบียนตายเปนเรื่องที่นาสนใจมาก เพราะเกี่ยวของกับคุณภาพ
ขอมูลที่จะนํามาใชเปนพื้นฐานในการคํานวณดัชนีตัวชี้วัดดานสุขภาพอนามัยอื่น ๆ การศึกษาความ
สมบูณของการจดทะเบียนตาย “ในโครงการเฝาระวังทางประชากรกาญจนบุรี”1/ ไดเทียบรายชื่อคน
ตายที่พบจากการสํารวจในหมูบานตัวอยาง ระหวางป 2543 – 2547 กับรายชื่อคนตายที่ไปจด
ทะเบียนขอมรณบัตร พบวาอัตราการตกจดทะเบียนตายเทากับรอยละ 12
ในขณะเดียวกัน การศึกษาความสมบูรณของทะเบียนตายโดยใชขอ มูลจากสํามะโนประชากร
พ.ศ. 2533 กับ พ.ศ. 2543 และใชวธิ กี ารทางประชากรศาสตรมาประมาณอัตราการตกจดทะเบียน
ราษฎรของทัง้ ประเทศ2/ พบวาในชวงระหวางปสาํ มะโนทัง้ สองครัง้ นี้ อัตราการตกจดทะเบียนตายสูงถึง
รอยละ 20
เมื่อดูตัวเลขจํานวนประชากรจากทะเบียนราษฎรของประเทศไทยในรอบหลายปที่ผานมานี้
จะสังเกตเห็นวาประชากรไทยเพิ่มจํานวนขึ้นนอยมากในแตละป ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร
ประเทศไทยมีประชากรครบ 60 ลานคนในป พ.ศ. 2539 จากปนั้นมาจนถึงป พ.ศ. 2549 เปนเวลา
10 ปแลว ประชากรของประเทศไทยก็ยังย่ําอยูที่จํานวน 62 – 63 ลานคน เพิ่มขึ้นเพียงไมกี่ลานคน
เทานั้น กระทรวงมหาดไทย ประกาศวา ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ประเทศไทยมีประชากร
62.9 ลานคน แตในป ตอมา ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ตัวเลขจํานวนประชากรของประเทศ
ไทยกลับลดลงเหลือ 61.9 ลานคน กระทรวงมหาดไทยไดมีหมายเหตุไวที่ทายประกาศวา “จํานวน
ประชากรที่ลดลงเนื่องมาจากการปรับแกขอมูล ตัดขอมูลของบุคคลที่ซ้ํากันออก และคัดชื่อคนที่
ตายแล ว แต ยั ง ไม ไ ด จํา หน า ยออกจากระบบทะเบี ย นออกไป” (สื บ ค น จาก http://www.
dopa.go.th/stat/y_stat47.html เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549) ดังนั้น ถาดูการเพิ่มขึ้นของประชา
กรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรแลว พอจะเชื่อไดวาประชากรเพิ่มจํานวนไมมากนักในแตละป
อาจเพิ่มปละประมาณ 3 แสนคนเทานั้น
1/

โครงการเฝาระวังทางประชากรกาญจนบุรี หรือ Kanchanaburi Demographic Surveillance System (KDSS)
เปนระบบเฝาระวังเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของประชากรในพื้นที่ศึกษาตั้งแตป พ.ศ. 2543 จํานวน 100 หมู
บาน/ชุมรุมอาคาร ซึ่งกระจายอยูทั่วทั้ง 13 อําเภอ ของจังหวัดกาญจนบุรี ดําเนินการโดยสถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
2/
การศึกษานี้เปนสวนหนึ่งของโครงการศึกษาทางเลือกเชิงนโยบายตอภาระโรค (Setting Priorities Using
Information on Cost-Effectiveness (SPICE): Information Policy Choices and Health System Reform in
Thailand) ซึ่งเปนโครงการความรวมมือระหวางกระทรวงสาธารณสุขไทยกับมหาวิทยาลัยควีนสแลนด ออสเตรเลีย
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ปกติแลว การจดทะเบียนเกิดจะมีความสมบูรณมากกวาการจดทะเบียนตาย เพราะคน
ตองการใบเกิดหรือสูตบิ ตั รไวเปนหลักฐานทางกฎหมายทีส่ าํ คัญในอนาคต มีการศึกษาพบวา การตก
จดทะเบียนเกิดในประเทศไทยมีนอ ยมาก ทีอ่ าจตกจดไปบางในตอนแรกก็มกั เปนเพียงการจดทะเบียน
ลาชาไปเทานัน้ ตางกับการทีไ่ มจดทะเบียนตาย ผลตามมาของการไมจดทะเบียนตาย อาจนอยกวา
การไมจดทะเบียนเกิด โดยเฉพาะเมือ่ การตายนัน้ ไมเกีย่ วของกับประเด็นทางกฎหมาย ดังนัน้ จํานวน
เกิดทีจ่ ดทะเบียน จึงนาจะถูกตองใกลเคียงกับความเปนจริงมากกวาจํานวนตาย ถาเกิดปละ 8 แสนคน
และประชากรเพิม่ ขึน้ ปละประมาณ 3 แสนกวาคน จํานวนทีห่ ายไปปละประมาณ 4 – 5 แสนคนก็คอื
จํานวนคนทีต่ าย จึงพูดในตอนกอนหนานีว้ า “ปจจุบนั นี้ ประเทศไทยนาจะมีคนตายปละประมาณ 4
แสน 5 หมืน่ คน”

จํานวนคนตายที่ไมไดจดทะเบียน
เมื่อประมาณวาปจจุบันมีคนไทยตายปละประมาณ 450,000 คน แตทะเบียนราษฎรราย
งานวามีคนมาจดทะเบียนตายไมถึง 400,000 คน (เชนในป พ.ศ. 2547 จํานวนตายตามหลัก
ฐานการทะเบียนราษฎรเทากับ 380,000 ราย) แสดงวามีการตายจํานวนหนึ่งซึ่งอาจมากถึง 7 - 8
หมื่นรายในแตละป ทีไ่ มไดมาจดทะเบียน และชือ่ ของคนตายเหลานัน้ อาจจะยังคงอยูใ นฐานะผูม ชี วี ติ
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร จึงไมนา ประหลาดใจที่ระบบทะเบียนราษฎรจะมีการคัดรายชื่อคน
ตาย และรายชื่อที่ซ้ํากันออกเสียบางในบางป
คําถามมีวาทําไมการตายจํานวนหนึ่งในประเทศไทย จึงมิไดมีการจดทะเบียน หรือไมได
มีการจําหนายชื่อผูตายออกจากระบบทะเบียน คําตอบที่นาจะเปนไปไดมีดังตอไปนี้
1. การตายในวัยเด็ก โดยเฉพาะทารกที่เกิดมาไมนาน และยังไมไดจดทะเบียนเกิด ดังนั้น
เมื่อทารกยังไมไดจดทะเบียนเกิด จึงไมเห็นความจําเปนที่จะตองจดทะเบียนเมื่อตาย อยางไรก็ตาม
จํานวนทารกตายที่ไมไดจดทะเบียนนี้จะหมายถึง จํานวนเกิดตกจดทะเบียนดวย ดังนั้น จึงไมรวมอยู
ในการตาย 7 – 8 หมื่นรายที่ไมไดมาจดทะเบียน
2. การตายจํานวนหนึ่งไมมีการจดทะเบียนเพราะไมมีญาติไปจดทะเบียนให หรือไมมีใคร
เห็นความสําคัญของการไปจดทะเบียนขอใบมรณบัตร
3. การตายที่ญาติผูตายมิไดดําเนินการจดทะเบียนใหครบถวนตามขั้นตอน อาจมีการตาย
บางรายที่ญาติผูตายไดแจงผูชวยนายทะเบียน ซึ่งไดแกกํานัน ผูใหญบาน และไดรับ “ใบแจง
ตาย” มาแลว หรือการตายในโรงพยาบาล ที่ญาติไดรับ “ใบรับรองการตาย” มาแลว แตญาติผูตาย
ไมไดนําใบแจงตาย หรือ ใบรับรองการตายนั้นไปเปนหลักฐานดําเนินการจดทะเบียนขอใบมรณบัตร
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ที่สํานักทะเบียนอําเภอหรือเทศบาลในขั้นตอนตอไป ชื่อของผูตายจึงยังไมไดถูกจําหนายออกจาก
ระบบทะเบียน
4. การตายบางรายอาจไมมีผูใดดําเนินการจดทะเบียนให เนื่องจากไมมีใครรูหรือมีหลักฐาน
ยืนยันวาไดมีการตายนั้น อยางเชน ผูยายถิ่นที่ไปตายนอกเขตพื้นที่ที่อยูของตน บางรายอาจไมมีหลัก
ฐานแสดงวาเปนใคร ทางบานจึงไมไดรับรูการตายของบุคคลนั้น

ความยืนยาวชีวิตของประชากรไทย
ในรอบครึง่ ศตวรรษทีผ่ า นมานี้ ประเทศไทยไดมกี ารพัฒนาทัง้ ทางเศรษฐกิจ สังคม การแพทย
สาธารณสุข และสุขาภิบาลสิง่ แวดลอม ซึง่ ไดชว ยใหการตายในวัยทารก และเด็กลดลง โรคระบาด
หรือโรคติดตอทีเ่ คยผลาญชีวติ คนลงคราวละมาก ๆ ไดลดนอยลง ชีวติ ของคนไทยไดยนื ยาวขึน้
“อายุขัยเฉลี่ย” ของประชากร ซึ่งเปนดัชนีคํานวณไดจากตารางชีพไดเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก
ในชวง 40-50 ป ที่ผานมา อายุขัยเฉลี่ยนับตั้งแตแรกเกิด จากที่เคยต่ํากวา 50 ป เมื่อ 50 ปกอน ได
เพิม่ สูงขึน้ จนมาอยูท ปี่ ระมาณ 70 ป ในปจจุบนั อยางไรก็ตาม ในรอบ10 - 20 ปทผี่ า นมานี้ ดูเหมือน
อายุขยั เฉลีย่ ของประชากรไทยจะชะลอตัว คือ เกือบไมเพิ่มขึ้นเลย และอาจจะลดลงดวยซ้ํา โดย
เฉพาะอายุขัยเฉลี่ยของประชากรชาย (รูป 5)
อายุ (ป)
80.0
70.0
60.0
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พ.ศ.
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2500
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หญิง
แนวโนม (หญิง)
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2530

2540

2550

ชาย
แนวโนม (ชาย)

แหลงขอมูล: 1. พ.ศ. 2480, 2490, 2503: Rungpitarangsi (1974)
2. พ.ศ. 2507-2508, 2517-2519, 2528-2529, 2532, 2534, 2538-2539: รายงานการสํารวจการเปลี่ยน
แปลงของประชากร, สํานักงานสถิติแหงชาติ
3. พ.ศ. 2549 ประมาณโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล

รูป 5: แนวโนมของอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของประชากรไทย
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อายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทยที่เพิ่มขึ้นอยางมากในชวงเกือบศตวรรษที่ผานมานี้ เปนผลมา
จากการลดลงของอัตราตายของประชากรกลุมวัยตาง ๆ ในชวงแรก อายุขัยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นเนื่องจาก
อัตราตายในวัยทารกและเด็ก และในวัยแรงงานลดลงเปนสวนสําคัญ ตัวอยางเชน ในชวงตนของ
“การเปลี่ยนผานทางประชากร” ของประเทศไทย อายุขัยเฉลี่ยเพิ่มจาก 40 ป ในป พ.ศ. 2480 มาเปน
58 ปในป พ.ศ. 2507 คือเพิ่มขึ้นถึง 18 ป เปนผลมาจากการที่อัตราตายในวัย 15 – 59 ลดลงรอยละ
49 และการลดลงของอัตราตายของทารกและเด็ก (0 – 14 ป) รอยละ 46 ในชวงตอมา อายุขัยเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นจาก 58 ปในป พ.ศ. 2507 เปน 70 ปในป พ.ศ. 2542 สวนใหญคือ รอยละ 68 ของการเพิ่มขึ้น
ในชวงนี้เปนผลมาจากการลดลงของการตายในวัยทารกและเด็ก
ในอนาคตขางหนา หากระดับเปาหมายใหอายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทยสูงขึ้นไปถึง 82 ป
การลดอัตราตายของประชากรวัยแรงงาน อายุระหวาง 15 ถึง 59 ป ก็ยังจะเปนสวนสําคัญถึงรอยละ
48 แตการลดอัตราตายในประชากรสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) จะมีสวนมากขึ้นถึงรอยละ 34 หากจะทําให
อายุขัยเฉลี่ยของประชากไทยสูงขึ้นถึงเปาหมายในอุดมคติที่ไดวางไว (รูป 6)
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5.6%

48.9%

16.4%

45.5%

15.5%
68.1%

พ.ศ. 2480-2507
อายุขัยเฉลี่ยเพิ่มจาก 40.3 เปน 58.1 ป
(เพิ่มขึ้น 17.8 ป)

พ.ศ. 2507-2542
อายุขัยเฉลี่ยเพิ่มจาก 58.1 เปน 70.3 ป
(เพิ่มขึ้น 12.2 ป)
18.1%

34.1%
0-14 ป
15-59 ป
47.8%

60 ปขึ้นไป

พ.ศ. 2542-ปเปาหมาย
อายุขัยเฉลี่ยเพิ่มจาก 70.3 เปน 82 ป (เพิ่มขึ้น 11.7 ป)
แหลงขอมูล: ปราโมทย และ อุทัยทิพย, 2546

รูป 6: การกระจายรอยละของอายุขัยเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจาก
การลดอัตราตายวัยตาง ๆ
ในปจจุบันนี้ ประชากรไทยนั้บตั้งแตแรกเกิดคาดวาจะมีชีวิตอยูตอไปอีกโดยเฉลี่ยประมาณ
71 ป ผูหญิงมีอายุขัยเฉลี่ย 75 ป และผูชาย 68 ป อายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทยถูกกระทบโดยการ
ตายในวัยทารกอยางมาก ปจจุบันอัตราตายทารกอยูที่ประมาณ 20 รายตอการเกิดมีชีพ 1,000 ราย
ถาหากเราสามารถลดอัตราตายทารกนี้ใหเหลือต่ําพอๆกับในประเทศพัฒนาแลว คือประมาณ 5 ราย
ตอการเกิดมีชีพ 1,000 รายแลว อายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทยจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 1 ป 4 เดือน
การตายตั้งแตเยาววัย ดึงใหอายุขัยเฉลี่ยของประชากรต่ําลงมากทีเดียว
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โรคติดเชื้อ เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหอายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทยสั้นลงอยางมาก ถาไมมี
โรคติดเชื้ออยางเชน วัณโรคปอด ปอดบวม เอดส รวมทั้งโรคติดเชื้ออื่น ๆ อายุขัยเฉลี่ยของผูชายจะ
เพิ่มอีกถึง 3 ป เปน 71 ป และผูหญิงเพิ่มอีก 2 ป 7 เดือน เปน 77 ป หากนับเฉพาะโรคเอดสเพียง
อยางเดียว ถาสามารถขจัดโรคนี้ได อายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทยจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 8 เดือน
โดยจะเพิ่มอายุขัยของผูชายมากกวาของผูหญิง
อายุขัยเฉลี่ยของผูชายจะเพิ่มขึ้นประมาณ 10
เดือน และของผูหญิงเพิ่มประมาณ 7 เดือน (ตาราง 1)
สาเหตุการตายที่ทําใหอายุขัยเฉลี่ยของประชากรลดลงอยางมากอีกสาเหตุหนึ่ง คือ อุบัติ
เหตุการจราจร ถาหากไมมีการตายดวยอุบัติเหตุการจราจรแลว อายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทยจะ
เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 7 เดือน โดยเพิ่มอายุขัยของผูชายมากขึ้นถึง 11 เดือน เพิ่มของผูหญิงอีกเพียง
2 เดือนกวา ๆ เทานั้น ทั้งนี้เปนผลมาจากการที่ผูชายโดยเฉพาะในวัยแรงงานตายมากกวาผูหญิง
อยางมากจากอุบัติเหตุการจราจรนี้
ตาราง 1: อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดและอายุที่เพิ่มขึ้น ถาไมมีหรือลดสาเหตุการตายบางสาเหตุ พ.ศ. 2546
สาเหตุการตาย
รวมทุกสาเหตุการตาย
ถาไมมี
เอดส
อุบัติเหตุจราจร
ความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ
โรคหัวใจหลอดเลือด
โรคติดเชื้อ (ทุกชนิด)
ถาลดอัตราตายทารกใหต่ําลง

ชาย
อายุขัยเฉลี่ย เพิ่มขึ้น (ป)
67.5
68.4
68.4
67.6
68.0
68.2
70.7
68.8

0.8
0.9
0.1
0.4
0.7
3.1
1.3

หญิง
อายุขัยเฉลี่ย เพิ่มขึ้น (ป)
74.6
75.2
74.9
74.8
75.0
75.2
77.2
76.0

0.6
0.2
0.1
0.3
0.6
2.6
1.3

ประชากรไทยกําลังกลายเปนประชากรสูงวัย
ในรอบครึ่งศตวรรษที่ผานมานี้ การลดลงอยางรวดเร็วของภาวะเจริญพันธุและการที่ผูคนมี
ชีวิตยืนยาวขึ้น ไดทําใหเกิดปรากฏการณทางประชากรที่ไมเคยเปนมากอน นั่นคือ ประชากรไทยมี
อายุสูงขึ้นอยางมาก จํานวนและสัดสวนของประชากรสูงอายุไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว เมื่อ 40 กวาป
กอน ขอมูลจากสํามะโนประชากร พ.ศ. 2503 แสดงวา ประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมีอยูไมถึงรอยละ 5
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หรือเปนจํานวนประมาณ 1.3 ลานคนเทานั้น ในป พ.ศ. 2549 นี้ ประชากรอายุ 60 ปขึ้นไปมีมากถึง
รอยละ 10 หรือเปนจํานวนประมาณ 6.2 ลานคน เทากับวาในรอบ 46 ปตั้งแตป พ.ศ. 2503 ถึง 2549
ประชากรสูงอายุไดเพิ่มขึ้นถึง 3.8 เทา หรือเฉลี่ยเพิ่มรอยละ 8 ตอป
การที่ประชากรมีชีวิตยืนยาวขึ้น ทําใหประชากรที่ยิ่งสูงวัยจะยิ่งเพิ่มเร็วขึ้น ถาเราแบงประชา
กรสูงอายุออกเปน 2 กลุม คือ ผูสูงวัยวัยตน หรือผูมีอายุ 60 –79 ป และ ผูสูงอายุวัยปลาย คือ ผูมี
อายุ 80 ปขึ้นไป ในรอบครึ่งศตวรรษที่ผานมา ผูสูงอายุวัยปลายจะเพิ่มเร็วยิ่งขึ้นไปอีก ในป พ.ศ.
2503 ประชากรสูงอายุวัยปลายนาจะมีอยูประมาณ 1 แสนคน แตในป พ.ศ. 2549 ประชากรวัยนี้มี
อยูมากถึง 6 แสนกวาคน เทากับเพิ่มขึ้นถึง 6 เทา หรือเพิ่มปละประมาณรอยละ 13 (รูป 7)
ใน ”กลุมปลายสุด” ของผูสูงอายุวัยปลาย คือ ผูที่มีอายุ 100 ปขึ้นไป ซึ่งในที่นี้จะขอเรียกวา
“ศตวรรษิกชน” หรือ “คนรอยป” ยิ่งนาจะเพิ่มเร็วยิ่งขึ้นไป นาเสียดายที่ประเทศไทยขาดขอมูลจํานวน
ศตวรรษิกชนที่เชื่อถือได จึงไมสามารถดูแนวโนมการเพิ่มขึ้นของประชากรวัยสูงสุดไดอยางชัดเจน
เราทําไดเพียงแตการประมาณ และดูการเพิ่มในทางทฤษฎีเทานั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จํานวนผูมีอายุ 100 ปขึ้นไปในประเทศไทยมีอยู 27,460
คน เปนผูชาย 11,457 คน และผูหญิง 16,003 คน ทั้งนี้ไมรวม “คนที่เกิดปไทย” อีกจํานวน 246,034
คน (สืบคนจาก http://www.dopa.go.th เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2549) ซึ่งจะตองมีอีกจํานวนไม
นอยที่อายุถึง 100 ป อยางไรก็ตามตัวเลขนี้ก็ดูจะสูงเกินจริง เพราะมีคนรอยปตามทะเบียนบางราย
เสียชีวิตไปแลวแตชื่อยังคงคางอยูในทะเบียน
ในป พ.ศ. 2548 เมื่อสํานักงานสถิติแหงชาติทําการสํารวจการเปลี่ยนแปลงประชากรของ
ประเทศไทย ขอมูลจากการสํารวจประชากรฐานในรอบแรกเมื่อกลางป พ.ศ. 2548 (สืบคนจาก
http://www.nso.go.th) ทําใหประมาณไดวามีประชากรอายุเกิน 100 ปอยูราว 8,098 คน (ชาย
2,768 คน หญิง 5,330 คน) ถาประมาณวา ในป พ.ศ. 2503 มีคนรอยปอยูในประเทศไทยไมเกิน 500
คน เทากับจํานวนศตวรรษิกชนเพิ่มขึ้นระหวางป พ.ศ. 2503 ถึง 2548 ถึง 15 เทา หรือเฉลี่ยเพิ่มป
ละมากกวารอยละ 30
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จํานวน (ลาน)
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

พ.ศ.
2503

2533
60-79

2549
80+

รูป 7: จํานวนผูสูงอายุวัยตนและวัยปลาย พ.ศ. 2503 – 2549

บทสรุป
ในชวงเวลาเกือบศตวรรษที่ผานมา ภาวะการตายของประชากรไทยไดลดลง โดยเฉพาะการ
ตายในวัยทารกและเด็ก คนไทยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น ในแงของนโยบายหรือเปาหมายของรัฐโดยสวน
รวมแลว คงตองเนนความพยายามที่จะทําใหประเทศไทยมีชีวิตยืนยาวยิ่งขึ้นไปอีก โดยหามาตรการ
ที่จะชวยใหการตายกอนวัยอันสมควรลดนอยลง นโยบายหรือโครงการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับภาวะการ
ตายจะมีประสิทธิภาพไดก็ตองอาศัยขอมูลการตายที่ถูกตองสมบูรณ ระบบทะเบียนราษฎรของ
ประเทศไทยเปนแหลงขอมูลการตายที่สําคัญที่สุด หากไดมีการแกไขปรับปรุงใหขอมูลการตายที่จด
ทะเบียนใหสมูบรณยิ่งขึ้นแลว ขอมูลจากแหลงนี้ก็จะชวยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร
ไทย โดยเฉพาะในดานสุขภาพอนามัยไดเปนอยางมาก
การปรับปรุงคุณภาพขอมูลการตายจากระบบทะเบียนราษฎรเปนเรื่องที่ตองปรึกษาหารือ
และวางแผนการทํางานรวมกันระหวางหลายฝาย ทั้งผูเกี่ยวของกับงานทะเบียนราษฎรโดยตรง ผูใช
ขอมูล และนักวิชาการ คงตองมีการศึกษาวิจัยเพื่อใหไดคําตอบชัดเจนเกี่ยวกับระดับของปญหาและ
สาเหตุที่แทจริงของการตกจดทะเบียนตาย จากนั้น ควรที่จะไดนําผลของการศึกษาดังกลาวมารวม
กันคิดพิจารณาหามาตรการที่จะสงเสริมใหการจดทะเบียนตายมีความครบถวนสมบูรณขึ้น
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นอกจากการปรับปรุงขอมูลการตายจากระบบทะเบียนราษฎรแลว การตั้งเปาหมายอายุขัย
เฉลี่ยของคนไทยในอนาคตก็เปนอีกประเด็นหนึ่งที่บทความนี้ตองการจะชี้ใหเห็น คําถามจึงอาจมีวา
“เราควรตั้งเปาหมายใหประชากรไทยมีอายุขัยเฉลี่ยเทาไรจึงจะดี”
มีแนวโนมสากลวาคนเราจะมีอายุยนื ยาวขึน้ ในประเทศพัฒนาแลวไดมกี ารคิดคน และพัฒนา
วิทยาการที่จะทําใหคนมีอายุยืนยิ่งๆ ขึ้นไปอีก สําหรับประเทศไทย การพัฒนาประเทศดานตาง ๆ
ลวนมุงใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งนาจะมีผลทําใหคนไทยมีชีวิตยืนยาวขึ้นไปอีกเชนกัน
ปจจุบัน ญี่ปุนและสวีเดนนับเปนประเทศที่ประชากรมีอายุขัยเฉลี่ยสูงสุด อายุขัยเฉลี่ยของ
ชาวญี่ปุนสูงถึง 82 ป โดยผูชาย 79 ป และผูหญิง 85 ป ชาวสวีเดนก็มีอายุขัยเฉลี่ยสูงใกลเคียงกับ
ญี่ปุน ประเทศในยุโรปตะวันตกสวนใหญมีอายุขัยเฉลี่ยใกลเคียงกับ 80 ป
เมื่อพิจารณาดูอายุขัยเฉลี่ยของประชากรในประเทศตางๆ โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนา
แลวพอจะมองเห็นแนวโนมวา ถาประเทศไทยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตอไป จนมีเงื่อนไขและสภาพ
ใกลเคียงกับประเทศพัฒนาแลวในปจจุบัน การที่อายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทยจะสูงขึ้นไปถึง
ประมาณ 80 ป ก็นาจะเปนไปได ดังนั้นจึงนาที่จะตั้งเปนเปาหมายอายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทยไวที่
80 ป เพื่อเปนธงใหเกิดความพยายามที่จะไปใหถึง โดยใหผูชายมีอายุขัยเฉลี่ยประมาณ 77- 78 ป
และผูหญิงประมาณ 82- 83 ป
สมมุตวิ า ประเทศไทยไดตงั้ เปาหมายวาจะใหประชากรไทยมีอายุขยั เฉลีย่ ที่ 80 ป นโยบาย
เกีย่ วกับการสาธารณสุขของประเทศก็จะตองมุงเนนที่ จะลดการตายกอนวัยอันควร การตายในวัย
ทารกและเด็กเปนกลุมแรกที่จะตองลดใหไดโดยผานงานอนามัยแมและเด็ก ทําอยางไรที่จะใหเด็ก
เกิดใหมปละประมาณ 8 แสนคนไดเกิดอยางมีคุณภาพ และมีชีวิตรอดผานพนวัยทารกและเด็ก
ตองพยายามลดการตายจากโรคติดเชื้อลงใหเหลือนอยที่สุด สาเหตุการตายอีก 2 สาเหตุที่สําคัญ
ไดแก เอดส และอุบัติเหตุจราจร ถาลดอัตราตายจากทั้งสองสาเหตุสําคัญนี้ใหเหลือนอยที่สุดไดก็
จะชวยใหเปาหมายอายุขัยเฉลี่ยที่ 80 ปเปนไปไดมากทีเดียว ในขณะที่สาเหตุการตายอื่น ๆ ก็
ตองพยายามลดใหต่ําลงทั้งหมด โดยเฉพาะในหมูประชากรที่มีอายุยังนอย หรือยังอยูในวัยที่ไม
ควรตาย เทากับวาเราตองพยายามผลักดันการตายของประชากรใหอยูในชวงสูงวัย หรือใหตายเมื่อ
ถึงวัยอันควรใหมากที่สุด
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ประชากรไทยในอนาคต
ปทมา วาพัฒนวงศ
ปราโมทย ประสาทกุล
บทความนี้จะ ไดกลาวถึงภาพของประชากรไทยในอนาคตวาจะมีลักษณะเปนอยางไร ลักษณะประชากรไทยใน
อนาคตไดจากการฉายภาพประชากร ตั้งแตป พ.ศ. 2548 ตอไปอีก 30 ป ขางหนาจนถึงป พ.ศ. 2578 ดําเนินการโดย
คณะทํางานฉายภาพประชากร ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ทําความเขาใจกับการฉายภาพประชากรชุดใหม
การฉายภาพประชากรคือการคาดประมาณประชากรในอนาคต สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มีคณะทํางานฉาย
ภาพประชากร ซึง่ ทําหนาที่คาดประมาณประชากรของประเทศไทย พิมพเผยแพรออกมาเปนระยะ ๆ ปรับแกการคาดประมาณ
นั้นเมื่อมี่ขอมูลใหม รวมทั้งคํานวณหาดัชนีตัวชี้วดั ที่แสดงสถานการณดานประชากรเปนประจําป
การฉายภาพประชากรชุดใหมนี้ คณะทํางานฉายภาพประชากรฯ ไดเริ่มตนจาก “ประชากรฐาน” คือ ประชากรป
พ.ศ. 2548 ซึ่งปรับจํานวนรวมตามขอมูลจากทะเบียนราษฎรลาสุด และปรับโครงสรางอายุตามผลการสํารวจการ
เปลี่ยนแปลงของประชากรรอบแรกในป พ.ศ. 2548 จากนั้นไดใช “วิธีคาดประมาณประชากรตามโคฮอท (รุนอายุ) ที่
เปลี่ยนไปตามองคประกอบของการเปลี่ยนแปลงประชากร” (Cohort – component method) หลักการของวิธีนี้ คือ
จํานวนประชากรแตละรุนอายุจะเปลี่ยนไปแตละปตามองคประกอบของการเปลี่ยนแปลงประชากร 3 ดาน อันไดแก การ
เกิด การตาย และการยายถิ่น เมื่อเวลาผานไปในแตละป ประชากรแตละรุนอายุจะลดลงไปเพราะมีการตาย และเพิ่มขึ้น
เพราะมีการเกิด นอกจากนั้นหากมีการยายเขา ประชากรจะเพิ่มขึ้น และหากมีการยายออก ประชากรก็จะลดลง ดังนั้น
การฉายภาพประชากรจึงอาศัยการตั้งขอสมมุติวาตอไปในอนาคตนั้น การเกิด การตาย และการยายถิ่นแตละปควรเปน
เทาไร
ในการฉายภาพประชากร คณะทํางานฉายภาพประชากรฯ ไดตั้งขอสมมุติวาในอนาคต การเกิดหรือภาวะเจริญ
พันธุของสตรีไทยจะยังคงลดลงไปอีก โดยที่จํานวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งจะมีตลอดวัยเจริญพันธุของตนจะลดจาก
1.65 คนในป พ.ศ. 2548 เปน 1.45 คน ในป พ.ศ. 2568 และกลุมสตรีที่ใหกําเนิดบุตรสูงสุด (อัตราเกิดรายอายุ) คอย ๆ
เปลี่ยนจากกลุมอายุ 20 – 24 ปในป พ.ศ. 2548 เปนกลุมอายุ 25 – 29 ป ในป พ.ศ. 2568 และเมื่อหลังจากป พ.ศ. 2568
เปนตนไป ไดตั้งขอสมมุติวาภาวะเจริญพันธุทั้งจํานวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่งจะมีตลอดวัยเจริญพันธุและอัตราเกิด
รายอายุคงที่
ในเรื่องการตาย คณะทํางานฉายภาพประชากรฯ ไดตั้งขอสมมุติวาความยืนยาวชีวิตของประชากรไทยจะเพิ่มขึ้น
ไปอีก เริ่มจากในป พ.ศ. 2548 ซึ่งเปนปฐาน อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดของผูชายเทากับ 68 ป และของผูหญิงเทากับ 75 ป
ไดมีขอสมมุติวาอายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทยจะเพิ่มขึ้นเปแนวโนมเสนตรง ในระยะยาวอีก 50 ปขางหนาอายุขัยเฉลี่ย
เมื่อแรกเกิดของผูชายจะเพิ่มเปน 75 ป สวนผูหญิงจะเพิ่มเปน 80 ป
สําหรับองคประกอบสุดทายคือการยายถิ่นนั้น คณะทํางานฉายภาพประชากรฯ ไดสมมุติใหการยายถิ่นระหวาง
ประเทศที่ถูกตองตามกฎหมายของประชากรไทยมีนอยมากจนไมสงผลกระทบตอจํานวนและโครงสรางประชากรมากนัก
หมายความวาการฉายภาพประชากรชุดนี้มิไดรวมการยายถิ่นของแรงงานที่เขาหรือออกจากประเทศไทยโดยไมถูกตองตาม
กฎหมาย
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การเพิ่มขึ้นของประชากรไทยชาลงแตผูสูงอายุกลับเพิ่มเร็วขึ้น
เมื่อกลางป พ.ศ. 2548 ซึ่งเปนปฐานของการฉายภาพ ประเทศไทยมีประชากร 62.2 ลานคน หนึ่งปถัดไป
ประมาณไดวาประชากรไทย ณ กลางป 2549 เพิ่มขึ้นเปน 62.5 ลานคน เทากับวาหนึ่งปมีคนเพิ่มขึ้น 3 แสนคนเศษ คิด
เปนอัตราเพิ่มประชากรรอยละ 0.6 ตอป การเพิ่มของประชากรไทยยังคงเพิ่มขึ้นตอไปในอนาคต แตเปนการเพิ่มที่ชาลง
แตละปอตั ราเพิ่มประชากรคอย ๆ ลดลง ๆ ในป พ.ศ. 2565 ดูเหมือนวาจะเปนปที่ประชากรไทยถึงจุดอิ่มตัว อัตราเกิดจะ
อยูในระดับใกลเคียงกับอัตราตาย ทําใหอัตราการเพิ่มของประชากรใกลเคียงกับศูนย จํานวนเกิดในแตละปพอ ๆ กับ
จํานวนตาย จากการฉายภาพประชากรชุดนี้แสดงวาประชากรไทยจะถึงจุดอิ่มตัวที่จํานวนประมาณ 65 ลานคนในราวป
พ.ศ. 2565 หลังจากนั้น เปนไปไดวาอัตราเพิ่มประชากรจะติดลบคือต่ํากวาศูนยบางเล็กนอย ทําใหจํานวนประชากรแตละ
ปลดลง
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รูป 1 อัตราเพิ่มและจํานวนประชากร, พ.ศ. 2548 – 2578
การที่ประชากรไทยในอนาคตเพิ่มขึ้นอยางชา ๆ จนอิ่มตัวแลวลดลงนั้น เปนผลเนื่องมาจากภาวะเจริญพันธุที่ลด
ต่ําลงและคนไทยมีชีวิตยืนยาวขึ้นอีก ลักษณะเชนนี้ทําใหโครงสรางอายุของประชากรเปลี่ยนแปลงไปอยางเห็นไดชัดเจน
หากดูที่จํานวนประชากร เด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในชวงป พ.ศ. 2548 – 2578 จะมีจํานวนลดลงจาก 14 ลาน (รอยละ 23
ของประชากรทั้งหมด) เหลือ 9 ลานคนเศษ (รอยละ 14) สวนประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 – 59 ป) นั้นมีการเปลี่ยนแปลง
เล็กนอย กลาวคือในชวง พ.ศ. 2548 – 2558 จํานวนจะเพิ่มขึ้นจาก 41 ลาน เปน 43 ลานคน หลังจากนั้นจะลดจํานวนลง
เหลือ 38 ลานคนในป พ.ศ. 2578 อาจกลาวไดวาจํานวนประชากรวัยแรงงานในอนาคตอีก 30 ปขางหนาเกือบไม
เปลี่ยนแปลงเลยก็วาได อยางไรก็ตาม การที่จํานวนประชากรวัยเด็กจะลดลงอยางมากจะมีผลทําใหจํานวนประชากรในวัย
เรียน (อายุ 6 – 21 ป) ลดลงอยางตอเนื่องจาก 16 ลานคนในป พ.ศ. 2548 เปน 11 ลานคนในป พ.ศ. 2578
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สําหรับประชากรกลุมสุดทาย คือ กลุมผูสูงอายุ (อายุ 60 ปขึ้นไป) คนกลุมนี้มีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัดเมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุมอื่น ๆ ในป พ.ศ. 2548 มีประชากรสูงอายุอยู 6 ลานคนเศษ (รอยละ 10) เมื่อถึงป พ.ศ. 2578 จํานวน
ผูสูงอายุจะเพิ่มขึ้นเปน 16 ลานคน (รอยละ 25) เทากับเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เทาตัวในเวลาราว ๆ 30 ปเทานั้น
จํานวน (ลานคน)
70.0
60.0

10.3%

11.8%

14.0%

16.8%

19.8%

22.7%

25.1%

66.7%

67.4%

67.0%

66.0%

64.1%

62.2%

60.5%

23.0%

20.7%

19.0%

17.2%

16.0%

15.1%

14.4%

2548

2553

2558

2563

2568

2573

2578

50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

เด็ก

วัยแรงงาน

ป พ.ศ.

สูงอายุ

รูป 2 จํานวนประชากรวัยตาง ๆ พ.ศ. 2548 – 2578
สังคมไทยกําลังจะเปนสังคมผูสูงอายุ
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะกอใหเกิดปรากฏการณสําคัญที่มีผลตอ
สังคมไทยอยางมากนั่นคือ การมีผูสูงอายุมากกวาเด็ก ปรากฏการณนี้เกิดขึ้นจากจํานวนเด็กที่ลดลงในขณะที่ผูสูงอายุ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อีกประมาณ 15 ปขางหนา จํานวนเด็กจะพอ ๆ กับผูสูงอายุ และหลังจากนั้นจะเกิดปรากฏการณมี
ผูสูงอายุมากกวาเด็ก
เราอาจใช “ดัชนีผูสูงอายุ” (Ageing index) เพื่อเปรียบเทียบระหวางจํานวนเด็กกับผูสูงอายุ ดัชนีผูสูงอายุ เปน
อัตราสวนของจํานวนประชากรสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) ตอจํานวนประชากรวัยเด็ก (อายุต่ํากวา 15 ป) 100 คน ตาม
ความหมายนี้ ดัชนีผูสูงอายุแสดงใหเห็นวามีผูสูงอายุกี่คนตอเด็ก 100 คน ถาดัชนีมีคาต่ํากวา 100 แสดงวามีเด็กมากกวา
ผูสูงอายุ และในทางกลับกัน ถาดัชนีมีคาสูงกวา 100 ก็แสดงวามีผูสูงอายุมากกวาเด็ก
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ป พ.ศ.
2548
2553
2558
2563
2568
2573
2578

ตาราง 1 ดัชนีผูสูงอายุของประเทศไทย พ.ศ. 2548 – 2578
ประชากร (ลานคน)
ดัชนีผูสูงอายุ
ทั้งหมด
วัยเด็ก
ผูสูงอายุ
(ผูสูงอายุ/เด็ก 100 คน)
62.2
14.3
6.4
45.0
63.7
13.2
7.5
57.0
64.6
12.3
9.0
73.4
65.1
11.2
11.0
98.0
65.1
10.4
12.9
123.6
64.5
9.8
14.6
149.9
63.4
9.1
15.9
174.4

ตาราง 1 แสดงแนวโนมของดัชนีผูสูงอายุ หรืออัตราสวนผูสูงอายุตอเด็ก 100 คน “ดัชนีผูสูงอายุ” ตั้งแตป พ.ศ.
2548 มีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลา ความจริงแนวโนมเชนนี้ไมใชเพิ่งเกิดเร็ว ๆ นี้ หากแตเกิดมานานแลว เชน ในป พ.ศ.
2503 และ 2513 มีผูสูงอายุเพียง 11 คนตอเด็ก 100 คน เมื่อถึงป พ.ศ. 2548 จํานวนผูสูงอายุเพิ่มขึ้น ดัชนีผูสูงอายุเพิ่มขึ้น
ถึง 45 อีก 5 ปถัดไป ผูสูงอายุมีจํานวนเกินกวาครึ่งของจํานวนเด็กแลว ดัชนีผูสูงอายุเพิ่มขึ้นดวยอัตราที่สูงมากในชวงป
พ.ศ. 2548 – 2553 และ 2553 – 2558 นั้น คือประมาณเกือบรอยละ 6 ตอป แตในชวง พ.ศ. 2558 – 2563 ดัชนีผูสูงอายุ
ยิ่งเพิ่มเร็วมาก คือสูงถึงรอยละ 7 ตอป หลังจากชวงนี้ไปแลว อัตราเพิ่มของดัชนีผูสูงอายุลดลงมาอยูที่ประมาณรอยละ 4
– 5 ตอป
ระหวางป พ.ศ. 2563 – 2564 เปนชวงเวลาที่ดัชนีผูสูงอายุเทากับ 100 หมายความวาชวงเวลานี้ประเทศไทยมี
ประชากรวัยเด็กเทา ๆ กับผูสูงอายุ หลังจากป พ.ศ. 2564 ไปแลวประเทศไทยจะมีผูสูงอายุมากกวาเด็กตอไปเรื่อย ๆ
ดังเชนเหตุการณที่ประเทศพัฒนาแลว
ปรากฏการณที่มีผูสูงอายุมากกวาเด็กเชนนี้จะไมสามารถยอนกลับไดอีกเลย
ทั้งหลายประสบมากอนหนาประเทศไทย
รูปแบบการพึ่งพิงเปลี่ยนไป
โครงสรา งประชากรสะทอ นใหเ ห็น ลักษณะการพึ่ ง พิง กัน ระหวา งประชากรกลุม อายุต า ง ๆ เมื่อ โครงสรา ง
ประชากรเปลี่ยนไป ลักษณะการพึ่งพิงกันก็เปลี่ยนไปดวย การแสดงระดับของการพึ่งพิงระหวางประชากรกลุมอายุตาง ๆ
นิยมใชดัชนีที่เรียกวา “อัตราสวนพึ่งพิง” (Dependency ratio) เปนตัวชี้วัด
“อัตราสวนพึ่งพิง” คืออัตราสวนระหวางประชากรเด็กและประชากรสูงอายุตอประชากรวัยทํางาน ในการคํานวณ
อัตราสวนนี้ ประชากรวัยเด็กคือประชากรอายุต่ํากวา 15 ป ประชากรสูงอายุคือประชากรอายุ 60 ปขึ้นไป และประชากรวัย
ทํา งานคื อ อายุระหวา ง 15 ถึ ง 59 ป ดัชนี นี้ มีข อ สมมุติวา ประชากรวั ยเด็กและวัยสูง อายุตอ งพึ่ง พิง (ทางเศรษฐกิจ )
ประชากรวัยทํางาน
อัตราสวนพึ่งพิงตามความหมายขางตนนั้นเปน “อัตราสวนพึ่งพิงรวม” (Total dependency ratio) คือรวมผู
พึ่งพิงทั้งที่เปนเด็กและผูสูงอายุ อัตราสวนพึ่งพิงยังสามารถจําแนกตามประเภทของผูที่ตองพึ่งพิงเปน 2 ประเภท คือ
อัตราสวนพึ่งพิงวัยเด็ก (Youth dependency ratio) และอัตราสวนพึ่งพิงวัยชรา (Old-age dependency ratio) อัตราสวน
พึ่งพิงวัยเด็กเปนจํานวนเด็กตอผูที่อยูในวัยทํางาน 100 คน สวนอัตราสวนพึ่งพิงวัยชรานั้น เปนจํานวนผูสูงอายุตอผูที่อยูใน
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วัยทํางาน 100 คนเชนกัน คาของอัตราสวนพึ่งพิงทั้งหลายเหลานี้ยิ่งสูงยอมแสดงถึงมีจํานวนผูที่ตองพึ่งพิงมากเมื่อเทียบ
กับจํานวนผูที่ทํางานนั่นเอง
ในอดีต ประเทศไทยเคยประสบกับสถานการณที่มีเด็กจํานวนมากเมื่อเทียบกับประชากรวัยทํางาน เชน จากสํา
มะโนประชากรปตาง ๆ พบวา คาอัตราสวนพึ่งพิงรวมเทากับ 85 หมายความวา มีผูตองพึ่งพิง (เด็กและผูสูงอายุ) 85 คน
ตอผูที่อยูในวัยทํางาน (วัยแรงงาน) 100 คน จากนั้นคาอัตราสวนพึ่งพิงไดเพิ่มเปน 93 ตอ 100 ในป พ.ศ. 2513 อัตราสวน
พึ่งพิงรวมที่สูงเนื่องจากคนไทยในชวงเวลานั้นยังมีลูกมากทําใหมีประชากรวัยเด็กมาก
ตอมาประเทศไทยประสบ
ความสําเร็จในการลดอัตราเกิด ทําใหมีเด็กเกิดนอยลง สงผลใหคาอัตราสวนพึ่งพิงที่เคยสูงเกือบ 100 นั้นลดต่ําลง ดังเชน
ในป พ.ศ. 2543 คาอัตราสวนพึ่งพิงรวมไดลดลงเหลือ 51 และจะลดลงไปอีกจนเหลือ 48 ในป พ.ศ. 2553 หลังจากนั้นคาด
วาอัตราสวนพึ่งพิงรวมจะกลับสูงขึ้นอีกจนถึง 65 ในป พ.ศ. 2578
การที่คาอัตราสวนพึ่งพิงกลับเพิ่มสูงขึ้นหลังจากที่ไดลดลงอยางตอเนื่องมาไมนอยกวา 40 ปเปนเพราะจํานวน
ประชากรสูงอายุไดเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง ดวยเหตุนี้ เมื่อพิจารณาแยกระหวางอัตราสวนพึ่งพิงวัยเด็กและวัยชราแลว ก็จะ
พบวาอัตราสวนพึ่งพิงวัยเด็กไดลดลงอยางมากและตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2513 จนถึง พ.ศ. 2578 ในขณะที่อัตราสวน
พึ่งพิงวัยชราไดเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องในชวงเวลาเดียวกันนั้น จึงอาจสรุปไดวาแนวโนมรูปแบบการพึ่งพิงจะเปลี่ยนจาก
การพึ่งพิงของเด็กเปนสวนใหญ มาสูการพึ่งพิงของผูสูงอายุเปนสวนใหญ (ตาราง 2)
ตาราง 2 อัตราสวนพึ่งพิงรวม อัตราสวนพึ่งพิงวัยเด็ก และอัตราสวนพึ่งพิงวัยชรา พ.ศ. 2503 – 2578
ป พ.ศ.
อัตราสวนพึ่งพิง
รวม
วัยเด็ก
วัยชรา
2503
85.2
80.0
5.2
2513
92.9
87.0
5.9
2523
72.0
65.9
6.1
2533
51.3
44.2
7.0
2543
51.2
36.9
14.4
2548
49.9
34.4
15.5
2558
49.3
28.4
20.9
2568
55.9
25.0
30.9
2578
65.2
23.7
41.4
หมายเหตุ: อัตราสวนพึ่งพิงของป พ.ศ. 2503 – 2543 คํานวณจากสํามะโนประชากร และของป
พ.ศ. 2548 – 2578 คํานวณจากการฉายภาพประชากร

ดัชนีอีกตัวหนึ่งที่จะแสดงใหเห็นถึงอัตราสวนของจํานวนคนในวัยแรงงาน (อายุ 15 – 59 ป) ตอผูสูงอายุ (60 ป
ขึ้นไป) 1 คน ไดแก “อัตราสวนเกื้อหนุนผูสูงอายุ” (Potential support ratio: PSR) แนวความคิดของอัตราสวนนี้คือ คนใน
วัยทํางานเปนผูที่มีศักยภาพที่จะดูแลเกื้อหนุนผูสูงอายุ จึงมีความหมายวาผูสูงอายุคนหนึ่งจะมีผูที่สามารถชวยเหลือดูแล
สักกี่คน
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เมื่อ 40 กวาปกอน ในป พ.ศ. 2503 อัตราสวนเกื้อหนุนผูสูงอายุสูงมาก มีคนวัยทํางานถึง 12 คนที่ชวยกันดูแล
ผูสูงอายุเพียง 1 คน อัตราสวนนี้ไดลดลงอยางตอเนื่อง และในอีก 30 ปขางหนา ผูสูงอายุไทยแตละคนจะมีคนวัยทํางานที่
อาจจะชวยในการดูแลค้ําจุนเพียง 2 คนเทานั้น
อัตราสวนค้ําจุนผูส ูงอายุ
(วัยแรงงาน/ผูสูงอายุ 1 คน)

12.0

11.3
10.3

10.0
8.0

7.0

6.0

6.5
4.8

4.0

3.2

2.0

2.4

0.0
2503

2523

2543

2548

2558

2568

2578

ป พ.ศ.

รูป 3 อัตราสวนค้ําจุนผูสูงอายุของประเทศไทย พ.ศ. 2503 – 2578
สรุป
ประชากรไทยในอนาคตเพิ่มชาลงไปเรื่อย ๆ อีกไมเกิน 20 ปขางหนา อัตราเพิ่มของประชากรไทยจะใกลเคียงกับ
ศูนย และอาจเปนไปไดวาอัตราเพิ่มประชากรลดลงไปจนต่ํากวาศูนยหรือติดลบ จํานวนประชากรไทยใกลจะถึงจุดคงตัว
แลว เมื่ออัตราเพิ่มประชากรใกลเคียงกับศูนย ประชากรก็จะมีจํานวนคงตัวที่ประมาณ 65 ลานคน ในแตละป ประชากร
ไทยจะไมเพิ่มหรือลดไปจากจํานวนนี้มากนัก ประชากรไทยมีจํานวนคงตัวในระยะเวลาอีกเพียงประมาณ 15 ปเทานั้น
ในขณะที่จํานวนประชากรไทยกําลังเพิ่มชาลงนั้น ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางอายุของประชากรอยางใหญ
หลวง เมื่ออัตราเกิดลดต่ําลงอยางมากและผูคนมีอายุยืนยาวนั้น สังคมไทยจึงกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็ว
ในป พ.ศ. 2548 ประเทศไทยมีผูสูงอายุประมาณรอยละ 10 ของประชากรทั้งหมด แตในอีก 30 ปขางหนา ผูสูงอายุจะเพิ่ม
เปนรอยละ 25 ของประชากรทั้งหมด หรือมีจํานวนมากถึง 16 ลานคน เมื่อถึงเวลานั้น ประชากรสูงอายุจะมีจํานวน
มากกวาประชากรวัยเด็กเสียอีก
สัดสวนผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วสงผลใหลักษณะการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจระหวางประชากรวัยตาง
ๆ
เปลี่ยนไป เดิมมีประชากรวัยเด็ที่ตองพึ่งพิงประชากรวัยแรงงานมากกวาผูสูงอายุ แตในอนาคตอันใกลนี้ จะมีผูสูงอายุที่
ตองพึ่งพิงประชากรวัยแรงงานมากกวาเด็ก อัตราสวนระหวางประชากรวัยแรงงานตอผูสูงอายุจะลดลงจนเหลือเพียง 2
ตอผูสูงอายุ 1 คน ในอีก 30 ปขางหนา
การเปลี่ยนแปลงประชากรไทยในอนาคตไดกอใหเกิดนัยยะเชิงนโยบายหลายประการ

7
(1) การที่เด็กเกิดใหมแตละปมีแนวโนมลดนอยลงในอนาคตจะทําใหรัฐไมตองกังวลเรื่องปริมาณและสามารถ
มุงเนนที่คุณภาพของเด็กเกิดใหม โดยเฉพาะงานอนามัยแมและเด็กไดมากยิ่งขึ้น
(2) เชนเดียวกับประชากรเด็ก ประชากรในวัยศึกษาเลาเรียนมีแนวโนมลดลง รัฐจะสามารถเนนคุณภาพของ
การศึกษาไดดีขึ้น
(3) แมจํานวนประชากรวัยแรงงานมีแนวโนมที่จะไมเปลี่ยนแปลงมากนักในอนาคต แตความตองการแรงงานใน
ระบบเศรษฐกิจของประเทศอาจมีเพิ่มขึ้น “การนําเขา”แรงงานจากตางประเทศอาจเปนสิ่งจําเปน ดังนั้นการจัดการแรงงาน
ขามชาติใหเปนระบบที่ดีจึงเปนเรื่องที่ควรไดรับความสนใจเปนอยางยิ่ง
(4) ประชากรยิ่งมีอายุมากยิ่งเพิ่มเร็ว สังคมไทยกําลังกลายเปนสังคมผูสูงอายุ มาตรการและโครงการที่จะเปน
สวัสดิการใหประชากรสูงอายุ ไมวาจะเปนเรื่องชีวิตความเปนอยูทั่วไป หรือเรื่องสุขภาพอนามัย ควรที่จะไดเริ่มกันตั้งแต
วันนี้ และจะตองพัฒนาไปใหทันกับการเพิ่มอยางรวดเร็วของประชากรสูงอายุในอนาคต
เอกสารอางอิง
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม. 2549. การฉายภาพประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2548 – 2568,
มหาวิทยาลัยมหิดล.
สํานักงานสถิติแหงชาติ. มปป. สํามะโนประชากร พ.ศ. 2503.
. มปป. สํามะโนประชากร พ.ศ. 2513.
. มปป. สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2523.
. มปป. สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2533.
. 2545. สํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543.

การตาย และการเจ็บปวยจากการทํางาน1
โยธิน แสวงดี2
ปยวัฒน เกตุวงศา3
วิมลทิพย มุสิกพันธ4
ศุทธิดา ชวนวัน5
นําเรื่อง
การใหความสําคัญระหวางอาชีพ การตาย และการเจ็บปวยเริ่มขึ้นอยางเปนทางการเมื่อ Benjamin Compertz
เจาหนาที่ฝายสถิติสํานักงานประกันชีวิตชาวอังกฤษเริ่มตนคิดกฎแหงการตาย เมื่อค.ศ. 1825 ที่พิจารณาความยืนยาว
ชีวิตมนุษยวิเคราะหจากประชากรวัยแรงงานอายุ 20 ป ถึง 60 ป ผูมีอาชีพตางกัน และพบวาโอกาสการตายและความยืน
ยาวชีวิตแตกตางกันดวย พรอมกับใหขอสังเกตในสังคมที่มีการอุตสาหกรรม บุคคลแตละอาชีพจะมีภาวะเสี่ยงตอการ
เจ็บปวยและการตายจากโรคติดเชื้อและโรคไรเชื้อแตกตางกัน ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงสถานการณในปจจุบันจะเห็นวา
ความสัมพันธระหวางประเทศในระบบโลกลวนผูกพันไมเพียงแตการสนับสนุนดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร
การแพทย แตขยายไปถึงความรวมมือทางการคา ธุรกิจ อุตสาหกรรม การลงทุน และการสงคราม เชน ยุทธศาสตรในการ
พัฒนาประเทศไทยขณะนี้เนนไปที่การเปนศูนยกลางผลิตสินคาสงออก อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต สวนประกอบ
คอมพิวเตอรและอิเล็กทรอนิกส ศูนยรวมการซอมเครื่องบิน การเดินเรือ สิ่งทอ เปนตน
ตามแนวคิดจุดศูนยรวมทางเศรษฐกิจและสังคมในทฤษฎีระบบโลกของ Immanuel Wallerstein ( Taylor,2000 ;
Goldfrank,2000 ) ที่อาศัยแนวคิดทฤษฎีพึ่งพา ดวยการสงเสริมใหผูประกอบการตางประเทศมาลงทุนเพราะมีทรัพยากร
และกําลังแรงงานที่มีความสามารถ ที่ตั้งของประเทศอยูในยุทธศาสตรทางการผลิตและการคาอยางเหมาะสม มีทาเทียบ
เรือและสนามบินนานาชาติที่ไดมาตรฐานสามารถสงออกผลิตภัณฑสูตางประเทศไดสะดวก มีการตั้งองคกรสงเสริมอยาง
เปนระบบ ผลสะทอนทางบวกคือ ประชากรทํางานภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น มีการจัดการอยางเปนระบบตาม
แนวคิดทุนนิยม สอดคลองกับที่ Emile Durkhiem (1887) วางหลักวา มีการกําหนดบทบาทของบุคคลในการทํางานเพื่อ
แบงปนความรับผิดชอบ เชนเดียวกัน Karl Marx (1841) ไดระบุถึงชนชั้นในองคกรการผลิตวามีบุคคลอยู 3 ชนชั้น คือ
ผูประกอบการที่เปนเจาของอุตสาหกรรม หรือบุคคลที่เปนนักวิชาการ นายแพทย ผูพิพากษา ฯลฯ ที่เรียกวา “White
Collar” ขณะที่ผูทําหนาที่ดานบริการเรียกวา Blue Collar สวนกรรมกรเรียกวา Brown Collar บุคคลที่ตองทํางานตามหนาที่
มีการกําหนดบทบาทเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตามความ สามารถและฝมือ
ประเทศไทยสงเสริมการลงทุนที่เนนความเปนเลิศทางอุตสาหกรรม แบงเขตอุตสาหกรรมกระจายไปตามการ
พัฒนา แตกระจุกตัวอยูที่กรุงเทพฯ จังหวัดปริมณฑล และภาคกลาง สวนภาค เหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต
ยังไมแพรหลาย ในการลงทุนผูประกอบการตองปฏิบัติตามกฏหมายแรงงานจะถือวามีมาตรการในการปองกันตนเองที่
1

ขอขอบพระคุณ คุณสุมณฑา พลคง นักวิชาการสถิติ 7 ว สํานักงานกองทุน เงินทดแทน และคุณภาคินี พวงพนมรัตน นักวิชาการสถิติ 7 ว
กองวิจัยและพัฒนาสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
2
รองศาสตราจารย ประจําสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
3
เจาหนาที่วิชาการ ประจําโครงการการบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
4
นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรประชากรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
5
เจาหนาที่วิชาการ ประจําโครงการการบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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สอดคลองกับทฤษฎีการปองกันตนเอง (Self Defense Theory) ซึ่งระบุวา “ บุคคลตองปองกันทรัพยสินชีวิต เอกสิทธิ์
ของตน ตามที่มีสิทธิในการกระทําและปองกันใหดีที่สุด หากไมกระทําจะถูกผูอื่นทําลายสิทธิ ” แนวคิดนี้ Hobes ไดเสนอ
ในหนังสือ Leviathan ป ค.ศ. 1651 วา “ การปองกันสิทธิของตนเองเปนเรื่องที่รัฐ และบุคคลตองมีหนาที่ปฏิบัติ ” กลาวอีก
นัยหนึ่ง เพื่อใหการอุตสาหกรรมดําเนินดวยความกาวหนา ผูประกอบการจะเนนปฏิบัติตามกฎหมาย ในทํานองเดียวกัน
ลูกจางตางมีแนวทางในการปองกันตนเอง อาทิ การจัดตั้งองคกรลูกจาง สภาลูกจางเพื่อปองกันสิทธิของตน ฯลฯ ในดาน
กฎหมายสังคมไทยตระหนักถึงความปลอดภัยในการทํางานเปนอยางยิ่ง นอกจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
2541 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวัสดุอันตราย พ.ศ.
2535 พระราชบัญญัติสงเสริมคุณรูปสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ยังมีประกาศ กฏกระทรวงตาง ๆ อีกมากสงเสริมใหมี
การทํางานอยางปลอดภัย
บทความนี้มีเปาหมายวิเคราะหสถานการณการตายและการเจ็บปวยจากการทํางานที่มีคําถามวา ในประเภทการ
ผลิตจะมีการประสบภัยจากการทํางานที่จําแนกตามระดับความรุนแรงตามหลักเกณฑสํานักงานกองทุนเงินทดแทน ไดแก
การตาย การทุพพลรูป การสูญเสียอวัยวะ การหยุดงานเกินกวา 3 วัน และการหยุดงานนอยกวา 3 วันอยางไร? และที่ตั้ง
ของแหลงอุตสาหกรรมและบริการจะมีผลตอการตายและการเจ็บปวยหรือไม? เพราะขอสันนิษฐานในการวิเคราะหคือ
หากตั้งอยูในศูนยกลางการผลิตที่มีการใชเครื่องจักรมาก คาดวาจะมีการเจ็บปวยและการตายจากการทํางานมาก
นอกจากนี้ปจจุบันมีการสงเสริมอุตสาหกรรมมาก จึงมีความจําเปนที่วิเคราะหถึงการตายและการเจ็บปวยจากการทํางาน
วามีระดับของความรุนแรงอยางไร? ผลลัพธที่ไดจะเปนประโยชนชี้ใหเห็นวา อุตสาหกรรมประเภทใด และ/หรือลักษณะ
งานเชนไร ควรใหความสนใจเปนพิเศษ
แหลงขอมูลทุติยภูมิที่ใชมาจากรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานกองทุนเงินทดแทน สํานักงาน
ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ระหวาง พ.ศ. 2518 ถึงปจจุบัน ที่มีจํานวนลูกจางในขายคุมครอง 7,386,825 คน เพราะ
ตองการสะทอนวาเมื่อวิเคราะหแรงงานในระบบของกองทุนเงินทดแทน ยังมีการประสบอันตรายจากการทํางานในระดับ
ตามที่ปรากฏ หากพิจารณาในมุมตรงกันขามที่เปนผูใชแรงงานนอกระบบไมมีการดูแลดานความปลอดภัยอยางใกลชิด
คาดวาจะมีอัตราการสูญเสียมากกวานี้ อนึ่ง สําหรับขอมูลระยะทางระหวางจังหวัดที่ตั้งอุตสาหกรรมและบริการนํามาจาก
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ขณะเดียวกันขอมูลผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศมาจากสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
อัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของการประสบภัย
การพัฒนาประเทศที่ใชอุตสาหกรรมนําหนาเกษตรกรรม นํามาสูการเพิ่มขึ้นของรายไดประชากรอยางรวดเร็ว
เพราะมีการจางงานนอกครัวเรือน แรงงานมีรายไดมั่นคงนํามาซึ่งคุณรูปชีวิตที่ดี แตการเจ็บปวยและการตายจากสาเหตุ
ภายนอกจะมากขึ้น โรคเหลานี้ไดแก อุบัติเหตุ การเจ็บปวยจากการทํางาน โรคเกี่ยวกับการผิดปกติของอวัยวะที่เกิดจาก
การสะสมสารพิษ ฝุนละออง ของเสียที่ไดรับขณะทํางาน ที่สําคัญในชวงการเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมสูสังคม
อุตสาหกรรม การเจ็บปวยและการตายจากการทํางานจะมากขึ้น เพราะเปนการเปลี่ยนนิสัยการทํางานจากสังคมเกษตรที่
ใชอุปกรณแบบงายสูสังคมใชเครื่องจักรมีความเร็วและระบบควบคุมโดยไฟฟา
ขณะเดียวกันการลงทุนเพื่อความปลอดภัยในการทํางานพบวา มีสหสัมพันธกับผลิตภัณฑที่นําไปสูกําไร หาก
ภาวะเศรษฐกิจดีผูประกอบการจะมีพลัง และมีทุนเพื่อปองกันไมใหเกิดภัย ถือวาเปนการลดอุปสรรคในระบบการผลิต
สงผลดีตอการลงทุน เมื่อมาตรการของฝายผลิตมีมาตรฐาน มีการใชอยางไดผลนํามาสูอัตราการประสบภัยที่ลดลง เพราะ
แรงงานปองกันตนเองไมใหเจ็บปวยหรือเสียชีวิต เนื่องจากอัตถประโยชนสูงสุดที่เปนกําไรคือการมีงานมั่นคง มีรายได
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แนนอน และมีสุขรูปแข็งแรง เมื่อวิเคราะหสหสัมพันธระหวางอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศกับ
อัตราการเปลี่ยนแปลงของการประสบภัยพบวา มีสหสัมพันธในทางลบ หมายความวา เมื่อภาวะเศรษฐกิจดีมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น อัตราการเปลี่ยนแปลงของการประสบภัยจะลดลง เพราะคาดวานาจะมาจากการทุมเท
ในระบบความปลอดภัยในการทํางานของนายจางเพื่อใหกระบวนการผลิตมีประสิทธิรูปสูงสุด ไมตองการใหเกิดความ
สูญเสียในดานโอกาสการผลิตที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเจ็บปวยจากการทํางาน
ในทางตรงกันขามหากภาวะเศรษฐกิจตกต่ํานํามาสูผลกําไรที่ลดลง ทําใหมาตรการปองกันหยอนยาน เนื่องจาก
นายจางไมลงทุนเพื่อปองกันอุบัติเหตุจากการทํางาน เพราะตองการประหยัดตนทุน ในขณะที่สถานะการจางของลูกจาง
อยูในภาวะที่ไมมั่นคงจึงยินยอมทํางานในภาวะเสี่ยงประสบภัยมากขึ้น ดังนั้นอาจกลาวไดวามีทิศทางสหสัมพันธที่คนพบ
นี้แสดงถึงมิติที่ดีตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศตอไปนั้นคือ ควรเนนไปที่ความมั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจใหมี
ความกาวหนาอยางตอเนื่อง ไมควรมีการสะดุด ดังรูป 1 ที่แสดงสหสัมพันธระหวางอัตราการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และอัตราการประสบภัยจากการทํางานในประเทศไทยป พ.ศ. 2524 – 2545
รูป 1 อัตราการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและอัตราการเปลี่ยนแปลงการประสบภัย พ.ศ. 2524 - 2545
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ที่มา : สรางโดยใชขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานกองทุนเงินทดแทน พ.ศ.2524 - 2545

ประเภทกิจการ : การตาย และการเจ็บปวย
เนื่องจากการติดตามเพื่อเฝาระวังการเปลี่ยนแปลงทางดานการตายและการเจ็บปวยจากการทํางาน หนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนจะถือปฏิบัติตามประเภทกิจการที่จําแนกไวตามมาตรฐานของสํานักงานกองทุนเงินทดแทน ดังนั้น
เพื่อใหบทความนี้เปนประโยชนตอการนําไปใชในการหาแนวทาง เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานที่สามารถ
ปองกันไดอยางเหมาะสม ไดทําการจําแนกประเภทกิจการเพื่อใหสอดคลองกับที่สํานักงานกองทุนเงินทดแทน สํานักงาน
ประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กําหนดไว 16 กิจการ ตามรหัสตอไปนี้

4
รหัส
100
200
300
400
500
600
รหัส
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600

ประเภทกิจการ
การสํารวจและทําเหมืองแร
การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
การผลิตสิ่งทอ ถัก เครื่องประดับ
การทําปาไม ผลิตภัณฑจากไม
ผลิตภัณฑจากกระดาษ การพิมพ
ผลิตภัณฑเคมีและน้ํามันปโตรเลียม
ประเภทกิจการ
ผลิตภัณฑจากแรอโลหะ
การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
ผลิตภัณฑจากโลหะ
ผลิต ประกอบยานพาหนะ
อุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ
สาธารณูปโภค
การกอสราง
การขนสงคมนาคม
การคา
ประเภทกิจการอื่น ๆ

ขณะที่การตายและการเจ็บปวยวัดจากความรายแรง เชน การตาย ทุพพลรูป สูญเสียอวัยวะบางสวน หยุด
งานเกิน 3 วัน และหยุดงานไมเกิน 3 วัน แลวคํานวณอัตราการประสบอันตรายกับแรงงานที่เปนสมาชิกของกองทุนเงิน
ทดแทนดวยการปรับฐานตอแรงงาน 1,000 คน ผลการวิเคราะหพบวาการประสบภัยมีแนวโนมลดลงคอนขางชา (รูป 2)
รูป 2 อัตราการประสบภัยทุกประเภทจําแนกตามประเภทกิจการ

อัตราตอ 1,000
0.045

0.040

0.035

0.030

0.025

0.020

0.015

0.010

0.005

0.000
2538

2539

2540

100 การสํารวจและทําเหมืองแร
500 ผลิตภัณฑจากกระดาษ การพิมพ
900 ผลิตภัณฑจากโลหะ
1300 การกอสราง

2541

2542

200 การผลิตอาหารเครื่องดื่ม
600 ผลิตภัณฑเคมี น้ํามันปโตรเลียม
1000 ผลิต ประกอบยานพาหนะ
1400 การขนสงคมนาคม

2543

2544

2545

300 การผลิตสิ่งทอ ถัก เครื่องประดับ
700 ผลิตภัณฑจากแรอโลหะ
1100 อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ
1500 การคา

2546

2547

2548

400 การทําปาไม ผลิตภัณฑจากไม
800 การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
1200 สาธารณูปโภค
1600 ประเภทกิจการอื่นๆ

ที่มา : สรางโดยใชขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานกองทุนเงินทดแทน พ.ศ.2538 - 2548

ป

5
ภาวะการตายตามประเภทกิจการ
เมื่อพิจารณาถึงการตายพบวา ในรูปรวมตั้งแต ป พ.ศ. 2538 เกือบทุกกิจการมีอัตราลดลงอยางตอเนื่อง และ
เห็นไดชัดเจนในกลุมกิจการที่มีภาวะเสี่ยงตอการตายสูง เชน ผลิตภัณฑเคมี น้ํามันปโตรเลียม ผลิตภัณฑจากแรอโลหะ
การผลิตโลหะขั้นพื้นฐาน ผลิตภัณฑจากโลหะ ผลิตประกอบยานพาหนะ อุตสาหกรรมการผลิตอื่น ๆ สาธารณูปโภค
การผลิตสิ่งทอ ถักเครื่อง ประดับ และกลุมการผลิตอาหารเครื่องดื่มนั้น มีอัตราการตายคอนขางต่ํา เพราะอยูในลักษณะ
ที่มีความเสี่ยงตอการประสบภัยสูง นายจางมีมาตรการปองกันการประสบอันตรายเครงครัด และลูกจางปฏิบัติตาม
เพราะตระหนักถึงภาวะเสี่ยง ในทางตรงกันขามเมื่อพิจารณาถึงประเภทกิจการที่มีภาวะการตายสูงจะพบวาการกอสราง
การขนสง คมนาคม และการคา ( อาทิ บริการติดตั้งแบบไฟฟา บริการรักษาความปลอดภัย บริการวิศวกรรม เทคนิค
ฯลฯ ) ยังมีอัตราการเสียชีวิตจากการทํางานที่สูงกวา ดังรูป 3
รูป 3 อัตราการเสียชีวิตจากการทํางานจําแนกตามประเภทกิจการ
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0.000
2538

2539

2540

100 การสํารวจและทําเหมืองแร
500 ผลิตภัณฑจากกระดาษ การพิมพ
900 ผลิตภัณฑจากโลหะ
1300 การกอสราง

2541

2542

200 การผลิตอาหารเครื่องดื่ม
600 ผลิตภัณฑเคมี น้ํามันปโตรเลียม
1000 ผลิต ประกอบยานพาหนะ
1400 การขนสงคมนาคม

2543

2544

2545

300 การผลิตสิ่งทอ ถัก เครื่องประดับ
700 ผลิตภัณฑจากแรอโลหะ
1100 อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ
1500 การคา

2546

2547

2548

400 การทําปาไม ผลิตภัณฑจากไม
800 การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
1200 สาธารณูปโภค
1600 ประเภทกิจการอื่นๆ

ที่มา : สรางโดยใชขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานกองทุนเงินทดแทน พ.ศ.2538 - 2548

6
ภาวะทุพพลรูปตามประเภทกิจการ
รูป 4 พบวาทุกกิจการมีทิศทางของการเพิ่มขึ้นและลดลงที่กระเพื่อม หมายความวา เมื่อพิจารณากลับไปที่การ
ตายที่ลดลงนั่นคือ สามารถแกปญหาการตายได แตภาวะทุพพลรูปยังปรากฏอยู เพราะเปาหมายสูงสุดของการปองกัน
คือ ไมมีการตายและการเจ็บปวยเกิดขึ้น กิจการที่มีอัตราทุพพลรูปในระดับสูง คือ การกอสราง ขอสังเกตหนึ่งที่อาจ
นํามาอธิบายไดคือ มาตรการที่ใชในการกํากับดูแลความปลอดภัยในการทํางานที่หยอนยาน หรืออุปกรณไมไดมาตรฐาน
รูป 4 อัตราทุพพลรูปจําแนกตามประเภทกิจการ

อัตราตอ 1,000
0.002
0.002
0.002
0.001
0.001
0.001
0.001
0.001
0.000
0.000
0.000
2538

2539

2540

100 การสํารวจและทําเหมืองแร
500 ผลิตภัณฑจากกระดาษ การพิมพ
900 ผลิตภัณฑจากโลหะ
1300 การกอสราง

2541

2542

200 การผลิตอาหารเครื่องดื่ม
600 ผลิตภัณฑเคมี น้ํามันปโตรเลียม
1000 ผลิต ประกอบยานพาหนะ
1400 การขนสงคมนาคม

2543

2544

2545

300 การผลิตสิ่งทอ ถัก เครื่องประดับ
700 ผลิตภัณฑจากแรอโลหะ
1100 อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ
1500 การคา

2546

2547

2548

400 การทําปาไม ผลิตภัณฑจากไม
800 การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
1200 สาธารณูปโภค
1600 ประเภทกิจการอื่นๆ

ที่มา : สรางโดยใชขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานกองทุนเงินทดแทน พ.ศ.2538 - 2548

ป

7
ภาวะการสูญเสียอวัยวะบางสวนตามประเภทกิจการ
เกือบทั้งหมดของประเภทกิจการมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง แตระดับของการลดลงคอนขางชา ที่นาสนใจคือ
ประเภทกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑจากโลหะที่มีอัตราการลดลงคอนขางเร็ว แตเปรียบเทียบกับประเภทอื่นพบวา ยังมี
อัตราการสูญเสียอวัยวะสูงที่สุด รองลงมาคือ กิจการกอสราง ดังรูป 5
รูป 5 อัตราการสูญเสียอวัยวะจําแนกตามประเภทกิจการ
อัตราตอ 1,000
0.350
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0.150

0.100

0.050

0.000
2538

2539

2540

100 การสํารวจและทําเหมืองแร
500 ผลิตภัณฑจากกระดาษ การพิมพ
900 ผลิตภัณฑจากโลหะ
1300 การกอสราง

2541

2542

200 การผลิตอาหารเครื่องดื่ม
600 ผลิตภัณฑเคมี น้ํามันปโตรเลียม
1000 ผลิต ประกอบยานพาหนะ
1400 การขนสงคมนาคม

2543

2544

2545

300 การผลิตสิ่งทอ ถัก เครื่องประดับ
700 ผลิตภัณฑจากแรอโลหะ
1100 อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ
1500 การคา

2546

2547

2548

400 การทําปาไม ผลิตภัณฑจากไม
800 การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
1200 สาธารณูปโภค
1600 ประเภทกิจการอื่นๆ

ที่มา : สรางโดยใชขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานกองทุนเงินทดแทน พ.ศ.2538 - 2548

ป

8
ภาวะการหยุดงานเกินกวา 3 วัน ตามประเภทกิจการ
การหยุดงานเกินกวา 3 วัน ถือวาเปนดัชนีวัดการเจ็บปวยที่อาจสะทอนไดวา อุบัติเหตุมีความรุนแรง แตไมสงผล
ตอการสูญเสียอวัยวะ ทุพพลรูป หรือตาย แตอาจนําไปสูการเจ็บปวยเรื้อรังได เมื่อวิเคราะหพบวาการผลิตผลิตภัณฑ
จากโลหะ การผลิตอาหารเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑเคมี น้ํามันปโตรเลียม มีอัตราที่สูงแมวาจะลดลงก็ตาม ขณะที่กิจการ
อื่นๆ ลดลง ดังรูป 6
รูป 6 อัตราการลาหยุดงานเกินกวา 3 วัน จําแนกตามประเภทกิจการ

อัตราตอ 1,000
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2.000
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ป
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100 การสํารวจและทําเหมืองแร
500 ผลิตภัณฑจากกระดาษ การพิมพ
900 ผลิตภัณฑจากโลหะ
1300 การกอสราง

2541

2542

200 การผลิตอาหารเครื่องดื่ม
600 ผลิตภัณฑเคมี น้ํามันปโตรเลียม
1000 ผลิต ประกอบยานพาหนะ
1400 การขนสงคมนาคม

2543

2544

2545

300 การผลิตสิ่งทอ ถัก เครื่องประดับ
700 ผลิตภัณฑจากแรอโลหะ
1100 อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ
1500 การคา

2546

2547

2548

400 การทําปาไม ผลิตภัณฑจากไม
800 การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
1200 สาธารณูปโภค
1600 ประเภทกิจการอื่นๆ

ที่มา : สรางโดยใชขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานกองทุนเงินทดแทน พ.ศ.2538 - 2548

ภาวะการหยุดงานไมเกิน 3 วัน ตามประเภทกิจการ
แมวาการลาหยุดงานไมเกิน 3 วัน เปนดัชนีเบื้องตนที่ระบุวา อุบัติเหตุจากการทํางานไมรุนแรง แตพิจารณาถึง
ภาวะทางจิตใจที่เกิดขึ้นอาจประเมินคาไมไดกับการสูญเสีย เชน การตกใจ การวิตกกังวล กับการเจ็บปวยเรื้อรังที่อาจเปน
การสะสมในรางกาย เมื่อวิเคราะหพบวา ยังมีเหตุการณเกิดขึ้นเปนประจํา จะเห็นวาความชุกของอุบัติเหตุที่มีผลตอการ
ลานอยกวา 3 วันเกือบทุกประเภทลดลงอยางชา ๆ ที่สําคัญการลดลงของผลิตภัณฑจากโลหะคอนขางเร็ว แมวาอัตราการ
เกิดอุบัติการณมากกวาประเภทอื่น แตที่นาสนใจคือ ประเภทกิจการที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นคือ การคา ดังรูป 7 อนึ่ง หาก
วิเคราะหเปรียบเทียบระหวางอัตราการลาหยุดงานนอยกวา 3 วัน จําแนกตามประเภทกิจการกับอัตราการลาหยุดงาน
ตั้งแต 3 วันขึ้นไป ( ตามรูป 6 ) จะเห็นวาอัตราการลดหยุดงานนอยกวา 3 วัน ที่จําแนกตามประเภทกิจการสูงกวาถึง 2
เทา ขอสังเกตที่อาจจะนํามาอธิบายไดคือ ยังคงมีการประสบภัยเกิดขึ้นอยางสม่ําเสมอ แตระดับของความรุนแรงมี
แนวโนมลดลงตามลําดับ

9

รูป 7 อัตราการลาหยุดงานนอยกวา 3 วัน และประเภทกิจการ

อัตราตอ 1,000
8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0.000
2538

2539

2540

100 การสํารวจและทําเหมืองแร
500 ผลิตภัณฑจากกระดาษ การพิมพ
900 ผลิตภัณฑจากโลหะ
1300 การกอสราง

2541

2542

200 การผลิตอาหารเครื่องดื่ม
600 ผลิตภัณฑเคมี น้ํามันปโตรเลียม
1000 ผลิต ประกอบยานพาหนะ
1400 การขนสงคมนาคม

2543

2544

2545

300 การผลิตสิ่งทอ ถัก เครื่องประดับ
700 ผลิตภัณฑจากแรอโลหะ
1100 อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ
1500 การคา

2546

2547

2548

ป

400 การทําปาไม ผลิตภัณฑจากไม
800 การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
1200 สาธารณูปโภค
1600 ประเภทกิจการอื่นๆ

ที่มา : สรางโดยใชขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานกองทุนเงินทดแทน พ.ศ.2538 - 2548

ภาคและระยะทางจากศูนยกลางอุตสาหกรรมและบริการกับการตายและการเจ็บปวย
ก.ภาค
1. ภาวะการตาย
หากพิจารณาที่ตั้งของอุตสาหกรรมและบริการ อาจกลาวไดวา นาจะมีความสัมพันธกับ การปองกันตนเองให
ปลอดภัย ความประมาท ขอสันนิษฐานเชื่อวา ผูประกอบการของกิจการที่ตั้งอยูในแตละภาค รวมทั้งเจาหนาที่ดูแลให
ความรูนาจะมีผลตอการหาแนวทางในการปองกันการประสบภัยที่แตกตางกัน เมื่อแบงภาคออกเปน กรุงเทพมหานคร
จังหวัดปริมณฑล ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต พบวาในดานภาวะการตายมีความ
แปรปรวนเกิดขึ้นในนัยที่ตางกัน เชนมีแนวโนมลดลงในกรุงเทพมหานคร จังหวัดปริมณฑล และภาคกลาง ขอสังเกตที่
นํามาอธิบายคือ มีการดําเนินกิจการมานาน นายจาง และลูกจางมีความคุนเคยกับมาตรการปองกันการประสบภัย อยู
ใกลศูนยกลางสถานรักษาพยาบาลที่ทันสมัย สวนภาคอืน่ ๆ เชน ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต อัตราการ
ตายยังอยูในระดับสูง ดังรูป 8

10
รูป 8 อัตราการตายจากการทํางานจําแนกตามภาค

อัตราตอ 1,000
1.600

1.400

1.200

1.000

0.800

0.600

0.400

0.200

ป

0.000
2538

2539

2540

กรุงเทพมหานคร

2541

2542

5 จังหวัดรอบกรุงเทพฯ

2543
ภาคกลาง

2544
ภาคเหนือ

2545

2546

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2547

2548

ภาคใต

ที่มา : สรางโดยใชขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานกองทุนเงินทดแทน พ.ศ.2538 - 2548

2. ภาวะทุพพลรูป
ภาวะทุพพลรูป แนวเสนกราฟมีการขึ้นลงไมสม่ําเสมอ สะทอนวามาตรการที่ใชกํากับใหมีการปฏิบัติตามหลัก
จรรยาบรรณการทํางานทั้งฝายนายจางและลูกจาง ทั้งการติดตาม ตรวจสอบ ของเจาหนาที่อาจไมเครงครัด ซึ่งพบ
ชัดเจนในพื้นที่อุตสาหกรรมและบริการใหม อาทิ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอสังเกตที่ควรพิจารณา
รวมกับการตายคือ การตายในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดปริมณฑล และภาคกลางลดลง ขณะที่ภาวะทุพพลรูปก็ลดลง
เชนกัน แตในภาคเหนือ และภาคใต อัตราทุพพลรูปยังคงกระเพื่อม แสดงวา หากแรงงานผูประสบภัยรอดชีวิต แตโอกาส
ทุพพลรูปจะมีสูง นั่นคือ มีมาตรการในการชวยชีวิตที่ดีขึ้น แตสงผลใหเกิดภาวะทุพพลรูป ดังรูป 9
รูป 9 อัตราทุพพลรูปจําแนกตามภาค
อัตราตอ 1,000
0.020

0.018

0.016

0.014

0.012

0.010

0.008

0.006

0.004

0.002

0.000
2538

2539

2540

กรุงเทพมหานคร

2541

2542

5 จังหวัดรอบกรุงเทพฯ

2543
ภาคกลาง

2544
ภาคเหนือ

2545

2546

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2547
ภาคใต

ที่มา : สรางโดยใชขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานกองทุนเงินทดแทน พ.ศ.2538 - 2548

2548

ป

11
3. ภาวะสูญเสียอวัยวะบางสวนของรางกาย
จะพบมากในจังหวัดปริมณฑล ที่มีอัตราการลดลงอยางมาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และภาคเหนือ
มีอัตราในระดับสูงกวากรุงเทพฯ ดังรูป 10
รูป 10 อัตราสูญเสียอวัยวะจําแนกตามภาค

อัตราตอ 1,000
3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

0.500

ป

0.000
2538

2539

2540

กรุงเทพมหานคร

2541

2542

5 จังหวัดรอบกรุงเทพฯ

2543
ภาคกลาง

2544
ภาคเหนือ

2545

2546

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2547

2548

ภาคใต

ที่มา : สรางโดยใชขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานกองทุนเงินทดแทน พ.ศ.2538 - 2548

4. ภาวะลาหยุดงาน
การหยุดงานเกินกวา 3 วัน และนอยกวา 3 วัน พบมากในภาคใต ที่นาสนใจคือ กลุมของจังหวัดปริมณฑลยังมี
อัตราที่สูงแมวาจะลดลงก็ตามจึงคิดวาควรมีการดูแลมาตรฐานการปองกันการประสบภัยใหมากขึ้น เพราะอาจมีผลสะสม
ปวยเปนโรคเรื้อรังที่มีผลในทางลบตอสุขรูปของแรงงานในอนาคตได รูป 11 และรูป 12 แสดงอัตราการหยุดงานเกินกวา 3
วัน และนอยกวา 3 วัน
รูป 11 อัตราลาหยุดงานเกินกวา 3 วัน จําแนกตามภาค

อัตราตอ 1,000
25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0.000
2538

2539

2540

กรุงเทพมหานคร

2541

2542

5 จังหวัดรอบกรุงเทพฯ

2543
ภาคกลาง

2544
ภาคเหนือ

2545

2546

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2547
ภาคใต

ที่มา : สรางโดยใชขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานกองทุนเงินทดแทน พ.ศ.2538 - 2548

2548

ป

12
รูป 12 อัตราลาหยุดนอยกวา 3 วัน จําแนกตามภาค

อัตราตอ 1,000
70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

ป

0.000
2538

2539

2540

กรุงเทพมหานคร

2541

2542

5 จังหวัดรอบกรุงเทพฯ

2543
ภาคกลาง

2544
ภาคเหนือ

2545

2546

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2547

2548

ภาคใต

ที่มา : สรางโดยใชขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานกองทุนเงินทดแทน พ.ศ.2538 - 2548

อนึ่ง หากเปรียบเทียบอัตราการลาหยุดงานที่มากกวา 3 วัน และนอยกวา 3 วัน จะพบวาการลาหยุดงานนอย
กวา 3 วัน จะมีมากกวาการลาระยะยาวที่มากกวา 3 วัน ถึง 2 เทา และลดลงตามลําดับ จนกระทั่งประมาณป พ.ศ. 2543
ทั้ง 2 อัตรามีแนวโนมที่คอนขางคงที่ทั้งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ขอสังเกตหนึ่งคือ การลาหยุด
แมวาจะไมเปลี่ยนแปลงในทิศทางลดลงมากนักแตระดับของความรุนแรงที่เปนการตาย ทุพพลรูป และสูญเสียอวัยวะมี
มาก
ข.ระยะทาง
เปนที่ทราบกันโดยทั่วกันวา อุตสาหกรรมและบริการสวนใหญตั้งที่กรุงเทพฯและจังหวัดปริมณฑลเพราะมีการ
กําหนดเปนเขตอุตสาหกรรมในพื้นที่เหลานี้ หากพิจารณาถึงสหสัมพันธระหวางระยะทางที่วัดเปนกิโลเมตรถึงจังหวัดที่เปน
แหลงตั้งอุตสาหกรรมนั้น ๆ กับอัตราการประสบภัย ตั้งแต พ.ศ. 2538 ถึง 2548 พบวา มีคาเปนลบ ( r = -0.267 : sig =
0.02 ) หมายความวา อัตราความรุนแรงของการประสบภัยจากการทํางานเกิดขึ้นมากในจังหวัดใกลกับจุดศูนยกลาง
อุตสาหกรรมและบริการ ซึ่งไดแก กรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑล ที่นาสนใจคือ แนวโนมคาสหสัมพันธระหวางระยะทางกับ
อัตราการตายมีทิศทางที่จะเปลี่ยนไปทางบวก ( รูป 13 ) หมายความวาในปถัดไปการตายจากการทํางานนาจะมีมากขึ้นใน
จังหวัดที่ไกลจากกรุงเทพฯ อาทิ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ที่สอดคลองกับการกระจาย
อุตสาหกรรมสูภาคตาง ๆ เพื่อสงเสริมใหประชากรมีงานทํา จึงควรเนนใหความรูดานความปลอดภัยจากการทํางานใน
พื้นที่เหลานี้ ทั้งในระดับของผูประกอบการ ลูกจาง เจาหนา รวมถึงผูเกี่ยวของทุกภาคสวน รูป 13 แสดงคาสหสัมพันธ
ระหวางระยะทางและอัตราการตาย

13
รูป 13 คาสหสัมพันธระหวางระยะทางกับอัตราการตาย

ระดับสัมประสิทธิ์
1

0.8

0.6

0.4

0.2

ป

0
2538

2539

2540

2541

2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

-0.2

-0.4

-0.6

-0.8

อัตราการตาย

อัตราการประสบเหตุ

-1

ที่มา : สรางโดยใชขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานกองทุนเงิการตาย
นทดแทน พ.ศ.2538 – 2548 และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย พ.ศ. 2548

อายุ กับการประสบภัยจากการทํางาน
ในทุกประเภทกิจการ ผูประสบภัยที่เสียชีวิตสวนใหญเมื่อพิจารณาจากอัตราสวนการตายอยูในกลุมวัยผูใหญ
ตอนตน อายุระหวาง 20 ถึง 39 ป อาจเกิดขึ้นจากความประมาทเพราะมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง เปนวัยที่ชอบความเสี่ยง
กลาทาทาย นอกจากนี้จะเห็นวารอยละของการสูญเสียอวัยวะบางสวนพบมากในแรงงานเด็กที่มีอายุระหวาง 13 ถึง 14 ป
(ดูตาราง 1)

1

ตาราง 1 การกระจายรอยละของผูประสบภัยในการทํางาน จําแนกตามความรุนแรงและกลุมอายุ
และอัตราสวนการตายรายอายุ ป พ.ศ.2547
สูญเสีย
หยุดงาน
หยุดงาน
อัตราสวน
กลุมอายุ
ตาย
ทุพพลรูป
รวม
อวัยวะ
เกิน 3 วัน
ไมเกิน 3 วัน
การตาย 1
นอยกวา 12
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.000
13 - 14
0.0
0.0
66.7
0.0
33.3
100.0
0.000
15 - 17
0.5
0.0
2.5
27.4
69.5
100.0
0.016
18 - 19
0.2
0.0
1.9
24.6
73.3
100.0
0.036
20 - 24
0.3
0.0
1.6
22.5
75.6
100.0
0.170
25 - 29
0.3
0.0
1.5
22.4
75.7
100.0
0.210
30 - 34
0.4
0.0
1.8
24.0
73.8
100.0
0.175
35 - 39
0.5
0.0
1.8
25.9
71.7
100.0
0.139
40 - 44
0.5
0.0
1.8
29.5
68.2
100.0
0.098
45 - 49
0.8
0.0
2.2
30.3
66.7
100.0
0.082
50 - 54
0.8
0.0
2.7
32.0
64.5
100.0
0.044
55 - 59
1.0
0.1
2.9
32.9
63.2
100.0
0.021
60 ขึ้นไป
1.0
0.0
2.7
37.7
58.6
100.0
0.008
คํานวณจาก จํานวนการตายในแตละกลุมอายุ / จํานวนการตายรวม
ที่มา : คํานวณจากขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานกองทุนเงินทดแทน พ.ศ.2547

14
อวัยวะที่ประสบอันตรายและระดับความรุนแรง
ขอมูลจากจากตาราง 2 ชี้วาอัตราสวนการตายจะพบมากในกรณีที่แรงงานที่มีการบาดเจ็บหลายสวนในรางกาย
รองลงมาคือ เหตุการณที่เกิดขึ้นกับศีรษะ หนา แกม คิ้ว คาง คอ อก และอวัยวะในชองอก ที่เปนอวัยวะสวนบน ขณะที่
ภาวะทุพพลรูปพบมากเมื่อเหตุการณเกิดกับกระดูกสันหลัง เพราะนาจะมาจากระบบประสาท และการสูญเสียอวัยวะ
เชน มือ และนิ้วมือ สอดคลองกับการใชถุงมือ ในงานที่ตองใกลชิดกับเครื่องจักรและการผลิตโลหะ
ตาราง 2 การกระจายรอยละของผูประสบภัย จําแนกตามความรายแรงและอวัยวะที่ไดรับ
อันตรายและอัตราสวนการตายตามอวัยวะที่ไดรับอันตราย ป พ.ศ.2547
ทุพพล
สูญเสีย
หยุดงาน
หยุดงาน
อวัยวะที่ไดรับอันตราย
ตาย
รวม
รูป
อวัยวะ
เกิน 3 วัน ไมเกิน 3 วัน
1. ศีรษะ
1.0
0.0
0.1
13.8
85.1 100.0
2. ตา
0.0
0.0
0.2
3.7
96.1 100.0
3. จมูก
0.0
0.0
0.0
22.4
77.6 100.0
4. หู
0.0
0.0
9.6
11.2
79.1 100.0
5. ปาก ฟน ขากรรไกร และสวน
ตางๆ ในชองปาก
0.0
0.0
0.0
12.9
87.1 100.0
6. หนา แกม คิ้ว คาง คอ
0.3
0.0
0.0
12.6
87.0 100.0
7. ไหล สะบัก รักแร
0.0
0.0
0.5
28.6
70.8 100.0
8. แขน ศอก ขอศอก
0.0
0.0
0.6
24.2
75.2 100.0
9. ขอมือ
0.0
0.0
1.1
30.3
68.6 100.0
10. มือ งามนิ้วมือ
0.0
0.0
0.9
27.2
71.9 100.0
11. นิ้วมือ
0.0
0.0
4.7
34.7
60.5 100.0
12. อกและอวัยวะในชองอก
1.0
0.0
0.4
15.4
83.3 100.0
13. ทองและอวัยวะในชองทอง
1.4
0.0
0.2
34.7
63.7 100.0
14. ซี่โครง ชายโครง ลําตัว
0.8
0.0
0.3
27.6
71.3 100.0
15. เอว
0.0
0.0
0.0
18.2
81.8 100.0
16. หลัง
0.0
0.0
0.0
16.6
83.4 100.0
17. กระดูกสันหลัง
0.4
1.4
0.7
72.3
25.2 100.0
18. สะโพก กระดูกเชิงกราน
0.4
0.0
0.4
29.3
70.0 100.0
19. อวัยวะเพศ
0.0
0.0
3.4
33.1
63.6 100.0
20. ขา หนาแขง นอง
0.0
0.0
0.5
27.7
71.8 100.0
21. เขา หัวเขา
0.0
0.0
0.2
28.4
71.5 100.0
22. ขอเทา ตาตุม
0.0
0.0
0.5
37.4
62.1 100.0
23. เทา สนเทา งามนิ้วเทา
0.0
0.0
0.3
29.2
70.5 100.0
24. นิ้วเทา
0.0
0.0
1.4
34.7
63.9 100.0
25. บาดเจ็บหลายสวน บาดเจ็บ
ตามรางกาย
5.9
0.1
1.1
36.7
56.2 100.0
26. ระบบหมุนเวียนโลหิต
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0 100.0
99. อื่นๆ
0.2
0.0
0.2
4.9
94.6 100.0
1
คํานวณจาก จํานวนการตายในแตละอวัยวะที่ไดรับอันตราย / จํานวนการตายรวม
ที่มา : คํานวณจากขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานกองทุนเงินทดแทน พ.ศ.2547

อัตราสวน
การตาย 1
0.091
0.000
0.000
0.000
0.000
0.019
0.001
0.001
0.000
0.001
0.000
0.019
0.008
0.013
0.000
0.000
0.001
0.003
0.000
0.002
0.000
0.000
0.000
0.000
0.840
0.000
0.001

15
เครื่องมือและอุปกรณที่กอใหเกิดอันตราย
ประเด็นนี้พบวา เมื่อพิจารณาจากอัตราสวนการตายจะเกิดจากยานพาหนะมากที่สุด ขณะที่การสูญเสียอวัยวะ
เกิดจากการใชเครื่องจักร การทํางานกับวัตถุระเบิด ไฟฟาและอุปกรณไฟฟาสําหรับการลาหยุดงานมากกวา 3 วัน และ
นอยกวา 3 วัน มีการกระจายแตกตางกัน จากตาราง 3 อาจสรุปไดวา สิ่งที่กําหนดโดยบุคคลที่อาจเกิดจากความ
ประมาท เลินเลอ กอใหเกิดอันตรายถึงชีวิตได เพราะอัตราสวนการตายพบมากในยานพาหนะ อาคาร หรือสิ่งกอสราง
รวมทั้งไฟฟาและอุปกรณไฟฟาที่เปนการปองกันโดยปจเจกบุคคลนั้น ๆ ดวยตนเอง
ตาราง 3 การกระจายรอยละของผูประสบภัยจําแนกตามความรายแรงและสิง่ ทีท่ ําใหประสบอันตราย
และอัตราสวนการตายตามสิ่งทีท่ ําใหประสบอันตราย ป พ.ศ. 2547
สูญเสีย
หยุดงาน
หยุดงาน
อัตราสวน
สิ่งที่ทําใหประสบอันตราย
ตาย
ทุพพลรูป
รวม
อวัยวะ
เกิน 3 วัน
ไมเกิน 3 วัน
การตาย 1
1. เครื่องมือ
0.0
0.0
1.6
26.4
72.0 100.0
0.000
2. เครื่องจักร
0.2
0.0
7.6
41.1
51.2 100.0
0.053
3. อาคารหรือสิ่งกอสราง
1.4
0.0
0.6
38.0
60.0 100.0
0.125
4. วัตถุหรือสิ่งของ
0.0
0.0
0.8
19.4
79.8 100.0
0.056
5. ทาทางการทํางาน และการ
ยกของ
0.0
0.0
0.1
14.2
85.7 100.0
0.001
6. ยานพาหนะ
4.5
0.1
1.3
43.8
50.3 100.0
0.482
7. วัตถุระเบิด (ยกเวนกาซ)
0.0
0.0
2.4
59.5
38.1 100.0
0.000
8. กาซ
2.5
0.0
1.5
37.1
58.9 100.0
0.008
9. หมอไอน้ําและถังความดัน
0.0
0.0
0.0
37.5
62.5 100.0
0.000
10. ไฟฟาและอุปกรณไฟฟา
3.9
0.1
2.1
32.1
61.8 100.0
0.117
13. ภัยธรรมชาติ
84.9
0.0
0.0
3.8
11.3 100.0
0.105
14. เชื้อโรค
1.3
0.0
0.0
2.6
96.1 100.0
0.001
15. คนหรือสัตว
1.3
0.0
0.6
18.1
80.0 100.0
0.019
99. อื่นๆ
3.9
0.0
2.0
33.3
60.8 100.0
0.002
1.000
รวมทั้งหมด
0.4
0.0
1.8
24.5
73.3 100.0
1
คํานวณจาก จํานวนการตายในแตละสิ่งที่ทําใหประสบอันตราย / จํานวนการตายรวม
ที่มา : คํานวณจากขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานกองทุนเงินทดแทน พ.ศ.2547

16
ประเภทกิจการกับอัตราสวนการตาย
ในการตรวจสอบการตายที่เกิดจากการประกอบอาชีพ กิจการการคามีอัตราสวนการตายมากที่สุด รองลงมาคือ
การกอสราง และการขนสง (ดูตาราง 4 )
ตาราง 4 จํานวนผูเสียชีวิต จําแนกตามประเภทกิจการ พ.ศ. 2545 – 2548
อัตราสวนการตายจําแนกตามประเภทกิจการ และลําดับที่ของอัตราสวนการตาย
อัตราสวน
ประเภทกิจการ
2545
2546
2547
2548
การตาย 1
(ทั้ง 4 ป)
100 การสํารวจและทําเหมืองแร
13
15
18
24
0.022
200 การผลิตอาหารเครื่องดื่ม
39
74
73
55
0.077
300 การผลิตสิ่งทอ ถัก เครื่องประดับ
24
20
10
9
0.020
400 การทําปาไม ผลิตภัณฑจากไม
15
24
14
17
0.022
500 ผลิตภัณฑจากกระดาษ การพิมพ
12
8
11
9
0.013
600 ผลิตภัณฑเคมี น้ํามันปโตรเลียม
25
25
23
30
0.033
700 ผลิตภัณฑจากแรอโลหะ
24
28
22
22
0.031
800 การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน
10
8
13
9
0.013
900 ผลิตภัณฑจากโลหะ
56
50
52
49
0.066
1000 ผลิต ประกอบยานพาหนะ
23
21
16
18
0.025
1100 อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ
0
3
2
2
0.002
1200 สาธารณูปโภค
15
27
30
11
0.027
1300 การกอสราง
105
109
127
220
0.180
1400 การขนสงคมนาคม
110
131
116
137
0.158
1500 การคา
105
167
145
151
0.182
1600 ประเภทกิจการอื่นๆ
74
77
189
64
0.129
รวม
650
787
861
827
1.000
1
คํานวณจาก จํานวนผูเสียชีวิตในประเภทกิจการทั้ง 4 ป / จํานวนการตายรวม
ที่มา : คํานวณจากขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานกองทุนเงินทดแทน พ.ศ.2547

ลําดับที่
12
5
13
11
14
7
8
15
6
10
16
9
2
3
1
4

การตรวจสอบสถานประกอบการกับสถานการณการประสบภัย
จากรูป 14 จะเห็นวารอยละของสถานประกอบการที่ปฏิบัติไมถูกตองตามมาตรฐานความปลอดภัยในการ
ทํางานมีการลดลงอยางชาและตอเนื่อง แตเพิ่มขึ้นในอีก 2 ป สุดทาย เชนเดียวกันกับการลดลงของอัตราตายที่มีนอยมาก
เชนกัน เปนที่นาสนใจวาการประสบภัยที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยูกับการปองกันตนเองของลูกจางวาเครงครัดตามกฎจรรยาบรรณ
ในการทํางานหรือไม หรือเกิดจากมาตรการในการกํากับ ดูแลความปลอดภัยในการทํางานของนายจางกันแน

17
รูป 14 รอยละของสถานประกอบการที่ไมถูกตอง การประสบอุบัติเหตุ และการตาย ตั้งแตป พ.ศ. 2542 - 2548
รอยละ ( สเกล log )
100.00

37.170

26.370

23.260
19.150
14.040
10.400

15.740

10.00

3.232

3.315

3.420
2.920

2.995

2.918
2.775

ป

1.00
2542

2543

2544

2545

2546

2547

2548

0.10
0.076

0.076

0.075

0.063

0.083
0.066

0.063

0.01
รอยละของสถานประกอบการที่ไมถูกตอง

รอยละการประสบอุบัติเหตุ

รอยละของการตาย

ที่มา : คํานวณจากขอมูลจากรายงานผลการดําเนินงานกองทุนเงินทดแทน พ.ศ.2542-2548

สรุปและขอเสนอแนะ
จากการวิเคราะหการประสบภัยจากการทํางานจะเห็นวา กิจการที่มีผลตอการตายมาก คือ การคา การกอสราง
การขนสงคมนาคม ขณะที่กิจการที่มีผลตอภาวะทุพพลรูป คือ การกอสราง กิจการที่มีผลตอการสูญเสียอวัยวะ คือ การ
ผลิตภัณฑโลหะ รองลงมาคือ การกอสราง แตที่มีการหยุดงานเกินกวา 3 วัน คือ ประเภทผลิตภัณฑจากโลหะ และการ
ผลิตอาหารเครื่องดื่ม สวนกิจการที่มีผลตอการหยุดงานนอยกวา 3 วันที่คาดวาเปนแนวทางไปสูการเจ็บปวยเรื้อรังใน
อาชีพตอไปคือ การผลิตภัณฑโลหะ
ในประเด็นของที่ตั้งอุตสาหกรรม และความหางจากศูนยกลางการผลิตของประเทศ ภาคที่เปนเขตอุตสาหกรรม
และบริการใหมมีอัตราตายสูงคือ ภาคเหนือ รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ที่สําคัญในอดีตระยะทาง
มีสหสัมพันธในทางลบกับอัตราความประสบภัย แตในปจจุบันกลับพบวา แนวโนมมีทิศทางเอียงไปทางบวกกับอัตราการ
ประสบภัย จึงขอเสนอแนะวา ทั้งในภาครัฐและเอกชน ผูประกอบการ ลูกจาง บุคลากรที่เกี่ยวของกับการทํางานดานอา
ชีวอนามัย ตองกวดขันใหเครงครัดในระเบียบและกฎหมายที่วาดวยความปลอดภัยในการทํางาน ลูกจางตองปฏิบัติตาม
ขอบังคับวาดวยการทํางานโดยไมประมาท
เอกสารอางอิง
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. มปป. ความรูในการปองกันโรคจากการประกอบอาชีพ.
กรุงเทพฯ : สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.
_____. 2547. รายงานสถิติ จํานวนโรงงานและคนงานจําแนกตามขนาดและประเภทอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม ป 2546. กรุงเทพฯ : สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม กรมควบคุมโรค.
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จับตาการตายสาเหตุภายนอกของประชากรตางวัย
อุมาภรณ ภัทรวาณิชย และ สุภรต จรัสสิทธิ์
ขอมูลการตายเปนดัชนีชี้วัดอยางหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการสาธารณสุขของประเทศไทย
ในหลายปที่ผานมา พบวาอัตราตายตอประชากรพันคนพบต่ําที่สุดในกลุมอายุ 10-14 ป ขณะที่
ประชากรตั้งแตอายุ 15 ปขึ้นไป มีอัตราตายเพิ่มสูงขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นไปดวย(กระทรวงสาธารณสุข)
ทั้งนี้ขอมูลการตายจะถูกระบุสาเหตุการตายไวโดยกระทรวงสาธารณสุขใชบัญชีจําแนกโรคระหวาง
ประเทศ ฉบับแกไข ครั้งที่ 10 หรือที่เรียกกันวา รหัส ICD-10 ในการกําหนดสาเหตุการตาย ทําใหทราบ
ไดวา การตายที่เกิดจากสาเหตุภายนอกมีอัตราการตายตอประชากรแสนคนในระดับที่คอนขางสูงใน
แตละป และเคยขึ้นเปนสาเหตุการตายอันดับ 1 ในป 2543 (ดูรูป 1) แตตั้งแตป พ.ศ. 2544-2546 การ
ตายจากโรคติ ด เชื้ อ ก็ เ พิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ป ส ว นหนึ่ ง มาจากการตายจากการติ ด เชื้ อ เอ็ ช ไอวี ห รื อ โรคเอดส
ขณะเดียวกัน การตายจากเนื้องอก็เพิ่มขึ้นทุกปเชนกัน แมวาการตายจากสาเหตุตายภายนอกไมมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นในชวงหลังก็ตาม แตก็ไมมีทาทีลดลงเชนกัน ทั้งที่ปจจัยที่กอใหเกิดการตายจากสาเหตุ
ภายนอกสวนใหญเกิดจากพฤติกรรมที่ปองกันได นั่นแสดงใหเห็นวา คนไทยยังใชชีวิตอยางประมาทอยู

อัต ราตายตอประชากรแสนคน

รูป 1 อัตราตายตอประชากรแสนคน จําแนกตามลําดับของกลุมสาเหตุการตาย 4 กลุมแรก พ.ศ. 2542-2546
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โรคระบบไหลเวีย นโลหิต

ที่มา: กลุมขอมูลขาวสารสุขภาพ สํานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข.

สาเหตุการตายหลักที่ทําใหคนไทยตายจากกลุมสาเหตุภายนอกไดแก อุบัติเหตุขนสง อุบัติเหตุ
เกี่ ย วกับ น้ํ า ฆ า ตั ว ตาย และถู ก ฆ า ตาย ข อ มู ล จากองค ก ารอนามั ย โลกพบว า อุ บั ติ เ หตุ ข นสง ที่ เ ป น
อุบัติเหตุจราจรทางบก รอยละ 90 เกิดในประเทศดอยพัฒนาและกําลังพัฒนา ผูตายสวนใหญจะเปน
คนเดินเทา คนขี่จักรยาน คนขี่มอเตอรไซด และผูโดยสารรถยนตรับจาง (WHO, 2004) ในประเทศ
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ศรีลังกาจะพบวา ชวงอายุตั้งแต 5-64 ปจะตายจากอุบัติเหตุมากที่สุด จนมาถึงวัยรุนตอนตนอายุ 15-24
ป ที่การฆาตัวตายเปนสาเหตุนําที่สําคัญในกลุมอายุนี้ดวย จนถึงชวงอายุ 45-64 ป ที่การตายจากการ
ฆาตัวตายลดลง แตจะเปนการตายจากโรคติดตอและโรคไมติดตอที่มีจํานวนการตายสูงขึ้น (Abeykoon,
2005) ในป 2534 ประเทศศรีลังกาเคยเปนประเทศที่มีอัตราการฆาตัวตายสูงที่สุดในโลกคือ 47 คนตอ
ประชากรแสนคน ประชากรที่ฆาตัวตายสวนใหญอยูในกลุมอายุ 15-29 ป และอายุ 65 ปขึ้นไป
สําหรับประเทศไทย ในแตละกลุมอายุจะตายจากสาเหตุการตายภายนอกที่แตกตางกัน
บทความนี้นําเสนอขอมูลการตายจากสาเหตุภายนอกตั้งแตป 2539-2547 อัตราตายที่จะกลาวถึงตลอด
ในบทความจะเปน อัตราตายตอประชากรแสนคน เพื่อใหเขาใจตรงกัน
อยากระพริบตา การตายดวยสาเหตุภายนอกของกลุมประชากรวัยหนุมสาว และวัยทอง
ขอมูลการตายดวยสาเหตุภายนอก ซึ่งเปนขอมูลระหวางป พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2547 ของสํานัก
นโยบายแผนและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข พบวา แมวาอัตราตายดวยสาเหตุภายนอกระหวาง
ชวงทศวรรษที่ผานมาจะลดลงแลวก็ตาม แตอัตราตายนั้นก็ยังขึ้น ๆ ลง ๆ สิ่งที่สังเกตได คือ กลุมอายุที่
แตกตางกันมีอัตราการตายจากสาเหตุภายนอกแตกตางกันดวย (ดูตาราง 1)
ตาราง 1 อัตราการตายดวยสาเหตุการตายภายนอกทั้งหมด จําแนกตามกลุมอายุ พ.ศ.2539-2547
กลุมอายุ
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
0-14
25.6
18.7
17.6
20.5
22.6
21.8
26.1
24.7
27.3
15-29
116.8
93.1
65.6
82.4
82.6
79.6
88.3
99.0
97.5
30-59
83.3
70.3
60.4
77.7
81.3
78.3
76.2
79.0
74.7
60 ป+
69.9
56.3
52.3
72.3
79.7
80.1
80.2
76.0
81.4
รวม
75.8
61.5
49.7
63.5
66.4
64.4
68.4
71.7
70.7
ที่มา: กลุมขอมูลขาวสารสุขภาพ สํานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข.

จากตาราง 1 ประชากรถูกแบงเปน 4 กลุม คือ กลุมวัยเด็ก (0-14 ป) กลุมวัยรุนและวัยหนุมสาว
(15-29 ป) กลุมวัยผูใหญ (30-59 ป) และกลุมวัยทอง (60 ปขึ้นไป) การจําแนกกลุมอายุดังกลาว
เนื่องจาก การตายในแตละกลุมอายุนั้นนาจะมีสาเหตุการตายที่แตกตางกัน เนื่องจากพฤติกรรมในแตละ
กลุมวัยอายุที่มีความแตกตางกันออกไป เชน กลุมเด็กเปนวัยที่ไมสามารถชวยตัวเองได การตายจาก
อุบัติเหตุที่ไมไดตั้งใจ ไดแก ตกน้ํา สวนกลุมวัยรุน เปนวัยที่มีพฤติกรรมชอบเสี่ยงก็จะมีการตายอุบัติเหตุ
เนื่องจากความประมาทเกิดขึ้นมากกวา เปนตน
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จากตาราง 1 พบวา กลุมอายุ15-29 ป หรือ กลุมประชากรวัยหนุมสาว มีอัตราการตายดวย
สาเหตุภายนอกคอนขางสูงกวากลุมอายุอื่น ๆ สิ่งที่นาสนใจอีกประการคือ กลุมวัยทอง(60 ปขึ้นไป) ควร
เปนกลุมที่จับตามองดวย เนื่องจากมีอัตราการตายดวยสาเหตุภายนอกเปนอันดับสองตอจากกลุมวัย
หนุมสาว
ในภาพรวม แมวากลุมวัยหนุมสาว และวัยทองจะเปนกลุมที่ตองถูกจับตามองในเรื่องการตาย
ดวยสาเหตุภายนอก แตสิ่งที่ตองตรวจสอบตอไปนี้คือ แลวสาเหตุการตายภายนอกอะไรบางกระทบตอ
ประชากรในแตละกลุมอายุ
จับตาสาเหตุการตายภายนอกตามกลุม ประชากรตางวัย
อุบัติเหตุเกี่ยวกับน้าํ สําคัญที่สุด ในกลุมวัยเด็ก
การตายดวยอุบัติเหตุเกี่ยวกับน้ํา (พลัดตก จมน้าํ ) นับตั้งแต ป พ.ศ. 2539 เห็นชัดเจนวา กลุม
วัยเด็กมีอัตราการตายสูงกวาประชากรกลุม อายุอนื่ (ตาราง 2)
ตาราง 2 อัตราตายดวยอุบัติเหตุเกี่ยวกับน้ําจําแนกตามกลุมอายุ พ.ศ. 2539-2547
กลุมอายุ
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
0-14
8.5
7.6
7.4
7.8
8.9
9.2
11.2
10.5
10.7
15-29
4.7
3.7
3.4
3.4
4.0
4.0
4.0
4.2
4.1
30-59
5.1
4.3
3.9
4.0
5.5
5.3
5.6
5.5
5.9
60 ป+
6.2
6.9
4.9
5.6
8.6
7.8
8.4
8.0
8.1
รวม
6.0
5.3
4.8
5.0
6.3
6.2
6.7
6.6
6.7
ที่มา: กลุมขอมูลขาวสารสุขภาพ สํานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข.

ป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การตายจากอุ บั ติ เ หตุ เ กี่ ย วกั บ น้ํ า นั้ น แต ล ะป จ จั ย แตกต า งกั น ขึ้ น กั บ
โครงสรางสิ่งแวดลอม วิธีการดูแลเด็ก และวัฒนธรรมของแตละทองที่ ความแตกตางของปจจัยเหลานี้ทํา
ใหวิธีปองกันใหไดผลนั้นมีความแตกตางกันตามไปดวย ผลการศึกษาในเด็กกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
2542 (ศูนยวิจัยเพื่อสรางเสริมความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บในเด็ก, 2546) พบวา รอยละ 94
ของเด็กอายุต่ํากวา 15 ปที่จมน้ําตาย เกิดเหตุในบาน รอบบาน และเขตชุมชนละแวกบาน ซึ่งการตาย
จากการจมน้ํานี้มาจากความเผลอเรอของผูดูแล รวมถึงความไมคิดวาละแวกบานจะอันตรายตอเด็ก
จากสถานการณ เ หล า นี้ พบว า เด็ ก จะตายในที่ เ กิ ด เหตุ โ ดยที่ ไ ม ไ ด รั บ การปฐมพยาบาลหรื อ นํ า ส ง
โรงพยาบาลมีถึงรอยละ 29 อยางไรก็ตามเกือบครึ่งหนึ่งของเด็กที่ตายจากอุบัติเหตุจากน้ําไดรับการ
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ชวยเหลือ การปฐมพยาบาลและนําสงโรงพยาบาล และเกือบทั้งหมดที่ไดรับการปฐมพยาบาลกอนนําสง
โรงพยาบาลนั้นเปนการปฐมพยาบาลที่ผิดวิธี เชน จับอุมพาดบากระโดด วิ่งรอบสนาม วางบนกระทะ
แลวรีดน้ําออก เปนตน ดังนั้นหากใหความรูในเรื่องปฐมพยาบาลเบื้องตน จัดใหมีการฝกอบรมปฐม
พยาบาล การปฏิบัติการกูชีพเบื้องตน แกผูปกครองของเด็กโดยเฉพาะกับผูดูแลเด็กจะชวยลดจํานวน
การตายดวยอุบัติเหตุจากน้ําไดถึงครึ่งหนึ่ง

อุบัติเหตุขนสงมาแรง โดยเฉพาะกลุมวัยรุนและหนุมสาว
อุ บั ติเ หตุขนส ง เป น สาเหตุก ารตายภายนอกที่ สํา คัญ ของประชากรวั ย หนุม สาว (ดู ต าราง 3
ประกอบ )
ตาราง 3 อัตราตายดวยอุบัติเหตุขนสง จําแนกตามกลุมอายุ พ.ศ. 2539-2547
กลุมอายุ
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
0-14
7.9
4.9
3.6
5.1
6.0
5.4
6.0
5.2
5.6
15-29
48.2
35.9
19.4
27.5
30.5
29.8
34.1
34.3
33.0
30-59
29.2
23.6
15.0
22.3
24.9
24.6
22.7
21.0
19.9
60 ป+
21.9
17.1
13.3
18.4
22.4
21.3
18.8
16.6
17.3
รวม
28.1
21.4
13.1
18.9
21.3
20.8
21.5
20.4
19.8
ที่มา: กลุมขอมูลขาวสารสุขภาพ สํานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ อันเปนผลจากการดําเนินนโยบายการกระตุนเศรษฐกิจ
ระดับรากหญา โดยเฉพาะนโยบายการเงินที่ผอนคลาย (อัตราดอกเบี้ยต่ํา) และมาตรการภาษีเพื่อเพิ่ม
อํานาจซื้อของประชาชน ทําใหประชาชนมีอํานาจในการใชจายซื้อสินคาสูงขึ้น โดยเฉพาะยอดจําหนาย
รถจักรยานยนตโดยรวมที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตั้งแตหลังวิกฤตเศรษฐกิจ เปนตนมา ทําใหอัตราตายจาก
อุบัติเหตุจราจรอยูในระดับเกือบคงที่ในแตละป คือที่ระดับ 1 ใน 5 ของสาเหตุการตายจะเกิดจากสาเหตุ
การตายจากอุ บั ติ เ หตุ จราจร การเพิ่ม ขึ้ น ของจํ า นวนยานพาหนะเป น ปจ จั ย หนึ่ง ที่ สง ผลต อ การเกิ ด
อุบัติเหตุบนทองถนน การศึกษาของ นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ ชี้วาปจจัยเสี่ยงในวัยรุนที่กอใหเกิด
อุ บั ติ เ หตุ ย านยนต คื อ การเป น นั ก ขั บ มื อ ใหม การมี ค วามชอบพฤติ ก รรมเสี่ ย งอั น ตราย การใช
รถจักรยานยนตเปนพาหนะ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล การใชยาเสพติดกอนการขับขี่ และการไม
นิยมใชอุปกรณเสริมความปลอดภัย ทั้งหมวกนิรภัยและเข็มขัดนิรภัย เพระวาอุบัติเหตุเปนสิ่งที่เกิดขึ้น
โดยไมคาดคิด ดังนั้นความคิดที่วา การเดินทางไปใกลๆ แคนี้ ไมจําเปนตองใสหมวกนิรภัย หรือคาดเข็ม
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ขั ด นิ ร ภั ย จึ ง เป น ความประมาทที่ ไ ม ค วรมองข า ม นอกจากอุ บั ติ เ หตุ จ ราจรที่ เ กิ ด จากรถยนต แ ละ
รถจักรยานยนต อุบัติเหตุจากรถจักรยานก็เกิดขึ้นเชนกัน (อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ, 2546) ดังนั้นใน
ประเทศพัฒนาแลวจึงมีการจัดทางจักรยานแยกออกจากถนน และจากสถานการณภาวะราคาน้ํามันที่
ขึ้นสูงนี้ทําใหรัฐบาลชุดปจจุบันมีมาตรการที่จะสรางทางสําหรับรถจักรยานเชนกัน มาตรการดังกลาวนี้
นอกจากจะเปนการสนับสนุนใหคนไทยหันมาใชรถจักรยานแทนการใชรถที่ตองใชน้ํามันแลว ยังเปน
มาตรการความปลอดภัยแกผูใชรถจักรยานดวย
เฝาระวังฆาตัวตายของวัยผูใหญ วัยทอง รวมถึงวัยหนุมสาวตอนปลาย
ในเรื่องการฆาตัวตาย แมวาขาวการฆาตัวตายของวัยรุนจะปรากฎออกมาใหเห็นบอยครั้งมาก
แตก็พบวา อัตราการตายจากการฆาตัวตายของวัยหนุมสาวในชวง 2-3 ปหลัง ไดลดลงมาก และดู
เหมือนวาในปจจุบันอัตราการตายของวัยผูใหญและวัยทองกลับสูงกวาวัยหนุมสาวเสียอีก (ตาราง 4)
ตาราง 4 อัตราตายดวยฆาตัวตาย จําแนกตามกลุมอายุ พ.ศ. 2539-2547
กลุมอายุ
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
0-14
0.0
0.0
0.4
0.4
0.0
0.3
0.5
0.3
0.2
15-29
12.2
10.7
12.4
12.7
12.1
10.4
10.2
8.1
7.7
30-59
9.7
9.2
10.5
11.1
11.2
10.4
9.9
9.5
9.3
60 ป+
8.1
6.7
8.0
9.7
9.2
9.7
10.1
9.5
9.1
รวม
7.6
6.9
8.1
8.6
8.4
7.7
7.9
7.1
6.9
ที่มา: กลุมขอมูลขาวสารสุขภาพ สํานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข

กลาวคือ เมื่อสิ้นสุด พ.ศ. 2547 คือ อัตราตายของวัยหนุมสาวลดลงเหลือเพียง 7.7 ราย ขณะที่
วัยผูใหญ (30-59 ป) อยูที่ 9.3 ราย และวัยทองอยูที่ 9.1 ราย ลักษณะเชนนี้เหมือนกับตางประเทศที่คน
ฆาตัวตายสวนใหญมีอายุมากขึ้น อาจจะเนื่องมาจากความเครียดในการทํางานของกลุมผูใหญ และ
ความเหงาในวัยสูงอายุ การศึกษาของ นพ.มาโนช หลอตระกูล (2541) พบวา ชวงอายุที่พบการฆาตัว
ตายมีจํานวนมากอยูในวัยตั้งแต 70 ปขึ้นไป ปจจัยเสี่ยงในผูสูงอายุที่ฆาตัวตาย คือ การอยูโดดเดี่ยว คู
สมรสเสียชีวิต กังวลใจดานการเงิน และสุขภาพไมสมบูรณดังแตกอน รวมถึงปญหาสุขภาพจิตที่พบใน
กลุมวัยสูงอายุจํานวนมาก และการศึกษาในชุมชนแออัดจังหวัดกาญจนบุรี พบวามีผูสูงอายุมีปญหา
สุขภาพจิตสูงถึงรอยละ 60 ขณะที่สังคมกําลังกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ แนวโนมการฆาตัวตายในวัย
สูงอายุนาจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้นดวย ดังนั้นสังคมควรที่จะวางแผนดําเนินการปองกันในประชากรกลุม
ผูสูงอายุนี้ ใหอยูในสังคมดวยคุณภาพชีวิตที่ดี
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แมวาอัตราตายดวยการฆาตัวตายของประชากรวัยหนุมสาวจะมีแนวโนมที่ลดลงจนในที่สุดต่ํา
กวาประชากรวัยผูใหญและวัยทอง แต เมื่อแยกพิจารณาประชากรวัยหนุมสาวเปนกลุมอายุ 5 ป (ตาราง
ที่ 5) พบวา แนวโนมอัตราตายดวยการฆาตัวตายของประชากรอายุ 15-19 ป คอนขางต่ํา (4.0 ราย) นั่น
แสดงวา กลุมวัยรุนตอนตนไมใชกลุมที่เสี่ยงตอการตายดวยการฆาตัวตาย แตกลุมที่เสี่ยงกลับเปน กลุม
หนุมสาวตอนปลาย (อัตราตายดวยการฆาตัวตายของกลุมอายุ 20-24 ป และ 25-29 ป สูงถึงระดับ 8.0
และ 9.0 ราย ตามลําดับในป พ.ศ. 2547)
ตารางที่ 5 อัตราตายดวยฆาตัวตายของกลุมวัยรุนและหนุมสาว จําแนกตามกลุมอายุ พ.ศ. 2539-2547
กลุมอายุ
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
15-19
9.5
8.1
8.9
8.4
7.5
5.6
6.4
5.0
4.7
20-24
13.6
11.7
13.6
13.7
13.7
12.1
11.2
10.4
8.0
25-29
12.8
12.2
14.7
16.0
15.1
13.4
12.5
10.0
9.9
ที่มา: กลุมขอมูลขาวสารสุขภาพ สํานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข

การศึกษาที่ผานมาหลายแหลง (มาโนช หลอตะกูล 2541; จินตนา ลี้จงเพิ่มพูน 2546; ธีระ สิน
เดชารักษ และประโมทย ประสาทกุล 2548) พบวา ผูที่ฆาตัวตายสวนใหญอยูในระหวางอายุ 20-39 ป
ซึ่งเปนชวงวัยที่เริ่มมีคูครอง วัยรุนอยูในรอยตอของการเขาสูวัยผูใหญ วัยนี้เปนวัยที่เริ่มรับผิดชอบดวย
ตนเองทั้งในดานการงานและชีวิตคู เปนวัยที่มีความขัดแยงระหวางแนวคิดสวนตัวกับสิ่งที่ถูกปลูกฝงมา
ในวัฒนธรรมหรือประเพณี ปจจัยที่กระตุนมีตั้งแตตกงาน ปวยเปนโรคจิตเภท ปญหาความนอยใจ คน
ใกลชิดดุดา หรือวากลาว ปญหาผิดหวังในความรักหรือหึงหวง และปญหาโรคเรื้อรังหรือพิการเสียโฉม
ติดสารเสพติด โดยวิธีการที่ใชในการพยายามฆาตัวตายคือ การผูกคอ การกินสารเคมี ยิงตัวตาย และ
อื่นๆ เชน กระโดดตึกตาย จุดไฟเผาตัวเอง ใชมีดปาดคอ ใชไฟฟาชอต เปนตน
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กลุมวัยรุนและหนุมสาวเสี่ยงจากการถูกฆาตาย
สําหรับการถูกฆาตายของประชากรวัยรุนและหนุมสาว แมจะไมใชสาเหตุการตายภายนอกที่
สําคัญ แตอัตราการถูกฆาตัวตายของกลุมอายุนี้สูงกวาประชากรทุกวัย คือ สูงที่ระดับ 7.6 ขณะที่อัตรา
การถูกฆาตายของประชากรผูใหญ อยูที่ระดับ 6.1 กลุมวัยทอง และเด็กอยูที่ระดับ 2.9 และ 0.3
ตามลําดับ (ตาราง 6)
ตาราง 6 อัตราตายดวยการถูกฆาตาย จําแนกตามกลุมอายุ พ.ศ. 2539-2547
กลุมอายุ
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
0-14
0.6
0.5
1.0
1.0
1.1
0.6
0.7
0.6
0.3
15-29
7.9
6.6
6.2
7.8
5.5
6.0
6.0
10.0
7.6
30-59
9.7
9.0
10.1
11.2
9.0
9.7
7.9
11.0
6.1
60 ป+
4.1
3.7
4.1
5.3
4.0
3.9
3.4
3.7
2.9
รวม
6.2
5.6
6.1
7.0
5.6
5.8
5.3
7.7
4.9
ที่มา: กลุมขอมูลขาวสารสุขภาพ สํานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข

ชวงระหวางป พ.ศ. 2539-2543 แนวโนมอัตราการถูกฆาตายของประชากรกลุมวัยรุนและหนุม
สาวลดลง แต กลับเพิ่มสูงอีกครั้งตั้งแตป พ.ศ. 2544 และเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วใน พ.ศ. 2546 นอกจากนี้
สังเกตไดวา ในชวง 2-3 ป ที่ผานมา การถูกฆาตายของประชากรวัยรุนตอนปลาย(20-24 ป) และตอนตน
(15-19 ป) มีอัตราเพิ่มของการตายรวดเร็วมาก จนประชากรสองกลุมอายุนี้มีอัตราตายดวยการถูกฆา
ตายสูงกวาประชากรกลุมอายุ 25-29 ป ซึ่งกอนหนานี้เคยมีอัตราตายที่สูงกวามากอน (ตาราง 7)
ตาราง 7 อัตราตายดวยการถูกฆาตายของวัยรุนและหนุมสาว จําแนกตามกลุมอายุ พ.ศ. 2539-2547
กลุมอายุ
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
15-19
5.1
4.4
3.4
5.2
3.4
3.9
4.7
8.8
7.8
20-24
8.6
6.9
6.2
8.6
6.2
6.6
6.6
11.7
8.7
25-29
9.8
8.5
9.1
9.5
7.0
7.5
6.5
10.7
6.4
ที่มา: กลุมขอมูลขาวสารสุขภาพ สํานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข

การตายจากการถูกฆาตาย จากฐานขอมูลมรณบัตรของกระทรวงมหาดไทย (วีรพล กุลบุตร
2540) พบวิธกี ารฆาตกรรม คือ การยิง การใชวัตถุมีคม และการทําใหจมน้ํา หรือถวงน้ํา จากฐานขอมูล
การเฝาระวังการบาดเจ็บของสํานักระบาดวิทยา (ชไมพันธุ สันติกาญจน และวนัสสนันท รุจวิ ิพัฒน,
2544) พบวา สถานทีพ่ บการถูกฆาตกรรมมากที่สุด คือ บานและบริเวณบาน พบมากถึงรอยละ 28-75
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เชนกันกับขอมูลจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ (อางในวีรพล กุลบุตร, 2540) ที่พบเหตุการณฆาตกรรม
ในบริเวณบานมากเชนกัน รวมถึงการฆาตกรรมบริเวณสถานที่ราชการดวย การฆาตกรรมสวนใหญจะใช
อาวุธ คือ ปน มีด หรือของแข็งมีคม เปนตน สาเหตุสว นใหญที่เกิดการฆาตกรรมมาจากการทะเลาะกัน
รอยละ 15 และการแกแคนรอยละ 7
สรุป
ผลการวิเคราะหสรุปไดวา ในการพิจารณาสาเหตุการตายภายนอกทั้งหมด ประชากรทุกวัย
(ยกเวนวัยเด็ก) เสี่ยงตอการตายดวยอุบัติเหตุขนสงมากที่สุด รัฐบาลจะตองใหความสนใจอยางมาก
เพราะประชากรทุกกลุมอายุ มีโอกาสเสี่ยงตอการตายประเภทนี้ และดูเหมือนวาแนวโนมนี้ยังคงดําเนิน
ตอไป โดยเฉพาะในประชากรวัยรุนและหนุมสาว (15-29 ป) ซึ่งกําลังเติบโตไปเปนผูผลิตแรงงานหลัก
ของประเทศ การควบคุมพฤติกรรมการขับขี่ยานพาหนะ และการไมดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล ควรเปน
มาตรการที่ยังตองมีความเขมงวดอยู เพื่อลดอุบัติเหตุดานการขนสงลง
สําหรับการฆาตัวตายก็เปนสาเหตุการตายภายนอกอีกประเภทหนึ่งที่นาสนใจรองจากอุบัติเหตุ
ขนสง อัต ราการฆ า ตั ว ตายสํ า เร็จ พบในกลุ ม วั ย หนุม สาวคือ กลุ ม ประชากรอายุ 25-29 ป และกลุ ม
ประชากรอายุ 20-24 ป ตามลําดับ นอกจากนี้อัตราตายดวยการฆาตัวตายของประชากรวัยผูใหญ (3059 ป ) ในช ว ง 3-4 ป ที่ ผ า นมามี แ นวโน ม ลดลงไม ม ากนั ก ดั ง นั้ น อั ต ราตายด ว ยการฆ า ตั ว ตายของ
ประชากรวัยผูใหญจึงตองจับตาดูอยู วัยทอง (60 ปขึ้นไป) ก็เปนอีกกลุมที่รัฐบาลจะตองจับตามองให
มากขึ้นในเรื่องการฆาตัวตาย เพราะพบวา ประชากรกลุมนี้มีแนวโนมการฆาตัวตายอยูในระดับปาน
กลางซึ่งเปนระดับที่ตองเฝาระวัง ในชวงเกือบ 10 ปที่ผานมา นับวาวัยทองมีอัตราเพิ่มในการฆาตัวตาย
สําเร็จสูงกวาทุกกลุมอายุ
จากขอมูลการฆาตัวตายที่พบในทุกกลุมอายุ ตั้งแตวัยหนุมสาว จนถึงวัยทอง ทําใหการสงเสริม
การปองกันดานสภาวะจิตใจ นาที่จะเปนวิธีที่ควรดําเนินการโดยหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเรงดวน
เนื่องจากสังคมปจจุบันเปนสังคมที่มีความรุนแรงในการแขงขันเพื่อความอยูรอดสูง ความเครียดอัน
เนื่องมาจากการแขงขันจึงเปนสิ่งที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได หากมาตราการการปองกันดานสภาวะจิตใจ
ไดดําเนินการ นาที่จะปองกันปญหาเรื่องการถูกฆาตายไดอีกดานหนึ่ง
สิ่งที่ตองกลาวในที่นี้คือ แมวาอุบัติเหตุเกี่ยวกับน้ําเปนสาเหตุการตายของประชากรวัยเด็ก
คอนขางสูงก็ตาม แตจากขอมูลของศูนยวิจัยเพื่อเสริมสรางความปลอดภัยและปองกันการบาดเจ็บใน
เด็กชี้วา เด็กที่ตายจากการปฐมพยาบาลผิดวิธีมีคอนขางสูง ดังนั้นหากมีการประชาสัมพันธในเรื่อง
ความรูที่ถูกตองในการปฐมพยาบาลเบื้องตนก็จะลดอัตราการตายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากน้ําได
มากทีเดียว
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ชีวิตและความตายในทัศนะของพุทธศาสนา
ชาย โพธิสิตา1
บทความนี้ตองการแสดงทัศนะตอชีวิตและความตายจากมุมมองของพุทธศาสนา แมวาเรื่องของชีวิตและความ
ตายจะเปนปรากฏการณธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นตามธรรมดาของโลก แตคนสวนมากก็มักไมเขาใจธรรมชาติที่แทจริงของมัน
เปนเหตุใหไมสามารถกําหนดทาทีและการกระทําที่ถูกตองในเรื่องที่สําคัญนี้ได ผลที่ตามมาอาจเปนความทุกขในระดับ
ตางๆ หรืออยางนอยก็ไมสามารถไดรับประโยชนที่พึงได จากการเกิดมามีชีวิตในฐานะคนคนหนึ่ง
ในการนําเสนอตอไปนี้ เบื้องตนจะเปนการกลาวถึงทัศนะของพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับชีวิต จากนั้นจะกลาวถึง
มุมมองเกี่ยวกับความตายและทัศนะที่เราควรมีตอเรื่องความตาย ทั้งนี้ โดยอาศัยการคนควาจากเอกสารที่มีทานผูรูได
คนควาเรียบเรียงไวกอนหนา ผูอานโปรดเขาใจวา การคนควาที่ลึกซึ้งควรจะไดอาศัยหลักฐานจากพระไตรปฎกโดยตรง แต
นั่น ถาทําไดก็คงตองใชเวลาและความพยายามมากกวาที่ผูเขียนมีในขณะนี้
ชีวิตในทัศนะของพุทธศาสนา
ชีวิตคืออะไร
พุทธศาสนามองสิ่งทั้งหลาย (รวมทั้งชีวิตและสิ่งอื่นๆ) วาเปนสิ่งที่เกิดจากการมีสวนประกอบตางๆ มารวมกันเขา และมีความสัมพันธแบบอิงอาศัยซึ่งกันและกัน ความสัมพันธเกี่ยวเนื่องและความอิงอาศัยกันนี้
นับวาเปนคุณสมบัติสําคัญ เพราะเปนสิ่งที่ทําใหชีวิตดํารงอยูและดําเนินไปได หมายความวา ถาจะใหมีชีวิตเกิดขึ้น ดํารง
อยู และดําเนินตอไปได สวนประกอบตางๆ เหลานั้นจะตองไมใชสักแตวามา “กองรวม” กันอยู โดยไมมีความเกี่ยวเนื่อง
แบบอิงอาศัยกันเทานั้น แตตองมีความเชื่อมโยงและถอยทีถอยอาศัยกันและกันอยางเหมาะสมดวย
โดยเหตุที่ชีวิตเกิดขึ้น ดํารงอยู และดําเนินไปได เพราะอาศัยการประกอบกันเขาของสวนตางๆ ดังกลาวมา พุทธ
ศาสนาจึงถือวา ตัวตนที่แทจริง ของสิ่งที่เรียกวาชีวิตนั้น “ไมมี” เพราะ ประการแรก ตัวสิ่งที่ถือวาเปนชีวิตนั้น มาจากการ
รวมกันของสวนประกอบตางๆ และ ประการที่สอง แมสวนประกอบตางๆ ที่มารวมกันเขาเปนชีวิตนั้นเอง แตละสวนก็เปน
ผลมาจากการมีสวนประกอบอื่นๆ มารวมกันเขาเชนเดียวกัน ดังนั้น สิ่งที่เราเรียกวา สวนประกอบแตละสวนนั้น แทจริง
แลวก็ไมไดมีตัวตนของมันจริงๆ เปนแตเพียงการประกอบกันเขาอยางเหมาะสมของสวนตางๆ เทานั้น
ถาจะอุปมาชีวิตในทัศนะเชนนี้ ก็คงเหมือนกับสิ่งที่เราเรียกวา “รถ” ซึ่งเกิดจากการนําเอาสวนประกอบตางๆ
หลายสวนมารวมกันเขา โดยที่แตละสวนมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน และทํางานสัมพันธกันเปนระบบ การดํารงอยูของ
ความเปน “รถ” และการทําหนาที่ของมัน ขึ้นอยูทั้งกับสวนประกอบหรือชิ้นสวนตางๆ และขึ้นอยูกับลักษณะของ
ความสัมพันธตอกันของสวนประกอบเหลานั้นดวย เมื่อใดที่เราแยกเอาสวนประกอบทั้งหมดออกจากกัน สิ่งที่เรียกวา “รถ”
ก็ไมมี มีแตสวนประกอบแตละสวนเทานั้น ซึ่งก็ไมใช “รถ” และสวนประกอบแตละสวนนั้นเลาก็มีสวนประกอบยอยของมัน
อีก

1

รองศาสตราจารย ประจําสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

2
สวนประกอบสําคัญของชีวิต
ในทัศนะของพุทธศาสนา สิ่งที่เรียกวา “ชีวิต” มีองคประกอบใหญ ๒ สวน คือ สวนที่เปนรูปธรรม กับสวนที่เปน
นามธรรม อยางที่เราเขาใจกันทั่วไปวา เปนเรื่องของกายกับเรื่องของจิต องคประกอบใหญทั้งสองสวนนี้ รวมอยูในสิ่งที่
เรียกวา ขันธ ๕ (The Five Aggregates) ซึ่งประกอบดวย รูป เวทนา สัญญา สังขาร และ วิญญาณ2
ความหมายของสวนทั้ง ๕ ตามแนวที่พระธรรมปฎก (ปจจุบันคือ พระพรหมคุณาภรณ) ใหไวในหนังสือ พุทธ
ธรรม (ฉบับดั้งเดิม, ๒๕๔๔) มีดังนี้
รูป (Corporeality) คือ สวนประกอบที่เปนดานกายภาพหรือดานรูปธรรมทั้งหมด โดยสรุปก็คือ รางกาย (เนื้อ
หนังมังสา) และพฤติกรรมทั้งหมดของรางกาย หรือจะกลาวอีกนัยหนึ่งวา คือ สวนที่เปนสสารและพลังงานฝายวัตถุ พรอม
ทั้งคุณสมบัติและพฤติกรรมตางๆ ของสสารและพลังงานเหลานั้น
เวทนา (Feeling) คือ สวนที่เปนความรูสึก ซึ่งเกิดจากการไดสัมผัสผานทางประสาทสัมผัสทั้ง ๕ และทางใจ
ความรูสึกนั้นอาจมีหลากหลาย เชน ความรูสึกรอน หนาว อบอุน เจ็บปวด ผอนคลาย ฯลฯ กลาวรวมๆ ไดวา เปน
ความรูสึกสุข ทุกข หรือเฉยๆ คือ ไมสุข ไมทุกข
สัญญา (Perception) คือ การกําหนดรู การจําได และการแยกแยะความแตกตางของสิ่งที่รับเขามาทางประสาท
สัมผัสตางๆ ได เปนอาการที่ใจรับรูและสามารถบอกไดวาสิ่งนั้นๆ เปนอะไร อันเปนเหตุใหจําสิ่งนั้นๆ ได เชน จํารูปราง สี
เสียง กลิ่น รส สัมผัส และอาการตางๆ ได
สังขาร (Mental Formation) คําวา สังขาร ในกรณีนี้ไมไดหมายถึงเรื่องของรางกายที่เปนเนื้อหนัง คือ ไมใชสวน
ที่เปนรูปธรรมหรือกายภาพ อยางที่เขาใจกันทั่วไป แตเปนเรื่องของจิตหรือเกี่ยวกับจิตมากกวา ความหมายในที่นี้จึง
หมายถึง “สภาพที่ปรุงแตงจิต” ใหมีลักษณะตางๆ ซึ่งอาจจะเปนฝายดี ฝายชั่ว หรือเปนกลางๆ (ไมดี ไมชั่ว) ก็ได ทั้งนี้ โดย
มี เจตนา เปนตัวนํา กลาวอยางงายๆ สังขารนี้คือ ความนึกคิด ซึ่งอาจจะเปนดานดี ไมดี หรือเปนกลางๆ ก็ได
วิญญาณ (Consciousness) ในที่นี้ก็ไมใชอยางเดียวกับสิ่งที่คนเชื่อกันทั่วไปวา เปนสิ่งที่มีอยูในตัวคนเมื่อยังมี
ชีวิต และเมื่อตายแลวก็ลองลอยไปในภพภูมิตางๆ แตวิญญาณในที่นี้ หมายถึง การรับรูอารมณ (object) โดยผานทาง
ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ และทางใจ คือ รูโดยผานทางการเห็น การไดยิน การไดกลิ่น การไดลิ้มรส การรับสัมผัสทางกาย และ
การรูอารมณทางใจ
จะสังเกตวา ในสวนประกอบทั้ง ๕ ที่กลาวขางตนนั้น สวนที่เปนรูปธรรมหรือกายภาพ มีอยูเฉพาะในขันธ ๕ ขอที่
๑ (รูป) เพียงขอเดียวเทานั้น ที่เหลืออีก ๔ ขอ คือ เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ นั้น เปนสวนที่เราอาจนิยามวาเปน
นามธรรม
ดังไดกลาวแลวขางตน ขันธ หรือสวนประกอบแตละสวน ก็มีสวนประกอบยอยของมันอีก จํานวนมากบาง นอย
บาง ตามลักษณะของ ขันธ ขอนั้นๆ ตัวอยางเชน รูป หรือสวนประกอบที่จัดวาเปนสวนกายภาพนั้น มีสวนประกอบยอยลง
ไปอีกถึง ๒๘ อยาง ในจํานวนนี้ สวนประกอบที่เราคุนเคยกันโดยมากคือ เรื่องของธาตุทั้ง ๔ (ดิน น้ํา ลม ไฟ ซึ่งเรียกอีก
อยางหนึ่งวา “มหาภูตรูป”) อันไดแก ปฐวีธาตุ (ธาตุดิน, solid element) คือ บรรดาสิ่งที่มีสภาพเปนของแข็ง กินเนื้อที่
อาโปธาตุ (ธาตุน้ํา, fluid element) คือ ของเหลวหรือสภาวะที่ดูดซึม เตโชธาตุ (ธาตุไฟ, element of heat or radiation)
คือ อุณหภูมิหรือสภาวะที่แผความรอน และ วาโยธาตุ (ธาตุลม, element of vibration) คือ สภาวะที่เคลื่อนไหว (พระธรรม
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ปฎก, ๒๕๔๖: ๙๓) สวนประกอบยอยอื่นๆ มีอยูอีกมากมาย จะไมนํามากลาวในที่นี้ เพราะเห็นวาเปนรายละเอียดที่เกิน
กวาวัตถุประสงคของบทความนี้3
ชีวิตที่ประกอบดวยขันธ ๕ นี้ เปนชีวิตในระดับที่คนทั่วไปมักไมไดสังเกตเห็น หรือไมไดตระหนัก เพราะการดําเนิน
ไปและการทําหนาที่ของสวนประกอบแตละสวน เปนกระบวนการที่ละเอียดออน สังเกตรูไดยาก แมการทําหนาที่ของสวน
ที่เปนรูปธรรม เชน การทํางานของอวัยวะภายในบางสวน เราแทบไมสามารถสังเกตไดเลย เพราะทุกอยางดําเนินไปอยาง
เปนธรรมชาติ ตอเมื่อเกิดปญหาขึ้นกับอวัยวะสวนนั้นๆ เราจึงจะสามารถสังเกตได หรือใสใจอยากจะรู ไมตองพูดถึงการทํา
หนาที่ของสวนที่เปนนามธรรมก็ได
อยางไรก็ตาม โดยทั่วไปเราไมไดเขาใจหรือมองเห็นชีวิตในความหมายที่วา เปนสิ่งที่เกิดขึ้นและดํารงอยูจากการ
ประกอบกันเขาของสวนตางๆ ดังกลาวมานี้ แตเขาใจหรือมองเห็นชีวิตเฉพาะในความหมายดานปฏิบัติมากกวา คือ สวน
ชีวิตของคนเราสัมพันธกับโลก
ใหญเรารูชีวิตหรือตระหนักในการมีอยูของชีวิตเมื่อไดสัมพันธกับโลกภายนอกมากกวา
ภายนอกโดยผานระบบ ๒ ระบบ คือ ระบบที่เปนประตูแหงการรับรู และ ระบบที่เปนประตูแหงการแสดงออก
ระบบแรก (ระบบการรับรู) ประกอบดวยชองทางการรับรู ๖ ชองทาง (เรียกวา ”ทวารทั้งหก” ก็ได) คือ ตา เปน
ชองสําหรับรับรูรูปหรือสี และทรวดทรงของวัตถุสิ่งของตางๆ หู รับรูเสียง จมูก รับรูกลิ่น ลิ้น รับรูรส กาย รับรูการสัมผัส
และ ใจ รับรูอารมณตางๆ ชองทางทั้งหกนี้ พุทธศาสนาเรียกวา “อายตนะ” แปลวา “ชองทางเชื่อมตอใหเกิดความรูหรือ
การรับรู”
ระบบที่สอง (ระบบการแสดงออก) นั้น ประกอบดวยชองทางหลัก ๓ ชองทาง คือกาย วาจา และ ใจ รูปแบบของ
การแสดงออกที่เราคุนเคยกันดีโดยผานชองทางทั้งสามนี้ คือ การทํา การพูด และการคิด หรือกายกรรม วจีกรรม และ
มโนกรรม นั่นเอง
ถาพิจารณาใหดีจะเห็นวา ทั้งชองทางการรับรูและชองทางการแสดงออก ตางก็ขึ้นอยูกับขันธ ๕ เพราะถาไมมี
การรวมกันเขาของขันธ ๕ (นั่นคือไมมีชีวิต) ชองทางเหลานี้ก็มีไมได
ชีวิตในสวนที่เกี่ยวกับการสัมพันธกับโลกภายนอก โดยการรับรูและการแสดงออก ผานชองทางตางๆ ดังกลาวมา
นี้ คือ ชีวิตที่คนทั่วไปตระหนักรู ทั้งนี้เพราะ วันหนึ่งๆ ตั้งแตตื่นนอนตอนเชาจนหลับไปในตอนกลางคืน สิ่งที่ประจักษแกตัว
เรา มีแตเรื่องที่เราสัมพันธกับโลกภายนอกดวยการรับเขามา หรือมิฉะนั้นก็แสดงออกไป โดยผานทางชองทางตางๆ ทั้งนั้น
จนดูเสมือนวาสวนที่สัมพันธกับโลกภายนอกนี้ คือสวนที่เปนชีวิตจริงและสําคัญที่สุด แตแทจริงแลวนี่เปนเพียงสวนเดียว
เทานั้น
ควรกลาวตรงนี้วา ความรูสึกวา มีตัวตน ความรูสึกวา นี่เปนเรา นี่เปนของเรา เปนตน เกิดขึ้นไดจากการที่ขันธ ๕
(ชีวิต) มีการติดตอกับโลกภายนอกเปนสําคัญ กลาวคือ เมื่อมีการรับรูสิ่งตางๆ ผานชองทาง (อายตนะ, ทวาร) ทั้ง 6
ดังกลาวมา เรายอมเกิดความรูสึก หรือมีปฏิกิริยาตอสิ่งเหลานั้น เชน เกิดความรูสึกชอบ ไมชอบ รัก โกรธ สุข ทุกข ฯลฯ
ขึ้นอยูกับลักษณะการรับอารมณในขณะที่เกิดการสัมผัสกับสิ่งนั้นๆ
ความรูสึกที่เกิดขึ้นนั้นจะกอใหเกิดความอยาก
(ตัณหา) ในลักษณะตางๆ ตามมา คือ อยากได อยากมี อยากเปน ในสิ่งที่ตัวเองยังไมไดยังไมมีหรือยังไมเปน (กามตัณหา)
เมื่อได หรือมี หรือเปนสมใจแลวก็อยากใหสิ่งที่ตัวเองได มี และเปนนั้นคงอยูนานๆ (ภวตัณหา) หรือมิฉะนั้นก็อยากให
ตัวเองพนจากสภาพที่เปนอยูในปจจุบัน (วิภวตัณหา) (พระธรรมปฎก, ๒๕๔๖; ศ. เสฐียรพงษ วรรณปก, ติดตอสวนตัว ๑๑
เมษายน ๒๕๔๙) เมื่อไดสิ่งที่ชอบ สิ่งที่ทําใหเปนสุข ความรูสึกก็จะพัฒนาไปเปนความยึดมั่นถือมั่น อยากครอบครองสิ่ง
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นั้นๆ (นั่นคือเกิด อุปาทาน) ในขั้นนี้ขันธ ๕ (ชีวิต) ก็กลายเปนขันธ ๕ ที่ประกอบดวยอุปาทาน (อุปาทานขันธ) ไมใชขันธ ๕
บริสุทธิ์อีกตอไป และนี่คือชีวิตของปุถุชนอยางเราๆ ทานๆ ทั่วไป
ขอเท็จจริงของชีวิตก็คือ เปนไปไมไดที่จะไมเขาไปสัมพันธกับโลกภายนอกเลย เมื่อมีการเกี่ยวของกับโลก
ภายนอก ก็มักจะมีเรื่องของตัณหาและอุปาทานตามมา ก็อะไรละ ที่จะทําใหชีวิตไมตกอยูในกระแสแหงตัณหาและ
อุปาทานซึ่งเปนที่มาแหงทุกข? ในเรื่องนี้พุทธศาสนาชี้ทางวา ควรฝก“มองสิ่งทั้งหลายตามภาวะลวนๆ ของมัน หรือตาม
สภาววิสัย (objective) คือ มองเห็นสิ่งทั้งหลาย “ตามที่มันเปน” ไมเอาตัณหาอุปาทานเขาไปจับ อันเปนเหตุใหมองเห็น
ตามที่อยากหรือไมอยากใหมันเปน อยางที่เรียกวาสกวิสัย (subjective)” (พระธรรมปฎก, ๒๕๔๔: ๒๕)
ที่กลาวมาทั้งหมดในสวนนี้ มีสาระสําคัญเพียงประเด็นเดียว นั่นคือ ชีวิตในทัศนะของพุทธศาสนา เปนผลของ
การที่สวนประกอบหาสวน (ขันธ ๕) มารวมกันเขา โดยมีความสัมพันธแบบอิงอาศัยกันอยางสอดประสาน สวนประกอบ
ทั้งหานี้ มีทั้งสวนที่เปนรูปธรรมและนามธรรม ชีวิตในความหมายนี้อาจกลาววา เปนชีวิตบริสุทธิ์ คือ ยังไมมีเรื่องอื่นจาก
ภายนอก หรือแมแตเรื่องของความรูสึกวาเปนตัวเรา เขามาเกี่ยวของ
แตชีวิตในมุมมองนี้ ไมใชชีวิตที่คนสวนมากเขาใจกัน คนสวนมากเขาใจชีวิตหรือมองเห็นชีวิตในดานที่เขาไป
สัมพันธกับโลกภายนอก โดยผานชองทางแหงการรับรู และชองทางแหงการแสดงออกหลายชองทาง ดังไดกลาวมาแลว
ชีวิตเปนอยางไร
ทัศนะที่ถือวา ชีวิตเปนผลมาจากการมีสวนตางๆ มาประกอบกันเขา และแตละสวนก็มีสวนประกอบยอยของตน
อีกมากมายนั้น สะทอนแนวคิดสําคัญของพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับโลกและชีวิตวา สิ่งทั้งหลายที่เราบัญญัติเรียกวา คน สัตว
สิ่งของตางๆ นั้น ไมไดมีอยู เปนอยู โดยตัวของมันเอง แต มีอยู เปนอยู เพราะมีปจจัยตางๆ มาประกอบกันเขา หรือกลาว
อีกนัยหนึ่งก็คือ มีอยูเปนอยู โดยอิงอาศัยสิ่งอื่น ไมใชดวยตัวของมันเอง ขอนี้แปลตอไปไดวา สิ่งทั้งหลายนั้น เปนทั้งผลที่
เกิดมาจากสิ่งอื่น และในขณะเดียวกันตัวมันเองก็เปนเหตุปจจัยของสิ่งอื่นดวย เพราะมีสภาพเชนนี้เอง สิ่งทั้งหลาย ไมวา
จะเปนคน สัตว หรือสิ่งของ ลวนไมมีตัวตนของมันอยางเปนอิสระ นี่เปนสัจธรรมหรือเปนกฎสากลที่เปนจริงกับทุกสิ่งใน
โลกนี้
ทัศนะที่วา การมีอยูเปนอยูของสิ่งทั้งหลาย เปนกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องแบบอิงอาศัยกันเชนนี้ ตรงกับหลักธรรม
ในพุทธศาสนา เรื่อง ปฏิจจสมุปบาท 4 (The Dependent Origination) ซึ่งวาดวย การเกิดการดับของสิ่งทั้งหลาย วามี
ปจจัยเปนเหตุ ทํานองวา “เพราะมีสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น และเพราะสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้จึงดับไป” ความหมายเดียวกันนี้จะกลาว
เสียใหมในทางกลับกันก็ไดวา “การที่สิ่งนี้เกิดก็เพราะมีสิ่งนี้ และการที่สิ่งนี้ดับไปก็เพราะไมมีสิ่งนี้” สิ่งนี้ ตัวแรกนั้น ถา
กลาวแบบวิทยาศาสตรก็คือ อะไรก็ไดที่เปนเหตุเปนปจจัยใหสิ่งอื่นเกิดขึ้น หรือมีอยูเปนอยูได นั่นเอง
กลาวในแงของชีวิต การที่ชีวิตเกิดขึ้นและดํารงอยู ก็เพราะอาศัยปจจัยตางๆ ที่เหมาะสมมารวมกัน ปจจัย
เหลานั้น มีทั้งที่เปนปจจัยภายใน (ทั้งรูปธรรมและนามธรรม) และปจจัยภายนอก (คือเรื่องของ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส
และอารมณที่เกิดในใจ)
ในทางปฏิบัติทัศนะเชนนี้ของพุทธศาสนาเปนการปฏิเสธความเชื่อที่วา ชีวิตเปนสิ่งที่ถูกสรางโดยอํานาจเหนือ
ธรรมชาติ ในทัศนะของพุทธศาสนา ชีวิตไมไดถูกสรางแบบนั้น แตชีวิตเกิดมาจากการมีปจจัยหลายอยางประกอบกันเขา
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ในคําสอนของทาน พุทธทาสภิกขุ ทานมักใชคําวา อิทัปปจจยตา (Conditionality) ซึ่งเปนชื่อหนึ่งของ ปฏิจจสมุปบาท โดยรูปคํา ปฏิจจสมุป
บาท แปลวา “การประชุมปจจัยของสิ่งเหลานี้” สวน อิทัปปจจยตา แปลวา “ภาวะที่มีอันนี้ๆ เปนปจจัย”
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อยางเหมาะสม ไมมีอํานาจเหนือธรรมชาติที่มาสรางชีวิต ไมวาจะเรียกอํานาจนั้นวา พระผูเปนเจา พระพรหม หรือ
เรียกชื่อเปน อยางอื่นก็ตาม
นอกจากอิงอาศัยสิ่งอื่นและไมมีตัวตนเปนอิสระแลว สิ่งทั้งหลายไมวาจะเปนคน สัตว หรือสิ่งของก็ตาม ยังมีอยู
เปนอยู ในรูปของ กระแส นั่นคือทุกสิ่งทุกอยางลวนดํารงอยู หรือเปนไป ในรูปของกระบวนการ ที่มี การเกิด และ การดับ
สลับกันไปอยางตอเนื่องไมขาดสาย การเกิดดับของสวนประกอบทั้งหาของชีวิต (ขันธ ๕) นั้นก็เชนเดียวกัน แตนี่เปน
กระบวนการที่ละเอียด ยากที่จะสังเกตไดทันในแตละขณะ จึงดูเสมือนวาชีวิตในแตละขณะนั้น เปนสภาพที่คงที่ ไม
เปลี่ยนแปลง แตความจริงแลว นี่คือกระแสการเกิดดับที่สลับกันไปไมขาดสาย
ผูรูบางทานอุปมากระบวนการเกิด-ดับ สลับกันไปเชนนี้ในชีวิตวา เหมือนกับกระบวนการลุกไหมของตะเกียง แสง
ตะเกียงที่เรามองเห็นลุกสวาง(เสมือนวา)คงที่อยูนั้น เปนผลมาจากปจจัยหลายอยางประกอบกัน กลาวคือ ในตัวมันเองก็มี
น้ํามันและไสตะเกียง นอกตัวมันออกไปก็มีเรื่องของกาซออกซิเจน และประกายไฟที่มาจุดใหติด เปลวไฟที่ติดและลุกไหม
อยูนั้น ปรากฏใหเห็นเสมือนวาเปนสิ่งที่คงที่ แตที่จริง ในเปลวไฟของตะเกียงนั้น มีการ เกิดดับ เกิดดับ เกิดดับ...ของไฟที่
ไหมอณูของน้ํามันและไสตะเกียงแตละอณู สลับและตอเนื่องกันไป ตราบเทาที่น้ํามันและไสตะเกียงนั้นยังมีอยู เมื่อไฟไหม
ที่อณูหนึ่งก็จะเกิดเปลวไฟสวางอยู (ชวงนี้นับเปนการเกิดขึ้น และดํารงอยู) แตเมื่ออณูนั้นถูกไฟไหมหมด แสงสวางจากการ
ไหมอณูนั้นก็หมดไป (ชวงนี้เปนการดับ) ถาน้ํามันและไสตะเกียงยังไมหมด (ยังคงมีเหตุปจจัยอยู) ก็จะมีเชื้อใหมถูกไหม
ตอไปอีก โดยนัยนี้ กระบวนการ เกิดดับ เกิดดับ เกิดดับ... ก็จะตอเนื่องกันไป กระบวนการนี้เปนไปไมขาดสายและรวดเร็ว
จนยากที่จะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในรูปของการเกิด-ดับที่เกิดขึ้นในแตละขณะได ภาพที่เราเห็นจึงเปนอะไรที่คงที่
อยางนอยก็ชั่วเวลาหนึ่ง
การดํารงอยูของชีวิตที่เราเห็นก็เปนเชนเดียวกัน
ชีวิตเปนเชนนี้
สภาวะที่มีความเปลี่ยนแปลงเชนนี้ ทําใหสิ่งทั้งหลายมีธรรมชาติไมเที่ยงแท ความไมเที่ยงแทนั้น นําไปสูสภาพที่
ขัดแยง กดดัน หรือบีบคั้นในตัวเอง สภาพเชนนี้ สําหรับชีวิตถือวาเปนสภาพที่ทนไดยาก หรือเปนสิ่งที่พุทธศาสนาเรียกวา
“ทุกข” นี่นับวาเปนกฎธรรมชาติที่เปนสากล
ลักษณะสําคัญของกฎธรรมชาติที่กลาวมาขางตนก็คือ (๑) ความเปลี่ยนแปลง (๒) ความขัดแยงอันกอใหเกิด
สภาพที่ทนไดยาก และ (๓) ความปราศจากตัวตนอยางอิสระ พุทธศาสนาเรียกสิ่งนี้วา สามัญลักษณะ (The Common
Characteristics) สิ่งทั้งหลายรวมทั้งชีวิตมนุษยและตกอยูภายใตกฎธรรมชาตินี้ ไมมีขอยกเวน ชาวพุทธรูจักกฎธรรมชาติ
อันนี้วา เปนกฎแหง อนิจจัง ทุกขัง และ อนัตตา แตในคัมภีรพุทธศาสนา ทานเรียกวา อนิจจตา ทุกขตา และ อนัตตตา
บางทีเราอางถึงลักษณะทั้ง ๓ ประการนี้วา ไตรลักษณ คือลักษณะ หรือสภาพ ที่สิ่งทั้งหลายมีเหมือนๆ กัน พระธรรมปฎก
(๒๕๔๔ : ๖๐) ใหความหมายของลักษณะทั้ง ๓ นี้ ไวดังนี้:
อนิจจตา (Impermanence) คือ ความไมเที่ยง ความไมคงที่ ความไมคงตัว ภาวะที่เกิดขึ้นแลวเสื่อมสลายไป
ทุกขตา (Conflict) ความเปนทุกข คือภาวะที่ถูกบีบคั้นดวยการเกิดขึ้นแลวสลายไป ภาวะที่กดดัน ฝนและ
ขัดแยงอยูในตัว อันเนื่องจากการที่ปจจัยที่ปรุงแตงใหมีสภาพอยางนั้นเปลี่ยนแปลงไป ไมสามารถใหคงอยูในสภาพเดิมได
อนัตตตา (Soullessness หรือ Non-Self) ความเปนอนัตตา คือความไมใชตัวตน ความไมมีตัวตนแทจริง ที่จะ
สั่งบังคับใหเปนไปตามที่ตองการได
ที่กลาวมานี้ ถาถามวา “ชีวิต” ในทัศนะของพุทธศาสนาเปนอยางไร ก็ตอบสั้นๆ ไดวา ชีวิต เปนสิ่งที่เกิดจากเหตุ
ปจจัยอื่นมาประกอบกันเขา ไมมีตัวตนที่เปนอิสระ ดําเนินไปในลักษณะของกระแสการเปลี่ยนแปลง อันมีการเกิดดับ
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สลับกันไปเปนลักษณะสําคัญ ดวยสภาพที่อิงอาศัยปจจัยอื่น และดวยลักษณะที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ชีวิตจึงมี
สภาพที่ขัดแยง กดดัน และทนไดยาก กฎธรรมชาติของชีวิต จึงเปนกฎแหงความไมมีตัวตน ไมเที่ยงแท และเปนทุกข
เพื่อเปนการสนับสนุนสิ่งที่กลาวมาทั้งหมดในหัวขอนี้ ขอยกเอาขอความบางสวนจากพระไตรปฎกมาแสดง ใน
คัมภีรสังยุตตนิกาย ขันทวารวรรค (พระไตรปฎกฉบับภาษาบาลี เลมที่ ๑๗ ขอ ๑๒๗-๑๒๙ หนา ๘๒-๘๔) พระพุทธเจา
ทรงแสดงสามัญลักษณะของขันธ ๕ (คือชีวิต) แกภิกษุสาวกดวยการสนทนา ความตอนหนึ่งวา:
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายมีความเห็นเปนไฉน? รูป เที่ยงหรือไมเที่ยง?
“ไมเที่ยง พระเจาขา”
ก็สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกขหรือเปนสุข?
“เปนทุกข พระเจาขา”
ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา ควรหรือที่จะเฝาเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา
เราเปนนั่น นั่นเปนตัวตนของเรา?
“ไมควรเห็นอยางนั้น พระเจาขา”
(ตรัสถามเชนนี้ทีละอยางๆ จนถึงขันธ ๕ ขอสุดทาย คือ วิญญาณ แลวทรงสรุปวา)
ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล รูป... เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ อยางใดอยางหนึ่ง ทั้ง
ที่ปนอดีต อนาคต และปจจุบัน ทั้งภายในและภายนอก หยาบหรือละเอียด เลวหรือประณีต ทั้งที่
ไกลและที่ใกล ทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาอันถูกตองตามที่มันเปนวา “นั่นไมใชของ
เรา เราไมใชนั่น นั่นไมใชตัวตนของเรา”
(ขอความจากพระไตรปฎกที่ยกมาขางตน คัดมาจากการแปลถอดความโดย พระธรรมปฎก,
๒๕๔๔: ๖๒)
ความตายในทัศนะของพุทธศาสนา
ถาเขาใจชีวิตในทัศนะของพุทธศาสนาดังที่กลาวมาขางตน เรื่องความตายก็เปนสิ่งที่เขาใจไดไมยาก โดยเฉพาะ
ความตายในความหมายที่เกี่ยวโดยตรงกับชีวิต แตก็มีความหมายอื่นของความตายที่ควรทราบดวยเหมือนกัน ดังนั้น ใน
ที่นี้จะพูดถึงความตาย ๒ ประเภท คือ ความตายของชีวิต หรือตายทางรางกาย กับความตายโดยที่ยังไมสิ้นลมหายใจ อาจ
เรียกวาเปนความตายทางจิตใจ ทานพุทธทาสภิกขุ มักเรียกวาเปน การตายกอนตาย
ความตายในรูปของการเปลี่ยนแปลง
พุทธศาสนาเชื่อวา ชีวิตมีอยู เปนอยู เพราะมีปจจัยตางๆ มาประกอบกันอยางเหมาะสม และปจจัยสําคัญก็คือ
ขันธ ๕ ดังที่ไดแสดงมาแลว ตามความเชื่อนี้ ความตายก็เปนอะไรอื่นไปไมไดนอกจากคือความสิ้นไปแหงปจจัยเหลานั้น
หรือมิฉะนั้นก็เปนการประกอบสวนที่ผิดเพี้ยนไป อันเกิดจากความไมเที่ยงและความไมมีตัวตนของปจจัยเหลานั้น นี่เปน
หลักกวางๆ ที่อิงอยูกับหลักธรรมเรื่อง ไตรลักษณ และหลักธรรมเรื่อง ปฏิจจสมุปบาท หรือ อิทัปปจจยตา ที่วาดวยความ
เปนเหตุเปนผลแบบอิงอาศัยกันของสิ่งทั้งหลาย ทํานองวา เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น, เมื่อสิ่งนี้ไมมี สิ่งนี้จึงดับไป
ความสิ้นไปแหงเหตุปจจัยนั้น อาจมองวาเปนเพียงมิติหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลา แม
ในขณะที่ชีวิตยังมีอยู ความเปลี่ยนแปลงนี้ คือกระบวนการที่ทั้งความเกิดและความดับ เกิดตอเนื่องสลับกันไป มองในแงนี้
ในชีวิตก็มีทั้งการเกิดการดับอยูตลอดเวลา การเกิดและการดับ ในลักษณะเชนนี้ไมไดทําใหชีวิตหมดไป คือ ไมตาย ใน
ความหมายที่เขาใจกันทั่วไป แตก็แนนอนวายอมทําใหชีวิตเปลี่ยนแปลงไปไดทั้งในดานรูปธรรมและนามธรรม ดังจะเห็นได
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จากการที่หนาตาและรางกายของเราเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ถาถือวาเปนการตาย นี่ก็คือการตายจากสภาวะหนึ่งแลวไป
เกิดในอีกสภาวะหนึ่ง เชน จากเด็กเล็กเปนวัยรุน เปนผูใหญ และเปนคนชรา เปนตน ในความตายแบบนี้เหตุปจจัยแหง
ชีวิตไมไดหมด และชีวิตก็ไมไดสิ้นไปจริงๆ เพียงแตเปลี่ยนแปลงสภาวะไปเทานั้น
แตถาเกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดที่ทําใหสิ่งที่เปนเหตุปจจัยของชีวิตหมดไป ก็ถือวาเปนความตาย ตามหลักความ
เชื่อในพุทธศาสนา ความเปลี่ยนแปลงของเหตุปจจัยที่ทําใหชีวิตหมดไป (คือตาย) อาจเกิดไดในกรณีตอไปนี้ (พระมหาบุญ
มี มาลาวชิโร, ๒๕๔๗; พระดุษฎี เมธังกุโร, ๒๕๔๔)
๑. สิ้นอายุขัย (อายุกขยมรณะ) คือ ตายเพราะสิ้นอายุ ซึ่งเปนไปตามกฎธรรมชาติของสรรพสิ่งที่เกิดมา กลาวคือ
ทุกสิ่งตกอยูในกฎแหงการเกิดขึ้น ดํารงอยู และดับไป ชีวิตของมนุษยที่เกิดมานั้น แมจะไมมีโรคภัยหรือเหตุอื่นใหเสียชีวิต
ไปกอนวัยอันควร ก็ดํารงอยูไดชั่วระยะเวลาหนึ่งเทานั้น ถาจะเปรียบก็คงจะเหมือนชิ้นสวนอีเลคโทรนิคชิ้นหนึ่ง ซึ่งมีอายุ
การใชงานจํากัดอยูระยะหนึ่ง เมื่อพนจากนั้นไป ชิ้นสวนนั้นก็หมดสภาพ คือไมสามารถทําหนาที่ของมันไดตอไป ชีวิตของ
คนเราก็คลายกัน นั่นคือมีอายุขัยที่จํากัด นอกจากนี้ อายุขัยของคนเรายังไมเทากัน และเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 5
ขึ้นอยูกับเหตุปจจัยที่สนับสนุนและเอื้ออํานวยหลายดาน เชนความกาวหนาทางเทคโนโลยีดานการแพทย สภาพแวดลอม
ในการทํางาน และรูปแบบตลอดจนพฤติกรรมการดํารงชีวิตเปนตน
การตายเพราะสิ้นอายุขัยนั้น อาจเปรียบไดกับตะเกียงที่ไสหมด แมน้ํามันจะยังเหลืออยู แตก็ไมสามารถจะให
เปลวไฟที่มีแสงสวางตอไปได
๒. สิ้นกรรม (กัมมักขยมรณะ) คือ ตายเพราะสิ้นกรรม กรรมนั้นคือการกระทําซึ่งมีผลสืบเนื่องตามมา
(consequences) อาจเปนกรรมที่ทําในอดีต ซึ่งอาจไกลออกไปจนถึงในอดีตชาติ หรืออาจเปนกรรมที่ทําในปจจุบัน เชน
การดูแลอนามัยเปนตน และอาจเปน กุศลกรรมหรืออกุศลกรรม ก็ได ขึ้นอยูกับวาการกระทําที่ไดทําลงไปนั้นเปนฝายดี
หรือไมดี กรรมที่ทําไวนั้นมีหนาที่ชวยสนับสนุนรูปและนาม (ชีวิต) ในภพที่เราเกิดมา เมื่อผลกรรมสิ้นไป ชีวิตก็สิ้นไป
เปรียบเหมือนตะเกียงที่น้ํามันหมด แมไสตะเกียงจะยังเหลืออยู เปลวไฟและแสงสวางก็หมดไป
๓. สิ้นทั้งอายุและกรรม (อุภยักขยมรณะ) คือ ทั้งอายุขัยและกรรม สิ้นไปในเวลาเดียวกัน การตายในกรณีเชนนี้
จะเห็นไดเชน การตายของผูสูงอายุที่แกหงอม รูปและนาม (รางกายและจิตใจ) หมดสภาพ อีกทั้งกรรม คือ การกระทําที่จะ
เปนแรงสนับสนุนใหรูปและนามทําหนาที่ของมัน ก็หมดไป เปรียบเหมือนตะเกียงที่ทั้งน้ํามันและไสหมดไปดวยกัน
๔. มีเหตุหรือกรรมอยางอื่นมาตัดรอน (อุปจเฉทมรณะ) ทําใหชีวิตสิ้นไปกะทันหัน ทั้งที่นาจะอยูตอไปได ในกรณี
นี้ ทั้งอายุและกรรมยังไมหมด แตเกิดเหตุทําใหเสียชีวิตกะทันหัน เชนการตายดวยอุบัติเหตุ หรือโรคระบาดเฉียบพลัน
รายแรง ทานเปรียบการตายในกรณีเชนนี้เหมือนกับตะเกียงที่ทั้งน้ํามันและไสยังคงมีอยู แตไฟดับไปเพราะเหตุอื่น เชน มี
ลมพัดมาแรง (เหตุภายนอก) จนทําใหเปลวไฟดับไป เปนตน
ไมวาความตายจะเกิดขึ้นในกรณีใด สิ่งที่เหมือนกันก็คือ ในทุกกรณีลวนมีเหตุปจจัยที่สามารถอธิบายได และ
ความตายในทุกกรณีเปนเรื่องความเปลี่ยนแปลง
ความตายกับเรื่องของชาติหนา
เรื่องความตายกับชาติหนา เปนประเด็นที่อยูในความสนใจของคนจํานวนมาก และเปนขอกังวลที่คนทั่วไปติดใจ
อยางไรก็ตาม แมวาพุทธศาสนาจะไมไดปฏิเสธเรื่องของชาติหนา และเรื่องการตายแลวเกิด แตก็ไมไดใหความสําคัญแก
เรื่องนี้มากเหมือนกับเรื่องที่เกี่ยวโดยตรงกับชีวิตในโลกนี้ ในหนังสือ พุทธธรรม (ฉบับปรับปรุงและขยายความ, ๒๕๒๙:
5

เชนในปจจุบันคนไทยมีอายุขัยโดยเฉลี่ย ๗๐ ป (๖๘ สําหรับเพศชาย และ ๗๔ ปสําหรับเพศหญิง)
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๑๙๙) อันเปนงานคนควาหลักคําสอนในพระพุทธศาสนาที่ลุมลึกที่สุดเทาที่มีอยูในประเทศไทยปจจุบัน พระราชวรมุนี
(ปจจุบันคือ พระพรหมคุณาภรณ) ผูรจนา กลาวไววา:
“บาลีชั้นเดิม (หมายถึงพระไตรปฎก – ผูขียน) คือพระสูตรทั้งหลาย กลาวบรรยายเรื่องชาติกอน ชาติหนา นรก
สวรรค ไวนอยนัก โดยมากทานเพียงเอยถึงหรือกลาวถึงเทานั้น แสดงถึงอัตราสวนของการใหความสนใจแกเรื่องนี้วา มี
เพียงเล็กนอย ในเมื่อเทียบกับคําสอนเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในโลก หรือขอปฏิบัติจําพวก ศีล สมาธิ ปญญา”
หลักฐานในคัมภีรพุทธศาสนา ไมไดปฏิเสธเรื่องตายแลวเกิด หรือเรื่องชาติหนา ดังจะเห็นไดจากคําสอนเรื่อง
ปฏิจจสมุปบาท ที่สามารถสรุปเพื่อตอบคําถามนี้ไดวา ถาตราบใด ที่ยังมีเหตุปจจัยอยู แมตายแลว ก็ยังเกิดใหมไดอีก
เหตุปจจัยของการเกิดใหมนั้นสวนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องกรรมและผลของกรรมในรูปแบบตางๆ
(รายละเอียดเรื่องนี้อยู
นอกเหนือวัตถุประสงคของบทความนี้ จึงขอเวนไมกลาวถึงในที่นี้)
ประเด็นที่ตองการเนนในที่นี้คือ ในทัศนะของพุทธศาสนา การใหความสนใจในเรื่องของชาติหนา มีประโยชน
นอย เพราะถึงคัมภีรจะกลาวไวอยางไร เรื่องนี้ก็ไมสามารถพิสูจนไดดวยประสบการณตรงของใคร เนื่องจากคนที่มี
ประสบการณดวยการตายจริงๆ เขาก็ตายไปแลว ไมสามารถกลับมาบอกเลาประสบการณของเขาใหคนที่ยังมีชีวิตอยูรูได
วาตายไปแลวเกิดใหมหรือไม สิ่งที่คนที่ยังมีชีวิตอยูทําไดดีที่สุด ก็แคเชื่อหรือไมเชื่อตามที่กลาวไวในคัมภีร หรือตามที่คน
อื่นชี้แจงไวเทานั้น แตการเชื่อหรือไมเชื่อ ก็เปนคนละเรื่องกับความจริง เพราะวาความเชื่อนั้น ถึงอยางไรก็เปนเพียงความ
เชื่อเทานั้น ไมใชสิ่งที่จะถือวาเปนความจริง ถาความจริงปรากฏวาตายแลวเกิด ถึงใครจะเชื่อหรือไมเชื่อ ความจริงอันนี้ก็
ยังเปนความจริงอยูนั่นเอง
สรุปวา การตายแลวเกิดนั้น ถึงแมจะเปนไปได ก็ไมใชสิ่งที่เราจะสามารถพิสูจนในเชิงประจักษไดในชีวิตนี้
(นอกจากจะทดลองตายดูเอง แตนั่นก็ยิ่งเปนสิ่งที่เปนไปไมได ถึงเปนไปไดพุทธศาสนาหรือศาสนาไหนๆ ก็ไมเคยสอนให
ทํา) ตางจากการทําความดีหรือความชั่วในชาตินี้ ซึ่งเราสามารถทดลองและประจักษผลไดแมในชาติปจจุบัน ดังนั้น การ
หมกมุนครุนคิด และมุงพิสูจนวาตายแลวเกิดหรือไม จึงเปนสิ่งที่เปลาประโยชนในทัศนะของพุทธศาสนา เพียงคิดจะทําก็
ผิดแลว เนื่องจากการตายแลวเกิด ไมใชสิ่งที่จะพิสูจนไดดวยการคิด หรือการหาเหตุผลเชิงตรรกะ หากไปมัวเสียเวลาคิด
เพื่อพิสูจนเรื่องตายแลวเกิดหรือไม ก็จะไมตางอะไรกับการมุงใชตารอยตาเพื่อพิสูจนกลิ่น หรือใชหูรอยหูเพื่อพิสูจนรส จะ
ทําสักกี่ครั้งก็เปลาประโยชน (พระราชวรมุนี, ๒๕๒๙)
อยางไรก็ตาม การเชื่อในเรื่องชาติหนา หรือเรื่องตายแลวเกิดนั้น ในตัวของมันเองก็ไมใชสิ่งที่เสียหาย ตราบเทาที่
ความเชื่อนั้นมีผลทําใหเกิดทาทีและพฤติกรรมที่ถูกตอง ถาเชื่อวาตองทําดีในชีวิตนี้เพื่ออานิสงสแหงกรรมจะไดสงผลให
เปนความดี ทั้งแกตนและคนอื่น ทั้งในชีวิตนี้และชีวิตในชาติหนา ก็ยังพอนับไดวาถูกตอง แตถาหมกมุนแตในเรื่องของชาติ
หนา ถึงขนาดที่วาทําดีอะไรขึ้นมาก็มุงผลที่จะไดในชาติหนาอยางเดียวนั้น พุทธศาสนาไมสนับสนุน เพราะนั่นเทากับเปน
การมุงหากําไร หรือทําดีเพื่อหวังคากําไร การทําความดีแบบหวังคากําไรนั้น ไมวาจะเพื่อชีวิตในชาตินี้หรือในชาติหนา ก็ไม
ถูกทั้งนั้น
โดยสรุป จะเชื่อวาตายแลวเกิด หรือตายแลวไมเกิด ก็ไมสําคัญ ที่สําคัญกวาก็คือ อยาใหความเชื่อเชนนั้น มาเปน
อุปสรรคตอการทําชาติปจจุบันใหดีที่สุด ในเรื่องนี้ ทานพุทธทาสภิกขุ กลาวไวอยางแหลมคมและตรงประเด็นวา:
“...ชาวพุทธเรา เขามัวถามวา ตายแลวเกิดใหมหรือไม อะไรไปเกิด ไปเกิดอยางไร ชวยบอกที นั่น
คือเปนเรื่องที่ไมตองรู เรื่องคนโง เรื่องบา มันไมตองรู รูแตวาที่นี่จะตองทําอยางไรตางหากเลา
จะตองรูวาที่นี่เดี๋ยวนี้จะตองทําอยางไร แลวทําใหถูกเถอะก็พอแลว แลวมันจะเกิดผลดี มันจะไมเกิด
ก็เปนผลดี มันจะเกิดดวยอะไรก็ยังเปนผลดีอยู เพราะวาเราทําถูกตองที่นี่และเดี๋ยวนี้แลว ....ก็
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เปนอันวาทําใหถูกตองที่นี่และเดี๋ยวนี้มันก็เพียงพอ มันจะเกิดหรือไมเกิดก็ตามใจมันเถอะ มันมีแต
ผลดีทั้งนั้น”
(จากคําบรรยายเรื่อง การบําเพ็ญบารมีที่ถูกแนวทาง ของ พุทธทาสภิกขุ อางใน พระดุษฎี เมธังกุโร,
๒๕๔๔: ๗)
ตายกอนตาย
หัวขอนี้ก็บอกชัดอยูแลววา นี่ไมใชการตายเพราะสิ้นชีวิตหรือเพราะหมดลมหายใจ แตเปนกลวิธีที่จะดําเนินชีวิต
อยางไมตองใหความตายมาเปนปญหารบกวน ไมตองหวาดกลัวความตาย และเปนการทําใหชีวิตที่ยังไมตายนั้น เปนชีวิต
ที่มีคุณคา สามารถเขาถึงแกนของการมีชีวิตอยางแทจริง ทานพุทธทาสภิกขุ ใชคํานี้ในการสอนธรรมของทาน แตทานได
เริ่มใชมาตั้งแตเมื่อไรนั้น ไมปรากฏหลักฐานชัดเจน
การตายกอนตาย มีความหมาย ๒ อยาง คือ หมายถึงการตายจากความดีหรือความชั่ว อยางหนึ่ง และอีกอยาง
หนึ่งคือ การพิจารณาเห็นความตายวาเปนสิ่งธรรมดาของชีวิต และตัวเราหรือใครๆ ก็ตามไมสามารถจะไดรับการยกเวน
จากความตายไปได การพิจารณาเชนนี้เปนการเจริญ มรณสติ ผูที่เจริณมรณสติถึงที่สุกแลว จะเปนผูที่ไมวิตกกังวลหรือ
หวาดกลัวตอความตาย ในทางจิตใจสามารถอยูเหนือความตาย หรือเปรียบเสมือนวาไดตายในทางจิตวิญญาณไปกอน
แลว กอนที่ความตายจริงๆ ของชีวิตจะมาถึง
ในระดับจริยธรรมพื้นๆ การตายจากความดี คือ ไมมีความดีอะไรเหลืออยูเลย เปนการตายทั้งเปน รูปแบบหนึ่ง
เปนสิ่งที่ไมดี สวนการตายจากความชั่ว หมายถึง การละกรรมชั่วได ชีวิตก็มีคา ยิ่งละไดมากชีวิตก็ยิ่งมีคามาก แมตายไป
แลวก็เสมือนวายังไมตาย
ในระดับที่สูงขึ้นไปเหนือจริยธรรม การตายกอนตาย หมายถึง การละกิเลสสวนที่เปนความยึดมั่นถือมั่น จน
เขาถึงภาวะที่ “ไมมีตัวตน” คือ วาง (สุญญตา) ในความหมายที่ทานพุทธทาสภิกขุย้ําเสมอ ในขั้นนี้ บุคคลไดยกระดับจิต
สูงขึ้น จนขามพนความยึดมั่นดวยอํานาจแหงกิเลสคือ โลภะ โทสะ และโมหะ และตัณหาทั้งปวง มองเห็นและเขาใจชีวิต
อยางที่มันเปน ไมเอาความรูสึกอยาก หรือความยึดมั่นใดๆ เขาไปจับ
ทานพุทธทาสภิกขุสอนวา การที่จะเขาถึง ความตายกอนตาย ได ตองศึกษาและปฏิบัติตามหลัก อิทัปปจจยตา
(คือ ปฏิจจสมุปบาท) จนรูแจงในความจริงที่วา สิ่งทั้งหลายตางอิงอาศัยกัน เกิดขึ้น ดํารงอยู และดับไป เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้
จึงมีได ไมมีอะไรที่เปนได มีได ดวยตัวมันเอง จึงไมควรยึดวาเปนตัวตน เพราะในสภาวะที่เปนจริงนั้น ไมมีสิ่งที่เรียกวา
ตัวตน สิ่งทั้งหลายลวนวางจากการมีตัวตน ไมมี “ตัวกู” “ของกู” ผูที่พิจารณาเห็นและเขาถึงสภาวะเชนนี้ จะเปนผูที่ไม
หวั่นไหวในความตาย มองความตายวาเปนเพียงการเปลี่ยนแปลง มองสรรพสิ่งวามันเปนเชนนั้น ชีวิตและความตายก็เปน
เชนนั้น (ตถตา)
สรุป
เราจะเขาใจชีวิตและความตายในทัศนะของพุทธศาสนาไดชัดขึ้น ถาเริ่มตนจากเรื่องของ อิทัปปจจยตา
(ปฏิจจสมุปบาท) และ ไตรลักษณ อิทัปปจจยตา คือ กฎแหงการเกิดและการดับของสิ่งทั้งหลายที่ขึ้นอยูกับเหตุปจจัย
เพราะมีเหตุปจจัยใหเกิด ชีวิตจึงมีได เพราะเหตุปจจัยดับไป ชีวิตจึงดับ (ตาย) เหตุปจจัยที่ใกลชิดของชีวิตก็คือ เรื่องของ
ขันธ ๕ ซึ่งกลาวโดยสรุปไดแกเรื่องของสิ่งที่เปนรูปธรรม และสิ่งที่เปนนามธรรม หรือที่เราเขาใจกันงายๆ วา กายกับจิต
สวนประกอบเหลานี้เอง แตละอยางก็มีเหตุปจจัยอันเปนที่มาของมันอีกทีหนึ่ง ชีวิตเปนกระบวนการที่สวนตางๆ มา
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สัมพันธแบบอิงอาศัยกัน ถาสวนหนึ่งหรือหลายสวนที่มาประกอบกันเขานั้นหายไป สิ่งที่อิงอาศัยสวนเหลานั้นเปนอยู ก็
หายไปดวย (ในภาษาทางพุทธศาสนาคือ “ดับไป”) ชีวิตและความตายก็เปนเชนนั้น
กฎแหงความสัมพันธแบบอิงอาศัยกันของกระบวนการชีวิตนี้ มีคุณสมบัติที่อาจถือวาเปนสัจธรรมอยู 3 ประการ
เรียกวา ไตรลักษณ หรือสามัญลักษณะ คือในเมื่อการมีชีวิตอาศัยเหตุปจจัยหลายอยาง ซึ่งแตละอยางก็มีเหตุปจจัยมา
จากสิ่งอื่นอีกทีหนึ่ง ชีวิตจึงมีธรรมชาติไมเที่ยงแท (อนิจจัง) คําวา “ไมเที่ยง” ในความหมายของพุทธศาสนา นอกจากจะ
บงนัยวามีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาแลว ยังหมายถึงการไมสามารถกําหนดหรือบังคับใหเปนไปตามอํานาจของผู
เปนเจาของชีวิตนั้นดวย (อนัตตา) และความเปลี่ยนแปลงก็ดี การไมสามารถบังคับหรือควบคุมใหเปนไปไดตามใจของผู
เปนเจาของก็ดี (เชน ไมอยากใหแก มันก็แก, ไมอยากสูญเสีย มันก็สูญเสีย, ไมอยากตาย มันก็ตาย ฯลฯ) แมจะเปนกฎ
ธรรมชาติ แตก็เปนสิ่งที่รับไดยาก ทนไดยาก บีบคั้น ฯลฯ นั่นคือเปนทุกข (ทุกขัง) กฎสากลอันนี้พระพุทธเจาทรงคนพบและ
เปดเผยแกชาวโลก (พระพุทธเจาไมไดทรงสรางกฎนี้ แตทรงเปนผูคนพบเทานั้น)
เราเรียนรูอะไรไดบางจากสิ่งที่กลาวมาขางตน?
ประการแรก ไมวาเราจะชอบหรือไมชอบก็ตาม ธรรมชาติและกฎธรรมชาติของชีวิตที่กลาวมานี้ ก็ไมมีทาง
เปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นไปได เชน ไมมีใครที่เกิดมาแลวไมแกและไมตาย เปนตน ดังนั้น ทางที่จะไมใหเปนทุกขกับเรื่อง
ของความตายมากเกินไปก็คือ ตอง “ทําใจ” นี่เปนการกลาวแบบทั่วไป ในทางพุทธศาสนาการ “ทําใจ” มีความหมายที่
ลึกซึ้ง เริ่มตั้งแตการทําความเขาใจและความเห็นในเรื่องธรรมชาติของชีวิตใหถูกตอง วาจริงๆ แลวมันเปนอยางไร
(สัมมาทิฏฐิ) ไปจนถึงการละตัณหา (ความทะยานอยากทั้งหลายทั้งปวง) และอุปาทาน (การยึดติดในตัวตนและในสิ่งที่นา
ใครนาปรารถนาทั้งหลาย) ทําไดเชนนี้ ชีวิตจะเปนทุกขนอยลง “ทําใจ” ไดมากเทาไร ก็ทุกขนอยเทานั้น และมีโอกาสที่จะ
ถึงจุดที่ทานพุทธทาสภิกขุเรียกวา เปน“ตายกอนตาย” ไดดวย คือ ตายจากความยึดมั่นถือมั่นใน ตัวกู ของกู แลวตั้งแตยัง
ไมหมดลมหายใจ ในสภาพจิตเชนนั้น แมความตายจริงๆ จะเกิดขึ้น ก็ไมไดมีความหมายอะไรมากไปกวามีการ
เปลี่ยนแปลงอยางหนึ่งเกิดขึ้น นั่นคือ มองความตายวา “มันเปนเชนนั้น” (ตถตา) เทานั้น
ประการที่สอง อิทัปปจจยตา และ ไตรลักษณ ซึ่งเปนกฎสากลแหงชีวิตและธรรมชาตินั้น สามารถนํามาใชเพื่อ
ปรับปรุงชีวิตนี้ใหดียิ่งๆ ขึ้นไดในทุกทาง แมในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพของชีวิตและความมีอายุยืน (ยืดเวลาของชีวิตใหยาว
ออกไป) อันเปนเรื่องที่นักประชากรศาสตรและนักวิทยาศาสตรสุขภาพทั่วไปใหความสนใจ ก็เปนไปได
อิทัปปจจยตา นั้นคือ กฎแหงการอิงอาศัยกันของเหตุปจจัยตางๆ ทํานองวา เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี ฯลฯ
นักวิทยาศาสตรสุขภาพ และนักพัฒนาสังคม เปนตน อาจจะหยิบเอาขอนี้มาเปนหลักในการทํางานเพื่อบรรลุจุดหมายวา
จะตองสรางเหตุปจจัยอะไร จึงจะนําไปสูการมีชีวิตที่มีคุณภาพ และความมีชีวิตยืนยาวของประชาชนทั่วไปได (ตองทําสิ่ง
นี้ใหมี สิ่งนี้จึงจะมีได)
สวนหลักแหงไตรลักษณ ที่วาดวยความเปลี่ยนแปลงนั้น เราตองทําความเขาใจใหถูกตอง ประเด็นสําคัญอยูที่วา
การเปลี่ยนแปลงเปนไปไดสองทางเสมอ คือ อาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือเสื่อมลงก็ได ดังนั้น ถาจะใชหลักนี้ใหเปน
ประโยชน ก็ตองมุงสรางเหตุปจจัยที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น พูดแบบ อิทัปปจจยตา ก็คือ ตองทําสิ่ง
นี้ (เหตุปจจัยอันจะนําไปสูความเจริญ) แลวสิ่งนี้ (ความเจริญ) จึงจะมี โดยนัยนี้ กฎแหงไตรลักษณ จึงไมใชสิ่งที่จะทําให
เรางอมืองอเทา หรือรอใหความเปลี่ยนแปลงเปนฝายกระทําตอเราแตฝายเดียว นั่นคือ ไมยอมจํานนตอความเปลี่ยนแปลง
ความจริง การที่สิ่งทั้งหลายมีการเปลี่ยนแปลงนั้นก็เปนสิ่งที่ดี เพราะเปนการเปดโอกาสใหเราสามารถพลิกสิ่งที่ไมดีให
กลับดีได ประเด็นหลักอยูที่ตองสรางปจจัยและเงื่อนไขที่จะนําไปสูสิ่งที่ดีใหได
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ประการที่สาม การมองใหทะลุวา ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลง คือ มีการเกิดขึ้น ดํารงอยูและดับไปเปนธรรมดานั้น
จะทําใหเราตั้งอยูในความไมประมาท ดวยความเขาใจที่ถูกตองในเรื่องนี้ เราจะไดเตือนตนใหเรงทําสิ่งที่ดีที่ควรทํา ไม
ผัดผอนหรืออางเหตุวายังมีเวลาในชีวิตอีกมาก ความตายยังอยูอีกไกล ฯลฯ แลวไมลงมือทํากิจที่ควรทํา กลาวอีกนัยหนึ่งก็
คือ การมีทาทีที่ถูกตองในเรื่องชีวิตและความตายโดยนัยที่กลาวมานี้ จะชวยใหเราพลิกวิกฤตเปนโอกาสได
เรื่องของชีวิตและความตายในทัศนะของพุทธศาสนา มีสาระโดยสังเขปดังไดวิสัชนามาฉะนี้แล
เอกสารอางอิง
พระดุษฎี เมธังกุโร. ๒๕๔๔. “ปาฐกถาเรื่อง ความตายในทัศนะของพุทธทาสภิกขุ,” ใน ความตายในทัศนะ
ของพุทธทาสภิกขุ. เครือขายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย (รวบรวม). กรุงเทพฯ: เคล็ด
ไทย.
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต). ๒๕๔๔. พุทธธรรม (ฉบับเดิม), (พิมพครั้งที่ ๑๐). กรุงเทพฯ: ธรรมสภา.
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต). ๒๕๔๖. พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, (พิมพครั้งที่ ๑๑). กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระมหาบุญมี มาลาวชิโร. ๒๕๔๗. พระพุทธศาสนากับความตาย. กรุงเทพฯ: ดอกหญาวิชาการ จํากัด.
พระราชวรมุนี (ประยุทธ ปยุตโต). ๒๕๒๙. พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ, (พิมพครั้งที่ ๓). กรุงเทพฯ: มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ.

สึนามิ : การตายและบาดแผลจากพื้นที่
พิมลพรรณ อิศรภักดี1
เหตุการณคลื่นยักษสึนามิเขาถลมพื้นที่ 6 จังหวัดชายฝงอันดามันเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ผานพนไปเปน
เวลากวาปครึ่งแลวก็ตาม แตความเสียหายที่เกิดแกชีวิตและทรัพยสินของผูคน ยังคงไมลบเลือนไปจากความทรงจําของ
หลายๆ คน ทั้งที่ประสบดวยตนเอง และที่รับรูจากขาวสารผานสื่อตางๆ ในหลายประเทศทั่วโลก ที่สําคัญผูประสบภัยใน
หลายพื้นที่ยังถูกเคราะหซ้ํากรรมซัดตามมาอีกหลายระลอก ไมวาจะเปนเหตุการณแผนดินไหวครั้งใหญที่เกิดขึ้นมาอีกใน
วันที่ 28 มีนาคม 2548 หรือแผนดินยุบตัวที่พบในจังหวัดระนองเปนแนวยาวราว 1 กิโลเมตร และจังหวัดชายฝงอื่น ๆ
รวมถึงขาวลือ คําทํานายของโหร ก็ทําใหประชาชนใน 6 จังหวัดภาคใตยังแตกตื่นหนีภัยทุกครั้งที่มีการเกิดแผนดินไหวใน
ประเทศใกลเคียง นอกจากนี้ ยังมีปญหาความชวยเหลือที่ไมตอบสนองตอความตองการไดอยางแทจริง ในหลายพื้นที่
ผูประสบภัยตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพความเปนอยูและการดําเนินชีวิต รวมทั้งมีปญหาขัดแยงในเรื่องการทํามา
หากินและสิทธิในที่ดิน ปญหาที่ยังไมไดรับการแกไขอยางถูกตองและทันเวลา อาจเปนเสมือนการสะสมความรอนของ
ภูเขาไฟที่อาจปะทุขึ้นมาเมื่อใดก็ได
ความสูญเสีย
โศกนาฏกรรมที่เกิดจากแผนดินไหว ณ เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย ขนาดความรุนแรง 9.0 ริกเตอร ตนเหตุ
ของคลื่นยักษสูง 30 เมตร ที่ประเทศอินโดนีเซีย และ 5 เมตร ที่ประเทศไทย สงผลใหมีผูเสียชีวิตกวา 228,600 คน และมีผู
สูญหายกวา 40,000 คน ใน 13 ประเทศ (ตาราง 1)
ตาราง 1 แสดงจํานวนผูเสียชีวิต และผูสูญหาย
จํานวนผูเสียชีวิตและสูญหาย
ประเทศ
ผูเสียชีวิต
สูญหาย
อินโดนีเซีย
173,981
6,245
ศรีลังกา
38,195
23,000+
อินเดีย
10,744
5,669
ไทย *
5,395
2,817
โซมาเลีย
150+
พมา
59
7,000
มัลดีฟ
82
26
มาเลเซีย
68-74
แทนซาเนีย
10
ซีเชลล
1-3/10
บังคลาเทศ
2
เคนยา
1
อัฟริกาใต
2
รวม
228,705+
44,757+
ที่มา : http://www.phukettsunami.com/thai/index.html สําหรับขอมูลประเทศไทยไดปรับใหตรงกับขอมูล
จากรายงานของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ วันที่ 5 ก.ย. 2548
1

ผูชวยศาสตราจารย ประจําสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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เมื่อมองยอนไปดูความสูญเสียของประเทศไทยอันเนื่องมาจากคลื่นยักษ “สึนามิ” ขอมูลจากกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รายงาน ณ วันที่ 5 กันยายน 2548 (ยังไมรวมขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจากการพิสูจนใน
ภายหลัง) พบวาความเสียหายเกิดขึ้นใน 6 จังหวัดดานทะเลอันดามัน ไดแก กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล
จํานวน 25 อําเภอ/กิ่งอําเภอ 94 ตําบล 404 หมูบาน มีประชาชนไดรับความเสียหาย 12,815 ครัวเรือน รวม 58,550 คน
ประมาณคาความสูญเสียหลายแสนลานบาท
ยอดรวมตัวเลขผูเสียชีวิตในประเทศไทยมีจํานวน 5,395 คน แยกเปนผูเสียชีวิตชาวไทยจํานวน 2,059 คน เปน
ชาวตางชาติ 2,436 คน ยังมีอีก 900 คนที่ระบุสัญชาติไมได สวนผูที่ไดรับบาดเจ็บมีจํานวนทั้งสิ้น 8,457 คน แยกเปนคน
ไทย 6,065 คน ชาวตางชาติ 2,392 คน อยางไรก็ตาม ยังมีผูสูญหายจากเหตุการณคลื่นยักษสึนามิทั้งสิ้น 2,817 คน แยก
เปนคนไทย 1,921 คน ชาวตางชาติ 896 คน หากรวมยอดผูเสียชีวิตกับยอดผูสูญหาย สรุปไดวานาจะมีผูเสียชีวิตรวมแลว
ไมต่ํากวา 8,000 คน และขอมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2548 มีศพประมาณรอยละ 85 ไดกลับไปสูครอบครัว สวนที่เหลือรอ
การพิสูจนบุคคลอีก 805 ราย คิดเปนรอยละ 15 ของจํานวนผูเสียชีวิต (พงศรัตน ศรีบัณฑิตมงคล 2548)
จังหวัดที่มีประสบภัยรุนแรงที่สุดคือ จังหวัดพังงา ครอบคลุม 66 หมูบาน 18 ตําบล ใน 6 อําเภอ ประชาชนไดรับ
ความเดือดรอนจํานวน 19,509 คน 4,394 ครอบครัว โดยอําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา เปนพื้นที่ที่ประสบเหตุมากที่สุด มี
ผูเสียชีวิตเฉพาะพื้นที่นี้จํานวน 4,225 คน และบาดเจ็บ 5,597 คน ผูเสียชีวิตที่เปนผูมีถิ่นฐานในอําเภอตะกั่วปามีจํานวน
562 คน และสูญหาย 492 คน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา 2548)
ตาราง 2 จํานวนผูเสียชีวิต บาดเจ็บ และสูญหายจากภัยพิบัติคลื่นยักษสึนามิเมื่อ 26 ธันวาคม 2547 ใน 6 จังหวัด
คนไทย
ตางชาติ
เสียชีวิตไมสามารถ
จังหวัด
ระบุสัญชาติได
เสียชีวิต บาดเจ็บ สูญหาย
เสียชีวิต บาดเจ็บ สูญหาย
พังงา
1,389
4,344
1,428
2,114
1,253
305
722
กระบี่
357
808
329
203
568
240
161
ภูเก็ต
151
591
256
111
520
364
17
ระนอง
153
215
9
6
31
0
0
ตรัง
3
92
1
2
20
0
0
สตูล
6
15
0
0
0
0
0
รวม
2,059
6,065
2,023
2,436
2,023
909
900
หมายเหตุ : ขอมูลกรณีรับแจงสูญหายไดผานการตรวจสอบเบื้องตน ณ วันที 5 กันยายน 2548 โดยตัดรายชื่อแจงซ้ําซอน
และกลับภูมิลําเนาเดิม / บาดเจ็บ / เสียชีวิต / พบตัว
ที่มา: ศูนยขอมูลสารสนเทศผูประสบภัยฯ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

ผูเสียชีวิตจากเหตุสึนามิเปนเพศใดและมีอายุเทาใด
แมมีการรายงานยอดจํานวนผูเสียชีวิตชาวไทยวามีมากถึง 2,059 ราย แตขอมูลที่สามารถนํามาวิเคราะหถึง
ลักษณะทางประชากรของผูเสียชีวิตชาวไทยไดคือ ขอมูลจากมรณบัตร โดยกลุมขอมูลขาวสารสุขภาพ สํานักนโยบายและ
แผนยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุขรวบรวมไดเพียง 1,233 ราย พบวาผูเสียชีวิตเปนเพศชาย 557 คน และเพศหญิง
676 คน หรือรอยละ 45.2 และ 54.8 ตามลําดับ คิดเปนอัตราสวนเพศ (จํานวนเพศชาย : เพศหญิง 100 คน) เทากับ 82
และยังพบวาในเกือบทุกกลุมอายุ เพศหญิงตายมากกวาเพศชาย
ขอมูลจากมรณบัตรพบวาในกลุมผูเสียชีวิตครั้งนี้ เปนประชากรในวัยแรงงาน (15-59 ป) หลายรอยคน เปนเด็ก
อายุต่ํากวา 5 ป เกือบรอยละ 10 และเกือบ 1 ใน 4 ของผูเสียชีวิตเปนวัยหนุมสาว อายุ 20-29 ป ที่จะเปนกําลังแรงงานที่
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สําคัญของประเทศ แพทยหญิงศรีเวียง ไพโรจนกุล กุมารแพทย กลาววาการที่ผูหญิงและเด็กเสียชีวิตจากเหตุการณคลื่นสึ
นามิถลมมาก เปนเพราะความสามารถทางรางกายและการตัดสินใจต่ํา (ผูจัดการออนไลน 5 พฤษภาคม 2548)
ตาราง 3 การกระจายรอยละ จํานวนและอัตราสวนเพศของผูเสียชีวติ จากเหตุการณคลื่นยักษสึนามิ
จําแนกตามกลุมอายุและเพศ
ชาย*
หญิง
อัตราสวนเพศ
กลุมอายุ
รอยละ จํานวน
รอยละ จํานวน
ชาย : หญิง100 คน
0-4
9.2
51
9.8
66
77
5-9
5.8
32
5.0
34
94
10-14
2.3
13
2.4
16
81
15-19
5.8
32
4.7
32
100
20-24
10.6
59
14.1
95
62
25-29
11.7
65
12.6
85
76
30-34
9.2
51
8.0
54
94
35-39
8.8
49
10.5
71
69
40-44
8.8
49
8.6
58
85
45-49
7.7
43
6.8
46
93
50-54
6.8
38
4.6
31
123
55-59
3.6
20
3.1
21
95
60-64
2.7
15
3.4
23
65
65-69
3.4
19
2.2
15
127
70+
3.5
20
4.3
29
69
รวม
100.0
556
100.0
676
82
ที่มา : กลุมขอมูลขาวสารสุขภาพ สํานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข
* เพศชายไมทราบอายุ 1 ราย

ผูเสียชีวิตชาวไทยมาจากที่ไหนบาง
ผูประสบภัยจากเหตุการณสึนามิ ไมเพียงเฉพาะประชาชนใน 6 จังหวัดภาคใตเทานั้น แตยังมีประชาชนและ
ครอบครัวในภูมิภาคอื่นๆ อีกจํานวนหนึ่งที่ไดรับผลกระทบสูญเสียบุคคลในครอบครัว จากการวิเคราะหขอมูลในมรณบัตร
โดยจําแนกผูเสียชีวิตตามภูมิลําเนาเดิมแลวพบวา ผูเสียชีวิตจํานวนมากมีภูมิลําเนาเดิมอยูในจังหวัดอื่นๆ เชน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจเปนนักทองเที่ยวที่มาพักผอนบริเวณเขาหลัก จังหวัดพังงา เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ และหาดปาตอง
จังหวัดภูเก็ต (ดูตาราง 4) นอกจากนี้ยังพบวามาจากจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนผลจาก
การยายถิ่นของแรงงานไปสูแหลงทองเที่ยวและแหลงจางงานสําคัญ ทั้งในดานการกอสรางและธุรกิจบริการ และพบวามา
จากจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก บุรีรัมย นครราชสีมา นครพนม อุดรธานี และผูเสียชีวิตที่มีภูมิลําเนาเดิมที่
จังหวัดอื่นๆ ในภาคใตที่มีจํานวนมากคือ นครศรีธรรมราช
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ตาราง 4 จํานวนผูเสียชีวิตที่มีภูมลิ ําเนาเดิมในจังหวัดประสบภัยและผูเสียชีวิตที่มาจากจังหวัดอืน่
จําแนกตามจังหวัดประสบภัยและเพศ
ผูเสียชีวิตที่มีภูมลิ ําเนา
ผูเสียชีวิตภูมิลําเนา
จังหวัด
เดิมในจังหวัดอื่น
ประสบภัย เดิมในจังหวัดประสบภัย
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
พังงา
225
281
112
115
กระบี่
39
41
38
39
ภูเก็ต
48
75
23
31
ระนอง
57
70
7
12
สตูล
2
4
0
0
ตรัง
6
8
0
0
รวม
377
479
180
197

เมื่อเปรียบเทียบโครงสรางทางอายุของผูเสียชีวิตที่มีภูมิลําเนาเดิมในและนอกพื้นที่ประสบภัย พบวามีความ
แตกตางกันคือ กวารอยละ 85 ของผูเสียชีวิตที่มีภูมิลําเนาในจังหวัดอื่นๆ ที่ไมใช 6 จังหวัดประสบภัย อยูในชวงวัยแรงงาน
อายุ 15-59 ป ในขณะที่ผูมีภูมิลําเนาเดิมอยูในที่ประสบภัยมีสัดสวนของผูที่เสียชีวิตอยูในวัยทํางานไมถึงรอยละ 70 แตมี
สัดสวนของผูเสียชีวิตวัยเด็ก (0-14 ป) ถึงรอยละ 20 และวัยชรา (60 ป ขึ้นไป) รอยละ 11 (ตาราง 5)
ตาราง 5 การกระจายรอยละของผูเสียชีวิตจากเหตุการณคลื่นยักษสึนามิ
จําแนกตาม กลุมอายุ ภูมิลําเนาเดิม และเพศ*
ภูมิลําเนาเดิมในจังหวัด
ภูมิลําเนาเดิมนอก
กลุมอายุ
ประสบภัย 6 จังหวัด
จังหวัดประสบภัย 6 จังหวัด
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
0-4
10.6
11.7
6.1
5.1
5-9
8.0
5.8
1.1
3.0
10-14
3.2
2.9
0.6
1.0
15-19
4.8
3.5
7.8
7.6
20-24
9.3
12.7
13.4
17.3
25-29
9.3
11.3
16.8
15.7
30-34
9.3
7.3
8.9
9.6
35-39
7.4
10.6
11.7
10.2
40-44
8.0
6.5
10.6
13.7
45-49
7.7
6.9
7.8
6.6
50-54
7.2
5.0
6.1
3.6
55-59
4.0
4.0
2.8
1.0
60-64
2.9
3.8
2.2
2.5
65-69
4.2
2.7
1.7
1.0
70+
4.2
5.3
2.3
2.0
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
จํานวน
377
479
179
197
* เพศชายไมทราบอายุ 1 ราย
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บาดแผลจากพื้นที่
หลังเหตุการณ หนวยงานตางๆ ไดเขาไปชวยเหลือผูประสบภัย ทั้งดานสุขภาพกาย การฟนฟูสภาพจิตใจ และ
ความเปนอยู พรอมๆ กับความพยายามฟนฟูอุตสาหกรรมทองเที่ยวของ 6 จังหวัดใหกลับคืนสูสภาพเดิม เปนเรื่องที่
นายินดีวา นับตั้งแตเกิดเหตุการณคลื่นยักษถลม มีผูบาดเจ็บที่เสียชีวิตหลังเกิดเหตุเพียง 5 ราย จากโรคปอดอักเสบ 2 ราย
ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด 1 ราย ผูปวยเบาหวานและเกิดอุจจาระรวง 1 ราย และเด็กอุจจาระรวง 1 ราย ผลจากการเฝา
ระวังยังไมพบผูปวยดวยโรครายแรง หรือโรคที่จะระบาดในวงกวาง เชน ทองรวงรุนแรงเฉียบพลัน บาดแผลติดเชื้อ หรือโรค
ที่มีแหลงกําเนิดจากแหลงน้ํา เชน มาลาเรีย ไขเลือดออก อยางที่เกรงวาจะเกิดขึ้น ผูที่มีอาการเจ็บปวยสวนใหญมีเพียง
อาการออนเพลีย ทองเสีย เปนไขบาง เล็กๆ นอยๆ ไมรุนแรงมากนัก (สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 2548)
สุขภาพจิต : บาดแผลที่ยังตองการเยียวยา
ผลกระทบทางสุขภาพที่อาจจะเปนปญหามากกวาโรคระบาดก็คือ สภาพจิตใจของประชาชน ไมวาจะเปนกลุมผู
ไดรับผลกระทบโดยตรง ไดแก ผูที่สูญเสียบุคคลอันเปนที่รัก สูญเสียทรัพยสิน ที่อยูอาศัย ไมไดรับความยุติธรรมจากการ
ไดรับความชวยเหลือที่ไมเทาเทียม และกลุมที่ไมไดประสบภัยโดยตรง ไดแก ญาติ ผูใกลชิดของผูเสียชีวิตหรือสูญหาย
รวมทั้งกลุมผูใหความชวยเหลือ ที่ออนลาและมีความขัดแยง
จากการประเมินปญหาสุขภาพจิตผูประสบภัยในชวง 8 สัปดาหหลังเหตุการณสึนามิรวมกันระหวางศูนยความ
รวมมือดานเอดสประเทศไทยและกรมสุขภาพจิต พบวา ผูประสบภัยจังหวัดพังงามีปญหาความเครียดรุนแรงภายหลังเกิด
เหตุวิกฤต (Post Traumatic Stress Disorder :PTSD) ในสัดสวนที่สูงที่สุด โดยผูที่อาศัยอยูในศูนยพักพิงประมาณรอยละ
12 และผูที่อาศัยในชุมชน รอยละ 7 มีอาการ PTSD สวนผูที่อยูในชุมชนจังหวัดกระบี่และภูเก็ต พบเพียงรอยละ 3 สําหรับ
ปญหาซึมเศราพบวาเกิดขึ้นกับผูประสบภัยที่อาศัยในศูนยพักพิง และผูที่อาศัยในชุมชนจังหวัดพังงา รอยละ 30 และรอย
ละ 20 ตามลําดับ ในขณะที่ผูที่อยูในชุมชนจังหวัดกระบี่และภูเก็ต มีอาการซึมเศรา รอยละ 10 (van Griensven et al.,
2006) สวนกลุมผูประสบภัยที่เปนเด็ก พบปญหาความเครียดรุนแรงภายหลังเกิดเหตุวิกฤต หรือ PTSD ของเด็กในจังหวัด
พังงา รอยละ 13 เด็กในจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ รอยละ 8 สวนภาวะซึมเศรา พบรอยละ 10 และ รอยละ 7 ตามลําดับ
(Thienkrua et al. 2006)
เมื่อมีการสํารวจปญหาสุขภาพจิตในพื้นที่ 6 จังหวัดที่ประสบภัย 9 เดือนหลังเกิดเหตุการณ พบวา ผูประสบภัยมี
อาการทางจิตสูงถึง 9,131 ราย ปวยทางจิตขั้นรุนแรง 362 ราย ปญหาสุขภาพจิตที่พบมากที่สุดคือ ผูปวยที่อยูในภาวะ
ซึมเศราพบถึงรอยละ 29 รองลงมาเปนโรคพีทีเอสดี (PTSD) หรือความผิดปกติทางจิตใจภายหลังเกิดเหตุวิกฤต พบรอยละ
23 ผูคิดฆาตัวตายมีรอยละ 9 ติดสารเสพติดเพื่อดับความทุกขใจรอยละ 6 และอีกรอยละ 3 มีความเศราโศกอยางมาก
รองไหบอยๆ นอนไมหลับ โหยหาบุคคลที่เสียชีวิต และไมตองการเห็นสิ่งที่ย้ําเตือนใหคิดถึงผูตาย ซึ่งผูประสบภัยจะคงยัง
เห็นภาพติดตา ตื่นกลัวเวลาที่ไดยินหรือเห็นสิ่งที่เตือนใหระลึกถึงเหตุการณ นอนไมหลับ ฝนราย บางครั้งระแวดระวังสะดุง
ผวา ใจสั่น อึดอัดไมสบายใจ โดยเฉพาะไดยินขาวแผนดินไหว สวนใหญพบในผูหญิงมากกวาชายประมาณ 2 เทาตัว ทั้งนี้
เนื่องจากสภาพจิตใจของผูหญิงมีความออนไหวกวาผูชาย (http://www.bangkokbiznews.com/2005/09/06/)
จากขอมูลการชวยเหลือและฟนฟูทางจิตใจแกผูประสบภัยธรณีพิบัติของกรมสุขภาพจิต ตั้งแตวันที่ 26 ธันวาคม
2547-4 ม.ค. 2549 พบวา มีผูประสบเหตุการณสึนามิใน 6 จังหวัดภาคใตเขารับปรึกษาและบําบัดจํานวน 18,402 ราย
เปนการบําบัดดวยยาทางจิต รับคําปรึกษาแนะนํา และตรวจสุขภาพ โดยผูปวยบางรายเขารับบริการมากกวา 1 อยาง และ
อาจมากกวา 1 ครั้ง หากพิจารณารายจังหวัดแลว จังหวัดพังงาซึ่งประสบภัยมากที่สุด มีผูเขารับการปรึกษาและบําบัด
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มากเปนอันดับหนึ่ง คือประมาณครึ่งหนึ่งของผูเขาการรับบริการรวมทุกจังหวัด รองลงมาคือจังหวัดกระบี่ ภูเก็ต ระนอง
สตูล และตรัง (ดูตาราง 6)
ตาราง 6 จํานวนผูรับบริการและครั้งของการรับบริการชวยเหลือและฟนฟูทางจิตใจ
จําแนกตามชนิดของการรับบริการและจังหวัด 26 ธันวาคม 2547 - 4 มกราคม 2549
ชนิดของการใหบริการ(ครั้ง)
จังหวัด
จํานวนผูร ับบริการ
(ราย)
บําบัดดวยยา การใหคําปรึกษา
ตรวจสุขภาพ
ทางจิต
แนะนํา
พังงา
9336
2931
9354
2821
กระบี่
3664
839
3799
1114
ภูเก็ต
2600
634
2669
833
ระนอง
1484
178
1364
316
สตูล
704
273
226
458
ตรัง
614
6
594
156
รวม
18,402
4,861
18,006
5,698
หมายเหตุ: ผูปวย 1 รายรับบริการมากกวา 1 อยาง และอาจมากกวา 1 ครั้ง
ที่มา : หนวยบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข http://www.dmh.go.th/dmhmcc/dmh_tsunami

อยางไรก็ตาม หลังจากเหตุการณผานไป 1 ป แมผูที่ไดรับผลกระทบทางจิตใจ จะไดรับการบําบัดจนเริ่มมีอาการ
ดีขึ้น ปญหาทางจิตใจไดคลี่คลายลงบางแลว แตก็ยังมีผูประสบภัยอีกหลายคนที่ยังตองไดรับการดูแลฟนฟูจิตใจอยาง
ตอเนื่อง เพราะจากขอมูลของกรมสุขภาพจิตพบวา ยังมีผูที่ไดรับผลกระทบจากจิตใจอีกประมาณ 10% ที่ยังมีภาวะเครียด
อยู สวนคนที่ยังมีความวิตกกังวลคิดเปนอัตราสวน 1 ตอ 4 และคนที่อยูในภาวะซึมเศราคิดเปนอัตราสวน 1 ตอ 7 และคน
ที่มีภาวะเครียดรุนแรง (พีทีเอสดี) คิดเปน 1 ตอ 20 (เดลินิวส 22 ธันวาคม 2548)
ภาวะเสี่ยงตอการฆาตัวตาย
นอกเหนือจากความโศกเศราเสียใจที่ตองสูญเสียคนรัก คนในครอบครัวไปแลว ผูประสบภัยหลายคนมีอาการ
ซึมเศรา เครียด คิดถึงแตเรื่องเกาๆ เกี่ยวกับคลื่นยักษ เกิดอาการภาพหลอน ขวัญผวา บางคนกลัวถึงขั้นที่ไมกลามอง
ทะเล และจะเกิดอาการผวาทุกครั้งที่ไดยินเสียงคลื่น บางคนคิดอยากฆาตัวตาย แมวาผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพจิตจะกังวล
วาเหยื่อจากคลื่นยักษสึนามิมีปจจัยเสี่ยงตอการฆาตัวตายสูง เพราะหลังเกิดเหตุการณในชวง 2-3 เดือนแรก มีหลาย
หนวยงานเขาชวยเหลือใหกําลังใจ แตในระยะนี้การเยี่ยมเยียนใหกําลังใจลดนอยลงไป ประกอบกับการชวยเหลือของ
ราชการลาชาไปบาง จึงทําใหผูประสบภัยคิดวาตัวเองตองตอสูอยางโดดเดี่ยว อนาคตไมแนนอน จึงเกิดความเครียดและ
คิดฆาตัวตาย
อยางไรก็ตาม รายงานอยางเปนทางการเกี่ยวกับการฆาตัวตายของเหยื่อสึนามิหลัง เกิดขึ้นเพียง 1 รายเทานั้น
เปนชายหนุมอายุเพียง 18 ป อาศัยอยูที่บานน้ําเค็ม ตําบลบางมวง อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความ
เสียหายรุนแรงมาก โดยสันนิษฐานวาเด็กหนุมผูนี้มีความเครียดจากการที่สูญเสียมารดาและนองสาววัย 6 ขวบใน
เหตุการณสึนามิ และในขณะนั้นยังไมพบศพของมารดา รวมทั้งบิดายังมีปญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินกับบริษัทเอกชน
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ภัยตอเนื่องเหตุสึนามิหนุมวัย 18 ป เกิดอาการเครียดจัดเสียแมกับนองสาวไปกับคลื่นทะเลคลั่งตัดสินใจผูกคอตาย
กับตนสน จุดที่คลื่นยักษโถมใส ริมหาดบางหมอ บานน้ําเค็ม พอผูตายเผ หลังเกิดเหตุราย ลูกชายไมเปนอันกินอัน
นอน ซึมเศรา ถามคําตอบคํา กระทั่งมาดวนจากไป เชื่อสาเหตุมาจากคลื่นสึนามิกลืนชีวิตแมกับนองสาว แมเวลา
ผานไปหลายเดือนแตก็ยังลืมไมลง
(เดลินิวส 21 พฤษภาคม 2548)

นอกจากนี้ มีรายงานวาผูประสบภัยมีพฤติกรรมที่เรียกวา “ฆาตัวตายทางออม” โดยหันไปใชสารเสพติด และของ
มึนเมา เชน สุรา เขามาแกไขภาวะวิตกกังวลของตัวเอง ซึ่งเชื่อวาปญหาทางดานสุขภาพจิตจะยิ่งบานปลาย เพราะ
นอกจากกลุมคนเหลานี้ขาดความเชื่อมั่นแลว ยังตองเจอปญหารุมเราอื่น ๆ ที่สงผลตอสุขภาพจิต เชน ปญหาทางดาน
เศรษฐกิจ ความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคต และการชวยเหลือของภาครัฐที่อาจไมทั่วถึง หรือไมเปนไปตามความคาดหวัง
ทั้งในเรื่องบานพักและอาชีพ ปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือผูประสบภัยบางคนไมรูวาตัวเองมีปญหาทางสุขภาพจิต
หรือบางคนแมจะทราบวาตัวเองมีปญหา แตก็ไมยอมมาพบแพทยเพื่อปรึกษา ทําใหเกิดความยากลําบากในการติดตาม
และรักษา
แพทยหญิงเบญจพร ปญญายง ผูอํานวยการศูนยฟนฟูสุขภาพจิต จ.พังงา กลาววา “จากการเก็บขอมูลดวยการ
สอบถามพบวาผูประสบภัยไมกลายอมรับวาติดสุราเพิ่มมากขึ้น แตจากการลงเยี่ยมในพื้นที่พักอาศัยทั้งในบริเวณบานพัก
ถาวรที่สรางขึ้นใหม และบานพักชั่วคราวตามศูนยพักพิงตางๆ หรือในบริเวณรานคาใกลเคียง พบวาในชวงเย็นมีการจับ
กลุมดื่มสุราเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับผูดื่มมีภาวะซึมเศรามากขึ้น เนื่องจากในรายที่สูญเสียครอบครัวและทรัพยสินไป ไมรู
จะทําไปเพื่ออะไร บางรายมีความคิดที่วาถาจะตายก็ไมเสียดาย ซึ่งเปนสิ่งที่นําไปสูการฆาตัวตายในอนาคตได อยางไรก็
ตาม การดื่มสุราก็มีนัยสําคัญวาเปนการทํารายรางกาย ไมรักตัวเอง และฆาตัวตายทางออม” (ขาวสด 5 กรกฎาคม พ.ศ.
2548)
เด็กกําพรา : ผลกระทบจากคลื่นยักษสึนามิ
ในกลุมเด็กที่ยังไมสามารถชวยเหลือตนเองไดอยางเต็มที่ ตองพลัดพรากจากผูปกครอง ญาติ บิดา มารดา ตอง
กลายมาเปนเด็กกําพรา จากการสํารวจขอมูลของกระทรวงศึกษาธิการ (ขอมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2548 ) พบวา มีเด็ก
กําพราและสูญเสียผูปกครองทั้งสิ้นจํานวน 1,671 ราย โดยจังหวัดพังงามีจํานวนเด็กกําพรามากที่สุด 747 ราย รองลงมา
จังหวัดภูเก็ต 175 ราย กระบี่ 127 ราย และระนอง 97 ราย นอกจากนี้ยังมีจังหวัดอื่นๆ กระจายไปทุกภาคทั่วประเทศรวม
ทั้งสิ้น 58 จังหวัด
มีเด็กจํานวนกวา 500 คน ที่อาศัยในจังหวัดอื่นๆ โดยเฉพาะจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณครั้งนี้ดวย เนื่องจากการยายถิ่นของผูปกครองเขามาทํางานในภาคใต ทําใหนักเรียนหลายรอยคนตอง
สูญเสียบิดามารดาหรือบุคคลที่รับผิดชอบครอบครัวไป ซึ่งประสบปญหาขาดรายไดมาจุนเจือครอบครัว โดยเฉพาะ
จังหวัดบุรีรัมยมีเด็กกําพราจากเหตุการณนี้ 31 คน เพราะมีแรงงานเดินทางไปทํางานที่ภาคใต ประมาณ 1,000 คน สวน
ใหญประกอบอาชีพชางกอสรางและกรรมกร สําหรับจังหวัดอื่นๆ ในภาคอิสาน ที่มีจํานวนเด็กกําพราไดรับผลกระทบมาก
รองลงมา ไดแก จังหวัดหนองคาย นครพนม อุดรธานี หนองบัวลําภู และในภาคใตเองก็มีจังหวัดอื่นๆ ที่มีเด็กไดรับ
ผลกระทบจํานวนมาก ไดแก นครศรีธรรมราชและสุราษฎรธานี ซึ่งพบวามีเด็กกําพราอันเนื่องมาจากคลื่นยักษสึนามิ
จํานวน 70 และ 24 คนตามลําดับ
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ตาราง 7 จํานวนเด็กกําพราที่สูญเสียบิดา มารดา ผูปกครอง 10 จังหวัดแรก
บิดา
มารดา
ผูปกครอง บิดา/มารดา บิดา/มารดา/
ลําดับ
จังหวัด
รวม
เสียชีวิต เสียชีวิต
เสียชีวิต
เสียชีวิต
ผูป กครอง
สูญหาย
1
พังงา
747
202
347
111
54
33
2
ภูเก็ต
175
75
68
17
11
4
3
กระบี่
127
70
40
7
5
5
4
ระนอง
97
44
27
8
13
5
5
กรุงเทพฯ
83
31
35
4
10
3
6
นครศรีธรรมราช
70
31
26
5
5
3
7
ตรัง
39
18
16
4
1
0
8
บุรีรัมย
31
12
13
3
2
1
9
หนองคาย
26
4
17
0
5
0
10
สุราษฎรธานี
24
8
13
3
0
0
จังหวัดอื่นๆ
252
88
103
16
39
6
รวม
1671
583
705
178
145
60
ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ http://www.mis12.moe.go.th/tsunami/

นับจนถึงปจจุบันถึงแมเหตุการณจะผานมาหลายเดือน เด็กและเยาวชนจํานวนมากก็ยังไมลืมเหตุการณที่
เกิดขึ้น ยังคงมีอาการซึมเหมอเมื่ออยูตามลําพัง ดังคําบอกเลาของเด็กหญิงจากบานน้ําเค็ม ตําบลบางมวง อําเภอตะกั่ว
ปา จังหวัดพังงา ซึ่งตองสูญเสียบิดามารดาที่รักไปในเหตุการณคลื่นยักษสึนามิ
“หนูไหวพระภาวนาขอใหเจอศพแม หนูเคยฝนวาแมมาหา เรียกชื่อหนูแลวหนูก็ตื่นขึ้นมา หนูอยากใหแมมาหา
อีก กอนนอนหนูจะคิดถึงแม เพราะเคยนอนกับแมทุกคืน แมไมไดอยูกับเรา ก็ไมมีคนดูแลเอาใจใสเราเหมือนเดิม”
หนูยังทําใจไมได ผานมา 6 เดือนแลว หนูยังจําเหตุการณติดตา หนูฝนวาพอกับแมมากอดหนูแมบอกวา
สบายดี แลวเขาก็หายไป (ขอมูลจากหนังสือพิมพโพสตทูเดย อางในเอกสารประกอบการประชุมเวทีสาธารณะการฟนฟู
ชีวิตชุมชนหลังภัยพิบัติคลื่นยักษสึนามิ 25-26 กันยายน 2548)
อยางไรก็ตาม ในภาพรวมของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กนั้น อาจไมรุนแรงและยืดเยื้อมากนัก ดังที่ผูแทนองคการ
ยูนิเซฟเปดเผย งานวิจัย “นานาทรรศนะของเด็กที่ไดรับผลกระทบเกี่ยวกับชีวิตและความชวยเหลือในการบรรเทาภัยพิบัติ
จากสึนามิ” โดยสอบถามตัวอยางวัย 8-17 ป จํานวน 1,633 คน ใน 4 ประเทศ ไดแก ไทย (ภูเก็ตและพังงา) อินโดนีเซีย ศรี
ลังกา และอินเดีย ซึ่งในสวนประเทศไทย เด็กกวา 1,400 คน ตองกลายเปนเด็กกําพรา ในขณะที่อีกกวา 50,000 คน
สูญเสียครูอันเปนที่รัก หรือโรงเรียนไดรับความเสียหาย เด็กเกือบทุกคนในพื้นที่แถบอันดามันที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิ
รูสึกเศราใจ เพราะสูญเสียครอบครัว เพื่อน ที่อยูอาศัย และรายไดของครอบครัว แตถึงแมจะยังโศกเศรากับความสูญเสีย
อันยิ่งใหญทั้งทางรางกายและจิตใจ แตเด็กในประเทศไทยยังมองโลกในแงดี และมีความหวังมากที่สุดเกี่ยวกับ
อนาคต เด็กเกือบ 3 ใน 4 ของจํานวนทั้งหมด 400 คน ที่รวมตอบคําถามของการวิจัยในประเทศไทย บอกวา
พวกเขารูสึกมีความสุขในชวงเวลาวาง เกือบครึ่งหนึ่งบอกวาพวกเขารูสึกพอใจ และเด็กสวนมาก (รอยละ 83)
บอกวาพวกเขาหวังวาอนาคตจะดีขึ้น (ผูจัดการออนไลน 22 ธันวาคม 2548)
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สงทาย
เหตุการณสึนามิ แมผานไปกวาปครึ่ง การใหความชวยเหลือผูประสบภัยยังแตกตางกันในแตละพื้นที่ ปญหา
หลายๆ ประการยังไมไดรับการแกไข มีปญหาอุปสรรคตางรูปแบบ หลายพื้นที่กําลังฟนฟูชุมชนและชีวิต มีหลาย
หนวยงานองคกรเขาไปสนับสนุน ความทุกขของผูประสบภัยหลายคนยังไมจางหายแมจะมีที่อยูอาศัย หลายคนตอง
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม ไมวาจะเปนเรื่องการทํามาหากิน การปรับตัวสูชุมชนใหม นอกจากนี้แลวปญหาครอบครัว ผูหญิง
ถูกทุบตีทํารายจากสามี เนื่องจากความเครียดจากภาวะยากลําบากในการทํางานและปญหาสังคม ปญหาเหลานี้คงตอง
ไดรับการชวยเหลือจากทุกภาคสวน อยางเหมาะสมและตอเนื่อง ใชวาจะแกปญหาเฉพาะหนาดวยการใชเพียง “เงิน” หรือ
“ยา” เพื่อบําบัดเทานั้น และที่สําคัญขออยาใหเขาเหลานั้นถูก”ลืม”ใหเผชิญกับปญหาดวยตนเอง
เอกสารอางอิง
พงศรัตน ศรีบัณฑิตมงคล. 2548. จากวันนั้นถึงวันนี้...ประมวลเหตุการณการจัดการศพที่เสียชีวิตในประเทศไทย. เอกสารประกอบการประชุม
วิชาการครบรอบ 1 ป เหตุการณสึนามิ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต วันที่ 22 ธันวาคม.
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา. 2548. รายงานการใหความชวยเหลือดานการแพทยและสาธารณสุขแกผูประสบภัยคลื่นยักษสึนามิ.
เอกสารอัดสําเนา.
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค. 2548. รายงานเฝาระวังทางระบาดวิทยาประจําสัปดาห. ปที่ 36 ฉบับที่ 3 : 28 มกราคม
ไมปรากฏชื่อผูเขียน. 2548. เด็ก..ชีวิต ความหวัง บาดแผลทางใจหลังคลื่นยักษสึนามิ. เอกสารประกอบการประชุมเวทีสาธารณะการฟนฟูชีวิต
ชุมชนหลังภัยพิบัติคลื่นยักษสึนามิ : สิ่งทาทายยุทธศาสตรและขอเสนอทางนโยบาย โรงแรมมาริไทมปารคแอนดสปารีสอรท
จังหวัดกระบี่ 25-26 กันยายน.
“สึนามิกลืนชีวิตแมและเด็กสูงเพราะการตัดสินใจต่ํา” ผูจัดการออนไลน 5 พฤษภาคม 2548
“สึนามิ'ตามหลอน หนุมแขวนคอตายตามแม-นอง ซึมเศราไมอาจตัดใจ ฆาตัวลาโลก” เดลินิวส 21 พฤษภาคม 2548
“แฉเหยื่อสึนามิติดเหลางอม สอซึมเศรา-ฆาตัวตาย สธ.ตั้งศูนยฟนฟูสภาพจิต” ขาวสด 12 กรกฎาคม พ.ศ.2548
“เผย 1 ปเหยื่อสึนามิไมแฮปปเงินชวยเหลือ-เครื่องมือทํากิน” ผูจัดการออนไลน 22 ธันวาคม 2548
http://www.phukettsunami.com/thai/index.html (พิพิธภัณฑคลื่นยักษสึนามิ จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย)
http://www.mis12.moe.go.th/tsunami (ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศฯ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
http://www.dmh.go.th/dmhmcc/dmh_tsunami (หนวยบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข)
http://www.disaster.go.th (ศูนยขอมูลสารสนเทศผูประสบภัยฯ กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย)
van Griensven, Frits and others. 2006. Rapid Assessment of Post-Tsunami Mental Health Problems among Adults in Southern
Thailand.
Thienkrua, Warunee and others. 2006. Tsunami-Related Post-Traumatic Stress Disorder and Depression among Children in
Southern Thailand.

“ความตาย” ในแนวคิดทาง “เศรษฐศาสตรพฤติกรรม”
ปงปอนด รักอํานวยกิจ1
พิริยะ ผลพิรุฬห2
We live as if we were not going to die
Zygmunt Bauman
นําเรื่อง
การตายเปนสวนหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดของชีวิตมนุษย แมจะมีการตัดสินใจอยางรอบคอบในทุกดานแลวก็ตาม
ในการศึกษาความตาย พบวา สวนใหญเปนการศึกษาทางดานจิตวิทยา ออตโต แร็งค (Otto Rank 1941) ศิษยเอกคนหนึ่ง
ของซิกมันด ฟรอยด (Sigmund Freud) กลาววา การตายเปนความกลัวพื้นฐานของมนุษยที่นํามาซึ่งการเริ่มตนของ
ศาสนาที่เปนที่ยึดเหนี่ยวทางใจ การคนควาหาความหมายของการมีชีวิตอยู ตลอดจนการจัดระเบียบในสังคมทั้งหลายเพื่อ
หลีกเลี่ยงการตาย
เศรษฐศาสตรเปนศาสตรที่กลาวถึง “ทางเลือก” (Making Choices) อันเกิดจากการตัดสินใจภายใตทรัพยากรที่
มีอยูอยางจํากัด (Limited Resources) เพื่อตอบสนองตอความพึงพอใจสูงสุด (Utility Maximization) โดยคํานึงถึงสัจ
ธรรมเบื้องตนของชีวิตมนุษย คือ “เกิด” “แก” “เจ็บ” และ “ตาย” การศึกษาทางดานเศรษฐศาสตรกระแสหลักนิยมอธิบาย
การตัดสินใจของมนุษยเชิงเศรษฐกิจ (Economic Decision Making) รวมไปถึงพฤติกรรมสังคมในการดํารงชีวิตอยาง
สอดคลองตอสัจธรรมทั้งสี่ ปจจุบัน ปจจุบันนักเศรษฐศาสตรใหความสําคัญกับสาขาที่เรียกวา “เศรษฐศาสตรพฤติกรรม”
(Behavioral Economics) มากขึ้น ซึ่งอธิบายพฤติกรรมการตัดสินใจตางๆของมนุษย ที่อยูนอกเหนือสมมติฐานของทฤษฎี
เศรษฐศาสตรแบบดั้งเดิม ที่กลาวไวเพียงวามนุษยเปนสัตวเศรษฐกิจ โดยนักเศรษฐศาสตรสาขานี้อาศัยแนวคิดทางดาน
จิตวิทยาเขามาใชอธิบายรวมดวย ดังงานของ Robin (1998) ที่พยายามศึกษาพฤติกรรมของมนุษยที่เบี่ยงเบนไปจากขอ
สมมติฐานที่แบบจําลองทางเศรษฐศาสตรไดตั้งไว
การนําแนวคิดทางดานเศรษฐศาสตรเพื่ออธิบายความตายนั้นยังไมมีการศึกษามากเทาที่ควร และ ยังเปนที่
ถกเถียงกันในหมูนักเศรษฐศาสตรวา มนุษยจะวางแผนสําหรับทางเลือกตางๆในการดํารงชีพ (Planning Horizontal
Ends) จนเสียชีวิต หรือขยายใหรวมถึงระยะเวลาหลังการตายดวย นอกจากนี้ ประเด็นสําคัญในการวางแผนชีวิตก็คือ เรา
ไมสามารถที่จะทราบไดเลยวาตนเองจะเสียชีวิตเมื่อไหร ซึ่งเปนขอจํากัดที่ทําใหการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตรตอเรื่อง
ความตายนั้นไมไดรับการสนใจเทาที่ควร
นักเศรษฐศาสตรในอดีต ไมไดนําความตายมาเปน “หนึ่งทางเลือก” ในการดํารงชีวิต แตพยายามคนหาเครื่องมือ
ที่ชวยใหมนุษยอายุยืนยาว และดํารงชีวิตอยางมีความสุข เชน การพัฒนาระบบสาธารณสุข การลดความเสี่ยงประเภท
ตางๆ เปนตน นอกจากนี้ ความตายยังเปนตัวชี้วัดระดับการพัฒนาของคนในสังคม เชน อัตราการเสียชีวิตของเด็กและ
ทารก หรืออัตราตายของมารดา รวมทั้งอายุขัยเฉลี่ยแรกเกิด เปนตัวบงชี้ถึงความอยูดีมีสุขในดานตางๆ เปนตน
การศึกษาประเด็นทางเศรษฐศาสตรกับความตาย จําเปนตองเขาใจความสัมพันธระหวางจิตวิทยากับความตาย
ขณะที่พฤติกรรมของมนุษยถูกกําหนดจากสติสัมปชัญญะและสภาพจิตใจในชวงนั้น ซึ่งในบางครั้งอาจเปนการตัดสินใจที่
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สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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ผิดพลาด ยกตัวอยางเชน วัยรุนสวนใหญรับรูถึงปญหาที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธโดยไมไดปองกัน แตวัยรุนจํานวน
มากเลือกที่จะมีเพศสัมพันธโดยไมใชถุงยางอนามัย และสงผลใหมีปญหาตางๆ ตามมา เชน การตั้งครรภกอนเวลาอันควร
และการติดเชื้อโรคติดตอที่รายแรง ซึ่งจะเห็นไดวาวัยรุนเหลานั้นไดเลือกทางเลือก (ไมใชถุงยางอนามัย) ที่ทําใหเกิดภัย
อันตรายและการเสียชีวิตมากขึ้น
ในทางเศรษฐศาสตรเรียก “ทางเลือก” และ “พฤติกรรม” เหลานี้วาเปน “พฤติกรรมที่ไมมีเหตุมีผล” (Irrational
Behavior) และเปนทางเลือกที่มีความเสี่ยง ซึ่งไมสอดคลองกับสมมุติฐานเดิมในแบบจําลองเศรษฐศาสตรที่ศึกษาการ
ตัดสินใจผลิตและบริโภคสิ่งตางๆ ดังนั้น การที่นักเศรษฐศาสตรจะอธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษยที่เกี่ยวของกับความตาย
(Thanatology) จําเปนที่จะตองเขาใจถึงความสัมพันธระหวางจิตวิทยากับความตาย ดังแสดงในรูปขางลางนี้
กรอบความสัมพันธระหวางเศรษฐศาสตร จิตวิทยา พฤติกรรม และความตาย

จิตวิทยา
พฤติกรรม

ความตาย

เศรษฐศาสตร

ความตายในมุมมองทางจิตวิทยา
ในทางจิตวิทยามีการศึกษาประเด็นความตายกันอยางกวางขวาง โดยเฉพาะการอธิบายถึงสาเหตุ
ความสัมพันธ และผลที่ตามมาจากอารมณทางลบของมนุษยที่สัมพันธกับความตาย (เชน ความกลัว ความกระวน
กระวายใจ หรือความเศราโศกเสียใจ) Kubler-Ross (1969) อธิบายไววา ความรูสึกทางลบตางๆ ของมนุษยที่เกิดขึ้นจาก
การเสียชีวิต (ไมวาจะกับตนเองหรือกับคนที่ตนเองรัก) เปนความรูสึกปฏิเสธความจริง (Denial Characteristics)
การศึกษาวิจัยเรื่องความตายทางดานจิตวิทยา ที่มีผลตอการศึกษาทางดานเศรษฐศาสตรเริ่มขึ้นตั้งแตในชวง
กลางคริสตทศวรรษที่ 70 สวนใหญเปนการศึกษาความกระวนกระวายใจที่เกิดขึ้นจากความตาย (Death-Anxiety) โดยใช
แบบสอบถาม ไดขอสรุปวา ในคนที่อายุนอยมีระดับความกระวนกระวายใจที่เกิดขึ้นจากความตายสูงกวา และต่ําลง
ในชวงวัยกลางคนจนถึงวัยชรา (Forther and Neimeyer 1999) อยางไรก็ตาม มีงานศึกษาจํานวนไมมากนักอธิบาย
พฤติกรรมของมนุษยที่เกี่ยวของกับทัศนคติตอความตาย เชน Kopp and Pullen (2002) พบวา บุคคลที่เลือกซื้อสินคาที่
จะตองใชเมื่อเสียชีวิตแลว (End-of-Life Good) เชน ประกันชีวิต มักมีระดับความกังวลใจที่เกี่ยวของกับการตายมากกวา
และเปนการตัดสินใจที่ยากกวาการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาทั่วไป เชน บาน หรือรถยนต ซึ่งสะทอนความรูสึก “ปฏิเสธความ
ตาย” หรือ “ปฏิเสธระยะเวลาที่จํากัด” กอนที่ความตายจะมาถึง
นักเศรษฐศาสตรพฤติกรรม เชน Becker (1973) ไดเสนอ “ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารความรูสึกหวาดกลัว”
(Terror-Management Theory) โดยพยายามศึกษาถึงการบริหารจิตใจเพื่อลดระดับของความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นจาก
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ความตาย เชน การเพิ่มความมั่นใจในตนเอง Greenbert และคณะ (1990, 2000) พบวา การพยายามอธิบายการตายวา
เปนสัจธรรมในชีวิตที่มนุษยตองยอมรับ ทําใหบุคคลที่กําลังเผชิญกับความตายสามารถรักษาระดับความกระวนกระวาย
ใจไดดีกวาการบายเบี่ยงที่จะพูดเรื่องความตาย เชน การที่หมอเลือกบอกคนไขวาเปนโรคมะเร็งและจะเสียชีวิตอยาง
แนนอน และพยายามชวยใหคนไขยอมรับความจริง จะสงผลกระทบทางดานจิตใจตอคนไขนอยกวาการพูดใหกําลังใจโดย
ไมบอกความจริงและปลอยใหคนไขเผชิญกับความจริงในภายหลัง
การศึกษาทางดานจิตวิทยากับความตาย จึงเนนถึงระดับการเปลี่ยนแปลงสภาพจิตใจ ซึ่งนักจิตวิทยาเชื่อมีผลตอ
การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของมนุษย และนําไปสูการตัดสินใจตางๆตามมา
ความตายในมุมมองทางเศรษฐศาสตร
แบบจําลองทางเศรษฐศาสตรมักจะไมนําประเด็นความตายเขามาพิจารณาในการตัดสินใจ การตายและอายุขัย
ของบุคคลหนึ่งๆ ถูกกําหนดใหเปนขอสมมุติ (assumption) ในแบบจําลองพฤติกรรม การที่มนุษย “เลือกที่จะเสียชีวิต” มี
ตนทุนทางดานจิตใจที่สูงอยางมหาศาล ในภาพรวมแลว ความตายเปนการสูญเสีย ดังนั้น การปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการ
เสียชีวิตกอนวัยควร และการที่มนุษยไมอยากใหคนที่รักเสียชีวิตสะทอนถึงความตองการพื้นฐานของมนุษยที่ไมอยากตาย
เพราะ “ตนทุนทางเศรษฐศาสตรที่เกิดขึ้นจากการตาย” (Economic Cost of Death) ที่เกิดขึ้นกับบุคคล ครอบครัว และ
สังคม มีทั้งตนทุนทางจิตใจ (Psychic Cost) และตนทุนทางการเงิน (Financial Cost) ที่ประมาณคาไมได
ดังนั้นเศรษฐศาสตรจึงไมไดมองวาการตายเปนทางเลือก แตมองวาเปนสิ่งที่ตองเกิดขึ้น และมนุษยพยายามที่จะ
หลีกเลี่ยง โดยพิจารณาวา การตายเปนสิ่งที่ไมมีประโยชน แตมีโทษมหาศาล ยกเวนในบางสาชาอาชีพ (เชน สัปเหรอ หรือ
ชางทําโลงศพ) ที่รับประโยชนจากการเสียชีวิต ทําใหคนที่มีเหตุผล (Rational Persons) เลือกที่จะหลีกเลี่ยงปจจัยหรือภัย
คุกคามตางๆ ที่นํามาซึ่งความตาย โดยนักเศรษฐศาสตร อธิบายพฤติกรรมของบุคคลที่เลือกนําตัวเองเขาไปเสี่ยงกับความ
ตาย (เชนการคิดฆาตัวตาย การเสพยาเสพติด หรือการมีเพศสัมพันธโดยไมปองกัน) วา เกิดจากทัศนคติตอความเสี่ยงและ
ความระมัดระวังของแตละคน และเรียกบุคคลที่เลือกที่จะตายโดยไมพิจารณาตนทุนที่สูงซึ่งเกิดจากความตายวาเปน “คน
ที่ไมมีเหตุผล” (Irrational Persons)
สาเหตุอีกประการหนึ่งที่นักเศรษฐศาสตรไมนําประเด็นความตายเขามาพิจารณาในการตัดสินใจก็คือ มนุษยไม
สามารถรูไดวาเสียชีวิตเมื่อใด การไมรูเปรียบเสมือนกับการขาดขอมูลสําคัญในการตัดสินใจตางๆ ในการใชชีวิต การผลิต
และการบริโภค และอยูบนพื้นฐานของการคาดประมาณ
อยางไรก็ตาม เมื่อนําแนวคิดทางดานเศรษฐศาสตรที่วาดวยเรื่องของ “การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน”
(Cost-Benefit Analysis) มาพิจารณา พบวา สามารถอธิบายถึงการตัดสินใจที่เกี่ยวเนื่องกับความตายได เชน นาย ก.
อายุ 15 ป รูวาจะเสียชีวิตเมื่ออายุ 20 ป นาย ก. อาจเลือกไมเรียนหนังสือ ไมทํางาน ใชเวลาสวนใหญกับการประกอบ
กิจกรรมที่สรางความสุขใหกับตนเองมากที่สุด เชน การเที่ยวเตร เพราะคิดวาการเรียนหนังสือและการทํางานเปน “ตนทุน”
(Cost) อยางหนึ่ง ซึ่งไดรับประโยชน (Benefit) ในชวงอายุมากกวา 20 ป ซึ่งนาย ก. ไมมีชีวิตอยูแลว
เมื่อพิจารณาตนทุนที่เกิดจากการตาย สามารถจําแนกได 3 ประการ ตนทุนอยางแรก เกิดขึ้นกับบุคคลที่
เสียชีวิต เศรษฐศาสตรมองวาความตายเปนการเสียโอกาสที่จะมีความสุขกับการใชชีวิต ดังนั้นความตายจึงมี “ตนทุนคา
เสียโอกาส” (Opportunity Cost) สูง เพราะการมีชีวิตอยูไมวาจะมีความสุขมากหรือนอย ถือเปนประโยชน (benefits)
ทั้งสิ้น ทําใหคนสวนใหญไมเลือกที่จะตาย นักเศรษฐศาสตรไดอธิบายวา ประโยชนสวนบุคคลที่แทจริงจากการมีชีวิตอยู
ขึ้นอยูกับวาบุคคลนั้นเห็นคุณคาของตนเองมากนอยเพียงใด ซึ่งเปนไปไดที่บุคคลบางกลุมอาจมองวาการมีชีวิตอยูเปน
ตนทุนที่สูงเชนเดียวกัน (และอาจสูงกวาการเลือกเสียชีวิต)
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ปจจัยสําคัญในการพิจารณาตนทุนที่เกิดจากการตายที่มีการศึกษากันมากในทางเศรษฐศาสตร คือทัศนคติเรื่อง
ความตาย ของแตละบุคคล โดยผลกระทบของการเลือกใชชีวิตที่เหลือขึ้นอยูกับ “ระดับการยอมรับและความเขาใจ”
(Sophistication) การตายของแตละบุคคล ซึ่งสวนใหญมนุษย “ปฏิเสธความเปนจริง” (Denial) วาตนเองจะเสียชีวิตและ
ไมสามารถทําใจยอมรับการตายที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ Kopczuk and Slemrod (2002) ไดทําการศึกษาถึงความแตกตางของ
บุคคล พบวา “บุคคลที่ปฏิเสธความเปนจริง” (Forward-Naïve Person) มีแนวโนมที่จะบริโภคต่ํากวาบุคคลที่ยอมรับวา
ตนจะเสียชีวิต (Forward-Sophisticated Person) ซึ่งบุคคลเหลานั้นมีแนวโนมทําใหเกิดตนทุนการจัดสรรทรัพยากรที่
บิดเบือน (Misallocation of Resource) ในตลาดที่มากกวา ดังนั้น เมื่อนํากรณีศึกษาของนาย ก. มาพิจารณาวาเปน
ทางเลือกที่เหมาะสมหรือไมโดยดูรูปแบบของการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการบริโภค (Pattern of Lifetime Consumption)
ของนาย ก. จะพบวา นาย ก. เปนผูที่มีทัศนคติตอการเสียชีวิตในลักษณะที่ยอมรับความเปนจริง และนาย ก. เลือกที่จะ
จัดสรรทรัพยากรทั้งหมดที่มีเพื่อตอบสนองความตองการในชีวิตที่เหลืออยูของตน
นอกจากนี้ Rainey และ Epting (1977) ยังพบวา บุคคลที่ไมมีความเสี่ยงตอการตายจะเปนบุคคลที่มีการจัดการ
บริหารทรัพยากรไดดีกวา และมีพฤติกรรมที่มีความรอบคอบกวาบุคคลที่มีความเสี่ยงตอการตาย เชน มีการวางแผนการ
จัดการกับศพ การทํานิติกรรมลวงหนาที่เกี่ยวของกับการตายของตน ตลอดจนการเลือกซื้อประกันชีวิต ไดดีกวา
ตนทุนอยางทีส่ อง เกิดขึ้นในลักษณะของผลกระทบภายนอก โดยที่การตายของบุคคลๆหนึ่งไดสงผลกระทบ
ทางลบตอบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวของดวย ตัวอยางเชน การเสียชีวิตของหัวหนาครอบครัวที่เปนหลักในการหารายไดมาเลี้ยง
ครอบครัว จะเกิดตนทุนภายนอกที่สงผลกระทบตอสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัว สมาชิกคนอื่นๆ ตองรับภาระเมื่อหัวหนา
ครอบครัวเสียชีวิต เครื่องมือที่ลดความเสี่ยงตางๆ เชน การซื้อประกันชีวิต อาจชวยลดผลกระทบจากการตายอยูบาง แต
ผลกระทบภายนอกยังคงมีอยูในระดับสูงหลังการตาย Hurd และ Wise (1989) ไดอธิบายวา การเสียชีวิตของหัวหนา
ครอบครัวที่เปนผูชาย จะสงผลทําใหมาตรฐานการครองชีพของครอบครัวนั้นลดลง เมื่อนํามาเทียบกับเสนความยากจน
พบวา ทําใหครอบครัวนั้นยากจนลงดวย นอกจากนี้ ยังมีการคาดประมาณวา การเสียชีวิตของสามีทําใหมาตรฐานการ
ครองชีพของภรรยาลดลงประมาณรอยละ 25 หรือมากกวา ขณะที่ Bernheim และคณะ (2001) ไดพบวาการซื้อประกัน
ไมไดชวยทําใหครอบครัวที่หัวหนาครอบครัวเสียชีวิตนั้น ประสบปญหาทางดานการเงินนอยลงแตอยางใด โดยเฉพาะกับ
ครอบครัวที่เพิ่งแตงงานใหมหรือครอบครัวที่สามีและภรรยาอายุยังไมมาก
ตนทุนอยางสุดทาย ที่เกิดจากความตายสะทอนถึงการสูญเสียทรัพยากรบุคคลในสังคมที่ประมาณคาไมได
(Invaluable Human Resource) นักเศรษฐศาสตรไดพยายามคาดประมาณ “มูลคาชีวิตเชิงสถิติ” (Value of Statistical
Life หรือ VSL) โดยคํานึงถึงความสําคัญของทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาประเทศ ซึ่งอธิบายวา คา VSL จะสูงสุดในกลุม
ของคนทํางานวัยหนุมสาว (28-32 ป) และลดลงเมื่อมีอายุมากขึ้น ผูสูงอายุและคนชรามี VSL ต่ํากวาชวงอายุอื่นๆ และคา
VSL ลดลงอยางรวดเร็ว จากผลของการวิจัยโดยคํานวณหาคา VSL ของคนงานในภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา
พบวา ในแตละชวงอายุจะมีคา VSL ที่ตางกัน ดังที่แสดงในตารางขางลาง
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ตารางมูลคาของชีวิตเชิงสถิติของคนงานในประเทศสหรัฐอเมริกาจําแนกตามชวงอายุ
ชวงอายุ (ป)
มูลคาของชีวิตเชิงสถิติ (VSL)
(ลานเหรียญสหรัฐ)
(ลานบาท)*
18-22
$3.13
125.20
23-27
$4.14
165.60
28-32
$5.76
230.40
33-37
$5.68
227.20
38-42
$4.83
193.20
43-47
$3.63
145.20
48-52
$3.12
124.80
53-57
$2.85
114.00
58-62
$2.51
100.40
* 1 เหรียญสหรัฐมีคาเทากับ 40 บาท
ที่มา: Aldy J. and Viskusi K. 2003.

VSL มีความสําคัญสําหรับผูวางนโยบายเพื่อ “ลดความเสี่ยง” (Risk Reduction) ตางๆ เชน ความเสี่ยงจากการ
ทํางาน ความเสี่ยงจากทองถนน และใชมากในธุรกิจประกันชีวิต เพื่อคํานวณหาคาเบี้ยประกันภัย คาสินไหมทดแทน หรือ
นํามาใชคํานวณในระบบประกันสังคมประเภทตางๆ เมื่อนําแนวคิด VSL มาวิเคราะหความสูญเสียที่เกิดขึ้นจาก
เหตุการณที่มีผูเสียชีวิตเปนจํานวนมาก (อยางกรณีของคลื่นยักษสึนามิหรือการถลมของตึกเวิรลเทรด) จะเห็นไดวา เปน
การสูญเสียที่มีมูลคามหาศาล
สรุป
แนวคิดทางเศรษฐศาสตรพฤติกรรม ที่พิจารณาความตายในฐานะเปนทางเลือกหนึ่งเปนการตอยอดทางวิชาการ
ใหศาสตรการวิเคราะหเชิงจิตวิทยานี้จึงมีประโยชนในการเขาใจพฤติกรรมของมนุษยอยางลึกซึ้งยิ่งขึ้น และจําเปนที่จะตอง
พัฒนาควบคูไปกับการพัฒนาการศึกษาที่เกี่ยวกับความตายทางดานจิตวิทยาและสังคมศาสตร เนื่องจากเศรษฐศาสตรยัง
เปนแนวคิดเพื่อการตัดสินใจภายใตทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดเพื่อตอบสนองตอความพึงพอใจสูงสุด โดยใชแนวทางการ
วิเคราะหตนทุนและผลประโยชนเปนสําคัญ ซึ่งตนทุนและประโยชนจากความตายนั้นยังคงเปนประเด็นถกเถียงในวง
วิชาการตางๆ อยู
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การตายกับรายไดครัวเรือน
แคทลีน ฟอรด1
ปงปอนด รักอํานวยกิจ 2
ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา3

นําเรื่อง
เมื่อมีสมาชิกในครัวเรือนเสียชีวิตลงยอมเกิดผลกระทบตอสมาชิกในครัวเรือนคนอื่นๆ ที่ยังมีชีวิตอยูในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง เชน อาจทําใหมีการเปลี่ยนแปลงสถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน (Rugalema,1999; Yamano and Jane,
2004) เกิดการโยกยายถิ่นฐานของสมาชิกในครัวเรือน (Urassa et al., 2001) หรือครัวเรือนนั้นๆอาจสิ้นสุดลง
(Dissolution) (Hosegood, Nuala, Herbst, and Timaeus,2004) การที่ครัวเรือนที่มีสมาชิกเสียชีวิตและเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนอาจมีสาเหตุจากการขาดรายไดจากสมาชิกที่เสียชีวิต
และภาระ
คาใชจายตางๆ ในการดูแลผูเสียชีวิตขณะปวย รวมถึงคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการจัดงานศพใหกับผูตายดวย
การศึกษาผลกระทบของการตายตอครัวเรือนที่กลาวอางมาขางตน สวนใหญมีแรงจูงใจมาจากการที่ประชากร
ในวัยทํางานในอัฟริกาเสียชีวิตจากโรคเอดสเปนจํานวนมาก ทําใหมีความสนใจที่จะศึกษาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอ
สมาชิกอื่นๆ ของครัวเรือน แตสําหรับในภูมิภาคเอเชียแลว การศึกษาถึงผลกระทบของการตายตอสถานะครัวเรือนยังไมได
มีการศึกษามากนัก สาเหตุสวนหนึ่งอาจมาจากการที่โรคเอดสไมเปนปญหารายแรงของประเทศในภูมิภาคเอเชีย และการ
เก็บขอมูลจากประชากรอยางตอเนื่องระยะยาว (Longitudinal หรือ Panel data) มีไมมากนักที่จะทําใหสามารถวิเคราะห
การเปลี่ยนแปลงได การศึกษาในรายงานฉบับนี้จึงมีจุดประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการตายของสมาชิกใน
ครัวเรือน รายไดครัวเรือน และการเปลี่ยนแปลงรายไดครัวเรือน โดยใชขอมูลจากโครงการกาญจนบุรี ของสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเปนระบบเฝาระวังทางประชากร (Demographic Surveillance System)
โดยศึกษาความแตกตางในดานอายุ สถานะของผูตายในครัวเรือน รายได และระดับความยากจนของครัวเรือน
วิธีการศึกษาและแหลงขอมูล
การศึกษานี้ใชขอมูลจากโครงการกาญจนบุรี ซึ่งเปนโครงการเฝาระวังทางประชากรโครงการแรกในประเทศไทย
โครงการนี้ดําเนินการโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
และเปนโครงการที่มีคลังขอมูลการ
เปลี่ยนแปลงทางประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพในระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน ทุกป ตั้งแตป 2543 ถึงป
2547 การศึกษานี้ใชขอมูลจากการสํารวจป 2544 และ 2545 (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2548)
กาญจนบุรีเปนจังหวัดในภูมิภาคตะวันตกของไทย และเปนจังหวัดที่มีชายแดนติดกับประเทศพมาเปนแนวยาว
ซึ่งทําใหเปนจังหวัดที่ประกอบดวยประชากรหลายเชื้อชาติ มีแรงงานยายถิ่นทั้งที่มีการจดทะเบียนและไมมีการจดทะเบียน
เปนจํานวนมาก
และเปนจังหวัดที่ไมหางไกลจากกรุงเทพมหานครมากนัก
มีอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่หลากหลาย
ขณะเดียวกันก็เปนจังหวัดที่มีความสําคัญทางดานการเกษตร โดยเฉพาะการทําไร และยังมีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของ
1

ศาสตราจารยผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ ประจําสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
อาจารย ประจําสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
3
รองศาสตราจารย ประจําสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
2

2
ไทยเปนจํานวนมาก ในสวนพื้นที่ศึกษาของโครงการกาญจนบุรี ประกอบดวย 100 หมูบาน ที่ทําการคัดเลือกเพื่อเปน
ตัวแทนความหลากหลายทางประชากรในจังหวัด ทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
การสํารวจขอมูลทุกรอบของโครงการกาญจนบุรี ใชแบบสอบถามใน 3 ระดับ คือ ระดับบุคคล ครัวเรือน และ
ชุมชน โดยมีขอถามในแบบสอบถามที่เปนทั้งขอถามเดิมและขอถามใหมในแตละปที่สํารวจ การศึกษานี้ เปนการศึกษา
โดยใชขอมูล 2 ระดับ คือ ระดับครัวเรือน ซึ่งประกอบดวยขอมูลลักษณะของสมาชิกในครัวเรือน การใชที่ดิน และการทํา
การเกษตร การพึ่งพาอาศัยระหวางสมาชิกในครัวเรือน การยายถิ่น และการตาย โดยผูตอบคําถามเปนตัวแทนของ
ครัวเรือน ซึ่งสวนใหญจะเปนหัวหนาครัวเรือน และขอมูลในระดับบุคคล ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากสมาชิกครัวเรือนที่มีอายุ 15
ปขึ้นไป
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
(1) การตาย การตายของสมาชิกในครัวเรือนใชขอมูลจากแบบสอบถามครัวเรือนในป 2545 ซึ่งมีขอถามวาใน
รอบหนึ่งปที่ผานมา มีการตายของสมาชิกในครัวเรือนนั้นๆ หรือไม และหากมีการตายเกิดขึ้นจะมีการบันทึกขอมูลอายุ
เพศ สาเหตุการตาย และสถานที่ตายของผูตายดวย ทั้งนี้ มีการบันทึกขอมูลผูตายไมเกิน 3 คน ในหนึ่งครัวเรือน
(2) รายไดครัวเรือน ไดจากคํานวณรวมรายไดบุคคลในรอบหนึ่งปที่ผานมาของสมาชิกครัวเรือนที่มีอายุ 15 ป
ขึ้นไป แตหากสมาชิกในครัวเรือนไมสามารถระบุรายไดเฉพาะของตน การบันทึกรายไดจะเปนรายไดของครัวเรือน
บทความนี้ใชรายไดครัวเรือนในกรณีที่มีการระบุรายไดครัวเรือน ในกรณีที่ไมมีขอมูลรายไดครัวเรือน ใชการรวมรายได
บุคคลของสมาชิกในครัวเรือนแทนรายไดครัวเรือน โดยพบวามี ครัวเรือนประมาณรอยละ 10 ที่ไมระบุรายไดครัวเรือน
นอกจากนี้ เนื่องจากรายไดครัวเรือนมีการกระจายตัวคอนขางสูง จึงมีการแบงรายไดครัวเรือนเปนทศภาค (Decile) และ
เบญจภาค (quintile) ในการวิเคราะหบางสวนของการศึกษานี้
ขอมูลรายไดครัวเรือนที่ใชศึกษา ไดจากรายไดครัวเรือนในป 2544 และ 2545 ซึ่งการสํารวจทั้งสองรอบใช
ขอถามถึงรายไดในรอบหนึ่งปที่ผานมา โดยรายไดครัวเรือนในป 2544 เปนรายไดครัวเรือนกอนที่มีการตาย และรายได
ครัวเรือนในป 2545 เปนรายไดครัวเรือนหลังการตาย ครัวเรือนที่มีรายไดต่ํากวาเบญจภาคที่ 1 (1st quintile) ถือวาเปน
ครัวเรือนที่ยากจน
(3) หัวหนาครัวเรือน สถานะของหัวหนาครัวเรือนเปนการระบุโดยสมาชิกในครัวเรือนที่ตอบแบบสอบถาม
(4) ความสัมพันธกับหัวหนาครัวเรือน หมายถึง ความสัมพันธของสมาชิกในครัวเรือนแตละคนกับหัวหนา
ครัวเรือน เชน เปนภรรยา บุตร หลาน เปนตน โดยการระบุบทบาทความสัมพันธของผูตาย จะเชื่อมโยงขอมูลการตายในป
2545 กับขอมูลความสัมพันธกับหัวหนาครัวเรือนในป 2544 เพื่อใหไดบทบาทความสัมพันธของผูตายกับหัวหนาครัวเรือน
ที่แทจริงกอนที่ผูตายจะเสียชีวิต
วิธีการวิเคราะหขอมูล
การศึกษานี้ใชการวิเคราะหแบบถดถอยเชิงซอนรวมดวยเพื่อศึกษาความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ตัวแปรที่มี
นัยสําคัญเชิงสถิติใชคา p ที่ต่ํากวา 0.05
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ขอคนพบ
ผลการศึกษาทางดานสถิติเชิงพรรณนา
จากการศึกษา พบวา การตายของสมาชิกที่เปนหัวหนาครัวเรือนมีสัดสวนที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับสมาชิกอื่นๆ คือ
มีสัดสวนถึงรอยละ 41 จากจํานวนการตายทั้งหมด 239 ราย ในขณะที่การตาย รอยละ 16 เปนสามีหรือภรรยาของหัวหนา
ครัวเรือน รอยละ 14 เปนบุตรสาว/บุตรชายของหัวหนาครัวเรือน และประมาณรอยละ 19 เปนบิดา มารดา หรือพอตา แม
ยาย (ตาราง 1)
ตาราง 1: จํานวนและรอยละของผูตายจําแนกตามบทบาท
และความสัมพันธกับหัวหนาครัวเรือนในป 2545
บทบาทและความสัมพันธกับหัวหนาครัวเรือน
หัวหนาครัวเรือน
ภรรยา /สามี
บิดา
มารดา
พอตา/แมยาย
บุตรชาย/บุตรสาว
หลาน
พี่นอง
บุตรเขย
บุตรสะใภ
หลาน
ปู/ยา/ตา/ยาย
ญาติอื่นๆ
ผูอาศัยที่ไมใชญาติ
รวม

จํานวน
98
39
14
17
14
33
3
4
1
1
2
4
8
1
239

รอยละ
41.0
16.3
5.9
7.1
5.9
13.8
1.3
1.7
0.4
0.4
0.8
1.7
3.3
0.4
100.0

เมื่อวิเคราะหการตายของสมาชิกครัวเรือนที่มีระดับรายไดแตกตางกัน พบวา ระดับรายไดไมมีผลตอการเสียชีวิต
ของสมาชิกในครัวเรือน ตาราง 2 แสดงรอยละของครัวเรือนที่มีการตายและที่ไมมีการตายในป 2545 จําแนกตามรายได
ครัวเรือนในป 2544 พบวา อัตราสวนของครอบครัวที่มีการตายตอครอบครัวทั้งหมด จําแนกตามทศภาครายได อยูในชวง
ประมาณรอยละ 1.4 ถึง 2.8
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ตาราง 2: การกระจายของครัวเรือนจําแนกตามการตายของสมาชิกในครัวเรือนในป 2545
และ ทศภาครายไดครัวเรือน (income deciles) ในป 2544
ทศภาครายไดครัวเรือนใน
ป 2544
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ไมระบุรายได

ครัวเรือนที่ไมมีการตาย
(รอยละ)
97.9
97.3
98.3
97.5
97.8
98.6
98.2
97.7
98.0
98.0
97.2

ครัวเรือนที่มีการตาย
(รอยละ)
2.1
2.7
1.7
2.5
2.2
1.4
1.8
2.3
2.0
2.0
2.8

รวมรอยละ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

จํานวนรวม
866
1,006
646
1,307
855
1,002
1,097
1,000
1,011
983
1,238

การตายที่เกิดขึ้นสวนใหญเปนการตายของผูสูงอายุและประชากรวัยทํางาน โดยประมาณรอยละ 50 ของการ
ตายทั้งหมดเปนการตายของผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป ประมาณรอยละ 40 เปนการตายของผูที่มีอายุระหวาง 25-59 ป การ
ตายของผูที่มีอายุต่ํากวา 15 ป มีเพียง 15 รายเทานั้น (ตาราง 3)
ตาราง 3: จํานวนและรอยละของผูตายจําแนกตามอายุในป 2545
อายุ (ป)
<5
5-14
15-24
25-59
>= 60
ไมระบุอายุ
รวม

จํานวน
8
7
5
98
120
1
239

รอยละ
3.3
2.9
2.1
41.0
50.2
0.4
100.0

การเปลี่ยนแปลงรายไดครัวเรือนอาจเกิดขึ้นในชวงระยะเวลาที่เจ็บปวย และตาย เนื่องจากผูปวยไมสามารถ
ทํางานได สมาชิกในครัวเรือนอาจตองใชเวลาในการดูแลผูปวย ทําใหครัวเรือนขาดรายได มีการใชจายสําหรับคา
รักษาพยาบาล และเมื่อเสียชีวิตก็สูญเสียรายไดจากผูตาย รวมถึงคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการจัดงานศพ ตาราง 4
เปรียบเทียบรายไดเฉลี่ยครัวเรือนในป 2544 และป 2545 ของครัวเรือนที่มีการตายและครัวเรือนที่ไมมีการตายในป 2545
พบวา ครัวเรือนที่มีการตายเกิดขึ้นเปนครัวเรือนที่มีรายไดนอยกวาครัวเรือนที่ไมมีการตายทั้งในป 2544 และป 2545
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ตาราง 4: เฉลี่ยรายไดครัวเรือนจําแนกตามการตายของสมาชิกครัวเรือน
รายได
เฉลี่ย
2544
2545

ครัวเรือนที่มีการตายในป
2545
82,869
84,119

ครัวเรือนที่ไมมีการตายในป
2545
125,617
113,947

ครัวเรือน
ทั้งหมด
124,689
113,299

ตาราง 5 แสดงการเปลี่ยนแปลงรายไดของครัวเรือนที่มีการตายและครัวเรือนที่ไมมีการตาย พบวาครัวเรือนที่มี
การตายมีแนวโนมที่จะมีรายไดลดลงหลังจากการเสียชีวิตของสมาชิกในครัวเรือน กลาวคือ รอยละ 59 ของครัวเรือนที่มี
การตายของสมาชิกในครัวเรือนมีรายไดลดลงในป 2545 โดยเปรียบเทียบกับประมาณรอยละ 51 ของครัวเรือนที่ไมมีการ
ตายเกิดขึ้นที่มีรายไดลดลง และประมาณรอยละ 52 ของครัวเรือนทั้งหมดมีรายไดลดลงจากป 2544 ถึง 2545
ตาราง 5: การกระจายของครัวเรือน (รอยละ) จําแนกตามการเปลี่ยนแปลงรายไดและการตายในป 2545
การเปลี่ยนแปลง
รายได
รายไดลดลงจากป 2544
รายไดเพิ่มขึ้นจากป 2544
รวม
จํานวนครัวเรือน

ครัวเรือนที่มีการตาย
ในป 2545
59.4
40.6
100.0
217

ครัวเรือนที่ไมมีการตาย
ในป 2545
51.4
48.6
100.0
9,892

ครัวเรือน
ทั้งหมด
51.6
48.4
100.0
10,109

นอกจากการตายจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงรายไดครัวเรือนแลว อายุของผูตาย บทบาทในครัวเรือนและ
ความสัมพันธของผูตายกับหัวหนาครัวเรือนมีผลกระทบตอรายไดครัวเรือนดวย ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ยรายไดครัวเรือนใน
ป 2544 และ 2545 จําแนกตามบทบาทและความสัมพันธของผูตายกับหัวหนาครัวเรือนในป 2544 พบวา ในกรณีที่
หัวหนาครัวเรือนที่อยูในวัยชราเสียชีวิต รายไดครัวเรือนเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก จากป 2544 (จาก 62,000 บาท เปน
116,000 บาท) แตรายไดครัวเรือนลดลงในกรณีที่ผูเสียชีวิตเปนหัวหนาครัวเรือนที่อยูในวัยทํางาน (จาก 52,000 บาท เปน
44,000 บาท) ซึ่งอาจสะทอนถึงการสูญเสียบุคคลที่เปนหลักในการหารายไดมาเลี้ยงครอบครัว เปรียบเทียบกับการ
สูญเสียสมาชิกของครอบครัวที่อยูในวัยชราที่ตองการการดูแลจากสมาชิกอื่นๆ โดยการดูแลผูปวยหรือผูสูงอายุทําใหผูดูแล
ไมมีเวลาในการทํางานและทําใหสูญเสียรายได การเสียชีวิตของผูปวยหรือผูสูงอายุนั้นๆ อาจทําใหผูดูแลมีเวลาเพิ่มขึ้นใน
การหารายไดใหกับครัวเรือน
นอกจากนี้ การตายของสมาชิกอื่นๆ ในครัวเรือน อาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงรายไดครัวเรือนดวยเชนกัน การ
เสียชีวิตของภรรยาหรือสามีของหัวหนาครัวเรือนมีผลใหรายไดครัวเรือนเพิ่มขึ้น (จาก 53,000 บาท เปน 75,000 บาท) และ
พบวา รายไดครัวเรือนลดต่ําลงในป 2545 ในกรณีที่มีการตายของสมาชิกอื่นๆ 4 สําหรับครัวเรือนที่ไมมีผูเสียชีวิตระหวางป
2544 ถึง 2545 พบวา รายไดครัวเรือนลดลงในป 2545 (จาก 126,000 บาท เปน 113,000 บาท)
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แมวาจํานวนผูตายที่เปนบุคคลอื่นมีสัดสวนไมมากนัก
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ตาราง 6: คาเฉลี่ยรายไดครัวเรือนป 2544 และ 2545
จําแนกตามบทบาทและความสัมพันธของผูตายกับหัวหนาครัวเรือนในป 2544
บทบาทและความสัมพันธของผูตาย
หัวหนาครัวเรือน*
อายุ 25-59 ป
อายุ >= 60 ป
สามี/ภรรยา
บิดา
มารดา
พอตา/แมยาย
บุตรชาย/บุตรสาว
บุคคลอืนๆ
ไมมีการตายในป 2545

รายไดครัวเรือนป 2544
57,432
51,705
61,826
53,315
216,521
125,927
114,056
104,115
78,890
125,617

รายไดครัวเรือนป 2545
84,229
43,611
115,630
75,022
157,201
123,774
94,001
60,258
113,947
113,947

จํานวน
*98
41
55
39
14
17
14
33
24
10772

* มีหัวหนาครัวเรือนทีมีอายุนอ ยกวา 25 ปสองคน

ดังที่ไดกลาวไวขางตน อายุของผูตายมีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงรายไดครัวเรือน ตาราง 7 แสดงรายได
ครัวเรือนจําแนกตามอายุของผูตาย พบวา รายไดครัวเรือนเพิ่มขึ้นหลังจากการตายในกรณีที่ผูตายอยูในวัยสูงอายุ วัยเด็ก
และวัยระหวาง 15 ถึง 24 ป แตหากผูเสียชีวิตอยูในวัยทํางาน (25-59 ป) รายไดครัวเรือนลดลงหลังการตาย (จาก
79,000 บาท เปน 46,000 บาท)
ตาราง 7: คาเฉลี่ยรายไดครัวเรือนจําแนกตามอายุของผูตายในป 2545*
อายุของผูตาย
<5
5-14
15-24
25-59
>= 60
ครัวเรือนที่ไมมีการตาย

รายไดครัวเรือนป 2544
46,208
55,771
33,320
79,104
92,423
125,617

รายไดครัวเรือนป 2545
63,000
69,257
71,300
45,996
118,764
113,947

จํานวนรวม
8
7
5
98
120
10,772

เมื่อศึกษาผลกระทบของการตายของหัวหนาครัวเรือนตอการเปลี่ยนแปลงรายไดครัวเรือนจําแนกตามระดับ
รายไดกอนการตาย พบวา ในครัวเรือนที่ยากจน และไมยากจน (แบงโดยใชรายไดต่ํากวาเบญจภาคที่ 1 และสูงกวาเบญจ
ภาคที่ 1) เมื่อมีการตายของหัวหนาครัวเรือนที่อยูในวัยทํางาน ทําใหรายไดครัวเรือนลดลงมากกวาการตายของสมาชิก
อื่นๆ แตหากผูตายเปนผูสูงอายุ ผลกระทบของการลดลงของรายไดจะมีตอครัวเรือนยากจนมากกวาครัวเรือนไมยากจน
โดยหากมีการตายของสมาชิกที่เปนหัวหนาครัวเรือนที่อยูในวัยทํางาน รอยละ 77 ของครัวเรือนที่มีรายไดต่ํากวาเบญจ
ภาคที่ 1 จะมีรายไดลดลงในป 2545 ซึ่งเปนสัดสวนใกลเคียงกับครัวเรือนที่มีรายไดสูงกวา มีรายไดลดลงในป 2545 แต
ในกรณีที่ผูตายซึ่งเปนหัวหนาครัวเรือนที่อยูในวัยชรา พบวา รอยละ 50 ของครัวเรือนที่ยากจน มีรายไดลดลง ในขณะที่มี
เพียงรอยละ 8 ของครัวเรือนที่ไมยากจน มีรายไดลดลง
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ตาราง 8: การเปลี่ยนแปลงรายไดของครัวเรือน (รอยละ) ที่มีหัวหนาครัวเรือนเสียชีวิต
จําแนกตามอายุของผูตายและระดับรายไดครัวเรือน
ผูตาย
หัวหนาครัวเรือน
อายุ 25-59 ป
อายุ >= 60 ป

รายไดในป 2544 ต่ํากวาเบญจภาคที่ 1
รายไดลดลงในป รายไดเพิ่มขึ้นใน
รวม
2545
ป 2545
74.0
26.0
100.0
77.4
22.6
100.0
50.0
50.0
100.0

รายไดในป 2544 สูงกวาเบญจภาคที่ 1
รายไดลดลงใน รายไดเพิ่มขึ้นใน รวม
ป 2545
ป 2545
21.0
79.0
100.0
70.7
29.3
100.0
7.69
92.3
100.0

การวิเคราะหแบบถดถอยเชิงซอนของการตายตอการเปลี่ยนแปลงรายไดครัวเรือน
เมื่อนําขอมูลขางตนมาประมวลวิเคราะหโดยใชสถิติแบบถดถอยเชิงซอน เพื่อคาดประมาณผลกระทบของการ
ตายตอการเปลี่ยนแปลงรายไดครัวเรือนระหวางป 2544 และ 2545 โดยควบคุมระดับรายได และใชแบบจําลอง 3 แบบ
แบบจําลองที่ 1 ใชตัวแปรตาม 2 ตัวแปรคือ (1) มีการตายในครัวเรือนระหวางป 2544 ถึง 2545 และ (2) ระดับรายได
ครัวเรือนในป 2544 (ทศภาค) พบวาทั้งสองตัวแปรมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยครัวเรือนที่มีการตายมีโอกาสที่จะมีรายได
นอยลงในป 2545 มากกวาครัวเรือนที่ไมมีการตายรอยละ 12 (ดูตาราง 9)
แบบจําลองที่ 2 แสดงผลกระทบของ (1) การตายของผูที่อยูในวัยทํางาน และ (2) การตายของเด็กหรือการตาย
ของผูสูงอายุ ตอการเปลี่ยนแปลงรายไดครัวเรือน พบวาการตายของผูที่อยูในวัยทํางานมีผลทําใหรายไดครัวเรือนลดลง
หลังการตาย โดยครัวเรือนที่มีการตายของผูที่อยูในวัยทํางานมีโอกาสที่จะมีรายไดครัวเรือนลดลงมากกวาครัวเรือนที่ไมมี
การตายเกิดขึ้นประมาณรอยละ 19 สําหรับการตายของเด็กหรือการตายของผูสูงอายุ พบวา ไมมีผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงรายไดครัวเรือนที่มีนัยสําคัญทางสถิติ
แบบจําลองที่ 3 แสดงผลกระทบของ (1) การตายของผูที่อยูในวัยทํางาน และ (2) การตายของผูสูงอายุ และ (3)
การตายของเด็กหรือการตายของผูที่อยูในวัย 5-14 ป ไดผลการวิเคราะหคลายกับผลที่ไดจากแบบจําลองที่ 2 คือ การ
ตายของผูที่อยูในวัยทํางานเทานั้นที่มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงรายไดที่มีนัยสําคัญทางสถิติ
ตาราง 9: คาสัมประสิทธิ์จากการวิเคราะหแบบถดถอยเชิงซอนของการตาย
ตอการเปลี่ยนแปลงรายไดครัวเรือนระหวางป 2544 และ 2545
ตัวแปรอิสระ
แบบจําลองที่ 1 แบบจําลองที่ 2 แบบจําลองที่ 3
มีการตายในครัวเรือนในป 2545
-0.12***
ไมมีการตายในครัวเรือนในป 2545
กลุมอางอิง
การตายของสมาชิกวัยทํางาน
-0.19***
การตายของสมาชิกวัยเด็กหรือผูสูงอายุ
-0.07
ไมมีการตายของสมาชิกครัวเรือนในป 2545
กลุมอางอิง
การตายของสมาชิกวัยทํางาน
-0.19***
-0.10
การตายของสมาชิกวัยเด็กหรือ 15-24 ป
-0.06
การตายของผูสูงอายุ
กลุมอางอิง
ไมมีการตายของสมาชิกครัวเรือนในป 2545
ทศภาครายไดครัวเรือนป 2544
-0.05***
-0.05***
-0.05***
คา F
425.8***
284.9***
213.7***
2
คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R )
0.08
0.08
0.08

8
จํานวนครัวเรือน

9,371

9,371

9,371

*** มีนัยสําคัญเชิงสถิตทิ ี่ α = 0.01.

สรุป
การศึกษานี้ใชขอมูลครัวเรือนเพื่อหาความสัมพันธของการตายของสมาชิกในครัวเรือนกับรายไดครัวเรือน โดยมี
ขอคนพบประการแรก คือ ไมมีความแตกตางของการตายของสมาชิกในครัวเรือนที่มรี ายไดแตกตางกัน คือพบวา
ครัวเรือนที่มีรายไดในทศภาคตางๆ มีการตายเกิดขึ้นในรอยละที่ใกลเคียงกัน
ขอคนพบประการที่สอง คือ อายุและบทบาทความสัมพันธกับหัวหนาครัวเรือนของผูตายมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงรายไดครัวเรือน
โดยการตายของหัวหนาครัวเรือนที่อยูในวัยทํางานมีผลทําใหรายไดครัวเรือนลดลง
ในขณะที่การตายของสมาชิกอื่นๆ ในครัวเรือนมีความสัมพันธกับการเพิ่มขึ้นของรายไดครัวเรือน นอกจากนี้ พบวา
ครัวเรือนที่มีระดับรายไดนอย มีโอกาสที่จะมีรายไดลดลงหลังจากมีการตายของหัวหนาครัวเรือนที่อยูในวัยสูงอายุมากกวา
ครัวเรือนที่มีรายไดมากกวา
ผลกระทบของการตายตอรายไดนี้ อาจสะทอนสถานะแรงงานและสุขภาพของผูตายกอนเสียชีวิต ซึ่งหากสมาชิก
ในครัวเรือนตองดูแลผูปวยกอนเสียชีวิต อาจทําใหมีเวลาในการหารายไดใหกับครัวเรือนนอยลง หลังจากที่บุคคลที่ไดรับ
การดูแลเสียชีวิตลง รายไดครัวเรือนอาจเพิ่มขึ้นเพราะผูดูแลมีเวลามากขึ้นในการหารายได เนื่องจากไมมีภาระการดูแล
ผูปวยอีกตอไป ในขณะเดียวกัน หากผูตายเปนสมาชิกครัวเรือนที่เปนหลักในการหารายไดใหกับครัวเรือน รายไดครัวเรือน
อาจลดลงหลังการตายเนื่องจากครัวเรือนขาดรายไดหลัก
ขอคนพบประการที่สามจากการศึกษา พบวา ขนาดของการเปลี่ยนแปลงรายไดขึ้นกับอายุของผูตาย
โดยการตายของผูที่อยูในวัยทํางานเทานั้นทีม่ ีผลตอการเปลี่ยนแปลงรายไดครัวเรือนทีม่ ีนัยสําคัญทางสถิติ
โดยสรุป การศึกษานี้แสดงผลกระทบของการตายตอรายไดครัวเรือน การตายของสมาชิกในครัวเรือนอาจสงผล
ทางลบตอสถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนนั้นๆ ซึ่งผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นมีชวงเวลาที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับอายุของ
ผูตาย คือ หากผูตายเปนเด็กหรือผูสูงอายุ ผลกระทบสวนใหญจะเกิดขึ้นกอนการตาย เพราะสมาชิกอื่นตองใชเวลาในการ
ดูแลรักษา แตหากผูตายอยูในวัยทํางาน ผลกระทบสวนใหญจะเกิดขึ้นหลังการตาย โดยที่ครัวเรือนจะสูญเสียรายไดหลัก
ของครัวเรือนไป โดยผลกระทบดังกลาวจะมีมากกวาในครัวเรือนที่ยากจนกวา และขนาดของผลกระทบอาจขึ้นอยูกับ
ลักษณะของการตายที่เกิดขึ้นวา
การตายดังกลาวเปนการตายแบบเฉียบพลันหรือเปนการตายหลังจากการปวยที่
ยาวนาน ซึ่งภาครัฐอาจตองเขามามีสวนในการชวยลดผลกระทบของการตายตอสถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนใน
ชวงเวลาดังกลาวเพื่อชวยครัวเรือนในการปรับตัวจากการที่มีรายไดที่เปลี่ยนไป
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ความสุขบนความพอเพียง: ความมั่นคงในบั้นปลายชีวิต1
รศรินทร เกรย2
ปงปอนด รักอํานวยกิจ3
ศิรินันท กิตติสุขสถิตย4
“ความสุข” ของคนไทยเปนเปาหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2548 –
2551 ) ที่เนนคนเปนศูนยกลาง เชนเดียวกับแผนพัฒนาฉบับที่ 8 และฉบับที่ 9 ที่เสนอวาความสุขเริ่มจากระดับบุคคล
กอนและขยายวงกวางไปยังครอบครัว ชุมชน และสถาบันตาง ๆ และ ระดับประเทศตามลําดับ (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 2548)
แนวคิดการพัฒนาประเทศโดยใหความสําคัญกับความสุขมากกวาการใหความสําคัญกับความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจเพียงดานเดียว ซึ่งริเริ่มโดยพระราชาธิบดี จิกเม ซิงเย วังชุก (Jigma Singye Wang Chuk ) กษัตริยแหงประเทศภูฐาน
ไดถูกนําไปอภิปรายอยางกวางขวางในหลายภูมิภาค (เจษณี สุขจิรัตติการ 2547) สําหรับในประเทศไทย นายแพทยประเวศ วะสี
(2548) ไดเสนอแนวคิด ความอยูเย็นเปนสุขของสังคมไทย ซึ่งรวมมิติทางดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและจิตใจไวดวย โดยที่
มุมมองทางเศรษฐกิจ เนนไปที่มีปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตแบบพอเพียง
ความสุขเปนความรูสึกองครวมเชิงอัตตวิสัย (Subjective) อาจเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ความสุขเปนผลมาจาก
ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก ปจจัยภายในเปนเรื่องของจิตใจ เชน การมีความสุข เนื่องจากการมีศีลธรรม สมาธิ หรือ
ปญญา ความรูสึกพอเพียง ไมโลภ (พระธรรมปฎก มปป.) และความสุขซึ่งเปนผลพวงมาจากปจจัยภายนอก เชน มีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม มีครอบครัวอบอุน การมีสุขภาพดี (ประเวศ วะสี 2548)
ความสุขเปนยอดปรารถนาของทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะประชากรสูงอายุซึ่งเปนกลุมที่เปราะบางและพึ่งพิงผูอื่น
มีจํานวนและสัดสวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากคนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น ในปจจุบันนี้คนไทยเมื่อมีอายุ 55 ป จะมีชีวิตอยูไดอีกตอไป
โดยฉลี่ย 23 ปสําหรับผูชาย และ 27 ปสําหรับผูหญิง (Prasartkul and Rakchanyaban 2002) ตัวชี้วัดนี้ทางประชากรศาสตร
เรียกวา อายุขัยเฉลี่ยเมื่ออายุ 55 ป หรือใชสัญญลักษณ e55 ชึ่งในชีวิตที่เหลืออยูนี้ ถาผูสูงอายุใชชีวิตอยางมีความสุข ยอมทําให
ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และอาจมีชีวิตยืนยาวไปกวานี้ เนื่องจากสุขภาพกาย และสุขภาพใจไมสามารถแยกจากกันได
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอระดับความสุขของผูสูงอายุ ทั้งปจจัยภายนอก หรือสภาวะ
แวดลอม และปจจัยภายในทางดานจิตใจของแตละบุคคล
ความสุข: ความหมาย
ความสุขในทางพระพุทธศาสนา เกิดจากความสุขที่สัมพันธกับจากปจจัยภายนอก และ ความสุขจากปจจัย
ภายใน ความสุขจากปจจัยภายนอก คือ ความสุขจากวัตถุที่สามารถเปนเจาของได เชน อาหาร เสื้อผา ยารักษาโรค
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คณะผูเขียน ขอขอบคุณ รศ. ดร. อนุชาติ พวงสําลี สําหรับแนวคิดการทําวิจัยเกี่ยวกับความสุข รศ. ดร. วรชัย ทองไทย สําหรับคําแนะนําที่มี
คุณคาอยางยิ่งที่ทําใหบทความนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น และดร. อัมมาร สยามวาลา สําหรับขอเสนอแนะ และคําแนะนํา สําหรับชุดขอ
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2
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รถยนต ความสุขจากปจจัยภายในหรือจิตวิญญาณเกิดจาก การปรุงแตง การฝกจิต การนั่งสมาธิ ซึ่งจิตที่มีการฝกฝน
ดีแลว จะสามารถมีภูมิตานทานตอความทุกขจากปจจัยภายนอก (พระธรรมปฎก มปป.)
ความสุขที่เปนผลมาจากปจจัยภายนอก หรือทั่วๆไปใชคําวา “ ความอยูดีมีสุข” หรือ “ คุณภาพชีวิต” ซึ่งเปน
รูปธรรม และวัดเชิงภาวะวิสัย (Objective) ดัชนีที่ใชในปจจุบนั เปนการวัดองคประกอบความสุขจากปจจัยภายนอก เชน
สุขภาพ ระดับการศึกษา การทํางาน สิ่งแวดลอมทางกายภาพ สภาพครอบครัวความเปนอยู สภาพความเปนอยูในชุมชน
(สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ 2548) ศ. นพ. ประเวศ วะสี (2548) ไดใชคําวา “ ความอยูเย็นเปนสุข” เปนภาพ
สะทอนของสังคมที่มีความสุขจากองครวมของทั้งปจจัยภายนอกและภายใน
ความสุขในทางจิตวิทยา เปนความรูสึกรวมทางอารมณ ที่แตละบุคคลตัดสินวามีความสุขมากหรือนอย ซึ่ง
ขึ้นอยูกับวิถีชีวิตที่กําลังดําเนินอยู ประสบการณที่ผานมาในอดีต และทัศนะคติที่มีตอการดําเนินชีวิต หลักการวิธีคิด
ประสบการณชีวิตอาจมีทั้งที่กอใหเกิดความสุข และความทุกข และระดับของความสุขและความทุกขขึ้นอยูกับเราจะ
จดจําประสบการณชีวิตนั้นไดมากหรือนอย (Alexandrova 2005)
ทฤษฎีทางจิตวิทยา เชื่อวาระดับของความสุขของแตละบุคคลเปนลักษณะที่ถายทอดทางพันธุกรรมและเปน
คุณลักษณะที่เปลี่ยนไมไดตลอดชีวิต ดังนั้นเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นในชวงตางๆ ก็จะไปเพิ่มหรือลดระดับความสุขที่คงที่
อยูแลว อยูชั่วระยะหนึ่ง เมื่อระยะเวลาผานไป ระดับความสุขก็จะกลับไปเทาเดิม (Kahneman 1999; Csikszentmihalyi
and Jeremy 2003)
ความสุข: มาตรวัด
ดังที่ไดกลาววา ระดับความสุขขึ้นอยูกับหลายๆ องคประกอบ การสรางดัชนี (มาตรวัด) ที่มีหลายองคประกอบ
ทําได 2 แบบคือ 1) จากองคประกอบตาง ๆ แลวรวมเปนดัชนีมวลรวม (Composite index) หรือ 2) จากความรูสึกรวม
กอน ซึ่งจะเปนคําถามเดียว แลวจึงพิจารณาองคประกอบ
สําหรับประเทศไทยมีการพัฒนาตัวชี้วัดความสุขทั้งสองแบบ ในแบบแรก ยงยุทธ ขจรธรรม และคณะ (2543)ได
เก็บขอมูลองคประกอบของความสุขกอน และหาคาถวงน้ําหนักของแตละองคประกอบโดยกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชากรที่ศึกษา ซึ่งคาถวงน้ําหนักแตละองคประกอบไมเทากัน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ไดหาคาดัชนีมวลรวมความอยูดีมีสุขโดยรวมจากองคประกอบตางๆ เชนเดียวกันแตใหคาถวงน้ําหนักแตละองคประกอบ
เทากัน สําหรับการพัฒนาดัชนีการพัฒนามนุษย (Human Development Index –HDI) ขององคการพัฒนาแหง
สหประชาชาติ (UNDP) ใชทั้งสองแบบ (Irala and Gil 1999)
สําหรับวิธีการที่สอง ซึ่งเปนการใชคําถามเดียว สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ไดศึกษาถึง
ความอยูดีมีสุขของครอบครัว โดยสอบถามถึงระดับความสุข ตั้งแตระดับ 1-10 (สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว 2548) สําหรับโลกตะวันตกใหความสําคัญกับคําถามเดียว (Hird 2003; World Data Base of Happiness:
http:///www.eur.nl/fsw/happiness/) โดยมีระดับความสุขตางกันออกไปตั้งแต 4 ถึง 5 ระดับ และ 0-10. สําหรับคําถาม
เดียว เชน เมื่อพิจารณาจากทุกสิ่งทุกอยางรวมกัน ทานมีความรูสึกพอใจในชีวิตอยางไรในปจจุบัน (How satisfied are
you with your life, all things considered? ) คําตอบมี 4 ระดับ ตั้งแต พอใจมาก จนถึงไมพอใจเลย (Kohler et al
2005)
ในการศึกษาครั้งนี้ การวัดความสุขไดใชคําถามเดียว คือ “ ตอนนี้ทานมีความรูสึกอยางไร” ไมมีคําที่มี
ความหมายในเชิงบวก เชน พอใจ หรือ ความสุข ในคําถาม เพราะทุกคนมีความทุกขและความสุข สุขมากคือทุกขนอย
โดยใหผูตอบสัมภาษณมองภาพยิ้ม คําตอบมีระดับ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 และ 10 โดยที่ 0 หมายถึง มีความทุกข
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มากที่สุด 5 หมายถึง ไมสุขไมทุกข 10 หมายถึง มีความสุขมากที่สุด และในคําถามถัดไป ถามวา “สาเหตุที่ทานตอบ
คําถามตามขอ (ระดับความสุข) เพราะอะไร” โดยตอบได 3 คําตอบเปนปลายเปดเรียงตามระดับความสําคัญ
นอกจากนี้ยังมีคําถามในชุดความสุขอีกสองคําถามเกี่ยวกับความรูสึกในอนาคต คือ “ ในอนาคตตอไปขางหนา
ทานคิดวาทานจะมีความรูสึกอยางไร” คําตอบเหมือนกับความรูสึกในปจจุบัน และคําถามเกี่ยวกับความมั่นใจตอ
ความรูสึกนั้นวาจะเกิดขึ้นจริงในอนาคต
ปจจัยที่สงผลตอความสุข
ในงานวิจัยความสุขของผูสูงอายุพบวา ปจจัยที่มีผลตอความสุข ไดแก สถานะทางสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม
การเกื้อหนุนทางสังคมหรือการมีเครือขายทางสังคม (Pinquart and Soren 2000) และปจจัยทางดานครอบครัว แตตัว
แปรเฉพาะเรื่องมีความแตกตางกันบาง เชน ผูสูงอายุที่มีฐานะทางการเงินพอเพียง มีโรคเรื้อรังนอย และไดรับความ
เกื้อหนุนทางสังคมมากกวามีความรูสึกหดหูนอยกวา (Chi 1995) การมีญาติพี่นองมาก มีการศึกษามากกวา มีรายได
มากกวา มีความพอใจในรูปแบบการอยูอาศัย มีสวนรวมในกิจกรรมทางศาสนา มีความสัมพันธทางบวก อยางมี
นัยสําคัญตอความพอใจในชีวิต (Ho et al 1995 ) แตบางการศึกษาพบวา รายไดเทานั้นที่เปนปจจัยสําคัญตอความสุข
ของผูสูงอายุ (Li 1995) หรือพบวาสภาพแวดลอมในครอบครัว และสุขภาพ เปนปจจัยสําคัญ ( Meng and Xiang 1997)
และการไดรับบํานาญ การดูแลสุขภาพ ขนาดของครอบครัวและรูปแบบการอยูอาศัย เปนปจจัยสําคัญตอความสุขใจใน
ชีวิต (Pei and Pillai 1999)
ความสุขทางใจของผูสูงอายุมีความแตกตางกันไปตามวัฒนธรรม ในสังคมตะวันตกซึ่งเปนสังคมแบบปจเจกชน
นิยม (Individualistic Society) ความสุขของผูสูงอายุขึ้นอยูกับ การพึ่งพาตนเองได การควบคุมสถานการณ การพัฒนาตน
ความพึงพอใจในชีวิต การมีจุดมุงหมายในชีวิต และการยอบรับตนเอง (Ryff 1989) สําหรับความสุขของผูสูงอายุไทย ซึ่ง
อยูในรูปแบบสังคมตะวันออกที่มีลักษณะสังคมรวมหมู (Collective Society) เนนการพึ่งพาอาศัยกัน พบวาผูสูงอายุไทยมี
แนวคิดเกี่ยวกับความสุขใน 5 มิติ คือ 1)ความสามัคคีปรองดอง ของครอบครัวและเพื่อนบาน 2) การพึ่งพาอาศัยกันและ
กันระหวางผูสูงอายุและลูกหลาน รวมถึง เพื่อนบาน และชุมชน 3) ความสงบสุขและการยอมรับ หรือการทําใจใหมี
ความสุข ซึ่งเปนผลมาจากศาสนา 4) การไดรับความเคารพ นับถือ และ 5) ความเบิกบาน การทํากิจกรรมรวมกับเพื่อนวัย
เดียวกัน การไปวัด (จิราพร และคณะ 2543; Ingersoll-Dayton et al. 2004)
แหลงขอมูล
บทความนี้ใชขอมูลจากโครงการวิจัยบูรณาการเพื่อแกปญหาความยากจนอยางมีสวนรวมในภาคตะวันตก: การ
พัฒนาตัวชี้วัดความสุข ในจังหวัดชัยนาท พ. ศ. 2548 ซึ่งเปนการสํารวจโดยมีการเลือกตัวอยางแบบ Stratified two stage
sampling โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ เพื่อใหเปนตัวแทนในระดับจังหวัดได มีครัวเรือนที่ตกเปนตัวอยางทั้งสิ้น 1,440
ครัวเรือน ประชากรอายุ 55 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 28.8 ของประชากรทั้งหมด ในการศึกษาเรื่องความสุข เลือกฉพาะ
ผูตอบคําถามเองเทานั้น (รอยละ 90.4) ทําใหเหลือประชากรอายุ 55ปขึ้นไปจํานวน 1,036 คน เนื่องจากมีการเอนเอียง
ในคําตอบของผูสูงอายุวัยปลายมากกวา 80 ปขึ้นไป5 ดังนั้นจึงใช เฉพาะขอมูลผูสูงอายุ 55-80 ป จํานวน 986 คน และ
ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ ขัอมูลที่ใชเปนคาที่ไดถวงน้ําหนักแลว
5

เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของความสุขจําแนกตามอายุ พบวามีความแปรปรวนในชวงชีวิตวัยปลายสูง ทั้งสองดานทั้งทุกขมากที่สุก และมี
ความสุขมากมากที่สุด ซึ่งนาจะเกิดจากการเอนเอียงจากการคัดสรร ถึงแมวาขอมูลที่ใชเปนขอมูลที่ตอบเองเทานั้น แตผูสูงอายุในวัยปลายที่ที
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ในการศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอระดับความสุขของผูสูงอายุ ใชการวิเคราะหแบบถดถอยเชิงซอน (Multiple regression
analysis) ตัวแปรตามคือระดับของความสุข ซึ่งเปนตัวแปรตอเนื่อง ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย อายุ เพศ หนี้สิน
ครอบครัว สุขภาพ สภาวะแวดลอมทางสังคม ทรัพยสินที่มีอยู และความรูสึกพอเพียง โดยที่อายุเปนตัวแปรตอเนื่อง
สวนตัวแปรอื่นๆ เปน dummy variable
ผูสูงอายุในจังหวัคชัยนาทและความสุข
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยของความสุข จําแนกตามตัวแปรที่ใชในสมการถดถอยเชิงซอน พบวาคาเฉลี่ยความสุข
ของทุกตัวแปรอยูระหวาง 4.8 – 7.0 โดยที่คาเฉลี่ยในภาพรวมของประชากรอายุ 55-80 ป มีคา 5.7 ซึ่งอาจแสดงถึง
อิทธิพลของศาสนาพุทธเกี่ยวกับการเดินทางสายกลางไมสุดขั้วไปทางใดทางหนึ่งของคนไทย
ตาราง 1: การกระจายรอยละ คาเฉลี่ยความสุข คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ จํานวน
จําแนกตามลักษณะของประชากรอายุ 55-80 ป (N=986)
ลักษณะของประชากร
รอยละ
คาเฉลี่ย
คาเบื่ยงเบน
ความสุข
มาตรฐาน
อายุ
55-59
60-64
65-69
70-74
75-80
เพศ
ชาย
หญิง
การมีหนี้สิน
ไมกู
กู และไมคิดวาเปนภาระ
กู เปนภาระหนักพอสมควร
กู และภาระหนัก/หนักมาก
ครอบครัว
อยูกับบุตร/และญาติ/และคนอืน่ ๆที่ไมใชญาติ
กับูคูสมรส/และญาติ/และคนอืน่ ๆที่ไมใชญาติ
อยูคนเดียว
อยูกับคนอืน่ ที่ไมใชญาติ
สุขภาพ
ไดทุกกิจกรรม
พอทําไดอยางนอย 1 กิจกรรม
ทําไมไดเลยอยางนอย 1 กิจกรรม
สภาวะแวดลอมทางสังคม
ดี
ปานกลาง

จํานวน

29.2
19.8
22.6
14.6
13.8

5.8
5.6
5.7
5.5
5.6

2.026
1.939
1.966
1.910
2.166

288
195
223
144
136

41.2
58.8

5.8
5.5

1.909
2.051

406
580

68.6
9.3
13.2
8.9

5.7
5.9
5.6
4.8

2.034
1.802
1.677
2.169

676
92
130
87

32.3
44.7
13.1
9.9

5.8
5.6
5.7
5.2

1.835
2.008
2.231
2.090

319
440
130
97

65.0
12.0
23.0

5.9
5.4
5.2

1.939
1.918
2.103

641
118
227

34.5
48.4

6.1
5.6

2.047
1.810

341
477

ความสามารถตอบคําถามนี้เองได อาจเนื่องมาจากการใชคําถามนําของพนักงานสัมภาษณวา “สุขมากที่สุด” หรือ “ ทุกขมากที่สุด“ ดังนั้นใน
การวิเคราะหครั้งนี้จึงใชขอมูลของผูสงู อายุระหวาง 55-80 ป
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ต่ํา
17.1
4.9
2.154
168
การมีทรัพยสิน
มีเครื่องใชในครอบครอง (4อยาง)
2.2
7.0
2.046
21
มีเครื่องใชในครอบครอง (3 อยาง)
7.2
6.5
1.704
71
มีเครื่องใชในครอบครอง (2 อยาง)
18.4
6.2
1.881
182
มีเครื่องใชในครอบครอง (1 อยาง)
24.9
5.8
1.879
246
ไมมีเครื่องใชในครอบครอง
47.2
5.2
2.011
465
ความพอเพียง (ความยากจนเชิงเปรียบเทียบ)
ไมยากจน
45.7
6.4
1.931
451
ยากจนพอ ๆ กับเพื่อนบาน
26.1
5.5
1.710
257
ยากจนกวาเพื่อนบาน
28.2
4.6
1.861
278
100.0
5.7
1.997
986
รวม
หมายเหตุ: สภาวะแวดลอมทางสังคม หมายถึง ความเห็นที่เกีย่ วกับ/ ความรูจักกัน/ ความรวมมือชวยเหลือกัน/ ความไวเนือ้ เชือ่ ใจกัน/ ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิ ในชุมชนหรือละแวกบานที่อยูอาศัย
เครื่องใชในครอบครอง 4 อยางประกอบดวยอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ เครื่องเสียง / เครื่องซักผา/ เครื่องปรับอากาศ / รถกระบะ
หรือ รถเกง

ผูสูงอายุ 55-80 ป เปนหญิงมากกวาชาย สัดสวนของหญิงคิดเปนรอยละ 58 สําหรับภาวะหนี้สินนั้น พิจารณา
จากภาวะหนี้สินในรอบปที่ผานมา พบวาประมาณรอยละ 69 ไมกูเงิน ประมาณรอยละ 9 ถึงแมจะกูเงินแตไมคิดวาเปน
ภาระ ในขณะที่ รอยละ 13 กูเงินและคิดวาเปนภาระพอสมควร อีกประมาณรอยละ 9 กูเงินและเปนภาระหนักมาก
คาเฉลี่ยของความสุขสูงใกลเคียงกันในกลุมที่ไมกูเงิน และถึงแมจะกูเงินแตไมคิดวาเปนภาระ และผูที่กูเงินและคิดวาเปน
ภาระพอสมควร ในขณะที่ผูที่กูเงินและคิดวาเปนภาระหนักมากมีความสุขนอยกวากลุมที่กลาวมาแลวมาก และต่ํากวา
ระดับมาตรฐานเฉลี่ย (4.8)
สําหรับในดานครอบครัวของกลุมประชากรที่ใชศึกษานั้น ประมาณรอยละ 32 มีบุตรอยูดวย และอาจจะมีคูสมรส
หรือญาติอื่นๆอยูดวย รอยละ 45 อยูกับคูสมรสและอาจมีญาติอื่นๆดวย (ยกเวนบุตร) ที่เหลืออยูคนเดียว (รอยละ 13) หรือ
อยูกับคนอื่นที่ไมใชญาติ (รอยละ 10)ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน คาเฉลี่ยของความสุขสูงที่สุดเปนไปตามความคาดหมาย
คือ ผูสูงอายุที่อยูกับบุตรมีคาเฉลี่ยความสุขสูงที่สุด แตใกลเคียงกับผูสูงอายุที่อยูกับญาติ (อาจมีคูสมรส แตไมมีลูกอยู
ดวย) หรืออยูคนเดียว แตจะมีความสุขนอยกวามาก ถาอยูกับ “ คนอื่น ” ที่ไมใชญาติ
ประชากรสวนใหญมีสถานะสุขภาพดี สถานะสุขภาพประเมินจากการทํากิจกรรมในชีวิตประจําวัน 5 อยาง
ไดแก การลุกนั่งยองๆ การยกของหนักประมาณ 5 กิโลกรัม เดินระยะทาง 1 กิโลเมตร เดินขึ้นบันได 2-3 ขั้น เดินทางโดย
ขึ้นรถหรือลงเรือคนเดียว ถาทํากิจกรรมทั้ง 5 อยางไดเองโดยไมมิความลําบาก ถือวามีสุขภาพดี คิดเปนรัอยละ 65 ถาทํา
กิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งพอไดบาง ไมตองมีคนชวย แตมีความลําบาก ถือวามีสุขภาพปานกลาง (รอยละ 12) ถาไม
สามารถทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งไดดวยดวยตนเอง ตองมีคนชวย ถือวามีสุขภาพไมดี (รอยละ 23) ผูสูงอายุที่มี
สุขภาพดีที่สุดมีความสุขมากที่สุด
ประชากรสวนใหญอยูในสภาวะแวดลอมทางสังคมดีพอประมาณ สภาวะแวดลอมทางสังคมในชุมชนพิจารณา
จากความเห็นเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมในชุมชนหรือละแวกบานที่อยูอาศัย ไดแก ความรูจักกัน ความรวมมือชวยเหลือกัน
ในชุมชน ความไวเนื้อเชื่อใจกันระหวางเพื่อนบาน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ถามีองคประกอบเหลานี้ดี จัดวา
ประชากรอยูในสภาวะแวดลอมทางสังคมที่ดี คิดเปนรอยละ 35 สภาวะแวดลอมทางสังคมดีพอประมาณ (รอยละ 48) คือ
มีความรวมมือชวยเหลือกันในชุมชนบาง มีความไวเนื้อเชื่อใจกันระหวางเพื่อนบานพอสมควร ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินมีพอประมาณ สภาวะแวดลอมในชุมชนที่ตางคนตางอยู มีความกังวลมากในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและ
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ทรัพยสิน คิดเปนรอยละ 17 คาเฉลี่ยของความสุขสูงที่สุดเปนไปตามความคาดหมาย คือ ผูสูงอายุที่อยูในสภาวะแวดลอม
ทางสังคมที่ดี
การศึกษาครั้งนี้ตัวแปรฐานะทางเศรษฐกิจ ไดแก การมีเครื่องใชในครอบครอง 4 อยาง คือ เครื่องเสียง เครื่องซัก
ผา เครื่องปรับอากาศ และ รถบรรทุกเล็ก/รถกระบะ/รถตู/รถเกง พบวาเกือบครึ่งหนึ่งไมมีของใชดังกลาวเลย รอยละ 25 มี
เพียง 1 อยาง มีเพียงรอยละ 2 เทานั้นที่มี ครบทั้ง 4 อยาง ความสุขมีความสัมพันธในทางบวกกับฐานะอยางชัดเจน โดยที่
ผูที่มีเครื่องใชในครอบครองครบทั้ง 4 อยางมีคาความสุขโดยเฉลี่ยสูงที่สุด ถึง 7 จากคะแนนเต็ม 10
สําหรับความพอเพียง ใชขอมูลในเชิงเปรียบเทียบความรูสึกเกี่ยวกับฐานะของตนเองกับเพื่อนบาน พบวา รอยละ
46 คิดวาตนเองไมยากจน ประชากรที่คิดวาตนเองยากจนพอๆกับเพื่อนบาน และยากจนมากกวาเพื่อนบานมี สัดสวน
ใกลเคียงกัน ประมาณรอยละ 26 และ 28 ตามลําดับ และผูที่คิดวาตนเองไมยากจนเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบานมี
คาเฉลี่ยความสุขสูงที่สุด โดยมีความสัมพันธในทางบวกอยางชัดเจนเชนเดียวกัน
การขาดความพอเพียง ขาดความพอใจ หรือ ความพอดี อาจนําไปสูภาวะที่ไมมีความสุขได เชน คนที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจเทาเทียมกัน บางคนอาจจะมีความสุขมาก สุขนอย หรือมีความทุกข ดวยความที่ไมมีความพอเพียง มีความ
อยากไดเพิ่มมากขึ้น ตารางที่ 2 แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาผูที่มีฐานะเทากันแตมีระดับความสุขไมเทากันดังกลาวมาแลว
ขางตน ผูที่มีฐานะยากจนที่สุดถาพิจารณาจากการที่ไมมีของใชในครอบครองเลย มีระดับความรูสึกแตกตางกันไป มีทั้ง
ทุกขมากที่สุด และมีความสุขมากที่สุดดวยเหมือนกัน หรือผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีที่สุดก็มีระดับความสุขแตกตางกันไป
โดยที่โดยเฉลี่ยแลวผูที่มีฐานะดีกวามีความสุขมากกวา เปนที่นาสังเกตวา ผูที่ไดคะแนน “0” หรือ “ มีความทุกขมากที่สุด”
เปนกลุมที่ไมมีของใชในครอบครองเลย หรือมีเพียงหนึ่งอยางเทานั้น ในขณะที่กลุมที่มีของใชในครอบครองทั้งสี่อยาง “มี
ความสุขที่สุด” หรือไดคะแนน “ 10” มีถึงรอยละ 9
ตาราง 2: การกระจายรอยละของผูสูงอายุ จําแนกตามระดับความสุข
และการมีของใชในครอบครอง
การมีของใชในครอบครอง
ระดับความสุข
ไมมี
1 อยาง
2 อยาง
3 อยาง
4 อยาง
0 มีความทุกขมากที่สุด
3.2
1.6
0.0
0.0
0.0
1-2
5.6
2.0
1.6
0.0
4.5
3-4
13.7
8.1
7.1
5.6
0.0
5 ไมสุขไมทุกข
49.1
46.3
39.6
36.1
13.6
6-7
16.7
22.4
25.3
26.4
36.4
8-9
7.3
14.6
20.3
29.2
36.4
10 มีความสุขมากที่สุด
4.3
4.9
6.0
2.8
9.1
รวม
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
หมายเหตู: เครื่องใชในครอบครอง 4 อยางประกอบดวยอยางใดอยางหนึง่ ดังตอไปนี้ เครื่องเสียง / เครื่องซักผา /
เครื่องปรับอากาศ/ รถกระบะ หรือ รถเกง

รวม
1.9
3.5
10.2
44.9
20.9
13.8
4.8
100.0

ผลการวิเคราะหแบบถดถอยเชิงซอน
การศึกษาปจจัยที่มีผลตอระดับความสุข โดยการวิเคราะหแบบถดถอยเชิงซอนประกอบดวย แบบจําลอง 7 แบบ
แบบจําลองที่ 1 ประกอบดวยตัวแปรทางดานประชากร คือ อายุ และ เพศ แบบจําลองที่ 2-7 การเพิ่มตัวแปรในแตละ
แบบจําลอง เรียงลําดับตามความสําคัญของเหตุผลที่ตอบระดับของความความรูสึก ณ ปจจุบัน ไดแก ทางดานเศรษฐกิจ
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(การมีหนี้สิน) ครอบครัว สุขภาพ สภาวะแวดลอมทางสังคม การมีทรัพยสิน และความพอเพียง เพื่อวิเคราะหความ
เปลี่ยนแปลงของระดับความสุขเมื่อเพิ่มองคประกอบแตละองคประกอบ โดยพิจารณาคาเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์การ
ตัดสินใจ (R2) ของแตละแบบจําลอง
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ตารางที่ 3: ความถดถอยเชิงซอน (Multiple regression analysis) ของระดับความสุขของประชากรอายุ 55-80 ป (N=986)
แบบจําลอง แบบจําลอง แบบจําลอง แบบจําลอง แบบจําลอง
1
2
3
4
5
ตัวแปร
β
β
β
β
β
5.930
5.544
5.359
4.030
3.479
คาคงที่
ns
ns
ns
ns
-0.006
-0.013
-0.016
-0.001
-0.002 ns
อายุ
เพศ
0.271
0.260
0.244 ns
0.079 ns
0.053 ns
ชาย
หญิง #
การมีหนี้สิน
0.949
0.951
0.926
0.881
ไมกูยืมเงิน
1.021
1.031
0.972
0.846
กูเงินและไมคด
ิ วาเปนภาระ
0.737
0.731
0.666
0.628
กูเงินและเปนภาระหนักพอสมควร
กูเงินและเปนภาระหนักมาก #
ครอบครัว
0.568
0.550
0.575
อยูกับบุตร/และญาติ/และคนอืน
่ ๆที่ไมใชญาติ
0.301 ns
0.292 ns
0.315 ns
กับูคูสมรส/และญาติ/และคนอืน
่ ๆที่ไมใชญาติ
0.457 ns
0.430 ns
0.493 ns
อยูคนเดียว
อยูกับคนอื่นที่ไมใชญาติ#
สุขภาพ
0.695
0.628
ทําไดทุกกิจกรรม
พอทําไดอยางนอย 1 กิจกรรม
0.180 ns
0.141 ns
ทําไมไดเลยอยางนอย 1 กิจกรรม#
สภาวะแวดลอมทางสังคม
1.119
ดี
0.602
ปานกลาง
ต่ํา#
การมีทรัพยสน
ิ
เครื่องใชในครอบครอง (4 อยาง)
เครื่องใชในครอบครอง (3 อยาง)
เครื่องใชในครอบครอง (2 อยาง)
เครื่องใชในครอบครอง (1 อยาง)
ไมมีเครื่องใชในครอบครอง#
ความพอเพียง (ความยากจนเชิงเปรียบเทียบ)
ความรูสึกไมยากจน
ความรูสึกยากจนพอ ๆ กับเพื่อนบาน
ความรูสึกยากจนกวาเพื่อนบาน#
สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R 2)
Adjusted R2

0.005
0.003

0.023
0.018

0.03
0.02

0.05
0.04

0.09
0.08

แบบจําลอง
6
2.450
0.010
0.026

ns

ns

แบบจําลอง
7
β
2.507
0.007
0.004

0.822
0.714
0.599

0.551
0.313
0.519

0.647
0.212
0.210

0.127
0.125
0.613

0.572
0.138

ns
ns

ns

0.445
0.036

1.148
0.627

0.942
0.472

1.845
1.232
1.121
0.628

1.202
0.819
0.762
0.289

1.447
0.767

0.14
0.13

0.22
0.21

8

ns

ns

ns

ns
ns

ns

ns

หมายเหตุ: สภาวะแวดลอมทางสังคม หมายถึง ความเห็นที่เกี่ยวกับ ความรูจักกัน/ ความรวมมือชวยเหลือกัน/ ความ
ไวเนื้อเชื่อใจกัน/ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ในชุมชนหรือละแวกบานที่อยูอาศัย เครื่องใชในครอบครอง 4 อยาง
ประกอบดวยอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ เครื่องเสียง เครื่องซักผา เครื่องปรับอากาศ รถกระบะ หรือ รถเกง ตัวแปรทุก
ตัวมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวน ns # หมายถึง ตัวแปรอางอิง (Reference group)
อายุและเพศไมมีนัยสําคัญทางสถิติตอความสุขของผูสูงอายุ ปจจัยที่สงผลตอความสุขของผูสูงอายุเปนไปตาม
ความคาดหมาย คือ ปจจัยทางเศรษฐกิจ ครอบครัว สุขภาพ สภาวะแวดลอมทางสังคม และจิตใจมีอิทธิพลตอระดับ
ความสุข โดยที่ปจจัยทางดานจิตใจ ความพอเพียง หรือความพอใจในฐานะทางเศรษฐกิจของตนเอง มีความสําคัญมาก
ที่สุด เมิ่อพิจารณาคาเปรียบเทียบสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ
ผูที่ไมกูยืมเงิน และผูที่กูยืมเงินและคิดวาเปนภาระหนักพอสมควรมีความสุขมากกวาผูที่กูยืมเงินและคิดวาเปน
ภาระหนักมาก ทางดานครอบครัวนั้น ผูสูงอายุที่อยูกับบุตร หรือผูสูงอายุที่อยูคนเดียวมีความสุขมากกวาผูที่อยูกับคนอื่นๆ
ที่ไมใชญาติ ทางดานสุขภาพนั้น ผูสูงอายุที่มีสุขภาพดีมีความสุขมากกวาผูที่มีสุขภาพไมดีไมสามารถชวยเหลือตัวเองไดดี
ในการดํารงชีวิตประจําวัน
ผูสูงอายุที่รูสึกวาตนเองอยูในสภาวะแวดลอมที่มีความไวเนื้อเชื่อใจกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีความสุขมากกวาชุมชนที่มีลักษณะที่ดอยกวา โดยผูที่มีทรัพยสินมากที่สุด (วัดจากการมี
ทรัพยสินในครอบครอง 4 อยางคือ เครื่องเสียง เครื่องซักผา เครื่องปรับอากาศ รถกระบะ หรือ รถเกง) มีความสุขมาก
ที่สุด และมีความสุขรองลงไปสําหรับผูที่มีทรัพยสินนอยกวาตามลําดับ
สําหรับตัวแปรทางดานความพอเพียงนั้น พบวาเมื่อฐานะทางเศรษฐกิจคงที่หรือเทาเทียมกัน ไมวาจะวัดจาก
ภาวะหนี้สิน หรือ การมีทรัพยสิน ผูที่รูสกึ วาตนเองยากจนกวาเพื่อนบานมีความสุขนอยที่สุด ผูที่รูสึกวาตนเองไมยากจนมี
ความสุขมากที่สุด ผูที่รูสึกวาตัวเองยากจนพอ ๆ กับเพื่อนบานมีความสุขรองลงไป
การเปลี่ยนแปลงของสัมประสิทธิ์การตัดสินใจของแบบจําลองสุดทายที่เพิ่มตัวแปรเกี่ยวกับความพอเพียง มาก
ที่สุด คือ . 8 รองลงไปแตมีความใกลเคียงกันคือแบบจําลองที่ 6 ที่เพิ่มตัวแปรเกี่ยวกับการมีทรัพยสิน (เปลี่ยนแปลง .5)
ในขณะที่แบบจําลองอื่นเปลี่ยนเพียง .01-.04 เทานั้น แสดงใหเห็นความสําคัญที่มากที่สุดของตัวแปรกลุมดังกลาวในการ
อธิบายระดับของความสุขของผูสูงอายุ
สรุปและอภิปราย: ความสุขบนความพอเพียง
จากงานวิจัยชิ้นนี้พบวา ความสุขเปนสิ่งที่วัดไดในเชิงปริมาณ และระดับของความสุขขึ้นอยูกับปจจัยภายนอก
และปจจัยภายใน ปจจัยภายนอก ซึ่งไมใชตัวเงินอยางเดียว ประกอบดวย การไมมีหนี้สิน/มีหนี้สินแตไมเปนภาระ การมี
ทรัพยสินไวในครอบครอง การมีครอบครัวอบอุน ไดอยูกับลูก การมีสุขภาพดี การอยูในชุมชุนที่มีความไวเนื้อเชื่อใจกัน
ชวยเหลือกัน และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เห็นไดชัดถึงมิติดานจริยธรรมของการอยูรวมกันและเอื้ออาทรซึ่ง
กันและกัน ถึงแมวาการศึกษาครั้งนี้จะเปนการวิเคราะหระดับบุคคล แตผลลัพธไดสะทอนใหเห็นถึงความสําคัญในระดับ
ครอบครัว เพื่อนบานและชุมชนดวย ซึ่งปจจัยภายนอกนี้อาจทําใหเกิดขึ้นไดงายกวาความสุขที่มาจากภายในจิตใจของ
ตนเอง หรือความสามารถในการ “ทําใจ” ใหเกิด ความรูสึกพอเพียง พอใจในสิ่งที่ตนเองมี พบวาเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดที่
ทําใหผูสูงอายุมีความสุขมากหรือนอยในการศึกษาครั้งนี้
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นอกจากนี้ยังพบวา ผูสูงอายุมีมุมมอง หรือทัศนคติในทางบวกตอชีวิตในอนาคตในทุกอายุ ดังเห็นไดจาก
คาเฉลี่ยความสุขในอนาคตที่สูงกวาคาเฉลี่ยความสุขในปจจุบัน (รูป 1) และมีความมั่นใจมาก (รอยละ 38) มั่นใจปาน
กลาง (รอยละ 45) ตอความรูสึกดังกลาว
รูป 1 คาเฉลี่ยความสุขในปจจุบัน และอนาคต
10
9

คาเฉลื่ยความสุข

8
7
6
5
4
3
2

ปจจุบัน

1

อนาคต

0
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 อายุ

ปจจัยทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาหนี้สิน (จากคําถามปลายเปด) เปนปจจัยที่ผูสูงอายุสวนใหญตอบ
วา มีความสําคัญเปนลําดับแรกตอระดับความสุข ความยากจนทําให เกิดความทุกข การวัดความยากจนทําไดหลายแบบ
เชนการวัดจากรายได หรือการมีหนี้สิน แตที่ตรงกับใจชาวบานมากที่สุดคือ ความยากจนเชิงเปรียบเทียบ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งสังคมที่มีความเหลื่อมล้ําต่ําสูงอยางชัดเจน (สมชัย จิตสุชน 2544) ในงานวิจัยชิ้นนี้แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวาผูสูงอายุ
ที่ตอบวาไมยากจนเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบานถึงแมจะมีฐานะเทาเทียมกับเพื่อนบาน มีความสุขมากที่สุด และจาก
ขอมูลการสํารวจเดียวกันนี้พบวาเกือบทุกคน (รอยละ 99.7) ตอบวาที่มีความรูสึกเชนนั้นเพราะมีความพอเพียงและสมถะ
ความรูสึกพอเพียง เปนปจจัยภายในจิตใจ ที่ไมจําเปนตองพึ่งพาผูอื่น หรือนโยบายใดๆ จากภาครัฐ ดังนั้น ผูสูงอายุควรจะ
ฝกจิตใหมีความพอเพียง และมีความคาดหวังตอชีวิตในอนาคตในทางบวก จะมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีในบั้นปลาย
ชีวิต และจะไมตายในขณะที่ยังมีชีวิตอยู
เอกสารอางอิง
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ผลกระทบของการเสียชีวิตของบุตรตอความมั่นคงของชีวิตสมรสของคนไทย
อภิชาติ จํารัสฤทธิรงค 1
ธอมัส แบลร2
ปทมา วาพัฒนวงศ3
นําเรื่อง
ในบริบทของสังคมไทย ครอบครัวเปนหนวยที่สําคัญที่สุดของสังคมและเปนรากฐานสําคัญอยางยิ่งของ “ความ
มั่นคงของมนุษย” ครอบครัวที่ตองตอสูเพื่อความมั่นคงและชีวิตที่มีความสุขตามอัตภาพ อาจตองพบกับชะตากรรมของ
การศูนยเสียครั้งใหญ ๆ หลายครั้งก็เปนได การสูญเสียสมาชิกในครอบครัวเปนเรื่องใหญเรื่องหนึ่งที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได
ซึ่งอาจเกิดจากการเสียชีวิตของสมาชิก และการลมเหลวของชีวิตสมรส ซึ่งนําไปสูการหยารางหรือแยกทางกัน โดยทั่วไป
สังคมมักมุงหวังที่จะรักษาความมั่นคงของมนุษยไวใหถึงที่สุด ในสังคมแบบดั้งเดิมมีวิธีการและคานิยมที่ชวยใหครอบครัว
กลับมาเปนปกแผนใหมากที่สุด เมื่อการตายเกิดขึ้นก็จะมีพิธีกรรมใหครอบครัวหันมาสรางความแนนแฟนยิ่งขึ้น เมื่อมี
การหยาหรือแยกกันอยู บางสังคมก็อาจมีคานิยมที่ไมขัดแยงกับการแตงงานใหม หรือบางแหงก็อาจมีคานิยมของการมี
คูครองไดหลายคน กลาวไดวาสังคมเหลานี้อาจจรรโลงคานิยมแบบสนับสนุนการเกิด (pro-natal) เพื่อแกไขปญหาการมี
บุตรยาก หรือการตายของทารกที่อาจมีระดับสูงในอดีต ยุทธศาสตรเพื่อการอยูรอดของครอบครัวเหลานี้ ชวยจรรโลงการ
เติบโตอยางตอเนื่องของประชากร ขณะเดียวกันก็เอื้อใหเกิดการอยูดีมีสุขของคนในสังคมทุก ๆ คนดวย
ถาเคราะหซ้ํากรรมซัดมีอยูจริง หรือที่ฝรั่งเขาวาความโชครายไมไดมาครั้งเดียว (Misfortune never comes
singly) ชะตากรรมของการตายของบุตร และชะตากรรมของการแตกแยกของครอบครัวก็อาจมาพรอมกัน หรือในเวลา
ใกลเคียงกัน ชะตากรรมสองประการนี้มีความเกี่ยวของกันหรือไม เปนประเด็นปญหาที่บทความนี้ตองการศึกษาใหถอง
แทยิ่งขึ้น
ความเกี่ยวของกันดังกลาว เชื่อไดวาเกิดขึ้นจริงและเปนประเด็นทางสังคมซึ่งมีพื้นฐานมาจากหลักการดาน
จิตวิทยาของการสูญเสียและแตกแยก การศึกษาเรื่องนี้จากขอมูลขอเท็จจริงในประเทศไทย ยังไมไดมีการทํากันมากอน
อยางลึกซึ้ง และไมมีการใชขอมูลเชิงประจักษ และเชิงปริมาณที่มากพอในระดับประเทศมากอน
การเสียชีวิตของบุตรและผลกระทบตอความมั่นคงของชีวิตสมรส : สรุปรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การสูญเสียบุตรกอใหเกิดความเศราโศกมากที่สุดที่มนุษยจะประสบและไดติดตัวไปตลอดชีวิต (Katz,1983)
ความเศรานี้จะมากระทบกับชีวิตสมรสไดสองประการ ในทางบวก ความทุกขจากการตายของบุตร อาจทําใหครอบครัว
ชวยกันทํามาหากินมากขึ้น แนนแฟนยิ่งขึ้น สวนในทางลบ มันอาจทําใหเกิดความสั่นคลอน ความรูสึกผิด การโทษซึ่งกัน
และกัน รวมถึงความตองการบุตรทดแทน ซึ่งลวนแลวแตเปนอันตรายกับชีวิตสมรสทั้งสิ้น ความสัมพันธระหวางการ
สูญเสียบุตรที่สงผลตอการแตกแยกหรือแนนแฟนขึ้นของชีวิตสมรส
มีการทําวิจัยไวมากมายในภูมิภาคอเมริกาเหนือ
งานวิจัยเหลานี้สวนใหญเปนงานทางดานจิตวิทยา สังคมสงเคราะหศาสตร ศาสตรในการใหคําปรึกษาดานจิตวิทยาและ

1

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ประจําสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

2

ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ ประจําสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

3

ผูชวยศาสตราจารย ประจําสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

2
จิตวิญญาณ การพยาบาลศาสตร และแนวคิดเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาดานชีวิตสมรส งานเหลานี้เนนที่ความเศราโศก
ซึ่งเกิดขึ้นกับพอแมของบุตรที่ตาย (Marmer,1995)
Miller (2003) กลาววา เมื่อลูกตาย คือ ยามที่พอกับแมตองการกันและกันมากที่สุด แตปรากฏวา พอกับแม
กลับมักตองหางกันออกไปพรอมดวยการแยกตัว เปลาเปลี่ยวและเครียด และ Finkbeiner (1996) ชี้วาคูสมรสกลับ
ละเลยกันและกัน เพราะรูสึกวาตนสามารถดูแลเพียงตนเองไดเทานั้น ไมสามารถไปชวยกันและกันได
สวนผูมี
ประสบการณจริง ใหความเห็นวา ความเศราโศกเปนเรื่องทางใครทางมันที่ตองเดินไปเพียงลําพัง (Curtin, 2001)
มีการศึกษาจํานวนมากที่พบวา การหยาหรือแยกกัน เกิดขึ้นมากเปนปกติ เมื่อคูสมรสไดสูญเสียบุตรของตน
(Johansen,1988; Kachoyeanos and Selder, 1993; Levang ,1998; Sanders 1998; Schiff, 1977; Schwab, 1998)
ในการรวบรวมการศึกษาผลที่ครอบครัวประสบภาวะการเสียชีวิตของลูก Schiff (1977) ระบุวา รอยละ 90 ของคูสมรส
เริ่มมีปญหาครอบครัวหลังจากลูกตายไปไดเพียง 2-3 เดือน ขณะที่ Sanders (1998) สรุปวา รอยละ 75-90 ของการ
สมรสไดรับผลกระทบและเกิดปญหาครอบครัวที่รุนแรง หลังจากบุตรเสียชีวิตลง ในสถานการณดังกลาวนี้ มีผูศึกษา
พบวาทําใหเกิดการหยารางได รอยละ 24 – 70 เลยทีเดียว (Finkbeiner ,1996)
ในทางตรงขาม การศึกษาที่ไมไดมองภาพลบในรายงานของ “The Compassionate Friends” กลับเห็นวามี
เพียง รอยละ 12 เทานั้นที่ลงเอยดวยการหยาราง อีกรอยละ 72 ยังคงแตงงานอยูหลังจากบุตรเสียชีวิตลง การที่คูสมรสที่
มีบุตรเสียชีวิตหันมาพยายามรักษาชีวิตแตงงานของตนไว
เพราะเกรงจะมีปญหาเหมือนที่มีผูกลาวขานกันดังกลาว
ดังนั้น แมมีสัญญาณของปญหา คูสมรสก็พยายามแกไขดวยวิธีบําบัดดานจิตวิทยาสมัยใหม เพราะเปนวิธีที่มีการพัฒนา
มากในสังคมอเมริกาเหนือปจจุบัน (Hardt and Carrol ,1999)
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับประเทศไทย โครงการสมัยใหมที่เอื้ออํานวยใหเกิดความสมานฉันทในครอบครัว ยัง
ไมไดมีชัดเจนในเรื่องนี้เสียทีเดียว วัฒนธรรมเกา ๆ อาจมีบางที่คอยประสานครอบครัวใหอบอุนจากการเสียชีวิตของ
สมาชิกในครอบครัว แตวัฒนธรรมดังกลาวมีแนวโนมวาจะเจือจางลง วิธีการสมัยใหม ไมวาดานจิตวิทยาบําบัด หรือดาน
การรณรงครักษครอบครัว ยังไมมีแผนงานเฉพาะเจาะจงในการแกปญหาเชนนี้ การเขาใจถึงความสัมพันธระหวางการ
ตายของบุตร และความไมมั่นคงในชีวิตสมรส จึงควรคาแกการศึกษาอยางนอยเพื่อเปนการเริ่มตน ความเขาใจถึงผลของ
สถานการณของครอบครัวไทยที่มีลูกตาย ในกลุมประชากรตาง ๆ ไดแก ศาสนา หรือชาติพันธุ ก็อาจชี้ใหเห็นประเด็นทาง
สังคมและวัฒนธรรมใหชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในสังคมไทยขณะนี้ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ดวยระบบทุนนิยม การคา
เสรีและโลกาภิวัตน ระบบการเอื้ออาทรแกกันและกันที่ตองพัฒนาขึ้นใหม เพื่อปกปองครอบครัว จึงมีความจําเปนยิ่ง
การเสียชีวิตของบุตรและความมั่นคงของชีวิตสมรส: ขอคนพบจากสํามะโนประชากร
ในการสํารวจสํามะโนประชากรแตละครั้งนั้น
จะมีขอถามเกี่ยวกับสถานภาพสมรสของสมาชิกในครัวเรือน
รวมทั้งมีการถามเกี่ยวกับจํานวนบุตรเกิดรอดทั้งหมด และจํานวนบุตรที่ยังมีชีวิตของผูหญิงที่เคยสมรส จากคําถาม
ดังกลาว เราสามารถนํามาศึกษาจํานวนบุตรที่เสียชีวิตจําแนกตามสถานภาพสมรสได เชน เมื่อนําขอมูลรอยละ 20 ของสํา
มะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 มาวิเคราะห โดยศึกษาเฉพาะกลุมผูหญิงอายุ 15 – 59 ป ที่สมรส หยา และแยก
พบวา เมื่อเปรียบเทียบระหวางสถานภาพสมรส สัดสวนบุตรเสียชีวิตเมื่อเทียบกับบุตรเกิดรอดทั้งหมดของผูหญิงหยา แยก
สูงกวาของสตรีสมรส ไมวาจะมีบุตรเกิดรอดกี่คนก็ตาม นอกจากนั้นยังพบวา ยิ่งสตรีที่มีบุตรเกิดรอดจํานวนมาก ความ
แตกตางของสัดสวนบุตรเสียชีวิตระหวางสตรีสมรสกับสตรีที่หยา ยิ่งเห็นเดนชัดขึ้น (รูป 1)
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รูป 1: รอยละของบุตรเสียชีวิตจําแนกตามสถานภาพสมรสของสตรี
และจํานวนบุตรเกิดรอด (สํามะโนประชากร พ.ศ. 2543)
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เนื่องจากขอมูลจากสํามะโนประชากรมีลักษณะเปนขอมูลแบบตัดขวาง รายละเอียดที่เก็บบันทึกได คือ ขอมูล ณ
เวลาที่ทําการสัมภาษณ ความสัมพันธระหวางการเสียชีวิตของบุตรกับสถานภาพสมรสของสตรีจากขอมูลเชนนี้ จึงอาจ
เปนไปไดในสองทาง คือ เหตุการณการเสียชีวิตของบุตรเกิดขึ้นกอนเหตุการณการหยาราง หรือแยกกันอยูสตรีที่สมรส
ในทางกลับกัน ก็อาจเปนไปไดที่เหตุการณการหยารางหรือแยกกันอยูของสตรีที่สมรสเกิดขึ้นกอนการที่สตรีมีบุตรเสียชีวิต
ในที่นี้ คณะผูเขียนตองการศึกษาวา เมื่อมีการเสียชีวิตของบุตรนํามาสูการแตกแยกของชีวิตสมรสจริงหรือไม จึงเลือก
ศึกษาเฉพาะสตรีอายุ 30 – 34 ป กําลังสมรส หรือ หยา-แยก และมีบุตรเกิดรอดไมเกิน 2 คน เพราะเชื่อวาสตรีในวัยนี้มี
บุตรที่อายุไมมาก หากมีการตายของบุตรซึ่งโดยสวนใหญมักเกิดในชวงขวบปแรกของชีวิต หากสถานภาพสมรสของสตรี
เปนหยา-แยก ซึ่งมักเกิดภายหลังแตงงานมาหลายป ก็เปนไปไดที่การมีบุตรตายเกิดขึ้นกอนการหยา-แยกนั้น
วิธีการศึกษาวาเมื่อมีการเสียชีวิตของบุตรนํามาสูการหยา-แยก หรือไมนั้น จะใชการวิเคราะหตัวแปรหลายตัว
โดยมีจํานวนบุตรเกิดรอด สัดสวนบุตรเสียชีวิต อายุ และการศึกษา เปนตัวแปรอิสระ สวนการหยา-แยก เปนตัวแปรตาม
และทําการแยกวิเคราะหระหวางสตรีไทย สตรีเชื้อสายจีน สตรีที่นับถือศาสนาพุทธ สตรีมุสลิมใน 4 จังหวัดชายแดน
ภาคใต (ยะลา นราธิวาส ปตตานี และสตูล) สตรีมุสลิมนอกพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต และสตรีที่นับถือศาสนาคริสต
พบวา ระหวางสตรีไทยกับสตรีเชื้อสายจีน เมื่อสตรีเหลานี้มีอายุ การศึกษา และจํานวนบุตรเกิดรอดเหมือนกันหรือเทากัน
แลว สตรีไทยเมื่อมีสัดสวนบุตรเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจะมีโอกาสที่หยา-แยกเพิ่มขึ้นดวยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตไมพบ
เหตุการณเชนนี้ในสตรีเชื้อสายจีน นอกจากนั้น ระหวางสตรีที่นับถือศาสนาตาง ๆ พบวาโอกาสของการหยา-แยกเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อสตรีที่นับถือศาสนาพุทธและสตรีมุสลิมใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใตมีสัดสวนบุตรเสียชีวิต
เพิ่มขึ้น สําหรับสตรีมุสลิมทั่วไปและสตรีที่นับถือศาสนาคริสต การที่สัดสวนบุตรเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ไมมีนัยสําคัญทางสถิติกับ
โอกาสการหยา-แยก (ตาราง 1)
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กลาวโดยสรุป ขอมูลจากสํามะโนประชากรชี้วา การสูญเสียบุตรมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติตอ
การแตกแยกของชีวิตสมรส ทั้งนี้ในกลุมประชากรเชื้อชาติไทยและกลุมประชากรที่นับถือศาสนาพุทธ และอิสลามในสี่
จังหวัดภาคใต แตขอเท็จจริงยังไมยืนยันในกลุม ประชากรเชื้อสายจีน และกลุมประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามที่อยูนอก
สี่จังหวัดภาคใต และศาสนาคริสต ซึ่งประชากร 3 กลุมหลังนี้ อาจมีจํานวนไมมากพอในการศึกษาโดยขอมูลรอยละ 20 นี้
และ ควรเปนกรณีศึกษาในโอกาสตอไป
ตาราง 1: คาสัมประสิทธิ์การวิเคราะหถดถอยโลจิสติก (β) ของการมีบุตรเสียชีวิตกับการหยา-แยก
เชื้อสาย
ไทย

ศาสนา
จีน

พุทธ

อิสลาม
(4 จังหวัด
ชายแดนภาคใต)

อิสลาม
(ทั่วไป)

คริสต

-0.524***
49.716
0.641***
-0.543**

-0.810***
0.214**
0.041***
0.154***

-0.947***
0.701*
-0.013
-0.488***

-0.814***
-0.329
0.041**
-0.150***

-1.297***
-33.409
0.115***
-0.410***

ลักษณะ

-0.802***
สัดสวนบุตรเสียชีวิต 0.179**
อายุ
0.039***
การศึกษา
-0.153***
จํานวนบุตรเกิดรอด

***

ระดับนัยสําคัญ 0.01

**

ระดับนัยสําคัญ 0.05

*

ระดับนัยสําคัญ 0.10

อภิปรายสูองคความรูใหม เชิงสังคม และวัฒนธรรม
จากความสัมพันธเชิงประจักษที่ไดพิสูจนใหเห็นจากการใชขอมูลสํามะโนประชากร ซึ่งมีความครอบคลุมระดับ
ชาติ ขอที่ควรคํานึงที่ตามมากลับดูเหมือนจะมีคําถามมากกวาคําตอบ การเขาใจใหลึกซึ้งถึงผลกระทบของการศูนยเสีย
บุตรที่มีตอความไมมั่นคงของการสมรส ยังตองการการศึกษาเพิ่มเติมอีกมากมายที่รออยู โดยเฉพาะอยางยิ่ง อะไรคือ
กลไกสําคัญที่ทําใหการศูนยเสียบุตรมีผลรุนแรงไปจนถึงความแตกราวในคูสมรส ยังเปนปญหาที่ตองการการศึกษาเชิง
ประจักษเพิ่มเติม ตัวแปรกลางระหวางการศูนยเสียบุตรและความแตกราวในชีวิตสมรส คืออะไรบาง ปจจัยทางสังคมและ
วัฒนธรรมอะไรที่อยูเบื้องหลังพลังกระทบดังกลาว ควรไดนํามาอภิปรายและศึกษาตอไป
จากการศึกษาอิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวของดังกลาวนี้ ในอเมริกาเหนือ ตัวแปรแทรกกลางที่สําคัญคือ “ความเศรา
โศก” และ “วิธีจัดการกับความเศราโศก” Miller (2003) ไดรวบรวมงานวิจัยตาง ๆ และสรุปสาเหตุของผลกระทบ
ดังกลาวไววา การขาดความเขาใจซึ่งกันและกันของคูสมรส เรื่องความเศราโศกของแตละคนที่ไมเหมือนกัน ตลอดจน
กระบวนการแสดงออกของความเศราโศกที่ไมเหมือนกัน และวิธีการขจัดความทุกขโศกจากการตายของบุตรที่แตกตางกัน
ระหวางฝายชายและฝายหญิง ในประเด็นบทบาททางเพศมีสวนสําคัญยิ่งในการซ้ําเติมปญหาใหมากขึ้น ยิ่งไปกวานั้น
ความเปนพอแมเปนเรื่องยากอยูแลว
เมื่อลูกเสียชีวติ ลงยิ่งทําใหเกิดความไมมั่นคงในชีวิตและเกิดความกังวล
(Gudmundsdottir, 2000) จากการศึกษาพบวา ความเศราโศกเรื่องนี้กินเวลายาวนาน อยางนอย 2 ถึง 5 ป กวาความ
ทุกขอยางรุนแรงจะเริ่มเบาบางลง (Cole, 2000) ความเศราดังกลาวอาจทวีความรุนแรงขึ้นอีกในปที่ 3 หรือ 4
(Katz,1983) ความแตกตางของปฏิกิริยาของสามีและภรรยา สงผลอยางสําคัญตอรูปแบบและระยะเวลาของความเศรา
โศก และในการขจัดความเศราโศกที่กินเวลานานนี้ใหหมดไป
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ตัวอยางในเรื่องเหลานี้ Miller ไดมาจากการบอกเลาของคูสมรสเอง กลาวคือ ในมุมมองของสามีคิดวาตนเองไม
ควรแสดงความเศราโศกและควรคอยปกปองภรรยา แตจะมีความลําบากใจอยางยิ่งเมื่อเห็นภรรยามีความโศกเศราและ
ไมสามารถจะชวยเหลือภรรยาใหความเสียใจเบาบางลงได
สามีกลับมีความทุกขใจมากขึ้นไปอีกเมื่อไมสามารถจะ
เยียวยาความทุกขของภรรยาได แตมุมมองของภรรยากลับเปนตรงขาม ภรรยาจะมีความรูสึกโกรธที่สามีจะพยายาม
หลีกเลี่ยงความทุกขโศกเหลานั้น หรือพยายามปฏิเสธการแสดงออกของความเศรา ทั้งสองฝายจึงไมมีอารมณรวมหรือไม
อาจอยูเสนอคอยใหกําลังใจและความชวยเหลือใหกันและกันได เพราะไมสามารถสื่อสารกันไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวย
เหตุจากความแตกตางในบทบาทเพศของคนทั้งสอง ความระคายเคืองตอกันกับเหตุการณในอดีตจึงกอตัวขึ้นมาเรื่อย ๆ
นอกจากนั้น ความอึดอัดคับของใจที่กอตัวขึ้น ทําใหสามีเริ่มศูนยเสียความใกลชิดทางเพศกับภรรยา (loss of
sexual intimacy) และกลัวการถูกปฏิเสธทางเพศ (feeling of sexual rejection) สําหรับภรรยาเองหรือสามีก็ตามที่ยังมี
ความเศราโศกอยู ก็จะเห็นอีกฝายหนึ่งเปนเพียงผูเตือนความจํา (constant reminder) ใหนึกถึงบุตรที่ตายไปอยู
ตลอดเวลาเทานั้นเอง
ความเศราโศกที่แกไขยากและแกไขไดไมเหมือนกันนี้ มีความรุนแรงทวีคูณขึ้นไปอีกเมื่อถูกซอนดวยปญหา “การ
กลาวโทษตนเอง หรือการกลาวโทษซึ่งกันและกัน” บริบทของการเสียชีวิตของบุตรในลักษณะใดลักษณะหนึ่งกอใหเกิด
ความรูสึกของการศูนยเสียที่เลวรายแตกตางกัน (Brotherson, 2000) โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาบุตรตายเพราะความ
ผิดพลาดของคนใดคนหนึ่ง โดยมีความรูสึกผิดและการกลาวโทษกันเขามาเกี่ยวของดวย (Hardt and Carroll, 1999)
ความรูสึกผิด หรือการกลาวโทษตนเอง และการกลาวโทษกันและกันซึ่งอาจจะเปนจริงหรือคิดไปเองก็ตาม อาจ
ไมใชเรื่องทางจิตวิทยาเทานั้น แตเปนเรื่องคานิยม บทบาททางเพศ และเปนเรื่องของสังคมที่สําคัญดวย สังคมรอบขาง
อาจกดดันโดยตรงหรือโดยออมใหฝายใดฝายหนึ่งรับผิดชอบเปนพิเศษ
ผูหญิงอาจจะถูกคาดหวังจากสังคมใหเปน
ผูรับผิดชอบการตายของบุตรในวัยแรกเกิดมากกวาผูชาย เปนตน คานิยมที่ทําใหเกิดความรูสึกผิด อาจทําใหปญหาใน
การตอสูกับความทุกขโศกยากขึ้นไปอีก
พลังของสังคม อาจมีไดทั้งบวกและลบ ในการแกปญหาความทุกขโศกดังกลาว พลังในทางบวกไดแกการให
กําลังใจและชวยเหลือใหครอบครัวมีความแนนแฟนยิ่งขึ้น และลดความเศราโศกลง ขณะเดียวกัน พลังในทางลบก็อาจ
ซ้ําเติมความรูสึกผิดในการเลี้ยงดูแลบุตร
หรือกดดันใหมีการกลาวโทษกันวาฝายใดฝายหนึ่งมีความผิด หรือมีความ
รับผิดชอบ
ความกดดันเหลานี้อาจไมใชทางตรง
แตอาจเปนคานิยมดั้งเดิมที่กําหนดบทบาทของชายและหญิงไม
เหมือนกัน ไมวาเปนคานิยมดานวัฒนธรรม หรือดานศาสนาก็ตาม
จากขออภิปรายเหลานี้ เราอาจพิจารณากรอบการศึกษาไดตามรูป 2 การศึกษาผลกระทบของการเสียชีวิตของ
บุตรที่มีตอความแตกแยกในชีวิตสมรส ซึ่งจะนําไปสูความไมมั่นคงของชีวิตมนุษย จะมีผลไดโดยผานตัวแปรกลางสําคัญ
คือ ความรูสึกกลาวโทษตนเอง และการกลาวโทษกันและกันของคูสมรส ตามรูปแบบการศึกษานี้ การเกิดผลกระทบ
ดังกลาวมีความแตกตางกันในลักษณะสังคม วัฒนธรรม และศาสนาที่แตกตางกันดวย ในสังคมที่มีโครงสรางจริงจัง
ดังกลาวเปนลักษณะดั้งเดิม เครงครัด และอิงศาสนาสูง ถึงแมจะชวยบรรเทาความเศราโศกและชะตากรรมของคูสมรสได
โดยการใหความอบอุนและกําลังใจกับสมาชิกของครอบครัวไดเปนอยางดี
แตในขณะเดียวกันสังคมนี้ ก็จะมีความ
คาดหวังดานบทบาททางเพศ และการใหความสําคัญกับการเกิดสูง จึงมีคานิยมที่อาจเพิ่มการสํานึกผิดการกลาวโทษ
ตนเอง และการกลาวโทษกันและกันไดมาก นําไปสูความไมสําเร็จในการประคองชีวิตสมรสนั้นได กลาวคือ คานิยมได
กดดันใหเกิดความแตกแยกในชีวิตสมรสไดดวยเชนเดียวกัน
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รูป 2: กรอบการศึกษาผลกระทบของการเสียชีวิตของบุตรตอความแตกแยกในชีวิตสมรส
และความไมมั่นคงของชีวิตมนุษย
พลังดั้งเดิมจากสังคมรอบขางที่
สะทอนการเสียชีวิตของบุตร

ความเศราจากการ+
เสียชีวิตของบุตร

+
+

ความรูสึกสํานึกผิด
และการกลาวโทษกัน

-

+

ความแตกแยกใน
ชีวิตสมรส

-

ความมั่นคงของมนุษย

-

จิตวิทยาบําบัดสมัยใหม
ที่ควรพัฒนาขึ้น

ปจจุบันสังคมสมัยใหมไดใหความสําคัญกับปญหานี้อยางจริงจัง เพื่อแกไขความแตกแยกในครอบครัวดังกลาว
โลกสังคมตะวันตก ไดพัฒนาแนวทางและสถาบันดานจิตวิทยาบําบัด และการใหคําปรึกษาในครอบครัวในเรื่องเหลานี้ขึ้น
อยางมากมาย (Brownley, 2004) ประเด็นสําคัญและวิธีการของการพัฒนาการบําบัดดังกลาว ไดแก การสรางความ
ตั้งใจจริงของคูสมรสทั้งสองคนในการแกปญหารวมกัน การเปดรับความชวยเหลือจากครอบครัว ญาติพี่นองและเพื่อน
การเขาใจการแสดงออกของความเศราโศกของกันและกันที่อาจไมเหมือนกัน การจัดเวลาใหกันและกันทุกวันมากกวาการ
แยกกันอยูอยางเงียบและโดดเดี่ยว
การเขาใจความระคายเคืองที่อาจเกิดขึ้นไดและความพรอมจะขอโทษกันอยูเสมอ
การใหอภัยและไมกลาวโทษ ตลอดจนไมจมอยูกับความรูสึกผิดหรือกลาวโทษตนเองเปนเวลานาน การพบปะคูสมรสที่มี
ปญหาคลายกัน การเขาพบนักจิตวิทยาบําบัดหรือผูใหคําปรึกษา การสวดมนตตามหลักศาสนา การประกอบพิธีกรรม
ใหกับบุตรที่เสียชีวิตไป ซึ่งจะทําใหสามีมีโอกาสไดแสดงออกดวยการกระทํามากกวาการแสดงความเศราโศก ซึ่งเปน
ลักษณะธรรมชาติของสามีอยูแลว การอาสาตนเองและใชเวลาเพื่อผูอื่น และการสงเสริมใหมีการหัวเราะรวมกัน ซึ่งจะ
รักษาสมดุลยของความสัมพันธไดดีที่สุด
และโดยสรุปการสรางการสื่อสารตอกันระหวางสามีและภรรยาเปนสิ่งสําคัญ
ที่สุด (Schildaus, 1997)
การเริ่มนําวิธีการเหลานี้เขามาประยุกตในสังคมไทย มีความจําเปนอยางยิ่งและจะสําเร็จได ตองอาศัยขอมูลและ
ความรูในเรื่องนี้อยางรอบดานมากขึ้น การศึกษาในเรื่องนี้ตอไปอยางจริงจังจึงควรไดรับการสนับสนุน โดยเฉพาะการ
เรียนรูลักษณะสังคมไทยในกลุม เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมตาง ๆ กัน มีความจําเปนอยางมากในการที่จะทําให
แนวทางความชวยเหลือแกสังคมไทยกลุมตาง ๆ จะไดผลอยางเต็มที่ในทุกบริบท ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงของครอบครัว และ
ความมั่นคงของมนุษยในสังคมไทยทุกหมูกลุมจะไดรับการจรรโลงไวในที่สุด
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ฐานขอมูลการเสียชีวิตดวยโรคเอดส – การใชประโยชนและแนวโนมสถานการณทเี่ ปลีย่ นไป
วาสนา อิ่มเอม1
ฐานขอมูลการเสียชีวิตดวยโรคเอดสในประเทศไทยเชื่อมโยงกับรายงานการปวย โดยมีการจัดเก็บขอมูลทั่ว
ประเทศ ตามระบบการเฝาระวังโรคตั้งแตระยะเริ่มตนของการระบาด คือ ในป พ.ศ. 2527 เปนตนมาแลว แมวาการ
รายงานจะลาชา และไมครอบคลุม ทําใหฐานขอมูลไมทันสมัย และมีขอมูลต่ํากวาความเปนจริง แตขอมูลที่มีอยูก็สามารถ
นํามาใช ติดตามแนวโนม และสถานการณของการปวย การเสียชีวิต โดยการวิเคราะห แยกตาม เพศ อายุ อาชีพ ปจจัย
เสี่ยง และ ตามจังหวัดที่รายงานได ฐานขอมูลที่มีอยูนี้จะเปนประโยชนมากขึ้น ถาไดรับการปรับปรุงใหระบบรายงาน
ทันสมัยและครบถวน ซึ่งจะชวยใหการวิเคราะหสถานการณ เพื่อการตอบสนองตอปญหาเอดส ทั้งดานการปองกัน และ
จัดการรักษาพยาบาล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1. นําเรื่อง
การระบาดของโรคเอดสในประเทศไทยปรากฏขึ้นกอนประเทศสวนใหญในทวีปเอเชีย คือเริ่มจากการพบผูปวย
รายแรกใน พ.ศ. 2527 หลังจากนั้น 4-5 ป จํานวนผูปวยเอดสและผูติดเชื้อที่มีอาการ (Symptomatic HIV) ก็เริ่มปรากฏ
ตอสังคมมากขึ้น ตอมาในชวง พ.ศ. 2537-2538 รายงานผูเสียชีวิตดวยโรคเอดส ก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นอยางรวดเร็ว
โดยเฉพาะในแถบจังหวัดภาคเหนือตอนบน รายงานตัวเลขสะสมผูเสียชีวิตดวยโรคเอดสชวงระหวาง พ.ศ. 2527-2540 มี
จํานวน 38,272 คน และตัวเลขสะสมจนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2549 มีสูงขึ้นกวาหนึ่งเทาตัวเปน 82,317 คน (สํานัก
ระบาดวิทยา 2549) ซึ่งนาจะเปนตัวเลขที่ต่ํากวาความเปนจริง เนื่องจากผูที่เสียชีวิตดวยโรคเอดสจํานวนมากไมเปดเผย
ตัว ตัวเลขที่ไดจากการคาดประมาณลาสุดบงชี้วาใน พ.ศ. 2549 มีจํานวนผูปวยเอดสและผูที่ติดเชื้อเอชไอวีสะสมสูงถึง
1.07 ลานคน และจํานวนสะสมผูที่เสียชีวิตดวยโรคเอดสรวม 510,000 คน มีคนวัยผูใหญที่ติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดสที่
มีชีวิตอยู 560,000 คน โดยมีผูปวยรายใหมที่เปนเด็กและผูใหญจํานวน 17,000 คน และมีผูใหญจํานวน 37,000 คน ที่
เปนเอดสที่ปรากฏอาการเจ็บปวย (Peerapatanapokin 2006) ทั้งนี้ในชวง 10 ปที่ผานมา การเสียชีวิตดวยโรคเอดสเปน
สาเหตุการตายอันดับหนึ่งในชายและหญิงไทย ที่มีอายุระหวาง 25-44 ป ตามดวยการเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุในผูชายและ
ดวยโรคมะเร็งในผูหญิง (จันทรเพ็ญ ชูประภาวรรณ 2546)
ตั้งแต พ.ศ. 2545 เปนตนมา กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเพิ่มเขาถึงการรักษาดวยยาตานไวรัสเอดส ให
ครอบคลุมทั่วถึง ทําใหผูติดเชื้อฯ ผูปวยเอดส ไดรับยาตานไวรัสเพิ่มขึ้นจากประมาณสามพันราย ใน พ.ศ. 2544 เปน กวาสี่
หมี่นรายใน พ.ศ. 2547 ทําใหผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสมีชีวิตยืนยาวขึ้นกวาเดิม สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยาง
มีคุณภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ใน พ.ศ. 2548 ไดมีการกําหนดนโยบายระดับชาติ เพื่อลดจํานวนผูติดเชื้อรายใหมตอปลง
ครึ่งหนึ่ง ภายใน พ.ศ. 2551 นโยบายทั้งสองประการนี้ จะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินโรค ลดอัตราการ
ปวย การเสียชีวิต และอาจจะทําใหรูปแบบการระบาดของเอชไอวีและเอดส ในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป
บทความนี้นําเสนอสถานการณการเสียชีวิตดวยโรคเอดสในประเทศไทย โดยชี้ใหเห็นลักษณะขอมูลการเสียชีวิต
ดวยโรคเอดสที่จัดเก็บอยูวาจุดออน จุดแข็ง ของฐานขอมูลแตละชุดอยางไร และอภิปรายถึงความเปนไปไดในการ
ปรับปรุง และเชื่อมโยงเรื่องนี้กับพฤติกรรมทางเพศของคนรุนใหมที่เปลี่ยนไป ตามดวยรายละเอียดของนโยบายระดับชาติ
1

อดีตรองศาสตราจารยประจําสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2539-2549) ปจจุบันเปนผูชวยผูแทนกองทุนประชากร
แหงสหประชาชาติ (UNFPA) ประจําประเทศไทย

2

ที่สงผลตอสถานการณการเสียชีวิตดวยโรคเอดสในอนาคต โดยการประมวลขอมูลที่ไดจากรายงานทางระบาดวิทยา
รายงานพฤติกรรมเพศและสังคม ตลอดจนรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับการเสียชีวิตดวยโรคเอดส ทายสุดเปนขอเสนอ
ตอแนวทางการดําเนินงาน การศึกษาวิจัยและนโยบายที่เกี่ยวกับการเสียชีวิตดวยโรคเอดสที่ควรจะดําเนินการตอไป
2. ฐานขอมูลการเสียชีวิตดวยโรคเอดส
แมลักษณะการระบาดของการติดเชื้อเอชไอวีจะมีการเปลี่ยนแปลงไป การเสียชีวิตดวยโรคเอดสในปจจุบันยัง
แสดงภาพการระบาดในอดีต ในลักษณะวิ่งตามหลังพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปประมาณสิบป ตามคามัธยฐานการฟกตัวของ
โรค (Median incubation period) ซึ่งเปนชวงเวลาเฉลี่ยที่คาดวาผูติดเชื้อเอชไอวีจะเริ่มทะยอยปวย และจะสามารถ
ดํารงชีวิตอยูไดหลังจากที่ติดเชื้อ ระยะเวลาดํารงชีวิตของผูติดเชื้อและผูปวยเอดสแตละคน ยอมขึ้นอยูกับการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี การไดรับกําลังใจและการประคับประคองจากคนรอบขาง ที่สําคัญ คือ การเขาถึงการรักษาและไดรับยาตานไวรัส
อยางตอเนื่อง แมขอมูลที่เกี่ยวกับการเสียชีวิตดวยโรคเอดสจะมีความลาชา ไมสามารถใชเปนภาพสะทอนพฤติกรรมที่
นําไปสูการแพรระบาดของการติดเชื้อเอชไอวีที่เปลี่ยนไปในปจจุบัน แตขอมูลเรื่องการเสียชีวิตดวยโรคเอดสมีความสําคัญ
ที่ควรไดรับความสนใจและนําขอมูลไปใชประโยชนในการวางแผนจัดการแกไขปญหาเอดสมากขึ้นกวาเดิม โดยเฉพาะใน
ดานการเตรียมโครงสราง และพัฒนาการรักษาพยาบาล ตลอดจนการลดผลกระทบที่เกิดจากเอดส เนื่องจากเปน
ฐานขอมูลสําคัญที่จะบงบอกผลกระทบของโรคเอดสตอบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมในระดับตางๆ ที่คนไทยกําลัง
เผชิญหนาอยูในขณะนี้ ในสวนของการเสียชีวิตดวยโรคเอดสนั้นมีฐานขอมูลและขอสังเกตที่เกี่ยวของดังนี้
2.1 ฐานขอมูลจากระบบการเฝาระวังที่ไดจากการรายงานผูป วย2
ระบบการเฝาระวังผูปวยเอดสโดยการรายงานผูปวย เปนระบบแรกที่นํามาใชในการติดตามสถานการณโรค
เอดสตั้งแตตน พ.ศ. 2527 โดยมุงหวังที่จะรายงานผูปวยเอดสและผูติดเชื้อที่มีอาการทุกรายดวยวิธีการลงทะเบียนผูปวย
ที่มารับบริการที่สถานพยาบาลของรัฐและเอกชน เมื่อตรวจพบวาเปนเอดสหรือเปนผูติดเชื้อที่ปรากฏอาการ ในชวงปแรกๆ
ของระบบการเฝาระวังมีการรายงานตัวเลขผูติดเชื้อเอดสที่ไมปรากฏอาการ (Asymptomatic HIV infected persons)
ดวย แตถูกยกเลิกไปใน พ.ศ. 2535 (Im-em 1999) ตามแบบฟอรม 506/1 และ 507/1 ที่บันทึกขอมูลโดยพยาบาลประจํา
หอผูปวยหรือเจาหนาที่เวชระเบียนของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน รายงานผานสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดให
ขอมูลแสดงผลเปนภาพระดับจังหวัดหรือระดับภาคได โดยศูนยขอมูลระบาดวิทยา สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
รวบรวมขอมูลแสดงผลเปนภาพระดับชาติ สรุปเปนรายงานเดือนละครั้ง ขอมูลที่แสดงผลเกี่ยวการเสียชีวิตดวยโรคเอดส
ในระบบเฝาระวังนี้ประกอบดวย ตัวเลขสะสมและตัวเลขรายปของผูปวยเอดสที่เสียชีวิต จําแนกตาม เพศ กลุมอายุ
พฤติกรรมเสี่ยง จังหวัดที่รายงาน จํานวนผูตายตามปที่เริ่มปวย จํานวนผูปวยตายตามปที่เสียชีวิต อัตราตายตามปที่เริ่ม
ปวย และอัตราตายตามปที่เสียชีวิต
แมขอมูลที่ไดจากการเฝาระวังดวยวิธีการรายงานผูปวยนี้มีตัวเลขต่ํากวาความเปนจริง จุดแข็งของฐานขอมูล
ระบบนี้ยังถูกมองขามและถูกนํามาใชประโยชนนอ ยเกินไป ทั้งที่ตัวแปรตางๆ ที่จัดเก็บในระบบเฝาระวังนี้มีรายละเอียดที่
สามารถใชสะทอนใหเห็นภาพสถานการณจากฐานตัวเลขแทจริง ไมไดเกิดจากตัวเลขที่ไดจากการคาดประมาณ ซึ่งความ
ถูกตองจะขึ้นอยูกับคุณภาพของขอมูล และสมมุติฐานที่ใชในการกําหนดฉากจําลอง (Scenario) ตางๆ หรืออีกนัยหนึ่ง
อาจกลาวไดวา ฐานขอมูลในระบบการเฝาระวัง โดยการรายงานผูปวยสามารถใหรายละเอียดที่มีประโยชน เกี่ยวกับ
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แหลงขอมูลจาก สุรสักย ธไนยสวรรคยางกูร (มปป.) และ Im-em, 1999
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สถานการณและแนวโนม จากขอมูลจริงที่ฐานขอมูลอื่นไมมีรายละเอียดเทียบเทา แมวายอดตัวเลขแทจริงจากระบบการ
เฝาระวังแบบนี้ยังต่ํากวาความเปนจริงมากก็ตาม แตความสําคัญของฐานขอมูลนี้ สามารถนํามาชี้สภาพเหตุการณใน
ระดับภาค จังหวัด หรืออําเภอได แมจํานวนตัวเลขผูเสียชีวิตดวยโรคเอดสในระดับดังกลาวยังอยูในระดับไมสูงมาก
รูป 1 สะทอนใหเห็นประโยชนของฐานขอมูลนี้ที่ใหรายละเอียดไดในระดับยอยกวาระดับชาติ แสดงขอมูล
เชื่อมโยงรายงานตัวเลขสะสมผูติดเชื้อที่ปรากฏอาการใน พ.ศ. 2534 และรายงานตัวเลขสะสมผูที่เสียชีวิตดวยโรคเอดสใน
พ.ศ. 2541 จําแนกตามภาค เห็นไดวาครึ่งหนึ่งของยอดผูเสียชีวิตดวยโรคเอดสใน พ.ศ. 2541 นั้น มาจากภาคเหนือ
ขณะที่ตัวเลขสะสมผูติดเชื้อเอชไอวีของภาคนี้เมื่อ 7 ปกอนหนาอยูในลําดับที่ 3 รองจากกรุงเทพ และภาคกลาง ความ
แตกตางของขอมูลดังกลาวนาจะเกิดจากการเคลื่อนยายของผูติดเชื้อที่ยายกลับภูมิลําเนา เมื่อเขาสูระยะสุดทายของการ
เจ็บปวยและเสียชีวิตในที่สุด อาจสันนิษฐานไดวาในชวงยุคแรกที่มีการรายงานจํานวนผูติดเชื้อที่ไมปรากฏอาการนั้น พบ
ผูติดเชื้อในถิ่นที่ทํางานประกอบอาชีพจํานวนมาก แตเมื่อเจ็บปวยจนกระทั่งเสียชีวิต คนเหลานี้จะยายกลับภูมิลําเนาเดิม
ของตนที่จะไดรับการดูแลประคับประคองจากครอบครัวเครือญาติ
รูป 1 รอยละการกระจายของผูติดเชื้อที่ไมปรากฏอาการในป 2534
และผูเสียชีวิตดวยโรคเอดสในป 2541 จําแนกตามภาค
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หมายเหตุ จํานวนสะสมผูติดเชื้อที่ไมปรากฏอาการในป 2534 เทากับ 27,375 ราย และจํานวนสะสมผูเสียชีวิตดวยโรคเอดสในป 2541
จํานวนเทากับ 41,776 ราย
ที่มา: สมบัติ แทนประเสริฐสุข 2534 และรายงานสถานการณเอดส โดย สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2541

รูป 2 แสดงอัตราสวนชายตอหญิงของจํานวนผูเสียชีวิตดวยโรคเอดสตั้งแต พ.ศ. 2527 พบวาการเสียชีวิตดวย
โรคเอดสในผูชายสูงกวาในผูหญิง 2-3 เทาตัว และเกิดขึ้นมากที่สุดในคนชวงวัย 30 ปเศษ แตผูหญิงมีแนวโนมที่จะ
เสียชีวิตดวยโรคเอดสเพิ่มขึ้น จากจํานวนผูชายที่เสียชีวิตมากกวาผูหญิงถึง 3 เทาก็ลดลงเหลือเพียงเทากวาๆ เทานั้นใน
พ.ศ. 2548 จากยอดรวมการเสียชีวิตดวยโรคเอดสที่มีจํานวนทั้งสิ้น 82,197 คน
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รูป 2 อัตราสวนชายตอหญิงของจํานวนผูเสียชีวติ ดวยโรคเอดสจําแนกตามกลุมอายุและปที่เสียชีวิต

กลุมอายุ
2527-45

2546

2547

2548

ที่มา: คํานวณจากรายงานสถานการณเอดสรายเดือน สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2527-2548.

รูป 3 แสดงอัตราสวนการเสียชีวิตชายตอหญิงจากเพศสัมพันธ ซึ่งเปนสาเหตุหลักที่ไดจากรายงานการเสียชีวิต
ดวยเอดส คิดเปนรอยละ 85 ของจํานวนผูเสียชีวิตทั้งหมด นาสังเกตวาในชวง พ.ศ. 2527-2539 อัตราสวนการเสียชึวิต
เปนชาย 5 คนตอหญิง 1 คน แตในสถานการณปจจุบันอัตราสวนนี้ลดลงเหลือประมาณ 2 ตอ 1
สาเหตุการตายจากเอดสลําดับถัด ๆ มา คือ เกิดจากการใชยาเสพติดแบบฉีดเขาเสน (รอยละ 5) การติดเชื้อจาก
มารดา (รอยละ 4) และสาเหตุอื่นๆ (รอยละ 6) สวนสาเหตุการเสียชีวิตดวยโรคเอดสจากรับเลือดมีจํานวนนอยมากเพียง
19 ราย เทานั้น จะเห็นวาแนวโนมการเสียชีวิตดวยโรคเอดสในผูหญิงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นแมวาการเสียชีวิตในผูชายจะยังคง
มีมากกวาก็ตาม

สัดสวนชาย/หญิงที่เสียชีวิตดวยโรคเอดส

รูป 3 อัตราสวนชายตอหญิงของจํานวนผูเสียชีวติ ดวยโรคเอดสจากเพศสัมพันธจําแนกตามปที่เสียชีวิต
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ที่มา: คํานวณจากรายงานสถานการณเอดสรายเดือน สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 2527-2548.
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2.2 ฐานขอมูลจากการคาดประมาณ
การคาดประมาณจํานวนผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดส เปนวิธีการหนึ่งที่ชวยในการกําหนดนโยบาย และ
วางแผน รวมถึงการติดตามประเมินผล แตทั้งนี้ความแมนยําของตัวเลขที่ไดจากการคาดประมาณนั้นขึ้นอยูกับฐาน
ประชากรและขอสมมุติฐานที่กําหนด การคาดประมาณผูติดเชื้อเอชไอวี และผูปวยเอดสของประเทศไทยครั้งลาสุด คือ
พ.ศ. 2544 และ 2549 ทั้งสองครั้งโดยใช the Asian Epidemic Model (AEM) ซึ่งเปนการจําลองฉากทัศนเชิงกระบวนการ
โดยการคาดประมาณใน พ.ศ. 2549 มีขอมูลที่ปอนเขาไปในแบบจําลอง ดังนี้ (Brown and Peerapatanapokin 2006)
1. ขนาดของกลุมประชากรที่มีความเสี่ยงในแตละป คือ ชายที่ซื้อบริการทางเพศ หญิงบริการทางเพศทั้งทางตรง
และทางออม ผูใชยาเสพติดชนิดฉีด (Injecting Drug Users) ชายรักชาย (MSM) และชายที่ขายบริการทางเพศ
(Male Sex Workers)
2. ชวงระยะเวลาที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
3. พฤติกรรมทางเพศของประชากรที่มีความเสี่ยงสูงในแตละป คือ ความถี่ของการมีเพศสัมพันธที่ไมปองกัน
ระหวางกลุมตางๆ และการใชถุงยางอนามัย
4. พฤติกรรมการใชสารเสพติดชนิดฉีดและพฤติกรรมทางเพศของผูใชสารเสพติดชนิดฉีด ไดแก ความถี่ของการฉีด
รอยละของการใชเข็มรวมกัน ความถี่ของการมีเพศสัมพันธ และการใชถุงยางอนามัยกับคูประเภทตางๆ
5. ปจจัยทางชีวภาพ ไดแก อัตราการติดเชื้อโรคติดตอทางเพศสัมพันธในกลุมประชากรที่มีความเสี่ยง และอัตรา
การทําขลิบหนังหุมปลายอวัยวะเพศของผูชาย
6. การปรับขอมูลตามสมมุติฐานที่ใชในฉากทัศนตางๆ เพื่อความเที่ยง (validation) ของขอมูลโดยดูจากความ
นาจะเปนในการแพรการติดเชื้อ (probability of transmission) ปจจัยรวมกับการเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ
การขลิบอวัยวะเพศ และระดับความชุกของการติดเชื้อของประชากรแตละกลุม
ทั้งนี้การคาดประมาณใน พ.ศ. 2549 นั้น AEM Model ไดปรับไปจากเดิมโดยเพิ่มขอมูลเกี่ยวกับชายรักชาย และ
การใหยาตานไวรัสเขาไปดวย เนื่องจากพบขอมูลลาสุดวาความชุกของการติดเชื้อในกลุมชายรักชายอยูในระดับสูงมาก
นอกจากนี้การคาดประมาณดังกลาวยังประมวลขอมูลจากพื้นฐานขอมูลที่มอี ยูลาสุด ซึ่งชวยสะทอนความเสี่ยงตอการ
แพรระบาดของการติดเชื้อเอชไอวีที่เปลี่ยนไป ไมวาจะเปนการมีพฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชนที่เปลี่ยนไป การใชถุงยาง
อนามัย มีแนวโนมลดลงและใชไมสม่ําเสมอ และการกําหนดนโยบายเขาถึงบริการยาตานไวรัสเอดสระดับชาติ (National
Access to Retroviral Program for People Living with HIV/AIDS – NAPHA) (Brown and Peerapatanapokin 2006)
ในสวนของขอมูลการเสียชีวิตดวยโรคเอดสที่ไดจากการคาดประมาณนั้นเชื่อวาโครงการบริการยาตานไวรัส
เอดสระดับชาติจะทําใหจํานวนผูเสียชีวิตดวยโรคเอดสในแตละปลดลง กลาวไดวาโครงการนี้จะชวยใหผูติดเชื้อ และผูปวย
เอดสมีชีวิตอยูไดยาวนานขึ้นตามที่แสดงในรูป 4
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รูป 4 จํานวนผูเสียชีวิตดวยโรคเอดสรายประหวาง พ.ศ. 2533-2025
เปรียบเทียบขอมูลการคาดประมาณดวย AEM Model ใน พ.ศ. 2544 และ 2549
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ที่มา: Thai Working Group 2001 และ Brown and Peerapatanapokin 2006

2.3 ฐานขอมูลจากมรณบัตร
เมื่อมีผูเสียชีวิต กฎหมายไทยตั้งแต พ.ศ. 2452 กําหนดวาเจาบานหรือผูพบคนตายตองแจงตอนายทะเบียน
ทองถิ่นภายใน 24 ชั่วโมงนับตั้งแตเวลาตายหรือเวลาที่พบศพเพื่อออกใบมรณบัตร ความครอบคลุมของการแจงตายตาม
มรณบัตรนี้ อยูในระดับสูงถึงรอยละ 94.8 ใน พ.ศ. 2538-2539 (Im-em 1999) สาเหตุการตายจากมรณบัตรนี้มีการจัด
หมวดหมูตามการจัดกลุมโรคตาม International Classification of Diseases (ICD-10) ฐานขอมูลนี้สามารถนํามาใชบงชี้
สถานการณการเสียชีวิตดวยโรคเอดสไดในสองรูปแบบดังนี้
รูปแบบที่ 1 จากการจดบันทึกสาเหตุการตายในใบมรณบัตร แตความถูกตองของการบันทึกสาเหตุการตายมี
ความคลาดเคลื่อนสูงมากเนื่องจากประมาณหนึ่งในสามของการเสียชีวิตเทานั้นที่เกิดขึ้นในสถานพยาบาล ซึ่งสาเหตุการ
ตายถูกบันทึกโดยแพทย สวนการเสียชีวิตที่เกิดนอกสถานพยาบาลนั้นถูกบันทึกโดยนายทะเบียนทองถิ่น เชน ผูใหญบาน
หรือเจาหนาที่อนามัย ทําใหสาเหตุการตายที่ถูกบันทึกมีความคลาดเคลื่อนสูง ทั้งนี้พบวาเพียงรอยละ 30 ของผูที่เสียชีวิต
ดวยโรคเอดสเทานั้นที่ไดรับการบันทึกสาเหตุการตายวาเกิดจากโรคเอดส (Rangsin 1994) สอดคลองกับการศึกษาของ
แพทยหญิงจันทรเพ็ญ ชูประภาวรรณ (2546) และปราโมทย ประสาทกุล และคณะ (Pramote Prasartkul et. al 2006) ที่
ทําการ ศึกษาดวยวิธี verbal autopsy ที่พบวาสาเหตุการตายดวยโรคเอดสนั้นไมไดรับการบันทึกไว อยางไรก็ตามใน
พ.ศ. 25434 ไดมีการกําหนดใหการชันสูตรศพที่เกิดนอกโรงพยาบาล ตองมีแพทยเปนผูดําเนินการและระบุสาเหตุการตาย

4

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา วาดวยการชันสูตรพลิกศพ มาตรา 150 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2542 มีผล
บังคับใช 27 เมษายน 2543
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ในมรณบัตร แตยังขาดความชัดเจนวาการปฏิบัติดังกลาวทําใหความถูกตองของการบันทึกสาเหตุการตายมีความถูกตอง
มากขึ้นเพียงใด
รูปแบบที่ 2 เปนการศึกษาดูแนวโนมการเสียชีวิตที่มีเพิ่มขึ้นโดยไมคํานึงถึงสาเหตุการตาย (ดู Garenne et al.
1996; 1997) การศึกษาของ Van Griensven และคณะ (2541) ใชฐานขอมูลจากการจดทะเบียนตายจาก 6 จังหวัด
คํานวณอุบัติการณการติดเชื้อเอชไอวีดวยวิธี back calculation of HIV incidence เพื่อคาดประมาณการเสียชีวิตดวยโรค
เอดสในระดับจังหวัด และงานวิจัยของวาสนา อิ่มเอม (Im-em 1999) ที่คํานวณอัตราตายรายอายุและเพศที่ปรับการตก
จดทะเบียนตาย เพื่อแสดงสถานการณการตายดวยโรคเอดสในระดับจังหวัด นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะหการตายจาก
ฐานขอมูลมรณบัตรที่คํานวณเปนอัตราตาย และอัตราสวนการตายมาตรฐาน (Hernandez-Giron et al. 2002; พินิจ ฟา
อํานวยผล และ ปทมา วาพัฒนวงศ 2549)
3. ขอจํากัดของฐานขอมูล5
ขาดความจําเพาะของขอมูลในระดับพื้นที่ การที่ประเทศไทยอยูกับการแพรระบาดของการติดเชื้อเอชไอวี
และโรคเอดสเปนระยะเวลานาน ทําใหความตองการฐานขอมูลเพื่อจัดการและแกไขปญหาเอดส จําตองมความจําเพาะ
และความหลากหลายของขอมูลมากกวาที่เปนอยู ฐานขอมูลการเสียชีวิตดวยโรคเอดสสวนใหญจะใหขอมูลเปนภาพ
ระดับชาติ ขณะที่หลายปที่ผานมานี้รัฐบาลมีนโยบายกระจายอํานาจการบริหารสูทองถิ่น ทําใหการกําหนดนโยบายและ
การบริหารจัดการและทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงาน ไมวาจะเปนบุคลากรหรืองบประมาณมีความจําเพาะในแตละ
จังหวัดมากขึ้น
ดังกลาวแลวในเบื้องตนวา ฐานขอมูลโรคเอดสเกี่ยวกับการเสียชีวิต จะสามารถนําไปใชวางแผนเพื่อจัดการกับ
ผลกระทบของการเสียชีวิตดวยโรคเอดสได โดยเฉพาะการจัดการในระดับจังหวัด แตฐานขอมูลที่มีอยูยังขาดการชี้วัดที่
บงชี้ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงกับเสียชีวิตดวยโรคเอดส จึงยังบอกไมไดวาตัวแปร เชน สภาพความยากจน
ความเปนเมือง หรือการอพยพยายถิ่น หรือแมแตความแตกตางของพื้นที่ในระดับอําเภอ ตําบล และหมูบานมี
ความสัมพันธกับการเสียชีวิตกอนวัยอันควรดวยโรคเอดสอยางไร ผูปวยเอดสที่ปรากฏอาการเกือบ 40,000 คน ที่มีใน
ปจจุบันนั้นกระจายตัวอยูในพื้นที่ใดบาง และควรไดรับความชวยเหลือจากการบริหารจัดการในพื้นที่อยางไร ทั้งนี้ผล
การศึกษาเรื่องความไมเทาเทียมทางสุขภาพของประเทศทางยุโรป ซึ่งการตายเปนหัวขอหนึ่งของการศึกษา พบวาอัตรา
การเสียชีวิตกอนวัยอันควร ทั้งในเรื่องอัตราตายรวมและอัตราตายรายสาเหตุนั้นมีสูงมากขึ้นในกลุมประชากรที่มีระดับ
การศึกษา ระดับรายไดและลักษณะอาชีพต่ํา โดยความแตกตางดังกลาวพบในผูชายมากกวาในผูหญิง (Mackenbach
2006)
ระบบการเฝาระวังที่มีอยูเดิมไมถูกปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนไป แมการเฝาระวัง
ตามรายงานผูปวยเปนฐานขอมูลแรกที่มีการจัดเก็บขอมูลตั้งแตตนและจัดเก็บอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบนั โดยรวบรวม
จัดเก็บจากฐานขอมูลยอยจากระดับจังหวัด แตขอจํากัดที่ความครอบคลุมของการรายงานยังอยูในระดับต่ํา เนื่องจาก
ผูรายงานขาดความเขาใจระบบการรายงานและขาดการประสานงานของผูเกี่ยวของกับระบบฐานขอมูลนี้ ทําใหการใช
ประโยชนจากฐานขอมูลนี้ถูกมองขามและถูกนําไปใชประโยชนอยางผิวเผิน สิ่งที่ควรจะมีการดําเนินการ คือ การทบทวน
ระบบการเฝาระวัง โดยตองศึกษาจุดแข็ง จุดออนและโอกาสในการเพิ่มศักยภาพของระบบนี้ ใหสามารถใชเปนฐานขอมูล
5

ในที่นี้จะมุงที่ขอจํากัดของฐานขอมูลการเสียชีวิตดวยโรคเอดสเทานั้น ไมไดครอบคลุมฐานขอมูลเรื่องโรคเอดสทั้งหมดซึ่งจะมีขอบเขตเนื้อหา
ที่กวางกวานี้
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หนึ่งที่นาเชื่อถือมากขึ้น เชนเดียวกับฐานขอมูลเอดสอื่นๆ ยังคงมีนวัตกรรมของการจัดเก็บขอมูลใหมๆ ที่ปรับเปลี่ยนให
สอดคลองกับสถานการณเอดสที่เปลี่ยนไปไมมาก เชน การกําหนดนิยามตัวชี้วัดที่จัดเก็บใหชัดเจนทันตอเหตุการณขึ้น มี
การเพิ่มตัวแปรที่จัดเก็บ หรือยกเลิกการจัดเก็บ ตัวแปรที่ไมเคยถูกนําไปวิเคราะหใช เปนตน
ขาดการตรวจสอบความสอดคลองของขอมูลเพื่อความเที่ยงภายนอก ( external validity) ฐานขอมูล
ระบบการเฝาระวังโรคเอดสที่มีอยูนั้นถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบวัตถุประสงคที่ตางกัน ดังนั้นเมื่อจัดเก็บขอมูลเปนระยะเวลา
หนึ่ง ขอมูลที่ไดรับจากฐานขอมูลที่ตางกัน ยอมสะทอนใหเห็นภาพของความสอดคลองของสถานการณที่มีความเหมือน
หรือมีความตาง ที่สามารถอธิบายไดจากฐานคิดการพัฒนาระบบการเฝาระวังหรือระบบฐานขอมูลเหลานี้ขึ้นมา ตัวอยาง
เชน ในสวนของแนวโนม และสถานการณการเสียชีวิตดวยโรคเอดส หรือการกระจายตัวของผูติดเชื้อ ผูปวยเอดส และผูที่
เสียชีวิตดวยโรคเอดสที่จําแนกออกตามอายุ เพศ และปจจัยเสี่ยงที่นําไปสูการติดเชื้อนั้น มีขอมูลที่สามารถศึกษา
รายละเอียดไดทั้งจากการเฝาระวังจากระบบการรายงานผูปวย และจากวิธีการคาดประมาณตามที่กลาวไปแลว จึงควร
จะมีการตรวจทานทิศทางความสอดคลองของขอมูลที่ไดจากฐานขอมูลที่ตางกัน
4. พฤติกรรมทางเพศของคนรุนใหม
การแพรระบาดของโรคเอดสในประเทศไทยอยูในกลุมประเทศที่มีการระบาดในกลุมประชากรทั่วไป ไมใชการ
แพรระบาดที่จํากัดตัวอยูเฉพาะกลุมผูที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงเทานั้น สาเหตุที่นําไปสูการติดเชื้อสวนใหญเกิดจากการมี
ความสัมพันธที่เกี่ยวของกับธุรกิจบริการทางเพศ เปนการติดเชื้อที่แพรจากชายสูภรรยาหรือคนรักที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศนอยกวา อยางไรก็ตาม ชวงเวลาหลายปที่ผานมานี้คนไทยมีความรูความเขาใจเรื่องโรคเอดสมากขึ้น คนจํานวนมาก
เริ่มมีพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัย มีความตะหนักรูและตื่นตัวที่จะปองกันไมใหเกิดการแพรระบาดของโรคเอดสมากขึ้น
ผูชายสวนหนึ่งเลิกซื้อบริการทางเพศ อีกสวนหนึ่งลดความถี่ของการซื้อบริการทางเพศ และอีกบางสวนใชวิธีการเลือก
สถานบริการ และคูที่จะมีความสัมพันธทางเพศดวยมากขึ้น อัตราการใชถุงยางกับหญิงบริการเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว แม
จะเกิดความกังวลวาในขณะนี้ระดับการใชถุงยางนอยลงกวาเดิม อันเปนผลมาจากความระมัดระวังตัวของคนไทยตอ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมีนอยลง รวมทั้งนโยบายการใชถุงยางยังขาดความตอเนื่อง ขาดนวัตกรรมสังคมใหมๆ ที่จะ
สามารถใหระดับการใชถุงยางยังคงอยูในระดับสูงและกระจายการใชสูกลุมอื่นๆ นอกเหนือจากความสัมพันธทางเพศจาก
การซื้อขายบริการ อีกทั้งยังมีงบประมาณจํากัดตางไปจากชวงยุคแรกๆ ที่มีความตื่นตัวรณรงคใหใชถุงยางกันอยางเขมขน
โดยพบวา การใชถุงยางครั้งลาสุดของหญิงบริการนั้นลดลงเหลือเพียงรอยละ 87 และการใชถุงยางสม่ําเสมอกับคูลักษณะ
อื่นๆ นั้นยังอยูในระดับต่ํามาก6
ในชวงเวลากวาสิบปที่คนไทยมีความตื่นตัวสูงเรื่องโรคเอดสนั้น รูปแบบพฤติกรรมที่สะทอนความสัมพันธทาง
เพศของคนไทยรุนใหมไดเปลี่ยนโฉมหนา ถูกชักจูงเชื่อมโยงไปกับกระแสบริโภคนิยมของคนไทยที่เบงบานขึ้นอยางรวดเร็ว
เชนกัน โดยเฉพาะในกลุมเด็กรุนใหมที่มีพฤติกรรมทางเพศตางจากคนในรุนพอแมมาก การมีเพศสัมพันธครั้งแรกสวน
ใหญของเยาวชนรุนใหมมักเกิดขึ้นระหวางคนรักหรือคูชั่วครั้งชั่วคราว มากกวาที่จะมีประสบการณทางเพศครั้งแรกระหวาง
ผูชายกับหญิงบริการแบบเดิมๆ กอนที่จะมีความตื่นตัวเรื่องโรคเอดส ความสัมพันธทางเพศแบบชั่วครั้งชั่วคราว ไมมีการ
ผูกมัดระยะยาว มีเพิ่มขึ้น เปลี่ยนรูปแบบเปนการสรางความสัมพันธทางเพศแบบตางตอบแทน (transactional sex) หรือ

6

ขอมูลจาก นายแพทยวิวัฒน พีระพัฒนะโภคิน– โครงการ A2 – (AIDS Policy and Advocacy Project) พฤษภาคม 2549.
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การมีเพศสัมพันธเชิงพึ่งพาแตไมผูกมัด ระหวางผูที่มีพลังอํานาจทางเศรษฐกิจสังคมตางกัน หรือแมแตการที่ปจจุบัน
ผูหญิงสวนหนึ่งกลายเปนกลุมผูซื้อบริการทางเพศจากผูชายเองก็ตาม7
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางเพศของคนไทยดังกลาว ยังขาดขอมูลเชิงประจักษที่เปนขอมูลลาสุดระดับชาติที่
จะสามารถใชสะทอนสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่แทจริง8 แตขอบงชี้ตางๆ ที่เกิดซ้ําๆ ในสังคมไทยประกอบกับผล
การศึกษาเรื่องพฤติกรรมเพศของเยาวชนจากหลายพื้นที่ ลวนบงบอกโฉมหนาที่เปลี่ยนไปของพฤติกรรมเพศของคนไทย
รุนใหม (ฤาเดช เกิดวิชัย และคณะ 2549; รายงานสุขภาพคนไทย 2547-2549; Frits van Griensven 2001) ไมวาจะเปน
สัดสวนที่เพิ่มขึ้นของเยาวชนทั้งหญิงและชายที่มีประสบการณทางเพศ การมีคูนอนจํานวนมากขึ้นหรือการเปลี่ยนคูนอน
การใชชีวิตคูอยูกินรวมกันของเยาวชนที่อยูในวัยเรียน การเปดกวางมากขึ้นตอวิถีชวี ิตและความหลากหลายทางเพศที่
ปรากฏชัดขึ้นในสังคมไทย การขายบริการทางเพศแบบแอบแฝงที่มีรูปแบบซับซอนขึ้น เปลี่ยนจากการซื้อขายบริการทาง
เพศที่ตองพึ่งพิงเจาของสถานบริการ เปนการทํางานแบบอิสระไมขึ้นกับใคร
จุดเปลี่ยนทางพฤติกรรมเพศดังกลาว ทําใหเกิดขอหวงใยของผูที่เกี่ยวของกับการทํางานดานเอดสวา ประเทศ
ไทยอาจจะหวนคืนสูการแพรระบาดของโรคเอดสอยางรุนแรงอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งอาจจะกลายเปนรูปแบบที่มีอัตราการแพร
ระบาดรุนแรงกวาเดิม จนไมสามารถใชมาตรการและกลยุทธที่เคยใชไดผลแบบเดิม มาใชจัดการกับสถานการณที่
เปลี่ยนไปไดอยางมีประสิทธิภาพอีกตอไป ความหวงใยดังกลาวกลายเปนขอทาทายสําหรับผูทํางานเอดสที่จะตอง
ขับเคลื่อนใหคนไทยเกิดความตระหนักในสังคมระดับกวางอีกครั้งหนึ่ง วาจะประเทศไทยจะสามารถเผชิญหนากับการ
จัดการกับปญหาเอดสทามกลางความผันผวนของตัวแปรทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เปลี่ยนไปไดอยางไร
5. นโยบายรัฐที่สงผลตอสถานการณการเสียชีวิตดวยโรคเอดส
ปจจุบันมีนโยบายระดับชาติที่สําคัญสองเรื่อง ที่จะสงผลตอการเปลี่ยนโฉมหนาของสถานการณเอดสของ
ประเทศ ไดแก โครงการเขาถึงบริการยาตานไวรัสเอดสระดับชาติ และนโยบายเพื่อบรรลุเปาหมายการปองกันและแกไข
ปญหาเอดสอยางครอบคลุม (Universal Access to Prevention, Care and Treatment)
5.1 โครงการเขาถึงบริการยาตานไวรัสเอดสระดับชาติ
ปลาย พ.ศ. 2543 กรมควบคุมโรคไดจัดทําโครงการพัฒนาระบบบริการ และติดตามผลการรักษาผูติดเชื้อเอชไอ
วีและผูปวยเอดส โดยมุงเนนใหผูติดเชื้อไดรับยาตานไวรัสเอดสอยางครบถวนและตอเนื่อง โดยมีกลุมเปาหมาย ไดแก ผู
ติดเชื้อที่เคยและไมเคยไดรับยาตานไวรัสมากอน รวมทั้งหญิงหลังคลอดและครอบครัวที่ติดเชื้อเอชไอวี โดยใน พ.ศ.
2544 จํานวนการใหยาตานไวรัสเปนแบบโควตาจํานวนผูปวย 3,000 คน จากโรงพยาบาล 109 แหง ในสองปถัดมา
จํานวนผูไดรับยาตานไวรัสเพิ่มขึ้นเปน 13,000 ราย และ 28,000 ราย ตอมาใน พ.ศ. 2547 การใหยาตานไวรัสไดขยายเปน
นโยบายแหงชาติ ไมใชการใหบริการแบบโควตาตามเดิม มีเปาหมายใหการรักษาแกผูติดเชื้อผูปวยเอดสจํานวน 40,000
รายครอบคลุมทุกโรงพยาบาล และใน พ.ศ. 2548 เพิ่มจํานวนเปน 120,000 รายทั่วประเทศ มีอัตราความสม่ําเสมอใน
7

ประเด็นดังกลาวไดรับความสนใจจากผูเขารวมการประชุมเพื่อพิจารณารายละเอียดของรางแผนบูรณาการปองกันและแกไขปญหาเอดส
แหงชาติ พ.ศ. 2550-2554 และการจัดทํารายละเอียดแผนงานโรคเอดสระดับชาติ-ภาพรวมเพื่อบรรลุเปาหมาย Universal Access towards
Prevention, Treatment, Care and Support on HIV/AIDS by 2010 ที่จัดขึ้นระหวาง 15-19 พฤษภาคม 2549 ที่จังหวัดระยอง
8
การสํารวจพฤติกรรมทางเพศของประชากรไทยที่เปนการสํารวจประชากรระดับชาตินั้นมีการดําเนินการไปแลวสองครั้ง โดยขอมูลลาสุดเปน
การเก็บขอมูลใน พ.ศ. 2539 จึงไมสามารถใชขอมูลบงชี้ความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมเพศที่เปลี่ยนโฉมหนาไป สถาบันวิจัยประชากรและ
สังคม มหาวิทยาลัยมหิดล อยูระหวางการดําเนินการสํารวจระดับชาติครั้งที่ 3 ในป 2549
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การรับยาในกลุมผูใหญเฉลี่ยรอยละ 83.3 และ กลุมเด็กเฉลี่ยรอยละ 90.7 (กลุมสงเสริมสนับสนุนวิชาการ 2548) และมี
แนวโนมการใหการรักษาดวยยาตานไวรัสเอดส เปนสวนหนึ่งของนโยบายหลักประกันสุขภาพ
ปญหาอุปสรรคการดําเนินงานโครงการนี้ พบวางบประมาณสวนใหญ มุงใชสําหรับการจัดเวชภัณฑยาตานไวรัส
เอดส ขาดการจัดการใหมีคําปรึกษาอยางเหมาะสม วาทําอยางไรจึงจะทําใหผูที่ใชยามีความรูความเขาใจเรื่องการใชยาที่
ถูกตองและใชอยางตอเนื่อง ผูที่ไดรับยาตานไวรัสเอดสมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีวิถีชีวิตอยางสอดคลอง ผลการ
ดําเนินงานโครงการเขาถึงยาตานไวรัสแหงชาติของสํานักปองกันควบคุมโรคที่ 10 พบวาอัตราการมารับยาตอเนื่องในกลุม
ผูใหญยังต่ํา ยังไมมีระบบยาสํารอง เพื่อเปลี่ยนยาใหกับผูที่เกิดดื้อยาหรือแพยา บางครั้งพบปญหาบริหารจัดการคลังยา
ทําใหขาดแคลนยาตานไวรัสเอดสสงผลกระทบตอการกินยาตอเนื่อง ความครอบคลุมของการรักษา และปองกันโรคติด
เชื้อฉวยโอกาสยังไมครอบคลุมทุกโรคที่สําคัญและทุกโรงพยาบาล พบแนวโนมการรักษาที่ลมเหลวมีมากขึ้น โดยที่
ศักยภาพของหองปฏิบัติการ ไมสามารถวินิจฉัยความลมเหลวของการรักษาและการตรวจหาเชื้อดื้อยาได นอกจากนี้ยัง
พบผูปวยที่ติดเชื้อวัณโรคมากขึ้น ในดานบุคลากรนั้นมีภาระงานเพิ่มจากการมีผูปวยเขาสูระบบมากขึ้น มีการหมุนเวียน
แพทยที่ทําการรักษาบอย บุคลากรขาดความมั่นใจในการดําเนินงาน การสงตอผูปวยมีปญหา ระบบการรายงานขอมูล
ไมสมบูรณและลาชา และยังขาดกลไกการพัฒนาองคกรชุมชน เพื่อใหมีสวนรวมผลักดันใหเกิดการเขาถึงการบริการยา
ตานไวรัสเอดสอยางทั่วถึงและตอเนื่อง (กลุมสงเสริมสนับสนุนวิชาการ 2548)
ในดานการจัดเก็บขอมูลเพื่อการติดตามและประเมินผลนั้น มีการบันทึกตามแบบบันทึกผลการติดตามดูแล
รักษาผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสสําหรับผูใหญและเด็ก ผูบันทึกไดแก แพทยและพยาบาลของโรงพยาบาล โดยผูที่
รับผิดชอบจะตรวจสอบรายละเอียดจัดสงใหสํานักงานสาธารณสุขจัดสงใหสํานักงานปองกันควบคุมโรค ตัวแปรที่จัดเก็บ
ไดแก ขอมูลทั่วไป ประวัติการไดรับยา พฤติกรรมการปองกัน ผลตรวจหองปฏิบัติการ และการปวยโรคติดเชื้อฉวยโอกาส
ขอดีของฐานขอมูลนี้ เปนการบันทึกขอมูลรายบุคคลจากสถานที่รับบริการรักษา อยางไรก็ตามการมีนโยบายขยายความ
ครอบคลุมของการเขาถึงการรักษานี้ ย อมเปนแรงจูงใจใหผูติดเชื้อและผูปวยเอดสเขาหาการรักษามากขึ้นกวาเดิมมาก
เปนเหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่ง ที่ควรจะการพัฒนาระบบการเฝาระวังจากการรายงานผูปวย โดยคํานึงถึงความ
เชื่อมโยงของฐานขอมูลที่มีอยูเดิมดวย นอกเหนือจากการแนะนําระบบการจัดเก็บขอมูลรูปแบบใหมๆ ขึ้นมาซึ่งอาจทําให
เกิดการจัดเก็บขอมูลที่แยกสวน และเพิ่มภาระงานใหแกเจาหนาที่ในระดับปฏิบัตใิ นที่สุด (สุรสักย ธไนยสวรรคยางกูร
มปป.)
มีการคาดการณถึงผลการดําเนินงานของโครงการนี้ วาจะสงผลทําใหจํานวน (คาดประมาณ) ผูเสียชีวิตดวยโรค
เอดสลดลง หากสถานการณและขอกําหนดตางๆ เกิดขึ้นจริงตามที่กําหนดไวในฉากทัศนตางๆ ตามที่นําเสนอรายละเอียด
ไปแลวเบื้องตน
5.2 การขยายโครงการปองกันและรักษาโรคเอดสอยางเทาเทียมและทั่วถึง
ในการประชุมสุดยอด (World Summit) เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2548 องคการสหประชาชาติไดประกาศ
เปาหมาย การปองกันและแกไขปญหาเอดสอยางครอบคลุมภายในพ.ศ. 2553 (Universal Access to Prevention,
Treatment, Care and ฆSupport Services by 2010) ประเทศไทยไดสนองตอบนโยบายดังกลาว จากกระบวนการ
ประสานความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวของ ไดตั้งเปาหมายการปองกันการติดเชื้อเอชไอวีวาจะลด
อัตราการติดเชื้อเอชไอวีรายใหมลงครึ่งหนึ่งภายในสามปขางหนา เปาหมายดังกลาวมีฐานขอมูลที่ประมวลจาก
คณะทํางานโครงการเอสแควร (A2)) จําลองฉากทัศนดวย AEM Projection ซึ่งใหผลวาใน พ.ศ. 2548 การติดเชื้อรายใหม
เกิดขึ้นรวมจํานวนทั้งสิ้น 16,500 รายจําแนกออกรายกลุม คือ รอยละ 48 จากการแพรการติดเชื้อเอชไอวีจากผูติดเชื้อซึ่ง
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สวนใหญเปนผูชายสูหญิงคูนอน รอยละ 22 ในกลุมชายรักชายและชายขายบริการ รอยละ 12 ในกลุมชายลูกคาหญิง
บริการ รอยละ 7 จากการมีเพศสัมพันธเปนครั้งคราว และอีกรอยละ 7 ผูใชยาเสพติดชนิดฉีด และที่เหลืออีกรอยละ 4 ใน
หญิงบริการ และกลุมอื่นๆ เชน ผูตองขัง ผูยายถิ่นทั้งนี้ไดมีการกําหนดเปาหมายวาภายใน พ.ศ. 2553 นี้จะมีการลดอัตรา
การติดเชื้อรายใหมจากจํานวนประมาณปละ 10,000 ราย ใหเหลือเพียงครึ่งหนึ่ง (เอกสารอัดสําเนาจัดทําโดยโครงการ A2)
ขอทาทายที่เกิดขึ้นคือ การเชื่อมโยงนโยบายสูการดําเนินการ เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายนั้นไดจริง
ทามกลางกระแสการแปรเปลี่ยนรูปแบบการระบาด และความจริงที่วา รัฐบาลใหการสนับสนุนทรัพยากรดานเอดสลดลง
การดําเนินงานเพื่อตอบสนองนโยบายดังกลาว เริ่มใน พ.ศ. 2549 ไดแก การจัดประชุมผูเกี่ยวของจากภาครัฐ เอกชนและ
องคกรชุมชนจํานวนกวา 150 คน ที่จังหวัดระยองในวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2549 เพื่อรวมกันพิจารณารางแผนปฏิบัติการ
และวางแผนประมาณการความตองการทรัพยากร เพื่อบรรลุเปาหมายการปองกันและแกไขปญหาเอดสอยางครอบคลุม
ภายใน พ.ศ. 2553 ความพยายามดังกลาว หากทําใหเกิดเปนผลไดจริง ยอมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงสถานการณการ
เสียชีวิตดวยโรคเอดสในอนาคต อยางไรก็ตาม ยังมีขอคําถามในดานการพิสูจนผลตามเปาหมายที่กําหนดลดการติดเชื้อ
รายใหมลงครึ่งหนึ่งในอีกสามปขางหนา คําถามเฉพาะคือฐานขอมูลที่จะใชติดตามและประเมินผล ควรถูกพัฒนาขึ้น
อยางไร
6. ขอเสนอแนะ
จากการประมวลสถานการณและฐานขอมูลเกี่ยวกับการเสียชีวิตดวยโรคเอดสที่นําเสนอไปแลวนั้น ผูเขียนมี
ขอเสนอแนะตอแนวทางการดําเนินการดังตอไปนี้ 9
• ทบทวนสังเคราะหองคความรูระบบฐานขอมูลโรคเอดสที่มีอยู เนื้อหาที่นําเสนอในบทความนี้ ชวยสะทอน
ใหเห็นภาพสวนหนึ่งของการขาดความเชื่อมโยงของฐานขอมูลเอดส โดยเฉพาะในสวนของการเสียชีวิตดวยโรค
เอดส ซึ่งยังมีฐานขอมูลโรคเอดสอีกหลายระบบที่เกี่ยวของกับแผนงานของแตละองคกร หรือเกี่ยวกับตัวชี้วัดเชิง
ปฏิบัติการของกระทรวงตางๆ ที่ควรไดรับการทบทวนเพื่อสังเคราะหบูรณาการเชื่อมโยงฐานขอมูลเหลานี้อยาง
เปนระบบ ลดความซ้ําซอนของการจัดเก็บขอมูลที่แยกสวนอยางที่เปนอยู เนื่องจากงานเอดสเกี่ยวของกับหลาย
หนวยงาน ไมเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขเทานั้น จึงควรมีการทบทวนโดยพิจารณาจากมุมมองความตองการใช
ขอมูลจากผูใชในกระทรวงอื่นรวมดวย และการทบทวนนี้ควรพิจารณาความเปนไปไดที่จะเชื่อมโยงฐานขอมูล
เอดสกับการจัดเก็บขอมูลทะเบียนราษฎร และฐานขอมูลเชิงพัฒนาอื่นๆ เชน ฐานขอมูล จปฐ. หรือขอมูลจาก
การสํารวจตางๆ ที่จัดทําขึ้นโดยสํานักงานสถิติแหงชาติ เชน การสํารวจความยากจน การสํารวจอนามัยและ
สวัสดิการ เปนตน โดยการทบทวนนี้ ควรมีทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด หรือทองถิ่น ซึ่งมีความสนใจและ
ไดรับทรัพยากรมากขึ้น แตฐานขอมูลเอดสในระดับจังหวัด และทองถิ่น ยังขาดการพัฒนาเทาที่ควร ยังไม
สามารถใชเปนขอมูลสําหรับผูกําหนดนโยบายในพื้นที่ได
• พัฒนาศักยภาพการจัดเก็บขอมูลระดับพื้นที่ดวยระบบเฝาระวังฯจากการรายงานผูปวย เนื่องจาก
ฐานขอมูลเอดสอื่นๆ ที่มีอยู ยังไมสามารถใชสะทอนภาพความหลากหลายของสถานการณเอดสในแตละพื้นที่
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ขอมูลสวนหนึ่งเปนขอสรุปที่ไดจากการประชุมเพื่อรวมพิจารณารางแผนปฏิบัติการและวางแผนประมาณการความตองการทรัพยากรเพื่อ
บรรลุเปาหมายการปองกันและแกไขปญหาเอดสอยางครอบคลุมภายในป 2553 ระหวาง 15-19 พฤษภาคม 2549 ที่จังหวัดระยอง เปนผล
การประชุมกลุมยอยที่วิเคราะหและวิพากษยุทธศาสตรการติดตาม ประเมินผล กํากับงานปองกันและแกไขปญหาเอดสโดยผูเขารวมประชุม
จากหนวยงานภาครัฐ เอกชน นักวิชาการและองคกรทุน
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•

•

•

ได จึงควรพัฒนาศักยภาพระบบการเฝาระวังฯดวยการรายงานผูปวยซึ่งเปนฐานขอมูลที่ถูกนํามาใชเปนระบบ
แรกจนถึงปจจุบัน พัฒนาความนาเชื่อถือและความครอบคลุมของฐานขอมูลนี้ โดยศึกษาจากบทเรียนที่ผานมา
ของการจัดเก็บขอมูล เชน อาจทําการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของการจัดการขอมูลระบบนี้ที่ดําเนินงานโดย
ผูรับผิดชอบแตละระดับในพื้นที่ตางๆ เพื่อสังเคราะหวาจะสามารถพัฒนาฐานขอมูลนี้ใหถูกนําไปใชประโยชนได
มากกวาเดิมอยางไร ทําการศึกษาขอจํากัดและเพิ่มตัวแปรที่ควรจัดเก็บเพื่อใชแสดงภาพรวมสถานการณใน
ระดับประเทศ และตัวแปรเฉพาะที่จัดเก็บสําหรับการวิเคราะหสถานการณในพื้นที่
พัฒนาการนําเสนอขอมูลเอดสใหเกิดพลังผลักดันเชิงนโยบายโดยเฉพาะระดับทองถิ่น ผลที่ไดจากการ
พัฒนาศักยภาพระบบการจัดเก็บขอมูลเอดสใหเขมแข็งขึ้นโดยเฉพาะในระดับจังหวัด นาจะชวยสรางแรงจูงใจ
ใหกับบุคลากรที่จัดเก็บขอมูล และผูกําหนดนโยบายในแตละพื้นที่ใหสามารถเชื่อมโยงมองเห็นความเคลื่อนไหว
และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสถานการณเอดสในพื้นที่ของตน ชวยเสริมบทบาทใหขอมูลเอดสไดถูก
นําไปใชพิจารณาเปนสวนหนึ่งของแผนจังหวัดได ที่ผานมานั้นการนําเสนอขอมูลเอดสที่มีอยูไมสามารถใชสราง
ความสนใจและความเขาใจแกผูกําหนดนโยบายจํานวนมาก โดยเฉพาะผูกําหนดนโยบายระดับจังหวัด ที่ตองให
ความสําคัญกับประเด็นปญหาอื่นๆ ของจังหวัด ทําใหความสนใจเรื่องเอดสเปนงานรองลงไป จึงควรมีการ
พัฒนาใหเห็นศักยภาพของการใชขอมูลเอดสในงานพัฒนาดังกลาว
พัฒนาระบบขอมูลขอสนเทศดานเอดสและศักยภาพบุคลากร ทบทวนสิ่งที่มีอยูและลดความซ้ําซอน
และปรับปรุงระบบการเฝาระวังทางพฤติกรรมและสภาพสังคม/การเมืองที่เปลี่ยนไปเพื่อใหการจัดการกับปญหา
เอดสทันตอความเปลี่ยนแปลงของบานเมืองมากขึ้น
แลกเปลี่ยนประสบการณ และความเชี่ยวชาญกับประเทศเพื่อนบาน โดยเฉพาะการใชผลเฝาระวังเฉพาะ
พื้นที่ เพื่อเฝาระวังติดตามความชุกการติดเชื้อเอชไอวี (HIV sentinel surveillance) การใชผลสํารวจเฝาระวัง
พฤติกรรม (behavioural surveillance survey) รวมกับการศึกษา และรายงานการปวยดวยโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ
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ความรุนแรงและความตายภายใตนโยบายรัฐ : กรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต
กฤตยา อาชวนิจกุล1
กุลภา วจนสาระ2
และ หทัยรัตน เสียงดัง3
บทความนี้พยายามทําความเขาใจความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต ดวยการยอนทวนประวัติศาสตรของรัฐ
ปตตานี จากที่เคยเปนรัฐอิสระจนกระทั่งถูกหลอมรวมเปนสวนหนึ่งของรัฐที่ใหญกวาอยางสยาม สูความไมมั่นคงใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใตของไทยในปจจุบัน ผูคนในดินแดนเหลานี้ตองเผชิญกับความรุนแรงเชิงนโยบายจากรัฐไทยมา
หลายทศวรรษ นับแตการผสมกลมกลืนดวยวัฒนธรรมไทยนิยม นโยบายรัฐนิยมที่ควบคุมพฤติกรรมในชีวิตประจําวัน
อยางขัดแยงกับหลักศรัทธาทางศาสนา ไปจนถึงการไมไดรับความเปนธรรมและการถูกเลือกปฏิบัติ อันเกิดจากอคติที่ไม
เขาใจอัตลักษณที่หลากหลายไดของผูคนในสังคม
ที่รุนแรงที่สุดในความรูสึกของผูคนก็คือ การที่เจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจกระทํารุนแรง ผานการอุม ฆา ยัดเยียด
ขอหา สอบสวนทรมานชาวบาน การโตตอบตอความรุนแรงขางตนปรากฏออกมาหลายรูปแบบ และนําไปสูความรุนแรงใน
ลักษณะตาตอตา-ฟนตอฟน ลงทายดวยความตายของผูคนตัวเล็ก ๆ จํานวนไมนอย ตัวเลขของเหตุการณและจํานวน
ผูเสียชีวิตใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตที่สูงมากในชวง 2-3 ปนี้ สงสัญญาณใหสังคมไทยตองพิจารณาถึงความรุนแรงและ
ความตายที่เกิดขึ้นจากนโยบายและการใชอํานาจของผูปกครองเหลานั้นอยางระมัดระวัง
หากสังคมไทยไมสามารถคลี่คลายปญหาความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต ที่กลาวไดวาเปนปญหาสําคัญ
ที่สุดแหงยุคสมัย ความรุนแรงนี้ก็คงยังจะกัดกลืนชีวิตคนบนผืนแผนดินนี้ไปอีกจํานวนมาก ยากที่จะคาดคะเน บาดแผล
ทางใจที่ฝง ลึกของผูคนที่ญาติพี่นองสูญเสียจากเหตุการณดังกลาว จะยิ่งสงผลใหความสันติสุขที่เราปรารถนาหายากขึ้น
ในสังคมไทยเรื่อย ๆ
1. จากประวัติศาสตรรัฐปตตานีสูความไมมั่นคงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ดินแดน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เปนสวนหนึ่งของอาณาจักรที่เรียกวา ปตานี หรือ ฟาฏอนี หรือ ปตตานี ซึ่ง
เปนอาณาจักรอิสระอยูบริเวณชายฝงทะเลตะวันออกของแหลมมลายูที่อยูระหวางสองอารยธรรม คือพุทธและมุสลิม การ
เปนรัฐอิสระในทามกลางอาณาจักรนอยใหญใกลเคียง ทําใหรัฐปตตานีมีปฏิสัมพันธกับดินแดนใกลไกลในลักษณะตาง ๆ
กันไป ทั้งในลักษณะที่ไดรับผลกระทบจากการขยายอิทธิพลจากอาณาจักรใกลเคียงที่ใหญกวาอยางมะละกา มัชปาหิต
ยะโฮร ศรีวิชัย สยาม ฯลฯ ซึ่งในบางขณะรัฐอิสระอยางปตตานีตองปรับเปลี่ยนตัวเอง ยอมออนนอมใหกับการกดขี่ขมเหง
ของอาณาจักรที่ใหญกวาเหลานั้น โดยเฉพาะสยาม ดวยการสงบรรณาการใหบางเพื่อการอยูอยางสงบ ในบางขณะก็แข็ง
ขืนตออํานาจครอบงําของสยามเพื่อการอยูอยางอิสระ ประคับประคองเอกราชของตัวเอง ในอีกทางหนึ่ง รัฐอิสระอยาง
ปตตานีก็มีปฏิสัมพันธกับเมืองทาใหญนอย ไมวาจะเปน จีน ญี่ปุน อินเดีย อาหรับ และยุโรป ในลักษณะที่เปนคูคาทาง

1

รองศาสตราจารย ประจําสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

2

นักวิจัยอิสระ

3

เจาหนาที่วิชาการ ประจําโครงการสุขภาพคนไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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ทะเล แลกเปลี่ยนสินคาและวัฒนธรรมระหวางกัน สิ่งเหลานี้เองที่เปนพื้นฐานของอัตลักษณรวมของผูคนที่เรียกตัวเองวา
มลายูมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ในทางประวัติศาสตรนั้น อาณาจักรหรือนครรัฐหนึ่ง ๆ อาจเกิดขึ้นและลมสลายลงทามกลางบริบทความสัมพันธ
กับอาณาจักรหรือนครรัฐใกลเคียง โดยเฉพาะเมื่ออาณาจักรใหญที่เจริญรุงเรืองเริ่มเสื่อมลง บรรดาเมืองชายขอบตาง ๆ ก็
พัฒนาตัวรุงเรืองเขมแข็งขึ้นเปนศูนยอํานาจใหม เปนวัฏจักรของการชวงชิงและแผอิทธิพลเหนือดินแดน เชนเดียวกับ
ความสัมพันธระหวางนครรัฐปตตานีและรัฐสยาม ที่ผานการตอสู ปราบปราม และแข็งเมืองมาหลายครั้งหลายหน
จนกระทั่งถูกผนวกรวมเปนสวนหนึ่งของรัฐชาติไทยปจจุบันในที่สุด
2. เมื่อรัฐปตตานีถูกกลืนกลายเปน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตในประวัติศาสตรรัฐชาติไทย
หากพิจารณายอนกลับศึกษาความเปนมาของดินแดน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต อันเปนสวนหนึ่งของรัฐปตตานี
ในอดีต พบวาเปนดินแดนที่มีพัฒนาการดานอารยธรรมสําคัญที่นาสนใจ แบงไดเปน 3 ชวง คือ
(1) สมัยราชอาณาจักรลังกาสุกะ (ราวพุทธศตวรรษที่ 7– พ.ศ. 2043) ลังกาสุกะปรากฏชื่อในพงศาวดารกรุง
ศรีอยุธยาฉบับวันวลิต (ฟอนฟลีต) ชาวฮอลันดา ระบุวาอยูหางจากเมืองปตตานีสมัยนั้น (บานกรือเซะ อําเภอเมือง
ปตตานี) ไปทางตอนเหนือของลําน้ําปตตานี คือบริเวณเมืองโบราณ ที่อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี (ปจจุบัน)4 ลังกาสุกะ
ในสมัยนั้นเปนเมืองทาอิสระ ดูแลเสนทางการคาจากตะวันออกไปยังตะวันตกผานทางคอคอดกระ การเปนเมืองทาคาขาย
ทางทะเลทําใหลังกาสุกะมีความสัมพันธกับชนตางถิ่นตางเชื้อชาติ ตางศาสนา ตางภาษา มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รับ
เอาอารยธรรมฮินดู-ชวา หรือฮินดู-พุทธเขามาในสังคมมลายู กอนจะรับเอาอารยธรรมอิสลามเขามาในเวลาตอมา
(2) ปตานีดารุสสะลาม หรือนครแหงสันติภาพ (พ.ศ. 2043-2351) เปนยุคที่รัฐปตตานีรับอารยธรรมอิสลาม
จากมะละกาซึ่งเปนศูนยกลางการคาที่รุงเรือง ในสมัยกษัตริยราชวงศศรีวงสา ตอมาในสมัยของสุลตาน อิสมาเอลชาฮ มี
การยายพระนครโกตา มหลิฆัย (หรือลังกาสุกะ) มาสรางพระนครใหมขึ้นที่หมูบานกรือเซะ ในทองที่ปตตานีปจจุบัน
เรียกวา "ปตตานี ดารัสลาม" (นครแหงสันติ)5 นับแตนั้นมา ปตตานีก็ปรากฏขึ้นในฐานะนครรัฐที่มีความสัมพันธกับผูคน
หลากหลายวัฒนธรรม เพราะเปนเมืองทาคาขายสําคัญ มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมคอนขางสูง เนื่องจากเชื่อมโยงโลก
ตะวันตก ทั้งโปรตุเกส อังกฤษ ฮอลันดา เปอรเซีย อาหรับ กับโลกตะวันออก คือจีน ญี่ปุน อินเดีย และชวา เปนตน
หากมองในแงความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางรัฐปตตานีกับสยามในชวงนี้ อยุธยาไดพยายามสงกองทัพเขามา
ยึดครองปตตานีหลายครั้งหลายหนดวยกัน เนื่องจากเปนยุคที่ปตตานีเจริญรุงเรืองมากจากการคาขายทางทะเลกับชาว
ตางประเทศ เชน ในสมัยพระนเรศวรมหาราช (พ.ศ. 2146) พระเจาปราสาททอง (พ.ศ. 2175) เปนตน มีทั้งการรวมมือ
พึ่งพากันยกทัพไปชวยอยุธยาตีพมา (พ.ศ. 2092) ในขณะเดียวกันก็มีการดําเนินการทางการทูตเพื่อฟนฟูสันติภาพ
ระหวางรัฐ โดยราชินีแหงปตตานีสงบุหงามัสหรือดอกไมเงินดอกไมทอง6ใหอยุธยา
การสงบรรณาการเชนนี้ถูกตีความจากฝงสยามวาคือ การยอมเปนเมืองประเทศราช และอางอํานาจอธิปไตย
เหนือปตตานีและรัฐมลายูอื่นๆ ไมวาจะเปนเคดาห (ไทรบุรี) กลันตัน ตรังกานู และเปอรลิส โดยใหมีผูปกครองของตัวเอง มี
4

http://www.pattanitoday.com/htm/modules.php?name= Content&pa=showpage&pid=6
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สงใหทุก 3 ป ดอกไมทองที่วานี้มีขนาดลําตนสูง 2 ศอก 4 นิ้ว มีกิ่ง 4 ชั้น รวม 5 ชั้นทั้งยอด มีใบ 270 ใบ ดอกไมเปนทอง 17 ดอก ดอกไมเงิน
มีใบ 258 ใบ มีดอกไมเงิน 17 ดอก (http://www.pattanitoday.com/htm/modules.php?name=Content&pa=showpage &pid=6)

3
สุลตาน มีกฎหมาย ศาสนา และวัฒนธรรมของตัวเองได ในสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อราชวงศจักรีแหงสยามมีอํานาจเขมแข็ง มี
การสงกองทัพไปปราบรัฐปตตานี (พ.ศ. 2328 และ 2334) และกวาดตอนผูคนมายังกรุงเทพฯ แบงเปนกลุมกอนใหไปอยู
ในที่ตาง ๆ โดยแตงตั้งขุนนางมลายูเปนเจาเมืองปตตานี และแตงตั้งคนไทยเปนขาหลวงควบคุมการปกครองอีกชั้นหนึ่ง
เพื่อใหรัฐปตตานีออนแอลง ไมคิดกบฏแข็งเมืองตอสยามอีก
(3) การผนวกรัฐปตตานีเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรสยาม (พ.ศ. 2351) หลังจากรัชกาลที่ 1 ขยายอํานาจ
มาเหนือสุลตานและเจาเมืองทองถิ่น มีการแข็งขืนตอตานอํานาจครอบงําของสยามเปนระยะๆ ตั้งแตสมัยสุลตานมูหัมมัด
(พ.ศ. 2329) ตึงกู ลามิดดีน (พ.ศ. 2334) และดาโตะ ปงกาลัน (พ.ศ. 2351) ภายหลังสงครามครั้งที่สามนี้ สยามปรับ
โครงสรางการปกครองเมืองปตตานี แบงแยกเปน 7 หัวเมือง คือ ปตตานี ยะลา ยะหริ่ง ระแงะ ราหมัน สายบุรี และหนอง
จิก ขึ้นกับสงขลา ทั้งยังกวาดตอนผูคนและทรัพยากรเขาไปในกรุงเทพฯและหัวเมือง เพื่อไมใหหัวเมืองมลายูกอการแข็ง
เมืองไดอีก
เจาเมืองในแตละเมืองไดรับการแตงตั้งโดยตรงจากรัฐสยามในกรุงเทพฯ มีการยายชาวไทยพุทธเขาไปอยูใน
เจ็ดหัวเมืองเหลานี้ เพื่อสรางสมดุลอํานาจในเชิงเชื้อชาติ และปองกันการคุกคามจากชาวพื้นเมืองที่ไมพอใจ ซึ่งเกิด
ความขัดแยงระหวางประชาชนใน 7 หัวเมืองกับรัฐสยามเปนระยะ ๆ เจาเมืองบางคนไดแอบสะสมอาวุธและผูคนไวเพื่อกอ
การแข็งขืนกับรัฐสยาม ในสมัยรัชกาลที่ 3 เองก็เกิดสงครามกอบกูเอกราชปตตานีขึ้นอีกในไทรบุรีเมื่อ พ.ศ. 2374-2375
กอนจะขยายไปยังหัวเมืองทั้งเจ็ด หลังสงคราม รัฐสยามไดใชนโยบายแบงแยกแลวปกครอง แบงเคดาห (ไทรบุรี) ออกเปน
4 เขตคือ เปอรลิส สตูล ไทรบุรี และกะบังปาสู ใหแตละเขตปกครองตนเอง แตใหขึ้นตอเมืองนครศรีธรรมราช หัวเมือง
มลายูจึงออนแอลง (อิมรอน มะลูลีม 2538: 54-55)
ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2444) ไดเปลี่ยนระบบการปกครองจากระบบหัวเมืองประเทศราช7มาเปนระบบ
มณฑลเทศาภิบาล ออกขอบังคับที่เรียกวา “กฎขอบังคับสําหรับปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมือง ร.ศ.120” กําหนดวิธีการ
ปกครองและตําแหนงหนาที่ราชการในหัวเมืองทั้งเจ็ด ใหมีหนวยบริหารของตัวเองที่เรียกวามณฑล มีผูปกครองมณฑล
ตามคําสั่งจากกรุงเทพฯหรือเจาเมืองนครศรีธรรมราช ยกเลิกความเปนอิสระและอํานาจปกครองหัวเมืองทองถิ่นของ
บรรดาเจาเมือง เจาเมืองตาง ๆ จึงไมพอใจ พากันคัดคานการกําหนดอาณาเขตที่สยามอธิบายวาเพื่อไมใหถูกรุกรานจาก
ตางชาติ วาเปนการตัดขาดจากโลกของมลายูมุสลิมและหมายถึงการสูญเสียดินแดน สูญเสียอํานาจการปกครอง ถูก
บังคับใหเปนดินแดนของสยาม แมจะมีการรองทุกขตอกงสุลอังกฤษที่สิงคโปร เพื่อใหเขามาชวยแทรกแซงยับยั้ง แตไม
เปนผล ในปตอมา (พ.ศ. 2445) สยามไดออกกฎบังคับใหใชระบบการปกครองแบบใหม มีการเก็บภาษีอากร แตบรรดา
หัวเมืองทั้ง 7 พากันปฏิเสธ พระยาวิชิตภักดีหรือตึงกูอับดุลกอเดร เจาเมืองปตตานีมลายูมุสลิมคนสุดทายที่ปกครอง
ปตตานี ถูกจับถอดยศในขอหาพยายามกอการขบถ ถูกสงไปคุมขังที่พิษณุโลกจนถึงป พ.ศ. 2448 กอนจะไปอยูรัฐกลันตัน
มาเลเซียในที่สุด
ในสมัยรัชกาลที่ 6 มีการแบงอาณาเขตการปกครองภาคใตใหม (พ.ศ. 2450) โดยการปรับ 7 หัวเมืองใหเหลือ
เพียง 4 หัวเมือง คือ ปตตานี ยะลา สายบุรี และระแงะ รวมอยูในเขตมณฑลหนึ่ง มีการยกเลิกเมืองสายบุรีในพ.ศ. 2475
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นิธิ เอียวศรีวงศเรียกวาระบบราชาธิราช หมายถึงระบอบที่มีราชาธิราชเปนใหญเหนือแวนแควนจํานวนมาก ซึ่งมีพระราชาของตัวเอง

ประชาชนไมใขขาราษฎรโดยตรงของราชาธิราช แตหากเปนขาของราชาในแวนแควนตาง ๆ ซึ่งสวามิภักดิ์ตอราชาธิราชอีกทีหนึ่ง (นิธิ เอียวศรี
วงศ 2548:12)

4
จนกระทั่งพ.ศ. 2476 ก็มีประกาศจัดระเบียบราชการบริหาร ยกเลิกการตั้งเจาเมือง แตงตั้งผูนําทองถิ่นจาก
กระทรวงมหาดไทย มณฑลปตตานีจึงแบงออกเปน 3 จังหวัด คือปตตานี ยะลา นราธิวาส ถึงปจจุบัน
ในระหวางชวงเปลี่ยนผานเหลานี้ เกิดเหตุการณตอตานการครอบนําของรัฐสยามหลายลักษณะดวยกัน ตั้งแต
การตอตานขัดขืนเงียบ ๆ ไปจนถึงการกอการไมสงบขึ้นในที่ตาง ๆ เชน การไมยอมเสียภาษีใหกับรัฐบาลที่ไมใชมุสลิม
เนื่องจากเชื่อวาเปนเรื่องฮาราม (ถูกสั่งหาม) การเผาที่ทําการรัฐบาลในพ.ศ. 2453 กรณีกบฏฮัจญีบูลาพ.ศ. 2454 การเผา
ที่วาการอําเภอยะลา พ.ศ. 2463 และการประทวงไมยอมจายภาษีที่ดินที่บานน้ําใส จ.ปตตานีในพ.ศ. 2465 เปนตน
3. สามจังหวัดชายแดนภาคใตทามกลางวัฒนธรรมแบบไทยนิยมในประวัติศาสตรการสรางชาติ
หากพิจารณาการกอตัวของรัฐสยาม ซึ่งชวงชิงดินแดนและผนวกรวมเอาผูคนในที่ตาง ๆ สถาปนาขึ้นเปนรัฐชาติ
และประเทศไทยในปจจุบันแลวจะเห็นวา นโยบายที่รัฐสยามใชมาตลอดก็คือการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม โดยใช
วัฒนธรรมหลวงของชาวไทยภาคกลางเปนวัฒนธรรมรวม และสรางชุมชนทางวัฒนธรรมดังกลาวขึ้นมาเปนรัฐชาติ ซึ่ง
พยายามรวมและกดทับทุกความแตกตางใหอยูรวมภายใตความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
การสรางประวัติศาสตรชาติดวยการใชวัฒนธรรมแบบไทยนิยม กําหนดคนในชาติใหกลายเปนไทย
เหมือน ๆ กันในสมัยจอมพลป. พิบูลสงคราม โดยเฉพาะการประกาศนโยบายรัฐนิยม 12 ฉบับ8 พระราชบัญญัติบํารุง
วัฒนธรรมแหงชาติ พ.ศ. 2483 พระราชกําหนดวัฒนธรรมซึ่งประชาชนชาวไทยตองปฏิบัติตาม พ.ศ. 2484 จนถึงการ
จัดตั้งสภาวัฒนธรรมแหงชาติในพ.ศ. 2485 และการใชกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยครอบครัวและมรดกแทน
กฎหมายอิสลาม ลวนสรางความรูสึกแปลกแยกแตกตางใหกับคนตางชาติพันธุในประเทศอยางยิ่ง เนื่องจากเปนระเบียบ
ที่ออกมาควบคุมและกําหนดวิถีการดําเนินชีวิต กํากับพฤติกรรมประจําวันของผูคนในหลายดาน ทั้งยังกําหนดบทลงโทษ
หากฝาฝน ไมวาจะเปนการเปลี่ยนชื่อนามสกุลใหเปนแบบไทย ใหเรียนและสื่อสารดวยภาษาไทย หามใชภาษามลายูใน
การติดตอราชการ หามเรียนคัมภีรอัลกุรอาน สงเสริมการนับถือพุทธศาสนา กําหนดการแตงกายแบบสุภาพชนที่ตองสวม
หมวก ใสถุงเทาและรองเทา หามสวมโสรง หามใชผาคลุมศีรษะ และหามกินหมาก เปนตน
ขอกําหนดตางๆนี้ ลวนแตเปนปจจัยที่ทําใหชาวมลายูมุสลิมในภาคใตรูสึกถูกจํากัดเสรีภาพ บังคับใหปรับเปลี่ยน
จารีตของตัวเองเพื่อที่จะเปนไทย และยิ่งสะสมความรูสึกไมพอใจในหมูชนมากขึ้น เนื่องจากเปนการใชกฎทางโลกมา
กํากับแบบแผนชีวิตที่เคยดําเนินไปอยางเครงครัดภายใตกฎศาสนาอิสลาม ซึ่งหลายอยางเปนวิถีปฏิบัติที่ขัดกับ
หลักศรัทธาทางศาสนาและวัฒนธรรมอิสลามอยางสิ้นเชิง ดังปรากฏในงานเขียนของ อิมรอน มะลูลีม (2538: 141) ดังนี้
เรื่องที่ทําใหประชาชนในทองถิ่นรูสึกเดือดรอนที่สุดก็คือ การที่รัฐบาลไทยมาควบคุมชีวิตประจําวันมากขึ้น ภาษา
ศาสนา และคุณคาทางวัฒนธรรมของพวกเขาไดตกไปอยูภายใตอํานาจของรัฐบาลมากขึ้น และรัฐนั้นมีคนที่เปน “กา
เฟร” (ผูไมศรัทธา) ครอบครองอยู ยิ่งกวานั้นการตองสูญเสียการปกครองตนเองไปก็มีความหมายเปนพิเศษแกชาวไทย
มาเลย ซึ่งเคยมีชีวิตอยูภายใตกฎหมายอิสลาม (ซาริอะฮฺ) ดังนั้น การสูญเสียการปกครองตนเองไป และการที่กฎหมาย
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รัฐนิยม 12 ฉบับที่ประกาศใชสมัยจอมพลป. พิบูลสงคราม ไดแก 1. เรื่องการใชชื่อประเทศ ประชาชน และสัญชาติ (24 มิ.ย. 2482) 2. เรื่อง
การปองกันภัยที่จะบังเกิดแกชาติ (3 ก.ค. 2482) 3. เรื่องการเรียกชื่อชาวไทย (2 ส.ค. 2482) 4. เรื่องการเคารพธงชาติ เพลงชาติ และเพลง
สรรเสริญพระบารมี (8 ก.ย. 2482) 5. เรื่องใหชาวไทยพยายามใชเครื่องอุปโภคบริโภคที่มีกําเนิดหรือทําขึ้นในประเทศไทย (1 พ.ย. 2482) 6.
เรื่องทํานองและเนื้อรองเพลงชาติ (10 ธ.ค. 2482) 7. เรื่องชักชวนใหชาวไทยรวมกันสรางชาติ (21 มี.ค. 2483) 8. เรื่องเพลงสรรเสริญพระบารมี
(26 เม.ย. 2483) 9. เรื่องภาษาและหนังสือไทยกับหนาทีพ่ ลเมืองดี (24 มิ.ย. 2483) 10. เรื่องการแตงกายของประชาชนชาวไทย (15 ม.ค.
2484) 11. เรื่องกิจประจําวันของคนไทย (8 ก.ย. 2484) 12. เรื่องการชวยเหลือคุมครองเด็ก คนชรา หรือคนทุพพลภาพ (28 ม.ค. 2485)
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ศาสนาถูกแทนที่ดวยกฎหมายทางโลก จึงทําใหคนเหลานั้นรูสึกวาตนไมไดทําหนาที่ทางศาสนาซึ่งตนควรจะทํา...การ
ตอตานการปกครองของไทยตั้งแตตนนั้น มีมาในรูปแบบของการลุกฮือเรื่องศาสนา โดยพยายามจะปลดปลอยอํานาจ
ทางการเมืองของตางชาติ (ไทย) ออกไปจากอาณาบริเวณนั้น...

แมวารัฐบาลชุดตอมาของนายปรีดี พนมยงค พยายามยกเลิกกฎที่ขัดแยงกับจารีตปฏิบัติของชาวมุสลิมในเวลา
ตอมา ดวยการประกาศใชพ.ร.ก.วาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พ.ศ. 2488 ใหการชวยเหลือคุมครองและอุปถัมภ
กิจการศาสนาของชาวมุสลิม จัดตั้งสถาบันทางศาสนา มีตําแหนงจุฬาราชมนตรี มีคณะกรรมการกลางอิสลาม ฟนฟู
ตําแหนงดะโตะยุติธรรม จัดตั้งสถาบันการศึกษาคือ อิสลามวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนตน รวมทั้งใชกฎหมายอิสลาม
และอนุญาตใหโตะครูสอนภาษามลายู อาหรับ และศาสนาอิสลามไดในพ.ศ. 2489 แตก็ไมสามารถบรรเทาความรูสึกเปน
ปฏิปกษของชาวมุสลิมที่ไมพอใจลงได เนื่องจากกลายเปนการเขาไปควบคุมบทบาทของผูนําทางศาสนาของชาวมลายู
มุสลิมอยางใกลชิดยิ่งขึ้น และเปนการนําเอานโยบายที่รัฐทํากับศาสนจักรหรือคณะสงฆมาปรับใชกับชาวมาเลยมุสลิม
(สุรินทร พิศสุวรรณ 2525: 10) และยังคงมีความเคลื่อนไหวในลักษณะของการเรียกรองสิทธิในการปกครองตัวเองเรื่อยมา
ดังปรากฏในขอเรียกรอง 7 ขอของฮัจญีสุหลง ประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดปตตานี ที่ไดยื่นตอรัฐบาลหลวง
ธํารงนาวาสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 24909 ผานทางคณะกรรมการสอดสองภาวการณใน 4 จังหวัดภาคใต ซึ่งกลายเปน
ผูนํากลุมตอตานนโยบายของรัฐบาลในเวลาตอมา
ในชวงพ.ศ. 2490-2491 นี้นับเปนปที่เกิดเหตุการณปะทะกันระหวางฝายรัฐบาลและชาวมลายูมุสลิม
อยางรุนแรงหลายกรณีดวยกัน นับแตกรณีการจับกุมฮัจญีสุหลง ในวันที่ 10 มกราคม 2490 ดวยขอกลาวหาวาวางแผน
แบงแยกดินแดน นํามาสูการจับกลุมประทวงของชาวบาน กอใหเกิดการปะทะและจลาจลขึ้นหลายพื้นที่ในปตตานีและ
นราธิวาสอยางตอเนื่อง แมจะยายคดีไปพิจารณาที่นครศรีธรรมราช กรณีรุนแรงที่สุดคือที่หมูบานดุซงญอ จ.นราธิวาส คดี
ของเขาศาลสั่งยกฟองคดีแบงแยกดินแดน ถูกจําคุก 7 ปในขอหาโจมตีรัฐบาล และไดรับการปลอยตัวในป 2495 หลังจาก
จําคุกอยู 3 ปครึ่ง แตหายตัวไปพรอมลูกชายคนโตในเดือนสิงหาคม 2497 พรอมกับขาวลือวาถูกตํารวจในสมัยพล.ต.อ.เผา
ศรียานนทนําตัวไปถวงน้ําในทะเลสาบสงขลา นับเปนฟางเสนสุดทายของการปะทุความไมพอใจ
กรณี "บะลูกาสาเมาะ" ซึ่งเกิดขึ้นที่ปตตานีในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2490 เมื่อตํารวจคนหนึ่งถูกโจรยิงเสียชีวิตที่
หมูบานบะลูกาสาเมาะ ตํารวจกลุมหนึ่งจึงเขาไปยังหมูบานนั้น สอบสวนทรมานชาวบาน และกลาวหาพวกเขาวาสมคบ
กับโจร จากนั้นก็เผาหมูบานเสียสิ้น ทําใหชาวบาน 25 ครอบครัวไรที่อยูอาศัย (ชัยวัฒน สถาอานันท 2547)
ขณะเดียวกันก็มีผลกระทบของการเมืองระหวางประเทศที่แบงเปนฝกฝาย และภาวะยากลําบากทางเศรษฐกิจ
และสังคมในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 บวกกับเมื่อจอมพลป. พิบูลสงครามกลับมาเปนนายกรัฐมนตรีอีกครั้งในพ.ศ. 2491
สถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใตก็พัฒนาไปสูความรุนแรง เมื่อเกิดเหตุการณดุซงญอขึ้น สาเหตุสําคัญก็เนื่องจาก
การถูกเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรมจากเจาหนาที่ทางการที่คอรัปชั่น ใชอํานาจในทางกดขี่ และมีอคติทางชาติพันธุและ
ปฏิบัติตอชาวมุสลิมในฐานะที่เปน “คนอื่น” หรือเปนพลเมืองชั้นสอง รองจากชาวไทยพุทธ
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ไดแก (1) ขอใหปกครอง 4 จังหวัดนี้เปนแควนหนึ่ง โดยมีผูดํารงตําแหนงอยางสูงใหมีอํานาจในการศาสนาอิสลาม มีอํานาจแตงตั้งและปลด
ขาราชการออกได ผูดํารงตําแหนงนี้ตองเปนมุสลิมใน 4 จังหวัด (2) การศึกษาในชั้นประถมตนจนถึงชั้นประถม 7 ใหมีการศึกษาภาษามลายู
ตลอด (3) ภาษีที่เก็บไดใหใชภายใน 4 จังหวัดนี้เทานั้น (4) ในจํานวนขาราชการทั้งหมดขอใหมีขาราชการชาวมลายูรอยละ 80 (5) ขอใหใช
ภาษามลายูควบกับภาษาไทยเปนภาษาราชการ (6) ใหคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดมีเอกสิทธิ์ออกระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติการ
ศาสนาอิสลามโดยความเห็นชอบของผูมีอํานาจสูงสุด (7) ใหศาลรับพิจารณาตามกฎหมายอิสลามแยกจากศาลจังหวัด มีโตะกาลี (กอฎีหรือ
ดะโตะยุติธรรม) ตามสมควร และมีเสถียรภาพในการพิจารณาชี้ขาด (เฉลิมเกียรติ ขุนทองเพชร 2548: 87)
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เหตุการณลุกขึ้นสูที่ดุซงญอนีเ้ ปนการปะทะดวยอาวุธระหวางตํารวจกับชาวบานมลายูมุสลิม จํานวน
ประมาณ 2,000 คน ที่หมูบานดุซงญอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส โดยฝายตํารวจยิงปนไปยังชาวบานที่กําลังมีงานบุญกันอยู
จากนั้นเจาหนาที่กลัวชาวบานจะตอบโตจึงถอยกําลังกลับไปยังตันหยงมัส แตรายงานไปยังหนวยเหนือวามีกองโจรชาว
มลายูจํานวน 1,000 คนกําลังเตรียมกอการกบฏ จึงมีการเสริมกําลังตํารวจ 60 คน ที่ตันหยงมัส ขณะที่ชาวบานดุซงญอ
เตรียมพรอมเผชิญหนากับตํารวจ มารวมชุมนุมกันที่สุเหราและที่บานของโตะเปรัก ซึ่งเปนปอเนาะอยูในหมูบาน มีการ
ประกอบพิธีกรรมสรางขวัญและกําลังใจสําหรับการตอสู ชาวบานใชอาวุธเทาที่มี ทั้งปน มีด ดาบ ขณะที่ฝายทางการมีการ
สงกําลังอาวุธ ทั้งเครื่องบินรบ เรือรบกลางทะเลบางนราที่เทียบทาเรือ พรอมสงทหารมาสมทบกับกําลังตํารวจ และเกิด
การปะทะกันในวันที่ 28 เมษายน 2491 การตอสูเริ่มจากฝายตํารวจสยามเขาบุกโจมตีชาวมลายู การตอสูครั้งนี้ดําเนินไป
36 ชั่วโมง ชาวบานก็ยอมแพ ผลการตอสูทําใหชาวมลายู ทั้งที่เปนสตรี ผูชรา และทารก เสียชีวิตเกือบ 400 คน
สวนตํารวจสยามเสียชีวิตประมาณ 30 คน (ชัยวัฒน สถาอานันท 2547)
และตามมาดวยการที่ชาวมุสลิมหลายพันคนอพยพเขาไปอยูในมาเลเซีย กอตัวขึ้นเปนสมาคมชาวมลายูแหง
มหาปตตานี หรือ GAMPAR เพื่อชวยเหลือคนไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต และเรียกรองอิสระในการปกครองตัวเอง
เหตุการณนองเลือดที่ดุซงญอนี้ถูกเรียกวา เปนสัญลักษณของการตอตานรัฐบาลที่สําคัญที่สุดสําหรับประวัติศาสตรยุค
ใหมของชาวมาเลยมุสลิมทางภาคใตของไทย (สุรินทร พิศสุวรรณ 2525: 18) ถือเปนโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญใน
ประวัติศาสตรของชาวมลายูในการเรียกรองความยุติธรรมและความอิสรภาพ (อิบรอฮีม ชุกรี 2541: 54 อางใน ชัยวัฒน
สถาอานันท 2547) ภายหลังมีการสรางอนุสาวรียเปนรูปกระสุนปน ตั้งอยูที่สถานีตํารวจภูธรอ.เมือง จ.นราธิวาส ซึ่ง
กลายเปนสัญลักษณหรือเปนตัวแทน สะทอนความจริงของความชอบธรรมในการใชความรุนแรงที่รัฐกระทําตอฝาย
ชาวบานมลายูมุสลิม และในความเปนไปไดที่จะใชความรุนแรงในพื้นที่นี้เหมือนไมมีวันสิ้นสุด (ชัยวัฒน สถาอานันท
2547)
หลังเหตุการณที่ดุซงญอ รัฐบาลจอมพลป. พิบูลสงครามไดออกนโยบายดานตาง ๆ สําหรับชาวมลายูมุสลิม
ไดแก การใหหยุดราชการในวันศุกร สนับสนุนการศึกษา ใชหลักสูตรพิเศษสอนภาษามลายูและศาสนาในโรงเรียนชั้น
ประถม ฯลฯ แตก็ไมไดทําใหความตึงเครียดของสถานการณขัดแยงในจังหวัดชายแดนภาคใตนอยลงแตอยางใด ยังคงมี
การสังหารชาวมุสลิมโดยเจาหนาที่ตํารวจทหาร นําไปสูการชุมนุมประทวงตอตานรัฐบาลในชวงพ.ศ. 2518-2519 และ
ยังคงการจับกุมดําเนินคดีดวยขอหาบอนทําลายชาติ แบงแยกดินแดนอยูเสมอมา เชน การจับกุมหะยีอามีน โตะมีนา ลูก
ชายคนที่ 2 ของหะยีสุหลงในป 2504 จับกุมครูเปาะสู วาแมดิซากับพวกอีก 28 คนในขอหากบฏแบงแยกดินแดนในป
2518 เปนตน
นอกจากปญหาเรื่องความไมเทาเทียมในการปฏิบัติและการกดขี่ขมเหง ซึ่งแสดงออกผานสัญลักษณทาง
วัฒนธรรมตาง ๆ แลว ภายใตแนวคิดเรื่องชาติ ที่หมายถึงชุมชนทางวัฒนธรรม จังหวัดชายแดนภาคใตมีอัตลักษณทาง
วัฒนธรรมยอยของตัวเอง ซึ่งแตกตางจากคนสวนใหญ ความรูสึกผูกพันในแงของการใชวัฒนธรรมชาติไทยรวมกันของ
ชาวมลายูมุสลิมก็ยิ่งนอยลง เพราะใกลชิดและเปนชุมชนทางวัฒนธรรมเดียวกันกับชาวมุสลิมในมาเลเซียและประเทศ
มุสลิมอื่น ๆ มากกวา เหลานี้จึงเปนที่มาของความรูสึกแปลกแยก ตองการเปนอิสระจากการครอบนําทางวัฒนธรรมชาติ
ของไทย และนํามาซึ่งขอเรียกรองขอเปนอิสระปกครองตัวเองของจังหวัดชายแดนภาคใต และกอตัวเปนกลุมขบวนการ
เคลื่อนไหวเพื่อแบงแยกดินแดนหลากหลายกลุมในที่สุด
รัฐบาลในยุคตอมาของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต และจอมพลถนอม กิตติขจร ที่แมจะกําหนดนโยบายพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมเปนดานหลัก แตก็ยังคงดําเนินนโยบายผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมตอชนกลุมนอย ผานโครงการ
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พัฒนาตาง ๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต ไมวาจะเปนโครงการพัฒนาการศึกษา ออกกฎหมายใหปอเนาะลดบทบาทเปน
เพียงโรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม กําหนดหลักสูตรเปนแบบแผนเดียวกันทั่วประเทศ ยกเลิกการเรียนภาษามลายู
เปลี่ยนโครงสรางประชากรดวยการจัดตั้งนิคมสรางตนเองพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งเปนโครงการนําพลเมืองจาก
ภาคตาง ๆ โดยเฉพาะอิสานเขาไปตั้งถิ่นฐาน ทั้งที่ชาวมุสลิมในพื้นที่ไมไดรับการจัดสรรที่ดินทํากินแตอยางใด และ
ลักษณะใชความรุนแรงในลักษณะตาตอตา-ฟนตอฟน ยังคงเกิดขึ้นเปนระยะ ๆ มิเคยหยุดสืบเนื่องมาจน
ปจจุบันนับตั้งแตที่รัฐสยามพยายามกลืนอัตลักษณทางวัฒนธรรมของพวกเขาใหกลายเปนไทย เพียงเพราะอยูใน
ผืนดินที่ขีดแบงความเปนประเทศใหกับผูคน ซึ่งไมสามารถใชแบงแยกอัตลักษณทางชาติพันธุ-วัฒนธรรมได
ความพยายามทําใหเปนหนึ่งเดียวกันดังกลาว ดูเหมือนจะยิ่งแยกชาวมลายูมุสลิมใหหางไปมากยิ่งกวา
และยิ่งกลายเปนการกอการที่รุนแรงมากขึน้ เชน ในสมัยของรัฐบาลคึกฤทธิ์ ปราโมช เกิดกรณีนาวิกโยธินที่ตั้งดาน
หนาวัดเชิงเขา อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ฆาชาวบานมุสลิม 5 คน ทิ้งลงแมน้ําสายบุรี ศพมาติดที่สะพานกอตอขามแมน้ําสาย
บุรี จ.ปตตานีปลายป 2518 กอใหเกิดความแคนในหมูประชาชน มีการจัดตั้งศูนยพิทักษประชาชน เพื่อเรียกรองขอความ
เปนธรรมจากรัฐบาล นําไปสูการชุมนุมของชาวมุสลิมนับแสนเรียกรองใหจับคนรายมาลงโทษ และใหถอนทหารออกไป
จาก 3 จังหวัดภาคใต
ในระหวางนี้ กลุมเคลื่อนไหวแบงแยกดินแดนและแนวรวมตาง ๆ ก็ยังคงปฏิบัติการอยูอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
การวางระเบิดตามสถานที่ตาง ๆ ไมวาจะเปนโรงแรม สถานีตํารวจ โรงเรียน เสนทางรถไฟ จนถึงสมัยของรัฐบาลพลเอก
เปรม ติณสูลานนท ก็ไดกําหนดนโยบายแกไขปญหาขบวนการแบงแยกดินแดนและขบวนการกอการรายในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ดวยการจัดตั้งศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.)10 เพื่อแกไขปญหาในพื้นที่โดย
คํานึงถึงความยุติธรรมมากขึ้น เชน สะสางปญหาการอุมฆา เปนเวทีการแสดงขอคับของใจของชาวมุสลิม ปรับทัศนคติ
และขจัดปญหาคอรัปชั่นทุกรูปแบบในวงราชการ และจัดตั้งกองบัญชาการผสมพลเรือน ตํารวจ ทหารที่ 43 (พตท.43) มี
อํานาจหนาที่ในการปราบปรามการกอการรายทุกรูปแบบ รวมทั้งคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 66/23 ที่มีแนวคิดยอมรับ
การดํารงอยูของอีกฝาย ลดเงื่อนไขที่สรางความอยุติธรรมตาง ๆ ในสังคมเพื่อไมใหพลังการสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต
ขยายวงกวางออกไป และยอมรับอดีตศัตรูใหเปนผูหลงผิดเทานั้น เปนการปฏิบัติตอศัตรูในฐานะมิตร
แนวทางปฏิบัติงานดานการเมืองควบคูไปกับการปฏิบัติงานดานการทหาร และการผนึกกําลังระหวางพลเรือน
ตํารวจ ทหารนี้ทําใหเหตุการณลดความรุนแรงลงมาก แมจะมีเหตุการณไมสงบเกิดขึ้นบางเปนระยะ ๆ ก็ตาม เชน การ
เดินขบวนประทวงเรื่องมัสยิดกรือเซะ (2534) การเผาโรงเรียนถึง 34 แหงในจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส11 การดักยิง
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เปนองคกรสําคัญในการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ตั้งขึ้นตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี
ที่ 8/2524 ลงวันที่ 20 มกราคม 2524 ในรัฐบาลสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท ตั้งอยูที่ อ.เมือง จ.ยะลา มีวัตถุประสงคหลัก คือ ขจัดปญหาที่
สะสมมาในอดีต ไมวาจะเปนสภาพแวดลอมทางสังคมที่มีความขัดแยงในแนวคิดทางศาสนาและวัฒนธรรม โดยใชภาษาไทยและภาษามลายู
ในการสื่อสารความเขาใจ ใชหลักการจิตวิทยาในการเรียนรูและลดความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน ระหวางเจาหนาที่รัฐและประชาชนชาว
มุสลิม เรงพัฒนาสาธารณูปโภค อาชีพ และการศึกษาของคนในทองถิ่นใหทัดเทียมกับจังหวัดอื่นๆ และรักษาความเปนธรรมในสังคมมุสลิมใน
กรณีที่เจาหนาที่รัฐประพฤติโดยมิชอบ ในขณะเดียวกันก็ทําหนาที่รักษาความสงบเรียบรอยภายในพื้นที่ เพื่อเปนการสรางความปลอดภัยและ
ความมั่นคงในการดํารงชีวิตของประชาชนโดยมีกองบัญชาการผสมพลเรือน ตํารวจ ทหารที่ 43 หรือที่รูจักกันในนามของ พตท. 43 ปฏิบัติงาน
ควบคูไปดวย (http://www.sbpac.moi.go.th/policy1.html สืบคนเมื่อ 2 พฤษภาคม 2549)
11

10 โรงเรียนในปตตานี 11 โรงเรียนในยะลา และ 13 โรงเรียนในนราธิวาส ในเดือนสิงหาคม 2536 มีการจับกุมผูตองสงสัยซึ่งไดรับการ
วิพากษวิจารณวาเปนแพะรับบาป แตศาลตัดสินปลอยตัวใหพนขอหาเนื่องจากพยานหลักฐานไมเพียงพอ
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รถไฟสายสุไหงโกลก-กรุงเทพฯ (2536) การลอบวางระเบิดรถไฟที่อ.จะนะ (2535) เรือตํารวจน้ํา สะพานเดชานุชิตที่
ปตตานี (2536) รานหนังสือที่อ.หาดใหญ และรถไฟที่สงขลา (2537) วางเพลิงรถไฟขบวนสุไหงโก-ลก-สุราษฎรธานี ที่
นราธิวาส (2539) เปนตน
4. ความรุนแรงและความตายใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ในสถานการณปจจุบัน (พ.ศ. 2540-2549)
• ความรุนแรงในชวงพ.ศ. 2540-2545
หลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญ 2540 ในพื้นที่ชายแดนภาคใตยังคงมีการลอบยิง ปะทะกับเจาหนาที่ตํารวจ
สรางความเสียหายใหกับทรัพยสินทางราชการและเอกชนตอเนื่องและเพิ่มมากขึ้น จากที่เกิดเหตุการณรุนแรง 42 ครั้งในป
2539 เปน 83 ครั้งในป 2540 และ 139 ครั้งในป 2541 ในชวงป 2540-2545 นี้การกอการมีลักษณะเปนการวางเพลิง
ทําลายรถสิบลอ รถแบ็คโฮ รถเกรด รถบดถนน เพื่อไมใหมีการสรางงาน สรางเสนทางคมนาคม สาธารณูปโภคตางๆ ใน
พื้นที่ นอกจากนี้ก็มีการกอกวนประชาชนดวยการทําลายทรัพยสนิ เรียกคาคุมครอง แจกใบปลิวตอตานรัฐบาลและ
ขาราชการ เหตุการณความรุนแรงยังคงเกิดขึ้นตอเนื่องเปน 107 ครั้งในป 2542 ป 2543 เกิดความรุนแรงนับได 32 ครั้ง
และ 114 ครั้งในป 2544 ตลอดชวง 3 ปนี้ สมาชิกผูเคยกอความไมสงบทั้งกลุมพูโลใหม และกลุมบีอารเอ็นตางเขามอบตัว
และรวมเปนสมาชิกโครงการผูรวมพัฒนาชาติไทย
ขณะที่เหตุการณรุนแรงในภาคใตเกิดขึ้นอยางตอเนื่องนั้น รัฐบาลกลับประกาศยุตกิ ารทํางานของ ศอ.บต. และ
พตท.43 ลงตั้งแต 1 พฤษภาคม 2545 ทั้งที่เปนสองหนวยงานรัฐบาลไมติดอาวุธที่อยูใกลชิดชาวมุสลิมภาคใตมากที่สุด ทั้ง
ยังเขาใจวาเหตุการณทั้งหมดเปนฝมือของขบวนการแบงแยกดินแดนที่เคลื่อนไหวเพียง 60-70 คน และประกาศวาจะ
ทําลายลางโจรที่เหลือภายในระยะเวลา 3 เดือน แนวคิดและการตัดสินใจของรัฐบาลเชนนี้สวนทางกับประชาชนและ
หนวยงานในพื้นที่อยางมาก สถานการณยิ่งเลวรายลงเมื่อจังหวัดยะลาไดจัดงานครบรอบ 212 ป เมืองยะลาในเดือน
กันยายน 2545 ทามกลางความไมเห็นดวยในการอางอิงทางประวัติศาสตรของปญญาชนมุสลิม กลุม “นักตอสูแหง
แผนดิน” ไดแจกใบปลิวใหกับชาวจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส หามเขารวมงานทั้งกลางวันและกลางคืน โดยไมรับรอง
ความปลอดภัย เพราะถือวาเปนการเฉลิมฉลองชัยชนะเหนือรัฐมลายูปตตานีที่ตองสูญเสียอํานาจอธิปไตย และมีการ
ทําลายธงชาติไทยเกือบรอยผืนที่ปกไวริมถนนสายปตตานี–ยะลา ในป 2545 เกิดเหตุการณรุนแรงขึ้น 82 ครั้ง และ 84 ครั้ง
ในป 2546 กอนจะเลวรายมากขึ้นในปตอมา
• ความไมสงบที่รุนแรงทวีคูณในชวงพ.ศ. 2546-2549
ทันทีที่รัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรประกาศยุบ ศอ.บต. และ พตท.43 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2545 ซึ่งเปนกลไก
ที่สรางความสมดุลใหกับการบริหารราชการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต กอใหเกิดเสียงคัดคานการยุบหนวยงาน
ดังกลาวจากประชาชนจํานวนมาก เนื่องจากเกิดความไมมั่นใจที่จะใหตํารวจซึ่งไมเปนมิตรกับประชาชนมากนัก ดูแล
ความสงบในพื้นที่เพียงหนวยงานเดียว การถอนกําลังทหารกลับที่ตั้งเปนการเปดพื้นที่ใหผูกอการกลับมาเคลื่อนไหวใน
พื้นที่ และทางราชการไมมีขาวกรองเนื่องจากถูกตัดขาดจากชาวบาน ภายหลังจากการยุบหนวยงานทั้งสอง สถานการณ
ความไมสงบไดทวีความรุนแรงขึ้น สวนทางกับคําประกาศของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรที่ระบุวา “ไมมีโจรกอการรายแลว
พวกที่เหลือเปนแคโจรกระจอก” นําไปสูการตั้งคําถามกับนโยบายของภาครัฐตอการแกไขปญหาความไมสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใตที่ผานมา ทั้งการใชนโยบายการทหารนําการเมือง การถอนทหารออกใหตํารวจดูแลความสงบ
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เรียบรอยเพียงหนวยเดียว การประกาศกฎอัยการศึก พฤติกรรมและการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่รัฐที่รังแกประชาชน
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ไปจนถึงนโยบายภายใตระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรี และการบริหารจัดการแบบซีอีโอ
เมื่อไมมี ศอ.บต. คอยใหความเปนธรรมกับชาวบาน ความรุนแรงจึงปรากฏขึ้นรายวัน โดยเฉพาะขาวการอุมฆา
ชาวบานประมาณ 100 คนในป 2545-2546 ระหวางการสืบหาผูตองหาคดีวางระเบิดสถานีรถไฟหาดใหญ รวมทั้งการ
ประกาศใชกฎอัยการศึกตั้งแต 5 มกราคม และพ.ร.ก.ตอตานการกอการรายตั้งแตวันที่ 12 สิงหาคม 2546 ยิ่งทําให
ชาวบานเกิดความหวาดผวาและระแวงเจาหนาที่อยางหนัก จนเกิดขาวลือเรื่องโจรนินจา12 ซึ่งไปตกผลึกดวยการรุมกระทืบ
ตํารวจนอกเครื่องแบบนายหนึ่งที่ไปดอม ๆ มอง ๆ ตามหมูบานจนเสียชีวิต เมื่อชาวบานไมไววางใจทางราชการจึงหันไป
เปนแนวรวมกับโจรกอการราย เปดยุทธการใบไมรวง ดักยิงตํารวจ วางระเบิดปอมและจุดตรวจเพื่อลางแคน ขณะเดียวกัน
ก็มีการจับกุมนพ.แวมาฮาดี แวดาโอะและพวก 4 คนในคดีเจไอ ซึ่งมีทนายสมชาย นีละไพจิตรรับวาความให กอนจะหาย
ตัวไปในไมกี่เดือนตอมา
หมอกควันแหงความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตดําเนินตอเนื่องเรื่อยมาตั้งแตป 2546 แตมาเขม็งเกลียว
ชัดเจนมากในชวงตนป 2547 และนําไปสูสถานการณที่รุนแรงขึ้นอยางยิ่งตลอดป 2547-2548 เรื่อยมาจนถึงปจจุบัน โดยที่
ฝายรัฐไมสามารถระงับได ดังนี้
(1) สถานการณความรุนแรงในระหวางป 2547
กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 9 สรุปสถานการณความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใตตลอดป 2547 วา มี
เหตุรายเกิดขึ้น 919 ครั้ง เปนเหตุเกี่ยวของกับความไมสงบ 496 ครั้ง คิดเปนรอยละ 53 ของเหตุรายที่เกิดขึ้น สําหรับพื้นที่
เกิดเหตุมากที่สุดคือที่จังหวัดนราธิวาส 455 ครั้ง รองลงมาคือปตตานี 276 ครั้ง และยะลา 183 ครั้ง (ผูจัดการรายวัน
2548) นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ชี้วาเฉพาะป 2547 เพียงปเดียวเกิดเหตุการณ
รุนแรงบอยครั้งกวาที่เคยเกิดขึ้นใน 10 ปกอ นหนานัน้ รวมกันถึง 1.7 เทาตัว (ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี 2548ก)
โดยเริ่มจากเหตุการณปลนปนกวา 400 กระบอก จากกองพันทหารพัฒนาที่ 4 อ.เจาะไอรอง จ.นราธิวาส ในวันที่
4 มกราคม ทําใหทหารเสียชีวิต 4 ศพ มีการลอบเผาโรงเรียนเกือบ 20 แหงพรอมกันใน 11 อําเภอของจ.นราธิวาส แมทัพ
ภาคที่ 4 จึงประกาศใชกฎอัยการศึกในบางพื้นที่ ทามกลางกระแสความไมเห็นดวยของประชาชน
หลังเหตุการณปลนปน รัฐบาลทักษิณใชวิธีแข็งกราวในการจับกุมผูกอการและคนหาปน ทั้งการจับคน อุม
คนมาสอบปากคําในทางลับ ใชกําลังเขาปดลอมตรวจคนสถานที่ตาง ๆ และบานผูตองสงสัย ตั้งขอหากอความไมสงบ
รวมทั้งการใชวิธีการรุนแรงใหรับสารภาพ ทั้งทางกายภาพและทางศาสนา ซึ่งเปนความรุนแรงที่เกิดขึ้นตอหนาตอตาคน
จํานวนมาก ยิ่งทําใหชาวมุสลิมรูสึกถึงความอยุติธรรมและการปฏิบัติที่ไมเทาเทียม และยิ่งทวีความรูสึกคับแคนที่สะสมอยู
แมรัฐบาลทักษิณจะหาทางแกปญหาภาคใตดวยนโยบายใชเศรษฐกิจนําความมั่นคง โดยการประกาศวา "จะใช
เวลาประมาณ 3 ปตอเนื่อง เพื่อเปลี่ยน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ใหเปนจังหวัดที่จะมีการทองเที่ยว มีการลงทุน มี
ศักยภาพ มีงานทํา มีระบบที่คนจะมีการศึกษาดีขึ้นกวานี้" (มติชนสุดสัปดาห 20-26 กุมภาพันธ 2547) พรอมกับอนุมัติ
งบกลางป 2547 จากเงินสํารองจายเพิ่มกรณีฉุกเฉินประมาณ 700 ลานบาท ดําเนินโครงการ 75 โครงการ แตการกอการ
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตก็ยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนการลอบวางเพลิง การลอบยิงทําราย การวางระเบิด
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เปนคําร่ําลือวาเหตุปลน ฆา ขมขืนในยามค่ําคืนเกิดขึ้นจากการกระทําของโจรนินจา ซึ่งสามารถเหาะเหินระหวางตนยาง และหายตัวได

สรางความหวาดกลัวใหกับชาวบานในพื้นที่ จนกระทั่งตั้งเวรยามลาดตระเวนเพื่อรักษาความปลอดภัยของหมูบาน กรณีรุมประชาทัณฑนั้น
เปนเหตุการณที่ชาวบานอ.ระแงะ จ.นราธิวาส กวา 3,000 คนปดลอมและรุมประชาทัณฑตชด. 2 นาย ถึงแกความตาย พรอมทั้งทําราย
รางกายตํารวจนายหนึ่งไดรับบาดเจ็บสาหัส เมื่อ 26 เมษายน 2546 เนื่องจากเขาใจวาเปนโจรนินจา
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โดยมีผูเสียชีวิตทั้งชาวบาน เจาหนาที่รัฐ และผูนําศาสนา ทามกลางความพยายามคลี่คลายสถานการณของรัฐบาลดวย
การดําเนินนโยบายตอบโตความรุนแรง เชน ประกาศกฎอัยการศึก ทุมกําลังปราบปราม โดยเฉพาะการบุกคนโรงเรียน
ปอเนาะดวยการอางความชอบธรรมเรื่องการจัดระเบียบโรงเรียนปอเนาะ กลายเปนอีกหนึ่งชนวนของความขัดแยง เปน
เหตุใหศูนยอิสลามประจํา 3 จังหวัดภาคใตออกแถลงการณเมื่อ 9 กุมภาพันธ 2547 ประกาศยุติบทบาทในการใหความ
รวมมือกับทางราชการในการแกปญหาภาคใต (มติชนสุดสัปดาห 13-19 กุมภาพันธ 2547)
เหตุการณหนึ่งที่กระทบกระเทือนตอความรูสึกของชาวมุสลิมอยางยิ่งก็คือ กรณีการหายตัวไปอยางไรรองรอย
ของทนายสมชาย นีละไพจิตร ประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิม ผูรับทําคดีเกี่ยวกับปญหาความไมสงบเรียบรอยใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใตหลายคดี ตั้งแตคืนวันที่ 11 มีนาคม 2547 ทามกลางเสียงวิพากษวิจารณวาเปนวิธีการจัดการ
ปญหาของตํารวจเอง
ในชวงเวลานี้นายจาตุรนต ฉายแสง รองนายกรัฐมนตรี ไดรับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีใหทําหนาที่รับฟง
ปญหาจากชาวบานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยใชรูปแบบของประชาคม 3 จังหวัดไดผลเปน “แผนใตสันติสุข”
เสนอวิธีแกปญหาดวยสันติวิธี 7 ประการ13 เมื่อตนเดือนเมษายน 2547 พรอมทั้งย้ําวา "เจาหนาที่รัฐตองยกเลิกการใช
ความรุนแรงในพื้นที่อยางเด็ดขาด โดยเฉพาะการอุมของตํารวจที่สรางความไมพอใจใหประชาชนในพื้นที่มาก" แต
นายกรัฐมนตรีตัดสินใจสั่งเลื่อนการพิจารณาแผนดังกลาวออกไปอยางไมมีกําหนด (มติชนสุดสัปดาห 16-22 เมษายน
2547)
เหตุการณที่กลายเปนตัวเรงอุณหภูมิในพื้นที่ภาคใตเกิดขึ้นเมื่อ 28 เมษายน 2547 มีการบุกโจมตีเจาหนาที่ใน
ระยะเวลาไลเลี่ยกัน 11 จุด มีผูเสียชีวิตถึง 108 คน ในจํานวนนี้เปนเจาหนาที่รัฐเพียง 1 คน เหตุการณรุนแรงทีส่ ุด
เกิดขึ้นที่มัสยิดกรือเซะ เมื่อฝายตํารวจไดใชปนและอาวุธหนักยิงตอบโตกลุมผูกอความไมสงบ ซึ่งเขาไปหลบซอนตัวใน
มัสยิดกรือเซะ จนมีผูเสียชีวิตเฉพาะในมัสยิดถึง 32 คน ความรุนแรงและความตายที่กรือเซะถูกตั้งคําถามตอ
นโยบายเชิงปฏิบัติที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจาหนาที่ และถูกตั้งคําถามจากนานาประเทศ โดยเฉพาะจากกลุมโลก
มุสลิม ทําใหรัฐบาลตองแตงตั้ง "คณะกรรมการอิสระไตสวนขอเท็จจริงกรณีเหตุการณมัสยิดกรือเซะ" เมื่อวันที่ 4
พฤษภาคม 2547 ไดขอสรุปวา การตัดสินใจใชกําลังและความรุนแรงเขายุติสถานการณของเจาหนาที่ โดยเฉพาะการใช
ระเบิดสังหารขวางเขาไปภายในมัสยิดถึง 8 ลูก ถือวาเกินกวาเหตุ (คณะกรรมการอิสระไตสวนขอเท็จจริงกรณีเหตุการณ
มัสยิดกรือเซะ 2547)
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ไดแก (1) ยกเลิกการจัดระเบียบโรงเรียนปอเนาะ แตใหรัฐสงเสริมและสนับสนุนโรงเรียนปอเนาะแทน เพราะจังหวัดปตตานี เปนศูนยกลาง
การเผยแพรศาสนาอิสลามในภูมิภาคนี้มาหลายรอยป (2) จางและบรรจุคนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 3 พันคนเขามาเปนครูโดยจะไม
รับคนนอกพื้นที่เขามาโดยเด็ดขาด (3) ไมยกเลิกบุคคลสองสัญชาติซึ่งมีจํานวนแสนกวาคน โดยสวนใหญเปนคนไทยที่เขาไปทํางานใน
มาเลเซียและสรางรายไดเขารัฐปละกวาหนึ่งพันลานบาท บุคคลเหลานี้รัฐบาลมาเลเซียไดออกใบอนุญาตทํางาน จํานวนคนที่มีปญหามีเพียง
ไมกี่คนเทานั้น (4) ออกกฎหมายนิรโทษกรรมผูที่ถูกกลาวหากอนวันที่ 5 มกราคม 2547 และรัฐตองหาอาชีพใหทํา (5) ยกเลิกการสงตํารวจ
จากสวนกลางและทหารพรานลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่ เพราะเจาหนาที่ดานความมั่นคงจากสวนกลางไมเขาใจในวัฒนธรรมมุสลิม และเขาไป
สรางปญหามาก แตใหมีการสงเสริมการตั้งกองกําลังรักษาความปลอดภัยในหมูบานจากประชาชนในพื้นที่ขึ้นมาแทน โดยใหเจาหนาที่รัฐเปน
ผูฝกสอนและควบคุม (6) ยกเลิกกฎอัยการศึกในบางพื้นที่ หากพื้นที่ใดยังตองการความคุมครองจากทหารก็ใหคงกฎอัยการศึกไว หากพื้นที่ใด
ไมตองการก็ใหยกเลิกกฎอัยการศึก (7) ใหจัดทําโครงการตางๆ ในการพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใตภายใตงบประมาณ 1.2 หมื่นลานบาท
ขึ้นมาใหม และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมรางแผนพัฒนาพื้นที่ดวย
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• การชุมนุมที่ตากใบกับปริศนาความตาย 85 ศพ
เพียง 6 เดือนหลังจากเหตุการณที่มัสยิดกรือเซะ ก็เกิดเหตุการณที่ไมมีใครคาดคิดอีกครั้งเมื่อ 25 ตุลาคม 2547
ชาวบานนับพันมาชุมนุมกันที่หนาสถานีตํารวจภูธร อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เรียกรองใหปลอยตัวชุดรักษาความปลอดภัย
หมูบานที่ถูกจับกุมจํานวน 6 คน เหตุการณชุมนุมบานปลายและนําไปสูการยิงปนและแกสน้ําตาสลายกลุมผูชุมนุม ทําให
มีผูเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 6 คน ถูกจับอีก 300 คน แตการแถลงขอเท็จจริงในวันถัดมากลับปรากฏวามียอดผูเสียชีวิตรวมถึง
85 คน และถูกจับกุมมากถึง 1,300 คน จํานวนผูเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นมาอีก 79 คนนี้ยิ่งทําใหสถานการณเลวรายลงถึงขีดสุด
เนื่องจากเสียชีวิตระหวางการเคลื่อนยายจากสภ.อ ตากใบไปยังคายอิงคยุทธบริหาร จ.ปตตานี
ปริศนาแหงความตายที่ตากใบจึงสะทอนวิกฤตการณการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยอีกครั้ง มีการ
เรียกรองใหสอบสวนดวยการแตงตั้งคณะกรรมการอิสระสอบขอเท็จจริงกรณีเกิดเหตุการณความไมสงบที่ อ. ตากใบ จ.
นราธิวาส ไดขอสรุปวา มีความบกพรองในการขนยายผูถูกจับจนเกิดการเสียชีวิตคารถบรรทุกเพราะขาดอากาศหายใจ ซึ่ง
นําไปสูการสอบสวนทางวินัยนายทหาร 3 นายในเวลาตอมา โดยมีคําสั่งใหยายเขามาเปนผูทรงคุณวุฒิกองทัพบก
เหตุการณตากใบสงผลใหเกิดความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกตางกันอยางสุดขั้วจนนาวิตก นักวิชาการจาก
ทั่วประเทศจํานวน 144 คนลงชื่อถึงนายกรัฐมนตรี เรียกรองใหทบทวนนโยบายและใหความสําคัญกับการแกปญหาดวย
สันติวิธีและการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม นําไปสูการแตงตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ ใน
เดือนมีนาคม 2548 มีนายอานันท ปนยารชุน เปนประธาน นายแพทยประเวศ วะสี เปนรองประธาน มีกรรมการที่มาจาก
ทุกภาคสวนของสังคมรวม 50 คน
(2) สถานการณไฟใตปพ.ศ. 2548-2549 บนแนวทางสมานฉันทและพ.ร.ก.ฉุกเฉิน
ตลอดป 2548 ตอเนื่องถึงกลางป 2549 สถานการณความไมสงบในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต คือปตตานี ยะลา
นราธิวาส และบางพื้นที่ในจังหวัดสงขลา ยังคงรุนแรงและคุกรุนอยูตลอดเวลา แมรัฐบาลจะประกาศปรับแผนรับมือกับ
สถานการณไฟใตเปนระยะๆ ดูเหมือนวาความไมสงบในพื้นที่ชายแดนภาคใตไดหยั่งรากลึกจนนาหวั่นวิตก ป 2548
รัฐบาลเลือกเดินสองแนวทางในการแกปญหานี้ คือการแตงตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ และการ
ประกาศพระราชกําหนดสถานการณฉุกเฉิน และทั้งสองแนวทางยังไมอาจหยุดยั้งเปลวไฟที่ยังคงลุกโชนในภาคใตได
นอกจากนี้ รัฐบาลยังคงกําหนดนโยบายแกปญหาดวยการใชอนุมัติเงินงบประมาณจํานวนมากใหกับพื้นที่ ดวย
แนวคิดที่เชื่อวาหากเศรษฐกิจดีการกอการก็จะนอยลง ไมวาจะเปนมาตรการจัดสรรงบประมาณตามพื้นที่หมูบาน 3 สี คือ
แดง เหลือง เขียว14 เมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ 2548 การเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการปราบปรามผูชุมนุมที่ อ.ตากใบ
จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2547 ในวงเงิน 30 ลานบาท หรือการตั้ง "กองพลทหารราบที่ 15" ประจําการถาวรใน 3
จังหวัดภาคใตแบบเต็มอัตราศึก โดยทุมงบประมาณจํานวนสูงถึง 16,770 ลานบาท ซึ่งถูกวิพากษวิจารณวาการใช
มาตรการเด็ดขาดแบบ "รัฐทหาร" นี้เปนแนวคิดของรัฐบาลอื่น ๆ ที่ประสบปญหาการเรียกรองแยกดินแดนหรือความไม
สงบ เชน เม็กซิโก สเปน ไอวอรี่โคสต และฟลิปปนส และไดพัฒนาไปสูการตอสูที่รุนแรงยิ่งขึ้นโดยไมมีทีทาจะจบลงอยาง
สงบสันติได (มารค ตามไท 2546)
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โดยหมูบานสีแดงจะไมไดรับงบประมาณเลย หมูบานสีเหลืองมีปญหาเล็กนอย ตองแกไขปญหา และหมูบานสีเขียวไมมีปญหา รัฐบาลจะ

เพิ่มงบประมาณให ตอมา กองอํานวยการเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต (กอ.สสส.จชต.) ออกแถลงการณวาหมูบานสีแดง คือ
หมูบานที่มีแกนนําผูเกี่ยวของกับการกอความไมสงบ เจาหนาที่จะเรงเขาทําความเขาใจและขจัดเงื่อนไขอยางเรงดวน หมูบานสีเหลือง คือ
หมูบานที่ไมมีความชัดเจนของแกนนําและผูเกี่ยวของกับการกอความไมสงบ และหมูบานสีเขียว คือหมูบานที่เปนปกติสุข
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ปฏิกริยาตอนโยบายดังกลาวคือ เสียงระเบิดที่ดังขึ้นในเวลาไลเลี่ยกันรวม 3 จุดในพื้นที่ อ.หาดใหญ จ.สงขลา คือ
สนามบิน โรงแรม และหางสรรพสินคา สงผลใหมีผูเสียชีวิต 1 คน บาดเจ็บ 73 คน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2548 ยังไมทันที่
กอส.จะเริ่มตนปฏิบัติหนาที่ รัฐบาลจึงไดสั่งปรับโครงสรางองคกรใหมเพื่อแกปญหาในพื้นที่ภาคใตใหกระชับและฉับไว
มากยิ่งขึ้น โดยให พล.ท.ขวัญชาติ กลาหาญ แมทัพภาคที่ 4 ควบเกาอี้ผูอํานวยการเสริมสรางสันติสุขจังหวัดชายแดน
ภาคใต (ผอ.สสส.จชต.) ไปพรอมกัน
ระหวางที่ กอส.ลงพื้นที่ พบปะรวมรับฟงปญหาและความรูสึกนึกคิดของชาวบานมุสลิม ซึ่งสวนใหญไดรับ
ผลกระทบจากความไมสงบในเหตุการณกอการราย และเรียกรองใหเปดเผยผลสอบเหตุการณทั้งที่กรือเซะและตากใบ เพื่อ
สรางความมั่นใจใหพี่นองชาวมุสลิมมิใหเกิดความหวาดระแวงและหวาดกลัวเจาหนาที่รัฐ และรัฐตองยอมรับและแกไข
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ภายใตแนวคิดที่เรียกรองคนในชาติใหยอมรับความแตกตางทางศาสนาและวัฒนธรรม สวนทาง
กับการจัดการเชิงนโยบายของรัฐบาลที่ตัดสินใจออกพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน15
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2548 หลังเกิดเหตุการณโจมตีและกอวินาศกรรมทั่วเทศบาลเมืองยะลาพรอมกัน 23 จุด
ทั้งการวางระเบิดเสาไฟฟาแรงสูงทําใหไฟฟาดับทั่วเมือง โจมตีเจาหนาที่ตํารวจหลายจุด รวมทั้งวางระเบิดยานการคา ทํา
ใหมีผูเสียชีวิต 2 คน บาดเจ็บ 17 คน การออกพ.ร.ก.ฉบับนี้ทําใหเกิดปฏิกิริยาในเชิง “คัดคาน” อยางกวางขวาง ในที่สุดก็มี
การยื่นขอเสนอ 14 ขอของ กอส. ตอรัฐบาลเพื่อใหนําไปใชควบคูกับการมี พ.ร.ก.ฉบับดังกลาว (กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 18
กรกฎาคม 2548) ซึ่งตอมาในรายงานฉบับสมบูรณของ กอส. ไดปรับปรุงเปนขอเสนอการแกไขปญหาความรุนแรงดวย
ความสมานฉันทสําหรับสังคมไทย เนนการแกไขใน 4 ระดับ คือระดับบุคคล โครงสราง วัฒนธรรม และกระบวนการ
ยุติธรรม (คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันทแหงชาติ 2549: 59-94)
เหตุการณที่สะทอนผลของนโยบายจัดการดวยความเบ็ดเสร็จเด็ดขาดของรัฐก็คือ เหตุการณที่กลายเปน “ฝน
ราย” แหงป 2548 ของคนไทยทั้งประเทศ เกิดขึ้นในคืนวันที่ 20 กันยายน 2548 เมื่อคนรายใชอาวุธสงครามยิงถลมรานน้ํา
ชากลางหมูบานเล็กๆ ที่ชื่อ ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส มีชาวบานเสียชีวิต 2 คน บาดเจ็บ 4 คน เปนที่มาของการ
จับนาวิกโยธินจากคายจุฬาภรณ 2 นายคือ เรือโทวินัย นาคบุตร และพันจาเอกคําธร ทองเอียด ซึ่งเปนที่คุนเคยของคนใน
หมูบานเปนตัวประกัน ดวยความเขาใจผิดวาเกี่ยวของกับเหตุการณที่เกิดขึ้น และถูกรุมทํารายจนเสียชีวิตในวันตอมา
ตามมาดวยเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นกลางดึกของวันที่ 16 ตุลาคม 2548 ที่วัดพรหมประสิทธิ์ อ.ปะนาเระ จ.ปตตานี
เมื่อคนรายบุกเขาไปฆาพระภิกษุและลูกศิษยวัดรวม 3 ศพ พรอมกับวางเพลิงเผาโบสถและกุฏิเสียหายหนึ่งหลัง ความ
เหี้ยมโหดที่เกิดขึ้นนํามาซึ่งการรุมประณามจากหลายฝาย ทั้งสื่อมวลชน นักวิชาการ นักการเมือง กอส. คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ คณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย และ กอ.สสส.จชต. สถานการณกลายเปนการ
เผชิญหนาระหวางตางศาสนา รัฐบาลทักษิณจึงตออายุการบังคับใช พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ออกไปถึงวันที่ 19 มกราคม 2549
ดวยเหตุผลวาฝายกอความไมสงบพยายามสรางความเสียหายใหเจาหนาที่ ทําลายความนาเชื่อถือของภาครัฐในการ
คุมครองประชาชนผูบริสุทธิ์ ตอมาในเดือนมกราคม 2549 กฎหมายฉบับนี้ก็ไดรับการตออายุอีกสามเดือน หลังจากใช
บังคับแลวหกเดือน ทามกลางการวิพากษวิจารณวาการประกาศใช พ.ร.ก.ฉุนเฉิน ไมไดชวยใหสถานการณความไม
สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใตลดนอยลงแตอยางใด
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ยกเลิกการใชกฎอัยการศึกใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต พรอมแตงตั้ง พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย เปนประธานกรรมการบริหารสถานการณ
ฉุกเฉิน สั่งการแทนนายกรัฐมนตรี และระบุวาพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเปนดินแดนที่มีการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรง
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นอกจากนี้ ความรุนแรงของสถานการณยังสงผลใหครูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตขอยายออกนอกพื้นที่ราว
2,700 คน กระทรวงศึกษาธิการจึงตองผลิตเสื้อเกราะแจกจาย สวนพระสงฆก็ตองอาศัยเจาหนาที่คุมครองความปลอดภัย
ขณะออกบิณฑบาต และปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางศาสนาใหสอดคลองกับสถานการณ เชน เวียนเทียนในเวลากลางวัน
ทามกลางใบปลิวขมขูสรางความหวาดกลัวตอประชาชนในพื้นที่จนตองหยุดงานและปดรานในวันศุกรตามที่ระบุไวใน
ใบปลิว และเหตุการณที่สรางผลกระทบและเกือบบานปลายเปนขอขัดแยงระหวางประเทศก็คือ การเดินทางขามแดนไป
ยังรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เพื่อขอลี้ภัยของคนไทย 131 คนจาก จ.นราธิวาส ระหวางปลายเดือนสิงหาคมถึงตนเดือน
กันยายน โดยความกลัวจะถูกเจาหนาที่ไทยทําราย ขณะที่รัฐบาลไทยระบุวามีคนไทยบางคนในกลุมดังกลาวถูกศาล
จังหวัดนราธิวาสออกหมายจับในฐานะผูตองหากอความไมสงบในภาคใต ซึ่งจนถึงปจจุบัน (มิถุนายน 2549) ก็ยังไม
ความชัดเจนในกรณีนี้ แมจะมีขาวหลายครั้งวาคนไทยกลุมนี้จะเดินทางกลับประเทศไทย
5. มองความรุนแรงและความตายของคนไทยจากสถานการณ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
จากสถานการณกอการรายที่ยังคงดําเนินไปอยางตอเนื่อง ขอมูลจากศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ
สวนหนา (ศปก.ตร.สน.) เปดเผยสถิติความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตตลอด 2 ปเต็ม (2547-2548)
พบวา ป 2548 มีความรุนแรงเกิดขึ้นมากกวาป 2547 จํานวน 480 ครั้ง กลาวคือ ป 2547 มีคดีความมั่นคงเกิดขึ้น 975 ครั้ง
ป 2548 เกิดขึ้น 1,455 ครั้ง (ผูจัดการรายวัน 5 มกราคม 2549) สงผลใหจํานวนผูเสียชีวิตและบาดเจ็บของป 2548 สูงกวา
ป 2547 มาก คือจํานวนผูเสียชีวิตในป 2547 มี 389 คน ป 2548 เพิ่มเปน 546 คน และผูบาดเจ็บป 2547 มี 564 คน และ
เพิ่มสูงถึง 1,103 คน ในป 2548 นาสังเกตวา จํานวนสถานการณความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้นมากในชวง พ.ศ. 2574-2548 (ดู
รูป 1) แตสถานการใน 2 ปนี้ จํานวนตํารวจบาดเจ็บ/ตายลดลง ขณะที่ทหารบาดเจ็บมากขึ้นตายลดลง แตประชาชนทั้ง
บาดเจ็บและตายเพิ่มขึ้นมาก (ดูรูป 2)
รูป 1 จํานวนสถานการณความไมสงบในชายแดนภาคใต ป พ.ศ. 2531-2548
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ที่มา
1. ตัวเลขในป 2531-2535 รวบรวมโดย คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี สรุปเหตุการณจาก “ฐานขอมูลสถานการณกอความไมสงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต” <http://www.geocities.com/bluesing2001/situation.htm>
2. ตัวเลขในป 2536-2546 จาก ศรีสมภพ จิตตภิรมยศรี 2548ข.
3. ตัวเลขป 2547-2548 จาก กฤตยา อาชวนิจกุล, กุลภา วจนสาระ และหทัยรัตน เสียงดัง 2549. (คํานวณจากรายงานเหตุการณความไมสงบของกองบัญชาการ
ตํารวจภูธร ภาค 9).

14
รูป 2 เปรียบเทียบจํานวนผูเสียชีวติ และบาดเจ็บ จากเหตุการณความไมสงบในชายแดนภาคใต ป พ.ศ. 2547-2548
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ที่มา: กฤตยา อาชวนิจกุล, กุลภา วจนสาระ และหทัยรัตน เสียงดัง 2549. (คํานวณจากรายงานเหตุการณความไมสงบของ
กองบัญชาการตํารวจภูธร ภาค 9).

ตาราง 1 สรุปเหตุการณความไมสงบและความรุนแรง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต ป 2547-2548
ลําดับ
เหตุการณ
จํานวนครัง้
2547
2548
1
ยิง
518
904
2
ทําราย
51
52
3
วางเพลิง
227
308
4
วางระเบิด
75
238
5
ปลนอาวุธปน
25
140
6
ชุมนุมประทวง
2
7
กอกวน/ทําลายธงชาติ
31
422
8
ฆาตัดคอ
12
9
จับเปนตัวประกัน
1
รวม
929
2077
ที่มา: กฤตยา อาชวนิจกุล, กุลภา วจนสาระ และหทัยรัตน เสียงดัง 2549.
(นับจัดกลุมจากรายงานเหตุการณความไมสงบรายเดือนของกองบัญชาการตํารวจภูธร ภาค 9).

จากภาพและรายละเอียดในตารางขางตน แสดงสัดสวนของจํานวนเหตุการณใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตที่พุง
สูงขึ้นหลายเทาตัวนับแตป 2546 เปนตนมา สิ่งเหลานี้เปนเสียงที่สังคมไทยตองตระหนักและตั้งคําถามตอแนวทางการ
จัดการปญหาของรัฐบาลอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได ตัวเลขขางตนเปนเสียงสะทอนถึงความลมเหลวของการดําเนินนโยบาย
ของรัฐ ที่เกิดจากโลกทัศนที่คับแคบ ไมอาจเขาใจความแตกตางทางวิถีชีวิตของผูคนไดอยางที่ควรจะเปน รูปแบบของ
เหตุการณ ไมวา จะเปนการวางเพลิงโรงเรียน ทํารายขาราชการ ฯลฯ สะทอนการตอบโตในเชิงสัญลักษณตอรัฐบาล ที่
จัดการปญหาความขัดแยงดวยการเปนสวนหนึ่งของนโยบายที่สรางความรุนแรงและนํามาซึ่งความตายตลอดมา
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ขอเสนอจาก กอส.
รายงานการดําเนินงานของกอส.ไดสรุปขอเสนอตอรัฐบาลและสาธารณะ แบงออกเปน 7 หัวเรื่องดวยกัน ที่
สําคัญไดแก ขอเสนอใหมีการตราพ.ร.บ.สันติสมานฉันทในจังหวัดชายแดนภาคใต (พ.ร.บ.ดับไฟใต) เพื่อตั้ง 3 องคกร
คือ ศูนยอํานวยการยุทธศาสตรสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต สภาพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต และกองทุน
สนับสนุนการเยียวยาและสมานฉันท มีขอเสนอในเรื่องความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน ดวยการจัดตั้งคณะกรรมการ
สงเสริมและอํานวยความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต เนนใหมีภาคประชาสังคมเปนองคประกอบ ซึ่งครม.
เห็นชอบเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2549 มีนายอุกฤษ มงคลนาวิน อดีตประธานรัฐสภา เปนประธาน และคณะกรรมการ
แหงชาติวาดวยสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรม มีนายกระมล ทองธรรมชาติ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ เปนประธาน
องคประกอบของคณะกรรมการ 2 ชุดนี้มาจากภาครัฐเปนสวนใหญ แตกตางจากขอเสนอของกอส.
นอกจากนี้ กอส. ยังรวมมือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และสภาทนายความ ตั้งศูนยนิติธรรม
สมานฉันท 3 จังหวัดชายแดนภาคใต16 เพื่อใหความชวยเหลือทางกฎหมาย ตอมาศูนยฯ ไดรวมมือกับสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร กระทรวงยุติธรรม พิสูจนและติดตามผูสูญหายจากเหตุการณไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งมี
จํานวนมาก สรางผลกระทบใหกับครอบครัวผูสูญหายอยางใหญหลวง นอกจากนี้ก็มีขอเสนอและมาตรการลดความ
รุนแรงและการใชสันติวิธี ดวยการตั้งคณะกรรมการสันติสุขชุมชนเพื่อเปนตัวกลางระหวางประชาชนและภาครัฐบาล ทั้ง
ยังมีขอเสนอในเรื่องของการสนับสนุนอิสลามศึกษาใหเทาเทียมสายสามัญ สนับสนุนการใชภาษามลายู และการตั้ง
กองทุนสมานฉันทแหงชาติ เพื่อชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณไมสงบ เปนตน (คณะกรรมการอิสระเพื่อความ
สมานฉันทแหงชาติ 2549)
สรุป
หากไลเรียงสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตผูคนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต อยางสัมพันธกับการกอตัวเปนรัฐชาติไทย ภาพ
ที่ซอนอยูเบื้องหลังคือ การที่ผูคนในพื้นที่เหลานั้นมีชีวิตอยูรวมกับความรุนแรงมานานหลายทศวรรษ สิ่งที่เจ็บปวดก็คือเปน
ความรุนแรงที่มองไมเห็น เนื่องจากดํารงอยูอยางชอบธรรมภายใตแนวนโยบายเชิงปฏิบัติของรัฐ และไมเคยถูกตั้งคําถาม
หรือตรวจสอบในมิติที่กอใหเกิดความรุนแรงและความตายไดเลย
สาเหตุที่มาของความรุนแรงมีรากเหงามาจากการถูกเลือกปฏิบัติ ถูกละเมิดสิทธิ โดยเฉพาะทางศาสนา ไมไดรับ
ความยุติธรรม เปนพลเมืองชายขอบ ทั้งหมดนี้เพียงเพราะเปนมลายูมุสลิม ที่ศูนยกลางอํานาจรัฐไมเคยไววางใจ และมอง
ประชาชนในพื้นที่นี้อยางคลางแคลงใจตลอดมา อยางไรก็ตาม ปฏิเสธไมไดวามีกลุมคนในพื้นที่จํานวนหนึ่งที่ลุกขึ้น
โตตอบตอรัฐเปนระยะๆ หลายครั้งหลายหนการลุกขึ้นโตกลับนี้เปนทั้งผลโดยตรงมาจากความรุนแรงและความขัดแยงที่
เกิดประจักษตอหนาตอตา และเปนผลสะสมมาจากความรุนแรงเชิงนโยบายที่เกิดขึ้นตลอดมาหลังการกอตัวของรัฐชาติ
ไทย สําหรับการกอความไมสงบที่เกิดขึ้นในสถานการณปจจุบันเชื่อกันวาเปนการกระทําของหลายกลุมบุคคล ดวยสาเหตุ
นานาประการประกอบกัน (ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี 2548)
เหตุการณที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต เปนเสียงเรียกรองใหสังคมไทยตองเรียนรูที่จะเขาใจถึงเบื้องหลัง
ของปรากฏการณความรุนแรงที่นํามาซึ่งความตายใหมากขึ้น จํานวนตัวเลข ลักษณะของเหตุการณ อัตราการตาย ฯลฯ
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ศูนยฯมีกระบวนการทํางาน 3 ขั้นตอน คือ (1) รับแจงคนหาย โดยสภาทนายความภาค 9 (2) การตรวจพิสูจนศพ เริ่มจากศพนิรนาม 300
ศพที่ถูกฝงอยูในสุสานแหงหนึ่งในจังหวัดปตตานี ซึ่งคาดวาสวนใหญเปนแรงงานขามชาติกอน จากนั้นก็เริ่มพิสูจนศพใหมที่มีการแจงเขามา
และ (3) ติดตามวาผูตายคือใคร
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แสดงนัยในทางประชากรศาสตรการเมือง ที่นักประชากรและสถาบันทางประชากรตางๆ ควรอธิบายใหกับสังคมไทยได
ตระหนักถึงความรุนแรงและความตายที่เกิดขึ้นภายใตนโยบายรัฐ
รัฐชาติไทยควรจะตองยอมรับความจริงที่วา ไมมีชาติใดที่มีความเปนเนื้อเดียวกันของผูคน ไมวาจะเปนทาง
ประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรม และในฐานะรัฐชาติที่มีบทบาทหนาที่จัดการเรื่องราวสาธารณะของสังคม ไม
เพียงแตจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเขาใจสิ่งที่เรียกวา อัตลักษณเชิงซอนของกลุมวัฒนธรรมยอยตาง ๆ และเคารพอัตลักษณ
ของผูคนที่หลากหลาย แตยังจําเปนตองกระจายอํานาจการปกครอง รวมถึงการเปดการพื้นที่ทางการเมืองในระบบ
ประชาธิปไตยอยางมีสวนรวม (ซึ่งมากกวาการไปหยอนบัตรเลือกตั้ง) อยางเสมอภาคเทาเทียมตอประชาชนทุกหมูเหลา
แนวทางเหลานี้นอกจากสรางเสริมความชอบธรรมในการบริหารประเทศตอรัฐแลว ยังเปนพื้นฐานของการกอใหเกิดความ
สมานฉันทที่เรากําลังเรียกรองกันอยูในขณะนี้
เอกสารอางอิง
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ธุรกิจที่เกีย่ วเนื่องกับการตาย
ศิรินันท กิตติสุขสถิต1
และ วนิพพล มหาอาชา2
บทนํา
นับเปนเรื่องนาติดตาม เมื่อนําเอาวัฒนธรรมไทยที่เกี่ยวของกับงานศพมาเกี่ยวพันกับธุรกิจตาง ๆ เชน ธุรกิจการ
ขายหีบศพ ธุรกิจการขายพวงหรีด ธุรกิจการจัดเลี้ยงอาหารในงานศพ และธุรกิจบริการจัดงานศพแบบครบวง บทความนี้
มีวัตถุประสงคเสนอภาพการพัฒนาและความเชื่อมโยงของการจัดงานศพตามวัฒนธรรมประเพณี “ไทยพุทธ” ในสังคม
เมืองกับธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับการตาย โดยวิเคราะหความคิดเห็นจากการสัมภาษณระดับลึกผูประกอบธุรกิจที่
เกี่ยวของกับการจัดงานศพในเขตกรุงเทพมหานคร ระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 ไดแก
ผูประกอบการผลิตและขายหีบศพ พวงหรีด ดอกไมจันทน และอาหารในงานสวดศพ รวมทั้งความคิดเห็นจากการ
สัมภาษณระดับลึกพระภิกษุในวัด เขตกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังไดอางอิงองคความรูที่ไดจากเอกสารงานศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับธุรกิจงานศพของบริษัทศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด เมื่อป พ.ศ. 2540 ดวย
ธุรกิจบริการที่เกี่ยวของกับการตาย
การจัดงานศพถือเปนวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน เปนประเพณีปฎิบัติที่ผูอยูกระทําใหกับผูตาย
เพื่อแสดงความเคารพรักและอาลัย ใหเกียรติและสํานึกในบุญคุณ และยกยองผูตายเปนครั้งสุดทาย การจัดงานศพ
โดยทั่วไปแลว ตองมีการซื้อโลงบรรจุศพ มีการสวดศพที่วัด มีการจัดหาดอกไมประดับหนาศพ พวงหรีด จัดเตรียมอาหาร
และเครื่องดื่มแกผูที่มารวมงานสวดศพ หลังจากนั้นเปนพิธีการเผาศพ ซึ่งในการจัดการดังกลาว ลวนตองอาศัยธุรกิจที่
เกี่ยวของกับการตายทั้งสิ้น ที่เดนชัดที่สุดคือ ธุรกิจการผลิตและขายหีบศพ ซึ่งในแตละป สามารถสรางรายไดอยางต่ํา
มากกวาพันลานบาทตอป (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2540) ขณะเดียวกัน ขอมูลจากการสัมภาษณพบวา ธุรกิจการผลิตและ
ขายพวงหรีด ก็สรางรายไดอยางต่ําเปนหลักรอยลานบาทขึ้นไปตอป และกอใหเกิดการจางงานอยางตอเนื่อง ในบทความ
นี้จะนําเสนอภาพธุรกิจที่เกี่ยวกับการตาย รวม 4 ประเภท ดังตอไปนี้
1. ธุรกิจการผลิตและขายหีบศพ
หีบศพที่ขายทั่วไปมี 3 ประเภท ไดแก หีบศพไทย หีบศพจีน และหีบศพคริสต วัสดุที่ใชในการผลิตหีบศพทั่วไป
นิยมใชไมยางมากที่สุด รอยละ 35 รองลงมาไดแก ไมอัด รอยละ 20 เนื่องจากเปนไมแปรรูปที่เขามาทดแทนความตองการ
ไมยาง และยังเปนการสงเสริมสิ่งแวดลอมและรณรงคการอนุรักษปาไม ญาติผูเสียชีวิตบางรายตองการหีบศพที่ทําจาก
เนื้อไมที่สวยงามและทนทาน ผูผลิตจึงใชไมสักซึ่งมีราคาคอนขางแพง มาทําหีบศพถึงรอยละ 18 ในการผลิตหีบศพจีน
ผูผลิตรอยละ 13 นิยมใชไมจําปา สวนผูผลิตที่เหลืออีกราวรอยละ 2 นิยมผลิตหีบศพที่ทําจากไมหลากหลายชนิด เชน ไม
ทุเรียน ไมงิ้ว หรือไมขนุน เปนตน (ศูนยวิจัยกสิกรไทย 2540)
รูปแบบของหีบศพ จากการสํารวจ พบวา ผูประกอบธุรกิจขายหีบศพ รอยละ 86 ผลิตหีบศพที่มีรูปแบบเปน
ทรงสี่เหลี่ยมคลายคลึงกัน ตางกันเพียงลวดลายไทยประดับหีบศพที่วิจิตรงดงาม อยางไรก็ตาม ผูประกอบธุรกิจขายหีบศพ
รอยละ 14 มีการผลิตรูปแบบหีบศพแตกตางจากรานอื่น ๆ โดยรับทําหีบศพตามสั่ง สวนใหญเปนหีบศพที่มีราคาแพง อาทิ
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หีบมุกที่มีลวดลายสวยงามราคาประมาณ 120,000-200,000 บาท และหีบศพติดแอร ทําดวยเหล็กสเตนเลส มีเครื่อง
ควบคุมอุณหภูมิภายใน ซึ่งสามารถปรับอุณหภูมิไดต่ําสุดถึง 0 องศาเซลเซียส ราคา "หีบศพติดแอร" นี้อยูระหวาง
30,000-60,000 บาท นิยมใชในแถบจังหวัดภาคกลาง เชน อยุธยา และพิจิตร เปนตน จากการสัมภาษณ พบวา แนวคิด
“หีบศพติดแอร” นี้ เกิดจาก รานสุรียาหีบศพ สาขาพรานนก เปนผูคิดและผลิตเปนเจาแรก เพื่อบริจาคใหกับวัดในชนบท
หางไกลที่ไมสะดวกในการเดินทางสําหรับการฉีดยากันศพเนาเปอยเร็ว
ขนาดของหีบศพขึ้นอยูกับขนาดรางกายของศพ โดยทั่วไปยาวมาตรฐาน 1.80 เมตร และกวางตั้งแต 18 นิ้ว 20
นิ้ว และ 22 นิ้ว ตามลําดับ ถาตองการความกวางมากกวา 22 นิ้ว ญาติผูเสียชีวิตตองสั่งทําเปนกรณีพิเศษ ทั้งนี้ราคาขึ้นอยู
กับขนาด ชนิดของไมที่นํามาผลิตหีบศพ ตลอดจนลวดลายที่ปรากฏอยูบนหีบศพอีกดวย
ราคาของหีบศพ ผูประกอบการรายใหญที่ทําธุรกิจการผลิตและจําหนายหีบศพเปนเวลากวา 3 ทศวรรษ ระบุ
วา ปจจุบัน หีบศพชนิดถูกมีราคาอยูระหวาง 800–1,500 บาท หีบศพชนิดแพงมีราคาอยูระหวาง 4,500–8,000 บาท
โดยทั่วไปนิยมขายเปนชุด (package)คือ ขายหีบศพควบกับบริการเบื้องตน ซึ่งหมายถึง การฉีดยากันเนา การแตงตัวให
ศพ และการเคลื่อนยายศพไปวัด การขายแบบชุดนี้ กรณีหีบศพชนิดราคาถูกพรอมบริการ ราคาโดยทั่วไปประมาณ
2,500–3,500 บาท ถาเปนหีบศพชนิดแพงมีราคาตั้งแต 6,000 บาทจนถึงหมื่นบาทขึ้นไป
ความนิยมในการผลิตและขายหีบศพ จากผลการสํารวจ รานขายหีบศพ รอยละ 93 นิยมขายหีบศพมากกวา
2 ประเภทขึ้นไป สวนที่เหลือรอยละ 7 ขายเฉพาะหีบศพไทยเพียงอยางเดียว สําหรับความนิยมของผูซื้อหีบศพ พบวาญาติ
ผูเสียชีวิต ซื้อหีบศพไทยมากที่สุด รอยละ 39 รองลงมา รอยละ 36 ซื้อหีบศพจีน แตกตางกันเพียงเล็กนอย แมวาสนนราคา
หีบศพจีนจะแพงกวาหีบศพไทยมากก็ตาม
ความมั่นคงของธุรกิจการผลิตและขายหีบศพ กลาวกันวา ธุรกิจการผลิตและขายหีบศพนั้นเปนธุรกิจที่ไมมี
วันตาย เนื่องจากเปนธุรกิจจําเปนและเปนที่ตองการ โดยเห็นไดวา ตั้งแตเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปพ.ศ. 2539 เปนตนมา แม
ภาวะเศรษฐกิจจะฝดเคือง หลากหลายธุรกิจตางประสบปญหาในการดําเนินงานอยางทั่วหนาและตอเนื่อง บางอยูไดดวย
สายปานของแหลงทุนและการแขงขันที่รุนแรง บางถูกผลกระทบอยางหนักหนวงจนตองปดกิจการลงถาวร เชน ธุรกิจ
เสื้อผาสิ่งทอ ธุรกิจอาหารบางประเภท แตกตางจาก "ธุรกิจขายหีบศพ" ที่ไมไดรับผลกระทบ หากพิจารณาจากอัตราการ
ตายของคนไทยที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น เชน ในปพ.ศ. 2539 มีทั้งสิ้น 314,307 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 5 จากปพ.ศ. 2538 ที่มี
จํานวน 298,468 คน เมื่อพิจารณาราคาขายหีบศพโดยเฉลี่ยประมาณ 4,500 บาทตอโลง ธุรกิจขายหีบศพในปพ.ศ.
2539 สรางรายไดที่มีมูลคาไมนอยกวา 1,400 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบปจจุบัน ซึ่งมีประมาณการจํานวนคนตายป
พ.ศ. 2549 คือ 450,000 คน (ปราโมทย ประสาทกุล และปทมา วาพัฒนวงศ 2549) ดวยราคาหีบศพเฉลี่ย 4,500 บาทตอ
โลง ธุรกิจขายหีบศพในปจจุบันสรางรายไดมูลคาอยางต่ําประมาณ 2,000 ลานบาท
นอกจากนี้ ธุรกิจดังกลาวยังเปนการสงเสริมธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจครัวเรือนอีกดวย
กลาวคือ รานขายหีบศพในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเกินกวาครึ่ง (รอยละ 67) สวนใหญเปน รานที่ผลิตและขายเอง
ที่เหลืออีกรอยละ 33 เปน รานคาปลีก ซึ่งรับสินคาจากผูผลิตรายใหญมาขาย (ศูนยวิจัยกสิกรไทย 2540) เมื่อนํามา
เทียบเคียงกับจํานวนการตายของประชากรไทยที่เพิ่มขึ้นในปจจุบัน สามารถบงชี้ไดวา ความตองการและความจําเปนใน
การผลิตและใชหีบศพ เพิ่มมากขึ้นตามจํานวนผูเสียชีวิต ธุรกิจนี้จึงตองการแรงงานในการผลิต ทั้งแรงงานฝมือและแรงงาน
ไรฝมือ เกิดกระแสเศรษฐกิจหมุนเวียนทั้งการผลิต การขาย และการจางงาน สําหรับผูประกอบกิจการขนาดเล็ก การผลิต
หีบศพอาจจัดเปนอุตสาหกรรมภายในครอบครัว เงินลงทุนของผูประกอบการมากนอยขึ้นอยูกับทําเลที่ตั้ง และขนาดของ
หนารานเปนสําคัญ
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2. ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการสวดและเผาศพ
เมื่อมีผูเสียชีวิตในครอบครัว คําถามลําดับตน ๆ ของญาติผูเสียชีวิตคือ เกณฑในการเลือกวัดที่ใชสวดและเผาศพ
ตลอดจนคาใชจายที่จําเปนตาง ๆ ในการงาน ซึ่งญาติผูเสียชีวิตตองคํานึงถึงอยางเหมาะสมกับฐานะของตน โดยมีการ
สํารวจหลักเกณฑดังกลาวไว ใน พ.ศ. 2540 (ศูนยวิจัยกสิกรไทย 2540) ดังนี้
ก. การเลือกวัดที่ใชในการสวดอภิธรรมและเผาศพ หลักเกณฑที่ญาติผูเสียชีวิต มักใชพิจารณาในการ
ตัดสินใจเคลื่อนยายศพไปตั้งสวดอภิธรรมในวัดที่เหมาะสม ไดแก
“กรณีผูเสียชีวิตที่ประกอบคุณงามความดี” และหากไดรับ "พระราชทานเพลิงศพ" ญาติมิตรของผูเสียชีวิตมัก
ประกอบพิธีสวดอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพใน“วัดหลวง” เปนสวนใหญ
“กรณีผูเสียชีวิตที่รับราชการเปนตํารวจ ทหาร หรือขาราชการอื่น ๆ” ญาติจะนําศพไปตั้งสวดอภิธรรมที่ “วัดใน
สังกัด” เชน ฌาปนกิจสถานของตํารวจที่วัดตรีทศเทพฯ ฌาปนกิจสถานของทหารอยูที่วัดโสมนัสวิหาร เปนตน
“กรณีทั่ว ๆไป” ญาติมักเลือก “วัดใกลบาน” ที่ชวยรนระยะเวลาการเดินทาง และประหยัดคาใชจาย
ข. คาใชจายในการสวดอภิธรรมและเผาศพ โดยทั่วไปไดแก
1) คาบํารุงในการสวดอภิธรรม กรณีวัดขนาดเล็กทั่วไป มักกําหนดอัตราคาศาลา 500 บาทตอคืน สวนวัด
ขนาดใหญ มักเรียกเก็บคาบํารุงเพิ่มขึ้นเทาตัวคือประมาณ 1,000 บาทตอคืน นอกเหนือจากนี้ หากศาลาติด
เครื่องปรับอากาศ จะมีคาบํารุงสูงถึง 2,500 บาทตอคืน คาธรณีสงฆ วัดสวนใหญมีบริการ "โกดังเก็บศพ" ภายในบริเวณ
วัด โดยบริจาคเปนคาบํารุงวัดประมาณ 500-1,000 บาทตอศพ
2) คาบํารุงในการเผาศพ ประกอบดวย คาเมรุ สวนใหญประมาณ 500-1,000 บาท คาเผาศพ กรณีเผาแบบ
เตาถานทางวัดจะเรียกคาบํารุงประมาณ 250-300 บาท กรณีเผาดวยน้ํามันมีราคาแพงกวา คือประมาณ 500-1,000 บาท
3) คาตอบแทนสัปเหรอ เฉลี่ยวันละ 50 บาท สวนในวันเผาผูที่เผาศพจะมีรายไดประมาณ 300 บาท สําหรับ
รายไดของสัปเหรอ วัดเล็กๆ จะมีรายไดเพียง 1,500-3,000 บาทตอเดือน แตกตางจากสัปเหรอวัดกลางกรุงที่มีรายได
คอนขางดี เชน วัดขนาดใหญในเขตกรุงเทพฯ ยานหัวลําโพง หากตั้งสวดอภิธรรม 2 วัน สัปเหรอจะมีรายไดถึง 1,200 บาท/
งาน สวด 3 วัน สัปเหรอจะมีรายได 1,500 บาท/งาน ถาเดือนไหนงานชุก สัปเหรอตามวัดขนาดใหญในเมืองใหญ อาจมี
รายไดถึง 10,000 บาทตอเดือนขึ้นไป โดยไดจากเจาภาพงานศพเปนสําคัญ
ขอสังเกตที่นาสนใจ คืออาชีพ “สัปเหรอ” เปนบุคคลที่จําเปนและสําคัญที่สุดในการทําพิธีเผาศพ เนื่องจากมี
หนาที่ตั้งแตการเคลื่อนยายศพเขามาในบริเวณวัด จนกระทั่งสงศพขึ้นบนเตาเผา ซึ่งเปนงานบริการที่คอนขางหนักและ
เหนื่อย และตองการมืออาชีพที่สมัครใจ สัปเหรอในอดีตจะตั้งมั่นอยูในศีล ยึดถือธรรมะเปนหลักในการดําเนินชีวิต โดยเชื่อ
วาสัปเหรอมักมี "คาถา" พิเศษสําหรับปองกันตัว หรือสยบวิญญาณราย (ศูนยวิจัยกสิกร, 2540) อยางไรก็ตาม อาชีพ
สัปเหรอไมอยูในความนิยม เนื่องจากสังคมไทยถือวา เปนอาชีพที่ไมเปนมงคลทําใหมีจํานวนนอย จนเกรงวาอาจนําไปสู
การขาดแคลนผูสืบทอดวิธีการจัดการศพและการถายทอดคาถาพิเศษ จึงควรปลูกฝงใหเกิดทัศนคติดานบวกในการ
ประกอบอาชีพสัปเหรอ ซึ่งเปนอยูคูกับธุรกิจที่เกี่ยวของกับการตาย พรอมทั้งยกระดับใหเปนที่ยอมรับของสังคมไทย เชน
อาจมีเรียกขานอาชีพนี้ใหม จาก “สัปเหรอ” เปน “อาจารยเมรุ” หรือกอตั้งเปน “ชมรมอาจารยเมรุ” เพื่อรวบรวมบุคลากรที่
ทําอาชีพนี้มาเปนผูฝกสอนคนรุนตอไป รวมทั้งสนับสนุนและสงเสริมการสืบทอดอาชีพสัปเหรอใหกับคนรุนหลัง
อยางไรก็ตาม คาใชจายในการสวดอภิธรรมและเผาศพ ซึ่งไดจากการพูดคุยระดับลึกเจาหนาที่ประจําวัด
ขนาดใหญและขนาดกลางในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล (พ.ศ. 2549) พบวา คาใชจายในการสวดอภิธรรม คาธรณี
สงฆ และคาเมรุ ยังคงเทากับคาใชจายในปพ.ศ. 2540 สวนคาใชจายที่ปรับตัวไปบางนั้น ไดแก คาเผาศพ แบบใชเตา
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ถานเสียคาบํารุงเพิ่มขึ้นเปนเทาตัว คือประมาณ 500-600 บาท สวนการเผาดวยน้ํามัน ประมาณ 1,500 บาท ขึ้นอยูกับ
ราคาน้ํามันในตลาด สวนคาตอบแทนสัปเหรอ คิดเฉลี่ยวันละ 100 บาท ปรับขึ้นจากป 2540 ที่เคยไดวันละ 50 บาท
สําหรับคาตอบแทนของผูที่ทําหนาที่ในการเผาศพ พบวาไมเปลี่ยนแปลงจากเมื่อปพ.ศ. 2540 คือประมาณ 300 บาท
4) คาดอกไมประดับหีบศพและเมรุ แตกตางกันตามประเภทดอกไม ทั่วไปราคาประมาณ 2,000-5,000 บาท
อยางไรก็ตาม พบวา ญาติผูตายที่มีฐานะร่ํารวยบางรายใหความสําคัญกับเรื่องนี้ เพราะเชื่อวา ความสวยงามของดอกไม
ประดับหีบศพในงานสวดอภิธรรม นอกจากจะเชิดชูผูเสียชีวิตอยางสมเกียรติสมฐานะและชาติตระกูลแลว ยังแสดงความ
มั่นคงและมั่งคั่งของครอบครัวอีกดวย ดังที่ปรากฏในขาวสังคมของบุคคลในวงสังคมชั้นสูงที่มีราคาการจัดดอกไมอยูที่หลัก
แสนบาท ซึ่งเปนที่นิยมของบุคคลในวงสังคมชั้นสูงของกรุงเทพไมนอย
5) คาอาหารจัดเลี้ยงในงานศพ โดยทั่วไปประมาณ 2,000-5,000บาทตอคืน
6) คาใชจายเบ็ดเตล็ด ไดแก คาสายสิญจน ผาขาว คาปจจัยถวายพระในแตละคืนที่สวดอภิธรรม คา
ดอกไมจันทน รวมทั้งคาของระลึกในงานเผาศพ รวมทั้งสิ้นเฉลี่ยประมาณ 2,000-5,000 บาท
ประมาณการคาใชจายในการสวดอภิธรรมและเผาศพโดยเฉลี่ยตอ 1 ราย
จากรายงานของบริษัทศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด เมื่อป พ.ศ. 2540 พบวา คาใชจายอยางต่ําในกรณีตั้งสวด
อภิธรรมและเผาศพ 3 วัน ประมาณ 12,000–15,000 บาท กรณี 5 วันประมาณ 16,000–20,000 บาท และกรณี 7 วัน
ประมาณ 20,000 บาทขึ้นไป (ศูนยวิจัยกสิกรไทย 2540)
อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณระดับลึกพระภิกษุในวัดขนาดเล็ก กลาง และใหญในเขตกรุงเทพมหานคร
เกี่ยวกับประมาณการคาใชจายในการสวดอภิธรรมและเผาศพแบบครบวงจร โดยรวมการสวดอภิธรรม ดอกไมจัดหนาศพ
พวงหรีด ดอกไมจันทน คาเตาเผา คาอาหาร และคาใชจายเบ็ดเตล็ด เฉลี่ยตอ 1 ราย ณ ปปจจุบัน (พ.ศ. 2549) พบวา ใน
วัดขนาดเล็ก มีคาใชจายประมาณวันละ 3,000–5,000 บาท (3 วัน ประมาณ 9,000–15,000 บาท กรณี 5 วัน ประมาณ
15,000–25,000 บาท และกรณี 7 วัน ประมาณ 21,000-35,000 บาท) วัดขนาดกลาง มีคาใชจายประมาณวันละ 8,0009,000 บาท (3 วัน ประมาณ 24,000-27,000 บาท กรณี 5 วัน ประมาณ 40,000-45,000 บาท และ กรณี 7 วัน ประมาณ
56,000- 63,000 บาท) และวัดขนาดใหญ มีคาใชจายอยางต่ําประมาณวันละ 10,000 บาท (3 วัน ประมาณ 30,000 บาท
กรณี 5 วัน ประมาณ 50,000 บาท และ กรณี 7 วัน ประมาณ 70,000 บาทขึ้นไป) (ดูตาราง 1 และ ตาราง 2)
ตาราง 1 ประมาณการคาใชจายในการสวดอภิธรรมและเผาศพโดยเฉลี่ยตอ 1 ราย ป พ.ศ. 2540
คาใชจายในการสวดอภิธรรมและเผาศพ
บาท
โดยเฉลี่ยตอ 1 ราย
3 วัน
12,000 – 15,000
5 วัน
16,000 – 20,000
7 วัน
20,001 ขึ้นไป
ที่มา: ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2540
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ตาราง 2 ประมาณการคาใชจายในการสวดอภิธรรมและเผาศพโดยเฉลี่ยตอ 1 ราย ปพ.ศ. 2549
คาใชจายในการสวดอภิธรรม
3 วัน
5 วัน
7 วัน
และเผาศพโดยเฉลี่ยตอ 1 ราย
(บาท)
(บาท)
(บาท)
วัดขนาดเล็ก
9,000 – 15,000
15,000 – 25,000
21,000 – 35,500
วัดขนาดกลาง
24,000 – 27,000
40,000 – 45,000
56,000 – 63,000
วัดขนาดใหญ
30,000+
50,000+
70,000+
ที่มา: ศิรินันท กิตติสุขสถิต และ วนิพพล มหาอาชา, สัมภาษณระดับลึก, 2549

ประเด็นเกี่ยวเนื่องที่นาสนใจของธุรกิจเกี่ยวกับการตาย และการเลือกใชวัดที่ใชจัดงานศพ ซึ่งไดจากการ
สัมภาษณระดับลึกผูผลิตและขายหีบศพรายหนึ่ง ระบุวา ปจจุบัน วัดซึ่งเปนที่นิยมในการสวดพระอภิธรรมและเผาศพใน
เขตกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกลเคียง มีพัฒนาการของธุรกิจตอเนื่องแบบครบวงจร ใหบริการแกญาติผูเสียชีวิต ไดแก
การจัดหาหีบศพตามประเภทที่ตกลง การแตงตัวศพ การฉีดยากันศพเนา การเคลื่อนยายศพไปวัด รวมถึงธูป เทียน
สายสิญจน และผาขาว หลังจากนั้น รานขายหีบศพจะสงตอใหไปรับบริการจากผูดูแลศาลาของวัดที่จัดงาน เขาสูพิธีการ
ตามประเพณีการสวดและเผาศพ
การรับบริการชวงนี้ ญาติของผูเสียชีวิตเพียงแตเตรียมคาใชจายตามที่ตกลงกันไวเทานั้น โดยผูดูแลศาลาวัดจะ
เปนธุระจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใชในพิธีการสวดอภิธรรม จัดเตรียมพิธีการรดน้ําศพ (ถามี) การจัดดอกไมหนางาน การจัด
พวงหรีด เครื่องถวายพระ ดอกไมจันทน อาหารวาง และของที่ระลึก จนกระทั่งเก็บหรือเผาศพ
พัฒนาการของธุรกิจดังกลาวนี้ ผูผลิตและขายหีบศพใหความเห็นวา เกิดจากสถานการณโดยทั่วไปของญาติ
ผูเสียชีวิตที่กําลังตกอยูในความโศกเศราเสียใจ และไมไดมีการเตรียมตัวในการจัดงานศพ เมื่อมาติดตอ วัดจะให
คําปรึกษาและแนะนํากระบวนการจัดงานศพทั้งหมด เจาหนาที่ผูดูแลศาลาสวดศพจึงเกิดแนวคิดใหบริการจัดงานศพแบบ
ครบวงจร ตลอดจนแนะนําขาวของเครื่องใชจําเปนตาง ๆ ที่ใชในการจัดงานศพตามระดับราคาที่ตองการ ซึ่งชวยลดความ
ยุงยากใหแกญาติผูเสียชีวิตไดมาก จนเปนที่นิยม เปนทั้งรายไดหลักและรายไดเสริมใหกับผูเกี่ยวของอยางเปนล่ําเปนสัน
และมีแนวโนมที่จะเปนอาชีพที่มั่นคงตอไป
ธุรกิจตอเนื่องและธุรกิจครบวงจรเกี่ยวกับการตายนี้ นับเปนพัฒนาการจากผูประกอบการผลิตและขาย
หีบศพ โดยเฉพาะที่ประกอบธุรกิจตอเนื่อง เชน รับทําหนาที่เชิญศพ การแตงหนาแตงตัวเปลี่ยนเสื้อผาใหศพ ขายเครื่องใช
ในงานศพ รับจัดดอกไม ขายพวงหรีด จัดอาหารวาง และรับทําพิธีกงเต็ก เปนตน (ศูนยวิจัยกสิกรไทย 2540) เห็นไดวา มี
เครือขายการแตกยอยไปสูธุรกิจอื่น ๆ กลาวคือ เมื่อมีผูเสียชีวิตในโรงพยาบาล เจาหนาที่โรงพยาบาลจะติดตอใหผู
ประกอบธุรกิจการผลิตและขายหีบศพเปนผูใหบริการ ทั้งนี้ ผูประกอบการไดบริจาครายไดสวนหนึ่งบํารุงโรงพยาบาล กอน
จะ สงตอไปยังผูดูแลศาลาวัดที่ใชเปนสถานที่ในการสวดอภิธรรมและเผาศพตอไป
3. ธุรกิจพวงหรีด ดอกไมจันท ของระลึกในงานเผาศพ
จากการสอบถามเจาหนาที่รัฐหลายหนวยงาน ถึงจํานวนรานขายพวงหรีดในกรุงเทพมหานคร พบวาไมมีขอมูล
เนื่องจากไมมีการเก็บขอมูลรานขายพวงหรีดและดอกไมโดยเฉพาะ แตเปนการจดทะเบียนการคารวมทุกประเภท อยางไร
ก็ตาม จากการพูดคุยกับผูใหขอมูลสําคัญรายหนึ่ง ซึ่งเปนผูนําและดําเนินกิจการมานาน ประมาณการไดวา วัดทั่ว ๆ ใน
กรุงเทพมหานครจะมีรานขายพวงหรีดตั้งอยูหนาวัด ประมาณ 3 ราน รวมทั้งรานที่ขายดอกไมเปนหลักแตมีบริการเสริมใน
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การจัดดอกไมเปนพวงหรีดอีกประมาณ 2-3 ราน ดังนั้น หากนําจํานวนวัดที่มีทั่วกรุงเทพมหานคร ประมาณ 400 วัด3 มา
คํานวณ จะไดจํานวนรานดอกไมที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับพวงหรีดและดอกไมที่ใชในงานศพ ประมาณ 2,400 ราน
พวงหรีดทั่วไป มี 3 ประเภท ไดแก พวงหรีดที่ทําจากดอกไมสด พวงหรีดที่ทําจากดอกไมแหง และพวงหรีดที่ใช
วัสดุผาขนหนูมาเปนตัวหรีด ราคาพวงหรีดประเภทดอกไมสดมีราคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 500-3,000 บาท ซึ่งเปนที่นิยมมาก
ที่สุด รองลงมาเปนพวงหรีดแบบดอกไมประดิษฐหรือดอกไมแหง ราคา 500-1,500 บาท สําหรับพวงหรีดที่ทําดวยวัสดุผา
เปนพวงหรีดที่มีผูนิยมนอยที่สุดและมีราคาต่ําที่สุดคือ 300-1,500 บาท
จากการพูดคุยกับผูประกอบการธุรกิจพวงหรีด เห็นไดวา การผลิตพวงหรีด เปนธุรกิจที่สรางงานใหแกชุมชน ทั้ง
ยังมั่นคงและสรางรายไดอยางตอเนื่องอีกดวย ไมวาจะเปนการจางงานของเกษตรกรชาวไร ชาวสวน ในการปลูกและตัดไม
ดอก การจางแรงงานในการจัดทําตกแตงพวงหรีด การจางแรงงานในการขนสงพวงหรีดไปตามวัดตาง ๆ เปนตน
ผูประกอบการรายหนึ่ง ใหขอมูลวา ธุรกิจการผลิตและขายพวงหรีดมีเงินหมุนเวียนในตลาดเปนหลักพันลานบาทตอป
สอดคลองกับขอมูลจากหนังสือพิมพสยามธุรกิจ ระบุวา ตลาดรานดอกไมของประเทศไทยในปจจุบันมีมูลคาประมาณ 7.5
พันลานบาท แบงเปน ดอกไมสด 1.2 พันลานบาท ดอกไมจัดสงถึงบาน 2 พันลานบาท และพวงหรีด 4.3 พันลานบาท
ราคาของพวงหรีดในปจจุบัน มีตั้งแตหลักรอยไปจนถึงหลักพัน หากเปนรานดอกไมในเขตเมือง ก็จะมีบริการสงถึงงาน
และพวงหรีดดอกไมสดยังคงเปนประเภทที่ไดรับความนิยมมากที่สุด4
พัฒนาการของการผลิตพวงหรีดที่นาสนใจเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 2 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2547) กลาวคือ ผูกอตั้ง
บริษัท เนื้อนาบุญ จํากัด ไดสรางทางเลือกใหมใหกับสังคม โดยการผลิต “กลองนาบุญ” ซึ่งเปนพวงหรีดรูปแบบใหมออกสู
ตลาด ใชเปนตัวแทนแสดงความอาลัยใหกับผูที่เสียชีวิต จุดเดนของ “กลองนาบุญ” สามารถนําไปใชประโยชนดาน
การศึกษาไดอยางดี เนื่องจากบรรจุอุปกรณ เครื่องใชของนักเรียนอยูภายใน เชน กระเปานักเรียน สมุด ปากกา ดินสอสี
เทียน ไมบรรทัด อุปกรณเครื่องเขียน เครื่องกีฬา เปนตน ราคาประมาณ 1,000-2,500 บาท ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม5 การ
ผลิตพวงหรีดในรูปแบบ "กลองนาบุญ" เกิดจากแนวคิดที่วาเปนการทําบุญรวมกันเปนครั้งสุดทาย ระหวางผูสง (ผูสั่ง) ผูที่
จากไป(ผูตาย) และเจาภาพ (ครอบครัว ญาติ พี่นองของผูที่จากไป) และ เปนการทําทานใหกับผูที่ยากไรและดอยโอกาส
เนื่องจาก 10% ของมูลคา "กลองนาบุญ" ทางผูผลิตไดนําไปบริจาคใหกับมูลนิธิชัยพัฒนาในพระบรมราชูปถัมภ6 การสั่ง
“กลองนาบุญ” แทนพวงหรีดดอกไม อาจมีแนวโนมเปนที่นิยมในอนาคต เนื่องจากผูผลิต ไดมีการประชาสัมพันธเชิญชวน
ใหมีผูมาซื้อดังขอความตามนี้ “สั่งพวงหรีดไปก็เนาเสียเปลา สั่ง "กลองนาบุญ" ดีกวาเอาไปบริจาคไดดวย”
ดอกไมจันทน ไมไดเปนธุรกิจขนาดใหญ โดยทั่วไป มีการผลิตดอกไมจันทนแบบโบราณ ซึ่งมีความสวยงาม
และประณีตมาก แตมีราคาแพง อีกรูปแบบหนึ่งเปนแบบทั่ว ๆ ไป ที่มีความประณีตและสวยงามนอยกวาและราคาถูกกวา
มาก การทําดอกไมจันทนในชุมชนชนบทนั้น พบวา ไดรับการสงเสริมจากรัฐใหเปนอาชีพเสริมรายไดที่สงเสริมภูมิปญญา
ไทย เสริมรายไดแกสตรีและเด็กในครัวเรือนชนบท เนนการใชทรัพยากรพื้นบานใหเปนประโยชน และยังสงเสริมใหมีการ
แลกเปลี่ยนของใชที่จําเปนระหวางหมูบานเนื่องในประเพณีตาง ๆ เชน หมูบา นที่มีกลุมสตรีประดิษฐมาลัยดินหอมเพื่อใช
เปนของชํารวยในงานแตงงาน ขณะที่กลุมสตรีอีกหมูบานหนึ่งทําดอกไมจันทน เมื่อมีงานศพหรืองานแตงงานเกิดขึ้น ทั้ง
3

ประเทศไทยมีศาสนาที่สําคัญคือ ศาสนาพุทธ และ ปจจุบันมีวัดในพุทธศาสนาประมาณ 30,000 วัดทั่วประเทศ และประมาณ 400 วัดในเขต
กรุงเทพมหานคร มีพระสงฆนอกพรรษาประมาณ 278,000 รูป (http://www.geocities.com/Nashville/Opry/3009/history/009.htm)
4
http://www.siamturakit.com
5
6

http://www.nabun.co.th/box.html
http://www.siamturakit.com
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สองหมูบานสามารถแลกเปลี่ยนของชํารวยเพื่อใชในกิจกรรมของงานแตละประเพณีได นับเปนการสงเสริมการใชวัสดุ
พื้นบานที่ทําในชุมชน เปนอาชีพเสริมรายได และทําใหเกิดเครือขายอาชีพในชุมชนอีกดวย (อมรา สุนทรธาดา และ ศิ
รินันท กิตติสุขสถิต 2546)
ของที่ระลึกในงานเผาศพ ในที่นี้หมายถึง หนังสือที่ระลึกในงานเผาศพ ซึ่งถาเจาภาพมีเวลาเพียงพอ เจาภาพ
จะสั่งพิมพหนังสืองานศพ เปนชีวประวัติของผูเสียชีวิตและคําอาลัยจากญาติสนิทมิตรสหาย รวมถึงเกร็ดความรูตาง ๆ
แจกจายเปนที่ระลึกแกผูมารวมในงานเผาศพ ราคาทั่วไปอยูระหวาง เลมละ 20-200 บาท ขึ้นอยูกับความตองการของ
เจาภาพ ธุรกิจการพิมพหนังสืองานศพในปจจุบัน มีการจัดรูปเลมสวยงามและนาอาน นับเปนธุรกิจหนึ่งที่ทํารายได
ตอเนื่องใหกับผูประกอบการโรงพิมพ
4. ธุรกิจการจัดเลี้ยงอาหารในงานศพ
การจัดเลี้ยงอาหารแกผูมาชวยงานรวมถึงผูมางานสวดอภิธรรมศพนั้น พบวา เปนภาระที่สรางความกังวลและ
โกลาหลใหกับเจาภาพเปนอยางยิ่ง ดังนั้น จึงมีผูประกอบการใหบริการทํา “อาหารหมอ” ซึ่งหมายถึง อาหารคาวเชน
กวยเตี๋ยว บะหมี่ กระเพาะปลา ขาวตมทรงเครื่อง เปนตน และ “อาหารกลอง” ไดแก ของวางที่บรรจุมาในกลองกระดาษ
ประกอบดวย ขนมปง คุกกี้หรือขนมไทย เชน ขนมชั้น หรือขนมสาลี่ เปนตน พรอมทั้งเครื่องดื่มบรรจุกลอง นํามาใหบริการ
แกผูมารวมในงานสวดอภิธรรมศพ ปจจุบัน พบวา สวนใหญนิยมเลี้ยง“อาหารกลอง” มากกวาเลี้ยง “อาหารหมอ”
จากการไปรวมงานสวดอภิธรรมศพปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานครหรือพื้นที่ใกลเคียง เห็นไดวา วิวัฒนาการของ
“อาหารกลอง” นับเปนธุรกิจที่เติบโตกาวหนา มีโอกาสสรางรายไดใหกับผูประกอบการอยางยั่งยืน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูประกอบการที่ทําธุรกิจประเภทนี้อยูแลว จากการสัมภาษณระดับลึกผูประกอบการ “อาหารกลอง” พบวา มีการแขงขัน
คอนขางสูง เนื่องจากเปนที่นิยมของเจาภาพ และมักจะสั่งซื้อจากผูประกอบการอาหารประเภทขนมปงรายใหญ ดังนั้น
ผูผลิตรายยอยหรือรายใหมจึงตองคิดคนให “อาหารกลอง” สามารถแขงขันในตลาด โดยยึดหลัก กลองบรรจุอาหารตอง
สวยงามดูมีราคา อาหารในกลองตองอรอยชวนรับประทาน และราคาไมสูงเกินกวาที่เจาภาพจะรับได ราคา “อาหารกลอง”
โดยทั่วไปอยูระหวาง 25 บาท – 200 บาท ตอกลอง และยิ่งสั่งจํานวนมากราคาจะยิ่งถูกลง
บทสงทาย
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการตาย สามารถพัฒนาใหเกิดอาชีพแกผูที่มีชีวิตอยูไดอยางหลากหลาย สรางรายไดในแต
ละปเปนจํานวนเงินมหาศาล ในปหนึ่ง ๆ มากกวาพันลานบาท และมีแนวโนมเติบโตและกระจายไปสูเมืองใหญทั่วประเทศ
แมจะถูกมองวาเปนการทํามาหากินบนความโศกเศราของผูอื่น แตก็เปนธุรกิจบริการที่ไมไดกระตุนใหมีการตายเพิ่มขึ้น ไม
ตองอาศัยกลยุทธทางการตลาดสรางยอดขาย ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการตายเปนเรื่องปกติ ธรรมดา และจําเปนตองมี เปน
กิจกรรมบริการที่สรางอาชีพได เกิดการกระจายรายได สงเสริมภูมิปญญาไทยพื้นบาน และเกิดเครือขายชุมชนในชนบท
มนุษยไมสามารถหลีกเลี่ยงการตายไดฉันใด ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการตายก็ตองดําเนินและพัฒนาตอไปฉันนั้น
การสงเสริมหรือสนับสนุนธุรกิจดังกลาว นอกเหนือจากเพื่อใหเกิดความมั่นคงและมั่งคั่งทั้งในระดับประเทศ ชุมชน
ครัวเรือน และผูคนหลากหลายกลุมในสังคมไทยแลว ควรเนนถึงความจําเปนและพอเพียงทั้งผูใหและผูใชบริการ เพื่อไมให
เกิดเหตุการณดังคําพังเพยที่วา “คนตายขายคนเปน”
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เอกสารอางอิง
ปราโมทย ประสาทกุล และ ปทมา วาพัฒนวงศ. ภาวะการตายและความยืนยาวของชีวิตประชากรไทย ใน ประชากรและ
สังคม 2549 ภาวะการตาย...ภาพสะทอนความมั่นคงทางประชากร. กฤตยา อาชวนิจกุล และวรชัย ทองไทย
บรรณาธิการ. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
ศูนยวิจัยกสิกรไทย. 2540. ธุรกิจงานศพ : คนตายสงบ เจาภาพสะทาน. กระแสทรรศนรายเดือน, 30 มิถุนายน
อมรา สุนทรธาดา และ ศิรินันท กิตติสุขสถิต, 2547. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การสงเสริมความเปนผูนําเชิงเศรษฐกิจของ
สตรีชนบท: กรณีการมีสวนรวมกิจกรรมอาชีพเสริมในจังหวัดกาญจนบุรี เอกสารวิชาการ โครงการกาญจนบุรี,
นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

วาระสุดทายแหงชีวิตและสิทธิการตาย
อมรา สุนทรธาดา1
หทัยรัตน เสียงดัง2
ขาพเจาขอปฏิญาณตนวาจะไมใหคําแนะนําหรือการรักษาใดๆ อันเปนการทําลายชีวิตผูปวยแมรองขอ
Hippocratic Oath
บทนํา
ปรากฏการณ “การุณยฆาต” เปนเรื่องใหมและยังไมเปนที่ยอมรับในสังคมไทย เมื่อเปรียบเทียบกับบางประเทศ
ในวัฒนธรรมตะวันตก เชน เนเธอรแลนด3 เบลเยี่ยม ออสเตรเลีย และอังกฤษ เปนตน ความคิดเห็นหลากขั้วเกี่ยวกับการ
จัดการชีวิตสําหรับผูปวยที่หมดหนทางเยียวยาใหหายจากการเจ็บปวย และมีคุณภาพชีวิตเปนมนุษยอยางสมบูรณ มี
ศักดิ์ศรี ลวนมีเหตุผลที่รับฟงไดทั้งสิ้น ไมวาจะเปนมุมมองทางการแพทย ศาสนา สังคม และความชอบธรรมทางกฎหมาย
บทความนี้เปนการนําเสนอความคิดเห็นตอสภาวะที่มนุษยเผชิญกับวาระสุดทายแหงชีวิต ดวยพยาธิสภาพที่สิ้นหวังและ
เกินกวาจะเยียวยาและมีคุณภาพชีวิตในภาวะปกติแลว มนุษยมีสิทธิที่จะหลุดพนจากความทุกขทรมาน โดยเลือกที่จะตาย
ไดดวยเงื่อนไขอะไรไดบาง
กระบวนทัศนการุณยฆาต ในวัฒนธรรมตะวันตก
การุณยฆาต หรือ Euthanasia เปนภาษากรีก ประกอบดวยคําศัพท 2 คํา คือ eu หมายถึง good และ
thanatos หมายถึง death แปลรวมความวา ตายดี ตายสงบ4
แนวคิดตะวันตกสําหรับ การุณยฆาต มีขอพิจารณา 3 ประการ คือ5
1. เมื่ออยูในภาวะเจ็บปวดทรมานอยางแสนสาหัส
2. สิทธิสวนบุคคลที่จะยุติชีวิตลง
3. บุคคลไมควรจะถูกบังคับใหยืดชีวิตออกไปในสภาพที่ชวยตนเองไมได และไรการรับรูทางสมอง

1

รองศาสตราจารย ประจําสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เจาหนาที่วิชาการประจําโครงการสุขภาพคนไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
3
รัฐสภาประเทศเนเธอรแลนดประกาศรับรองกฎหมาย มาตรา 41 เมื่อ วันที่ 10 เมษายน 2544 วาดวยการใหสิทธิผูปวยขอปลิดชีพได ตาม
เจตนารมณของผูปวย โดยแพทยไมมีความผิด (สืบคนจาก http://www.euthanasia.com/page4.html 11 กุมภาพันธ 2549)
4
สืบคนจาก http://www.buddhism.siamindustry.com/index2.html วันที่ 10 เมษายน 2549
5
The World Medical Association มีสมาชิก 82 ประเทศ ที่รวมออกโรงคัดคานการทํา การุณยฆาต (Mercy Killing)
การุณยฆาต ปจจุบันใชกันอยู 2 ความหมาย คือ แพทยชวยใหผูปวยจัดการปลิดชีพดวยตนเองตามการรองขอ (active euthanasia) ดวยการ
เตรียมอุปกรณให เชน เข็มฉีดยาพิษเขาเสนเลือด หนากากรมยา หรือการใหยาในปริมาณเกินมาตรฐาน (overdose) ผานสายน้ําเกลือ เปนตน
การุณยฆาต อีกประเภทหนึ่งคือ การที่แพทยทําใหผปู วยตายดวยการถอดอุปกรณชวยเหลือการหายใจ โดยไดรับการยินยอมจากผูปวย ญาติ
หรือพยาน รับรูตามขอกฎหมาย (passive euthanasia) (สืบคนจาก http://www.nswrtl.org.au/latestreleases/100730.html วันที่ 11
กุมภาพันธ 2549) อยางไรก็ตามยังมีขอถกเถียงกันอยูวา การุณยฆาต ในความหมายที่ถูกตองควรจะมีขอบเขตอยางไร นักวิชาการบางกลุม
คัดคาน passive euthanasia และไมถือวาเปน การุณยฆาต เพราะผูปวยไมไดรองขอความตายดวยตนเอง
2

1

ถาหากพิจารณาทั้ง 3 เงื่อนไขในเชิงลึกแตละกรณีแลว จะเห็นวา กรณีที่บุคคลอยูในภาวะที่เจ็บปวดทรมานอยางแสน
สาหัส โดยเฉพาะเมื่ออยูในสภาพที่มีชีวิตอยูดวยเครื่องมือและอุปกรณทางการแพทยเพื่อใหมีลมหายใจ หรือไมรับรูความ
เจ็บปวยดวยการใชยาระงับความเจ็บปวดทรมาน ขอโตแยงก็คือ เราจะใชเทคโนโลยีเอาชนะความเจ็บปวดทรมานไดมาก
นอยเพียงไรและนานเพียงใด ภายใตเงื่อนไขอะไรบาง เราจะแยกแยะระหวางความเจ็บปวดทรมานที่บุคคลหนึ่งกําลัง
เผชิญอยูและตองการหลุดพน โดยที่ไมกดดันทางอารมณ หรืออยูในภาวะซึมเศรา ทุกครั้งที่ลืมตาตื่นขึ้นมาพบสภาพที่
เจ็บปวดทรมานและเลือกที่จะตายในแตละวัน กับความเห็นทางการแพทยที่วินิจฉัยวาบุคคลนั้นๆ ยังมีโอกาสที่จะเยียวยา
และมีชีวิตตอไปไดอีกระยะหนึ่งไดอยางไร
ความเห็นประการที่ 2 ที่วาบุคคลควรมีสิทธิที่จะยุติชีวิตในสภาวะที่พรอมและสมัครใจ ตอกรณีนี้ “สิทธิที่จะตาย”
ตองไมถูกหยิบยื่นใหกับผูอื่น นอกจากผูที่เปนเจาของชีวิตจะรองขอเทานั้น เงื่อนไขนี้จะมีชองวางทันทีหากผูที่หยิบยื่น
ความตายใหบุคคลอื่นใชดุลยพินิจสวนตัวตัดสินวา บุคคลนั้นๆ หมดหนทางที่จะเยียวยาไดจากสภาพทนทุกขทรมาน
เพราะเปนการลอแหลมตอการใช “การุณยฆาต” ฟุมเฟอยเกินไป
“การุณยฆาต” ในแนวคิดที่ 3 ที่วา ผูปวยไมควรจะถูกบังคับใหยืดชีวิตออกไปในสภาพที่ชวยตนเองไมได และไร
การรับรูทางสมอง การยืดชีวิตไวถือเปนการละเมิดสิทธิของผูปวยหรือไม เราจะมีทางเลือกอยางไรบาง สําหรับผูปวยที่อยู
ในสภาวะ “ฟนไมได ตายไมลง” 6 จะถือวาเปนการยืดชีวิตโดยที่ผูปวยไมปรารถนาจะทนกับภาวะทรมานนั้นอีกตอไป
หรือไม (ทั้งที่มีสติสัมปชัญญะครบถวน และไรการรับรู) ทางออกที่มีอยูในปจจุบัน คือ การใหสิทธิผูปวยวาระสุดทาย อยูใน
สภาพที่พรอมตายอยางมีศักดิ์ศรี สงบ และมีสติ โดยมีคนรักรอบขางที่ยอมรับการจากไปอยางมีสติและเห็นความตายเปน
ธรรมชาติ แนวคิดในซีกวัฒนธรรมตะวันตกเชนนี้เปนที่มาของการจัดหาสถานพยาบาลผูปวยระยะสุดทาย7 (hospiceหรือ
in-home hospice ) ใหเตรียมตัวตายอยางมีศักดิ์ศรี และตายอยางมีสติ ปราศจากการยืดชีวิตไวดวยเทคโนโลยีตางๆ
การุณยฆาต ถูกนําไปปฏิบัติอยางกวางขวางในหลายประเทศ อาทิ รัฐบาลเบลเยี่ยมประกาศออกกฎหมาย เมื่อ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2545 มีผลบังคับใชวันที่ 23 กันยายน 2545 อนุญาตเฉพาะผูปวยผูใหญ และใหมีผลบังคับใชกับ
ผูปวยเด็กในอีก 2 ปตอมาแตยังมีขอโตแยงวา แพทยจะมีสิทธิ์กระทําการุณยฆาตทารกที่มีอาการสมองตายไดหรือไม ใน
ป พ.ศ. 2548 มีกฎหมายรองรับใหเภสัชกรและแพทยสามารถจําหนายและใชอุปกรณการทําการุณยฆาตได “การุณย
ฆาตสําเร็จรูป” ดังกลาว ซื้อขายกันในสนนราคาประมาณ 2,000 บาท ประกอบดวย ยากลอมประสาท เชน Barbiturate
และยาประเภทดมใหหมดสติ เปนตน
ในประเทศสวิสเซอรแลนด กฎหมายเปดชองใหพิจารณาไดวา แพทยสามารถกระทําการุณยฆาตไดโดยไมผิด
กฎหมาย ตราบใดที่มีหลักฐานพิสูจนไดวาไมมีมูลเหตุที่ “จงใจทําใหผูอื่นตาย“
ประเทศเนเธอรแลนดออกกฎหมายรองรับ การุณยฆาต ตั้งแตป 2539 และพบวาสถิติการตายประมาณ 9.1%
ของการตายทั้งหมดตอป เกิดจาก การุณยฆาต (2,300 ราย สมัครใจตาย และ 400 ราย ตายเพราะแพทยลงมือเอง และ
1,040 ราย ถูกการุณยฆาตโดยผูปวยไมมีสวนรับรูหรือใหความยินยอม) นอกจากนี้กฎหมายยังเปดกวางใหผูปวยอายุ 1216 ป มีสิทธิรองขอ การุณยฆาต ได โดยพอแมหรือญาติใหคํายินยอม8
6

รายละเอียดเพิ่มเติมจากบทความเรื่อง ‘ชีวิตแลกชีวิต’ ของนายแพทยสันต หัตถีรัตน ตีพิมพในหนังสือพิมพมติชนรายวัน วันที่ 1 ตุลาคม
2548
7
แนวคิดการรักษาผูปวยระยะสุดทายดวยการจัดสถานที่ดูแล เริ่มในประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ. 2510 โดย Dame Cicely Saunders เปนผู
กอตั้ง ในสหรัฐอเมริกา จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2517
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ในประเทศออสเตรเลีย เฉพาะ Northern Territory เทานั้น ที่มีกฎหมายรองรับใหแพทยสามารถกระทํา การุณย
ฆาต ได ทั้งในกรณีที่ผูปวยเองและญาติผูปวยรองขอ (passive euthanasia) หรือกรณีที่แพทยมีสวนชวยเหลือในการ
เตรียมอุปกรณเพื่อปลิดชีพตามความตองการของผูปวย และกระทําดวย “น้ํามือ” ของผูปวยเอง (active euthanasia) แต
ภายหลังที่มีเหตุการณผูปวย 4 ราย ปลิดชีพตนเองดวยอุปกรณที่ติดตั้งโดยแพทย (passive euthanasia) รัฐบาลกลางจึง
ไดสั่งยกเลิกกฎหมายทันทีในป พ.ศ. 2540
กรณีของประเทศออสเตรเลีย การุณยฆาต กลายเปนธุรกิจที่นาสะพรึงกลัว นายแพทย Phillip Nitschke ผู
รณรงคให การุณยฆาต กระทําไดอยางถูกตองตามกฎหมาย คิดวิธี การุณยฆาต เอาไวใหเปนทางเลือก เชน โปรแกรม
สําเร็จรูป death-by–laptop ประกอบดวย สายยางตอกับเข็มฉีดยาที่บรรจุยาระงับความรูสึก เชน Barbiturate ที่ฉีดเขา
ทางเสนเลือดดํา อุปกรณดังกลาวจะทํางานพรอมกับโปรแกรมที่บรรจุใน Laptop เมื่อผูปวยตอบคําถาม ครบ 3 คําถาม ที่
ปรากฏบนจอ การทํางานของโปรแกรมจะเริ่มตนทันที
คําถามที่สรางไว ในโปรแกรม คือ
1. ทานตองการเดินเครื่องฉีดสารพิษเพื่อตาย กดปุม “ใช”
2. ทานพรอมที่จะตาย กดปุม “ใช”
3. ทานตองการใหฉีดสารพิษเขาเสนเลือดภายใน 15 วินาที กดปุม “ใช”
ดวยวิธีดงั กลาว นายแพทย Phillip สรุปวา แพทยไมไดลงมือฆาผูปวย แตเปนการตายที่ผูปวยตัดสินใจเอง
นายแพทย Phillip ไมหยุดยั้งความคิดของเขาเพียงเทานั้น เขาไดพัฒนาโปรแกรม การุณยฆาต ที่ผูปวยสั่งไดผาน
Internet เพื่อให การุณยฆาต ทําไดเร็วยิ่งขึ้นและไมตองมีผูเกี่ยวของมาก สนนราคาอยูที่ 2,500 บาท นอกจากนี้ ยังมี
อุปกรณอื่นๆ อีก เชน หนากากบรรจุคารบอนมอนอกไซดเปนวิธีงายกวาการใชเข็มฉีดสารพิษเขาเสนเลือดดํา และเหมาะ
สําหรับผูปวยอายุมากๆ ไมมีใครหยุดยั้งการคิดวิธี การุณยฆาต ของนายแพทย Phillip ได เครื่องมือตัวใหมถูกเผยแพรใน
Internet มากขึ้น แมแตวิธีการสําหรับใหวัยรุนสามารถเขาถึงโดยผาน Internet ในป 2547 นายแพทย Phillip คิดคน “ยา
เพื่อเปนนิรันดร“ ในราคา 5,000 บาท สามารถเก็บไวในตูเย็นพรอมหยิบออกมาใชเมื่ออยากตาย
เปนที่นาสังเกตวา ขาวที่ปรากฏตามสื่อตางๆ บุคลากรทางการแพทยที่หยิบยื่น “การุณยฆาต” ใหผูปวยสวนใหญ
เปนผูชายตัวอยางกรณีของบุรุษพยาบาลวัย 279 ในสหรัฐอเมริกา ทําสถิติ “การุณยฆาต” ผูปวยรวม 29 ราย เขาถูกศาล
ตัดสินประหารชีวิต แตรออุทธรณ ซึ่งญาติผูตายไมเห็นดวยกับกระบวนการยุติธรรม ตัวเขาเองคัดคานการตัดสินของศาล
และคิดวาตนทําหนาที่การเปนบุรุษพยาบาลไดอยางดีที่สุดแลว ขณะศาลอานคําพิพากษา เขาตะโกนดาทอผูพิพากษา
ตลอดเวลา จนเจาหนาที่ตองเอาแผนพลาสเตอรปดปากเขาไว นายแพทย Jack Devorkian จากมิชิแกนทําการุณยฆาต
รวม 40 ราย เขาถูกถอนใบอนุญาตวิชาชีพและถูกตัดสินวาไมไดทําผิด ในประเทศอังกฤษนายแพทย Harold Shipman
สังหารผูปวยวาระสุดทายรวมถึง 215 ราย10 ญาติผูปวยรองเรียนศาลใหพิจารณาคดีเอาผิดเขาใหถึงที่สุด เพราะลง
ความเห็นวา เขาฆาผูปวยดวยความเคยชินมากกวาจะเปน “การุณยฆาต”
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การุณยฆาตตามหลักศาสนา : การเชื่อมโยงและการเห็นตาง
กระบวนทัศนแนวพุทธ พุทธปรัชญาเนนการสอนใหมองทุกอยางทางโลกเปนความจริง เพราะทุกสิ่งลวนเปน
อนิจจํ ทุกขํ อนตฺตา เปลี่ยนแปลง ไมคงทน และไมมีตัวตนใหติดยึด ทุกข สุข เปน ของคูกัน หมุนเวียนกันเขามาในชีวิต
ชีวิตและความตายเชิงพุทธปรัชญาถือวาเกิด แก เจ็บ ตาย เปนเรื่องธรรมดา ใหเผชิญกับความตายอยางไมหวั่นไหวและ
ยอมรับสภาพ คือ การเตรียมตัวตายอยางมีสตินั่นเอง ภาวะการตายคือ การละสังขาร สิทธิที่จะ “ถูกฆาใหตาย” หรือ
“สิทธิที่จะฆาตัวตาย” (จะดวยมีผูอื่นชวยเหลือหรือไมก็ตาม) เปนการละเมิดวัฒนธรรมวาดวยชีวิตตามกฎแหงธรรมชาติ
ของคนไทยหรือไม เพราะพุทธศาสนาใหความสําคัญการละสังขาร คือ การตายอยางสงบ อยางมีสติ ดังที่ ทานพุทธทาส
ไดกลาวไววา ถาเราฝนความตายในวาระสุดทายของชีวิตก็เสมือนวา เรายอมรับ “ตายดี – ตายเปน” ใหเปน “ตายลําบาก
– ตายทรมาน - ตายโหง” 11
กระบวนทัศนแนวคริสต ศาสนาคริสต เนนแนวคิดเรื่องชีวิต 2 ระดับ คือ ระดับดิน (กายภาพ – ชีวภาพ) และ
ระดับลมหายใจ12 คริสตศาสนิกชน เชื่อวาชีวิตมิไดสิ้นสภาพเพราะสภาวะธรรมชาติ (เกิด พัฒนา ชรา ปวยไข และสิ้นสุด)
แตชีวิตมีสภาวะนิรันดร หมายถึงเมื่อมนุษยสิ้นสุดสภาวะทางกายที่เปนธรรมชาติก็จะเปลี่ยนผานไปสู “จิตวิญญาน” คือ
การไดใกลชิดกับพระเจา คริสตศาสนิกชนจึงฝงศพเพื่อคืนรางสูดิน ในฐานะที่มาแหงชีวิต และสงผาน “จิตวิญญาน” สูพระ
เจา ความเชื่อในจุดเปลี่ยนผานจากชีวิตกายสูชีวิตจิตวิญญาน มีพลังตอวิธีคิดของการมองชีวิตและใหคุณคาชีวิตตอการ
ดําเนินชีวิตของมนุษยตามนัยแหงคริสต ซึ่งถาเชื่อมโยงกับ การุณยฆาต ก็จะมีขอถกเถียงวาใครควรมีสิทธิ์จะเปนผูหยิบ
ยื่นการเปลี่ยนผานแหงชีวิต
กระบวนทัศนแนวอิสลาม ความเชื่อของศาสนาอิสลามในเรื่องกําเนิดและการสิ้นสุดชีวิต กลาวไววา ความ
ตายตามบัญญัติศาสนาจะยังไมเกิดขึ้นจริงจนกวาวิญญาณจะออกจากรางกาย และสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือ อวัยวะตางๆ
ในรางกายหยุดทํางาน สิ่งที่แสดงวา ชีวิตสิ้นสุดแลวนั้นถือตามเงื่อนไขวา ใหใชเครื่องหมายและสัญลักษณตางๆ ของความ
ตายที่ผูคนรูจัก หรืออาศัยการตรวจภายนอกโดยคณะแพทย ในกรณีที่ไมปรากฏเครื่องหมายหรือสัญลักษณที่จะใชแยก
คนเปน ออกจาก คนตาย ได13 แนวคิดที่พิจารณาอาการสมองตายมาเปนหลักตามศาสนา มีขอรวมพิจารณา 2 ประการ
คือ คณะแพทยลงความเห็นวากานสมองตายทั้งหมด ใหถือวาเปนคนตาย โดยมีขอพิจารณายอยๆ อีก 5 เงื่อนไข14 คือ
- หมดความรูสึกอยางสมบูรณ โดยไมอาจหายจากอาการหมดความรูสึกนั้นไดอีกตอไป
- ประสบอุบัติเหตุ เลือดตกในสมอง สมองบวม
- ไมสามารถหายใจไดเอง ตองอาศัยเครื่องชวยหายใจ
- หมดความรูสึกโดยไมไดเกิดจากสิ่งมึนเมา ยาเสพติด ดื่มยาพิษ อาการไตวาย
- ไมมีอาการตอบสนองจากกานสมอง รวมทั้งการวัดคลื่นสมอง เพื่อใหแนใจวาไมมีคลื่นใดๆ และ ไมมีการ
หมุนเวียนโลหิตในสมอง ดวยการถายภาพเอ็กซเรยเสนเลือดสมอง
11

อานเพิ่มเติมรายละเอียดใน นันทน อินทนนท ‘สิทธิที่จะตาย’ ใน ตายอยางมีศักดิ์ศรี มาตรา 24 ราง พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ (ฉบับ
ปรับปรุง 24 กันยายน 2545) สํานักงานปฎิรูประบบสุขภาพแหงชาติ.
12
สุวรรณา สถาอานันท, 2539 ‘ชีวิตและความตายตามคติคริสตศาสนา’ ใน มุมมองเรื่องความตายและภาวะใกลตาย. นายแพทยประสาน
ตางใจ บรรณาธิการวิชาการ ธนพรรณ สิทธิสุนทร บรรณาธิการเรื่อง. กรุงเทพฯ สํานักพิมพคบไฟ.
13
มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ. 2548. แนวคิดทางศาสนาอิสลามเกี่ยวกับการวิจัยทางการแพทยสมัยใหม. กรุงเทพ: มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ.
14
มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ. 2548. เพิ่งอาง.
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ดังนั้น ศาสนาอิสลามใชเกณฑที่วาผูปวยที่สมองตายเปนคนตายแลวตามบัญญัติศาสนา ไมวาจะยังหายใจได
โดยเครื่องชวยหายใจ หรือเซลลบางตัวในรางกายยังมีชีวิตอยูก็ตาม
ขอโตแยงในสังคมไทย สิทธิที่จะตาย คืออะไร
การตื่นตัวเรื่องสิทธิการตายในสังคมไทยกลายเปนประเด็นที่ไดรับความสนใจเพิ่มมากขึ้น หากนับจากความ
พยายามที่จะผลักดันพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ เมื่อ 6 ปท่ผี านมา จะเห็นวา ปจจุบันมีกลุมตางๆ เกิดขึ้นหลายกลุม
อาทิ กลุมพุทธิกา ที่ประกอบดวยสมาชิกจากหลากกลุมอาชีพที่สนใจการดูแลผูปวยวาระสุดทายในมิติ กาย-จิต-สังคมมาก
ขึ้น และเห็นวา การแพทยแบบประคับประคอง (palliative care) ใหผูปวยระยะสุดทายเผชิญกับการเจ็บปวดทรมานนอย
ที่สุดเปนสิ่งที่การแพทยสมัยใหมควรศึกษาอยางรอบคอบ
รางพระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ วาดวยสิทธิการตาย มาตรา 24 ระบุไววา
“บุคคล มีสิทธิแสดงความจํานงเกี่ยวกับวิธีการรักษาพยาบาลหรือปฏิเสธการรักษาที่เปนไปเพื่อการยืดชีวิตใน
วาระสุดทายในชีวิตของตนเอง เพื่อการตายอยางสงบและมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย” โดยมีคําชี้แจงวาเพื่อใหบุคคลมี
สิทธิเลือกตายอยางสงบ และมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ในบั้นปลายของชีวิต โดยไมยืดชีวิต หรือถูกแทรกแซงการตาย
เกินความจําเปน และเพื่อไมใหเปนภาระทุกๆ ดาน โดยใหมีสิทธิแสดงความจํานงลวงหนา15 (Living will) ในรางพ.ร.บ. นี้
ไมไดกลาวถึงการใหแพทยมีสิทธิ์ฆาผูปวยดวยความสงสาร (การุณยฆาต) และไมไดกลาวถึงการใหแพทยชวยใหผูปวย
ฆาตัวตายดวยการจัดหาอุปกรณปลิดชีพใหผูปวย
มาตรา 10 ระบุวา ‘บุคคล มีสิทธิทําหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการสาธารณสุขที่เปนไปเพียงเพื่อยืด
การตายในวาระสุดทายของชีวิตตน’ มาตรฐานในการวินิจฉัย ภาวะสมองตายของแพทยสภา16 มีดังนี้
1. กระทําดวยคณะแพทย ไมนอยกวา 3 คน คือ แพทยเจาของผูปวย และแพทยสาขาประสาทวิทยา หรือแพทย
สาขาประสาทศัลยแพทย (ถามี)
2. ตองไมประกอบดวยแพทยผูทําการปลูกถายอวัยวะรายนั้น
3. ผูอํานวยการโรงพยาบาล หรือผูไดรับมอบหมายเปนลายลักษณอักษร จะตองรวมเปนผูรับรองการวินิจฉัยสมอง
ตายเปนผูรับรองการตาย
การุณยฆาต : ทางเลือกเพื่อความมั่นคงของมนุษยชาติหรือไม
ถาเรามองความตายเปนเรื่องกฎธรรมชาติ เกิดหนเดียว ตายหนเดียว ก็ดูเหมือนวา “การุณยฆาต” เปนเรื่อง
เขาใจงายขึ้น แตในทางปฏิบัติไมงายอยางที่คิด ตราบใดที่การใหคุณคาของสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ตางกัน ถาหากเราลั่นกระสุน
ใสมาแขงที่พลาดทาประสบอุบัติเหตุขาหักในการแขงขัน มนุษยไมรูสึกผิดอะไร แตกลับคิดวาชวยใหมาแขงตายโดยไม
เจ็บปวดทรมาน แตสําหรับชีวิตมนุษย เราพอใจที่จะมองตางมุมวาผูปวยวาระสุดทายอาจมีโอกาสรอดชีวิตไดดวย
เทคโนโลยีทางการแพทยที่ซับซอนและราคาสูง เรามักจะคิดวาตองชวยคนที่เรารักใหถึงที่สุด แมวาการยืดชีวิตออกไปอีก
ชวงระยะเวลาสั้นๆ ใหความรูสึกที่ดีและเปนการไดทําอะไรสักอยางหนึ่งใหกับบุคคลที่เราไมอยากใหจากไป
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พินัยกรรมชีวิต (Living will) มีขอโตแยงเชิงกฎหมาย เพราะ “พินัยกรรม” จะมีผลตอเมื่อเจาของพินัยกรรมสิ้นชีวิตแลวเทานั้น
อานเพิ่มเติมรายละเอียดขอปฏิบัติเกี่ยวกับการวินิจฉัยสมองตายไดจาก “มุมมองเรื่องความตายและภาวะใกลตาย” นายแพทยประสาน ตาง
ใจ บรรณาธิการวิชาการ ธนพรรณ สิทธิสุนทร บรรณาธิการเรื่อง, 2539 กรุงเทพฯ สํานักพิมพคบไฟ.
16
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ขอโตแยงเกี่ยวกับ “การุณยฆาต” ในมิติเชิงเศรษฐศาสตรนั้น ชีวิตมนุษยถูกเทียบคาเปนตัวเงิน ถาเราจะตองดูแล
ผูปวยที่มีสภาพที่เรียกวา “ผักถาวร” (persistent vegetative state) คือ มีชีวิตอยูไดดวยการใหอาหารและน้ําผาน
เครื่องชวย ถาดึงสายเครื่องชวยออกผูปวยก็จะตาย ในแงนี้ มีความคิดเห็นแยกเปน 2 กลุม คือ เมื่อผูปว ยหมดหนทาง
รักษาใหหายจะมีประโยชนประการใดที่รัฐตองเสียคาใชจายในการรักษาที่มีตนทุนสูง ในขณะที่ยังมีผูปวยอีกจํานวนมาก
รอความชวยเหลือ และมีโอกาสรอดชีวิตไดมากกวา โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางการแพทยดานการปลูกถายอวัยวะเบียด
แทรกเขามาในกระบวนการรักษาพยาบาล ถาดวยเหตุผลนี้เรากําลังแลกชีวิตกับชีวิตใชหรือไม หรือในอีกมุมมองหนึ่ง เรา
มองเห็นประโยชนในทางการแพทยสมัยใหมหรือไมวา ผูมีวิชาชีพแพทยมีโอกาสทดลองวิธีการ เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อให
มนุษยมีชีวิตยืนยาวตอไปได แตเมื่อสุดความสามารถแลว ผูมีวิชาชีพแพทยก็พรอมที่จะเปน “ยมฑูตชุดขาว” สิ่งที่ทาทาย
เราอยูคือการแยกแยะระหวางวิทยาศาสตรและจริยศาสตร เทคโนโลยีการแพทยสมัยใหมโนมนาวใหเราตองการยืดชีวิต
ผูปวยเอาไว ดวยวิธีการใหอาหาร ใหลมหายใจ และรักษาระบบการหมุนเวียนของโลหิตใหทํางาน ซึ่งผูปวยอาจมีชีวิตอยู
ในสภาพที่เรียกวา ‘จะตายก็ไมตาย จะเปนก็ไมเปน’17 มีชีวิตไดอีกหลายเดือน หรือนานนับป โดยตองเสียคาใชจายสูงมาก
เพียงเพื่อใหญาติผูปวยมีความรูสึกวาไมไดนิ่งดูดาย ปลอยใหผูปวยตาย
ในสภาพการณเชนนี้ ชวนใหคิดไดวา การยืดชีวิตคนตายเอาไวดวย “พันธนาการทางการแพทย” เปนการเสีย
ทรัพย เสียเวลา เสียเตียงคนไขของโรงพยาบาล18 ที่ยังมีผูปวยรายอื่นๆ มีสิทธิที่จะใชไดหรือไม ถามองในแงของความ
มั่นคงแหงมนุษยชาติ เราจะแปลเจตนาตรงนี้อยางไร จะกลาวไดไหมวา คนที่ตายแลว (ยังอยูไดเพราะมีเครื่องชวยชีวิต) ก็
ตองเปนคนตาย และควรหยิบยื่นโอกาสและทรัพยากรใหกับผูที่มีโอกาสรอดชีวิตมากกวา จะถือเปนกระบวนการความ
มั่นคงของมนุษยชาติไดหรือไม
ผูเขียนเคยมีประสบการณตรงจากการใกลชิดกับผูปวย 2 ราย ที่เสียชีวิตดวยมะเร็งตอมลูกหมากและเอดส ใน
กรณีวาระสุดทายของชีวิตของผูปวยเอดส ภรรยาเปนผูขอรองแพทยใหดึงเครื่องชวยหายใจออก เพื่อใหผูปวยไมตอง
ทรมานอีกตอไป หลังจากที่เวียนเขาออกโรงพยาบาลอยูหลายครั้ง รวมทั้งการดูแลรักษาอยางดีที่บาน โดยมีถังออกซิเจน
วางไวขางเตียงผูปวยตลอดเวลา เมื่อผูเขียนมีโอกาสพูดคุยกับภรรยา ไดรับคําตอบวา ในชวงที่ผูปวยอาการไมทรุดหนัก
ผูปวยสนใจดูแลรักษาตนเองดีมาก มีคาใชจายโดยเฉลี่ยไมต่ํากวา 30,000 บาทตอเดือน ในระยะหลังที่มีอาการรูสึกตัว
บางเปนบางครั้ง และตองนอนอยูโรงพยาบาลจนสิ้นอายุนั้น ภรรยาดูแลใกลชิดมาก และลังเลอยูนานที่จะบอกแพทยให
หยุดการรักษาดวยเหตุผลวา
“เขาเปนคนรักตัวเองมาก ไมอยากตาย ดูแลตนเองดี เลือกวิธีรักษาที่ดีทสี่ ุด ที่แพงที่สุด เทาที่จะไดรับ
คําแนะนําจากคนรูจัก เขาคงไมอยากตายจริงๆ”
กรณีที่สอง ผูปวยมะเร็งตอมลูกหมากมีระยะเวลารักษาตัวระยะสุดทายสั้นมาก ประมาณ 1 เดือน ผูปวยมีสติดี
มาก และกลาเผชิญกับความตายอยางสงบและมีสติ ในระยะกอนสิ้นใจ ผูปวยมีอาการทุรนทุรายมาก ขอผาชุบน้ําเช็ดตัว
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พระไพศาล วิสาโล 2545 ‘ความตาย ประตูสูสภาวะใหม’ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย, นงลักษณ ตรงศีลสัตย และ พจน กริชไกรวรรณ.
บรรณาธิการ. มิติสุขภาพ: กระบวนทัศนใหมเพื่อสรางสังคมแหงสุขภาวะ.
18
จากการศืกษาตนทุนตอหนวยบริการของโรงพยาบาลพระปกเกลา ในปงบประมาณ 2543 พบวาตนทุนบริการของผูปวยใน เฉลี่ย
15,185.68 บาท ตอราย และ 2,30,051.91 บาท ตอราย สําหรับผูปวยหนักและ ICU (ดาวฤกษ สินธุวนิช และคณะ อางใน ธนา นิลชัยโกวิทย
และคณะ. 2546. รายงานผลการศึกษา : โครงการทบทวนกระบวนทัศนเรื่องความตายและมิติแหงสุขภาวะ. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. ใน
สหรัฐอเมริกา ประมาณวา รอยละ 60 ของคาใชจายในการรักษาผูปวยทั้งประเทศเปนคาใชจายสําหรับการดูแลผูปวยระยะ 6 เดือนสุดทายของ
ชีวิต (สืบคนจาก http://www.budnet.info/notedead/notedead9.htm วันที่ 3 เมษายน 2549 )
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ตลอดเวลา และบนวารอนมาก หายใจหอบและเหนื่อย เนื่องจากมีอาการน้ําทวมปอด ระยะสุดทายผูปวยรูสึกตัวบางใน
บางเวลา แตสิ่งที่ผูเขียนสังเกตไดชัดเจนคือ ผูปวยพยายามดึงสายยางเครื่องชวยหายใจออกอยูตลอดเวลา จนญาติตอง
ขอรองใหพยาบาลมัดแขนมัดมือเอาไวกับขอบเตียง เพราะคิดวาผูปวยไมรูสึกตัว ไมรูสติ แตผูเขียนกลับคิดวา ผูปวยคง
อยากพนสภาพความทรมานจากการเจ็บปวด มากกวาเหตุผลอื่นใด
จากกรณีตัวอยางผูปวยสองรายนี้ สิ่งที่เรานาพิจารณาก็คือ ชีวิตและความตายเปนของใคร ใครเปนผูกําหนดวา
จะตายเมื่อไร อยางไร ใหสมกับความเปนมนุษย กรณีศึกษารายแรก รักชีวิตไมอยากตาย ในขณะที่ผูปวยรายที่สองพรอมที่
จะตายอยางสงบและทรมานนอยที่สุด
บทสรุป
ถาเราจะประมวลแนวคิดหลักวาดวยวาระสุดทายแหงชีวิตและสิทธิการตาย รวม 3 มิติ19 คือ มิติดานชีว
การแพทย ซึ่งใหความสําคัญกับกลไกการทํางานทางกายภาพเปนหลัก แยกความตายและรางกายออกจากกัน มิติดาน
กาย-จิต-สังคม ใหความสําคัญดานจิตใจ ครอบครัว ใหโอกาสผูปวยและครอบครัวมีสวนรวมในกระบวนการรักษาดวย
โดยมีมาตรการทางการแพทยใหการชวยเหลือ เพื่อจัดการกับความทุกขทรมานของผูปวย และมิติสุดทาย คือ มิติดานจิต
วิญญาน ใหความสําคัญวาชีวิตเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ ไมมีอะไรเปนตัวตนถาวรและความตายไมใชสิ่งที่ตองหลีกเลี่ยง
เมื่อรอยเรียงมิติการมองชีวิตและความตายดังกลาวแลว สังคมไทยอาจมีแนวทางปฏิบัติเรื่องวาระสุดทายแหง
ชีวิตและสิทธิการตายไดตรงและสอดคลองกับกระบวนการและหลักประกันความมั่นคงแหงมนุษยชาติไดอยางลงตัว ไม
เกิดความขัดแยงระหวางวิทยาศาสตรและจริยศาสตรเหมือนสังคมตะวันตก คนไทยจะเตรียมตัวอยางไรที่จะมองชีวิตและ
การสิ้นสุดชีวิต ใหแนบเนียนกับหลักคําสอนของพุทธศาสนา ใหพิจารณาทุกอยางเปนอนิจจัง การเลือกที่จะตายเมื่อเผชิญ
กับภาวะสุดทายแหงชีวิตควรถือหลักปจจัยเหตุประการใดบางที่ทําใหคนที่จากไปก็สงบและมีศักดิ์ศรี ในขณะที่ผูที่ยังมีชีวิต
อยู ไมรูสึก “สูญเสีย” สิ่งที่เปนที่รัก หรือ “สิ้นสุดภาระ“ ที่จะดูแล เพราะความรูสึกทั้งสองประการนี้แตกตางกันโดยสิ้นเชิง
และมีนัยตอการยอมรับ “การุณยฆาต” ในสังคมไทยอยางยิ่ง
เอกสารอางอิง
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ครอบครัวแมหรือพอคนเดียว: วิกฤตความมั่นคงที่หลีกเลี่ยงได
ศิรินันท กิตติสุขสถิต1

โลกปจจุบันกําลังจับตามองสถานการณของครอบครัวแมหรือพอคนเดียว (Single Parent Family) ซึ่งเปนผล
จากการเปลี่ยนแปลงองคประกอบของครอบครัว จากครอบครัวที่ประกอบดวยพอแมและลูก มาสูครอบครัวที่ไมมีพอและ
แมครบถวน สาเหตุที่ทําใหเกิดครอบครัวแมหรือพอคนเดียวนั้น สวนใหญเกิดจากการหยารางหรือแยกทางกันของคูสามี
ภรรยาที่มีลูกอายุไมเกิน 18 ป ซึ่งเด็กที่อยูในวัยนี้ ในประเทศสหรัฐอเมิกา และ ออสเตรเลีย กฎหมายกําหนดใหยังตอง
ไดรับการดูแลและเลี้ยงดูจากพอและแม รวมทั้งเกิดจากในครอบครัวมีการสูญเสียพอหรือแมจากการตายและมีลูกที่ยัง
ตองไดรับการเลี้ยงดู หรือเกิดจากการมีลูกของแมที่ไมไดแตงงานหรือไมมีสามีรับผิดชอบ เปนตน
ในชวงสองคริสทศวรรษที่ผานมา เมื่ออัตราการหยารางหรือแยกทางกันของคูสมรสเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงมีจํานวน
เพิ่มมากขึ้นของเด็กที่เปนลูกนอกสมรส จึงทําใหจํานวนครอบครัวแมหรือพอคนเดียวเพิ่มมากขึ้นดวย ที่สําคัญคือ
แนวโนมการเพิ่มขึ้นของจํานวนครอบครัวแมหรือพอคนเดียว
มีความคลายคลึงเปนทิศทางเดียวกันในหลายประเทศ
กลาวคือ ค.ศ. 1998 ในสหรัฐอเมริกา มีสัดสวนของครอบครัวแมหรือพอคนเดียวสูงที่สุด ถึงรอยละ 34 รองลงมา ไดแก
แคนาดา รอยละ 22 ออสเตรเลีย รอยละ 20 และ เดนมารก รอยละ 19 (Kinnear :1999) นอกเหนือจากการหยารางหรือ
แยกทางกันของสามีและภรรยาที่ทําใหเพิ่มจํานวนครอบครัวแมหรือพอคนเดียวแลว ในสถานการณโลกปจจุบัน ยังพบวา
มหันตภัย เชน สึนามิ และ มหาวาตภัย รวมถึงภัยจากสงครามและการกอการรายในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก ยังเปนสาเหตุ
สําคัญที่ทําใหมีการเพิ่มจํานวนของครอบครัวแมหรือพอคนเดียวอยางหลีกเลี่ยงไมได
(http://www.wvtsunami.org/1yr/1yearStories.html, 2549)
ครอบครัวแมหรือพอคนเดียวในยุคโลกาภิวัตน จึงเปนประเด็นรอนที่นักวิจัยหลากหลายสาขาและผูเกี่ยวของเพิ่ม
ความใสใจมากขึ้นเปนลําดับ เนื่องจากวิกฤตของการเปนครอบครัวแมหรือพอคนเดียวที่ผานมา มีทิศทางเปนผลลบตอ
ความมั่นคงในการเจริญเติบโตของลูกที่อยูในครอบครัวลักษณะดังกลาว
มุมมองตอครอบครัวที่มีแมหรือพอคนเดียว
ครอบครัวแมหรือพอคนเดียวในปจจุบัน มีลักษณะหนึ่งของครอบครัวเดี่ยว และมีสดั สวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง มี
ทฤษฎีและงานวิจัยหลากหลายระบุวา การเปนครอบครัวแมหรือพอคนเดียว ทําใหครอบครัวเกิดความไรระเบียบและไม
มั่นคง มักกอใหเกิดผลกระทบในทางลบแกสมาชิกในครอบครัว ไมวาจะเปนปญหาทางดานเศรษฐกิจ สังคม และจิตใจ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เด็กที่อยูในครอบครัวแมหรือพอคนเดียวจะมีผลกระทบมากที่สุด (ฉันทนา บุญอาจ, 2539) ในสังคม
ตะวันตกมักมีสมมุติฐานวา
เด็กที่เติบโตในครอบครัวแมหรือพอคนเดียวมักมีอนาคตที่มืดมน
มีการศึกษาวิจัยใน
สหรัฐอเมริกา พบวา ครอบครัวแมหรือพอคนเดียวมีสถานภาพทางเศรษฐกิจต่ํากวาครอบครัวที่มีทั้งพอและแม ใน
ขณะเดียวกัน ครอบครัวแมหรือพอคนเดียวมีเวลาใกลชิดลูก หรือทํากิจกรรมในเรื่องการศึกษารวมกันกันกับลูกนอยกวา
ครอบครัวที่มีทั้งพอและแม (Penn State University,2001)
สิ่งที่นาเปนหวงมากที่สุด คือ การเติบโตของเด็กที่อยูในครอบครัวแมหรือพอคนเดียว เนื่องจากในความเปนจริง
แลว ลูกตองการทั้งพอและแม เมื่อลูกไมสามารถหลีกเลี่ยงจากการเจริญเติบโตในครอบครัวแมหรือพอคนเดียวได แมหรือ
พอที่เปนครอบครัวลักษณะนี้จึงตองทําหนาที่ของทั้งพอและแมในเวลาเดียวกันใหดีที่สุดเทาที่จะทําได
1
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ความสนใจในการศึกษาระหวางพอคนเดียวหรือแมคนเดียว การศึกษาของ Wurzel (1995) ระบุวา
โดยทั่วไปแลวครอบครัวแมคนเดียวเปนที่สนใจของการศึกษาวิจัยมากกวาครอบครัวพอคนเดียว เนื่องจากเมื่อมีการหยา
รางหรือเกิดการพลัดพรากของพอหรือแมในครอบครัว สวนมากพอจะสูญหายไปจากครอบครัวในลักษณะนี้มากกวาแม
ขณะเดียวกันแมมักไดรับสิทธิในการเลี้ยงดูลูกมากกวาพอในกรณีที่มีการฟองรองในศาล
เนื่องจากศาลวินิจฉัยไดวา
สัญชาติญานของความเปนแม
มักใหความอบอุนและใหความเอาใจใสลูกมากกวาสัญชาติญานของความเปนพอ
ปรากฎการณเชนนี้ ไดรับการตอกย้ําจากแนวโนมทางดานประชากร ที่รายงานวา ในโลกปจจุบันมีครัวเรือนที่มีแมเปน
หัวหนาครัวเรือนมากถึงประมาณ 1 ใน 3 และแมเหลานี้สวนใหญมีประสบการณในการหยารางและมองวาการหยาราง
เปนเรื่องธรรมดา (http://issues.families.com/single-parent-families-1515-1523-iemf)
นอกจากนี้ ยังเริ่มมีงานวิจัยเกี่ยวกับ โอกาสและทางเลือกในดานเศรษฐกิจของครอบครัวแมคนเดียว เชน โอกาส
ในการไดเขาทํางานและหรือโอกาสในการดํารงตําแหนงที่มีความกาวหนาในอาชีพ
แตก็ยังคงใหความสนใจเกี่ยวกับ
ประเด็นการปรับตัว และการเลี้ยงดูลูกของครอบครัวพอคนเดียวดวยเชนกัน เนื่องจากการเปนครอบครัวพอคนเดียวทําให
พอมีโอกาสในการดูแลและใกลชิดลูกมากขึ้น รวมทั้งมีโอกาสในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกิน การดูแล
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานที่อยูอาศัย ทําใหพอที่อยูในครอบครัวพอคนเดียวมีความรับผิดชอบ
ตอครอบครัวมากขึ้น (Wurzel ,1995)
ผลกระทบที่แตกตางกันของครอบครัวแมหรือพอคนเดียว สิ่งที่นาติดตามในการวิจัยอีกประเด็นหนึ่ง คือ
ผลกระทบของการเปนครอบครัวแมหรือพอคนเดียว จะมีความแตกตางกันหรือไมอยางไรในสังคมวัฒนธรรมหรือประเทศที่
มีความแตกตางกัน ประเด็นนี้จึงเปนคําถามวิจัยที่ทาทายอยางยิ่ง การศึกษาในสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนประเทศที่มีสัดสวน
ของครอบครัวแมหรือพอคนเดียวสูงที่สุดในโลก พบวาเด็กนักเรียนอายุ 9 ป ที่กําลังเรียนระดับ 3 หรือ 4 จาก 25 ประเทศ ที่
เขารวมโครงการ ‘The Third International Math and Science’ เมื่อทําการเลือกนักเรียนจากประเทศอุตสาหกรรม 10
ประเทศ ที่มีลักษณะของวัฒนธรรมและประเพณีที่คลายคลึงกัน (10 ประเทศ ไดแก แคนาดา นอรเวย ไอซแลนด
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด เนเธอรแลนด ออสเตรีย สก็อตแลนด อังกฤษ และ ไอรแลนด) จากทั้งหมด 25 ประเทศ และนํามา
ศึกษาเปรียบเทียบกับเด็กของสหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับการเรียนวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ผลการศึกษาเปรียบเทียบ
ครั้งนี้ พบวาเด็กในครอบครัวแมหรือพอคนเดียวใน 10 ประเทศดังกลาว ไดรับผลกระทบในทางลบของการเรียนทั้ง 2 วิชา
นอยกวา เด็กในครอบครัวแมหรือพอคนเดียวในสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้เพราะวา ทั้ง 10 ประเทศดังกลาว ใหความสําคัญอยาง
เขมงวดเกี่ยวกับนโยบายครอบครัวที่สนับสนุนและสงเสริมดานสวัสดิการและสิทธิประโยชนทางดานการเงิน ทุนสงเคราะห
เกี่ยวกับเด็ก และการใหแมสามารถลาหยุดงานไดหลังคลอดโดยไดรับคาจาง เปนตน
แหลงประโยชนของครอบครัวแมหรือพอคนเดียว ยังมีรายงานวิจัยที่เกี่ยวกับประเด็นครอบครัวแมหรือพอ
คนเดียว ที่ระบุถึงโครงสรางใหมของครอบครัวแมหรือพอคนเดียววา แมหรือพอในครอบครัวลักษณะนี้ตองไดรับการ
สงเสริมจากแหลงประโยชนครอบครัวที่ครอบครัวลักษณะนี้สามารถนํามาใชจัดสรร เพื่อดํารงครอบครัวใหอยูในสังคมได
ตอไป แหลงประโยชนครอบครัวดังกลาว หมายถึง แมหรือพอคนเดียวควรมีภาวะสุขภาพที่แข็งแรงและสภาพจิตใจมี
ความพรอม และมีพลังงานเต็มเปยมในการจัดการกับปญหา มีความเชื่อในสิ่งที่ดี ซึ่งความเชื่อในสิ่งที่ดีจะทําใหแม
หรือพอคนเดียวมองโลกในแงดีและเกิดความหวังในการคิดหาหนทางเพื่อจัดการกับปญหา มีทักษะในการแกปญหาได
ตรงตามความเปนจริง ซึ่งทําใหแมหรือพอคนเดียวสามารถเลือกวิธีที่เหมาะสม แมหรือพอคนเดียวตองมีทักษะดานสังคม
มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร และมีสัมพันธภาพเขากับบุคคลอื่นไดดี มีแรงสนับสนุนทางสังคม รวมถึงมี
แหลงประโยชนดานวัตถุ เชน การมีทรัพยสินเงินทองเปนทุนสํารอง หรือมีผูชวยเหลือเรื่องการเงิน สิ่งของ อุปกรณในการ
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ประกอบการลงทุนหรืออาชีพใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงประโยชนที่ครอบครัวใชในการเผชิญภาวะเครียด (McCubbin,
อางใน ปทมา ทัพเสรีผไท , 2534:30-32)
วิกฤตความมั่นคงของครอบครัวแมหรือพอคนเดียวที่หลีกเลี่ยงได โดยแรกเริ่มนั้นครอบครัวแมหรือพอคน
เดียวตองยอมรับวา ตนเองมีความเคารพและเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มมากกวาเดิม ตองฝกทักษะในการมีเหตุมีผล และฟง
ความคิดเห็นของลูก ไมทําโทษลูกดวยการตีหรือทํารายทั้งทางดานรางกายและจิตใจ ตองยอมรับวาสิ่งที่ลูกชอบคือสิ่ง
สําคัญที่ตองใหความใสใจ และแสดงใหลูกรูวาตัวเองกําลังโกรธลูกดวยเหตุใด ในขณะเดียวกัน เด็กที่เจริญเติบโตใน
ครอบครัวแมหรือพอคนเดียว เริ่มมีการปรับตัวและปรับวิถีชีวิตของการเปนลูกในครอบครัวแมหรือพอคนเดียว ตลอดจนได
มีการเจริญเติบโตภายใตนโยบายครอบครัวที่เขมแข็ง ทั้งการสงเสริมและสนับสนุนสวัสดิการทางดานการศึกษาและสังคม
ที่พรอมและพอเพียง นโยบายและการปฏิบัติเหลานี้ ทําใหเด็กไดรับผลกระทบนอยมากในการจริญเติบโตภายใตครอบครัว
แมหรือพอคนเดียว จึงกลาวไดวา แมหรือพอคนเดียว ตองมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับวิกฤตความมั่นคงในครอบครัว
ลักษณะเชนนี้ดวยตนเอง และตองอาศัยการสนับสนุนจากนโยบายหรือมาตรการการคุมครองของรัฐ หรือของชุมชน
ประกอบกันดวย
สรุป
การเปนครอบครัวแมหรือพอคนเดียวในโลกปจจุบัน มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่องอันเปนผลมาจากสภาพ
ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และความรุนแรงของผลกระทบการเปนครอบครัวแมหรือพอคนเดียว ไดสงผลสะเทือนไปสูทั้ง
ตัวแมหรือพอและลูกในครอบครัวอยางหลีกเลี่ยงไดยาก จากผลการศึกษาเกี่ยวกับประเด็นของครอบครัวแมหรือพอคน
เดียว ในบริบทที่แตกตางกันทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของการเปนครอบครัวแมหรือพอคนเดียว ชี้วาการ
หลีกเลี่ยงวิกฤตของการเปนครอบครัวแมหรือพอคนเดียวในโลกปจจุบันนั้น สามารถทําได ไมวาจะเปนผลกระทบทาง
เศรษฐกิจ สังคม และจิตใจ และในบางสังคมบางประเทศ ผลกระทบที่เปนปญหาดังกลาวยังไดรับการเยียวยาจากแหลง
ประโยชนของ ชุมชน สังคม และหนวยงานของภาครัฐและเอกชนอีกดวย
อยางไรก็ตาม ประเด็นการศึกษาวิจัยในทํานองนี้ ยังพบนอยมากในสังคมไทย ขณะที่สังคมไทยเอง ก็ตกอยูใน
กระแสการเปลี่ยนแปลงนี้เชนกัน จากสถิติการจดทะเบียนหยาราง ระหวาง พ.ศ. 2520 - 2540 ซึ่งสํารวจโดยสํานักงาน
สถิติแหงชาติ คือมีการเพิ่มมากขึ้นถึงเกือบ 3 เทาตัว สถิตินี้ยังไมรวมถึงการหยารางที่ไมไดจดทะเบียนหรืออยางไมเปน
ทางการ และการแยกทางหรือละทิ้งกัน รวมถึงปญหามารดานอกสมรสที่เพิ่มมากขึ้นในสังคมไทย และจากปญหาดังกลาว
พบวาสิทธิในการดูแลลูกนั้น 90 เปอรเซ็นตของคูหยาราง ลูกมักอยูกับแม ซึ่งสามารถประมาณการจํานวนครอบครัวแมคน
เดียวในประเทศไทย โดยพิจารณาจากสถิติจํานวนครัวเรือนที่มีหัวหนาครอบครัวเปนผูหญิงซึ่งมีจํานวน 3,989,000
ครัวเรือน คิดเปน รอยละ 26 หรือประมาณ 1 ใน 4 ของจํานวนครัวเรือนทั้งหมด
กลาวโดยสรุป ประเด็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับครอบครัวแมหรือพอคนเดียวในสถานการณของโลกปจจุบัน จึง
เปนประเด็นทาทาย ทั้งนี้ เพื่อนําผลการวิจัยไปสนับสนุนนโยบายครอบครัวในสังคมนั้น ๆ และเปนการสงเสริมแหลง
ประโยชนของครอบครัวแมหรือพอคนเดียวใหดํารงอยูในสังคมไดอยางเปนปกติสุข ดังนี้แลว ความเปนครอบครัวแมหรือ
พอคนเดียวในยุคโลกาภิวัตน ก็ไมเปนอุปสรรคในการเลี้ยงดูลูกใหเจริญเติบโตไดอยางมีคุณภาพ รวมทั้งยังสามารถ
หลีกเลี่ยงวิกฤตความมั่นคงของครอบครัวที่ขาดพอหรือขาดแมไดอีกดวย
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การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว: ความเชื่อหรือคลื่นกระแสนิยม?
ภาณี วงษเอก 1
นักวิทยาศาสตร นิยามคําวา มนุษยคือ “สัตวเลี้ยงลูกดวยนม” นมแมเปนอาหารที่ถูกนําไปใชเลี้ยงทารกตาม
ความเชื่อทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย เชน พุทธศาสนา เชื่อวาทารกแรกเกิดมีพฤติกรรมบางอยางที่ติดตัวมาแตกําเนิด ไม
มีการดัดแปลง หรือเรียนรูมากอน เชน การใชปากดูด การกระพริบตา การหัวเราะ การรองไห และการหันศรีษะ เปนตน
เมื่อศตวรรษ ที่ 6 กอนคริสตกาล ชาวอิสราเอล เชื่อวาควรใหทารกแรกเกิดดูดนมจากเตากอนที่จะตัดสายสะดือหรืออยาง
ชาภายใน 24 ชั่วโมง สวนศาสนาอิสลาม ในคัมภีรกุรอานแนะนําใหลูกดูดนมจากเตาเปนเวลา 2 ปเต็ม เมื่อ1550 กอน
คริสตกาล ชาวอียิปต มีบันทึกไวในตํารากุมารเวชศาสตร ทําดวยเยื่อไมปาปรุส “เพื่อมีน้ํานมสําหรับลูกดูด จะตองทําให
กระดูกแมอบอุนดวยอาหารปลาในน้ํามัน พรอมถูนวดดวยน้ํามันที่หลังดวย” ชาวอินเดีย มีพีธีวันใหนมลูกจากแมนม โดย
แมนมจะตองไมสาวหรือแกเกิน (ประสงค ตูจินดา 2536)
ในชวงคริสศตวรรษที่ 19-20 (ค.ศ. 1850-1930) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั้งใน
ยุโรปและสหรัฐอเมริกา มีระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย และระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม คนยายถิ่นฐานเขามา
ทํางานในเมือง และอาศัยอยูอยางแออัดอยูในสังคมเมือง สงผลใหใหเกิดปญหาสุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมทารก
ในชวง ค.ศ. 1860-1861 พบวาอัตราตายทารกสูงมากในยุโรป (สวีเดน 141:1000 สกอตแลนด 149:1000 อังกฤษ
170:1000 และฝรั่งเศส 223:1000) ทําใหประเทศเหลานี้ตองหายุทธวิธีในการลดอัตราตายทารก เชน การจัดหาสถานเลี้ยง
เด็กอายุต่ํากวา 2 ป ออกกฎหมายหามสงเด็กกลับไปชนบทเพื่อใหแมนมเลี้ยง (แพรหลายในกลุมผูมีฐานะดีเปนการลด
ภาระแม) ตั้งคลีนิคชั่งน้ําหนักเด็ก และตรวจสุขภาพเด็ก พรอมใหคําปรึกษาทางดานโภชนาการ แนะนําใหฆาเชื้อในนม
กอนการบริโภค ตอมาการอยูบานเลี้ยงลูกดวยนมแมไมสะดวก จึงมีการตั้ง “สถานที่เก็บนมแม หรือ ธนาคารนมแม”
ในสหรัฐอเมริกา เมื่อมีการคิดคนนมผสมเลี้ยงทารก ทําใหธนาคารนมแมไดรับความนิยมนอยลง ขณะเดียวกันมี
การศึกษาวิจัยพบวานมแมมีภูมิคุมกันสูงและยังมีประโยชนอื่นๆอีกมากตอมารดาและทารก ทําใหกระแสความนิยมการ
เลี้ยงลูกดวยนมแมกลับคืนมาใหม และเมื่อมีการวิจัยพบวาเชื้อโรคบางอยางสามารถผานทางน้ํานมแมได เชน เชื้อเอชไอวี
และเชื้อ Hepatitis ธนาคารนมแมจึงสลายไปในที่สุด
ตอมาใน ค.ศ. 1981 (พ.ศ. 2524) องคการอนามัยโลก ซึ่งขณะนั้นมีสมาชิกราว 150 ประเทศ และองคการ
กองทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ ไดยอมรับกติกาและหลักเกณฑวาดวยการโฆษณา และจําหนายอาหารทดแทน
นมแมและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ (International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes) โดยเสนอแนะผาน
กระทรวงสาธารณสุขของนานาประเทศเพื่อถือปฏิบัติ
กติกาและหลักเกณฑดังกลาวมีสาระสําคัญในการยับยั้งการ
โฆษณาอาหารทดแทนนมแมและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ โดยใหนานาประเทศจัดใหมีการรณรงคสงเสริมการเลี้ยงลูกดวย
นมแม
เปนชวงเวลาเกือบทศวรรษแลว ที่มีผลการวิจัยออกมายืนยันอยางตอเนื่องถึงประโยชนของนมแมในการปองกัน
การตั้งครรภหลังคลอดจนถึง 6 เดือน วามีประสิทธิผลถึง รอยละ 98 โดยมีเงื่อนไขสําคัญ คือ แมจะตองเลี้ยงลูกดวยนมแม
อยางเดียวโดยไมใหอาหารอยางอื่น เนื่องจากการดูดนมของทารกอยางสม่ําเสมอจะทําใหแมไมมีไขตก ซึ่งทําใหแมยังไมมี
ประจําเดือนหลังคลอด จากผลการศึกษาเหลานี้นํามาสูการประชุมผูเชี่ยวชาญนานาชาติ ที่เมืองเบลลาจิโอ ประเทศ
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อิตาลี เมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1988 โดยที่ประชุมมีความเห็นพองตองกันนํามาสูนโนบายการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยาง
เดียวเพื่อการคุมกําเนิด (ชั่วคราว) แบบธรรมชาติ (Trussell and Santow; Rejoinder Kennedy et al; Labbok ,1991)
วาระสําคัญของการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวไดปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งใน ค.ศ. 1990 เมื่อองคการอนามัยโลก
และองคการกองทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ ไดรวมมือกันรับรองประกาศ “The Innocenti declaration” เพื่อปกปอง
สงเสริม และสนับสนุน การเลี้ยงลูกดวยนมแม
สาระสําคัญของประกาศนี้เรียกรองใหทุกๆประเทศพัฒนานโยบาย
ระดับชาติเรื่องการเลี้ยงลูกดวยนมแม
กําหนดเปาหมายอยางเหมาะสม
และจัดวางระบบการติดตามและผลการ
ปฏิบัติงานอยางมีระบบ พรอมทั้งกําหนดตัวชี้วัด เชน อัตราทารกที่เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวเมื่อออกจากโรงพยาบาล
ผลจากการทํางานตอเนื่องของทั้งสององคกร ใน ค.ศ. 1991 เริ่มมีการดําเนินโครงการโรงพยาบาลสายสัมพันธแม-ลูก
(The Baby-friendly Hospital Initiative) เพื่อใหแนใจไดวาหนวยงานที่ตองดูแลแมและเด็กทุกๆ แหงไดดําเนินงาน
สนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวอยางจริงจัง ตั้งแตเริ่มโครงการมามีโรงพยาบาลมากกวา 15,000 แหง จาก
134 ประเทศ ที่ไดรับรางวัลในการเปนโรงพยาบาลสายสัมพันธแม-ลูก และในหลายประเทศที่ทางโรงพยาบาลไดรับเกียรติ
บัตรดังกลาว เพื่อเปนเกียรติแกโรงพยาบาลที่มีแมจํานวนมากเมื่อออกจากโรงพยาบาลแลวยังเลี้ยงลูกดวยนมแม และเด็ก
มีสุขภาพดีขึ้นดวย (http//www.unicef.org/media/media_27854.html)
สําหรับประเทศไทยในฐานะสมาชิกของ WHO และ UNICEF ไดตอบสนองนโยบายและรับหลักการที่ไดรับการ
ยืนยันในที่ประชุมตางๆ มาประยุกตใช ในโรงพยาบาลสายสัมพันธแม-ลูก โดยกระทรวงสาธารณสุข ไดใหความสําคัญกับ
เรื่องนี้อยางจริงจัง และไดกําหนดให “เรื่องการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแม” เปนงานสําคัญลําดับตน ในแผนนโยบาย
สาธารณสุข อาหารและโภชนาการ แหงชาติ ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 4 (2520-2524)
ดังนั้น ใน พ.ศ. 2525 ไดมีคณะแพทย (3 คน)และพยาบาลชุดแรกของไทย (1 คน) จากคณะแพทยศาสตรและศิริ
ราชพยาบาล ไดเดินทางไปเขารับอบรมหลักสูตร การศึกษาการจัดการการเลี้ยงลูกดวยนมแม (The Lactation
Management Education Programme) ที่ Wellstart เมือง Sandiego สหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนสถาบันที่มีชื่อเสียงและ
ชํานาญการในเรื่องดังกลาว หลังจากไดรับการอบรมมาคณะแพทย และพยาบาลชุดนี้ ไดจัดการอบรมหลักสูตรดังกลาว
ใหกับคณะแพทย และพยาบาล จากโรงพยาบาล 9 แหงในกรุงเทพฯ ตอมามีหลายหนวยงานใหความสนใจ และ
กระทรวงสาธารณสุขและคณะแพทยศาสตรและศิริราชพยาบาลจึงไดรวมมือกันจัดการอบรมในระดับภาคทั่วประเทศ มี
จํานวน 250 โรงพยาบาลสงผูเขารับการอบรม
เมื่อบุคลากรไดรับการอบรมและพรอมที่จะเริ่มปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุขจึงไดดําเนินการ “การรณรงคการ
เลี้ยงลูกดวยนมแม” (พ.ศ. 2525-2529) เปนระยะเวลา 5 ป ติดตอกัน พรอมกับการยกรางกฎหมายและหลักเกณฑวาดวย
การโฆษณา และจําหนายอาหารทดแทนนมแมและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของ และไดนํามาประกาศใชใน พ.ศ. 2527 การ
รณรงคอยางเดียวอาจชวยในการเพิ่มพูนความรู ใหกับแม แตไมสามารถชวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของแมได ยกเวน
จะมีมาตรการอื่นๆ ทางสังคมมาสนับสนุน เชน การมีสวนรวมของชุมชน หรือมีมาตรการบังคับใชกฏหมายและหลักเกณฑ
วาดวยการโฆษณาฯ ใหเขมงวดขึ้น (Vong-ek ,2000)
แมนานาประเทศไดดําเนินการสงเสริมการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวมาเกือบสองทศวรรษ แตการเพิ่มอัตรา
ทารกที่เลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวไดนานถึง 4 เดือนเปนเรื่องที่ทําไดยาก (UNICEF,2005) เนื่องจากการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจทําใหแมไมมีเวลาที่จะอยูเพื่อเลี้ยงดูลูกไดอยางเต็มที่ ประกอบกับกฎหมายการลาคลอดใน 145 ประเทศ ให
สิทธิมารดาลาคลอดเพียง 12-14 สัปดาห (Esterisk and Menon ,1996) ดังนั้น วาระสําคัญของการสรางเสริมสุขภาพใน
ศตวรรษที่ 21 เปนจุดเริ่มตนที่ดีที่กระแสโลกเรื่องการสรางเสริมสุขภาพใหความสําคัญกับการมีสวนรวมชุมชน การแสวง
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หาความรวมมือจากเอกชน ประชาคม พันธมิตร และเครือขายตางๆ การเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวก็เปนหนึ่งใน
กระแสนิยมที่เขาไปอยูในพลวัตของการสรางเสริมสุขภาพ ในประเทศไทย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ ไดใหทุนสนับสนุน ในการจัดตั้งศูนยนมแมแหงประเทศไทย โดยมี “กลุมนมแม” ซึ่งเกิดจากพลังรักของคุณแม
อาสาที่เห็นคุณคาของการเลี้ยงลูกดวยนมแม และตองการสงเสริมใหเด็กไทยไดรับคุณคาสูงสุดจากน้ํานมแม โดยมีกลุม
แพทยและผูเชี่ยวชาญในดานการเลี้ยงลูกดวยนมแมใหการสนับสนุน” (สายธารรัก, 2548) ศูนยนี้ไดดําเนินกิจกรรม
หลากหลายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูมีประสบการณตรงในการใหคําปรึกษาปญหาแกกันและกัน ที่สําคัญที่สุด คือ
คุณพอไดเขามามีสวนรวมสนับสนุนและแลกเปลี่ยนประสบการณการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวนี้ดวย
จากที่ไดกลาวมาแลวแตตอนตน การขับเคลื่อนกระแสการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียว ดวยการรณรงค หรือ
ชี้ใหเห็นประโยชนเปนเรื่องยาก เปนเรื่องที่จะตองเริ่มจากจุดเล็กๆ และเหนียวแนน และตองการการมีสวนรวมของหลาย
ภาคสวน พรอมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณตรงและความเปนจริง จึงจะทําใหมีกระแสแรงพอที่จะ
ขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในกลุมแม
อาจมีผูโตแยงวากระแสนิยมนี้ เปนของพอและแมที่เปน “คนเมือง” แตในความเปนจริงแลว ความรัก ความ
ผูกพันของพอและแมมีอยูใน “มนุษย” ไมวา “หญิง หรือ ชาย” “ชนบท หรือ เมือง” “จน หรือ รวย” “ผิวดํา หรือ ผิวขาว”
“ตะวันออก หรือตะวันตก” “กําลังพัฒนา หรือ พัฒนาแลว” และความเชื่อตามวัฒนธรรม เปนความจริงที่หลีกเลี่ยงไมได
ตามที่กลาวไวขางตน ดังนั้น ไมวาจะเปนความเชื่อตามวัฒนธรรม หรือกระแสนิยม ตางมีเปาหมายรวมกัน คือ ความ
ตองการเพิ่มอัตราการเลี้ยงลูกดวยนมแมอยางเดียวใหสูงที่สุด เพราะเห็นวานมแมเปนสิ่งที่มีประโยชนทั้งมารดาและทารก
ดังนั้นทุกภาคสวนควรรวมมือกันอยางเหนียวแนน และเขมแข็ง ในการขับเคลื่อนคลื่นลูกนี้ตอไปเพื่อความมีสุขภาพดี ทั้ง
กาย จิต ปญญา สังคม จิตวิญญาณ ของประชากรโลกตัวนอยๆ โดยไมทําใหเขาเหลานี้ตองเผชิญกับความเจ็บปวยและ
ความตายตั้งแตยังเล็กๆ
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ประชากรญี่ปุนลดลง ทําไมรัฐบาลญี่ปุนตองตื่นเตน
กาญจนา ตั้งชลทิพย1
ขาวจํานวนประชากรในประเทศญี่ปุนเริ่มลดลงเมื่อตนป พ.ศ. 2549 เปนขาวที่ทั้งรัฐบาลญี่ปุนดูจะตื่นตูมมาก
เปนพิเศษ เพราะจากสํามะโนประชากรญี่ปุนที่สํารวจเมื่อป พ.ศ. 2548 พบผลเบื้องตนวา ประชากรญี่ปุนลดลงเร็วกวาที่
คาดไว 1 ป และมีการคาดประมาณวา หากยังไมสามารถแกไขปญหานี้ได ในอีก 94 ป ขางหนา หรือ ในป พ.ศ. 2643
ประชากรจะลดลงไปครึ่งหนึ่ง คือ จะเหลือเพียง 60 ลานคน ซึ่งนอยกวาประเทศไทยขณะนี2้
การลดลงของประชากรสวนหนึ่ง เปนผลจากจํานวนคนตายที่มีมากกวาจํานวนเด็กเกิดใหม มีตัวเลขแสดงการ
ลดลงของประชากร เชนใน ป พ.ศ. 2547 มีเด็กเกิดใหม 1.111 ลานคน ขณะที่คนตาย 1.029 ลานคน จึงเปนปแรกที่การ
เกิดตามธรรมชาติลดลงต่ํากวา 100,000 คน และลาสุด คือใน พ.ศ. 2548 ญี่ปุนมีจํานวนเด็กเกิดใหม 1.07 ลานคน
เทานั้น ขณะที่คาดวาจะมีจํานวนคนตายมากขึ้น3
ทําไมรัฐบาลญี่ปุนจึงตระหนกตอสถานการณจํานวนประชากรลดลง
มีหลายปจจัยที่ทําใหรัฐบาลญี่ปุนเกิดความรูสึกตระหนกตอสถานการณทางประชากรของประเทศ โดยเฉพาะ
การที่ประชากรลดลง ขอมูลที่จะนําเสนอจึงเปนการชี้ใหเห็นถึงสถานการณทางประชากรที่สงผลตอการลดลงของ
ประชากรที่รวมถึงสถานการณที่เด็กเกิดนอยลง ผูสูงอายุมีจํานวนมากขึ้น ตลอดจนการลดลงของคนวัยแรงงานที่มี
แนวโนมวาจะลดลงอยางมากในอนาคต
1. การลดลงของประชากรวัยแรงงาน (15-64 ป) สิ่งที่รัฐบาลญี่ปุนกังวลมากที่สุด คือ การขาดแคลน
ประชากรวัยแรงงานในอนาคต เพราะหากพิจารณาโครงสรางประชากร จากรูป 1 ชี้วา สัดสวนประชากรวัยแรงงานที่มี
อายุ 15-64 ป จะลดลงจากรอยละ 70 ของประชากรทั้งหมดใน พ.ศ. 2533 เหลือเพียง รอยละ 67 ใน พ.ศ. 2547 และมี
การคาดประมาณวา ในอีกประมาณ 50 ปขางหนา คือใน พ.ศ. 2593 สัดสวนของประชากรวัยแรงงานจะลดลงเหลือเพียง
รอยละ 544 ดังนั้นหากตองการคงการเติบโตทางเศรษฐกิจเหมือนในปจจุบัน ญี่ปุนจะตองมีแรงงานของคนวัยแรงงานเพื่อ
มาทดแทนคนวัยแรงงานรุนปจจุบันที่กําลังจะกลายเปนคนสูงอายุในอนาคต

1
2

3

ผูชวยศาสตราจารย ประจําสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
มติชนรายวัน. 2549. ปหนาญี่ปุนเผชิญปญหาใหญประชากรลด มีคนแกมากกวาเด็ก. วันเสารที่ 5 มกราคม 2549. หนา 25.
asahi.com. 2005. Population Drop May Have Already Started. December 17th. จาก website: http://wwwashi.com/english/

Herald-asahi/TK200512170179.html
4

Statistical Handbook of Japan. 2004. จาก website: http://www.stat.go.jp/english/data/handbook/c02cont.htm 2/14/2006.

2

รูป 1
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ที่มา: Statistical Handbook of Japan. 2004.
2. การลดลงของประชากรวัยเด็ก (0-14 ป) การลดลงของประชากรวัยแรงงาน มีสาเหตุมาจากการลดลง

ของประชากรวัยเด็ก ดังปรากฏในรูป1 ที่สะทอนแนวโนมการลดลงของประชากรวัย 0-14 ป อยางชัดเจน ในชวงเวลา
30 ปที่ผานมา คือ ลดลงจากรอยละ 24 ของประชากรทั้งประเทศ ในป พ.ศ. 2518 เหลือเพียง รอยละ 14 ในป พ.ศ. 2547
และมีการคาดประมาณวา ในอีก 40-50 ปขางหนา ประชากรกลุมนี้จะลดเหลือเพียงประมาณรอยละ 11
ปจจัยที่ทําใหประชากรวัยเด็กลดลงในประเทศที่พัฒนาแลวอยางญี่ปุน สาเหตุหลักๆมาจากจํานวนเด็กที่เกิด
นอยลงในแตละป ทั้งนี้อัตราเกิด หรือจํานวนเด็กเกิดรอดชีพตอประชากร 1,000 คน ในเวลา 1 ป เริ่มลดลงมาตั้งแต ป
พ.ศ. 2518 จาก 17.1 คน เหลือเพียง 8.8 คน ในป พ.ศ. 2547 นอกจากนี้ แนวโนมของอัตราเจริญพันธุรวม5 ก็ไดลดลง
จาก 1.91 ในป พ.ศ. 2518 เหลือเพียง 1.29 ในป พ.ศ. 25476
อัตราเกิดที่ลดนอยลง ยอมสงผลใหจํานวนประชากรวัยแรงงานในอนาคตนอยลง เพราะเด็กที่เกิดใหมตองเขา
แทนที่ประชากรวัยแรงงานในอนาคต คิดงายๆ ก็คือ ถาปนี้เด็กเกิดนอย ในอีก 25 ปขางหนาเด็กกลุมนี้ที่จะเติบโตเปน
ประชากรวัยแรงงานที่อายุ 25 ปก็จะลดนอยลงดวย
การเกิดที่นอยลงมีหลายสาเหตุ ไดแก การอยูเปนโสดมากขึ้น การแตงงานที่ชาลง การแตงงานแตไมมีลูกทั้งที่
ตั้งใจ หรือไมตั้งใจ หรือความตองการมีลูกที่นอยลงของคูสมรส ดวยมักเห็นวาการแตงงาน และการมีลูกเปนอุปสรรคตอ
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3
ความกาวหนาในหนาที่การงาน นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของคาใชจายที่คูสมรสตองใชตั้งแตตอนตั้งครรภ การคลอด ในการ
เลี้ยงดูเด็ก ซึ่งจะสูงมาก7
การอยูเปนโสดที่เพิ่มขึ้น ดูไดจากอัตราการแตงงานที่ลดลง ในป พ.ศ. 2547 พบวามีเพียง 5.7 คนตอประชากร
1,000 คนเทานั้นที่แตงงาน การแตงงานที่ชาลงของประชากรก็เปนปจจัยของการเกิดที่นอยลงเชนกัน โดยพบวา อายุ
เฉลี่ยของการสมรสครั้งแรกทั้งผูชายและผูหญิงนั้นไดเพิ่มขึ้นมาตลอด ในป พ.ศ. 2547 ผูชายเพิ่มเปนอายุ 29.6 ป ขณะที่
ผูหญิงเพิ่มเปนอายุ 27.8 ป8
3. การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ (65+ ป) เปนอีกหนึ่งความกังวลของรัฐบาล สัดสวนของประชากรที่มีอายุ
65 ปขึ้นไปไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ดังที่ปรากฏในรูป 1 วา ในป พ.ศ. 2547 ประชากรสูงอายุมีจํานวนรวมถึง 24.9 ลานคน
คิดเปนสัดสวนรอยละ 20 ของประชากรทั้งหมด และในจํานวนนี้เปนผูสูงอายุที่มีอายุ 90 ปขึ้นไปถึง 1 ลานคน การเพิ่มขึ้น
ของประชากรสูงอายุนั้นจะเร็วกวาประเทศทางตะวันตก หรือแมแตประเทศสหรัฐอเมริกา ดังตัวอยางของการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรสูงอายุจากรอยละ 7 เปนรอยละ 14 นั้น ประเทศสวีเดน ใชเวลา 85 ป ประเทศอิตาลีใชเวลา 61 ป ขณะที่
ประเทศฝรั่งเศสตองใชเวลาถึง 115 ป
ปจจัยสําคัญที่ทําใหจํานวนผูสูงอายุญี่ปุนเพิ่มขึ้นเร็วกวาประเทศอื่น มาจากการที่คนญี่ปุนทั้งชายและหญิงมี
อายุขัยเฉลี่ยที่สูงมาก นอกจากนี้มีการคาดประมาณวา ในป พ.ศ. 2557 สัดสวนผูสูงอายุญี่ปุนจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 25
หรือคิดงายๆ ก็คือ ในจํานวนประชากรญี่ปุน 5 คน จะเปนผูสูงอายุ 1 คน9
จํานวนผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นจะสงผลตอการดูแลประชากรกลุมนี้ในอนาคต โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากอัตราการ
พึ่งพิงทางประชากร (dependency ratio) พบวาในป พ.ศ. 2547 เทากับ 50.1 หมายความวา ประชากรวัยแรงงาน (อายุ1564 ป) 1 คน ตองดูแลผูสูงอายุและเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ประมาณ 50 คน หรือถาคิดเฉพาะอัตราพึ่งพิงของผูสูงอายุ ก็จะ
เทากับ 29.210
ในปจจุบันญี่ปุนเริ่มประสบปญหาการดูแลผูสูงอายุแลว และมีการดําเนินการแกไขปญหา เชน การจางแรงงาน
ตางชาติเขามาชวยดูแล ตลอดจนการหาที่พักอาศัยในตางประเทศใหผูสูงอายุพํานัก เปนตน
ความตระหนกในสถานการณประชากรลดลงของรัฐบาล
เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2548 นายจูนิชิโร โคอิซูมิ นายกรัฐมนตรีไดแตงตั้งรัฐมนตรีหญิงชื่อ คูนิโอะ อิโนกูชิ มาดูแล
ปญหานี้โดยเฉพาะ ขณะเดียวกันก็มีการปรับโครงสรางแรงงานใหมดวยการปรับอายุเกษียณราชการจาก 60 ป เปน 65 ป
อีกทั้งยังปรับแรงงานลูกจางชั่วคราวเปนพนักงานประจํา11 นอกจากนี้นายจิโร คาวาซากิ รัฐมนตรีสุขภาพ แรงงาน และ
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สวัสดิการสังคม ยังใหสัมภาษณวา ทางรัฐบาลจะเพิ่มเงินชวยเหลือคาเลี้ยงดูเด็ก เนื่องจากคาใชจายของแตละครอบครัว
ในการเลี้ยงดูเด็กอายุต่ํากวา 18 ป เพิ่มขึ้นทุกป
ภาคเอกชนญี่ปุนเองก็ชวยหาแรงจูงใจเพื่อกระตุนการเพิ่มประชากร เชน ในป พ.ศ. 2543 บริษัทรถยนตไดฮัทสุ
รวมกับเมืองอิกิดา ใหเงินรางวัลแกครอบครัวที่มีลูกคนที่ 4 เปนจํานวนเงินสูงถึง 200,000 เยน หรือ ประมาณ 5 แสนกวา
บาท แตก็ไมไดผล12
ทางออกของปญหา
มีนักวิชาการที่สนใจศึกษาสถานการณประชากรญี่ปุน เล็งเห็นปญหาการขาดแคลนประชากรวัยแรงงานใน
อนาคต และไดเสนอแนวทางแกไขไว 2 แนวทางคือ13
1. การเพิ่มอัตราเกิด ดวยการโนมนาวใจใหประชากรญี่ปุนมีบุตรมากขึ้น มีความพยายามสรางแรงจูงใจ โดย
สนับสนุนใหการทํางานเอื้ออํานวยตอการเลี้ยงดูบุตรมากที่สุด เชน การใหบริษัทอนุญาตใหทั้งผูหญิงและผูชายสามารถ
หยุดงานเพื่อเลี้ยงดูบุตร การสรางศูนยเลี้ยงดูเด็กใกลๆ สถานีรถไฟ การใหชุมชนมีสวนรวมในการดูแลเด็ก การปรับปรุง
สวัสดิการทางสังคมที่เปนประโยชนตอครอบครัวที่ตองเลี้ยงดูเด็ก เปนตน แตก็พบวา นโยบายขางตนสงผลตอการเพิ่ม
อัตราเกิดนอยมาก
2. การเพิ่มจํานวนประชากรโดยเพิ่มจํานวนผูยายถิ่นเขา ดวยมองวานโยบายผลักดันการเพิ่มอัตราการเกิด
นั้นไมไดผล ขณะที่ในอนาคตจะเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานอยางแนนอน ซึ่งจะสงผลกระทบอยางรุนแรงตอความ
เติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุนอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้นหากตองการดํารงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของญี่ปุน
อยางที่เปนอยูในปจจุบัน ก็ตองคิดหาวิธีแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นโยบายการนําเขา
แรงงานตางชาติเปนวิธีการที่จะชวยแกปญหาได โดยตองสรางใหมีบรรยากาศที่เปนมิตรกับผูเขามา แตนโยบายนี้คงนํา
ปฏิบัติไดยาก เพราะมีผูคัดคานมาก ดวยความกลัววาจะทําใหเกิดความไมบริสุทธิ์ของเชื้อชาติ และกลัวปญหาอื่นๆ ที่จะ
ติดตามมา
จึงมีขอเสนอวานาจะสนับสนุนการเขามาของคนตางชาติที่มีเชื้อสายญี่ปุน แตไดอพยพไปอยูในประเทศอื่น
(foreigners of Japanese descent) เพราะยังใหความรูสึกผูกพันทางเชื้อชาติอยูบาง (ethnic tie) ซึ่งอาจทําใหงายทั้งตอการ
ปรับตัวของผูยายเขามา และการยอมรับของคนญี่ปุน
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อายุขัยเฉลี่ยของมนุษยยืนยาวสูงสุดสักกี่ป?
อารีย พรหมโม1
อายุขัยเฉลี่ยของมนุษยที่ยืนยาวขึ้นตลอดระยะเวลาสองศตวรรษที่ผานมา นับไดวาเปนความสําเร็จอยางใหญ
หลวงของมวลมนุษยชาติที่ใครก็คงปฏิเสธไดยาก จากหลักฐานทางประชากรเทาที่มีปรากฏทําใหเชื่อไดวา ในสมัยอดีต
กาลนั้นมนุษยนาจะมีอายุขัยเฉลี่ยประมาณ 25 ปเทานั้น แตในราวตอนตนคริสศตวรรษที่ 20 อายุขัยเฉลี่ยไดเพิ่มขึ้น
ประมาณเทาตัวเปน 50 ป โดยเฉพาะในหมูประชากรของประเทศอุตสาหกรรม แตชาวประเทศโลกที่สามสวนใหญ
โดยเฉพาะในทวีปแอฟริกาแลวอายุขัยเฉลี่ยยังไมถึง 40 ป ในปจจุบันนี้ประชากรของประเทศอุตสาหกรรมมีอายุขัยเฉลี่ย
สูงถึง 80 ป ซึ่งชาวญี่ปุนไดครองแชมปของการมีอายุขัยเฉลี่ยที่สูงที่สุดในโลก (Wilmoth 1997) หรืออาจกลาวไดวา ตลอด
ชวงเวลาดังกลาวอายุขัยเฉลี่ยของมนุษยเพิ่มขึ้นปละประมาณสามเดือน หรือทศวรรษละประมาณ 2 ป 6 เดือน (Oeppen
and Vaupel 2002)
ปรากฏการณทางประชากรดังกลาวมาแลวนี้ ไดจุดประกายความสนใจในกลุมผูเชี่ยวชาญบางคนเมื่อประมาณ
ยี่สิบกวาปยอนหลัง ในบรรดาผูเชี่ยวชาญเหลานี้ซึ่งสวนใหญมีความเชี่ยวชาญดานคณิตศาสตร เชน John R. Wilmoth,
James W. Vaupel, Jim Oeppen, Shripad Tuljapurkar, Nan Li และ Carl Boe ไดเริ่มทําการศึกษาขอมูลทางประชากร
ยอนหลังและพัฒนารูปแบบการศึกษาตาง ๆ ออกมา และมีผลงานตีพิมพออกมาเปนระยะ พวกเขาไดตั้งขอสังเกตพรอม
กับเปดประเด็นคําถามที่ย้ําถึงขอสงสัยที่วา จะเปนไปไดหรือไมที่อายุขัยเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นไปไดอีกเรื่อยๆ หรืออีกนัยหนึ่ง
อายุขัยเฉลี่ยของมนุษยยังหางไกลขีดจํากัดสูงสุด (upper limit)
จริงหรือที่อายุขัยเฉลี่ยของมนุษยยังหางไกลขีดจํากัดสูงสุด
หลักฐานทางประชากร Oeppen and Vaupel (2002) ไดนําเสนอผลการศึกษาโดยใชขอมูลประชากรของ
หลายประเทศที่มีระบบการบันทึกขอมูลที่เชื่อถือได เชน ประเทศในแถบสแกนดิเนเวีย อังกฤษ และญี่ปุน เปนตน โดยนํา
ขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติใชโมเดลทางคณิตศาสตร เพื่อศึกษาลักษณะและแบบแผนการตายในอดีต แลวนําไปคํานวณ
หรือคาดประมาณระดับและแนวโนมของการตายในอนาคต ไดพบปรากฏการณที่นาสนใจอยางมากกลาวคือ สตรีมี
อายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องมาเปนเวลากวา 160 ปที่ผานมา โดยมีอัตราเพิ่มโดยเฉลี่ย 3 เดือนตอป จากหลักฐาน
พบวาในป ค.ศ. 1840 (พ.ศ. 2383) สตรีชาวสวีเดนมีอายุขัยเฉลี่ยประมาณ 45 ป การเพิ่มขึ้นของอายุขัยเฉลี่ยมีลักษณะ
เปนกราฟเสนตรง และปจจุบันนี้อายุขัยเฉลี่ยของสตรีในประเทศอุตสาหกรรมโดยเฉพาะประเทศญี่ปุนมีอายุขัยเฉลี่ยสูงสุด
ถึงประมาณ 85 ปแลว ในผูชายก็พบวามีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเชนเดียวกับผูหญิงแตมีระดับที่ต่ํากวา ซึ่งชองวางอายุขัย
เฉลี่ยของชายและหญิงอยูที่ประมาณ 2 ถึง 6 ป (รูป 1 และ 2) โดยอายุขัยเฉลี่ยยังมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นตอไปอีก
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รูป 1 บันทึกอายุขัยของสตรีในประเทศอุตสาหกรรมตั้งแตป ค.ศ. 1840 และการฉายภาพอายุขัยในอนาคต
ที่มา : Jim Oeppen and James W. Vaupel. 2002. (Figure 1).

รูป 2 อายุมากที่สุดของชาวสวีเดนเมื่อเสียชีวิตจากรายงานการตายของทัง้ ชายและหญิง, 1851-1990
ที่มา : Wilmoth and Lundstrom (1996: 69) อางใน Wilmoth (1997: 46).
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การศึกษาแนวโนมการตายของประชากรโดย Tuljapurkar และคณะ (2000) ในกลุมประเทศจีเจ็ด คือ แคนาดา
ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา พบวามีแบบแผนการตายที่คลายกันทั้ง 7 ประเทศ โดย
มีอัตราตายลดลงอยางคงที่ที่ทบตนและตอเนื่องเริ่มตั้งแตป ค.ศ. 1950 เปนตนมา
ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับขอคนพบของ Vaupel (1998) ที่ใชขอมูลทั้งจากประเทศอุตสาหกรรมและ
ประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศ พบวาการตายของประชากรวัยสูงอายุลดลงอยางมากและมีแนวโนมที่จะลดลงอีก ดัง
ตัวอยาง อัตราตายของสตรีที่มีวัย 80 และ 90 ปชาวอังกฤษและเวลส ฝรั่งเศส สวีเดน และญี่ปุนลดลงจาก 180 คนตอ
ประชากร 1,000 คนในป ค.ศ. 1950 เปน 90 คนตอประชากร 1000 คนในป ค.ศ. 1995
หลักฐานทางประชากรในประเทศแถบสแกนดิเนเวีย (ตาราง 1) แสดงใหเห็นวาอัตราตายไดลดลงอยางเห็นได
ชัดเจนในแตละกลุมอายุ ผลจากการที่อัตราตายในประชากรสูงอายุลดลงทําใหการเพิ่มของประชากรสูงอายุเปนไปอยาง
รวดเร็ว จากสถิติประชากรอายุ 100 ปในประเทศที่มีระบบบันทึกขอมูลที่นาเชื่อถือไดพบวามีอัตราการเพิ่มประชากร
สูงอายุวัย 100 ปขึ้นไปโดยเฉลี่ยสูงถึงรอยละ 8 ตอป ที่ผานมาเรามีความเขาใจเปนอยางดีวาทําไมอัตราตายในเด็กจึง
ลดลง แตความรูและเขาใจการลดลงของการตายในผูสูงอายุยังมีนอยมาก
ตาราง 1 รอยละของอัตราการตายกึ่งกลางของสตรีรุนหกสิบป เจ็ดสิบป แปดสิบป เกาสิบป และรอยป
ชาวเดนมารค ฟนแลนด นอรเวย และสวีเดน ในระหวาง ค.ศ. 1930-1949 และ 1989-1993
อายุ (ป)
ชวงค.ศ.

60-69

70-79

80-89

90-99

100+

1930-1949

2.4

6.4

16.1

33.9

70.1

1989-1993

1.1

3.1

9.1

23.4

48.5

ความตาง

1.3

3.3

7.0

10.5

21.6

ที่มา: Kannisto et al. (1994) อางใน Vaupel (1998)
นอกจากหลักฐานทางประชากรที่กลาวมาแลว ยังมีอีกหลายปจจัยที่ทําใหผูเชี่ยวชาญหลายคนเชื่อวามนุษย
นาจะมีอายุที่ยืนยาวเพิ่มขึ้น ไดแกความกาวหนาทางวิทยาศาสตรการแพทย การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและพฤติกรรมของ
มนุษย และในอนาคตในเรื่องของชีวประชากรศาสตร (biodemography) ที่คาดวาจะมีบทบาทสําคัญตอความยืนยาวของ
ชีวิตมนุษยในอนาคต
หลักฐานทางชีววิทยา ขอจํากัดของชีวภาพมนุษยเปนหลักการที่ยอมรับกันทั่วไป และมีอิทธิพลตอการแสวงหา
ความรูในสาขาตาง ๆ รวมทั้งสาขาประชากรศาสตร บนสมมติฐานดานขอจํากัดทางชีววิทยานี้เอง จึงมีการคาดประมาณ
วามนุษยจะมีอายุขัยเฉลี่ยสูงสุดอยูที่ 85 ป หรือมีชวงอายุของชีวิตที่ 100 ปเทานั้น (Olshansky et al. 1990; Olshansky
et al. 2001) แตในปจจุบันเสนสูงสุดของชีวิตไดขยับขึ้นไปที่ 100 หรือ 110 ป (Riley 2001) โดยมีการฟนธงวามนุษย
นาจะมีอายุไดไมเกิน 150 ป (Olshansky et al. 1990)
การตายเปนสัจธรรมของโลกหรือธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต ที่ทุกชีวิตจะตองถึงจุดจบโดยปราศจากขอยกเวน
ขอจํากัดดานชีวภาพที่ยืนยันกันมาโดยตลอดของนักชีววิทยาวามนุษยและสัตวอื่น ๆ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ
ภาพ รางกายและการทําหนาที่ของระบบในรางกายตามอายุ และ มีความเสื่อมถอยเปนลําดับ โดยเฉพาะเมื่อเขาสูความ
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ชราภาพ ทําใหการทําหนาที่ของอวัยวะของรางกายดอยลงไปเรื่อย ๆ Carnes และคณะ (2003: 39) ไดศึกษา
ความสามารถในการทําหนาที่ของระบบที่สําคัญตอชีวิตมนุษยไว 8 ระบบ พบวาเมื่อมนุษยยางเขา 80 ปความสามารถใน
การทําหนาของรางกายลดลงเหลือเพียงรอยละ 20 เทานั้น
จากการศึกษาอื่นก็พบการเปลี่ยนแปลงทางสรีระภาพของผูสูงอายุ เชน ความสามารถในการรับออกซิเจนของ
รางกายลดลง (Astrand 1960) ความดันเลือดเพิ่มขึ้น (Lakatta 1979) ปริมาณเลือดที่สูบฉีดจากหัวใจลดลงจากการ
สูญเสียน้ําในรางกาย (Goldman 1970) เปนตน ปจจัยเหลานี้ทําใหเชื่อกันวาอายุขัยของมนุษยมีขีดจํากัดแนนอน
Carnes และคณะ (2003) สนับสนุนแนวคิดที่วา อายุขัยของมนุษยจะหยุดอยูที่ขีดจํากัดสูงสุด บนขอโตแยงทางชีววิทยา
และยังยกประเด็นของการเปลี่ยนแปลงแบบแผนของสาเหตุการตายที่เกิดขึ้น จากเดิมที่สาเหตุการตายสวนใหญเปน
สาเหตุจากปจจัยภายนอก เชน เกิดจากการติดเชื้อและพยาธิ แตในปจจุบันสาเหตุการตายสวนใหญเปนสาเหตุจากปจจัย
ภายใน โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคหัวใจ หลอดเลือด มะเร็ง และเบาหวาน
จึงเปนไปไดยากที่แนวโนมการตายในอนาคตจะมีแบบแผนดังที่ปรากฏในอดีต อีกประการหนึ่งการเพิ่มขึ้นของ
อายุขัยเฉลี่ยที่เปนไปอยางตอเนื่องในศตวรรษที่ผานมานั้น เกิดจากการลดลงของการตายในเด็กเปนสวนใหญ คงเปนการ
ยากมากที่จะเกิดปรากฏการณซ้ํารอยในอนาคตในประชากรวัยสูงอายุที่มีอัตราตายต่ําอยูแลว
สรุป
การยอมรับถึงขอจํากัดทางชีววิทยาทําใหแนวคิดเกี่ยวกับขีดจํากัดของอายุขัยเฉลี่ยของมนุษยเปนที่รับรูกันมา
นาน แมแตในแวดวงนักประชากรที่การคํานวณอายุขัยเฉลี่ย ซึ่งเปนกิจกรรมสําคัญทางประชากรก็ยังมีขอสมมติฐานที่
ตั้งอยูบนแนวคิดของขีดจํากัดของอายุขัยเฉลี่ยมาโดยตลอด แตหลักฐานทางประชากรที่มีการนําเสนอเมื่อไมนานมานี้ได
ชี้ใหเห็นแลววา ขณะนี้อายุขัยเฉลี่ยของมนุษยยังนาที่จะอยูหางไกลจากขีดจํากัดสูงสุดอยูมาก ไมใชวาจะไมขีดจํากัดเลย
เพียงแตวาปจจุบันนี้เรายังไมสามารถสังเกตไดเทานั้นเอง คําถามที่สําคัญเรงดวนและนาจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอผู
กําหนดนโยบายจึงควรใหความสําคัญที่จะคนหาวา มนุษยไดบรรลุถึงจุดที่เปนขีดจํากัดสูงสุดทางชีววิทยาตอการยืนยาว
ของชีวิตแลวหรือยัง จะไดชวยใหมีการศึกษาที่จะพัฒนาองคความรูดานความยืนยาวของชีวิตซึ่งปจจุบันนี้ยังมีนอยมาก
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นโยบายปลอดบุหรี่ สูชนะเพราะผลงานวิจัย1
วรชัย ทองไทย2
นโยบายที่ไมสงเสริมใหสูบบุหรี่ ดูเหมือนจะเปนนโยบายที่แพรหลายระดับโลกไปเสียแลว เกือบทุกสัปดาหเราจะ
ไดขาววา เมืองหนึ่งหรือประเทศหนึ่งไดออกกฎหมายหรือมีนโยบายไมสงเสริมใหสูบบุหรี่ นับตั้งแตหามโฆษณาบุหรี่ซึ่งเปน
มาตราการเบื้องตน ไปจนถึงหามสูบบุหรี่ในอาคารสาธารณะ จนถึงมาตราการขั้นสุดทายคือ หามสูบบุหรี่ในพื้นที่ทุกแหง
ยกเวนในบานตนเองเทานั้น เรียกวาทําใหปลอดบุหรี่ไปเลย
แตนโยบายไมสงเสริมใหสูบบุหรี่นี้ จะวาไปแลวก็เพิ่งเกิดขึ้นมาไมถึงรอยปนี่เอง ขณะที่ประวัติศาสตรอันยาวนาน
นับพันปกอนนหนานี้ เปนเรื่องของการสงเสริมใหสูบบุหรี่
ยุคเริ่มแรก
การสูบบุหรี่ในอดีตนั้น ไมไดเหมือนกับที่เราเห็นในปจจุบัน เพราะเมื่อเอยคําวา “บุหรี่” เราก็มักจะนึกถึงใบยาสูบ
ที่ทําเปนเสนเล็ก ๆ มวนอยูในกระดาษสีขาวและขายเปนซอง3 ซึ่งก็ไมผิดนักเพราะปจจุบันคนสวนใหญทั่วโลกนิยมสูบบุหรี่
ชนิดนี้ การสูบบุหรี่ชนิดอื่นไดแก “ซิการ” คือใบยาสูบที่มวนดวยใบยาสูบเอง หรือ “ไปป” คือใบยาสูบที่ตองสูบดวยอุปกรณ
หรือใบยาสูบที่มวนดวยใบจากหรือใบไมอื่น
ถึงแมวาใบยาสูบจะมีมานานพรอมกับมนุษย แตโลกเพิ่งรูจักเมื่อโคลัมบัสไดรับใบยาสูบเปนของขวัญจากชาว
พี้นเมืองในทวีปอเมริกาเหนือเมื่อปลายคริสศตวรรษที่ 15 นี้เอง อยางไรก็ตาม การสูบบุหรี่ไดแพรหลายไปทั่วโลกในคริส
ศตวรรษที่ 16 โดยพวกกลาสีเรือ ทําใหเริ่มเพาะปลูกใบยาสูบในเมืองทาตาง ๆ ซึ่งในสมัยแรกเปนเพียงแปลงเล็ก ๆ จากนั้น
จึงขยายใหญขึ้นจนกลายเปนพืชเศรษฐกิจในเวลาตอมา
ยุคผูกขาด
ราวตนคริสศตวรรษที่ 17 ประเทศสเปนอนุญาตใหใบยาสูบปลูกไดในบางพื้นที่ของอณานิคมเทานั้น นับเปน
นโยบายแรกเกี่ยวกับบุหรี่ คือ นโยบายผูกขาดการผลิต สวนในประเทศอังกฤษการนําใบยาสูบเขาประเทศก็ผูกขาดโดย
กษัตริยอังกฤษเชนกัน ดังนั้นนโยบายการผูกขาดการผลิตหรือจําหนายยาสูบโดยรัฐ จึงเปนนโยบายแรกที่เกี่ยวของกับบุหรี่
ของเกือบทุกประเทศทั่วโลก ไมเวนแมแตประเทศไทยที่ไดตั้งโรงงานยาสูบเพื่อผูกขาดการผลิตบุหรี่เหมือนกันในป ค.ศ.
1943 (พ.ศ. 2486)
ยุคเฟองฟู
ในชวงแรกการสูบบุหรี่นิยมสูบดวยไปป ซึ่งนิยมยืนยาวเกือบสองศตวรรษ ในชวงนี้หลายรัฐในสหรัฐอเมริกา
ถึงกับใชใบยาสูบแทนเงินตราเลยทีเดียว ใบยาสูบจึงเปนตนกําเนิดของคําวา “พืชเงินตรา (cash crop)” ตอจากยุคสูบ
ไปปก็เปนยุคของการสูบซิการ ซึ่งเปนที่นิยมกันมากในชวงคริสศตวรรษที่ 19 และเปนชวงเวลาเดียวกันที่เริ่มนิยมสูบยา
1
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รองศาสตราจารย ประจําสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
3
ภาษาอังกฤษเรียกวา cigarette ซึ่งภาษาไทยไมมีชื่อเรียกโดยเฉพาะ แตเรียกรวมกันหมดวา “บุหรี่”
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เสนที่มวนดวยกระดาษมากขึ้น แตก็ยังไมแพรหลายนัก จนกระทั่งมีการผลิตบุหรี่ดวยเครื่องจักรในรัฐเวอรจิเนีย ในปลาย
คริสศตวรรษที่ 19 ทําใหการสูบบุหรี่แพรหลายอยางรวดเร็ว และเปนตนกําเนิดของอุตสาหกรรมบุหรี่ในเวลาตอมา
อุตสาหกรรมบุหรี่มีลักษณะกึ่งผูกขาด เพราะมีโรงงานผลิตบุหรี่เพียงไมกี่รายที่ควบคุมการผลิตทั้งหมดในแตละ
ประเทศ สําหรับประเทศที่เปนตลาดเสรี เชน สหรัฐอเมริกา คานาดา หรืออังกฤษ โรงงานบุหรี่ยอย ๆ จะถูกควบรวมกิจการ
จนเหลือเพียง 2-3 บริษัท สวนในประเทศที่ยังไมเปนตลาดเสรี รัฐก็จะตั้งโรงงานผลิตบุหรี่เสียเอง ดวยเห็นวาเปน
อุตสาหกรรมที่มีแตขยายตัวตามจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น เพราะใครก็ตามที่เริ่มสูบบุหรี่ก็มักจะติดและสูบจนตลอดชีวิต
อุตสาหกรรมบุหรี่ที่มีสหรัฐอเมริกาเปนหัวหอกนี้ มีอิทธิพลมากในการกําหนดทิศทางการบริโภคบุหรี่ของโลก4
โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําใหจํานวนผูสูบบุหรี่ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเปนทบทวีคูณ ทั้งนี้เพราะ
ทหารที่กลับจากสมรภูมิเกือบทั้งหมดติดบุหรี่จากการอภินันทนาการของบริษัทบุหรี่นั่นเอง
นอกจากนี้ การผลิตคิดคนบุหรี่ยี่หอใหมเฉพาะกลุม เชน ผูหญิง วัยรุน หรือกลุมอาชีพ รวมทั้งการโหมโฆษณาใน
กลุมนั้น ๆ ก็เปนกลยุทธที่สําคัญในการขยายฐานผูบริโภคบุหรี่ใหมากยิ่งขึ้น
ยุคโทษของบุหรี่
ตั้งแตกลางคริสศตรวรรษที่ 19 เปนตนมา ผลเสียตอสุขภาพจากการสูบบุหรี่เริ่มเปนที่ปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆ โดยมี
งานวิจัยเกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ออกมาเปนระยะๆ แตที่เปนที่กลาวขวัญคือ รายงานของนักวิจัยชาวเยอรมันในป
ค.ศ. 1930 ที่เสนอวา มะเร็งกับการสูบบุหรี่มีความสัมพันธกันในทางสถิติ แตเนื่องจากสถิติยังเปนวิชาใหมในเวลานั้น ผล
วิจัยนี้จึงไมกระทบตอการสูบบุหรี่ จนกระทั่งในป ค.ศ. 1952 เมื่อวารสาร Reader Digest ไดตีพิมพบทความเรื่อง มะเร็ง
จากกลอง (Cancer by Carton) ทําใหผูสูบบุหรี่เกิดการตื่นกลัว และสงผลใหยอดขายบุหรี่ลดลงเปนครั้งแรก
ในอีก 2 ปตอมา อุตสหกรรมบุหรี่ก็ไดจัดตั้ง “สภาวิจัยอุตสาหกรรมบุหรี่” ขึ้น เพื่อสกัดกั้นไมใหยอดขายบุหรี่ลดลง
โดยผลงานของสภาวิจัยฯ นี้คือ การวิจัยตลาดอยางเขมขน รวมทั้งบิดเบือนผลวิจัย เพื่อใหเห็นวาโทษของการสูบุหรี่ไมได
รายแรงอยางที่คิด พรอมกันนั้นก็ไดผลิตและโหมโฆษณาบุหรี่เพื่อสุขภาพ คือ บุหรี่กนกรอง และบุหรี่ที่มีทารต่ํา (low tar)
อยางกวางขวาง อันมีผลทําใหยอดจําหนายบุหรี่ที่ลดลงกลับเพิ่มขึ้น
อยางไรก็ตาม จํานวนผูสูบบุหรี่ที่มากขึ้น ยอมสงผลใหจํานวนผูปวยจากการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วจนเปนที่
สังเกตเห็นไดโดยทั่วไป ทําใหประชาชนเริ่มตระหนักถึงโทษของการสูบบุหรี่ ประกอบกับผลการวิจัยที่มีออกมาอยาง
ตอเนื่องกลับแสดงใหเห็นวา การสูบบุหรี่ไมไดมีผลตอสุขภาพเฉพาะตัวผูสูบเทานั้น ผูคนรอบขางที่ไดสูดควันบุหรี่ก็ไดรับ
ผลรายเชนเดียวกับผูสูบบุหรี่ดวยเชนกัน
ถึงแมวารัฐบาลในหลายประเทศไดมองเห็นถึงผลเสียของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพของประชากร รวมทั้งตองเสีย
งบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาผูปวยอันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ก็ตาม แตก็ไมสามารถออกนโยบายตอตานการสูบบุหรี่ได
ทั้งนี้เปนเพราะอิทธิพลที่มีอยูอยางมากมายของอุตสาหกรรมบุหรี่ในขณะนั้น
สาเหตุสําคัญที่ทําใหนโยบายลดสูบบุหรี่ไดรับความรวมมืออยางดีจากอุตสาหกรรมบุหรี่ คือการฟองรองของ
ผูปวยหรือญาติของผูเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ เพื่อเรียกคาเสียหายจากบริษัทบุหรี่ รวมทั้งการฟองรองของรัฐ
หลายรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อชดเชยงบประมาณที่รัฐตองเสียไปจากการรักษาผูปวย โดยเอกชนรายแรกไดฟองคดี
เมื่อป ค.ศ. 1954 และรัฐมิสสิสสิบปเปนรัฐแรกที่ฟองบริษัทบุหรี่เมื่อป ค.ศ. 1994
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การบริโภคบุหรี่ รวมการใชผลิตภัณฑจากใบยาสูบทุกชนิด เชน ยาเสนสําหรับอม หรือสูบไปป หรือซิการ
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งานวิจัยอยางเขมขนและตอเนื่องที่เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ ทําใหรัฐบาลตระหนักถึงผลเสียที่เกิดขึ้นกับประชากร
ซึ่งมีแตจะเพิ่มมากขึ้นจนถึงกับมากกวารายไดที่รัฐเก็บจากภาษีบุหรี่เสียอีก จึงมีผลสงใหเกิดเปนนโยบายที่มุงลดการ
บริโภคบุหรี่ลง โดยเริ่มจากหามจําหนาย หามโฆษณา หามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ ไปจนถึงนโยบายปลอดบุหรี่ในที่สุด
นโยบายหามจําหนาย
ตนคริสศตรรวษที่ 20 กฎหมายคุมครองสวัสดิภาพของเด็กในหลายประเทศ ไดเพิ่มการหามขายบุหรี่แกเด็กอายุ
ต่ํากวา 16 ป เขาไปดวย เพราะเชื่อวาเด็กที่สูบบุหรี่หรือดื่มสุราจะแคระแกรน แตในบางประเทศ เชน คานาดา ถึงแมจะมี
กฎหมายก็ไมมีการบังคับใช จนกระทั่งถึงปลายคริสศตรรวษที่ 20 นี้เองที่กฎหมายเริ่มศักดิ์สิทธิ์ขึ้น เมื่ออุตสาหกรรมบุหรี่ให
ความรวมมือ
นโยบายหามโฆษณา
กลางคริสศตรรวษที่ 20 เริ่มมีขอ หามไมใหโฆษณาบุหรี่มีขอความที่อางถึงผลดีตอสุขภาพ และตอมาก็ไดมี
กฎหมายควบคุมการโฆษณาและสลากสินคาออกมา อันเปนจุดเริ่มตนของคําเตือนเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ที่พิมพอยูขาง
ซองบุหรี่
ในป ค.ศ. 1965 รัฐสภาอังกฤษออกกฎหมายหามโฆษณาบุหรี่ในโทรทัศน และในป ค.ศ. 1970 สหรัฐอเมริกาจึง
ออกกฎหมายหามโฆษณาในวิทยุและโทรทัศน ตอมาการหามโฆษณาไดขยายไปสูสิ่งตีพิมพ ในสนามกีฬา รวมทั้งหาม
โฆษณาแกเยาวชน หามโฆษณาขายตรง และแจกฟรีดวย ในตนคริสศตรรวษที่ 21 หรือยุคปจจุบันนี้ อังกฤษถึงกับออก
กฎหมายหามโฆษณาทุกประเภท โดยรวมถึงการตั้งแสดงสินคาเพื่อขายดวย ซึ่งประเทศไทยก็มีกฎหมายลักษณะนี้เชนกัน
นโยบายหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ
ผลการวิจัยที่พบวา ผูสูดควันบุหรี่ยอมไดรับอันตรายจากควันบุหรี่เชนเดียวกับผูสูบบุหรี่ ทําใหมีการผลักดัน
นโยบายหามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะขึ้น ในชวงแรกเปนเรี่องของการจัดใหมีที่สําหรับผูสูบบุหรี่และไมสูบบุหรี่แยกออกจาก
กัน เชน รถโดยสาร ตูรถไฟ เครื่องบิน โรงมหรสพ หรือรานอาหาร อยางไรก็ตามควันบุหรี่ก็ยังอาจลอยจากฝงผูสูบบุหรี่
มายังฝงผูไมสูบบุหรี่ได
ตอมาจึงมีขอกําหนดใหจัดหองสูบบุหรี่ไวเปนการเฉพาะ เชน ในสนามบิน หรือตูรถไฟบางตู และในขั้นสุดทายก็
หามสูบบุหรี่ในพื้นที่ทั้งหมดของอาคาร สําหรับประเทศไทยไดออกกฎหมายหามสูบบุหรี่บนรถโดยสารในเมือง เมื่อป ค.ศ.
1975 (พ.ศ. 2518) และตอมาในป ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) ก็ไดออกกฎหมายหามสูบบุหรี่ภายในอาคารทั่วประเทศ
นโยบายปลอดบุหรี่
นโยบายปลอดบุหรี่เปนนโยบายที่หามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะทั้งหมด ไมวาจะอยูในอาคารหรือไมก็ตาม กลาวคือ
จะหามเปนบริเวณไป เชน กฎหมายหามสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการของประเทศไทยที่เพิ่งออกเมื่อตนปนี้ เปนตน ทําใหผูสูบ
บุหรี่จะสูบไดก็แตในบานหรือในสถานที่ที่ไดรับอนุญาตบางแหงเทานั้น เชน รานขายยาสูบ บาร หรือไนทคลับ
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นโยบายระดับโลก: วันปลอดบุหรี่
ใน ค.ศ. 1970 องคการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ไดประกาศตอตานการสูบบุหรี่อยาง
เปนทางการครั้งแรก ตอจากนั้นมาก็มีรายงานเกี่ยวกับผลเสียของการสูบบุหรี่ตอสุขภาพออกมาอยางสม่ําเสมอ จนในป
ค.ศ. 1988 จึงไดเริ่มใหมี “วันปลอดบุหรี่” ขึ้น และกําหนดใหวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปเปน “วันปลอดบุหรี่”
สรุป
งานวิจัยทําใหเกิดความรูในเรื่องโทษของการสูบบุหรี่ อันมีผลผลักดันใหเกิดนโยบายปลอดบุหรี่ขึ้น แตนโยบาย
เพียงอยางเดียวก็ไมสามารถทําใหสังคมปลอดบุหรี่ได ถาประชาชนไมมีปญญา คือ มีความคิดอยากเลิก หรือไมตองการ
สูบดวยตนเอง
นาคิดวา “นโยบายปลอดบุหรี่” เนนไปที่การสูบบุหรี่เทานั้น แตขณะนี้การอมยาเสนเริ่มเปนที่นิยมมากขึ้น และมี
การโฆษณาอยางกวางขวาง ดังนั้นนักวิจัยในเรื่องสุขภาพคงยังตองทํางานหนักกันอีกตอไป

