50-03-003-POK new9_V.ai

3/10/07

1:55:15 PM

ขอมูลทางบรรณานุกรม
สุขภาพคนไทย 2550: ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา … [และคนอื่น ๆ]. - พิมพครั้งที่ 1. - - นครปฐม :
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ภายใตแผนงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 2550.
(เอกสารทางวิชาการ / สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ; หมายเลข 326)
คณะผูดำเนินงาน : ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา, ชาย โพธิสิตา, กฤตยา อาชวนิจกุล,
อุมาภรณ ภัทรวาณิชย, กุลวีณ ศิริรัตนมงคล, หทัยรัตน เสียงดัง, สุภรต จรัสสิทธิ์
ISBN 978-974-11-0711-7
1. สุขภาพ 2. ผูสูงอายุ I. ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา.
II. มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.
III. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ. IV. ชื่อชุด.
RA776 ส743 2550
[DNLM: 1. สุขภาพ. 2. ผูสูงอายุ. WA100 ส743 2550]
ออกแบบปกและรูปเลม: ณัฐ เริงมงคล
จัดวางรูปเลม: ณัชชา นันทกาญจน
กราฟฟกในหมวดตัวชี้วัดสุขภาพ: kemiko@hotmail.com
พิสูจนอักษร:
คณะทำงานสุขภาพคนไทย
ภาพประกอบ: ศูนยขอมูลภาพ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
จัดพิมพโดย:

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)

พิมพที่:

บริษัท อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท : 0-2422-9000 โทรสาร: 0-2433-2742

จำนวนพิมพ:

10,000 เลม

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑล 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท: 0-2441-0201-4, 0-2441-9666 ตอ 304 โทรสาร: 0-2441-5221
e-mail: directpr@mahidol.ac.th ;
website: http://www.ipsr.mahidol.ac.th
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
เลขที่ 979 ชั้น 34 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท : 0-2298-0500 โทรสาร: 0-2298-0501
website: http://www.thaihealth.or.th

ขอมูลในหนังสอื นีส้ ามารถนำไปเผยแพรเพอ่ื ประโยชนตอ สังคมได ไมสงวนลขิ สทิ ธ์ิ แตขอใหอา งองิ ทีม่ าดวย
1

50-03-003-inpokna-1-5 new9_V.ind01 01

3/10/07 1:53:32 PM

1

50-03-003-inpokna-1-5 new9_V.ind1 1

3/10/07 2:15:49 PM

รายงานสุขภาพคนไทยยังตัง้ ใจใหทกุ คนไดรเู รือ่ งสุขภาพในแงมมุ หลากหลาย
เหมือนเดิม สุขภาพคนไทย 2550 หรือเปนเลมปท่ี 4 มี “ดอกลำดวน”
แยมบานอยูบ นหนาปก เพือ่ จะสือ่ วา “ดอกลำดวน” อันหมายถึงผูส งู อายุ
เปนเรื่องประจำฉบับของปนี้ แตไมใชเพราะเรามีรัฐบาล “ขิงแก”
หากดวยเห็นวาประเทศไทย เริม่ เขาสูส งั คมผูส งู อายุอยางชาๆ และเงียบๆ
มาระยะเวลาหนึง่ แลว โดยทีส่ ดั สวนของผูส งู อายุตอ ประชากรทัง้ หมดเพิม่
ขึน้ จากรอยละ 5.5 ในป 2523 เปนรอยละ 7.4 ในป 2533 และรอยละ
9.5 ในป 2543 ซึง่ สัดสวนนีใ้ นทางประชากรศาสตรถอื ไดวา เปนสัดสวนที่
ใกลเขาสูส งั คมผูส งู อายุ หรือเปรียบผูส งู อายุเปนดอกลำดวน ก็เปนดอก
ลำดวนทีก่ ำลังเริม่ แยมบาน
สิง่ ทีเ่ ราตัง้ คำถามคือการเปนสังคมผูส งู อายุมผี ลอยางไรบางตอสังคมไทย
ผูส งู อายุนน้ั เปนภาระ หรือพลัง หรือทัง้ สองอยาง ถาหากเปนพลังของสังคม
เรามองเห็นพลังนัน้ ๆหรือไม และเราไดใชพลังนัน้ ๆอยางเต็มศักยภาพหรือ
ไม และถาหากวาเปนภาระของสังคม เรามีการเตรียมความพรอมทีจ่ ะรองรับ
ไวอยางไรบาง ทัง้ ในแงของปจเจก ครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยสวนรวม
ในบทความนี้ ไดพยายามหาคำตอบดังกลาว และเสนอแนวทางใหกบั สังคม
ไทยทีจ่ ะเตรียมการใหพรอม เพือ่ ยางกาวเขาสูส งั คมผูส งู อายุอยางเต็มรูป
แบบอยางมัน่ คง
ในสวนของสถานการณที่สำคัญ 10 เรื่อง ปญหาไฟใตก็ยังคงเปน
สถานการณสำคัญ ทีเ่ กิดผลกระทบตอชีวติ ความเปนอยูข องคนทัง้ ในพืน้ ที่
และตอประเทศมาอยางตอเนือ่ งมาเปนปท่ี 3 แลว แสดงใหเห็นถึงความ
ยากและสลับซับซอนของปญหา แมวาจะมีความพยายามหลากหลาย
รูปแบบ เพือ่ คลีค่ ลายปญหา แตกด็ เู หมือนวายังเกาไมถกู ทีค่ นั ปญหาใน
พืน้ ทีช่ ายแดนภาคใตยงั มีใหเห็นเปนขาวประจำวันและมีแนวโนมทวีความ
รุนแรงมากขึน้ ทีมงานไดแตหวังเปนอยางยิง่ วา ทุกฝายจะรวมมือกันหา
แนวทางใหสถานการณภาคใตจะกลับคืนสูค วามสงบโดยเร็ว
สถานการณทส่ี ำคัญอีกเรือ่ งไดแกเรือ่ งการบังคับใชสทิ ธิผลิตยาทีม่ สี ทิ ธิบตั ร
จำนวน 3 ชนิด ทีเ่ ปนประเด็นรอนใหมเอีย่ มทีท่ มี งานไดบนั ทึกไวในรายงานนี้
ไดทนั กอนสงตนฉบับ เพือ่ ใหขอ มูลแกประชาชนไดทนั ทวงที สถานการณทง้ั
10 เรือ่ งไดแก (1) หวยบนดิน จะอยูห รือไป ทางสองแพรงทีร่ ฐั บาลตองตัดสินใจ
(2) จากแชทรูมสูค ลิปวิดโี อและแคมฟร็อก: วิถชี วี ติ ออนไลนทต่ี อ งรูเ ทาทัน
(3) ประกาศขอเท็จจริงทางการแพทย: การปะทะกันระหวางสิทธิของแพทย
กับสิทธิผูปวย (4) เด็กไทยกับภัยทางเพศ: เรื่องใกลตัวที่ยังไรกลไก
คุ  ม ครอง (5) วิ ก ฤตน้ ำ ท ว มซ้ ำ ซาก ภั ย ธรรมชาติ ท ี ่ ร ุ น แรงขึ ้ น
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เรื่อยๆ (6) ไฟใตยังคงระอุหนักหลังรัฐประหาร (7) เด็กนักเรียนไทย
กับภัยความรุนแรงในรัว้ โรงเรียน (8) พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ จากอุดมการณสู
การปฏิบตั จิ ริง ตองเกาะติดตอไปอยางไมกระพริบตา (9) งดโฆษณาเหลา
100% ฝนใหไกลแมยงั ไปไมถงึ (10) การบังคับใชสทิ ธิผลิตยาทีม่ สี ทิ ธิบตั ร
3 ชนิด เพราะสิทธิทค่ี นไทยจะมีชวี ติ อยูย อ มเหนือกวาผลกระโยชนทางการคา
ทีเ่ พิม่ เติมขึน้ ในปน้ี คือการบันทึกเรือ่ งดีๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในสังคมไทย โดยเฉพาะ
ความสำเร็จในการคิดคนประดิษฐสง่ิ ใหมๆ ทีเ่ ปนประโยชนแกสขุ ภาพ ทีค่ ณะ
ทำงานอยากจะบันทึกไวเปนเกียรติและเปนความภาคภูมใิ จของคนไทย ซึง่ มี
4 เรือ่ งคือ (1) รถเข็นอัจฉริยะชวยคนพิการและคนสูงอายุ (2) ความกาวหนา
ในการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนกของประเทศไทย (3) การพัฒนา
วัคซีนปองกันโรคไขเลือดออกใกลสำเร็จ (4) นักศึกษาไทยชนะเลิศการ
แขงขันสรางหุน ยนตกภู ยั “อินดีเพนเดนท” ในเวทีระดับโลก
สวนตัวชี้วัดสุขภาพที่คัดเลือกมา 14 หมวดในปนี้ ชี้ใหเห็นถึงการ
เปลี ่ ย นแปลงและชี ้ ป ระเด็ น ป ญ หาสุ ข ภาพคนไทยในหลายประเด็ น
ทีส่ ำคัญคือ ควันบุหรีม่ อื สองทีบ่ า น ทำใหบา นกลายเปนทีไ่ มปลอดบุหรีท่ ่ี
กฎหมายเอือ้ มไปไมถงึ และมีผลกระทบโดยเฉพาะตอเด็กทีอ่ ยูร ว มบานกับ
ผูส บู บุหรี่ ปญหาความเสีย่ งตอโรคหัวใจและหลอดเลือดทีค่ นกวารอยละ 60
มีปจ จัยเสีย่ งอยางนอย 1 อยาง โดยรูต วั หรือไมกต็ าม และขอมูลเด็กและ
วัยรุน ในยุคดิจติ อลใชเวลากวาครึง่ ยามตืน่ ไปกับสือ่ เทคโนโลยีตา งๆ และ
1 ใน 3 เลนการพนัน
ตัวชีว้ ดั ทัง้ 14 หมวด ไดแก (1) ภาวะสมองเสือ่ ม มหันตภัยใกลตวั (2)
สุขภาพแรงงาน (3) ทุกขทางใจ (4) ความสุข (5) ปจจัยเสีย่ งตอโรคหัวใจ
และหลอดเลือด (6) อันตรายจากควันบุหรีม่ อื สอง (7) ของเสียอันตราย
(8) ผลิตภัณฑเสริมอาหาร (9) การคุม ครองผูบ ริโภค (10) รายได เงินออม
หนี้สิน (11) เศรษฐกิจพอเพียง (12) เด็กไทยยุครวยลัดวัดดวง (13)
เด็กไทยยุคไซเบอร และ (14) ความไมเทาเทียมทางการศึกษา เมือ่ สังคม
ขยายใหญขน้ึ และการ เชือ่ มโยงกันระหวางประเทศตางๆทัว่ โลกเปนไปอยาง
งายดาย ปญหาตางๆยอมสลับซับซอนและหลากหลายมากขึน้ การแกไข
ปญหาจึงตองใชพลังจากหลายฝาย คณะทำงานรายงานสุขภาพคนไทยขอใช
ขอมูลเปนสือ่ ถึงผูท เ่ี กีย่ วของกับการดูแลสุขภาพทุกคน เพือ่ สะทอนปญหา
ที่บางครั้งอาจเปนภัยเงียบ ใหสังคมไดตระหนักและมองปญหานั้นได
ชัดขึ้น พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา หรือตั้งประเด็นเพื่อให
ชวยกันระดมสมอง แตการแกไขปญหานั้นยอมเปนหนาที่ของทุกคน
และทุกภาคสวนของสังคม
คณะทำงานรายงานสุขภาพคนไทย
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14 ตัวชี้วัดสุขภาพ
1. ภาวะสมองเสื่อม มหันตภัยใกลตัว
2. สุขภาพแรงงาน
3. ทุกขทางใจ
4. ความสุข
5. ปจจัยเสี่ยงตอโรคหัวใจและหลอดเลือด
6. อันตรายจากควันบุหรี่มือสอง
7. ของเสียอันตราย
8. ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
9. การคุมครองผูบริโภค
10. รายได เงินออม หนี้สิน
11. เศรษฐกิจพอเพียง
12. เด็กไทยยุครวยลัดวัดดวง
13. เด็กไทยในยุคไซเบอร
14. ความไมเทาเทียมทางการศึกษา
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10 สถานการณเดนทางสุขภาพ
1. หวยบนดินจะอยูหรือไป
ทางสองแพรงที่รัฐบาลตองตัดสินใจ
2. จากแชทรูมสูคลิปวิดีโอและแคมฟร็อก:
วิถีชีวิตออนไลนที่ตองรูเทาทัน
3. ‘ประกาศขอเท็จจริงทางการแพทย’:
การปะทะกันระหวางสิทธิของแพทยกับสิทธิผูปวย
4. เด็กไทยกับภัยทางเพศ:
เรื่องใกลตัวที่ยังไรกลไกคุมครอง
5. วิกฤตน้ำทวมซ้ำซาก
ภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ
6. ไฟใตยังคงระอุหนักหลังรัฐประหาร
7. เด็กนักเรียนไทยกับภัยความรุนแรงในรั้วโรงเรียน
8. พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ จากอุดมการณสูการ
ปฏิบัติจริง ตองเกาะติดตอไปอยางไมกระพริบตา
9. งดโฆษณาเหลา 100% ฝนใหไกลแมยังไปไมถึง
10. การบังคับใชสิทธิผลิตยาที่มีสิทธิบัตร 3 ชนิด
เพราะสิทธิที่คนไทยจะมีชีวิตอยูยอมเหนือกวา
ผลประโยชนทางการคา
ผลงานดีๆ ของคนไทย
เพื่อสุขภาพคนไทย ป 2550

เรื่องพิเศษ
40
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14 ตัวชีว้ ดั สุขภาพคนไทย 2550

ตัวชีว้ ดั สุขภาพคนไทยป 2550 เสนอ 14 ตัวชีว้ ดั สุขภาพ ทีส่ ะทอน
ใหเห็นถึงสุขภาพกาย จิต ปญญา และสุขภาพสังคมของ
คนไทย สังคมไทยกำลังกลายเปนสังคมผูสูงอายุในอนาคต
อันใกล ภาวะสมองเสือ่ ม มหันตภัยเงียบดานสุขภาพกายทีม่ กั
พบบอยในคนสูงอายุ จึงเปนภาวะที่ตองใหความสำคัญ
ปจจุบนั ภาวะสมองเสือ่ มของคนไทยอยูท ่ี 2.3 แสนคน และอีก
20 ปขา งหนาคาดวาจะเปน 4.5 แสนคน และเพิม่ เปน 1 ลาน
คนในอีก 50 ปขา งหนา ในการดูแลผูป ว ยภาวะสมองเสือ่ ม 1 คน
ตองใชผูดูแลอยางนอย 2 คน เฉพาะคาใชจายของผูปวยเอง
ประมาณ 4-6 พันบาทตอเดือน หากรวมคาใชจายในชีวิต
ประจำวันของผูด แู ลเขาไปดวยอาจตองเพิม่ เปน 8 พัน ถึง 1.6
หมืน่ บาทตอเดือน รวมคาใชจา ยทัง้ ผูป ว ยและผูด แู ลในแตละ
เดือนแลวนับวาเปนคาใชจายมิใชนอย ซึ่งเปนภาระใหกับ
ครอบครัวของผูป ว ยอยางมาก
นอกจากสุขภาพกายของผูส งู อายุแลว สุขภาพกายของวัยแรงงาน
ก็มีความสำคัญเชนกัน แมวาขอมูลรายงานการเฝาระวังโรค
พบวา แนวโนมของการเจ็บปวยดวยโรคจากการประกอบ
อาชีพไดลดลงจาก 7.85 ตอประชากรแสนคน ในป 2541
เหลือ 4.48 ตอประชากรแสนคน ในป 2547 แตสารพิษบาง
ประเภทก็สง ผลใหการเจ็บปวยของกลุม วัยแรงงานคอนขางสูง
อันไดแก สารกำจัดศัตรูพชื ดังนัน้ ตราบใดทีป่ ระเทศไทยยังผลิต
และนำเขาสารกำจัดศัตรูพชื ในปริมาณทีเ่ พิม่ ขึน้ เกษตรกรและ
ผูใ ชแรงงานภาคอุตสาหกรรมก็ยอ มเปนผูไ ดรบั สารพิษทีส่ ำคัญ
ในดานสุขภาพจิต พบวา 1 ใน 5 คนไทยกำลังมีทกุ ขทางใจ
เนือ่ งจากยังเผชิญโรคทางจิตเวช เชน โรคซึมเศรา โรควิตกกังวล
โรคจิต และโรคผิดปกติทางอารมณ มีถึง 1.8 ลานคนมี
อาการของโรคซึมเศรา พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยเฉพาะเพศหญิง นอกจากอาการของโรคซึมเศราแลว ความ
เครียดก็เปนปญหาทางสุขภาพจิตอยางหนึง่ สาเหตุสำคัญของ
ความเครียดอันดับแรก คือ เรือ่ งเศรษฐกิจการเงิน รองลงไปคือ
ครอบครัว และอันดับสาม คือ เรือ่ งงาน

ตรงกันขามกับความทุกขใจ นัน่ คือ ความสุข ซึง่ เปนตัวชีว้ ดั
ดานสุขภาพจิตตัวหนึง่ พบวา ประเทศไทยอยูใ นอันดับที่ 32
ของโลกทีม่ คี วามสุข และเปนประเทศทีม่ คี วามสุขอันดับที่ 7
จาก 24 ประเทศในเอเชีย การวัดความสุขในประเทศไทยไดมี
หลายหนวยงานหรือสถาบันทีพ่ ยายามพัฒนาดัชนีชว้ี ดั ความสุข
มีทง้ั ทีเ่ หมือนกันและตางกัน เงินออม หนีส้ นิ รายได สิง่ แวดลอม
และชุมชนเขมแข็ง เปนตัวชี้วัดที่ไดรับการยอมรับในการวัด
ความสุข
ปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพของคนไทย พบวา ความดันเลือดสูง
โคเลสเตอรอลในเลือดสูง สูบบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอลมาก
อวนเกินไป มีกจิ กรรมทางกายไมเพียงพอ และการเปนเบาหวาน
เปนปจจัยเสีย่ งทีก่ อ ใหเกิดโรคโรคหัวใจและหลอดเลือดทัง้ สิน้
ดังนัน้ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมบริโภค จึงเปนสิง่ ทีค่ วรกระทำ
นอกจากการสูบบุหรีจ่ ะเปนปจจัยเสีย่ งทีก่ อ ใหเกิดโรคหัวใจและ
หลอดเลือดแกตวั ผูส บู เองแลว ควันจากบุหรีม่ อื สองก็มผี ลตอ
ผูใ กลชดิ เชนกัน โดยเฉพาะภายในบานเปนแหลงสำคัญทีเ่ ด็ก
ไดรับควันบุหรี่มากกวาสถานที่อื่น รายงานของกระทรวง
สาธารณสุข สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2549 ระบุวา การไดรบั ควัน
บุหรี่ในบานหรือที่ทำงานเสี่ยงตอการเปนโรคหัวใจเพิ่มขึ้น
รอยละ 25-30 เสีย่ งตอการเปนมะเร็งปอดเพิม่ ขึน้ ถึงรอยละ
20-30 และหากผูท ไ่ี ดรบั ควันบุหรีเ่ ปนหญิงมีครรภและทารก
จะทำใหทารกแรกคลอดมีนำ้ หนักตัวต่ำกวาปกติ และมีความ
เสีย่ งของอาการเกิดโรคไหลตายในเด็กสูงขึน้ ในเด็กเล็กทีไ่ ดรบั
ควันบุหรีจ่ ะเกิดโรคติดเชือ้ ทางเดินหายใจ เชน หลอดลมอักเสบ
และปอดบวม
ในดานสุขภาพสังคม เรือ่ งสิง่ แวดลอมเปนสวนหนึง่ ของสังคมที่
กระทบตอสุขภาพของคนไทย มากกวาครึง่ หนึง่ ของเสียอันตราย
ที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมที่ยังไมไดถูกกำจัดอยางถูกตอง
ทำใหสารเคมีจากของเสียปนเปอ นสูร ะบบนิเวศนและระบบหวง
โซอาหารได ดังนัน้ ภาครัฐควรเรงสนับสนุนใหมกี ารจัดตัง้ ศูนย
กำจัดของเสียอันตรายใหมากขึน้
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ในสังคมทีม่ กี ารแขงขันกันสูง การโฆษณาถือวามีสว นสำคัญ
ในการสงเสริมระบบทุนนิยม ซึง่ มีผลตอสุขภาพของเราดวยเชน
กัน พบวา การทุม งบโฆษณาผลิตภัณฑเสริมอาหารมูลคากวา
1,000 ลานบาทตอป ทำใหผลิตภัณฑเสริมอาหารไดรบั ความ
นิยมมากขึน้ จนทำใหใชเกินความจำเปนในผูบ ริโภคบางราย
ปญหาสำคัญที่พบในการใชอาหารเสริม คือ ไมเห็นผลตาม
สรรพคุณดังทีโ่ ฆษณา
ขอมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุม ครองผูบ ริโภค (สคบ.)
และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบวา
สัญญาอสังหาริมทรัพย และอาหาร เปนเรือ่ งทีผ่ บู ริโภครองเรียน
มากทีส่ ดุ ระบบการพิทกั ษสทิ ธิผบู ริโภค เพือ่ ไมใหถกู เอารัด
เอาเปรียบในรูปแบบตางๆ จึงมีความสำคัญที่ตองผลักดันให
เกิดขึน้ โดยเร็ว
สุขภาพสังคมถูกวัดดวยดานเศรษฐกิจเชนกัน พบวา คนไทยมี
คาใชจา ยและหนีส้ นิ เพิม่ ขึน้ และ1 ใน 3 ของหนีส้ น้ิ เปนหนีส้ นิ
ทีไ่ มกอ ใหเกิดรายได เชน หนีส้ นิ ทีก่ มู าเพือ่ ใชจา ยในครัวเรือน
เปนตน นอกจากนีพ้ บวา 1 ใน 3 ของครัวเรือนทัง้ หมดในป พ.ศ.
2547 มีรายจายของการเลนการพนัน โดยเฉพาะในกรุงเทพ
มหานครและปริมณฑลเปนพืน้ ทีท่ ส่ี ดั สวนของครัวเรือนมีรายจาย
ดานนีส้ งู กวาภาคอืน่
เมื่อกลาวถึงเรื่องเศรษฐกิจแลว จำเปนตองกลาวถึงตัวชี้วัด
เรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ เปนตัวชีว้ ดั ดานสุขภาพปญญาไปดวย
คนสวนใหญมองวา เศรษฐกิจพอเพียงเปนเรือ่ งของคนชนบททีม่ ี
วิถชี วี ติ ในภาคเกษตรกรรมเทานัน้ แตในความเปนจริง เศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถนำมาประยุกตกับภาคธุรกิจได เนื่องจาก
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป น แนวทางการดำเนิ น ชี ว ิ ต ที ่ ท ุ ก ภาค
สวนของสังคมสามารถนำไปปฏิบัติไดเชนกัน โดยมีเงื่อนไข
หรือปจจัยนำเขา 2 ประการ คือ คุณธรรม และความรอบรู
โดยเงื ่ อ นไขสองประการนี ้ ไ ด ถ ู ก นำไปสู  ก ระบวนการที ่ ม ี
องคประกอบ 3 ดาน คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
และการมีระบบคุม กันทีด่ ี ผลลัพธทไ่ี ดจะมีกอ ใหเกิดความสมดุล
และความมัน่ คงยัง่ ยืนของสังคม
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นอกจากดานสิง่ แวดลอมและเศรษฐกิจทีส่ งั คมตองแสดงความ
เปนหวงแลว กลุมเด็กและวัยรุนก็ตองไดรับความสนใจดวย
เนือ่ งจากพบวามีถงึ 1 ใน 3 ของเด็กและวัยรุน ไทยมีการเลน
การพนัน ความรุนแรงทีเ่ กิดจากการพนัน คือ การทำรายรางกาย
การลักขโมย การขูก รรโชกทรัพย และการคาประเวณี นอก
จากนี้ยังพบปญหาการใชสื่อเทคโนโลยีสมัยใหมของกลุมเด็ก
และวัยรุนที่ไมเหมาะสม เด็กและวัยรุนใชเวลาประมาณ 8
ชัว่ โมงตอวันไปกับการเลนเกมคอมพิวเตอร ดูหนังจากแผนซีดี
ฟงเพลงจากเครือ่ งเลน MP3 ใชอนิ เตอรเนต และคุยโทรศัพท
พิษภัยจากการใชสอ่ื ทีไ่ มเหมาะสมนำไปสูพ ฤติกรรมทีใ่ ชความ
รุนแรง และมีปญ
 หากับดานสุขภาพ เศรษฐกิจ รวมถึงการเรียน
ดวยความไมเทาเทียมกันดานการศึกษา สะทอนถึงสุขภาพสังคม
ของไทยดวยเชนกัน เห็นชัดเจนระหวางโอกาสดานการศึกษาที่
ไมเทาเทียมกันระหวางเด็กในเมืองและชนบท ภาคอีสานเปน
พืน้ ทีท่ ม่ี เี ด็กไมไดเรียนตอหลังจากจบการศึกษาในระดับชวงชัน้
ตางๆ มากทีส่ ดุ การขาดแคลนทุนทรัพยเปนสาเหตุสำคัญทีไ่ ม
ไดเรียนตอ ดังนัน้ การศึกษานอกระบบโรงเรียนจึงเปนแหลง
รองรับเด็กทีข่ าดแคลนทุนทรัพยเหลานี้ อยางไรก็ตามการจัดสรร
ทรัพยากรจากภาครัฐยังคงมีความไมเทาเทียมอยางชัดเจน
ระหวางการศึกษาในระบบและนอกระบบโรงเรียน
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10 สถานการณเดนทางสุขภาพ
และ
ผลงานดีๆ ของคนไทย
เพื่อสุขภาพคนไทย ป 2550
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หวยบนดน
ิ จะอยูห รอื ไป
ทางสองแพรงที่รัฐบาลตองตัดสินใจ
เมื่อรูปแบบการเสี่ยงโชคผานตัวเลขเพียง 2-3 ตัวหรือที่
บรรดานักเลงหวยเรียกกันตดิ ปากวา “บน-ลาง-ตรง-โตด”
ซึ่งเคยเรนหลบ อยูตามซอกหลืบถูกยกระดับขึ้นเปนธุรกิจ
บนดน
ิ แผงขายกระดาษวัดดวงแผนเล็กก็ปรากฏอยางเปดเผย
ทั่วทุกมุมในสังคมไทย ไมวาจะเปนตลาดสด ปายรถเมล
ปม น้ำมัน หรอื รานขายของชำหนาปากซอย ลวนมีสลากเลข
ทาย 2 ตัว และ 3 ตัวไวตอบสนองความตองการลุน
 รวยของ
ผูบ รโิ ภค จนตองยอมรับความจรงิ ทีว่ า
“หวยคอื การพนันทีค่ นไทยคุน
 เคย ทีส่ ดุ ณ เวลานี”้
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เพราะหอมกลน
่ิ เงน
ิ แสนลานของหวยใตดน
ิ หวยจึงเดน
ิ หวยบนดินก็ตอ งสัน่ สะเทือนครัง้ ใหญ เพราะคำตอบทีไ่ ดรบั คือ
การขายหวยบนดินของรัฐขัดตอ พ.ร.บ. สำนักงานสลากกิน
ทางขึน
้ บนดน
ิ

กอนทีห่ วยบนดินจะเกิดขึน้ ในสังคมไทย ดร.สังศิต พิรยิ ะรังสรรค
และคณะ เคยเสนอรายงานการวิจยั เรือ่ ง “เศรษฐกิจการพนัน:
ทางเลือกเชิงนโยบาย” ซึง่ ขอมูลในป 2544 ระบุวา ตลาดของ
หวยใตดนิ นัน้ มีขนาดใหญกวาตลาดของสลากกินแบงรัฐบาล
ราว 15.7 เทา ขณะที่สลากกินแบงและสลากการกุศลของ
รัฐบาลมียอดขายรวม 34,560 ลานบาท ตอป ยอดขายของ
หวยใตดนิ กลับทะยานไปอยูท ่ี 542,000 ลานบาท ตอป1 สราง
กำไรใหเจามือหวยเถื่อนรวม 162,600 ลานบาท โดยมีผู
นิยมเลนหวยใตดนิ สูงถึง 23.7 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 51
ของประชากรทีม่ อี ายุตง้ั แต 15 ปขน้ึ ไป2

เม็ดเงินระดับแสนลานบาททีร่ ว่ั ไหลออกนอกระบบชางหอมยัว่ ใจ
นายกรัฐมนตรีอยาง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร จึงตัดสินใจดึงหวยขึน้
มาไวบนดิน ผานมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546
ซึง่ เห็นชอบในหลักการใหสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาลเริม่ ขาย
สลากเลขทาย 2 ตัว และ 3 ตัว ไดตง้ั แตวนั ที่ 17 กรกฎาคม 25463
โดยชูประเด็นดานบวกวา หวยบนดินจะชวยปราบปรามเจามือ
หวยใตดนิ ใหหมดไปจากประเทศไทย พรอมทัง้ ใหคำมัน่ สัญญา
จะจัดสรรรายไดคืนสูสังคม เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนคนยากจน ในดานการศึกษา การแพทย การกีฬา
และสาธารณประโยชนอน่ื ๆ ดังเชนเนือ้ เพลงทีค่ รูและนักเรียน
รองโตตอบกันในโฆษณาซึง่ เคยแพรภาพถีย่ บิ ทางสือ่ โทรทัศน

แบงรัฐบาล พ.ศ. 2517 พรอมกันนี้คณะกรรมการกฤษฎีกา
เสนอความเห็นวา กระทรวงการคลังสมควรยกเลิกมติ ครม. 8
กรกฎาคม 2546 และหากตองการดำเนินโครงการหวยบนดิน
ตอก็จะตองแกไข พ.ร.บ. สำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ.
2517 ใหถกู ตองเสียกอน9

ดวยกังวลวาการยกเลิกสลากเลขทาย 2 ตัว และ 3 ตัว จะทำ
ใหหวยใตดนิ กลับมาเฟอ งฟู ทาทีชว งแรกของ ม.ร.ว. ปรีดยิ าธร
จึงไปในทิศทางที่จะสานตอโครงการหวยบนดิน โดยสั่งหยุด
จำหนายหวยบนดินงวดประจำวันที่ 1 และ วันที่ 16 ธันวาคม
2549 เพือ่ เรงแกไขใหถกู ตองตามกฎหมาย กอนจะสงราง พ.ร.บ.
ฉบับดังกลาวใหสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ (สนช.) พิจารณาในวันที่
21 พฤศจิกายน 2549 และเชือ่ วา สนช. จะดำเนินการอยางรวด
เร็วจนสามารถกลับมาขายสลากเลขทาย 2 ตัว และ 3 ตัว อีกครัง้
ไดในงวดวันที่ 30 ธันวาคม 254910

แตกระแสคัดคานจาก สนช. และฝายนอกสภาที่ไมเห็นดวย
แรงกวาที่คาดไว ประกอบกับไดรับทราบขอมูลเพิ่มเติมจาก
เครือขายเด็ก เยาวชน และครอบครัว ทีช่ ว้ี า กอนทีจ่ ะมีหวยบนดิน
เด็กและเยาวชนทีเ่ ลนหวยมีเพียงรอยละ 5 แตเมือ่ มีหวยบนดิน
แลวกลับเพิม่ ขึน้ เปน 4 เทา ทำให ม.ร.ว.ปรีดยิ าธร ตัดสินใจ
ขอถอนรางแกไข พ.ร.บ. สำนักงานสลากกินแบงรัฐบาลออก
จากการพิจารณาของทีป่ ระชุม สนช. เมือ่ วันที่ 30 พฤศจิกายน
ยอดขายหวยบนดินตลอดป 2547 ทีม่ มี ลู คาถึง 33,168 ลานบาท 2549 บนเหตุผลวาเพือ่ จะทบทวนขอกฎหมายใหรอบคอบและ
และเพิม่ ขึน้ เปน 40,469 ลานบาท ในป 25484 คือดัชนีชว้ี ดั วา รัดกุมอีกครัง้ สงผลใหการงดจำหนายสลากเลขทาย 2 ตัว และ
สำนักงานสลากกินแบงรัฐบาลประสบความสำเร็จอยางสูง 3 ตัว ตองยืดเวนยาวออกไปโดยปริยาย11
ในการผลักดันใหหวยบนดินไตอนั ดับขึน้ เปนรูปแบบการเสีย่ ง
ิ ชวยกำจัดหวยใตดน
ิ ไดจรงิ หรอื ?
โชคยอดนิยมของคนไทย ทัง้ นีก้ ารจำหนายสลากเลขทาย 2 ตัว หวยบนดน
และ 3 ตัว ตัง้ แตงวดแรกเมือ่ 1 สิงหาคม 2546 เรือ่ ยมาจนถึง 16 กอนทีส่ ลากเลขทาย 2 ตัว 3 ตัว จะออกวางขาย สวนดุสติ โพล
พฤศจิกายน 2549 ทำใหสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาลมีราย ไดสำรวจทัศนะของคนไทย จำนวน 5,394 คน เรือ่ งหวยใตดนิ
ไดอยูใ นกองทุนรางวัลหลังหักคาใชจา ยแลวประมาณ 25,000 และหวยบนดิน ระหวางวันที่ 15 มิถนุ ายน – 15 กรกฎาคม
2546 โดยพบวา เพียงรอยละ 7 เทานัน้ ทีค่ ดิ วาหวยใตดนิ จะ
ลานบาท5
หมดไปเมือ่ มีการขายหวยบนดิน แตมากถึงรอยละ 72 เชือ่ วา
หลังจากหวยขึน้ มาอยูบ นดินไดประมาณ 8 เดือน สำนักงาน หวยใตดนิ จะยังคงอยู และรอยละ 68 ของกลุม ตัวอยางทีเ่ ลน
สลากกินแบงรัฐบาลก็พบวา รางวัลทีต่ ง้ั ไวยงั ไมสามารถดูดเงิน หวยใตดนิ อยูแ ลวใหขอ มูลวา แมจะมีหวยบนดินก็คงจะไมเลิก
ออกจากกระเปานักเสีย่ งโชคไดมากพอ จึงเข็นรางวัลแจคพ็อต เลนหวยใตดนิ 12
ขัน้ ต่ำ 20 ลาน ออกมาลอใจประชาชนตัง้ แตงวดวันที่ 16 เมษายน
2547 และเมือ่ นับจนถึงเดือนตุลาคมทีผ่ า นมามีผโู ชคดีไดรบั หลังจากนัน้ เกือบ 3 ป มีรายงานวิจยั เรือ่ ง “หวยใตดนิ -หวยบนดิน:
รางวัลแจคพ็อตไปแลวกวา 30 คน6 ทำใหสำนักงานสลากกิน พฤติกรรมการบริโภคของคนไทย” ของคณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย สะทอนถึงพฤติกรรมการซือ้ หวย
แบงรัฐบาลตองจายเงินรางวัลรวมกวา 1 พันลานบาท7
ของกลุม ตัวอยางตัง้ แตงวดแรกจนถึงงวดวันที่ 16 พฤษภาคม
2549 คือ รอยละ 44 ของกลุม ตัวอยาง ซือ้ หวยใตดนิ ลดลง
เมอ่ื เสนทางของหวยบนดน
ิ เรมิ่ สะดุด
ครั้นยางเขาสูตนเดือนตุลาคม 2549 ความฝนที่จะไดนอน เพราะหาซือ้ ไดยาก กลัวผิดกฎหมาย กลัวเจามือเบีย้ ว อีกทัง้
กอดเงินลานจากการวัดดวงของคนไทยคลั่งหวยก็เริ่มริบหรี่ รางวัลแจคพ็อตของหวยบนดินนั้นมูลคาสูง ลอใจมากกวา
เมือ่ นายจรัญ ภักดีธนากุล ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม เสนอใหยก หวยใตดนิ ขณะทีก่ ลุม ตัวอยางอีกรอยละ 27 ยังคงซือ้ หวยใตดนิ
เลิกรางวัลแจคพ็อต โดยใหเหตุผลวาเปนการมอมเมาประชาชน อยูเ ชนเดิม ซึง่ ลูกคาทีอ่ ดุ หนุนหวยใตดนิ สวนใหญมอี ายุมากกวา
50 ปขน้ึ ไป รายไดประมาณ 5,001-10,000 บาท และมีการ
ผิดกฎหมาย และไมเปนธรรม8
ศึกษาแคระดับประถมศึกษาหรือต่ำกวา สวนยอดขายหวยใตดนิ
มิหนำซ้ำเมือ่ ม.ร.ว.ปรีดยิ าธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีและ ไดลดลงจากป 2544 ที่ 542,000 ลานบาท เหลือประมาณกวา
รัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลัง สงเรือ่ งการจำหนายสลากเลข 400,000 ลานบาท นัน่ หมายถึง ผูเ ลนหวยใตดนิ สวนหนึง่ เลือก
41
ทาย 2 ตัว และ 3 ตัว ใหคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ วงการ มาซือ้ หวยบนดินและสลากกินแบงรัฐบาลมากขึน้ 13
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เทานีก้ น็ า จะเพียงพอแลวสำหรับการยืนยันวา หวยบนดินไมได
ชวยใหหวยใตดนิ หมดไปจากประเทศไทยอยางทีห่ ลายคนรวม
ทัง้ พ.ต.ท.ทักษิณ คาดการณไว หวยบนดินเพียงแตทำใหตลาด
หวยใตดนิ หดตัวลงประมาณหนึง่ ในหา ขณะทีก่ ข็ ยายปริมาณผู
ซือ้ จากเดิมจำนวนผูเ ลนหวยอยูท ป่ี ระมาณ 24 ลานคน ในป
2544 เปน 30 ลานคน ในป 2549

ดร.อมรวิชช เสริมวาการทีเ่ ด็กเลนหวยเพิม่ ขึน้ มาก “เพราะหวย
บนดินหาซือ้ งาย มีขายทัว่ ไปในทุกพืน้ ที่ และราคาถูก ใชเงินเพียง
20 บาทก็ซอ้ื ไดแลว ทีน่ า เปนหวงก็คอื การเลนหวยบนดินจะชักนำ
ไปสูก ารพนันรูปแบบอืน่ ๆ เชน พนันบอล ซึง่ จะไมใชแคเสียเงิน
แตยงั กอใหเกิดปญหาสังคมและอาชญากรรม อยางการขูก รรโชก
ทรัพยในโรงเรียน การทำรายรางกาย สุดทายถึงขัน้ เสียชีวติ ได”15

นอกจากนี้ การคงอยูข องหวยบนดินยังสะทอนไปถึงประสิทธิ
ภาพของเจาหนาที่ตำรวจในการปราบปรามเจามือหวยใตดิน
และสอดคลองกับผลการสำรวจของเอแบคโพลล ระหวางวันที่
21-30 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง “ตำรวจกับเจามือหวยใน
สายตาประชาชน: กรณีศึกษาประชาชนในกรุงเทพมหานคร
และตางจังหวัด” ทีร่ ายงานวา ประชาชนสวนใหญหรือรอยละ
74 ไมพอใจการทำงานของเจาหนาทีต่ ำรวจในการปองกันแกไข
ปญหาเจามือหวยใตดนิ และเมือ่ สำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล
ตองหยุดขายหวยบนดินอยางไมมกี ำหนด ประชาชนรอยละ 72
ก็เชือ่ วาแนวโนมของคนเลนหวยใตดนิ จะพุง ขึน้ สูงอีกครัง้ ในชวง
6 เดือนขางหนา14

ขอมูลขางตนเปนขอมูลชุดเดียวกับที่มีการสงมอบถึง ม.ร.ว.
ปรีดยิ าธร เทวกุล และเปนสวนประกอบสำคัญทีท่ ำให ม.ร.ว.
ปรีดยิ าธร เห็นขอบกพรองของ ราง พ.ร.บ. สำนักงานสลากกิน
แบงรัฐบาล ในการปองกันเด็กและเยาวชนจากหวยบนดิน
จนตองถอนเรื่องออกจากวาระการพิจารณาของ สนช. และ
ทาทีลา สุดของ ม.ร.ว.ปรีดยิ าธร เมือ่ ตนเดือนมกราคม 2550 คือ
กระทรวงการคลังจะหยุดการดำเนินการแกไขกฎหมายและโครง
การหวยบนดินทันที หากคณะกรรมการกฤษฎีกายืนยันวา ราง
พ.ร.บ.แกไขสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาล พ.ศ.2517 จะเปน
การลางมลทินใหกบั การออกหวยบนดินกอนหนานี16้

เสีย่ งโชคราคาเยามอมเมาเยาวชน

ทางสองแพรงของหวยบนดน
ิ ทีร่ ฐั บาลตองตัดสน
ิ ใจ จะหยุด
สนทิ หรอื ปรับแนวทางใหมกอ นกาวตอไป
ปจจุบนั สำนักงานสลากกินแบงรัฐบาลมีผแู ทนจำหนายโดยตรงที่
ลงทะเบียนไวทง้ั สิน้ ประมาณ 6,000 ราย แตละรายมีสทิ ธิจา งคน
เดินโพยไดอีก 50 ราย จึงเทากับวา การยกเลิกสลากเลข
ทาย 2 ตัว และ 3 ตัว จะสงผลกระทบทันทีตอ ผูเ กีย่ วของเบือ้ งตน
ราวๆ 300,000 ราย17 ซึง่ จะขาดรายไดไปเลีย้ งชีพและจุนเจือ
ครอบครัว จึงไมนา แปลกใจทีบ่ รรดาผูแ ทนจำหนายหวยบนดิน
ของรัฐบาลจะเปนคนกลุม แรกๆ ทีอ่ อกมาคัดคานการยกเลิก
หวยบนดิน

การนำเสนอเรื่องพระใบหวย ชาวบานแหไปขอเลขเด็ดกับพืช
สัตว ทีม่ ลี กั ษณะประหลาด หรือการประโคมขาวของผูท ไ่ี ดรบั
รางวัลแจคพ็อตผานทางจอโทรทัศนและหนาหนังสือพิมพ ควบ
คูกับการประชาสัมพันธของสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาลที่
เนนคืนกำไรจุนเจือสังคม นาจะมีสว นทำใหคนจำนวนไมนอ ย
เห็นประโยชนของนโยบายหวยบนดิน จนมองขามผลลบ
ไปเสียสิน้ การเสีย่ งโชคดวยเงินเพียง 20, 50 และ 100 บาท
กลายเปนคานิยมปกติของสังคมไทย จึงไมนา แปลกใจทีค่ นทุก
เพศทุกวัยจะหันมาเลนหวยบนดินกันมากขึน้ ทัง้ ทีค่ วามจริงแลว
“แกน” ของหวยบนดินก็คอื อบายมุขทีน่ ำไปสูค วามเสือ่ มนัน่ เอง และเมื่อศูนยวิจัยกรุงเทพโพลล สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ สำรวจความเห็นเรือ่ ง“รัฐบาลกับการแกปญ
 หาหวยบน
ผลกระทบจากการจำหนายหวยบนดินทีเ่ ลวรายทีส่ ดุ คงหนีไมพน ดิน” จากประชาชน 1,182 คน ในเขตกรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 20พฤติกรรมเลนการพนันที่ระบาดขามรั้วเขาไปสูสถาบันการ 21 พฤศจิกายน 2549 ก็พบวา รอยละ 70 ของกลุม ตัวอยาง
ศึกษาซึง่ เปนแหลงรวมอนาคตของชาติ ดังเชน ผลการศึกษา คิดวาไมควรยกเลิกหวยบนดิน เพราะเปนชองทางเสีย่ งโชคทีถ่ กู
ของโครงการเฝาระวังสถานการณเด็กและเยาวชน ทีศ่ กึ ษาติด กฎหมาย ชวยใหมรี ายไดเขารัฐซึง่ ดีกวาจะเอาไปใหเจามือหวยใต
ตามพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนไทยในหลาย ๆ เรือ่ ง และ ดิน อีกทัง้ ยังมองวาการเลนหวยไมใชเรือ่ งเสียหาย มีเพียงรอยละ
30 เทานัน้ ทีเ่ ห็นวารัฐบาลควรยกเลิกการขายหวยบนดิน เพราะ
หนึง่ ในนัน้ คือ การเลนหวยบนดิน
เปนการมอมเมาประชาชน และคนจะไดเลิกเลนหวยแลวเอา
ดร.อมรวิชช นาครทรรพ ผูอ ำนวยการสถาบันรามจิตติ เปดเผย เงินไปใชประโยชนอยางอืน่ 18
ผลการศึกษาวา ไดทำการเก็บขอมูลระหวางเดือนพฤศจิกายน
2548 – เดือนกุมภาพันธ 2549 ในกลุม ตัวอยางระดับประถม ซึ ่ ง สอดคล อ งกั บ ผลการสำรวจพฤติ ก รรมการซื ้ อ หวยของ
ศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ทัว่ ประเทศ ประชาชน โดยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ทีร่ ะบุวา กลุม ตัว
ประมาณ 150,000 คน พบวา รอยละ 20 ของเด็กและเยาวชนทุก อยางรอยละ 80 เห็นควรใหมีหวยบนดินตอไป และหาก
ระดับการศึกษานยิ มเลนหวยบนดนิ โดยใชเงนิ ซอ้ื หวยบนดนิ ยกเลิกหวยบนดิน รอยละ 74 ของกลุม ตัวอยางจะหันกลับไปซือ้
เฉลีย่ เดอื นละ 200 บาท คดิ เปนเม็ดเงนิ สูงถึง 3,600 ลานบาท หวยใตดนิ อีกครัง้ 19 หากมองจากมุมนีก้ ม็ คี วามเปนไปไดสงู วา
ตอป เมือ่ แบงเปนระดับการศึกษา พบวา เด็กประถมเลนหวย รัฐบาลอาจจะเดินหนาหวยบนดินตอไปเพือ่ ตอบสนองความตอง
รอยละ 6 มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 12 มัธยมศึกษาตอนปลาย การซือ้ ของประชาชนสวนใหญ
รอยละ 17 อาชีวศึกษา รอยละ 25 และระดับอุดมศึกษา รอยละ
27 โดยเด็กและเยาวชนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลครองแชมป ขณะทีฝ่ า ยทีค่ ดั คานการขายหวยบนดิน หลัก ๆ จะอยูบ นเหตุผล
เลนหวยบนดินเมือ่ เปรียบเทียบกับเด็กและเยาวชนในภาคอืน่ ๆ ทีว่ า หวยบนดินคือการมอมเมาใหประชาชนหลงอยูใ นวังวนของ
การพนันราคาถูกอยางถูกกฎหมาย รายไดจากหวยบนดินคือ
“เงินบาป” จากนักพนันทีร่ ฐั บาลไมควรนำมาใชสรางสรรคสงั คม
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เพราะอาจการสรางคานิยมผิดๆ วา อบายมุขที่นำไปสูความ
เสือ่ มของชีวติ กลับเปนประโยชนตอ การศึกษา อีกทัง้ การปฏิเสธ
“เงินบาป” จะเปนการตัดสินใจทีส่ งางามอยางยิง่ สำหรับรัฐบาล
ของพลเอกสุรยุทธ จุลานนท ซึง่ ประกาศชูธงเรือ่ งเศรษฐกิจพอ
เพียงตัง้ แตวนั แรกทีเ่ ขารับตำแหนงนายกรัฐมนตรี
แตตองไมลืมวา “หวย” อยูคูสังคมไทยมานานกวา 100 ป
และเมือ่ เดินมาถึงยุคทีม่ นั ระบาดหนักไปทัว่ ประเทศ การเสนอ
ความเห็นแบบสุดขัว้ ใหเลิกการขายสลากเลขทาย 2 ตัว และ 3
ตัว อยางสิน้ เชิงในคราวเดียวจึงเปนไปไดยากในทางปฏิบตั ิ ทัง้ นี้
นายจรัญ ภักดีธนากุล ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม ซึง่ จุดประเด็น
เรื่องยกเลิกรางวัลแจคพ็อต เสนอทางออกวา รัฐบาลตองตั้ง
หลักใหมน่ั คงวาตองการหารายไดจากเงินการพนันหรือไม ถา
รัฐแนวแนวา จะไมหารายไดจากการมอมเมาประชาชน มาตรการ
ดีที่สุดสำหรับการหยุดยั้งเงินนอกระบบอยางหวยใตดิน คือ
ลดการออกสลากกินแบงจากปละ 24 งวด เหลือเพียงปละ 12
งวด และเปลีย่ นวันออกสลากเปนวันที่ 20 หรือ 21 เนือ่ งจาก
ชวงนัน้ คนไมคอ ยมีเงินทุม ซือ้ การเลนหวยทัง้ ใตดนิ และบนดิน
นาจะนอยลง20

เพือ่ ใหโครงการหวยบนดินเดินตอไปในเสนทางทีส่ งั คมยอมรับ
ได กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยเปนอีก
หนวยงานทีจ่ ะตองเขามาแสดงบทบาทสำคัญในการดูแลการ
จำหนายสลากเลขทาย 2 ตัว และ 3 ตัว ไมใหเปนไปในทางสง
เสริมการพนัน แตเปนการกำกับควบคุมใหอยูใ นวงจำกัด และ
ลดปริมาณการซือ้ ไดในระยะยาว23
นายไพบูลย วัฒนศิรธิ รรม รัฐมนตรีวา การกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย เปดเผยวา กระทรวงฯ ไดระดม
ความคิดเห็นจากประชาชน และตัง้ คณะทำงานเพือ่ การศึกษา
วิจยั ภายใตกรอบทำงานเดียวกับการรณรงคลด ละ เลิก เหลาบุหรี่ที่ประสบผลสำเร็จมาแลว รวมทั้งกำหนดนโยบายเสนอ
รัฐบาล โดยกลุม เปาหมายหลักของการรณรงค คือ เด็ก เยาวชน
และประชาชนฐานะยากจน

ทันทีทม่ี มี าตรการลด-ละ-เลิกอบายมุขอยางเปนรูปธรรม ทุก
ภาคสวนของรัฐตองดำเนินตามอยางเขมขนและตอเนือ่ ง เพือ่ ที่
วาในอนาคตอันใกล สังคมไทยจะถอยหางจากความเสือ่ มและ
ขยับเขาใกลสงั คมคุณธรรมมากขึน้ จนถึงขัน้ ทีป่ ระชาชนปฏิเสธ
อบายมุข หันกลับมาตัง้ หนาตัง้ ตาประกอบอาชีพสุจริตเพือ่ ให
ดานดร.สังศิต พิรยิ ะรังสรรค ซึง่ สนับสนุนการคงอยูข องหวยบน มีรายไดเลีย้ งตัวเองและครอบครัว พรอมกับยึดมัน่ ในแนวทาง
ดิน แตไดยน่ื ขอเสนอ 4 ขอ เพือ่ ใหรฐั วางมาตรการลดการมอม เศรษฐกิจพอเพียง มิใชวง่ิ วุน หาเลขเด็ดและรอโชคลานหลนทับ
เมาประชาชน21 ดังนี้
จากการซือ้ หวยบนดินอยางทีเ่ ปนอยูใ นทุกวันนี้
1. ไมกระตุน ความตองการซือ้ โดยหามรานจำหนายหวยติด
ประกาศแสดงตนเปนจุดขายหวยบนดิน
2. ใหสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาลพิมพคำเตือนภัยจากการ
เลนพนันหวย คลายคำเตือนบนซองบุหรี่
3. ไมอนุญาตใหถายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบง
รัฐบาล
4. ใหสำนักงานสลากกินแบงรัฐบาลตัง้ กองทุนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนขึน้ ในกระทรวงวัฒนธรรม และมอบเงินสนับสนุน
เพือ่ ใชเปนกองทุนรณรงคใหคนเลิกเลนการพนัน คลายกับ
ทีม่ กี ารเก็บภาษียาสูบเพิม่ ใหสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ทำโครงการรณรงคเพือ่ การ
ไมสบู บุหรี่

ขณะที่สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สป.) ได
เสนอแนะวิธีการบริหารรายไดของหวยบนดินตอรัฐบาลเพื่อ
สรางความเปนธรรม และความโปรงใสในการนำรายไดมาชวย
เหลือประชาชนทีย่ ากจนใหมชี วี ติ ทีด่ ี โดยรัฐไมควรทำธุรกิจหวย
บนดินเอง แตใหเอกชนเปนผูด ำเนินการภายใตกฎเกณฑของรัฐ
เพราะหากรัฐบาลเปนเจามือเองทำใหกลุม เยาวชนเขาใจผิดวา
อบายมุขและการพนันเปนสิง่ ทีด่ ี จนเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ
ตามมาภายหลัง สำหรับรายไดจากหวยบนดินก็ไมควรจัดสรร
ใหแกกลุม ใดกลุม หนึง่ โดยตรง โดยเฉพาะทุนการศึกษา แต
ควรนำรายไดเขาสูง บประมาณแผนดินแลวจึงจัดสรรงบประมาณ
ไปสูภ าคสังคม และกลุม คนยากจนในสัดสวนทีม่ ากกวาเดิม
เพราะหากนำเงินรายไดจากหวยโดยตรง ทำใหผทู ร่ี บั เงินไมมี
ความภูมใิ จ หรือไมเห็นคุณคามากนัก เนือ่ งจากเปนเงินอบายมุข
ซึง่ ไมเหมือนกับเงินของแผนดินทีม่ าจากภาษีประชาชน22
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จากแชทรูมสูค ลปิ วดิ โี อและแคมฟร็อก:
วิถีชีวิตออนไลนที่ตองรูเทาทัน
ในพ.ศ. 2549 ทีผ่ า นมา ปรากฏการณดา นรายทีเ่ กีย่ วของกับ
การสอ่ื สารไฮเทครูปแบบตางๆ ทำใหสงั คมไทยเรม่ิ หันมามอง
ความกาวหนาของเทคโนโลยีการสอ่ื สารดวยสายตาทีไ่ มไว
วางใจเทาไรนัก แตในยุคสมัยทีม่ อื ถอื คอื อุปกรณพน
้ื ฐานที่
แทบทุกคนมีไวตดิ ตัว อน
ิ เตอรเน็ต คอื เครอ่ื งมอื สำคัญของ
การเขาถึงขอมูลและทางลัดสูโ ลกกวาง ปรากฏการณ “คลปิ ฉาว
แชทเสียว และแคมฟร็อก” คงไมไดมสี าระสำคัญเพียงแคการ
ตั้งคำถามวา สังคมไทยจะควรหยุดยั้งหรือกาวใหทันกับ
เทคโนโลยีการสอ่ ื สารทีก่ า วไกลหรอื ไม เทานัน้ หากแตตอ งยอมรับ
ความจรงิ ไมวา เราจะชอบหรอื ไมกต็ าม วาขณะนีค้ นรุน ใหมกำลัง
ใชชวี ติ อีกดานของพวกเขาในแบบที่ เรียกวา “ออนไลน”

44

50-03-003-44-47 new20_W.indd 44

3/20/07 5:05:04 PM

ชีวติ ออนไลนของเยาวชนไทย

ใหเกิดเหตุรา ย ขณะทีอ่ กี กระแสพุง เปาไปทีก่ ารสนทนาออนไลน
พฤติกรรมการใชอปุ กรณสอ่ื สารสมัยใหม กำลังกลายเปนลม วาเปนสิง่ อันตรายเพราะกลายเปนเครือ่ งมือของการลอลวง7
หายใจของคนไทยจำนวนหลายลานคน โดยเฉพาะในกลุม
เยาวชนไทย ดังรายงานจากสำนักงานสถิตแิ หงชาติทส่ี ำรวจ ถัดมาอีกไมนานมีขา วตอกย้ำกระแสหวาดวิตกทีส่ งั คมมีตอ การ
จำนวนผูใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตทั่วประเทศประจำป แชท เมือ่ นักศึกษาหญิงคนหนึง่ เขาแจงความใหดำเนินคดีพระที่
2549 พบวามีผใู ชคอมพิวเตอรจำนวน 15.4 ลานคน หรือรอยละ ลวงละเมิดทางเพศหลังจากรูจ กั กันผานโปรแกรมแชท ซึง่ ฝายชาย
26 ของประชากรอายุ 6 ปขน้ึ ไป และมีผใู ชอนิ เทอรเน็ต 8.47 ไดหลอกลวงวาเปนนักศึกษาเชนเดียวกัน และออกอุบายใหฝา ย
ลานคน หรือรอยละ 14 โดยกลุมเยาวชนอายุ 15-24 ป หญิงเดินทางไปพบทีว่ ดั แลวขูว า จะเรียกเพือ่ นมารุมโทรมหาก
ใชอนิ เทอรเน็ตสูงสุด เมือ่ เทียบกับกลุม อายุอน่ื ๆ การสำรวจครัง้ ฝายหญิงไมยอมหลับนอนดวย8
นี้ไดสอบถามถึงประเภทของอินเทอรเน็ตที่ใชในครัวเรือน
ดวย ซึง่ พบวาครัวเรือนทีเ่ ชือ่ มตออินเทอรเน็ต ใชอนิ เทอรเน็ต นอกจากนี้ ยังมีการแชทผานเครือ่ งโทรศัพท ทัง้ โทรศัพทพน้ื ฐาน
และโทรศัพทมอื ถือในระบบออดิโอเท็กซ เชน “แชทไลน โทร
ประเภทความเร็วสูงมากทีส่ ดุ ถึงรอยละ 52.81
1900-1900-xxxx”, “1900 xxx xxx สายคลายเหงา, “จีไลน
สวนศูนยเทคโนโลยีและคอมพิวเตอรแหงชาติ สำรวจขอมูลผูใ ช สายสีมว ง 1900 xxx xxx, “มาคุยกับพวกเรานะคะ...จุบ ...จุบ
อินเตอรเน็ตเมือ่ ป 2548 พบวา เยาวชนอายุตำ่ กวา 20 ป ใช 1900 xxx xxx”9 เมือ่ พิจารณาจากจำนวนผูใ ชโทรศัพททกุ
อินเตอรเน็ตเพิม่ ขึน้ จากรอยละ 12 ในป 2547 เปนรอยละ 21 โดย ประเภทแลวจะเห็นไดวาบริการแชทในลักษณะนี้มีฐานตลาด
ใชเวลากับอินเตอรเน็ตเฉลีย่ สัปดาหละ 9.2 ชัว่ โมง และพบวา ที่กวางกวาการแชททางอินเตอรเน็ตมาก ถึงกลางป 2549
เว็บไซตบันเทิงเปนเว็บไซตที่เด็กและเยาวชนเขาไปดูมากถึง ศูนยขอ มูลคนหายเพือ่ ตอตานการคามนุษย ของมูลนิธกิ ระจก
รอยละ 30 เมือ่ เทียบกับรอยละ 2 ของการดูเว็บไซตเพือ่ การ เงาเปดเผยวา มีเด็กสาวถูกลอลวงหายออกไปจากบานหลังจาก
ศึกษา2 ในดานของโทรศัพทพน้ื ฐาน พบวาจำนวนผูข อใชเลขหมาย มีการแชทผานระบบโทรศัพทน้ี รวม 12 คน ลวนเปนเด็กผูห ญิง
โทรศัพทพน้ื ฐานมีแนวโนมสูงขึน้ ทุกป เชนเดียวกับจำนวนโทร อายุเฉลีย่ ต่ำกวา 15 ป และพบวาจำนวนเด็กถูกลอลวงจากการ
ศัพทสาธารณะตอประชากร ทีส่ ำคัญคือ อัตราการใชโทรศัพท เลนแชทไลนในระบบออดิโอเท็กซมเี พิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ10
มือถือทีก่ า วกระโดดจากรอยละ 22.5 ในป 2545 เปนรอยละ
36.7 ในป 25483 ในป 2549 เมือ่ มีการสำรวจประชากรอายุ 6 วัฒนธรรมคลิป: สิทธิสวนบุคคล การละเมิด และ
ปขน้ึ ไป ทัว่ ประเทศ พบวาผูม โี ทรศัพทมอื ถือ (ไมรวมเครือ่ ง PCT) อาชญากรรมทางเพศ
วิดโี อคลิป หรือภาพยนตรสน้ั ทีม่ กั ถายดวยโทรศัพทมอื ถือเปนที่
ทัว่ ประเทศ มีจำนวน 24.74 ลานคน หรือรอยละ 424
นิยมกันอยางแพรหลาย ในกลุม วัยรุน และคนหนุม สาว การเผย
จึงไมนา แปลกใจทีผ่ ลกระทบเชิงลบจากการใชอปุ กรณไฮเทค แพรคลิปวีดโี อของเหตุการณตา งๆ ทัง้ เรือ่ งนักเรียนหญิงตบกัน
เหลานี้ จะเปดเผยตัวไมยง่ิ หยอนไปกวาประโยชนทส่ี งั คมไดรบั คลิปแฉทีเ่ ปดโปงความสัมพันธ คลิปสวนตัวทีห่ ลุดออกมาเผย
ในรอบป 2549-2550 การสือ่ สารไฮเทคทีต่ กเปนขาวฮือฮาแกม แพรสสู าธารณะ และคลิปแบล็คเมล กลายเปนประเด็นทีถ่ กู นำ
หวือหวา คือ การสนทนาออนไลน หรือทีเ่ รียกกันสัน้ ๆวา “แชท” เสนอตอสังคมบอยครัง้ ตลอดป 2549
(chat) การถายและเผยแพร “คลิปวิดโี อ” (video clip) โดย
เฉพาะทีม่ าแรงแซงโคงคือ โปรแกรมอินเตอรเน็ต “แคมฟร็อก” คลปิ แอบถาย คลปิ หลุด ชวงกลางปมขี า วการเผยแพรคลิปวิดโี อ
เหตุการณรมุ โทรมนักเรียนหญิง 2 คนโดยนักเรียนชาย 5 คน
(camfrog)
มีความยาวประมาณ 3 นาที ในจังหวัดแหงหนึง่ ของภาคกลาง11 ถัด
มาอีกไมถงึ เดือนก็ปรากฏขาวคลายคลึงกันโดยเปนการรุมโทรม
“แชท” ภัยออนไลนจรงิ หรอื ?
การสนทนาออนไลน หรือแชท แบงอยางกวางได 2 ประเภทคือ นักเรียนหญิงโดยเพื่อนนักเรียนชาย แลวมีการแอบถายคลิป
หองสนทนา (chatroom) ทีม่ อี ยูต ามเว็บไซตตา งๆ กับโปรแกรม วิดโี อไวและนำไปเผยแพรในเว็บไซตของโรงเรียน12 พอถึงปลายป
สนทนาสำเร็จรูปที่ติดตั้งไวในคอมพิวเตอรสวนบุคคลซึ่งมี ก็มขี า วนาสลดใจเมือ่ เด็กหญิงชัน้ ประถมศึกษาปท่ี 6 ถูกรุน พีอ่ ายุ
หลายโปรแกรม แตทฮ่ี ติ ทีส่ ดุ คือ โปรแกรมเอ็มเอสเอ็น (MSN 14 ป และ 17 ป ขมขืนและแอบถายคลิปวิดโี อไวในโทรศัพทมอื ถือ
Messenger)5 การสนทนาออนไลนเปดโอกาสใหผใู ชอนิ เตอร เพือ่ นำไปขายใหรา นรับโหลดคลิปยานสำเพ็ง13
เน็ตสงขอความถึงกันและกันไดแบบสดๆ รอนๆ เรียกวาวินาที
คลปิ แฉ-คลปิ เปดโปงความสัมพันธ สวนใหญเปนเรือ่ งของ
ตอวินาที จึงเปนทีน่ ยิ มคอนขางสูงในหมูผ ใู ชอนิ เตอรเน็ต
บุคคลทีม่ คี วามสัมพันธกนั ใกลชดิ เคยถายคลิปวิดโี อไวดเู ลน
ในเดือนพฤษภาคม 2549 ก็ปรากฏขาวช็อคสังคมไทยใหตอ ง สวนตัว แตตอ มาเมือ่ มีความขัดแยงจึงนำคลิปวิดโี อมา “แฉ”
หันมาสนใจการสนทนาออนไลน คือ เหตุการณครูสอนภาษา คือนำมาเปดเผยไมวาจะดวยเหตุผลที่ตองการตอรองผล
อังกฤษจากอุบลราชธานีถกู ฆาตาย และหัน่ ศพเปนสองทอนใส ประโยชน หรือตองการแกแคน หรือทำใหอบั อาย อาทิ “รวบมือ
กระเปาเดินทางขนาดใหญ ไปแยกทิง้ ตามพืน้ ทีต่ า งๆ ในกรุงเทพ แพรคลิปโป แบล็คเมลอดีตแฟน” ฝายชายผูก ระทำการยอม
มหานครเพือ่ ทำลายหลักฐาน ครูสาวคนนีร้ จู กั คนรายโดยการ รับวา ไดนำคลิปวีดโิ อออกไปเผยแพรตามเว็บไซตตา งๆ จริง
สนทนาผานโปรแกรมสนทนาออนไลน หลังจากนัน้ จึงนัดพบ เพราะโมโหทีถ่ กู บอกเลิก และตองการใหแฟนใหมของฝายหญิง
กันทีก่ รุงเทพฯ และตอมาถูกทำรายถึงชีวติ โดยคนในครอบครัว ไดรคู วามจริง14 และขาว “สีกาลุยแฉเอง! แคนถูกทอดทิง้ พระครู
ตางไมมใี ครรูจ กั คนรายคนนีม้ ากอน6 ความเหีย้ มโหดของคนราย แจงจับโดนแบล็คเมล” ซึง่ ฝายหญิงเปนผูว างแผนพาคนรักซึง่ เปน
ไมไดเปนจุดสนใจของสาธารณชนมากเทาความสงสัยทีผ่ คู นมีตอ พระระดับเจาอาวาสไปรวมหลับนอนทีร่ สี อรตแหงหนึง่ แลวใช
ครูผถู กู ทำรายวา เหตุใดเธอจึงกลาเดินทางมาพบคนแปลกหนา โทรศัพทมอื ถือถายคลิปวีดโิ อขณะมีเพศสัมพันธเก็บไวเปนหลัก
กระแสความคิดเห็นในเว็บบอรดตางๆ ถึงกับฟนธงวา เรือ่ งนีเ้ กิด ฐานมัดตัวเพือ่ ไมใหเจาอาวาสไปคบหญิงอืน่ และเมือ่ มีปากเสียง
ขึน้ เพราะผูห ญิงไมดี หวังไดแฟนฝรัง่ จึงเดินทางมาหาผูช ายทำ กันก็ไดนำคลิปวีดโิ อดังกลาวออกมาขมขู แตเจาอาวาสทำทา
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ไมสนใจโดยอางวารูจ กั คนใหญโตในจังหวัด ฝายหญิงจึงนำคลิป ออนไลน ผูเ ลนสามารถสนทนากันเปนกลุม และเห็นภาพได
วิดโี อดังกลาวมาเปดเผยตอสาธารณะจนเปนขาว15
พรอมๆ กัน ทีจ่ ริงโปรแกรมแคมฟร็อกเปดตัวมาได 2-3 ปแลว
มีการนำไปประยุกตใชงานกันหลากหลายรูปแบบ อาทิ ใชเปน
ปรากฏการณคลิปวิดโี อถูกผูกโยงกับเรือ่ งเพศของผูค นอยางมาก เครือ่ งมือในการประชุมวิดโี อคอนเฟอเรนซ การสนทนาของกลุม
โดยเฉพาะอยางยิ่งในแงของการเปนเครื่องมือเพื่อแสวงหา คนทีม่ คี วามสนใจในประเด็นเดียวกัน เปนตน สำหรับสังคมไทย
ประโยชนทางเพศหรือผลประโยชนอน่ื ไมวา จะเปนกรณีของการ นัน้ รูจ กั “แคมฟร็อก” ดวยน้ำเสียงและทาทีไมสบายใจในฐานะ
ละเมิดทางเพศแลวถายคลิปไวใชขม ขูผ เู สียหาย กรณีเกิดความ ของสือ่ โปหรือชองทางแสดงออกเรือ่ งเพศในทางลามกอนาจาร
สัมพันธซอ นแลวใชคลิปเปนเครือ่ งมือในการ “แฉ” กรณีทค่ี ลิป จากการเปดประเด็นผานหนังสือพิมพโดยเริม่ จากการเปดโปง
“หลุด” ไปอยูใ นมือของบุคคลอืน่ และถูกนำไปขยายผลเชิงการ แคมฟร็อกในฐานะชุมชนออนไลนของคนชอบโชว ชอบแสดง
ตลาดอยางในกรณีของรานรับซอมมือถือ เปนตน
ออกเรือ่ งเพศอยางเปดเผย จนเขาขัน้ ลามกอนาจาร อยางเชน
คลิปวิดโี อยังถูกใชเพือ่ ประโยชนของการขยายเครือขายทางสังคม
ของบุคคลดวย ดังผลการวิจยั เรือ่ ง “การสรางอัตลักษณในอัลบัม้
ภาพออนไลน” ทีว่ เิ คราะหขอ มูลอัลบัม้ ภาพออนไลนจำนวน 200
อัลบัม้ ในเว็บไซต 3 แหงทีม่ จี ำนวนผูใ ชบริการและรูปภาพอยูเ ปน
จำนวนมาก ไดบทสรุปทีน่ า สนใจวา การทีอ่ ลั บัม้ ภาพออนไลน
อนุญาตใหมกี ารตัง้ ชือ่ การคัดเลือกเพลง การสรางภาพแทนตน
หรือ การคัดเลือกตัวละคร การแตงตัวใหตวั ละคร และการเลือก
ฉากตางๆไดอยางอิสระ เปนการเปดโอกาสใหเจาของอัลบัม้ ภาพ
ออนไลนแสดงถึงตัวตนทีแ่ ทจริงของตนเอง ภาพทีโ่ ชวสว นใหญ
เลือกเฉพาะภาพทีด่ ดู ี มีการตกแตงภาพกอนนำภาพเขาสูอ ลั บัม้
ภาพออนไลน และใชเทคนิคตางๆ ทีด่ งึ ดูดใจคนดู เจาของอัลบัม้
ภาพออนไลนมกั ขอคะแนนโหวตใหกบั อัลบัม้ ภาพของตน ซึง่
คะแนนโหวตจะเปนตัววัดการยอมรับจากชุมชนแหงนี้ และยัง
เปนเครือ่ งมือเพือ่ สรางความสัมพันธกบั ผูอ น่ื ไมวา จะเปนการ
หาเพือ่ น หรือหาคูด ว ย16
ธุรกจิ ขายคลปิ วดิ โี อเตบิ โตไมหยุดยัง้ มีการสำรวจพบวา แหลง
ขายคลิปวิดโี อมีอยู 3 แหลงใหญ คือ การขายหรือเผยแพรผา น
เว็บไซต ซึง่ คาดประมาณวามีอยูห ลายรอยเว็บไซต มีทง้ั ทีใ่ ห
โหลดฟรีและตองชำระคาบริการกอนการโหลด โดยความถูกแพงนัน้ ขึน้ อยูก บั ประเภทและความยาวของคลิปเปนหลัก แหลง
ที่สองคือรานจำหนายโทรศัพทมือถือ ซึ่งขายวิดีโอคลิปเปน
บริการเสริมเพือ่ ดึงดูดใหลกู คาทำการติดตัง้ โปรแกรมอืน่ ๆ เชน
โปรแกรมสำหรับดูหนังฟงเพลง โปรแกรมสำหรับดูภาพถาย
ซึง่ ราคาคลิปจะอยูท ป่ี ระมาณ 100 บาท ตอ 5 เรือ่ ง และแหลง
สุดทายคือ รานจำหนายวีซดี หี รือซีดคี ลิป ซึง่ ขายแผนละ 100200 บาท โดยในหนึง่ แผนจะมีคลิปอยูห ลายสิบเรือ่ ง17
ใครเปนคนดูคลปิ ในขณะทีส่ งั คมในโลกออนไลนมกี ารเปด
เว็บไซตทเ่ี กีย่ วของกับการโชว และแลกเปลีย่ นคลิปวีดโี ออยาง
เปนล่ำเปนสัน สวนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนนี้ไดกลายเปน
เรือ่ งของธุรกิจและเปนปจจัยสำคัญทีท่ ำใหตลาดคลิปวีดโี อเฟอ ง
ฟูมาก ในอีกมุมหนึง่ ผูค นจำนวนมากเขาถึงและใชชวี ติ ในโลก
เสมือนจริงจนกลายเปนชุมชนออนไลน มีการสรางพืน้ ทีข่ องตัว
เองในชุมชนออนไลน เชน ไดอารีอ่ อนไลน อัลบัม้ รูปออนไลน
เพือ่ นำเสนอภาพตัวแทนของตนเอง และทีน่ า สนใจคือสวนใหญ
นัน้ นิยมเสนอวิถที างเพศของตนเองอยางเปดเผย ขณะเดียวกัน
ก็ตดิ ตามเสพขอมูลของคนอืน่ อยางกระหายใครรู ซึง่ นาจะเปน
ปฏิกริ ยิ าสะทอนกลับของสิง่ ทีถ่ กู สังคมและอำนาจของรัฐปกปด
ปดกัน้ มานาน เมือ่ มีชอ งทางใหแสดงออกอยางเสรีจงึ กลายเปน
ปรากฏการณอยางทีส่ งั คมไดรบั รู

“วัยรุน เมืองขอนแกน ฮิตเลน “CAMFROG” แชทไลนสด ทีท่ ำ
เหมือนสถานีวทิ ยุกลายๆ แตมดี เี จพรอมทำทายัว่ ยวนอารมณ
วันดีคนื ดีโชวสดถายทอดทางเว็บใหชมดวย วัยรุน บางรายโดด
เรียนเลน ตำรวจเผย ไมรจู ะเอาผิดอยางไร เพราะไมเขาขาย
แตเปนเพียงทีร่ วมของกลุม คนผิดปกติทางจิตเทานัน้ ”18
“ระบาดทางเน็ตจี้ไอซีทีชวยดูแล เสี่ยรานเน็ตรองกระทรวง
วัฒนธรรม โปรแกรม “แคมฟร็อก” โชวลามกเกลือ่ น ติดตัง้ ทัง้
ในบานและรานอินเตอรเน็ต ระบุเปนโปรแกรมในการสือ่ สาร
ระหวางบุคคล แบงเปนหองสนทนาจำนวนมากทั้งไทยและ
ตางประเทศ โดยหองสนทนาสุดฮิตคือ หองทีม่ กี ารโชวอนาจาร
ทัง้ เปดหนังโป โชวแกผา เตนทาทางยัว่ ยวน จนไปถึงการรวมเพศ
แค 2-3 เดือน ทีผ่ า นมา มีผใู ชบริการทีส่ มัครเปนสมาชิกนับ
แสนราย รองใหไอซีทเี ขามาตรวจสอบหาตนตอ เพือ่ ติดตามจับ
กุม พรอมทัง้ ปดหรือบล็อกโปรแกรมดังกลาวโดยเร็วทีส่ ดุ ”19
“ตะลึง!! คนไทยเลนเว็บ ‘แคมฟร็อก’ มากเปนอันดับ 3 ของโลก
รองจากอเมริกาและจีน นายกสมาคมผูด แู ลเว็บไทยชงปญหา
ใหกรรมาธิการฯ รับทราบ เรงผลักดันราง พ.ร.บ.วาดวยการ
กระทำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอรออกมาใช ดาน ส.ธุรกิจอินเตอร
เน็ตออกโรงตานโชวลามกใน “แคมฟร็อก” จีไ้ อซีทปี ด โปรแกรม
โดยเร็วทีส่ ดุ ”20

อะไรคอื “แคมฟร็อก””

แคมฟร็อก เปนซอฟตแวรของบริษทั แคมแชร (Camshare) ที่
สามารถใหผูใชแลกเปลี่ยนภาพจากเว็บแคมและเสียงผาน
ทางอินเทอรเน็ต จึงนำไปใชในการประชุมออนไลนไดหลายคน
พรอมกัน แคมฟร็อกแตกตางจากโปรแกรมทั่วไปโดยผูใช
สามารถใชโปรแกรมบนเซิรฟเวอรของตัวเองได ปจจุบัน
แคมฟร็อกมีการพูดคุย แลกเปลีย่ นความคิด และการแสดงวีดโี อ
หลายอยางรวมถึงเรือ่ งการทองเทีย่ ว กีฬา ภาษา วัฒนธรรม
เลนเกมตอบปญหาออนไลน ซึง่ ก็รวมเรือ่ งทางเพศ หรือการรวม
เพศออนไลน

แคมฟร็อก มีการใชงานแบงออกเปนหอง โดยแตละหองแบง
ตามหัวขอในการสนทนา เชน หองสำหรับสำหรับฝกภาษา
พูดคุยภาษาอังกฤษ ภาษาอิตาลี ภาษาเยอรมัน รวมไปถึง
ภาษามือสำหรับคนพิการทีม่ กี ารเปดไวใหคนพิการสามารถคุย
ออนไลนหลายหอง นอกจากนีย้ งั มีหอ งสำหรับพูดคุยเรือ่ งเพลง
หรือเลาเรือ่ งผี แตการใชงานสวนใหญในแคมฟร็อกเปนการใช
เพือ่ ดูและแสดงลามกทางอินเตอรเน็ต คนไทยเปนกลุม ผูใ ช
บริการโปรแกรมแคมฟร็อกมากเปนอันดับที่ 3 ของโลก โดย
แคมฟร็อก: พื้นที่สีเทาของสิทธิสวนบุคคลกับการ สวนหนึง่ ใชเพือ่ รับชมการแสดงลามกอนาจารทางอินเตอรเน็ต
ละเมดิ ตอสังคม
หรือไมกแ็ สดงลามกเสียเอง (แหลงขอมูล: วิกพิ เี ดีย สารานุกรมเสรี
“แคมฟร็อก” เปนชือ่ โปรแกรมคอมพิวเตอรใชสำหรับสนทนา http://th.wikipedia.org/wiki/Camfrog)
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ปฏกิ ริ ยิ าของฝายตางๆในสังคม

ตลอดป 2549 เชือ่ มตอกับป 2550 การเคลือ่ นไหวของหนวยงานตอ
ปรากฏการณอนั เนือ่ งมาจากการสือ่ สารไฮเทค ลวนตอบโตใน
เชิงลบ และมุง ใชอำนาจรัฐเขาควบคุมหรือแมแตกำจัดเทคโนโลยี
การสือ่ สารทีถ่ กู มองวาเปนปญหา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สารระบุวา จะดำเนินการปดเว็บไซตทข่ี ายคลิปวิดโี อ
โปทนั ทีทพ่ี บ แตกฎหมายไมสามารถดำเนินการกับผูก ระทำผิด
ไดอยางทันทวงที จึงแนะนำใหพอ แมดแู ลการใชอนิ เทอรเน็ตของ
ลูกหลาน โดยใสโปรแกรมปองกันทีเ่ รียกวา HOUSE KEEPER
เพือ่ บล็อกไมใหเด็กๆ เขาไปดูเว็บทีไ่ มเหมาะสม และไดผลักดัน
กฎหมายการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรเพื่อแกปญหา
ดังกลาว โดย พ.ร.บ.ฉบับนีก้ ำลังจะผานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ
และจะมีผลบังคับใชในเร็วๆ นี”้ 21

ระเบียบของรัฐครอบคลุมไมถงึ ไมทนั สมัยพอ อยางไรก็ตาม
ขณะนี้ไดมีราง พ.ร.บ.วาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร กำลังอยูใ นชวงของการพิจารณาแปรญัตติของคณะ
กรรมาธิการฯ ถือเปนจังหวะทีด่ ที จ่ี ะชวยผลักดันกฎหมายการใช
อินเตอรเน็ตออกมาและมีโทษรุนแรง” 25

ตอประเด็นนี้ นายศิรพิ งษ วิทยวิโรจน นักเขียนผูเ ชีย่ วชาญดาน
อินเตอรเน็ต เขียนถึงสถานการณลา สุดเกีย่ วกับแคมฟร็อกของ
ไทยเมือ่ กลางเดือนกุมภาพันธ 2550 วา หองทีม่ โี ชวลามกหาย
ไปหมดแลว เหลือแตหอ งสนทนากันปกติ โดยหากหองสนทนาใด
มีผไู มปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑผดู แู ลหองก็จะ “ดีด” คนนัน้ ออกไป
และสรุปใหขอคิดเรื่องการจัดการบนพื้นที่ออนไลนวา การ
กำกับดูแลทีด่ ที ส่ี ดุ ในสังคมอินเตอรเน็ตก็เหมือนสังคมอืน่ ๆ คือ
สมาชิกตองดูแลกวดขันกันเอง การใชอำนาจปดกัน้ ไมนา จะ
อยางไรก็ดี กองบังคับปราบปรามการกระทำผิดตอเด็ก เยาวชน เกิดประโยชนอะไร
และสตรี สำนักงานตำรวจแหงชาติ ชีว้ า กฎหมายทีใ่ ชอยูใ น
่ี น
 เหตุ
ปจจุบนั ก็สามารถนำมาใชเปรียบเทียบเพือ่ เอาผิดแกผทู จ่ี ำหนาย ภัยออนไลนตอ งแกทต
ในปรากฏการณ
ก
ารใช
เ
ทคโนโลยี
เพือ่ แสวงหาขอมูล หรือแสดง
หรือเผยแพรคลิปโปได เพราะผูท เ่ี ผยแพรภาพลามกอนาจารนัน้
มีความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา 287 หากตำรวจพบเห็น ออกเรือ่ งเพศนี้ สิง่ ทีห่ นวยงานและสือ่ มวลชนยังทำนอย ก็คอื
ก็สามารถจับกุมไดทันทีโดยไมตองมีผูเสียหายมาแจงความ การยืนอยูเคียงขางเด็กและเยาวชนที่อยูในหองสนทนาตางๆ
ดังนัน้ ไมวา จะเปนการเผยแพรผา นเว็บไซต โหลดลงโทรศัพทมอื พรอมบอกใหรูถึงความเกี่ยวเนื่องและความเปนไปไดของ
ถือใหลกู คา หรือแมกระทัง่ สงตอไปใหเพือ่ นดู จะถือวามีความ กระบวนการธุรกิจภาพโป เปลือย เพือ่ ใหผเู ลนมองเห็นอยาง
ผิดทัง้ นัน้ โดยมีโทษจำคุกถึง 3 ป หรือปรับไมเกิน 6 พันบาท รอบดานและรูเ ทาทัน
หรือทัง้ จำทัง้ ปรับ และหากมีขอ ความทีท่ ำใหบคุ คลในภาพเสือ่ ม
ทัง้ หมดนีเ้ ปนปรากฏการณทเ่ี กีย่ วของกับคนทีเ่ ขามาใชชวี ติ ใน
เสียติดอยูใ นคลิปดวยก็มโี ทษหนักขึน้ ดวย22
สังคมเสมือนจริง ดวยความรูส กึ วาเต็มไปดวยเสรีภาพในการ
การไลบผ้ี เู ลน หนทางทีเ่ หนอ่ื ยเปลา เพราะกฎหมาย แสดงออกและการแสวงหาขอมูลใหมๆ โดยเฉพาะกับเรื่องที่
ถูกสังคมจริงปดกัน้ ตลอดมาอยางเรือ่ งเพศ และเกีย่ วของกับธุรกิจ
ตามไมทน
ั สถานการณ
ในขณะทีส่ มาคมธุรกิจอินเตอรเน็ทแสดงจุดยืนอยางเดนชัดวา ทีไ่ ดกำไรจากการใชสทิ ธิเสรีภาพของผูค นเหลานี้ ดังนัน้ ปฏิกริ ยิ า
ไมเห็นดวยกับการใชโปรแกรมแคมฟรอกเพือ่ โชวเรือ่ งเพศ และ ตอบโตทม่ี งุ ประนามผูค นในโลกเสมือนจริงวามีพฤติกรรมเบีย่ ง
ประนามรานบริการอินเตอรเน็ทที่มีโปรแกรมนี้ไวบริการลูก เบนจากบรรทัดฐานเรือ่ งเพศของสังคมจริง และพยายามเขาไป
คา สํานักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ จัดระเบียบชีวิตเสมือนจริงจึงเปนมุมมองและปฏิกิริยาที่ยังไม
(ดีเอสไอ) ก็ออกมาระบุวา จะดําเนินคดีกบั กลุม หญิงสาวทีโ่ ชว ครอบคลุมทัง้ หมดของวิถชี วี ติ ออนไลน ไมวา จะเปนอินเตอรเน็ต
เรือนรางผานโปรแกรมแคมฟร็อกประมาณ 10 คน สวนใหญเปน หรือโทรศัพทมือถือ ขณะที่ระบบธุรกิจที่เปนปจจัยชี้นำและ
นักธุรกิจและพนักงานประจำสำนักงานตางๆ โดยดีเอสไอจะเปน ขับเคลือ่ นการแพรขยายและบอยครัง้ ยังละเมิดสิทธิสว นบุคคล
เจาทุกขในการดําเนินคดีกับบุคคลดังกลาวเอง เพราะถือวา ดวยนัน้ ยังถูกมองขามไป
บุคคลดังกลาวสรางความเสียหายแกรฐั 23
อยางไรก็ตาม ก็เกิดทาทีใหมทไ่ี มเนนการปดกัน้ เปนหลัก ปรากฏ
กระทรวงวัฒนธรรมก็มีทาทีในทำนองเดียวกัน โดยนางสาว ขึน้ ในมหกรรมอินเตอรเน็ตปลอดภัยและสรางสรรค 2550 ที่
ลัดดา ตั้งสุภาชัย ผูอำนวยการศูนยเฝาระวังทางวัฒนธรรม อุทยานการเรียนรู เมือ่ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2550 โดยมีขอ เสนอ
กระทรวงวัฒนธรรม ระบุวา มีการติดตามเรือ่ งนีม้ า 2-3 เดือนแลว โรดแมพเพือ่ ปองกันเยาวชนตกเปนเหยือ่ ภัยออนไลนประกอบ
เพราะมีผปู กครองและเครือขายเฝาระวังฯ ทีเ่ ปนเยาวชนและราน ดวย 4 ยุทธศาสตร คือ ขจัดราย หมายถึง การใชกระบวนการ
อินเตอรเน็ต ไดแจงขาวเขามา ขณะนีร้ วบรวมขอมูลหลักฐาน ทางกฎหมายเขาควบคุมลงโทษ ขยายดี หมายถึง สนับสนุนการ
ของผูที่เปดบริการและผูใชไดครบแลว เรื่องนี้ปลอยไปไมได ใชอนิ เตอรเน็ตเพือ่ การเรียนรูอ ยางสรางสรรค สรางภูมคิ มุ กัน
เพราะเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศและดำเนินการโดยคนไทย คือ รณรงคใหเด็กและผูป กครองรูเ ทาทันภัยในอินเตอรเน็ต และ
มีเซิรฟ เวอรอยูใ นประเทศไทย ตองใหตำรวจเขาไปตรวจสอบ พัฒนาระบบ โดยตองมีการสนับสนุนทางการเงินและเครือขาย27
โดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 287
ที่ระบุไววา หามมิใหมีการเผยแพรภาพลามกอนาจารตอที่ ไมวา เราจะชอบหรือไมกต็ าม โลกออนไลนไดเขามาแวดลอมชีวติ
สาธารณะ ซึง่ ผูก ระทำผิดมีโทษจำคุกไมเกิน 3 ป และปรับไมเกิน ของผูค นอยางไมแบงแยกวาใครใชและใครไมใช สำหรับบุคคล
6,000 บาท แตกถ็ อื วาเปนโทษทีน่ อ ยมากจึงมีการฝาฝนหรือ ในสังคม ทักษะการใชชวี ติ ในโลกออนไลนแบบทีต่ วั เองปลอดภัย
และในขณะเดียวกันก็ไมทำรายผูอ น่ื จึงเปนสิง่ จำเปนของการ
ลักลอบกระทำผิดตลอดเวลา24
ดำรงชีวติ ในทามกลางความกาวหนาทางเทคโนโลยีการสือ่ สาร
ปญหาของกฎหมายทีไ่ ลไมทนั กับความกาวหนาทางเทคโนโลยี และสำหรับสังคมออนไลน การจัดระเบียบระบบธุรกิจออนไลน
เปนประเด็นทีม่ ผี สู ะทอนออกมาบอยครัง้ นายปรเมศวร มินศิริ กำหนดกติกาทีย่ ตุ ธิ รรม และควบคุมอาชญากรรมรูปแบบใหมท่ี
ผูจ ดั การโครงการอินเตอรเน็ตสีขาวเพือ่ เยาวชน ระบุวา “เรือ่ งนี้ มีการใชเทคโนโลยีการสือ่ สารเปนเครือ่ งมือนับเปนเรือ่ งสำคัญ
เป น ป ญ หาของเทคโนโลยี ท ี ่ ล ้ ำ สมั ย แต ก ฎหมายและ จำเปน และเรงดวนอยางยิง่
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‘ประกาศขอเท็จจรงิ ทางการแพทย’:
การปะทะกันระหวางสทิ ธขิ องแพทย
กับสิทธิผูปวย
นอกจากสถานการณการฟองรองคดีอาญาตอแพทย จะทวี
ความรุนแรงขึ้นเปนลำดับแลว ในรอบป 2549 ตอเนื่อง
ถึงป 2550 ‘แพทยสภา’ สภาวิชาชีพสำคัญที่สุดของแพทย
ในเมืองไทย ไดมีการเคลื่อนไหวออกประกาศแพทยสภา
เรื่องขอเท็จจริงทางการแพทย และการแกไขขอบังคับ
แพทยสภา ป 2525 ประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
ปลายป 2549 ที่ถือเปนกฎหมายที่แพทยทุกคนตองปฏิบัติ
ตาม ถือเปนการโยนเผือกรอน และกระตุกใหสังคมไทย
ตองหันกลับมาพจิ ารณาความสัมพันธระหวางคนไขกบั หมอ
อยางจริงจังอีกครั้งหนึ่ง
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‘ขอเท็จจรงิ ทางการแพทย’ ของแพทยสภา

2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549

2531
2532
2533
2534

ดวนและเปนอันตรายตอชีวติ โดยตองใหคำแนะนำหรือสงตอผู
‘แพทยสภา’ ไดออกประกาศแพทยสภา ที่ 46/2549 เรือ่ งขอ ปวยตามความเหมาะสม’
เท็จจริงทางการแพทย ลงนามโดยนายแพทยสมศักดิ์ โลหเ ลขา
โดยเนือ้ ความสำคัญ ทีม่ กี ารวิพากษวจิ ารณกนั อยางกวางขวาง
นายกแพทยสภา มีเนือ้ หาใจความระบุวา
ก็คอื ขอ 5 ในประกาศฉบับดังกลาวเปนการเปดชองใหแพทย
ิ อัน
‘เพื่อใหการดำเนินการทางการแพทยเปนไปอยางเหมาะสม สามารถปฏเิ สธการรักษาผูป ว ยทีไ่ มอยูใ นสภาวะฉุกเฉน
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 21(3) แหงพระราชบัญญัติ จำเปนเรงดวน และเปนอันตรายตอชีวติ ได
วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 คณะกรรมการแพทยสภา ใน
การประชุมครัง้ ที่ 11/2549 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2549 จึงมี มุมทีม่ องตางกันระหวางสทิ ธขิ องแพทยกบั สทิ ธผิ ปู ว ย
มติใหออกประกาศแพทยสภา เรื่องขอเท็จจริงทางการแพทย หลังประกาศฉบับดังกลาวถูกเผยแพรตอ สาธารณชน ปฏิกริ ยิ า
จากฝายตางๆในสังคมไดออกมาเคลือ่ นไหวกันอยางคึกคัก มี
ดังตอไปนี้
การมองกันวาประกาศแพทยสภาฉบับนี้ ออกมาเพือ่ คุม ครอง
ขอ 1 ‘การแพทย’ ในทีน่ ้ี หมายถึง การแพทยแผนปจจุบนั ‘หมอ’ ไมใหถกู ฟองดำเนินคดีจากการรักษาคนไข
ซึง่ คือการแพทยทไ่ี ดรบั การพิสจู นแลวทางวิทยาศาสตรวา มี
ดังเห็นไดจากจำนวนตัวเลขของเรื่องรองเรียนจากประชาชน
ประโยชน
ขอ 2 การแพทยยงั ไมสามารถใหการวินจิ ฉัย ปองกัน และ/ ทีเ่ ขาสูก ารพิจารณาของแพทยสภาระหวาง พ.ศ. 2531 – 2549
หรือบำบัดใหหายไดทกุ โรคหรือทุกสภาวะ บางครัง้ อาจทำ (ดูแผนภูม)ิ ตองยอมรับวามีแนวโนมสูงขึน้ ตลอด โดยจำนวนเรือ่ ง
ไดเพียงบรรเทาอาการหรือประคับประคอง เทานัน้ ยิง่ กวานัน้ ทีพ่ งุ ทะลุหลัก 200 เริม่ ตัง้ แต พ.ศ. 2543 โดยป 2548 มีเรือ่ ง
เขาสูก ารพิจารณาสูงสุดถึงเกือบ 300 เรือ่ ง ซึง่ ก็เปนปแรกเริม่
บางโรคยังมิอาจใหการวินจิ ฉัยไดในระยะเริม่ แรก
ขอ 3 ในกระบวนการดำเนินการทางการแพทย อาจเกิด ที่แพทยสภาพิจารณาที่จะประกาศขอเท็จจริงทางการแพทย
สภาวะอันไมพงึ ประสงคได แมผปู ระกอบวิชาชีพเวชกรรมจะ ขณะทีส่ ถิตคิ ดีฟอ งรองเอาผิดทางอาญาตอแพทยกท็ วีจำนวน
ใชความระมัดระวังอยางเพียงพอแลวก็ตาม ซึ่งถือวาเปน เพิม่ มากขึน้ เปนลำดับดวยเชนกัน
เหตุสดุ วิสยั
ขอ 4 ผูป ระกอบวิชาชีพเวชกรรมยอมใชดลุ ยพินจิ ในการเลือก
กระบวนการดำเนินการทางการแพทย รวมทัง้ การปรึกษา
แผนภูมิแสดงจำนวนเรื่องที่ถูกรองเรียนที่เขาสูการพิจารณา
หรือสงตอโดยคำนึงถึงสิทธิและประโยชนโดยรวมของผูป ว ย
ของแพทยสภา ป พ.ศ. 2531- 2549
ขอ 5 เพือ่ ประโยชนตอ ตัวผูป ว ยเอง ผูป ระกอบวิชาชีพเวชกรรม เรื่อง
294
อาจปฏิเสธการรักษาผูปวยที่ไมอยูในสภาวะฉุกเฉิน อัน 300
289
287
276
257
จำเปนเรงดวนและเปนอันตรายตอชีวติ โดยตองใหคำแนะ 250
251
222
นำหรือสงตอผูป ว ยตามความเหมาะสม
200
ขอ 6 ผูป ระกอบวิชาชีพเวชกรรมทีป่ ฏิบตั หิ นาทีต่ ามมาตรฐาน
173
และจริยธรรมวิชาชีพยอมมีสทิ ธิและไดรบั ความคุม ครองทีจ่ ะ 150
105
ไมถกู กลาวหาโดยไมเปนธรรม
100
89
68
65
64
ขอ 7 ภาระงาน ขอจำกัดของสถานพยาบาล ความพรอม
57
55 59
52
ทางรางกาย จิตใจและสภาพแวดลอมของผูป ระกอบวิชาชีพ 50
27
33
เวชกรรม ยอมมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ 0
อายุ
ดำเนินการทางการแพทย
ขอ 8 การปกปดขอมูลดานสุขภาพและขอเท็จจริงตางๆ ทาง
ที่มา : สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การแพทยของผูป ว ยตอผูป ระกอบวิชาชีพเวชกรรมทีท่ ำการ
วินจิ ฉัยและรักษา ยอมมีผลเสียตอการวินจิ ฉัยและการรักษา
ขอ 9 การไมปฏิบตั ติ วั ตามคำแนะนำของผูป ระกอบวิชาชีพ
เวชกรรม หรือบุคลากรทางการแพทย ยอมมีผลเสียตอการ นายแพทยพนิ จิ กุลละวณิชย เลขาธิการแพทยสภา ใหสมั ภาษณวา
หากมองอยางเปนธรรม จะเห็นวา การออกประกาศดังกลาว
รักษาและการพยากรณโรค1
เปนไปเพื่อคุมครองความปลอดภัยของผูปวยมากกวาที่จะ
แมประกาศแพทยสภา ฉบับนี้ จะมีการปรับแกขอ ความจาก (ราง) คุม ครองหมอ เพราะบางครัง้ แพทยไมสามารถทีจ่ ะใหการตรวจ
ประกาศขอเท็จจริงเมือ่ ป 2548 อยูบ า ง โดยปรับลดจาก 10 รักษาไดทกุ โรคหากไมใชผเู ชีย่ วชาญเฉพาะโรคนัน้ ๆ2
ขอ เหลือเพียง 9 ขอ แตกย็ งั มีประเด็นทีเ่ ปนขอถกเถียงและถูก
วิพากษวจิ ารณจากสังคม ทีร่ นุ แรงทีส่ ดุ เห็นจะเปน ประกาศขอ ขณะที่นายกแพทยสภายืนยันวา การดำเนินการเพื่อผลักดัน
ประกาศแพทยสภา เรื่องขอเท็จจริงทางการแพทยนี้ มีการ
5 ทีร่ ะบุวา
ดำเนินการมานานถึง 4 ปแลว ไมใชเพิง่ มาเริม่ ดำเนินการ3
‘เพือ่ ประโยชนตอ ตัวผูป ว ยเอง ผูป ระกอบวิชาชีพเวชกรรมอาจ
ปฏิเสธการรักษาผูป ว ยทีไ่ มอยูใ นสภาวะฉุกเฉิน อันจำเปนเรง
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กอนหนานีแ้ พทยสภา ไดเคยนำเสนอ ‘รางประกาศขอเท็จจรงิ
ทางการแพทย’ (ประกาศฉบับที่ 46/2549) ทีถ่ อื ไดวา เปนครัง้
แรกของวงการแพทยแผนปจจุบันของประเทศไทย ที่จะมีการ
ประกาศตอสาธารณะวาสมาชิกของแพทยสภา (ซึ่งหมายถึง
แพทยทกุ คนในประเทศไทย) จะเลือกตรวจหรือไมตรวจรักษาคน
ไขกไ็ ด หากเปนกรณีทไ่ี มฉกุ เฉิน เพือ่ ประโยชนตอ ตัวผูป ว ยเอง
หรือในอีกดานหนึง่ อาจมองไดวา เพือ่ เปนการปกปองแพทยจาก
การถูกฟองหรือดำเนินคดีนน่ั เอง

และความคิดเห็นจากฝายตางๆ เพือ่ นำไปประกอบการไตรตรอง
พิจารณาทบทวนการออกประกาศดวยวิจารณญาณทีเ่ หมาะสม
เพือ่ ใหเกิดประโยชนสงู สุดแกประชาชน6

ขณะที่ตัวแทนเครือขายผูเสียหายทางการแพทย นำโดย
นางปรียนันท ลอเสริมวัฒนา ไดออกมาตอบโตการออกประกาศ
ดังกลาวของแพทยสภาอยางรุนแรงวา แมคำประกาศดังกลาวมี
เนือ้ หาเปนขอเท็จจริง แตแพทยสภามีพฤติการณทไ่ี มนา เชือ่ ถือ
ทำใหประชาชนกังขา ทีผ่ า นมาไมไดเปนทีพ่ ง่ึ ของประชาชน รอง
อาจกลาวไดวา การออกประกาศดังกลาว เปนการประกาศสิทธิ เรียนไปก็ไมรบั พิจารณา แตเมือ่ นำเรือ่ งเขาสูช น้ั ศาล ปรากฏวา
ผูป ว ย ฉบับที่ 2 ทีม่ สี ทิ ธิของแพทยรวมอยูด ว ย เพือ่ สรางความ ศาลกลับตัดสินใหผปู ว ยชนะหลายคดี7
เขาใจระหวางแพทยกบั ประชาชน4 นายแพทยสมศักดิ์ โลหเ ลขา
นายกแพทยสภา เคยใหสมั ภาษณเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ ทางสถานี รวมถึงการใหสมั ภาษณของนายแพทยประดิษฐ เจริญไทยทวี
วิทยุจฬุ าฯ เมือ่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2549 มีใจความตอนหนึง่ วา5 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที่ระบุวา เคยเปนกรรมการ
ตรวจสอบจริยธรรมแพทยมากอน ขอพูดโดยไมลำเอียงวาขณะนี้
ตัง้ แตมกี ารประกาศเรือ่ งสิทธิผปู ว ยในป พ.ศ. 2541 ไดมกี าร แพทยไดมงุ ไปทางพาณิชยมากเกินไป มีประชาชนรองเรียน เนือ่ ง
ประชาสัมพันธกนั อยางกวางขวางใหประชาชนทราบถึงสิทธิของ จากไดรบั ความเสียหายทางการแพทย สัปดาหหนึง่ 3-4 ราย
ตน แตลมื กลาวถึงหนาทีข่ องผูป ว ยทีจ่ ะตองปฏบิ ตั ติ อ แพทย ทีน่ า สะเทือนใจ กรณีพระสงฆ 70 ป ขึน้ รถไฟแลวรถเลีย้ วโคง
รวมทัง้ สทิ ธขิ องแพทย ความจริงเปนประกาศทีม่ องดานเดียว เรา ลมกระแทกกระดูกหักทะลุออกมา ไปขอรับการรักษาที่
ขาดการใหความรูแ กผปู ว ยอยางเพียงพอ ประชาชนยังขาดความรู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลตาคลี
ความเขาใจรวมในขอเท็จจริงเกีย่ วกับการแพทยอยางมาก ทำให จังหวัดนครสวรรค และโรงพยาบาลตำรวจ แตปรากฏวาไมมี
เกิดการฟองรองเพิม่ ขึน้ อยางไรเหตุผล เมือ่ แพทยอธิบายหลังจาก แพทยเอาใจใส ใหแตยามาใสแผลซึง่ ยาว 4 นิว้ เรือ่ งไมนา เชือ่
เกิดปญหาแลว ผูป ว ยก็คดิ วาแพทยแกตวั ไมยอมรับฟงเหตุผล เชนนีก้ เ็ กิดขึน้ และกรรมการสิทธิฯ กำลังสอบสวนอยู นอกจาก
ถึงแมวาสวนใหญแพทยไมผิด แตแพทยนั้นก็หมดกำลังใจ นีเ้ วลาแพทยสภาไดรบั เรือ่ งรองเรียนก็ไมคอ ยเชิญฝายเสียหาย
จิตใจทอแท ที่อุตสาหทำดีแลวยังโดนกลาวหา ถาเรื่องไปถึง มาใหขอ เท็จจริง คิดวาแพทยสภาตองปรับปรุง ราชวิทยาลัยและ
ศาลก็จะทำใหแพทยเสียเวลาและเสียคาทนาย
โรงเรียนแพทยตา งๆ ตองสอนเรือ่ งจริยธรรม คุณธรรม ความเห็น
อกเห็นใจเพือ่ นมนุษยกนั มากกวานี8้
สวนผูป ว ยทีฟ่ อ งรองแพทยสว นใหญมกั จะลมจม เพราะไมมเี วลา
ไปทำมาหากิน มัวแตมานัง่ คิดเรือ่ งฟองรองในสิง่ ทีต่ นเองก็ไม นอกจากนีย้ งั มีความเคลือ่ นไหว จากมูลนิธเิ พือ่ ผูบ ริโภค โดย
คอยรู เสียเงินคาทนายจนหมดตัว เสียเวลาไปหลายปกวาคดีจะ นางสาวสารี อองสมหวัง ระบุวา จะนำเรือ่ งดังกลาวฟองตอศาล
สิน้ สุด ผูป ว ยทีต่ ายไปแลวก็ไมไดฟน ขึน้ มา กรรมการแพทยสภาจึง ปกครอง เพือ่ ใหเพิกถอนประกาศของแพทยสภา เชนเดียวกับ นาย
ไดรา งขอเท็จจริงทางการแพทยขน้ึ เสนอตอกรรมการแพทยสภา แพทยนริ นั ดร พิทกั ษวชั ระ อดีตวุฒสิ มาชิกจังหวัดอุบลราชธานี
เพือ่ ประกาศใหประชาชนทราบ คูไ ปกับสิทธิผปู ว ย ประชาชนจะ ที่ใหความเห็นวา การออกประกาศของแพทยสภาทำใหวง
ไดมคี วามรูค วามเขาใจดีขน้ึ แพทยสภาไดตง้ั กรรมการเฉพาะกิจ การแพทยเสือ่ ม เปนการเขียนกฎมุง ปดความรับผิดชอบ9
มาพิจารณาเรือ่ งนี้ เพือ่ เสนอใหสมาชิกแพทยสภารับรองตอไป

การแกไขประกาศขอเท็จจรงิ ทางการแพทยลา สุด

แมจะมีความเห็นขัดแยงจากฝายตางๆ รวมไปถึงการเรียกรองให
แพทยสภา ยกเลิกประกาศดังกลาวเสีย แตทา ทีของแพทยสภา
กลับยังคงยืนยันเจตนารมณในการออกประกาศแพทยสภา ที่
46/2549 เรือ่ ง ขอเท็จจริงทางการแพทย วาเปนการคุม ครองทัง้
ผูป ว ยและแพทย มิใชเพือ่ คุม ครองแพทยแตเพียงฝายเดียว

ขณะทีป่ ญ
 หาความขัดแยง ในเรือ่ งของการออกประกาศแพทย
สภา เรือ่ งขอเท็จจริงทางการแพทย ยังไมยตุ ิ ใหหลังเพียง 1
วัน หลังการออกประกาศดังกลาว แพทยสภาไดมีการแกไข
‘ขอบังคับแพทยสภา’ วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวช
กรรม พ.ศ.2549’ มีผลบังคับใชเมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม 2549

นายแพทยอำพล จินดาวัฒนะ เลขานุการคณะกรรมาธิการ
การสาธารณสุข สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ หงชาติ บอกวา ทีป่ ระชุมกมธ.
สาธารณสุข ไดพจิ ารณาประกาศแพทยสภา เรือ่ งขอเท็จจริงทาง
การแพทย โดยคณะกรรมาธิการฯ มีความหวงใยประเด็น
สัมพันธภาพระหวางประชาชนและแพทย ทีแ่ นวโนมเกิดชองวาง
มากขึน้ ตางจากในอดีตทีม่ คี วามใกลชดิ กัน คณะกรรมาธิการฯ
เห็นวาการออกประกาศดังกลาว เปนเจตนาดีของแพทยสภา
ทีพ่ ยายามสือ่ สารขอเท็จจริงของแพทยแกประชาชน แตอาจทำ
ใหประชาชนเขาใจเจตนารมณของแพทยสภาคลาดเคลือ่ นได
คณะกรรมาธิการฯ หวังวา แพทยสภาจะไดรบั ทราบความหวงใย

โดยในขอ 28 ของขอบังคับดังกลาว มีการแกไขขอความจาก
“ผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมปฏิเสธการชวยเหลือผู
ที่อยูในระยะอันตรายจากการเจ็บปวยเมื่อไดรับคำขอรอง”
เปน “ผูป ระกอบวิชาชีพเวชกรรมตองไมปฏิเสธ การชวยเหลือผู
ทีอ่ ยูใ นระยะอันตราย จากการเจ็บปวยเมือ่ ไดรบั คำขอรองและ
ตนอยูใ นฐานะทีจ่ ะชวยได เวนแตผปู ว ยไมอยูใ นสภาวะฉุกเฉิน
อันจำเปนตองเรงดวน และเปนอันตรายตอชีวติ โดยตองใหคำ
แนะนำทีเ่ หมาะสม”10
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การเพิม่ เติมขอความ เวนแตผปู ว ยไมอยูใ นสภาวะฉุกเฉนิ อัน
จำเปนตองเรงดวน และเปนอันตรายตอชีวติ โดยตองใหคำแนะ
นำทีเ่ หมาะสม พวงทายเขาไปในขอบังคับนี้ ทำให มีการตีความวา
โดยปกติหากอยูใ นอันตราย แพทยไมสามารถปฏิเสธคนไขได
แตขอ บังคับนีแ้ กไขแลวเทากับวา แมคนไขอยูใ นภาวะอันตราย
จากการเจ็บปวย แตไมเรงดวน ไมฉกุ เฉิน ไมเปนอันตรายตอชีวติ
อาจพิการหรือเสียอวัยวะเทานัน้ แพทยกส็ ามารถปฏิเสธคนไขได

คาใชจา ย และอาจจะตองเจ็บตัวฟรีทง้ั ๆ ทีไ่ มจำเปน ในการตรวจ
รักษาโรคบางโรค เนือ่ งจากแพทยกลัววา หากไมวนิ จิ ฉัยใหรอบ
ดาน อาจเกิดความผิดพลาดจนเปนเหตุใหถกู ฟองรองในภายหลังได

ปฏิเสธไมไดวาเรื่องของหมอและคนไขเปนความสัมพันธเชิง
อำนาจ ที่คนไขรูสึกตองพึ่งพาหมอ ขณะที่หมอในสถาน
พยาบาลของรัฐก็มคี นไขจำนวนมากจนไมสามารถจะมีเวลาพอ
เพียงที่จะสื่อสารกับคนไขอยางเขาใจได ทางออกของปญหา
ตอประเด็นนี้ ดร.เจษฎ โทณะวณิก คณบดีคณะนิติศาสตร เหลานี้ นาจะอยูที่การเรงสรางความเขาใจที่ดีระหวางแพทย
มหาวิทยาลัยสยาม ใหความเห็นวา ขอบังคับแพทยสภาฉบับ ประชาชน รวมถึงกระบวนการที่เหมาะสมที่จะอำนวยความ
ดังกลาว จะทำใหแพทยมนี ำ้ ใจสำหรับผูป ว ยทีใ่ กลจะตายหรือ ยุตธิ รรมใหกบั ทุกฝายอยางแทจริง
ไมรูสึกตัวแลวเทานั้น สวนคนปวยที่ยังมีชีวิตอยูสามารถถูก
ปฏิเสธจากแพทยได และเทากับวาขอบังคับฉบับนีไ้ มเอือ้ ตอการ
บริการทางการแพทยทภ่ี าครัฐตองการใหประชาชนไดรบั บริการ
ทางการแพทยอยางถวนหนา สวนกรณีทแ่ี พทยไมชำนาญในดาน
ทีผ่ ปู ว ยไปขอรองใหรกั ษาและแพทยมสี ทิ ธิในการปฏิเสธผูป ว ยนัน้
เปนอีกเรือ่ ง ซึง่ ประชาชนเขาใจดีวา แพทยตอ งปฏิเสธไดอยูแ ลว
คณบดีคณะนิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยสยาม เสนอทางออกวา
ขอบังคับของแพทยสภาไมใชกฎหมาย เปนเพียงกฎระเบียบ
หลักเกณฑขององคกรวิชาชีพทีบ่ งั คับแพทยดว ยกันเอง สวนกรณี
ทีเ่ ปนการไมคมุ ครองผูบ ริโภคนัน้ ผูบ ริโภคสามารถแจงเรือ่ งรอง
เรียนเกีย่ วกับขอบังคับฉบับใหมนใ้ี หสำนักงานคณะกรรมการคุม
ครองผูบ ริโภคทราบ หรือควรสงเรือ่ งใหแพทยสภาทบทวนขอ
บังคับฉบับดังกลาวได 11

ตองเรงสรางความเขาใจระหวางแพทย ผูป ว ยและญาติ

กลาวไดวาการออกประกาศแพทยสภา เรื่องขอเท็จจริงทาง
การแพทย และการแกไขขอบังคับแพทยสภาฉบับดังกลาว ดู
เหมือนจะยิง่ เปนการทำใหความสัมพันธระหวางแพทยสภากับ
ประชาชน รวมถึง แพทยกบั ผูป ว ยทีผ่ กุ รอน ระส่ำระสาย อยูแ ลว
ย่ำแยลงไปอีก และขยายสภาวะความไมไววางใจระหวางหมอ
และคนไขกบั ญาติเพิม่ มากขึน้ อีก

ความสัมพันธที่เสื่อมถอยระหวางแพทยกับผูปวย ไดสงผล
กระทบทำใหเกิดความเสียหายตอประชาชนหลายดาน อาทิ
ผูป ว ยหนักทีม่ โี รคซับซอน จะถูกสงตอไปยังผูเ ชีย่ วชาญ ซึง่ หมาย
ถึงการตองรอคิวในการรักษาทีน่ านขึน้ หลายรายเสียชีวติ กอน
ทีจ่ ะไดรบั การรักษา
วิทยาการทางการแพทยอาจจะมีการพัฒนาไปอยางลาชา เนือ่ ง
จากแพทยเกิดความกลัวทีจ่ ะไดรบั ความเสีย่ งจากภาวะแทรก
ซอนทีอ่ าจเกิดขึน้ กับการรักษาทีต่ อ งใชการผาตัดหรือหัตถการ
ชั้นสูง แมจะไดใชความระมัดระวังอยางเต็มที่แลวก็ตาม
นอกจากนี้ ยังจะสงผลถึงคุณภาพการเรียนการสอนของนักศึกษา
แพทย แพทยรนุ ใหมๆ จะขาดประสบการณและทักษะในการทำ
หัตถการชั้นสูง เนื่องจากอาจารยแพทยไมมีความมั่นใจที่จะ
ปลอยใหนกั ศึกษาแพทยกระทำหัตถการ เพราะกลัวความผิด
พลาดและการถูกฟองรองในภายหลัง ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ คือ การ
ตรวจวินจิ ฉัยทีเ่ กินความจำเปน ทำใหผปู ว ยตองแบกรับภาระ
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เด็กไทยถูกละเมดิ ทางเพศสูงถึง 14
คน ตอวัน

รายงานสถานการณ เ ด็ กไทยในช ว ง
พ.ศ. 2548-2549 โดยสถาบันรามจิตติ
เปดเผยวา ในป 2548 มีเด็กอายุตำ่ กวา
18 ป ถูกละเมิดทางเพศจำนวน 3,825
คน และเพิ่มขึ้นเปน 5,211 คนในป
2549 หรือมีจำนวนเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ จาก 10
คนตอวัน เปน 14 คนตอวัน1 นับเปนอัตรา
ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ถึงรอยละ 36 ตัวเลขนีส้ อด
คลองกับสถิตขิ อง “ศูนยพง่ึ ได” ทีใ่ หความ
ชวยเหลือแกผูประสบความรุนแรง/การ
ลวงละเมิดรางกายและเพศ ดำเนินงาน
โดยโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ทั่วประเทศ พบวาตั้งแตเดือนตุลาคม
2548 ถึงเดือนกันยายน 2549 มีผมู ารับ
บริการจากศูนยพึ่งไดมากถึง 14,382
คน เฉลีย่ วันละ 39 คน โดยประมาณครึง่
หนึง่ ของผูม ารับบริการเปนเด็กอายุตำ่ กวา
18 ป เปนเด็กผูห ญิงมากถึง 5,622 คน
และเด็กผูช ายอีก 1,542 คน

เด็กไทยกับภัยทางเพศ:
เรื่องใกลตัวที่ยังไรกลไกคุมครอง
ตลอดป 2549 ขาวการละเมิดทางเพศมีใหสังคมไทยได
รับรูอ ยูเ สมอแทบไมตา งจากปกอ นหนานี้ แตสง่ิ ทีน
่ า หวงใย
อยางยิ่งก็คือ ขอเท็จจริงที่วา ผูเสียหายในคดีลวงละเมิด
ทางเพศในป ท ี ่ ผ  า นมาเป น เด็ ก หญ ิ ง อายุ ต ่ ำ กว า 15 ป
เปนสวนใหญ โดยผูกระทำสวนใหญ เปนผูใหญใกลชิดที่
เด็กรูจ กั ดี คอื พอ พีช่ าย นองชาย ญาตผิ ใู หญ เพอ่ื นนักเรียน
ครู รวมถึงนายจาง ขณะที่จำนวนเยาวชนที่กระทำความ
ผดิ ละเมดิ ทางเพศก็สงู ขึน
้ อยางนาตกใจ สังคมไทยควรตอง

ตอบใหไดวา เราจะชวยกันสรางความปลอดภัยทางเพศ
ใหเด็กของเราอยางไร และเราจะแกไขเยาวชนทีก่ ระทำผดิ
ทางเพศตั้งแตอายุยังนอยไดอยางไร
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ข อ มู ล จากสำนั ก งานกิ จ การสตรี แ ละ
สถาบั น ครอบครั ว กระทรวงพั ฒ นา
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย ก็ยนื ยัน
สถานการณความรุนแรงทางเพศตอเด็ก
เชนกัน คือ ตั้งแตเดือนมกราคมถึง
พฤศจิกายน 2549 มีผูที่ตกเปนเหยื่อ
ของการขมขืนจำนวน 796 คน โดยใน
จำนวนนีเ้ ปนเด็กผูห ญิงอายุตำ่ กวา 15 ป
มากถึงรอยละ 51 หรือ 412 คน2
สรุปรวมไดวา ป 2549 มีผูตกเปน
เหยื่อของความรุนแรงเพิ่มขึ้นถึงรอยละ
40 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2548 และ
เด็กผูห ญงิ อายุนอ ยๆ กลายเปนคนกลุม
ใหญทส่ ี ดุ ในบรรดาผูถ กู ละเมดิ ทางเพศ
แลวใครเปนผูก ระทำ? ขอมูลจากหนวย
งานตางๆ ชี้ตรงกันวา ผูลงมือทำราย
ทางเพศเปนคนใกลชิดเด็กเอง ไดแก
สมาชิกในครอบครัว หรือญาติ หรือเพือ่ น
แตอาชญากรรมนีม้ ชี อ งโหวทส่ี ำคัญ เพราะ
สถิติคดีอาชญากรรมในความผิดเกี่ยว
กับเพศของสำนักงานตำรวจแหงชาติ ชีว้ า
การกระทำตอรางกายและชีวติ เหลานี้ มี
ผูก ระทำผดิ จำนวนไมถงึ ครึง่ หนึง่ ทีถ่ กู เจา
หนาทีต่ ำรวจจับกุมตัว ดังพบวาในระหวาง
เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2549
มี ค ดี ร ั บ แจ ง ความเกี ่ ย วกั บ การข ม ขื น
กระทำชำเราและขมขืน ฆา มากถึง 5,228
คดี แตจับผูกระทำผิดไดเพียง 2,170
รายเทานัน้ 3 (ดูตารางหนา 55)
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เยาวชนทีก่ ระทำผดิ ทางเพศและถูกจับไดเฉลีย่ 10 คน ใชขปู ด ปากผูเ สียหาย9 ทำนองเดียวกับกรณีวยั รุน ชายจำนวน 5
คนลอลวงเด็กหญิงอายุ 14 ป ทีเ่ ปนเพือ่ นรวมหมูบ า นเดียวกัน
ตอวัน

ในฝง ของผูล งมือละเมิดทางเพศตอเด็กก็มขี อ มูลทีน่ า เปนหวง
ไมยง่ิ หยอนไปกวากัน ดร.กิตติพงษ กิตยารักษ รองปลัดกระทรวง
ยุตธิ รรม ชีว้ า เมือ่ พ.ศ. 2544 มีเยาวชนกระทำความผิดจำนวน
31,000 คน แตในป 2549 ตัวเลขนี้เพิ่มเปน 43,000 คน
โดยเปนการกอคดีทางเพศมากถึง 3,636 คน ซึง่ เพิม่ เปน 3
เทาจากจำนวน 1,026 คน ของป 2544 และมีคดีเกีย่ วกับการ
ครอบครองอาวุธและวัตถุระเบิดเพิม่ จาก 900 ราย เปน 3,000
รายดวย4
นาสังเกตวา จำนวนเยาวชนทีก่ ระทำความผิดละเมิดทางเพศ
ก็สงู ขึน้ อยางตอเนือ่ งตัง้ แตป 2544 อยางนาตกใจ (ดูแผนภูม)ิ
รูปแบบของการละเมิดทางเพศมีทั้งการขมขืนแบบรุมโทรม
การขมขืนทีล่ งมือคนเดียว ซึง่ บอยครัง้ เปนการกระทำโดยเพือ่ น
ชายคนสนิท (date rape) เฉลีย่ แลวมีเยาวชนทีก่ ระทำผิดทาง
เพศและถูกจับดำเนินคดีสูงถึงวันละ 10 คน หากรวมผู
กระทำผิดทีจ่ บั ไมไดซง่ึ คงมีจำนวนมากกวานีม้ าก ตัวเลขคงสูง
นาตกใจยิง่ ขึน้
นอกจากนี้ ในการกอเหตุจำนวนหลายคดีพบวา โทรศัพทมอื ถือ
แบบมีกลองถายรูปถูกนำมาใชบันทึกภาพเปน “คลิปวิดีโอ”
และมีอยูบ อ ยครัง้ ทีค่ ลิปวิดโี อเหลานีไ้ ดกลายเปนเครือ่ งมือให
ฝายผูก ระทำผิดใชบงั คับเด็กหญิงใหตกเปนเหยือ่ ขมขืนแบบตอ
เนือ่ งดวย

เมอ่ื เด็กขมขน
ื เด็กและโทรศัพทตดิ กลองกลายเปนอาวุธ

ไปขมขืนบนทายรถกระบะและถายคลิปวิดโี อเก็บไวขม ขูไ มให
เอาเรือ่ งไปบอกผูอ น่ื 10

มาตรฐานกระบวนการยุตธิ รรม: เมอ่ื เด็ก ป.2 ตองพสิ จู น
วาถูกครูซี 7 ขมขน
ื

ชวงกลางป 2549 หนังสือพิมพแทบทุกฉบับเกาะติดสถานการณ
ขาว 2 ครู ซี 7 สังกัดกรุงเทพมหานคร ตกเปนผูต อ งหาในคดี
ขมขืนลูกศิษยชน้ั ประถมศึกษาปท่ี 2 จำนวน 5 คน ซึง่ กรุงเทพ
มหานครไดตง้ั คณะกรรมการระดับเขตขึน้ มาทำหนาทีส่ อบสวน
แตผลการสอบสวนถูกตีกลับโดยรองปลัดกรุงเทพมหานครใน
ฐานะประธานคณะอนุกรรมการคุม ครองเด็ก โดยบอกวาสาเหตุ
ที่ตองสงรายงานกลับคืนใหคณะกรรมการสอบสวนระดับเขต
นัน้ เปนเพราะพิจารณาแลวเห็นวาคณะกรรมการใหน้ำหนัก
กระบวนการสวบสวนไปทีพ่ ยานบุคคลและพยานแวดลอมของ
ครูผถู กู กลาวหา โดยไมไดสอบสวนฝายผูเ สียหาย และไมนำ
หลั ก ฐานทางการแพทย ม าประกอบการสอบสวนด ว ย 11
ปรากฏการณ เหลานีส้ ะทอนถึงความยากลำบากในการพิสจู น
ความผิดในคดีทางเพศทีเ่ กิดระหวางผูม อี ำนาจไมทดั เทียมกัน
ในเวลาเดียวกันนัน้ ผูว า ราชการกรุงเทพมหานครก็ไดประกาศ
มาตรการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร
ทัง้ 435 แหง รวม 6 ขอ อาทิเชน หามไมใหครูหญิงและชาย
อยูกับเด็กสองตอสองในที่ลับตาคน ใหครูสังเกตกรณีเด็ก
ทะเลาะกันเพราะอาจเปนการขมเหงรังแกหรือลวงละเมิดทางเพศ
ใหจดั ครูฝา ยจิตวิทยาหรือสังคมสงเคราะหเพือ่ แกปญ
 หาทีเ่ กิดกับ
เด็กอยางทันทวงที เปนตน12 มาตรการเหลานีแ้ มจะเรียกไดวา เปน
การแกปญ
 หาแบบ “วัวหายลอมคอก” และไมมปี ระสิทธิภาพ
เพียงพอทีจ่ ะปองกันปญหา แตกอ็ าจสงผลเชิงปองปรามไดบา ง

หากลองไลเรียงคดีอาชญากรรมทางเพศตอเด็กตั้งแตตนป
2549 พบขาวนาสะเทือนใจหลายกรณี เริม่ จากขาวครึกโครม
ทางหนาหนังสือพิมพ ทีเ่ ด็กหญิงอายุ 14 ป และ 15 ป จำนวน 2
คน ถูกวัยรุน ชายอายุระหวาง 15-22 ป ใชมดี จีแ้ ละนำตัวไปเรียง
คิวขมขืนทีบ่ ริเวณกำแพงวัดแหงหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร เรือ่ งนี้ อยางไรก็ดี สิง่ ทีน่ า จะสรางการเปลีย่ นแปลงทีย่ ง่ั ยืนตอปญหา
กลายเปนขาวใหญเพราะจำนวนผูข ม ขืนมีมากถึง 30 คน ตามขาว ครูลว งละเมิดทางเพศนักเรียน นาจะไดแก กลไกการเอาผิดผู
มีรายงานวาเจาหนาทีต่ ำรวจสามารถจับกุมผูต อ งหาได 9 คน5 กระทำผิดทีส่ ามารถลงโทษผูก ระทำความผิดไดอยางยุตธิ รรม
และเปนกลไกทีล่ ะเอียดออนเพียงพอตอการคุม ครองเด็กทีจ่ ะ
ถัดมาอีกไมนาน ก็ปรากฏเปนขาวขึ้นหนาหนึ่งกรณีของเด็ก ไดรบั ผลกระทบจากการบังคับใชกลไกนีด้ ว ย แตกระบวนการ
หญิงชาวสุพรรณบุรอี ายุ 14 ป ทีเ่ สียชีวติ ลงหลังจากถูกกลุม ยุตธิ รรมในกรณีของคดีนก้ี ลับเดินหนาไปไดชา มาก จากการ
วัยรุน ชายทีร่ จู กั กันจำนวน 8 คน ทำรายรางกายและนำตัวไป รายงานของผูส อ่ื ขาวพบวา แมเวลาจะผานไปรวมสองเดือน แตขน้ั
เรียงคิวขมขืน6 ตามมาดวยขาวนักเรียนหญิงมัธยมศึกษาปท่ี 5 ตอนการสรุปสำนวนก็ยงั คงดำเนินการอยู ขณะเดียวกันก็มกี าร
ถูกเพือ่ นนักเรียนชายหองเดียวกันจำนวน 5 คน รุมขมขืนและ เคลือ่ นไหวของเพือ่ นครูและชาวบานบางสวนในชุมชนซึง่ รวมกัน
ใชโทรศัพทถา ยภาพเก็บเปนคลิปวิดโี อไวโดยผูเ ปนเหยือ่ ไมรตู วั จัดกิจกรรมเพือ่ สนับสนุนความบริสทุ ธิข์ องครูผถู กู กลาวหา เชน
จากนั้นมีการนำคลิปวิดีโอไปเผยแพรทั้งในและนอกโรงเรียน จัดบายศรีสขู วัญใหครู ลาลายชือ่ ผูส นับสนุนความบริสทุ ธิข์ องครู
และมีนักเรียนชายรุนพี่เขามาเจรจาขอหลับนอนกับเด็กหญิง เปนตน
ผูเ สียหายโดยขูว า ถาไมยอมจะนำคลิปวิดโี อไปเผยแพร7
ฝายครูทง้ั สองคนทีต่ กเปนผูต อ งหาก็มกี ารเคลือ่ นไหวเพือ่ แสดง
นาสังเกตวาถัดมาอีกไมกี่เดือนก็ปรากฏขาวการขมขืนเด็ก วาตนเองไมไดกระทำผิด เชน การสาบาน การฟองกลับผูม สี ว น
หญิงแลวถายคลิปวิดโี อเก็บไวเผยแพร หรือแบล็คเมลตามมาอีก เกี่ยวของในคดี ทั้งผูบังคับการกองบังคับการปราบปรามการ
หลายกรณีดว ยกัน อาทิเชน นักเรียนหญิงชัน้ ประถมศึกษาปท่ี 6 กระทำผิดตอเด็ก เยาวชน และสตรี (บก.ปดส.) นางปวีณา
ถูกเพื่อนนักเรียนชายรุมขมขืนและถายคลิปวิดีโอนำไปเผย หงสกุล ในฐานะประธานมูลนิธปิ วีณาเพือ่ เด็กและสตรี และผู
แพรตามรานโทรศัพทมือถือ8 เด็กหญิงอายุ 15 ป ถูกเพื่อน ปกครองเด็กผูเ สียหายอีก 3 คน ดวยขอหา “แจงใหบคุ คลตอง
นักเรียนชายจำนวน 11 คน รุมขมขืนและถายคลิปวิดีโอมา รับโทษทางอาญา”13 ไมวา คดีนจ้ี ะสิน้ สุดลงอยางไร สิง่ ทีเ่ กิดเปน
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คำถามก็คอื บนพน้ ื ฐานอำนาจทีไ่ มเทากันระหวางผูม สี ถานภาพ ในละครโทรทัศน การเขียนบทความแสดงความคิดเห็น การ
ทางสังคมแตกตางกัน และระหวาง “ผูใ หญ” กับ “เด็ก” จะมี แสดงความคิดเห็นของผูอ า นขาวในรายการขาวตางๆ หรือแมแต
กลไกใดทีเ่ ขามาเยียวยาผูเ สียหายไดอยางมีประสทิ ธภิ าพ ? การแสดงความเห็นตอทายขาวออนไลนในเว็บไซตทว่ั ไป

การลวงละเมดิ ทางเพศตอเด็กเปนปญหาเชงิ อำนาจ

แนวทางการจัดการปญหาการละเมดิ ทางเพศในสถาน
การขมขืนคือการถูกบังคับใหมเี พศสัมพันธโดยไมยนิ ยอมพรอม ศึกษา

ใจ ในหลายกรณีผตู กเปนเหยือ่ ไมกลาขัดขืน ตอสู เพราะถูก
ขมขูว า จะใชความรุนแรงกับทัง้ ตัวเองหรือกับญาติพน่ี อ ง หรือ
ถูกใชเงือ่ นไขอำนาจในเรือ่ งอืน่ ๆ เชน ใชสถานภาพความเปน
ครูกบั ศิษย ผูใ หญกบั ผูน อ ย พอกับลูก นายจางกับลูกจาง เจาหนี้
กับลูกหนี้ รุน พีก่ บั รุน นอง มาเปนแรงกดดันบีบบังคับให “เหยือ่ ”
ตองยอมตามความตองการ นัน่ คือคำอธิบายทีว่ า การขมขืน
ละเมิดทางเพศ ไมไดหมายความถึงการตอสูแ ละรองรอยบาด
เจ็บทางกายเสมอไป แตตอ งรวมถึงการใชอำนาจทีม่ ไี มเทากัน
มากระทำตอกันดวย

สถานการณปญ
 หาทีเ่ ริม่ เดนชัดและทวีความรุนแรงชีช้ ดั วา สังคม
ไทยควรมีกระบวนการจัดการกับปญหาขมขืนและการลวง
ละเมิดทางเพศในสถานศึกษาอยางเปนระบบ และจำเปนอยางยิง่
ทีต่ อ งมีนโยบายตอตานการละเมิดทางเพศทีเ่ ปดเผยโดยเขียน
เปนลายลักษณอกั ษร และตองเผยแพรใหนกั เรียน ผูป กครอง
และเจาหนาที่ทุกคนของสถานศึกษาไดรับทราบ ในนโยบาย
ควรระบุคำนิยามของ “การลวงละเมิดทางเพศ” ทีช่ ดั เจน รวมถึง
ระบุรายละเอียดของกระบวนการปองกัน กระบวนการชวยเหลือ
กระบวนการคุม ครอง รวมถึงตองนำนโยบายไปสูม อื ผูป ฏิบตั ิ
นัน่ คือ ผูท ร่ี บั ผิดชอบและผูเ กีย่ วของควรรูว า ตองทำอะไรและอยาง
นอกจากนี้ การมองวาการละเมิดทางเพศตอเด็กเปนปญหา ไร นอกจากนี้ นโยบายควรมีความชัดเจนวาจะกระตุน หรือสงเสริม
เชิงอำนาจ อาจชวยใหเกิดความเขาใจไดมากขึน้ วา เหตุใดการ ใหผทู ถ่ี กู กระทำมีความกลาทีจ่ ะเขามารองเรียนไดอยางไรดวย
ละเมิดทางเพศจึงเกิดกับกลุมเด็กอายุนอยลงเรื่อยๆ เพราะ
“อายุ” ในวัฒนธรรมไทยนัน้ เปนปจจัยหนึง่ ทีท่ ำใหผอู อ นวัยกวา บทเรียนจากการทำงานของศูนยชวยเหลือผูถูกขมขืน (rape
ตองยินยอมตออำนาจของ “ผูใ หญ” โดยไมเกิดการตัง้ คำถาม crisis center) ในหลายแหงทัว่ โลก ระบุตรงกันวา การจัดการเพือ่
การตอรอง และถามีสถานภาพทางสังคมเขามาซอนทับเปน ปองกันปญหาการขมขืนและละเมิดทางเพศในสถานศึกษาใหได
อีกปจจัยรวม ดังเชน กรณีครูระดับ 7 ขมขืนนักเรียนหญิงอายุ 8 ผลอยางแทจริง จำเปนตองยึดเปาหมายหลัก 3 ประการดวยกัน
ป หรือกรณีของอาจารยขอมีเพศสัมพันธกบั นักเรียนแลกกับการ คือ15
ใหเกรด14 จึงเปนเรือ่ งทีต่ อ งยอมรับวาเกิดขึน้ ไดจริงในสังคม แต 1. ตองใหการศึกษาเรอ่ื งความรุนแรงทางเพศในรูปแบบ
ทำไมการยอมรับความจริงเชนนี้จึงเกิดขึ้นไดยาก และยังได
ตางๆ แกทุกคนในสถานศึกษา ในที่นี้ยอมรวมทั้งครู
กลายมาเปนอุปสรรคสำคัญทีท่ ำใหไมเกิดกลไกการทำงานที่
นักเรียน และเจาหนาทีฝ่ า ยอืน่ ๆ ของสถานการศึกษา มี
มีประสิทธิภาพในการปองกันเหตุ ลดความรุนแรงของความเสีย
การพัฒนาศักยภาพและทักษะในการดูแลความปลอดภัย
หาย คุม ครอง และเยียวยา ใหผเู ปน “เหยือ่ ” กลับคืนสูค วามเปน
ของตัวเองและเพือ่ นรวมสถานศึกษา รวมถึงสรางนิยาม
“ผูผ า นพน” ประสบการณเลวรายไดโดยเร็ว?
ของการละเมิดทางเพศ โดยควรจะบงบอกอยางชัดเจนวา
หมายถึงการกระทำอะไรบาง และนิยามนีก้ ค็ วรเขียนรวม
มายาคตติ อ การละเมดิ ทางเพศคอื อุปสรรคใหญของการ
ไวในกฎหรือขอบังคับของสถาบันการศึกษาดวย
แกปญ
 หา
2. มีมาตรการปองกันการลวงละเมดิ ทางเพศทีจ่ ะเกดิ ขึน้ เชน
แมเหตุการณลว งละเมิดทางเพศในรอบปทผ่ี า นมาจะคอนขาง
มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาทีล่ ดโอกาส
ชัดเจนวา เปนการกระทำทีผ่ ถู กู กระทำไมไดเชือ้ เชิญแตอยาง
ของการละเมิดทางเพศโดยตรง การติดตัง้ ไฟฟาใหความ
ใด แตสงั คมโดยรวมยังมีภาพตายตัวเกีย่ วกับการละเมิดทาง
สวางอยางพอเพียง มีระบบรักษาความปลอดภัยทั้งภาย
เพศวา ผูหญิงที่เปนเหยื่อคือตนเหตุของปญหาดวยสาเหตุ
ในและภายนอกอาคารตางๆ มีการรณรงคใหทกุ คนใน
ตางๆ เชน เพราะแตงตัวโป หรือมีสรีระที่ดึงดูดความสนใจ
สถานศึกษาเขามามีสว นรวมในการดูแลความปลอดภัย
หรือมีทา ทียว่ั ยวนทางเพศ และยังมีความเขาใจผิดวา การละเมิด
ซึ่งกันและกัน และในกฎระเบียบสำหรับนักศึกษาก็ตอง
ทางเพศมักเกิดขึน้ ในทีเ่ ปลีย่ ว ทีม่ ดื และเกิดในเวลากลางคืน
ระบุปญ
 หาการคุกคามทางเพศใหชดั เจน ตองใหขอ มูลเกีย่ ว
ผูก ระทำเปนคนแปลกหนา หรือเปนคนทีม่ ปี ญ
 หาบุคลิกภาพ
กับขอบเขตอำนาจของสถานศึกษาในการจัดการปญหา
อยางเดนชัด มีความเขาใจผิดวาการละเมิดทางเพศตองมีรปู แบบ
และรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและการคุมครองที่ผูถูก
ของการใชกำลังและความรุนแรงอยางชัดเจนดังนั้นจึงตองมี
กระทำและผูถ กู กลาวหาจะไดรบั จากสถานศึกษาดวย
หลักฐาน เชน มีบาดแผล มีรอ งรอยการตอสู
3. มีมาตรการทีเ่ หมาะสมเพอ่ ื จัดการปญหาทีเ่ กดิ ขึน้ แลว เชน
กำหนดแนวทางจัดการเมื่อมีการรองเรียนโดยระบุเปน
มายาคติหรือความเขาใจผิดเกีย่ วกับการขมขืนไมเคยหมดสิน้ ไป
ขัน้ ตอนทีช่ ดั เจนวา สถานศึกษาจะดำเนินการตามลำดับ
จากทัศนคติและความคิดของคนในสังคม เพราะมักถูกถาย
อยางไรบางหากมีการรองเรียนเกี่ยวกับการลวงละเมิด
ทอดโดยสอดแทรกอยูใ นกิจกรรมทางสังคมหลากหลายรูปแบบ
ทางเพศ มีกระบวนการคุมครองสิทธิของผูถูกกระทำ
ทีผ่ ถู า ยทอดเองก็อาจไมรตู วั เชน ในการนำเสนอขาวประจำวัน
และผูถ กู กลาวหาอยางไร ใครบางเปนผูร บั ผิดชอบ มีการ
จัดบริการทีค่ รบวงจรใหกบั ผูถ กู กระทำโดยสรางเครือขาย
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หนวยใหบริการเพือ่ ประกันวาผูถ กู กระทำจะไดรบั บริการ
ครบถวนทัง้ ดานการแพทย กฎหมาย ความปลอดภัย และ
การใหคำปรึกษาทางจิตวิทยา
แตเหนอื สง่ิ อน
่ื ใด ตองไมละเลยทีจ่ ะลงมอื เปลีย่ นแปลงแกไข
ทัศนคตทิ ส่ี รางความเขาใจผดิ ตอปญหาการละเมดิ ทางเพศ
เพราะตราบใดทีย่ งั มีความคดิ ความเชอ่ื เชนนี้ เราก็จะเห็นการ
วง่ิ ไลแกปญ
 หาเปนครัง้ คราวเกดิ ขึน
้ อยูต อ ไป
ตารางแสดงจำนวนคดีอาชญากรรมทางเพศและรอยละที่
ผูก ระทำผดิ ถูกจับดำเนน
ิ คดี ตัง้ แต พ.ศ. 2540-2549
ป

รับแจง

จับได

% จับได

2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549

3,741
3,540
4,005
4,053
3,857
4,445
4,818
5,052
5,065
5,288

2,576
2,391
2,532
2,640
2,544
2,556
1,707
1,861
2,051
2,170

68.9
67.5
63.2
65.1
66.0
57.5
35.4
36.8
40.5
41.5

ทีม่ า: โครงการสุขภาพคนไทย. 2550. (คำนวณจากสถิตคิ ดีขม ขืนกระทำ
ชำเราและฆาขมขืน ศูนยขอมูลขอสนเทศ สำนักงานตำรวจแหงชาติ
สืบคนจาก http://www.police.go.th/statistic/dn_main.htm)

คดี (ราย)

แผนภูมแิ สดงจำนวนเยาวชน (อายุ 7-18 ป) ของสถานพน
ิ จิ
และคุมครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่กระทำผิดคดี
ทางเพศตัง้ แต พ.ศ. 2544-2549

4,000
3,600
3,200
2,800
2,400
2,000
1,600
1,200
800
400
0

3,6366

ขมขขืน

2 68
2,
6800

พยายามขมขขืน

2 15
2,
1511
1,479
1,,026
5433
54

อนาจาร

1,73
7355

6300
63

822

1001

12282

พรากผูผเยาว
โทรมหญิ
ญง
ความผิดทางเพศ อื่นๆ

3

2544 2545 2546 2547 2548 2549

พ.ศ.

รวมคดีความผิดเกี่ยวกกับเพศ

ทีม่ า : โครงการสุขภาพคนไทย. 2550. (คำนวณจากสถิตคิ ดีเด็กและ
เยาวชนทีถ่ กู ดำเนินคดีอาญาในความผิดเกีย่ วกับเพศทัว่ ประเทศ
จากสถิตขิ องกลุม งานขอมูลและสารสนเทศ กรมพินจิ และคุม ครองเด็กและ
เยาวชน กระทรวงยุตธิ รรม)
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พ.ศ. 2549 ปแหงวกิ ฤตอุทกภัย

วิกฤตน้ำทวมในป 2549 นับเปนปทร่ี นุ แรง
ทีส่ ดุ ในรอบ 5 ปทผ่ี า นมา (ดูตาราง 1)
สถานการณ ค วามเดื อ ดร อ นเริ ่ ม ตั ้ ง
แต เ ดื อ นพฤษภาคมที ่ เ กิ ด น้ ำ ป าไหล
หลากเขาทวมและสรางความเสียหาย
อยางหนักแกอำเภอลับแล อำเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ และอำเภอศรีสชั นาลัย
จังหวัดสุโขทัย รวมทัง้ หลายพืน้ ทีใ่ นจังหวัด
แพร ลำปาง และนาน1
พอสองเดือนตอมา ก็เกิดมรสุมตะวันตก
เฉียงใตกำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน
และอาวไทยทำใหฝนตกหนักมาก จนเกิด
น้ำทวมระลอกทีส่ องขึน้ ในเดือนกรกฎาคม
สรางความเสียหายแกพน้ื ทีป่ ระสบอุทกภัย
รวม 22 จังหวัด ในภาคเหนือ ภาคตะวันออก
และภาคใต2
เดือนสิงหาคมเปนหวงเวลาทีภ่ ยั ธรรมชาติ
เล น งานประเทศไทยอย า งหนั ก หน ว ง
ภาคใตตอนบนมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต
ทำให เ กิ ด อุ ท กภั ย รุ น แรงในจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ และชุมพร สวนทาง
ภาคเหนือ มีรอ งความกดอากาศต่ำกำลัง
แรงพาดผานภาคเหนือทำใหฝนตกหนัก
มากในจังหวัดนาน อยางทีไ่ มเคยเกิดขึน้
มากอน ปลายเดือนสิงหาคมฝนยังคงตก
หนักมากในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม ลำพูน
ลำปาง แพร สุโขทัย และตาก3

วิกฤตน้ำทวมซ้ำซาก:
ภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ
น้ำทวมเปนภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยบอยที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบกับภัยธรรมชาติรูปแบบอื่นๆ แมในอดีต
บานเมอื งของเรา จะเผชญ
ิ กับอุทกภัยรายแรงมาแลวหลายครัง้
แตกล็ ว นเปนเหตุการณนำ้ ทวมใหญ ทีเ่ วนชวงหางคอนขาง
ั โดยเฉพาะ
มาก ซึง่ แตกตางจากปรากฏการณนำ้ ทวมยุคปจจุบน
ในป 2549 ที่แผลงฤทธิ์บอยครั้งในเวลาไลเลี่ยกันและทวี
ความรุนแรงขึ้นจนนาจะเรียกไดวา ‘เขาขั้นวิกฤต’ ขณะที่
ปญหา ‘แลงซ้ำซาก’ ก็เปนปญหาฮติ ไมเลกิ เมอ่ื ฤดูรอ นมาถึง
ในทุกๆ ป

ชวงเดือนกันยายน ยังคงมีรองความ
กดอากาศต่ ำ ที ่ พ าดผ า นภาคเหนื อ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง
ผนวกกับความแรงของพายุดีเปรสชั่น
ชางสารซึง่ เดินทางมาถึงประเทศไทยเมือ่
ตนเดือนตุลาคม คือตัวการของวิกฤต
อุทกภัยครัง้ ใหญทว่ั ทุกภาคของประเทศ4
พอปลายเดือนพฤศจิกายนตอธันวาคม
ถึงตนมกราคม 2550 ก็เกิดคลื่นยักษ
พร อ มลมทะเลแรงผิ ด ปกติ โ หมเข า
ทำลายบริเวณชายฝงในหลายจังหวัด
ภาคใตทง้ั ทางอาวไทยและทะเลอันดามัน
ตั ้ ง แต จ ั ง หวั ด ชุ ม พร สุ ร าษฎร ธ านี
นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ปตตานี
ยะลา นราธิวาส สตูล และตรัง จนเกิด
ปญหาการกัดเซาะชายฝง ทะเลทีช่ ดั เจนใน
หลายจังหวัด โดยเฉพาะทีแ่ หลมตะลุมพุก
จังหวัดนครศรีธรรมราช5
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รวมพื้นที่ประสบภัยน้ำทวมครอบคลุม 47 จังหวัด 439
อำเภอ ทั่วทุกภาคของประเทศ ประชาชนไดรับความ
เดอื ดรอนถึง 1.42 ลานครัวเรอื น หรอื คดิ เปนจำนวนประชากร
6.17 ลานคน6 มีผเ ู สียชีวติ 337 ราย มูลคาความเสียหายเบอ้ ื งตน
สูงถึง 7,707 ลานบาท7

เจ็บปวยดวยโรคทีม่ ากับน้ำทวม

น้ำปริมาณมหาศาลทีไ่ หลเขาทวมหลายจังหวัด ไมเพียงสราง
ความเสียหายแกบานเรือน ทรัพยสิน ถนนหนทาง โรงเรียน
ศาสนสถาน พืน้ ทีเ่ พาะปลูก และพืน้ ทีเ่ พาะเลีย้ งสัตวนำ้ ฯลฯ
แตมนั ยังนำมาซึง่ ความเจ็บปวยทางกาย ยิง่ ทวมขังอยูน านวัน
ก็ยิ่งทวีความสกปรกมากขึ้น โอกาสที่ผูประสบภัยจะเจ็บ
ปวยจากเชือ้ โรคทีอ่ ยูใ นน้ำจึงเพิม่ ขึน้ จากสภาวะน้ำทวมชวงแรกๆ
หลายเทาตัว อาการเจ็บปวยทางกายอันดับตนๆ ทีม่ กั เกิดขึน้ กับ
ผูป ระสบภัยน้ำทวม8/9 ประกอบดวย
1) โรคน้ำกัดเทาหรอื ฮองกงฟุต เปนโรคผิวหนังจากเชือ้ รา ซึง่ มี
สาเหตุจากการแชอยูใ นน้ำเปนเวลานานจนผิวหนังลอกเปนขุย
และพุพอง จุดทีพ่ บบอยคือบริเวณซอกนิว้ แตอาจลุกลามไปยัง
ฝาเทาและเล็บเทาไดเชนกัน หลังเดินลุยน้ำทุกครัง้ จึงตองลาง
เทาใหสะอาดดวยสบูและเช็ดใหแหง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใส
ถุงเทา รองเทา ทีเ่ ปยกชืน้
2) โรคตดิ เชอ้ื ระบบทางเดน
ิ หายใจ อาทิ ไขหวัด ปอดอักเสบ
ปอดบวม เกิดจากการหายใจเอาเชือ้ ไวรัสในอากาศเขาสูร า งกาย
ความอับชืน้ และสภาพอากาศทีห่ นาวเย็นทำใหภมู ติ า นทานใน
รางกายต่ำลง จึงมีโอกาสติดเชือ้ ไดงา ย
3) โรคตาแดง สวนใหญเปนการติดเชือ้ ไวรัสจนเยือ่ บุตาอักเสบ
เกิดจากการใชน้ำไมสะอาดลางหนา การใชมือสกปรกขยี้ตา
การใชผาสกปรกเช็ดตา หรือติดตอจากการสัมผัสน้ำตาของ
ผูป ว ย แมจะไมเปนอันตรายรุนแรง แตอาจทำใหตามัวเพราะ
เชื้อลุกลามเขากระจกตา ปองกันไดโดยลางมือใหสะอาดอยู
เสมอ ไมใชสง่ิ ของรวมกับผูป ว ย ถาฝุน เขาตาควรลางตาดวยน้ำ
สะอาดทันที และอยาปลอยใหแมลงหวีห่ รือแมลงวันตอมตา
4) โรคตดิ ตอของระบบทางเดนิ อาหาร เชน ทองรวง บิด ไทฟอยด
อาหารเปนพิษ ซึง่ มีสาเหตุมาจากการรับประทานอาหารทีไ่ ม
สะอาด หรือดืม่ น้ำทีม่ เี ชือ้ โรคปะปน ปองกันไดโดยรับประทาน
อาหารทีป่ รุงสุกใหม ไมมแี มลงวันตอม ดืม่ น้ำตมสุกหรือน้ำสะอาด
บรรจุขวด และลางมือทุกครัง้ กอนรับประทานอาหาร
5) โรคตดิ เชอ้ื ทางระบบผวิ หนัง มักเกิดจากเชือ้ แบคทีเรียซึง่ ปะปน
อยูใ นสิง่ แวดลอมทัง้ ดิน โคลน แองน้ำ รองน้ำ ทีพ่ บบอยคือโรค
เลปโตสไปโรซิสหรือฉีห่ นู ผูป ว ยจะมีอาการเปนไขเฉียบพลัน
ปวดศีรษะ ปวดกลามเนือ้ อยางรุนแรง ตาแดง คอแข็ง มีจดุ เลือด
ออกตามผิวหนังและเยื่อบุ หากปลอยไวจะถึงขั้นตับ-ไตวาย
และเสียชีวติ ในทีส่ ดุ
6) อันตรายจากสัตวมพี ษ
ิ ตางๆ ไดแก งู ตะขาบ แมงปอง ซึง่ มัก
หนีนำ้ มาอาศัยอยูใ นบานเรือน
ผลสรุปดานการรักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพทางกายของ
กระทรวงสาธารณสุข ตัง้ แตวนั ที่ 27 สิงหาคม ถึง 16 ธันวาคม 2549
รายงานวา มีผปู ระสบอุทกภัยทีเ่ จ็บปวยดวยโรคจากน้ำทวม
รวม 757,413 ราย โรคทีพ่ บมากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก คอื น้ำกัดเทา
312,703 ราย รองลงมาเปนโรคผน
่ื คัน 96,436 ราย และไขหวัด
10
87,077 ราย สวนโรคติดตอทีม่ าพรอมกับน้ำทวมพบเพียง 2

โรค คือ โรคตาแดงและโรคอุจจาระรวง ซึง่ เจาหนาทีส่ าธารณสุข
สามารถควบคุมปองกันได จึงไมมกี ารแพรระบาดในวงกวาง11

ทวมนาน..เครียด..เสีย่ งฆาตัวตาย

ในพืน้ ทีท่ ป่ี ระสบภัยน้ำทวมตอเนือ่ งยาวนาน จนการกิน การอยู
การนอน และการขับถาย ผิดเพี้ยนไปจากชีวิตประจำวัน
ทีค่ น ุ เคย นอกจากการเยียวยาความปวยไขทางกายของผูป ระสบภัย
แลว ยังตองเฝาระวังผลกระทบทางจิตใจหรือที่เรียกวา
“ภาวะเครียดจากน้ำทวม” ควบคูไ ปดวย ซึง่ นายแพทยทวีศลิ ป
วิษณุโยธิน โฆษกกรมสุขภาพจิต แจกแจงวาสถานการณทาง
จิตใจของผูป ระสบอุทกภัยแบงออกเปน 3 ระยะ12 คือ
ระยะที่ 1 ชวงกอนน้ำทวม เปนความวิตกกังวลลวงหนาวาน้ำจะ
ทวมสูงแคไหน ทรัพยสนิ จะเสียหายมากนอยเพียงใด เกิดเปน
ความเครียดและวิตกกังวลในระดับเล็กนอย ซึ่งอาจมีอาการ
นอนไมหลับรวมดวย
ระยะที่ 2 ชวงน้ำทวม เปนระยะทีค่ วามวิตกกังวลเพิม่ สูงขึน้ บาง
คนรองไหฟมู ฟาย บางคนเหมอลอย มีอาการของโรคซึมเศรา
หรือบางรายที่รูสึกหงุดหงิดกับภาวะยากลำบากที่ตองอาศัย
อยูท า มกลางระดับน้ำทวมขังเปนเวลานานจนกลายเปนคนฉุน
เฉียวงาย ทัง้ นีร้ ะดับความรุนแรงจะขึน้ อยูก บั สถานการณทต่ี อ ง
เผชิญ ซึง่ แตกตางกันไปในแตละพืน้ ที่
ระยะที่ 3 ชวงหลังน้ำทวม แสดงออกทางอาการมากขึน้ เพราะ
เริ่มมองเห็นความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิน จนอาจนำไป
สูก ารคิดสัน้
ทัง้ นีผ้ ลกระทบทางจิตใจมักไมรนุ แรงมากในชวงเดือนแรก เพราะ
ผูป ระสบภัยยังใหความสนใจกับเหตุการณนำ้ ทวมทีก่ ำลังเผชิญ
อยูต รงหนา ถาผานชวงเดือนที่ 2-3 แลวสถานการณยงั ไมคลีค่ ลาย
ผูป ระสบภัยจะวิตกกังวลมากขึน้ และเกิดความเครียดสูงจึงเปน
ชวงทีต่ อ งเฝาระวังอยางใกลชดิ เพือ่ ปองกันการฆาตัวตาย
นายแพทยปราชญ บุณยวงศวโิ รจน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กลาวถึงการฟนฟูสภาพจิตใจของประชาชนหลังน้ำลดวา
กระทรวงสาธารณสุขไดจัดเตรียมแผนเฝาระวัง 4 เรื่อง
สำคัญ คือ การฆาตัวตาย โรคพีทีเอสดี (PTSD : Post
Traumatic Stress Disorder) หรือภาวะเครียดรุนแรงหลัง
ภัยพิบตั ิ โรคซึมเศรา และการดืม่ สุรา โดยจะเฝาระวังเปนเวลา 3
เดือน ซึง่ เปนชวงทีค่ นปกติประมาณรอยละ 95 จะสามารถปรับ
ตัวกับเหตุการณทเ่ี กิดขึน้ ได13
ในสวนของกรมสุขภาพจิตซึ่งมีหนาที่โดยตรงเกี่ยวกับการให
ความชวยเหลือและฟน ฟูสภาพจิตใจของผูป ระสบอุทกภัย ได
ระดมทีมสุขภาพจิตจากศูนยสขุ ภาพจิตเขตตางๆ อาสาสมัคร
สาธารณสุขทีผ่ า นการอบรมการคลายเครียด โรงพยาบาลจิตเวช
โรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา โรงพยาบาลสวนปรุง ออกหนวยแพทย
เคลือ่ นทีร่ ว มกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตางๆ เพือ่ ใหการ
ดูแลสุขภาพจิตแกผปู ระสบอุทกภัยเปนไปอยางทัว่ ถึง14 โดยจะคัด
กรองผูท ม่ี ปี ญ
 หาสุขภาพจิตเพือ่ ใหการบำบัดตามอาการ และจะ
เขาไปดูแลอยางใกลชดิ ในรายทีพ่ บวามีอาการรุนแรง พรอมกัน
นัน้ ยังไดแจกคูม อื คลายเครียดฉบับประชาชนจำนวน 10,000
เลม จัดอบรมเจาหนาทีส่ าธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุข
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ในพื้นที่เพื่อใหคำปรึกษาดูแลประชาชนในเบื้องตน และเปด น้ำครัง้ ละมากๆ ซึง่ จะชวยใหสามารถวางแผนระบบกระจายน้ำ
สายดวน 1323 ใหบริการปรึกษาปญหาสุขภาพจิตตลอด 24 ขนาดใหญได จากการคาดประมาณคาใชจา ยคลองขุด 1,000
ชัว่ โมง15
กิโลเมตร จะใชเงินประมาณ 70,000 ลานบาท ซึง่ นอยกวาตัวเลข
แสนลานบาทในการกอสรางรถไฟฟาหลายสายในกรุงเทพฯ
 หาจราจร
นายแพทยเสรี หงษหยก รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กลาววา จาก เพือ่ แกปญ
การประเมินสุขภาพจิตหลังสถานการณน้ำทวมรุนแรงใน
17 จังหวัด ไดแก ตาก นาน อางทอง ปราจีนบุรี นนทบุรี ถาคลองขุดสามารถระบายน้ำไดไมนอ ยกวา 2-3,000 ลบ.ม./
พิจิตร พระนครศรีอยุธยา อุทัยธานี นครสวรรค ชัยนาท วินาที จะทำใหปริมาณน้ำในลุม น้ำเจาพระยาลดลง 2-3,000
 หาน้ำทวมลดลงไดอยางมาก จาก
เชียงใหม ชัยภูมิ สิงหบรุ ี ลพบุรี เลย นครปฐม และสุพรรณบุรี ลบ.ม./วินาที สงผลใหปญ
ลาสุดถึงเดือนพฤศจิกายน 2549 จากกลุม ทีไ่ ดรบั ผลกระทบ สถิตปิ ริมาณน้ำสูงสุดในปจจุบนั ทีจ่ งั หวัดนครสวรรค ประมาณ
ทั้งหมด 7,942 ราย พบผูที่มีปญหาสุขภาพจิต เชน 6,000 ลบ.ม./วินาที มาถึงกรุงเทพฯ วัดไดประมาณ 4,000
ความเครียดและวิตกกังวล 1,238 ราย เปนผูป ระสบอุทกภัยใน ลบ.ม./วินาที ดังนัน้ ถาคลองขุดสายตะวันออกและคลองขุด
จังหวัดอางทองมากที่สุด 191 ราย รองลงมาเปนจังหวัด สายตะวันตก สามารถระบายน้ำไดรวมกัน 2,000 ลบ.ม/วินาที
พระนครศรีอยุธยา 173 ราย ผูที่มีบาดแผลทางใจ เชน ถึง 3,000 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำจะเขาสูภาวะไมลนตลิ่ง
นอนไมหลับ หวาดผวา ฝนราย 671 ราย เปนผูป ระสบอุทกภัย คลองขนาดใหญนี้นอกจากชวยแกปญหาน้ำทวมทั่วประเทศ
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากทีส่ ดุ 135 ราย รองลงมาเปน แลว ยังจะชวยเพิม่ พืน้ ทีช่ ลประทานทัว่ ประเทศประมาณ 150 ลาน
จังหวัดนครสวรรค 102 ราย และผูท ม่ี คี วามคิดอยากฆาตัวตาย ไรดว ย18
รวม 72 ราย เปนผูป ระสบอุทกภัยในจังหวัดนานมากทีส่ ดุ 15
ราย รองลงมาเปนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 11 ราย ทัง้ หมดได ทางออกในการรับมอื กับอุทกภัยในอนาคต
 หาของภาครัฐ อุทกภัยครัง้ ใหญท่ี
รับการขึน้ ทะเบียนเพือ่ รักษาและติดตามอาการอยางใกลชดิ จน เมือ่ หันกลับมามองการแกปญ
16
เกิดขึน้ ในป พ.ศ. 2549 ทำใหกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากร
กวาจะหายเปนปกติ
ธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ตองลุกขึน้ มาวางแผนบริหารจัดการ
บรรเทาอุทกภัยระยะสัน้ ซึง่ ประกอบดวย การกำหนดพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย
บทเรียนจากภัยน้ำทวม
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การกำหนดวิธกี ารและมาตรการในการบริหารจัดการทัง้ กอน
ไดลงสำรวจพืน้ ทีท่ ป่ี ระสบภัยน้ำทวมในเขตทีล่ มุ ภาคกลาง และ ระหวาง และหลังเกิดอุทกภัย โดยระบุหนวยงานรับผิดชอบที่
สรุปผลในเชิงบทเรียนวา17 สาเหตุของน้ำทวมสวนหนึง่ เกิดจากการ ชัดเจน ไลลงมาตัง้ แตระดับชาติจนถึงระดับชุมชน พรอมทัง้ จัดตัง้
ขยายตัวของชุมชน มีการปลูกสิง่ กอสรางทัง้ ของรัฐและเอกชนที่ ศูนยอำนวยการแกไขปญหาอุทกภัย เพือ่ ทำหนาทีบ่ ริหารและ
กีดขวางทางน้ำไหล เมือ่ น้ำมามากก็ไหลไมสะดวกประกอบกับ ตัดสินใจสัง่ การในสภาวะฉุกเฉิน ประกาศแจงเตือนสถานการณ
พืน้ ทีร่ บั น้ำก็มนี อ ยลง น้ำจึงทวมเร็ว ทวมสูง และทวมยาวนานมาก และอำนวยการรวมกับหนวยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ19
กวาในอดีต เหตุที่ทวมนานมากก็เพราะการกักน้ำไวไมให
ไหลเขาทวมกรุงเทพฯ และไมมกี ารวางแผนทีจ่ ะระบายน้ำออกจาก สวนการจัดทำแผนแมบทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะ
พืน้ ทีอ่ ยางเปนระบบ ในสวนการเตือนภัยทางราชการยังคงใช ยาว ไดแก การปองกันและฟน ฟูปา ตนน้ำ การกำหนดเขตการใช
ภาษาวิชาการทีย่ าก ชาวบานฟงแลวไมเขาใจถึงความรุนแรงของ ประโยชนทด่ี นิ พืน้ ทีส่ งู การฟน ฟูแหลงน้ำ ทางน้ำ และพืน้ ทีช่ มุ น้ำ
ของภาวะน้ำทวม คิดวาจะเหมือนทุกๆ ปจงึ เตรียมการไมทนั การปรั บ ปรุ ง กฎหมายเกี ่ ย วกั บ ลำรางสาธารณะเอาคื น
ขณะทีบ่ างแหงก็ใหตวั เลขคาดการณไมตรงกับความจริง เชน แจง พืน้ ทีท่ างน้ำทีถ่ กู บุกรุก การพัฒนาพืน้ ทีร่ บั น้ำและกำหนดพืน้ ที่
วาน้ำจะขึน้ สูง 20 ซม. แตพอน้ำมาจริงกลับสูงไปถึง 70-80 ซม. แกมลิงใหชดั เจน การกอสรางระบบกักเก็บน้ำและผันน้ำ การ
พยากรณเตือนภัยที่แมนยำ การกำหนดระบบประกันภัย
คงตองตัง้ ขอสังเกตกันตรง ๆ วา น้ำทวมใหญปน เ้ี ปนปญหาหนัก ความเสีย่ งน้ำทวม การจัดทำระบบปองกันน้ำทวมชุมชนเมือง การ
และตองทุกขทนของชาวชนบทมาก เพราะจนถึงปลายเดือนธันวาคม ปรับโครงสรางและกลไกบริหารจัดการลุม น้ำใหมเี อกภาพ และการ
2549 ก็ยงั มีพน้ื ทีห่ ลายจังหวัดทีย่ งั มีนำ้ ทวมขังสูงอยู แตไมสง ผล ทบทวนนโยบายน้ำแหงชาติ ฯลฯ การทรัพยากรน้ำ ในฐานะเลขา
กระทบตอชาวกรุงเทพฯ มากนัก เพราะชาวเกษตรในพืน้ ทีร่ าบ นุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ จะรวมกับหนวยงาน
ลุมภาคกลางไดเสียสละใหทางการผันน้ำเขาพื้นที่นาของตน ทีเ่ กีย่ วของจัดทำแผนเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาตอไป20
จำนวนถึง 1 แสนไร รองรับน้ำไดถงึ 10-20 ลานลูกบาศกเมตร
นับเปนความเสียสละของชาวบานใหกับชาวเมืองหลวงที่ควร ถึงวันนีน้ กั วิทยาศาสตรทว่ั โลกตางยอมรับวา การเปลีย่ นแปลง
ตองจารึกไว
สภาพภูมิอากาศและสภาวะโลกรอนเปนปจจัยกระตุนให
นานาประเทศต อ งประสบกั บ อุ บ ั ต ิ ภ ั ย ทางธรรมชาติ บ  อ ย
ขอเสนอ “คลองขุด” เพอ่ื แกปญ
 หาน้ำทวม
ครั้งในระดับที่รุนแรงขึ้น สังเกตไดจากเหตุการณภัยแลง
การแกปญ
 หาน้ำทวม โดยการขยายพืน้ ทีเ่ ก็บปริมาณน้ำจำนวน น้ำทวม พายุ คลืน่ ความรอน และไฟปา ทีเ่ กิดขึน้ ทัว่ โลกตลอด
มากๆ เหมือนในอดีตไมสามารถทำไดแลว เพราะทุกพืน้ ทีถ่ กู น้ำ ชวง 2-3 ทศวรรษทีผ่ า นมา สาเหตุสำคัญทีผ่ ลักดันใหโลกรอน
ทวมหมด ขณะที่การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำก็มักไม ขึน้ เรือ่ ย จนใกลจะเปนวิกฤตของมนุษยชาติ ก็เพราะกิจกรรม
เปนผล เพราะไมดำเนินการทัง้ ระบบ ทำใหเกิดปญหาการยายให เชิงอุตสาหกรรมของมนุษย ตัง้ แตการผลิตทีอ่ าศัยการเผาไหม
น้ำไปทวมอีกพืน้ ทีห่ นึง่ จึงมีผเู สนอรูปธรรมทีจ่ ะแกปญ
 หาใหเกิด เชือ้ เพลิงฟอสซิล ไปจนถึงการเปลีย่ นแปลงวิธกี ารเพาะปลูก
การระบายน้ำทัง้ ระบบเชือ่ มโยงกัน โดยการขุดคลองเพือ่ ระบาย
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สำหรับประเทศไทย มีรายงานจากคณะกรรมการระหวางรัฐบาล
วาดวยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ (Intergovernmental Panel of Climate Change) วา หนึง่ ในผลกระทบจากการ
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ กิดขึน้ กับประเทศไทยคือ เรือ่ ง
ทรัพยากรน้ำ ซึ่งอาจจะเปนไดทั้งการเกิดฝนตกหนักมากจน
กลายเปนวิกฤตอุทกภัย หรือฝนไมตกตามฤดูกาล กระทัง่ ประสบ
กับภัยแลง ขณะทีก่ ม็ รี ายงานคาดการณการเปลีย่ นแปลงของโลก
แหงภูมภิ าคเอเชียในอนาคตทีท่ ำขึน้ เมือ่ 3-4 ป ทีผ่ า นมาวา เกือบ
ทุกภูมภิ าคของประเทศไทยจะมีฝนตกมากขึน้ วันทีอ่ ากาศรอนจะ
เพิม่ ขึน้ และฤดูหนาวหดสัน้ ลง ประเด็นทีน่ า เปนหวงก็คอื ความ
แปรปรวนของสภาพภูมอิ ากาศ อันจะนำมาซึง่ การเกิดน้ำทวม
บอยครัง้ และรุนแรงขึน้ 21
ทัง้ นี้ ภาครัฐตองมองการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศในอนาคต
และผลกระทบตางๆ ทีจ่ ะตามมาวา เปนสวนหนึง่ ของโจทยในการ
วางแผนพัฒนาประเทศและแผนการจัดการสภาพแวดลอม
ขณะทีภ่ าคประชาชนตองเรงทำความเขาใจตอการเปลีย่ นแปลง
ทีร่ ออยูข า งหนา22 เพือ่ เตรียมแผนรับมือและหาทางปรับตัวให
สามารถอยูร ว มกับสิง่ ทีก่ ำลังจะเกิดขึน้ ได หากวันนีส้ งั คมไทย
ละเลยปญหาภาวะโลกรอน การแกไขปญหานีใ้ นวันขางหนาจะ
ทำไดยากเย็นมากกวาในวันนีม้ ากมายนัก

ตาราง 1 สถานการณอทุ กภัยและความเสียหาย
พ.ศ. 2545-2549
พ.ศ. ประชาชน

ครัวเรือน พืน้ ทีเ่ กษตร ความเสียหาย

(ลานคน) (ลานครัวเรือน) (ลานไร)

2545
2546
2547
2548
2549

5.08
1.87
1.79
0.73
6.17

1.37
0.48
0.46
0.22
1.42

10.43
1.59
1.98
0.89
5.97

(ลานบาท)

13,385.31
2,050.26
410.86
4,700.10
6,946.82

ทีม่ า : กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
(29 พ.ย. 2549)

ตาราง 2 สรุปเหตุการณนำ้ ทวมทีเ่ กดิ ขึน
้ ในรอบป พ.ศ. 2549
และรายละเอียดความเสียหาย
ชวงเวลา

พน
้ื ทีป่ ระสบภัย

มูลคาความเสียหาย
จำนวนผูเ สียชีวติ จำนวนผูไ ดรบั ความ เบอ้ื งตน (ไมรวม
บานเรอื นและทรัพย
เดอื ดรอน
สน
ิ ของราษฎร)

22 พ.ค. – 30 มิ.ย.(1) 5 จังหวัด : อุตรดิตถ สุโขทัย แพร ลำปาง นาน

88 ราย

352,016 คน

1,344,833,259 บาท

1 – 31 ก.ค.(1)

22 จังหวัด : เชียงราย เชียงใหม แมฮอ งสอน ตาก ลำปาง
ลำพูน นครราชสีมา นครพนม อุดรธานี รอยเอ็ด ชลบุรี
ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรขี นั ธ
ชุมพร สตูล กระบี่ ตรัง สุราษฎรธานี

5 ราย

48.520 คน

-

13 – 18 ส.ค(1)

4 จังหวัด : ประจวบคีรขี นั ธ ชุมพร ระนอง อุบลราชธานี

-

54,396 คน

93,772,849 บาท

19 – 26 ส.ค(1)

3 จังหวัด : นาน เชียงราย สุโขทัย

2 ราย

153,574 คน

143,378,478 บาท

27 ส.ค. – 25 ธ.ค.(2) 47 จังหวัด : เชียงราย เชียงใหม แมฮอ งสอน ลำพูน ลำปาง
แพร พะเยา อุตรดิตถ เพชรบูรณ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก
กำแพงเพชร พิจติ ร นครสวรรค ชัยนาท อุทยั ธานี สิงหบรุ ี
อางทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี
ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม นครนายก ชลบุรี ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด ชัยภูมิ ขอนแกน อุดรธานี
นครราชสีมา ศรีสะเกษ บุรีรัมย สุรินทร อุบลราชธานี
ยโสธร รอยเอ็ด ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พังงา
กรุงเทพมหานคร

337 ราย

5,198,814 คน

7,707,574,527 บาท

(-) หมายถึง ไมปรากฏขอมูล
ทีม่ า : 1. สรุปสถานการณสาธารณภัยประจำเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2549, กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย.
2. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 ธันวาคม 2549.
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ชวงตนปตอ กลางป 2549 รัฐบาลเกา
ยังย่ำเทาอยูก บั ที่

ชวงตนป 2549 ขณะที่พระราชกำหนด
สถานการณการบริหารราชการในสถานการณฉกุ เฉิน ทีเ่ ริม่ มีผลบังคับใชตง้ั แต 16
กรกฎาคม 2548 ยังคงถูกตออายุออกไป
เรือ่ ยๆ สถานการณความรุนแรงในพืน้ ที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใตของไทยถูกสะทอน
ผานขอเขียนของสื่อมวลชนตางประเทศ
2 ฉบับคือ เดอะการเดียนของอังกฤษและ
เดอะสแตนดารดของฮองกง วาตกอยูใ น
สภาวะที่เรียกวา“อาณาจักรแหงความ
กลัว” เพราะทุกคนในพืน้ ทีต่ า งก็ไมมใี ครรู
วาใครจะลมตายเปนรายตอไป1 เพราะยิง่
รัฐบาลใชแนวทางการปราบปรามอยาง
แข็งกราวมากยิง่ ขึน้ และขาดความละเอียด
ออนมากขึ้นเทาใด สถานการณความ
รุนแรงก็ยง่ิ ลุกลามมากขึน้ เทานัน้

ไฟใตยังคงระอุหนักหลังรัฐประหาร
เหตุการณรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ไมเพียงทำใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเทานั้น แตยังสงผลกระทบ
อยางมีนยั สำคัญตอสถานการณความรุนแรงใน 3 จังหวัดชาย
แดนภาคใตของประเทศไทยดวย โดยเฉพาะการกลาวคำ
ขอโทษตอพีน
่ อ งในภาคใตของนายกรัฐมนตรี พลเอกสุรยุทธ
จุลานนท ตามมาดวยการปรับโครงสรางหนวยงานดานความ
มัน
่ คง และการรอ้ื ฟน
 ศูนยอำนวยการบรหิ ารจังหวัดชายแดน
ภาคใต (ศอ.บต.) แตผลการเปลี่ยนแนวนโยบายโดยหัน
มาใชการเมืองนำการทหาร พรอมกับทาทีประนีประนอม
มากขึ้นของรัฐบาล กลับไมชวยใหสถานการณกระเตื้องขึ้น
แมแตนอย เพราะสถานการณความรุนแรงยังคงระอุหนัก
หลังรัฐประหาร
60
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ขณะทีพ่ นั ตำรวจโททักษิณ ชินวัตร นายก
รัฐมนตรีในขณะนัน้ ซึง่ กำลังเผชิญกับการ
ประทวงอยางรุนแรงจากกลุมพันธมิตร
ประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตย ก็ยงั คงใชการ
ปรับเปลีย่ นผูร บั ผิดชอบสถานการณทาง
ภาคใต จากรัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาด
ไทย เปนรัฐมนตรีวา การกระทรวงกลาโหม
จนถึงผูบ ญ
ั ชาการทหารบก แตกไ็ มชว ยให
สถานการณดขี น้ึ เพราะยังคงมีการฆาราย
วันเกิดขึน้ อยางตอเนือ่ ง โดยเฉพาะอยางยิง่
การวางระเบิดธนาคารพาณิชยพรอมกัน
22 แหง ใน 5 อำเภอของจังหวัดยะลา
เมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม 2549 จนมีผเู สีย
ชีวิตและบาดเจ็บจำนวนไมนอย กระทั่ง
ธนาคารแหงประเทศไทยตองออกคำสั่ง
ดวนใหธนาคารทุกแหงในยะลา ปดให
บริการเพื่อความปลอดภัยของพนักงาน
และผูใ ชบริการ
แนนอนทีส่ ดุ วาเหตุวางระเบิดธนาคารครัง้
นั้น สงผลใหเศรษฐกิจในพื้นที่ซึ่งซบเซา
อยูแ ลวยิง่ ทรุดลงมากกวาเดิม แต พ.ต.ท.
ทักษิณ ชินวัตร ในฐานะนายกรัฐมนตรี กลับ
แสดงทาที “ลอยตัว” ตอความรุนแรง
ทีเ่ กิดขึน้ โดยกลาววาไดมอบหมายใหผู
บัญชาการทหารบกรับผิดชอบอยางเต็ม
ทีไ่ ปแลว ทำใหพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน
ผูบ ญ
ั ชาการทหารบก ซึง่ ไดรบั มอบหมาย
ใหเปนผูร บั ผิดชอบภาคใตรายลาสุดกลาว
วา “อยากใหพน้ื ที่ 3 จังหวัด ปลอดจากการ
เมืองอยางแทจริง แลวปลอยใหทหารทำ
หนาทีอ่ ยางเต็มที่ เพราะไมเชนนัน้ อะไร
ตางๆ จะมาทับถมอยูท ผ่ี ปู ฏิบตั ทิ ง้ั หมด”
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คำพูดดังกลาวกลายเปนภาพสะทอนถึงการแกปญ
 หาความรุนแรง
ในภาคใตไดเปนอยางดีวา เต็มไปดวยปญหาและขาดเอกภาพ
ไมเพียงเทานัน้ ค่ำวันที่ 16 กันยายน 2549 ความพังพินาศทาง
เศรษฐกิจและความสูญเสียครัง้ สำคัญก็กลับมาเยือนอำเภอหาด
ใหญ จังหวัดสงขลา อีกครัง้ เมือ่ เกิดเหตุการณวางระเบิดยานศูนย
การคากลางเมืองซึ่งถือวาเปนหัวใจทางเศรษฐกิจของจังหวัด
สงขลาและภาคใตตอนลางรวม 7 จุด ทำใหมผี เู สียชีวติ ซึง่ มีชาว
ตางชาติรวมอยูด ว ย 4 ราย และบาดเจ็บ 59 ราย
บรรดานักธุรกิจในพืน้ ทีซ่ ง่ึ ถูกขับเคลือ่ นดวยการทองเทีย่ วเปน
หลักสรุปตรงกันวา “ธุรกิจรอวันเจง” เพราะเพิง่ ฟน ตัวจากเหตุ
ลอบวางระเบิดสนามบินหาดใหญทเ่ี กิดขึน้ เมือ่ ปทผ่ี า นมา เหตุ
ระเบิดกลางเมืองหาดใหญครัง้ นีจ้ งึ สงผลสะเทือนไปทัว่ ประเทศ
วา รัฐบาลลมเหลวในการแกปญ
 หาความไมสงบในพืน้ ทีช่ าย
แดนภาคใตอยางชัดเจนทีส่ ดุ และถือเปนเหตุรนุ แรงครัง้ สุดทาย
ทีเ่ กิดขึน้ ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
ผลจากความไมไววางใจในสถานการณความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้
ทำใหหนังสือพิมพเดอะสตารของมาเลเซียเสนอบทความวา
ปจจุบันนักทองเที่ยวจากมาเลเซียไมกลาขามมาเที่ยวสถาน
บริการในไทย สงผลใหนายทุนธุรกิจคาบริการทางเพศนำผูห ญิง
ไทยไปขายบริการทีเ่ มืองตัมปต ในรัฐกลันตัน ซึง่ อยูไ มหา งจาก
อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส เปนเหตุใหคนมาเลเซีย
เรียกเมืองตัมปตวา “มินไิ ทยแลนด”2

เหตุรา ยทีโ่ รงเรียนกูจงิ ลือปะ กลายเปนจุดเริม่ ตนของความระส่ำ
ระสายในแวดวงการศึกษาของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตอยาง
ชัดเจน เพราะหลังจากนัน้ เปนตนมา “ครู” ก็ตกเปนเหยือ่ ของการ
ขมขูค กุ คาม และการ “ฆา” อยางเต็มรูปแบบ นอกเหนือจากการ
ลอบเผาโรงเรียนทีเ่ กิดขึน้ เปนประจำ ซึง่ ความรุนแรงและโหด
เหี้ยมที่ครูไดรับก็ทวีมากยิ่งขึ้นถึงขั้นฆาแลวเผา จนกระทั่ง
ฆาตัดคอ ทำใหการประกาศ “ ปดโรงเรียน” เกิดขึน้ บอยครัง้
ขณะที่ครูในพื้นที่ภาคใตหลายรอยคนพากันแสดงเจตจำนง
ขอยายออกจากพื้นที่ เพราะไมแนใจในความปลอดภัย และ
โรงเรียนกวา 100 แหง ในจังหวัดนราธิวาสประกาศปดการเรียน
การสอนอยางไมมกี ำหนด แนนอนวาโอกาสทางการศึกษาของ
เด็กนักเรียนทีอ่ ยูใ นพืน้ ทีข่ อง 3 จังหวัดชายแดนภาคใตอยูภ าวะ
ลดนอยถอยลงตามลำดับ แมวา จะมีมาตรการจัดชุดคุม ครองครู
เกิดขึน้ แลวก็ตาม ปจจุบนั ครูในพืน้ ทีต่ อ งเปลีย่ นวิถชี วี ติ ไปจาก
เดิม ตองเพิม่ ความระมัดระวังปองกันตนเอง และหวาดระแวง
การรับโทรศัพทขม ขูจ นตองเปลีย่ นเบอรโทรศัพทมอื ถือและไม
บอกเบอรโทรศัพทใหบคุ คลภายนอกรับรู

มีรายงานจากสำนักงานผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำเขตตรวจราชการที่ 12 ยะลา ชีว้ า ตัง้ แตป 2547-2549
มีบคุ ลากรทางการศึกษาถูกทำรายเสียชีวติ รวม 71 ราย บาดเจ็บ
112 ราย โรงเรียนถูกลอบวางเพลิงรวม 110 แหง4 ขณะที่
นายแพทยวชิระ เพ็งจันทร อธิบดีกรมสุขภาพจิต ระบุวา เหตุการณ
ความไมสงบทีเ่ กิดขึน้ อยางตอเนือ่ งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
ดร. ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี จากคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัย สงผลใหประชาชนในพืน้ ทีป่ ว ยเปนโรคทางจิตเพิม่ มากขึน้ โดย
สงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ซึง่ เก็บขอมูลความรุนแรง เฉพาะขาราชการครูมสี ภาพจิตใจแยทส่ี ดุ 5 ครูประมาณ 20% เกิด
ในจังหวัดชายแดนภาคใตมาอยางตอเนื่องไดสรุปภาพรวม อาการเครียดเขาขายเปนผูป ว ยทีต่ กอยูใ นภาวะเครียดรุนแรง6
ของเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในชวง 8 เดือนแรกของป 2549 วา
สถานการณโนมเอียงไปในทิศทางของความรุนแรงและสลับซับ นอกจากนี้ เหตุการณความรุนแรงใน 3 จังหวัดภาคใตยงั สง
ซอนมากยิง่ ขึน้ กวาเดิม3
ผลใหเกิดปญหาขาดแคลนแพทยสงู ถึงรอยละ 42 ทัง้ นีจ้ ากฐาน
ขอมูลในระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร ในป 2548 พบวามีความ
เหตุรา ยที่ “กูจงิ ลอื ปะ” กับความระส่ำระสายในแวดวงการ ตองการแพทยในปตตานี ยะลา และนราธิวาส ประมาณ 502
ศึกษาของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
คน แตมแี พทยทำงานในโรงพยาบาลจริง 290 คน ยังขาดอีก
ความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตยงั คง “เขยาขวัญ” คน 212 คน จังหวัดทีข่ าดแพทยสงู อันดับหนึง่ คือ นราธิวาส 111
ไทยทัง้ ประเทศอยางตอเนือ่ ง โดยเฉพาะอยางยิง่ เหตุรา ยทีเ่ กิดขึน้ คน รองลงมา ปตตานี 58 คน และยะลา 43 คน ทำใหแพทยท่ี
ในชวงบายของวันที่ 19 พฤษภาคม 2549 ทำให “ครู” ตกเปน มีอยูต อ งรับภาระงานหนัก7
เหยื่อของความรุนแรงอยางเต็มรูปแบบ เมื่อเจาหนาที่ทหาร
ตำรวจ และเจาหนาทีฝ่ า ยปกครองกวา 100 นาย เขาตรวจคน ทัง้ นี้ กระทรวงสาธารณสุขไดเรงวางมาตรการดานความปลอดภัย
เปาหมาย 10 จุด ในพืน้ ทีห่ มู 4 ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ ใหเจาหนาที่ และจะจัดสงเจาหนาที่แพทยอาสาจากพื้นที่อื่น
จังหวัดนราธิวาส พรอมจับกุมตัว 2 ผูต อ งหา ในคดีกอ ความไม มาชวยเหลือปฏิบตั งิ านในพืน้ ที่ 3 จังหวัด มากยิง่ ขึน้ โดยจะเรง
สงบ ทำใหชาวบานกลุม ใหญกวา 300 คน ตอบโตทนั ทีดว ยการ ดำเนินการบรรจุปรับเปลีย่ นตำแหนง เพิม่ สวัสดิการคาตอบแทน
บุกเขาจับตัว น.ส. จูหลิง ปงกันมูล และ น.ส. สินนี าฏ ถาวรสุข ใหแกเจาหนาทีเ่ พิม่ มากขึน้ และจัดสรรงบประมาณ สนับสนุน
ซึง่ เปนครูจากโรงเรียนบานกูจงิ ลือปะในหมูบ า นเดียวกันเปนตัว สถานบริการสาธารณสุขในทุกระดับ เพือ่ สรางขวัญกำลังใจใน
ประกันเพื่อแลกกับการปลอยตัว 2 ผูตองหาที่ถูกจับกุมใน การปฏิบตั หิ นาที8่
ชวงเชา
ระหวางการจับครูเปนตัวประกันนัน้ เอง มีกลุม ชายฉกรรจบกุ เขา
ไปใชไมทบุ ตีครูทง้ั 2 คน อยางทารุณจนบาดเจ็บสาหัส โดยเฉพาะ
“ครูจูหลิง” มีอาการทางสมองขั้นวิกฤตจนแพทยระบุวามีแต
ปาฏิหาริยเ ทานัน้ ทีจ่ ะชวยได และตองกลายเปนเจาหญิงนิทรา
นานถึง 8 เดือน จึงเสียชีวติ
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ไฟใตหลังรัฐประหาร

ทันทีทเ่ี ขารับตำแหนงนายกรัฐมนตรีคนที่ 24 พลเอกสุรยุทธ
จุลานนท แถลงอยางเปนทางการครัง้ แรกวามีภารกิจสำคัญที่
ตองดำเนินการ 2 เรือ่ งคือ แกไขปญหาทางการเมืองและแกไข
เหตุการณความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ทำให
มีเสียงตอบรับในทางบวกดังขึน้ จากผูน ำทางศาสนาอิสลามทัน
61
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การทำรัฐประหารทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ 19 กันยายน 2549 ถูกจับตาวา
จะสงผลโดยตรงตอ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต และไมกว่ี นั หลัง
จากนัน้ การรุกครัง้ สำคัญทางการเมืองก็เริม่ ขึน้ เมือ่ พลโทวิโรจน
บัวจรูญ แมทพั ภาคที่ 4 คนใหมเปดเผยวา มีการสงสัญญาณมา
จากทางฝายตรงขามวา นาจะมีการออกมาเจรจาเพือ่ นำความ
สันติสขุ มาสูจ งั หวัดชายแดนภาคใต สอดคลองกับคำใหสมั ภาษณ
ของพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ผูบ ญ
ั ชาการทหารบก ซึง่ ตอมา
พวงตำแหนงประธานคณะมนตรีความมัน่ คงแหงชาติ (คมช.)
ยอมรับวาไดสง เจาหนาทีไ่ ปพูดคุยกับขบวนการกอความไมสงบ
ในพืน้ ทีช่ ายแดนภาคใต9
ความชัดเจนของการเจรจายังถูกตอกย้ำอีกครัง้ ผานการรายงาน
ขาวของหนังสือพิมพซดิ นีย มอรนงิ เฮรัลด ทีร่ ะบุวา ดร. มหาธีร
โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย ยอมรับวาเปน
คนกลางในการประนีประนอมขอเสนอสันติภาพ ระหวางนาย
ทหารระดับสูงของไทยกับแกนนำกลุม แบงแยกดินแดน อีกทัง้
ยังกลาวดวยวากลุม ผูก อ ความไมสงบไมไดมคี วามตองการแบง
แยกดินแดนเปนรัฐเอกราช หรือแมแตการปกครองตนเอง หรือ
การใชภาษามลายูเปนภาษาทีส่ องใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต 10
ทัง้ นีก้ ารเจรจาดังกลาวจัดขึน้ ทีเ่ กาะลังกาวีและในกรุงกัวลาลัม
เปอรของมาเลเซีย

โลงใจไมเฉพาะคนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบโดยตรงเทานั้น
แตยงั ทำใหคนไทยทัง้ ประเทศรูส กึ ตรงกันวาผอนคลายมากยิง่ ขึน้
และเชือ่ วาจะชวยลดความรุนแรงลงได แต 3 วัน หลังจากนัน้
เหตุรนุ แรงในพืน้ ทีช่ ายแดนภาคใตกเ็ ริม่ ขึน้ อีกครัง้ และไมมที ที า
วาจะลดความถีแ่ ละความสูญเสียลงแมแตนอ ย
ทำใหเกิดคำถามวา “คำขอโทษ” จากปากนายกรัฐมนตรีได
ผลในทางบวกจริงหรือไม เพราะไมเพียงแตรูปแบบของ
ความรุนแรงแบบเดิมยังคงอยู ไมวา จะเปนการลอบยิง วางระเบิด
หรือเผาโรงเรียน ยังปรากฏรูปแบบใหมของความรุนแรง นัน่ คือ
มีเด็กและผูห ญิงคลุมหนาแบบชาวมุสลิมเปนแนวหนาในการ
ชุมนุมเพือ่ เรียกรองใหปลอยตัวผูถ กู จับกุมมากยิง่ ขึน้ กระทัง่ บาน
ปลายกลายเปนการชุมนุมของชาวไทยพุทธ เพื่อตอบโตการ
กระทำดังกลาว พรอมกับเรียกรองใหภาครัฐจัดการกับปญหาที่
เกิดขึน้ โดยใชหลักกฎหมายทีเ่ ทาเทียมกัน

เหตุการณที่นำศาสนามาเปนเงื่อนไขของความขัดแยงอยาง
ชัดเจนทีส่ ดุ ก็เกิดขึน้ ทีห่ มูบ า นสันติทง้ั ในพืน้ ทีอ่ ำเภอบันนังสตา
และอำเภอธารโต จังหวัดยะลา เมือ่ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2549
โดยชาวบานที่นับถือศาสนาพุทธจำนวน 55 ครอบครัว
จำนวน 206 คน พากันอพยพมาอาศัยอยูท ว่ี ดั นิโรธสังฆาราม
ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ภายหลังจากคนรายบุก
ดูเหมือนวาการ “เจรจา” จะกลายเปนชองทางที่รัฐบาลใหม เขาโจมตีกองกำลังทหารพรานและถูกยิงตาย 2 ศพ ทีโ่ รงเรียน
จะนำมาใชเปนเครื่องมือเพื่อกาวไปสูความสุขสงบในพื้นที่ บานธารทิพย อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ทำใหคนรายตอบ
จังหวัดชายแดนภาคใตอยางชัดเจน โดยพลเอกสุรยุทธ จุลานนท โตดว ยการฆาและเผาบานชาวบานลางแคน
ยอมรับวารัฐบาลจะใชปฏิบตั กิ ารโดยสันติวธิ ี เพราะเชือ่ วาเปน
แนวทางทีถ่ กู ตอง และเชือ่ วาการเจรจาพูดคุยกันอยางสรางสรรค ความหวาดกลัวของชาวไทยพุทธทีเ่ กิดขึน้ ทำใหตอ งนำคณะจิต
จะชวยแกปญ
 หาได ทัง้ นี้ ตองอยูภ ายใตเงือ่ นไขวาประเทศไทย แพทยจากสวนกลางเขาไปใหคำปรึกษา ขณะทีจ่ ติ แพทยประจำ
โรงพยาบาลศูนยยะลา และศูนยสขุ ภาพจิตที่ 15 บอกวา ชาว
ไมสามารถแบงแยกได
บานสวนใหญมกี ารอาการหวาดผวา โดยเฉพาะผูส ญ
ู เสียจาก
ตามมาดวยการใหสมั ภาษณพเิ ศษผานสถานีโทรทัศนอลั จาชีรา การลอบทำรายทัง้ ชีวติ และทรัพยสนิ มีอาการนาเปนหวง ไมเพียง
โดยระบุถงึ สาเหตุทส่ี ำคัญทีท่ ำใหสถานการณในพืน้ ทีช่ ายแดน แตผเู กีย่ วของกับเหตุการณโดยตรงจะไดรบั ผลกระทบเทานัน้
ภาคใตเกิดความรุนแรงวามาจากหลายปจจัยดวยกัน แตที่ แตสภาพจิตใจของประชาชนในพืน้ ทีม่ แี นวโนมเครียดเพิม่ สูงขึน้
สำคัญทีส่ ดุ คือ ความไมเปนธรรมในสังคม ทัง้ นีพ้ ลเอกสุรยุทธ เนือ่ งจากมีปจ จัยปญหาความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ อยางตอเนือ่ งเขามา
จุลานนท นายกรัฐมนตรี ยังเดินทางไปพบปะกับผูน ำจากประเทศ รุมเราอยางหนักในระยะนี11้
เพื่อนบานอยางมาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส ซึ่งลวน
แตมปี ระสบการณเรือ่ งการเจรจาเพือ่ ยุตคิ วามขัดแยงกับกลุม กอ เมือ่ ชาวบานตกเปนเปาหมายของการโจมตีอยางรุนแรงมากยิง่ ขึน้
แบรด อดัมส ผูอำนวยการแผนกเอเชียของฮิวแมนไรทวอทช
ความไมสงบมากอน
หรือองคกรรณรงคดานสิทธิมนุษยชนในระดับสากล ไดออก
แรงตอตานจากคำขอโทษ
แถลงการณเรียกรองใหกลุม ผูก อ ความไมสงบในพืน้ ทีภ่ าคใต
“ผมขอโทษแทนรัฐบาลชุดทีแ่ ลว และขอโทษแทนรัฐบาลชุดนี้ ของไทยยุตกิ ารใชพลเรือนเปนเปาของการโจมตีเพือ่ ใหบรรลุเปา
สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะรัฐบาลชุดที่แลว ผมมาขอโทษแทน ผม หมายทางการเมืองของตนเอง เพราะเปนสิง่ ทีผ่ ดิ กฎหมายและไม
อยากยื่นมือออกไปแลวบอกวา ผมเปนคนผิด ผมขอกลาว สามารถโตแยง อางความถูกตองไดดว ยเหตุผลทางศีลธรรมใดๆ12
คำขอโทษดวยใจจริง” คำกลาวขอโทษของพลเอกสุรยุทธ
จุลานนท นายกรัฐมนตรี ระหวางการปาฐกถาพิเศษตอหนาผู ความรุนแรงทีย่ งั คงดำเนินตอไปนีเ้ อง ทัง้ ผูน ำรัฐบาลและคมช.
สูญเสียและไดรบั ผลกระทบจากเหตุการณตากใบ ผูน ำศาสนา ใหความเห็นตรงกันวา เปนเรื่องที่มีการประเมินสถานการณ
ผูน ำชุมชน รวมทัง้ ประชาชนนับพันคน ณ หองประชุมน้ำพราว ลวงหนาแลววาจะตองเกิดเหตุการณลกั ษณะดังกลาว เพราะ
โรงแรมซีเอส ปตตานี เมือ่ 2 พฤศจิกายน 2549 เรียกเสียง ฝายตรงขามตองการตอตานนโยบายสรางความสมานฉันทและ
ปรบมือดังขึน้ กึกกองและยาวนานทามกลางน้ำตาของผูส ญ
ู เสีย สันติวธิ ขี องรัฐบาลทีจ่ ะทำใหประชาชนเขามาอยูก บั ทางฝายรัฐ
และ “คำขอโทษ” อยางเปนทางการครัง้ แรกของผูน ำรัฐบาลนับ และตองการแยงชิงมวลชนกลับคืน ดวยการโหมดีกรีของความ
ตั้งแตเกิดเหตุการณความไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน รุนแรงเพิม่ ขึน้ เพือ่ ใหประชาชนหวาดกลัว เรือ่ งนีจ้ งึ ตองใชเวลา
ภาคใต ตลอดระยะเวลา 3 ปนี้เอง นำมาซึ่งความรูสึกดีใจ และความอดทนใหมากทีส่ ดุ
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ขณะที่นายแพทยประเวศ วะสี เขียนบทความแสดงความ
เห็นวาสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำอยูถือเปนการ “รุกทางการเมือง”
ทีถ่ กู ตองแลว ทำใหฝา ยติดอาวุธของขบวนการกอการรายอาจ
เกิดความกลัวการพายแพทางการเมือง จึงดิน้ รนกอความรุนแรง
มากขึน้ เพือ่ ยัว่ ยุใหสงั คมไทยเกิดอารมณ จนรัฐบาลตองยุติ
การรุกทางการเมือง หันไปใชกำลังเขาปราบปราม ซึง่ จะเขาทาง
ของผูก อ ความไมสงบ เพราะการใชกำลังเขาปราบปรามสงคราม
จรยุทธจะทำใหพา ยแพ13

ปรับโครงสรางมุง มัน
่ สมานฉันทและสันตวิ ธิ ี

แมขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นจะยืนยันไดเปนอยางดีวาความรุนแรง
ของสถานการณในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ยังคงเกิดขึน้
หากแตแนวนโยบายของรัฐบาลชุดใหมทไ่ี มเนนการปราบปราม
ดวยวิธกี ารรุนแรงก็นำมาซึง่ การเปลีย่ นแปลงอยางเห็นไดชดั ไม
วาจะเปนการยกฟองในคดีความมัน่ คงตางๆ เริม่ จากเหตุการณ
ตากใบทัง้ ผูต กเปนจำเลยและผูถ กู ออกหมายจับ การยกเลิกบัญชี
ดำของหนวยงานตางๆ เพือ่ ลดความหวาดระแวงของประชาชน
การใชกระบวนการยุตธิ รรมสรางความเปนธรรมดวยการเรงติด
ตามคดีการหายตัวไปของทนายสมชาย นีละไพจิตร โดยเฉพาะ
อยางยิง่ การรือ้ ฟน หนวยงานสำคัญทีเ่ คยมีบทบาททางดานความ
มัน่ คงในพืน้ ทีภ่ าคใต โดยมีคำสัง่ สำนักนายกรัฐมนตรี 2 ฉบับ
ฉบับแรก คือ เรือ่ งนโยบายการเสริมสรางสันติสขุ จังหวัดชายแดน
ภาคใต ซึง่ เปนกรอบครอบคลุมทุกดานเพือ่ สรางความสมาน
ฉันท อำนวยความยุตธิ รรม และสรางความสันติสขุ ในพืน้ ที่
ฉบับทีส่ อง คือ เรือ่ งการบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาค
ใตตามโครงสรางใหม โดยแบงออกเปน 3 สวน ไดแก (1)
ระดับนโยบาย มีสภาความมัน่ คงแหงชาติกำหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตรการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (2) ระดับ
การนำนโยบายไปสูก ารปฏิบตั ิ มีกองอำนวยการรักษาความมัน่
คงภายใน (กอ.รมน.) มีผูบัญชาการทหารบก เปน ผอ.กอ.
รมน. และ (3) ระดับอำนวยการและปฏิบตั ิ มี กอ.รมน. ภาค 4
ซึง่ มีแมทพั ภาคที่ 4 ในฐานะ ผอ. กอ.รมน. ภาค 4 ทำหนาทีด่ ู
แลทัง้ ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.)
และกองบัญชาการผสมพลเรือน ตำรวจ ทหาร (พตท.)
ทั้งนี้ คำสั่งสำนักนายกฯ จะขยายพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใตมาเปน 5 จังหวัด โดยเพิ่มจังหวัดสตูล และ 4
อำเภอในจังหวัดสงขลา คือ จะนะ เทพา สะบายอย และนาทวี14
อีกทัง้ ยังแกปญ
 หาดานเศรษฐกิจในพืน้ ทีด่ งั กลาวดวยการเสนอ
แผนพัฒนาพิเศษเฉพาะพืน้ ทีท่ างภาคใต โดยครอบคลุมพืน้ ที่
4 โดยใชมาตรการทางดานภาษี ลดดอกเบี้ย และใหความ
สะดวกเรือ่ งแรงงานตางดาวเปนพิเศษ ซึง่ จะมีผลบังคับใชตง้ั แต
วันที่ 1 มกราคม 2550 - ธันวาคม 2552
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มาตรการดับไฟใตคงไมเกดิ ผล หากปญหาพน
้ื ฐานของ อยางไรก็ตาม ชวงเวลาเกือบสองเดือนแรกของป 2550 ก็ปรากฏ
วา ไฟใตยังลุกโหมขยายตัวออกไปในรูปของการกอการราย
ฝายรัฐไมไดรบั การแกไข

ตลอดระยะเวลา 3 ปทเ่ี กิดความไมสงบในพืน้ ทีช่ ายแดนภาค
ใต ผลการสำรวจในชวงปลายปถึงของขวัญปใหมที่คนไทย
อยากไดมากทีส่ ดุ ยังคงเปนความสำเร็จในการแกไขปญหาความ
รุนแรงในภาคใต เพราะยิง่ นานวันจำนวนผูเ สียชีวติ และตัวเลข
ความเสียหายยิง่ เพิม่ สูงขึน้ เรือ่ ยๆ โดยจำนวนผูเ สียชีวติ และบาด
เจ็บในป 2549 สูงเปนสองเทาของป 2548 แมจำนวนเหตุการณ
ความรุนแรงของป 2549 จะต่ำกวาป 2548 เล็กนอยก็ตาม
(ดูตาราง และแผนภูมิ หนา 65)

จากการรวบรวมขอมูลของศูนยประสานงานวิชาการใหความชวย
เหลือผูไ ดรบั ผลกระทบจากเหตุความไมสงบจังหวัดชายแดนใต
(ศวชต.) สรุปมูลคาความเสียหายในรอบ 5 ป (2545-2549)
พบวาจำนวนผูเสียชีวิตรวม 4,063 คน หรือเฉลี่ยมีคนไดรับ
บาดเจ็บ หรือเสียชีวติ 3 คน ตอวัน แตถา พิจารณาในชวง พ.ศ.
2547 - 2549 เฉลีย่ มีคนบาดเจ็บหรือเสียชีวติ สูงขึน้ ถึง 5 คน
ตอวัน15 สำหรับผูเ สียชีวติ นัน้ หากแยกตามศาสนาแลวพบวาเปน
มุสลิมมากกวาพุทธ16
ไลเลีย่ กับการกลับคืนมาของศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชาย
แดนภาคใต (ศอ.บต.) โดยมีสถานะเทียบเทาระดับกรม มีนาย
พระนาย สุวรรณรัฐ เปนผูอ ำนวยการตำแหนงนักปกครอง 10
เทียบเทารองปลัดกระทรวง และมีอตั รากำลัง 199 คน ซึง่ พรอม
จะเริม่ ทำงานตัง้ แตวนั ที่ 1 มกราคม 2550 โดยยังไมสามารถ
บรรจุไดครบทัง้ หมด ขณะนี้ (มกราคม 2550) มีผปู ฏิบตั งิ านเพียง
80 คนเทานัน้

ชัดเจนมากขึน้ คือ มีเกิดเหตุการณรนุ แรงรวม 210 ครัง้ มีผเู สียชีวติ
75 คน และบาดเจ็บรวม 187 คน โดยเฉพาะในชวงตรุษจีน
17-18 กุมภาพันธ มีเหตุการณเกิดขึน้ ทัง้ หมด 51 เหตุการณ
ทั้งเหตุลอบวางระเบิด วางเพลิง ซุมยิง และวางตะปูเรือใบ
และถัดมาอีกเพียง 3 วัน ก็เกิดระเบิดเพลิงเผาโรงงานยางแผนรม
ควันรายใหญทส่ี ดุ ในภาคใต วอด 5 พันตัน ความเสียหายคาด
วามีมลู คากวา 400 ลานบาท18
ขณะที่พลเอกสุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี ยังคงเชื่อมั่น
วาการแกปญ
 หาในป 2550 จะไมใชการตัง้ รับอีกตอไป และ
การทำงานของ ศอ.บต. จะเปนชองทางในการพบปะพูดคุยกัน
เพื่อสรางการมีสวนรวมของประชาชนได และสันติวิธีเทานั้น
ทีจ่ ะชวยแกปญ
 หาไดอยางยัง่ ยืน เพียงแตตอ งใชระยะเวลาทีบ่ อก
ไมไดวาสั้นหรือยาวเพียงใด…ความสุขสงบในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต จึงยังไรคำตอบ และดูจะไรความหวังมากยิง่ ขึน้
เมือ่ ยังคงปรากฏเหตุรา ยและรุนแรงตอเนือ่ งเพิม่ มากขึน้
ปญหาพืน้ ฐานทางฝายรัฐตลอดระยะเวลา 3 ปเศษ ของเหตุการณ
ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตคอื ปญหาดานการขาว
ยังคลำเปาหาศัตรูไมเจอ และสอบตกงานดานมวลชน19 มาตรการ
สวยหรูและไดรบั การขานรับจากสังคม (ดูลอ มกรอบ) ก็อาจ
ไมชว ยอะไรได หากปญหาพืน้ ฐานทัง้ 3 ประการนี้ ยังแกไมได

สีม่ าตรการหลักดับไฟใต พ.ศ. 2550

ในป พ.ศ. 2550 กองอำนวยการเสริมสรางสันติสขุ จังหวัดชาย
แดนภาคใต (กอ.สสส.จชต.) ไดกำหนดแผนการแกปญ
 หาเหตุ
การปรับโครงสรางของกลุมผูกอความไมสงบก็เกิดขึ้นเชนกัน การณความไมสงบในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเนน
ตามคำแถลงของ พล.ต. จำลอง คุณสงค เลขาธิการ กอ.รมน. 4 มาตรการหลักดังนี้
ภาค 4 ที่วายุทธศาสตรของฝายตรงขามแตกตางจากอดีต
อยางเห็นไดชัด แตกอนจะมีหัวหนารับผิดชอบการกอการชัด 1. เนนการยอมรับจากองคกรภายนอก โดยเฉพาะจาก
โอไอซีและประเทศเพือ่ นบานอยางมาเลเซีย หลังจากสง
เจน แตปจจุบันไมแนชัด จะใชวิธีกระจายกำลังตามหมูบาน
สัญญาณและพรอมใหความรวมมือในการแกไขปญหา
กวา 200 แหงๆ ละ 5-6 คน ปฏิบัติการดวยตัวเองไมตอง
อีกทัง้ มองวาเหตุการณทเ่ี กิดขึน้ เปนปญหาภายในประเทศ
รอฟงคำสั่ง แตจะมีการประชุมใหญปละ 1-2 ครั้งเทานั้น
และยืนยันจะไมเขาไปยุง เกีย่ ว
สอดคลองกับบทความของ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข ทีร่ ะบุวา “วัยรุน
ติดอาวุธคือนักรบใหมในภาคใต โดยเห็นไดชดั เจนทีส่ ดุ วาผูก อ 2. จะใหความสำคัญกับการจัดตัง้ สำนักบริหารงานยุตธิ รรม
ของกระทรวงยุตธิ รรม โดยเล็งเห็นวาปญหาความไมสงบที่
เหตุความไมสงบสวนใหญไมวา จะถูกจับกุมหรือเสียชีวติ (อายุ)
เกิดขึน้ ในพืน้ ทีส่ ว นหนึง่ เกิดจากการไมไดรบั ความยุตธิ รรม
มักจะอยูใ นชวงของวัยรุน ”17
ของคนในพืน้ ที่ และมีความเชือ่ มัน่ วาหากเรือ่ งดังกลาวได
รับการแกไขอยางทันทวงทีและจริงจังก็คงไมเกิดกระแส
ปลายป 2549 ตอเนือ่ งถึงตนป 2550 การใชการเมืองนำหนา
ความไมพงึ พอใจของคนในพืน้ ทีเ่ กิดขึน้
การทหารเพื่อแกปญหาความไมสงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต
กาวตอไปในเชิงรุกอยางตอเนือ่ ง โดยพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน 3. การจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเฉพาะกิจขึน้ ในพืน้ ที่
โดยเฉพาะการลดหยอนอัตราดอกเบีย้ และภาษี เพือ่ จูงใจ
ผูบัญชาการทหารบก ซึ่งเปนมุสลิมเดินทางไปประเทศซาอุดิ
ใหเกิดการลงทุนและการสรางงานใหกบั คนในพืน้ ที่ จนนำ
อาระเบีย เพือ่ รวมพิธแี สวงบุญทีน่ ครเมกกะ และมีกำหนดการ
มาซึง่ การหมุนเวียนของเงินตรา และประชากรในพืน้ ทีจ่ ะ
พบปะหารือกับ ดร.เอ็คเมล เร็ดบิน อีซานโนกุล เลขาธิการองคการ
ไดมงี านทำและมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ เพือ่ จะไดไมตอ งเขา
อิสลามโลกหรือโอไอซี เพือ่ ชีแ้ จงถึงแนวทางการแกไขปญหาอยาง
ไปยุง เกีย่ วกับสถานการณความไมสงบทีเ่ กิดขึน้
สันติวธิ ใี น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ของรัฐบาลใหทราบ
4. การปฏิบัติงานเชิงรุกในภาคสังคม โดยเฉพาะแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ รวมถึงการ
สนับสนุนใหคนในพืน้ ทีม่ คี วามเปนอยูแ บบพอเพียง โดยมี
ศูนยอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.)
64
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ตารางสรุปเหตุการณความไมสงบและความรุนแรง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต ป 2547-2549
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

เหตุการณ
2547
ยิง
531
ทำราย
53
วางเพลิง
232
วางระเบิด
76
ปลนอาวุธปน สายไฟ ซิมการด 25
ชุมนุมประทวง
2
กอกวน/ทำลายธงชาติ
33
ฆาตัดคอ
จับเปนตัวประกัน
รวม
952

จำนวนครัง้
2548 2549
905 1,040
52 39
308 281
238 327
140 10
- 14
422 219
12
3
1
1
2,078 1,934

ทีม่ า : โครงการสุขภาพคนไทย สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล 2550.
(คำนวณจากขอมูลของศูนยปฏิบตั กิ ารสำนักงานตำรวจแหงชาติ
สวนหนา จังหวัดยะลา)

แผนภูมเิ ปรียบเทียบจำนวนผูเ สียชีวติ และบาดเจ็บจาก
เหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
พ.ศ. 2547-2549

9

54

95

99

9

29 2

ทีม่ า : โครงการสุขภาพคนไทย สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล 2550.
(คำนวณจากขอมูลของศูนยปฏิบตั กิ ารสำนักงานตำรวจแหงชาติ
สวนหนา จังหวัดยะลา)
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เด็กนักเรียนไทย
กับภัยความรุนแรง
ในรั้วโรงเรียน
ตลอดป พ.ศ.2549 ตอเนอ่ื งป 2550 เกดิ ความถีข่ อง
สถานการณ “ผดิ ปกต”ิ ทีเ่ กดิ ขึน
้ ในรัว้ โรงเรียน
นอกเหนอื จากขาวทีเ่ คยรับรูก น
ั ถึงการววิ าทดวยอาวุธ
ระหวางนักเรียนอาชีวศึกษาตางสถาบันจนถึงขัน
้
เสียชีวติ แลวยังเกดิ ภาพใหมๆ แบบนักเรียนหญงิ ตบตี
กันเองจนเลอื ดสาด ครูลงโทษนักเรียนดวยความรุนแรง
ทัง้ ทางกายและทางจติ ใจ ลวนนำมาซึง่ คำถามวา
โรงเรียนยังคงเปนสถานทีป่ ลอดภัยสำหรับเด็กอยูห รอื ไม?
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วัฒนธรรมการใชความรุนแรงเขาจัดการปญหาในรั้ว ที่เกี่ยวของในเหตุการณมีลักษณะรวมของนักเรียนที่มีปจจัย
เสีย่ ง ซึง่ พบไดทว่ั ไปในสถานศึกษาตางๆ โดยในภาพรวมเปน
โรงเรียน

โรงเรียนเปนหนึ่งในสิ่งแวดลอมที่มีความสำคัญอยางมาก
สำหรับเด็กทีอ่ ยูใ นวัยเรียน แตผลการศึกษาเครือ่ งชีว้ ดั คนไทย
สุขภาพดีของแพทยหญิงพรพันธุ บุณยรัตพันธุ กลับพบวามี
โรงเรียนทีส่ อนทักษะชีวติ ในการแกปญ
 หา โดยปฏิเสธไมใชความ
รุนแรงเพียงรอยละ 59 ของโรงเรียนทัง้ หมดเทานัน้ 1 ป 2549 มี
สถานการณทเ่ี ผยใหเห็นการใชความรุนแรงเขาจัดการปญหาที่
สัน่ สะเทือนแวดวงการศึกษาไทยถีม่ ากขึน้ ในรัว้ โรงเรียน

ผูที่มีความสามารถในการแกไขปญหาและการจัดการความ
ขัดแยงต่ำ คุมอารมณไดไมดี ขาดวินยั และการเคารพระเบียบ
ตอสังคม รวมทัง้ มีพน้ื ฐานความสัมพันธในครอบครัวทีไ่ มดี ทำให
ประเมินวา โอกาสในการเกิดลักษณะนีใ้ นสถานศึกษาตางๆ ใน
อนาคตมีอยูส งู ” 5 ทำใหนายจาตุรนตระบุวา จะนำแผนยุทธศาสตร
แกไขปญหาความรุนแรงในเด็กทีเ่ คยจัดทำไวสมัยเปนรองนายก
รัฐมนตรีกลับมาใชอกี ครัง้ หนึง่

เริม่ จากตนปเมือ่ ปรากฏขาวเด็กนักเรียนหญิงวัย 14 ป ซึง่ เรียน
อยูในระดับมัธยมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ ถูกผูป กครองพาขึน้ โรงพักในสภาพรางกายทีบ่ อบช้ำ
โดยเฉพาะบริเวณติง่ หูและแขนซายมีบาดแผลถูกกัดจนเลือด
สาด เพราะถูกนักเรียนหญิงรุน พีจ่ ำนวน 2 คน รุมทำรายเนือ่ งจาก
ไมพอใจทีไ่ ปคุยกับนักเรียนชายรวมโรงเรียน ซึง่ เปนแฟนของ
นักเรียนหญิงรุน พี่ จนกระทัง่ มีการรุมทำรายรางกายเกิดขึน้ ระหวาง
การนัดหมายใหไปเจรจาปรับความเขาใจกันหลังเลิกเรียนทีบ่ ริเวณ
ใกลเคียงกับโรงเรียน2

จุดเปลีย่ นของการววิ าทจากนักเรียนชายสูน
 กั เรียนหญงิ

เดิมทีเดียวนั้น เด็กนักเรียนชายดูจะผูกขาดการกอเหตุวิวาท
ไมวาจะระหวางเพื่อนรวมสถาบันหรือตางสถาบันมาชานาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กนักเรียนชายจากสถาบันอาชีวศึกษาที่
นานวันจะทวีความถีแ่ ละรุนแรงมากยิง่ ขึน้ ทัง้ อาวุธ การบาดเจ็บ
และจำนวนผูเ สียชีวติ ซึง่ รวมถึงผูไ มเกีย่ วของทีโ่ ดนลูกหลงจาก
การทะเลาะวิวาทของเด็กนักเรียนกลุม นี้ จนกระทัง่ เจาหนาที่
ตำรวจ สำนักนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ
กระทรวงศึกษาธิการตองมีโครงการสรางความสามัคคีในหมู
คณะ และการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหหยุด
ไลเลีย่ กับเหตุการณดงั กลาว การยกพวกตีกนั ระหวางนักเรียน คานิยมการกอเหตุรนุ แรง รวมถึงการดำเนินคดีในกรณีรา ยแรง
หญิงระดับมัธยมกวา 30 คน ก็เกิดขึน้ กลางตลาดนัดทีจ่ งั หวัด
นครศรีธรรมราชโดยมีชาวบานมุงดูจำนวนมาก จนกระทัง่ เจา แตการเปลีย่ นโฉมหนาของผูก อ เหตุทะเลาะวิวาทจากเด็กนักเรียน
หนาทีต่ อ งคุมตัวไปสอบสวนทีโ่ รงพัก ทัง้ นีม้ สี าเหตุมาจากการ ชายมาเปนเด็กนักเรียนหญิง โดยเฉพาะเด็กมัธยมในรอบปทผ่ี า น
แยงผูชาย3 ตามมาดวยขาวนักเรียนหญิงพาพวกบุกทำลาย มา จึงเปนเรือ่ งนาคิดไมนอ ยวาเกิดอะไรขึน้ กับความคิดและสังคม
ทรัพยสนิ ของโรงเรียนเอกชนแหงหนึง่ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรรมราช ของเด็กนักเรียนหญิงเหลานี้
เพราะไมพอใจครูฝา ยปกครองทีจ่ บั ไดวา มีนกั เรียนหญิงบางคน
ดร.สมพงษ จิตระดับ จากคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
ในกลุม นัน้ ขายบริการและแจงใหผปู กครองทราบ
มหาวิทยาลัย เปนอีกผูห นึง่ ทีม่ องเห็นการเปลีย่ นแปลงนี้ โดยกลาว
ดูเหมือนวาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน โดยเฉพาะระดับมัธยม วาชวงหลายปที่ผานมาถือเปนชวงที่เรียกวาการปลดปลอย
ศึกษาจะเพิม่ ความถีม่ ากยิง่ ขึน้ แตเหตุการณทน่ี ำมาซึง่ ความตืน่ เสรีภาพของนักเรียนหญิง จากเดิมทีน่ กั เรียนหญิงตองอยูใ นกรอบ
ตะลึงของสังคมไทยมากทีส่ ดุ คงหนีไมพน การทำรายรางกายกัน แตทกุ วันนีเ้ ด็กผูห ญิงจะกลาแสดงออกมากยิง่ ขึน้ ในหลายๆ เรือ่ ง
ของนักเรียนมัธยมหญิงวัย 14-15 ป ของโรงเรียนแหงหนึง่ ใน อาทิ การแขงขันกันแตงกายเพราะมองวารางกายเปนของฉัน
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จนผูถ กู ทำรายมีหนาตาบวมปูดและ การมีเสรีภาพในการคบเพือ่ นตางเพศ และพยายามสรางปมเดน
รางกายบอบช้ำจนนาตกใจ ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ก็คอื เหตุการณดงั กลาว ในสังคมของเด็กๆ เพื่อคุยโออวดถึงประสบการณการมีแฟน
มีการบันทึกภาพไวดว ยโทรศัพทมอื ถือหรือทีเ่ รียกกันวา คลิป และมีบางกิจกรรมทีต่ อ งทำใหสงั คมยอมรับ ฉะนัน้ เมือ่ มีคนมา
วีดโี อ ซึง่ กลายเปนหลักฐานชิน้ สำคัญในเวลาตอมาเมือ่ มีการแจง แยงแฟนก็ตอ งแสดงกิจกรรมใหดู เชน ลากไปตบ ดา เปนตน6
ความตอเจาหนาทีต่ ำรวจ ทัง้ นีภ้ าพและเสียงของเหตุรา ยทีเ่ กิดขึน้
ถูกเผยแพรผา นโทรศัพทมอื ถือไปทัว่ ทัง้ โรงเรียนเพือ่ ประจานให เชนเดียวกับการตัง้ ขอสังเกตของศาสตราจารยนธิ ิ เอียวศรีวงศ
ผานบทความวา “เปนสิ่งที่แปลกตาสำหรับคนรุนผมก็คือ
อับอายอีกดวย4
นักมวยเปนผูห ญิง เพราะความสัมพันธแบบพบกันหลังโรงเรียน
แนนอนวาภาพและเสียงของการทำรายรางกายทัง้ จิกผม ตบ ตี ในคนรุน ผมเปนวัฒนธรรมของผูช าย” และยอมรับวาวัฒนธรรม
กระทืบใบหนาและศีรษะ จนผูถ กู ทำรายทรุดลงไปกองกับพืน้ ของนักเรียนหญงิ ไดเปลีย่ นไปแลว โดยใชวธิ กี ารของเด็กผูช ายใน
ทามกลางเสียงเชียรอยางสนุกสนานของ “เด็กหญิง” เหลานัน้ การระงับความขัดแยง7
‘เขยา’ สังคมไทย จนตองหันมาตัง้ คำถามอยางจริงจังมากยิง่ ขึน้
วา โรงเรียน ซึง่ เปนสถาบันการศึกษาทีอ่ ยูใ กลชดิ กับบุตรหลาน แทบจะกลาวไดวา ในปจจุบนั เด็กนักเรียนชายหรือหญิงลวนมี
ไมแพสงั คมครอบครัวกำลังเผชิญหนากับ “ภัยคุกคาม” อยางไรบาง พฤติกรรมทีไ่ มแตกตางกันอีกตอไป ไมวา จะเปนการไถเงินเพือ่ น
รวมหองเรียน (มาเฟยเด็ก) เลนการพนัน (เปายิงฉุบแกผา , แทงบอล)
เหตุรนุ แรงนีท้ ำใหนายจาตุรนต ฉายแสง รัฐมนตรีวา การกระทรวง จัดปารตย้ี าเสพติด และมัว่ สุมทางเพศ เปนตน
ศึกษาธิการในขณะนัน้ สัง่ การใหนกั วิชาการสาธารณสุขหาคำตอบ
วาเกิดอะไรขึน้ กับนักเรียนหญิงกลุม ดังกลาว ซึง่ ผลสรุปรายงาน
ผลทดสอบทางจิตวิทยาใหคำตอบออกมาวา “นักเรียนหญิง
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เด็กไทยในวัฏจักร “ตบ ตี เตะ ตบ้ื ”

ครูลงโทษนักเรียนและนักเรียนรังแกกัน:
ดร.อมรวิชช นาครทรรพ ผูอ ำนวยการสถาบันรามจิตติ ไดเปดเผย ความรุนแรงเงียบในรัว้ โรงเรียน

ผลการวิจยั ของโครงการติดตามสภาวการณเด็กและเยาวชนราย
จังหวัด พบวามีเด็กทีต่ กอยูใ นวัฏจักรของความรุนแรงและการใช
กำลังระหวางเพือ่ นดวยกันมากถึง 7 แสนคน หรือรอยละ 10 จาก
จำนวนเด็กนักเรียนในระบบรวม 7 ลานคน สาเหตุทท่ี ำใหเด็ก
ไทยตกอยูในเบาหลอมของความรุนแรงในสังคมคลายๆ กัน
เพราะเงื่อนไขที่สงใหเด็กเขาสูพฤติกรรมความรุนแรงมาจาก
หลายทาง ทัง้ จากครอบครัวแตกแยกทีท่ ำใหเด็กเกิดความเก็บกด
อิทธิพลของสือ่ ทีท่ ำใหเด็กเกิดความชาชินกับความรุนแรงทีเ่ ห็น
และพืน้ ฐานทางสังคมโดยเฉพาะการทำใหเด็กเขาถึงอบายมุข
ไดงา ย ซึง่ หากเงือ่ นไขทางสังคมทัง้ 3 ประการ ยังไมเปลีย่ น ก็ทำนาย
ไดวา ความรุนแรงในสังคมไทยจะไมลดลงอยางแนนอน ทัง้ นี้
หนทางแกไขในระยะยาวจะตองทำใหเด็กและวัยรุนรูจักวิธีจัด
การความรุนแรง และโรงเรียนควรสอนทักษะการใชชวี ติ มากขึน้
ใหรจู กั คลีค่ ลายความขัดแยงอยางสันติวธิ 8ี

การลงโทษดวยวิธีพิสดารของครูไทย เคยเปนปญหาที่มีการ
ถกเถียงกันมานานแลววา การแกไขนิสยั นักเรียนไมวา จะดวย
การตี การหยิก การตืบ้ การตบ การใชของรอนนาบตามตัวนักเรียน
และการถุยน้ำลายใสปาก รวมถึงการดุดาดวยคำหยาบคาย
การเยาะเยยถากถาง หรือการประจาน นอกจากเปนการกระทำ
ทีล่ ะเมิดสิทธิเด็กและทำใหอาจเกิดอันตรายตอเด็กแลว ยังเปน
การบมเพาะเด็กวา การใชความรุนแรงเปนวิธกี ารทีเ่ หมาะสม
และยอมรับไดในการแกไขความขัดแยง หรือทำใหคนอืน่ ทำตาม
ความตองการของตนเอง

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนหรือ
นักศึกษา พ.ศ. 2543 ระบุวา การลงโทษนักเรียนมี 5 สถาน คือ
วากลาวตักเตือน ทำกิจกรรม ทำทัณฑบน พักการเรียน และ
ใหออก โดยหามลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาดวยวิธี
รุนแรง หรอื แบบกลัน
่ แกลงหรอื ลงโทษดวยความโกรธ หรอื
จากรายงานสรุปสถานการณในชวงปลายป 2549 ของโครงการ ดวยความพยาบาท หรือลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาทีก่ ําลัง
ติดตามสภาวการณเด็กและเยาวชนรายจังหวัด ระบุวา ในรอบป เจ็บปวย หรือกําลังมีปญ
 หากระทบกระเทือนใจอยางแรง และให
2549 พบแนวโนมวาเด็กจะอยูห า งจากพอแมมากขึน้ โดยเฉพาะ คํานึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษาดวย
เด็กประถมและเด็กมัธยม และมีพฤติกรรมเสีย่ งมากขึน้ เปนเงา
ตามตัว นอกจากนัน้ ยังพบความสัมพันธระหวางปญหาในลักษณะ แตผลการสำรวจในทุกภูมภิ าคเพือ่ ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรม
“ชุดของปญหา” อีกดวย เชน กรณีจงั หวัดใดมีอตั ราเด็กดืม่ สุราก็ ของครูในการสรางวินยั ตอนักเรียน เมือ่ พ.ศ. 2548-2549 ชีว้ า
มักมีอตั ราเด็กเสพสือ่ ลามกมาก และเด็กมีเพศสัมพันธสงู ตาม ครูไทยถึงรอยละ 60 ยังคงใชวธิ ขี ดั เกลาเด็กใหมวี นิ ยั ดวยความ
ไปดวย หรือจังหวัดใดมีเด็กเลนพนันบอลมากก็มกั มีอตั ราการขู รุนแรงโดยการลงโทษในรูปแบบตาง ๆ ซึง่ การลงโทษบางแบบ
กรรโชกและทำรายรางกายในโรงเรียนสูงตามไปดวย9
ทำรายนักเรียนทัง้ ทางกายและทางใจ และบางแบบก็ถงึ ขัน้ เปน
การทำลายศักดิศ์ รีของความเปนมนุษย เชน ใชมอื หรือผา หรือสิง่
ผลแหงความรุนแรงในรัว้ โรงเรียนนีเ้ อง ทำใหเด็กนักเรียนทัง้ ผู ของบางอยาง ปดหรืออุดปาก และ/หรือ จมูกนักเรียน ใชสง่ิ ของ
กระทำและผูถ กู กระทำตางตกอยูใ นวงจรแหงอันตรายทัง้ ระยะ ทีร่ อ น จี้ ลน หรือลวก บริเวณผิวหนัง เตะหรือถีบนักเรียน ใช
สัน้ และระยะยาวไมแพกนั นัน่ คือ ในระยะสัน้ ผูถ กู ทำรายจะกังวล ของทีไ่ มมคี มหรือกำปน ทุบตีซำ้ หลาย ๆ ครัง้ ขูใ หกลัวดวยอาวุธ
และกลัวการไปโรงเรียน มีผลกระทบทัง้ ตอการเรียน และความ เชน มีดหรือปน ขังนักเรียนไวในหองมืด ๆ ใหนกั เรียนกินยาบาง
สัมพันธกบั เพือ่ นๆ และครู สวนในระยะยาว เด็กจะเสียความมัน่ ใจ อยางหรือเครือ่ งดืม่ ผสมแอลกอฮอล เพือ่ ใหพฤติกรรมสงบ ตบหนา
ในตนเอง ขาดความรูส กึ วาตนเองมีคณ
ุ คา มีแนวโนมจะมีอาการ ตบหัว หรือตบทายทอย เอาพริกหรือสิง่ ทีม่ รี สเผ็ด ขม หรือรสจัด
ซึมเศรา และมีปญ
 หาในความสัมพันธในชีวติ
มากๆ ใสปากนักเรียน (ดูแผนภูม)ิ 11
ขณะทีผ่ กู ระทำก็พบวา ระยะสัน้ จะมีปญ
 หาดานพฤติกรรมตอ
ตานสังคมแบบอืน่ ๆ ดวย เชน ดือ้ ละเมิดกฎระเบียบ การเรียน
อาจมีปญ
 หา สวนระยะยาวพบวาเด็กจะนำพฤติกรรมเชนนีไ้ ปใช
ในครอบครัว ทีท่ ำงานหรือสังคม และสรางปญหาความรุนแรง
หรือการทารุณทำรายไปเรือ่ ยๆ อีกทัง้ ยังมีแนวโนมวาจะดืม่ สุรา
ติดยาเสพติด และประกอบอาชญากรรมสูงกวาเด็กทัว่ ไป10
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แผนภูมแิ สดงการลงโทษโดยการทำรายรางกายและทำลายศักดศ์ิ รี

ทีม่ า : สมบัติ ตาปญญา. 2549.

จากรายงานวิจยั ของโครงการติดตามสภาวการณเด็กและเยาวชน
รายจังหวัดอีกเชนกันทีช่ ว้ี า นักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน
747 คน ยอมรับวาเคยถูกทำรายถึงรอยละ 40 และมีแนวโนมวา
ตอไปเด็กประถมศึกษาจะถูกเด็กนักเรียนรุน พีท่ โ่ี ตกวาทำราย
รางกายมากขึน้ เพราะถือวาอยูใ ตอำนาจ สอดคลองกับผลการ
สำรวจปญหาการรังแกกันในโรงเรียน เมื่อเดือนกุมภาพันธมีนาคม 2549 จากนักเรียนชัน้ ป. 4 ถึง ม. 2 รวม 3,047 คน
พบวานักเรียนรังแกกันอยูในระดับสูงทั่วทุกภาคของประเทศ
คือ รอยละ 40 เคยถูกรังแกเดือนละ 2-3 ครัง้ วิธกี ารรังแก
มีตง้ั แตทางวาจา คือ การลอเลียน ถึงทางกายคือการทำราย
รางกาย และรูปแบบอืน่ ๆ คือการปลอยขาวลือ การแยงเงิน
แยงของใช เหยียดหยามชาติพันธุ และการคุกคามทางเพศ
โดยพบวาในภาคตะวันออก มีนกั เรียนเกเรชอบแยงเงินและของ
ใชและขูบ งั คับเพือ่ นๆ สูงกวาภาคอืน่ ๆ

กระตุน ใหผเู กีย่ วของจัดเรตติง้ รายการโทรทัศน เพือ่ ลดความ
เสีย่ งการเลียนแบบพฤติกรรมทีไ่ มเหมาะสมของเด็ก ทัง้ นีเ้ นือ่ ง
จากสื่อโทรทัศนมีอิทธิพลสูงมากตอความคิดและการแสดง
ออกของเด็ก โดยผลการสำรวจภาคสนามเรือ่ งสือ่ โทรทัศนกบั
การใชความรุนแรงในกลุม เยาวชนของสำนักวิจยั เอแบคโพลล
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมือ่ เดือนมิถนุ ายน 2549 พบวา “สิง่ ที่
นาหวงของเด็กและเยาวชนในประเทศไทยคือ การนิยมใชความ
รุนแรงทีอ่ าจเปนผลมาจากการลอกเลียนแบบภาพความรุนแรง
ที่เคยเห็นในสื่อโทรทัศนและสื่ออื่นๆ ผานทางละคร การตูน
ภาพยนตร ภาพขาว และการโฆษณาสินคาบริการตางๆ”13

นอกจากนัน้ ยังมีขอ เสนอแนะใหโรงเรียนเปดพืน้ ทีท่ างสังคม ใหเด็ก
ไดมโี อกาสทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน ทำงานเพือ่ คนอืน่ เพือ่
ไดสมั ผัสถึงความเอือ้ อาทรทีม่ ตี อ คนอืน่ แลวไดรบั ความรัก ความ
ขอบคุณ ความเมตตา กลับมา ทัง้ นีเ้ พือ่ หาทางออกใหกบั เด็ก
นักเรียนทีถ่ กู รังแกมักไมบอกใคร ยิง่ นักเรียนในชัน้ สูงขึน้ ก็ยง่ิ ไม วัยรุน ทีต่ อ งการแสดงออกและไดรบั การยอมรับจากคนรอบขาง
บอกใครมากขึน้ ขณะทีเ่ มือ่ เกิดการรังแกกันเพือ่ นนักเรียนดวย
กันก็มกั จะอยูเ ฉยๆ12 นับเปนวัฒนธรรมเงียบทีก่ ดทับใหไมเห็น จากความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ ในรัว้ โรงเรียนตลอดปทผ่ี า นมา ทำให
ความรุนแรง ทีถ่ อื ไดวา เปนหนึง่ ในเหตุรา ยทีเ่ กิดขึน้ ในรัว้ โรงเรียน มูลนิธสิ าธารณสุขแหงชาติ (มสช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เสนอใหกระทรวงศึกษาธิการเขา
กาวใหพน
 จากวงจรของความไมปลอดภัย
มารวมรณรงคเรือ่ ง “โรงเรียนปลอดความรุนแรง” ตลอดป 2550
ความปลอดภัยทัง้ กายและใจในรัว้ โรงเรียน นับเปนสิง่ แวดลอม เพือ่ ใหโรงเรียนเปนสถานทีท่ ป่ี ลอดภัย และนักเรียนไปโรงเรียน
ที่สำคัญตอการศึกษาของเด็กในวัยเรียนทุกระดับ การสราง อยางมีความสุขแทจริง
สุขภาวะทีด่ ดี งั กลาวไดจงึ เปนเรือ่ งละเอียดออนและตองอาศัย
ความรวมมือจากหลายฝาย ลาสุดเกิดการเปลีย่ นแปลงในทาง
สรางสรรคขน้ึ กับแวดวงสือ่ โทรทัศน นัน่ คือการขึน้ สัญลักษณ
จำแนกประเภทรายการ หลังจากมีเสียงเรียกรองจากหลายฝาย
โดยเฉพาะศูนยเฝาระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
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กาวแรกของการรางพ.ร.บ.สุขภาพ
แหงชาติ

กระแสการปฏิรปู ระบบสุขภาพในประเทศ
ไทย เริม่ ตนเห็นเปนรูปธรรมขึน้ ตอเนือ่ ง
จากกระแสการปฏิรปู การเมืองจนไดรฐั ธรรมนูญแหงประเทศไทยฉบับ พ.ศ. 2540
โดยคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
ของวุฒิสภา (พ.ศ.2539-2543) และค
ณะทำงานที่เกี่ยวของไดจัดทำรายงาน
“ระบบสุขภาพประชาชาติ” เสนอแก
วุฒสิ ภาในเดือนมีนาคม 2543 ในชวงป
เดียวกันนีก้ ม็ กี ารออกระเบียบสำนักนายก
รัฐมนตรี วาดวยการปฏิรปู ระบบสุขภาพ
แหงชาติ กำหนดใหมี คณะกรรมการปฏิรปู
ระบบสุขภาพแหงชาติ (คปรส.) ทำหนาที่
ผลักดันใหมกี ารปฏิรปู ระบบสุขภาพ ทีเ่ นน
การรุกเพื่อสรางสุขภาพดีนำหนาการตั้ง
รับเพือ่ ซอมสุขภาพ หรือทีเ่ รียกสัน้ ๆ ติดปาก
วา “สรางนำซอม”1

พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาตจิ ากอุดมการณ
สูการปฏิบัติจริงตองเกาะติดตอไป
อยางไมกระพริบตา
สั ง คมไทยมี ก ารผลั ก ดั น และเสนอกฎหมายโดยภาค
ประชาชนหลายฉบับ แตยังไมมีฉบับใดเลยที่สามารถ
ก า วผ า นสภาออกมาประกาศใช เ ป น กฎหมายได ต าม
เจตจำนงทีภ่ าคประชาชนตัง้ ใจไว การผานพระราชบัญญัติ
สุขภาพแหงชาตใิ นครัง้ นีจ้ งึ เปนอีกหนาหนึง่ ของประวัตศิ าสตร
การเสนอกฎหมายและการเมอื งไทย ทีเ่ ปนกฎหมายฉบับแรก
ที่ภาคประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการผลักดันมาก
ที่สุด ผานการรับฟงความคิดเห็น ประชาพิจารณมากครั้ง
ทีส่ ดุ และผานกระบวนการพจิ ารณาถึงสามรัฐบาล หากแต
กลับผานออกมาเปนกฎหมายไดสำเร็จในยุคของรัฐบาล
รัฐประหาร 19 กันยายน 2549
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กระบวนการสำคัญที่สุดของการปฏิรูป
ระบบสุขภาพ คือ การจัดทำรางพระราช
บัญญัตสิ ขุ ภาพแหงชาติ เพือ่ เปนธรรมนูญ
หรือกฎหมายแมบทดานสุขภาพ ทีก่ ำหนด
ระบบ โครงสราง กลไก กติกา และเงือ่ นไข
ของระบบสุขภาพที่สมบูรณใหแลวเสร็จ
ภายในเวลาไมเกิน 3 ป ตอมาขยายเปน
ไมเกิน 5 ป (ไมเกินสิงหาคม 2548)
โดยมีสำนักงานปฏิรปู ระบบสุขภาพแหง
ชาติ (สปรส.) ทำหนาทีเ่ ปนเลขานุการ มี
การประชุมครั้งแรกในเดือนสิงหาคม
2543 ซึง่ มีนายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี
ขณะนัน้ เปนประธาน
ฐานคิ ด สำคั ญ ของการทำงานปฏิ ร ู ป
ระบบสุขภาพคือ ยุทธศาสตรที่เรียกวา
“สามเหลีย่ มเขยือ้ นภูเขา” ของนายแพทย
ประเวศ วะสี ซึง่ ประกอบดวย การวิจยั สราง
องคความรู การเคลือ่ นไหวของภาคสังคม
และการเชือ่ มโยงกับภาคการเมือง โดย
กำหนดแนวทางในการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ สอดคลอง
กับการปฏิรูประบบสุขภาพออกเปน 4
ยุทธศาสตร คือ
การสรางองคความรู โดยดำเนินการ
สั ง เคราะห อ งค ค วามรู  ใ นทุ ก ระดั บ
เพือ่ นำไปสูก ารราง พ.ร.บ.สุขภาพฯ และ
การปฏิรปู ระบบสุขภาพอยางเปนรูปธรรม
การสรางความรวมมอื ทางสังคม โดย
เคลือ่ นไหวรวมกับภาคีเครือขาย องคกร
ตาง ๆ และประชาชนทั่วไป เพื่อรับฟง
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ความคิดเห็น จัดทำประชาพิจารณการราง พ.ร.บ.สุขภาพฯ
การสอ่ื สารสาธารณะ เพือ่ สรางความรวมมือในกระบวนการ
รางพ.ร.บ.สุขภาพฯ อยางกวางขวาง และใหเกิดการปฏิรปู วิธคี ดิ
ดานสุขภาพของคนไทย และการจัดการ เพือ่ ทำการยกราง พ.ร.บ.
สุขภาพฯ และประสานงานสนับสนุนกระบวนการ ทัง้ หมดนีม้ ี
กำหนดเวลาทัง้ สิน้ 3 ป (2543-2546)2
ในปแรกของการทำงาน สำนักงานปฏิรปู ระบบสุขภาพแหงชาติ
(สปรส.) เปนองคกรเจาภาพในการนำเสนอเผยแพรกรอบความ
คิดในการปฏิรปู ระบบสุขภาพตอสาธารณชนและภาคีเครือขาย
ตาง ๆ รวมทัง้ จัดกระบวนการใหภาคีเครือขายภาคสวนตาง ๆ
มีสว นรวมในการพิจารณา กำหนดขอเสนอ และรวมกันปรับปรุง
ยกรางพ.ร.บ.สุขภาพฯ ผานเวทีรปู แบบตาง ๆ กวา 1,500 เวที
จุดสุดยอดของงานในปแรกคือ การทดลองจัดเวทีสมัชชา
สุขภาพแหงชาติขน้ึ ในงาน “ตลาดนัดปฏิรปู (ระบบ) สุขภาพ”
เมือ่ เดือนกันยายน 2544 เพือ่ รับฟงขอเสนอแลกเปลีย่ นความ
คิดเห็น หาขอสรุปรวม ซึง่ มีผเู ขารวมสูงถึง 150,000 คน กอนจะ
สงใหคณะอนุกรรมการยกราง พ.ร.บ.สุขภาพฯ มีการจัดเวทีรบั ฟง
ความเห็นรางสาระสำคัญในระดับพืน้ ที่ ทำประชาพิจารณรา ง
พ.ร.บ. สุขภาพฯ ทัง้ ฉบับ และมีการจัดเวทีรบั ฟงความเห็นสาธารณะ
รอบสุดทายในงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ วันที่ 8-9 สิงหาคม
2545 โดย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนัน้ ไดให
สัญญาประชาคมวารัฐบาลจะเปนเจาภาพในการผลักดันราง
พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติแทนภาคประชาชน3

ประเด็นสำคัญในรางพ.ร.บ.สุขภาพฯ ฉบับตัง้ ตน

จากการยกรางพ.ร.บ.สุขภาพฯ ซึง่ มีการจัดเวทีรบั ฟง ระดมความ
เห็ น และความร ว มมื อ จากทุ ก ภาคส ว นในทุ ก จั ง หวั ด
ทัง้ ฝายประชาชน นักวิชาการ หนวยราชการ และภาคการเมือง
กวา 3,000 เครือขาย มีผเู ขารวมกระบวนการหลายแสนคน
ในทีส่ ดุ ก็ไดเปนรางกฎหมายเบือ้ งตนเสนอตอรัฐบาล เรียกวา
รางพ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ ฉบับ 24 กันยายน 2545 หรือทีเ่ รียก
วาธรรมนูญสุขภาพคนไทย มีทง้ั สิน้ 93 มาตรา ดวยกัน สาระสำคัญ
และขอถกเถียงของสังคมตอราง พ.ร.บ.ฉบับนีม้ หี ลายประเด็น
ดวยกัน สรุปไดดงั นี4้
(1) สุขภาพไมใชโรคและการรักษาโรคเทานัน
้ (มาตรา 3)
แตขยายกวางไปสูส ขุ ภาวะทีส่ มบูรณเชือ่ มโยงกันเปนองครวม
ทัง้ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ ซึง่ เกีย่ วของกับเศรษฐกิจ
จิตใจ ครอบครัว ชุมชน สังคม วัฒนธรรม สิง่ แวดลอม เพือ่ ใหการ
เคลือ่ นไหวเรือ่ งสุขภาพเปนความเคลือ่ นไหวใหญทส่ี ามารถสราง
ความสุขทีส่ มบูรณถว นหนา
(2) สุขภาพเปนอุดมการณของชาติ (มาตรา 6) คือ การถือเอา
สุขภาวะของคนในสังคมเปนเปาหมายสูงสุดของสังคม ไมใชการ
มุง สรางความร่ำรวยหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(3) ระบบสุขภาพทีพ่ งึ ประสงคเปนระบบสรางนำซอม (มาตรา 7)
พ.ร.บ.สุขภาพฯจะปรับระบบสุขภาพจากการตั้งรับความเจ็บ
ปวย ไปสูการเปนระบบรุกที่มุงสรางสุขภาพดี ที่อยูบนฐาน
ของความพอดี พอเพียง เคารพในศักดิศ์ รีและคุณคาของความ
เปนมนุษย
(4) การเคารพศักดศ์ ิ รีและคุณคาความเปนมนุษย (มาตรา5,8-24)
โดยกำหนดวาสุขภาพเปนสวนหนึง่ ของศักดิศ์ รีความเปนมนุษย

และมีการกำหนดสิทธิดา นสุขภาพไวหลายมาตราดวยกัน เชน
สิทธิในการไดรบั บริการ สิทธิในการเลือกการตายอยางสงบ สิทธิ
ในการเลือกปฏิบตั ติ ามความเชือ่ ของตน สิทธิในการเขาถึงขอมูล
เปนตน
(5) หนาทีด่ า นสุขภาพของรัฐตามแนวนโยบายของรัฐใน
รัฐธรรมนูญ (มาตรา 27-31) ซึง่ กำหนดหนาทีข่ องรัฐในการดำเนิน
การเพือ่ การมีสขุ ภาวะทีส่ มบูรณของปวงชน
(6) ความมัน
่ คงดานสุขภาพ (มาตรา 32-33) กำหนดไว
ครอบคลุม ทัง้ ความมัน่ คงทางสังคม เศรษฐกิจ โครงสรางพืน้ ฐาน
ตาง ๆ ทรัพยากรและสิง่ แวดลอม การเมือง การเขาถึงบริการ
และการเคารพในความแตกตาง
(7) ระบบสุขภาพทีส่ มบูรณ ไดแก การพยายามสรางระบบสราง
เสริมสุขภาพ (มาตรา 66-68) ระบบปองกันและควบคุมปญหา
ทีค่ กุ คามทางสุขภาพ (มาตรา 69-70) ระบบบริการสาธารณสุข
ทีพ่ อเพียง มีคณ
ุ ภาพ และเขาถึงไดอยางเปนธรรม (มาตรา 71-74)
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ดานสุขภาพ (มาตรา 75-77) ระบบคุม ครอง
ผูบริโภคดานสุขภาพ (มาตรา 78-79) ระบบองคความรู
และขอมูลขาวสารดานสุขภาพ (มาตรา 80-82) ระบบกำลังคน
ดานสาธารณสุข (มาตรา 83-85) และระบบการเงินการคลังดาน
สุขภาพ (มาตรา 86-88)
ทัง้ นี้ ในแตละประเด็นไดรบั การวิพากษวจิ ารณจากภาคีเครือขาย
ที่เขารวมรับฟง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางกวาง
ขวาง โดยเฉพาะในประเด็นเรือ่ งสุขภาวะ จิตวิญญาณ ระบบ
บริการสุขภาพ กลไกสมัชชาสุขภาพ และสิทธิทางสุขภาพในดาน
ตาง ๆ เปนตน

ความเคลอ่ื นไหวของพ.ร.บ.สุขภาพฯในเสนทางปฏริ ปู

รางพ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติเปนกฎหมายที่ดำเนินไปตาม
ยุทธศาสตรสามเหลีย่ มเขยือ้ นภูเขา โดยอาศัยพลังจากนักวิชา
การ ภาคสังคม และภาคการเมือง ในเบือ้ งแรกของกระบวนการ
จัดทำนัน้ กลาวไดวา ราง พ.ร.บ.ฉบับนีอ้ าศัยการขับเคลือ่ นจากนัก
วิชาการและภาคประชาชนเปนสำคัญ โดยเฉพาะการจัดเวที
สาธารณะเปนประจำทุกป ทีเ่ รียกวา สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ซึง่
เปนโอกาสและเครื่องมือที่สำคัญของการผลักดันรางพ.ร.บ.
สุขภาพแหงชาติอยางตอเนือ่ ง และกลายเปนปรากฏการณทส่ี ง
ผลสะเทือนใหเกิดความเคลือ่ นไหวในภาคประชาชนอยางกวาง
ขวาง ทัง้ ในระดับทองถิน่ และระดับชาติ จนเปนพลังสำคัญอันหนึง่
ทีก่ ดดันใหภาคการเมืองรวมสนับสนุนรางพ.ร.บ.ฉบับนีใ้ นทีส่ ดุ
เมือ่ รางพ.ร.บ.ฉบับนีผ้ า นจากภาคสังคมเขาสูก ารขับเคลือ่ นใน
สวนของภาคการเมือง แมรา งพ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ ฉบับ 24
กันยายน 2545 ไดนำเสนอแกรฐั บาลไปแลว แตในสวนภาค
ประชาชนก็ยงั มีการแสดงเจตนารมณสนับสนุนรางพ.ร.บ.สุขภาพ
แหงชาติดว ยการรวมลงชือ่ เปนจำนวนถึง 4.7 ลานคน โดยมอบ
รายชื่อทั้งหมดใหแกประธานรัฐสภาในขณะนั้นคือ นายอุทัย
พิมพใจชน เมือ่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 ในงานรณรงครวม
พลังสรางสุขภาพตามรอยพระยุคลบาททีท่ อ งสนามหลวง6
นอกจากนี้ ในระหวางทีร่ อการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีอยูถ งึ
15 เดือน ภาคประชาชนที่มีสวนรวมในการจัดทำรางพ.ร.บ.
สุขภาพฯ ซึ่งมีการรวมตัวเปนเครือขายเรียกวา เครือขาย
สงเสริมกระบวนการเสนอกฎหมายภาคประชาชน ไดใช
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สิทธิตามรัฐธรรมนูญ 2540 รวบรวมรายชื่อประชาชนกวา
120,000 คน เสนอรางพ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ ฉบับประชาชน ตอ
ประธานรัฐสภาในเดือนพฤษภาคม 2547 และในเดือนสิงหาคม
ปเดียวกันนีค้ ณะรัฐมนตรีไดพจิ ารณาเห็นชอบในหลักการ หลัง
จากนัน้ จึงสงใหสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปปรับปรุง
ลดลงเหลือ 52 มาตรา จาก 93 มาตรา กอนจะไดรบั การบรรจุใน
วาระการประชุมของสภาผูแ ทนราษฎรในเดือนพฤศจิกายน 2548

และมาตราที่ 9/1 “บุคคล หรือ คณะบุคคลมีสทิ ธิรอ งขอใหมกี าร
ประเมินและมีสทิ ธิรว มในกระบวนการประเมินผลกระทบดาน
สุขภาพจากนโยบายสาธารณะบุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิ
ไดรบั รูข อ มูลคำชีแ้ จง และเหตุผลจากหนวยงานของรัฐ กอนการ
อนุญาตหรือการดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมใดที่อาจมีผล
กระทบตอสุขภาพของตนหรือชุมชน และแสดงความเห็นของตน
ในเรือ่ งดังกลาว”

ขณะทีร่ า งพ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ ฉบับประชาชนนัน้ ไดรบั การบรรจุ
วาระการประชุมรอพิจารณาอยูแ ลวตัง้ แตเดือนเมษายน 2548
ซึง่ นอกจากรางพ.ร.บ.สุขภาพฯ ทัง้ 2 ฉบับนีแ้ ลว ยังมีฉบับทีเ่ สนอ
โดยบุคคลตาง ๆ กันอีก 3 ฉบับคือ รางพ.ร.บ.สุขภาพฯ ทีเ่ สนอโดย
นายแพทยบุรณัชย สมุทรักษ และคณะ พรรคประชาธิปตย
รางพ.ร.บ.สุขภาพฯที่เสนอโดยนายแพทยวินัย วิริยะกิจจา
และนายวีระศักดิ์ โควสุรตั น พรรคชาติไทย และฉบับเสนอโดย
นางลดาวัลย วงศศรีวงศและคณะ พรรคไทยรักไทย

อยางไรก็ดี ในระหวางการพิจารณานัน้ ประเด็นทีอ่ อ นไหวและ
ถูกตัง้ ขอสังเกตอยางมากก็คอื สิทธิการตายทีร่ ะบุไวในมาตรา
12 วา
“บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไมประสงคจะรับบริการ
สาธารณสุขทีเ่ ปนไปเพียงเพือ่ ยืดการตายในวาระสุดทายของชีวติ
ตน หรือเพือ่ ยุตกิ ารทรมานจากการเจ็บปวยได

การดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึง่ ใหเปนไป
ในทีส่ ดุ สภาผูแ ทนราษฎรก็ไดเห็นชอบในหลักการดวยคะแนน ตามหลักเกณฑและวิธกี ารทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
เสียง 277 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง และไมมผี ไู มเห็นดวย โดยยึด
รางฉบับรัฐบาลเปนหลักและไดมีการตั้งคณะกรรมาธิการ ผูป ระกอบวิชาชีพดานสาธารณสุขมีหนาทีต่ อ งปฏิบตั ติ ามเจตนา
วิสามัญขึน้ มาพิจารณารางพ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ แตเมือ่ คณะ ของบุคคลตามวรรคหนึง่ และเมือ่ ไดปฏิบตั ติ ามเจตนาดังกลาว
กรรมาธิการฯพิจารณาไปไดถงึ มาตรา 17 ก็เกิดการยุบสภาเมือ่ แลว มิใหถอื วาการกระทำนัน้ เปนความผิดและใหพน จากความ
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2549 และเกิดการรัฐประหารเมือ่ วันที่ 19 รับผิดทัง้ ปวง”
กันยายน 2549 โดยคณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข การพิจารณาราง โดยนายสมเกียรติ ออนวิมล สมาชิกสนช.ใหความเห็นคัดคานวา
“สิทธิการตายถือเปนเรือ่ งใหญ แตกลับกำหนดผานกฎกระทรวง
พ.ร.บ.ฉบับนีจ้ งึ สะดุดหยุดลง
ทีจ่ ะไปออกทีหลัง โดยกำหนดวาผูป ว ยตองทำหนังสือขอใหผปู ว ย
ตอเมื่อมีการโปรดเกลาใหพลเอกสุรยุทธ จุลานนท เปน ตายโดยไดหยุดรับการรักษาพยาบาลจากแพทย ซึง่ ในความจริง
นายกรัฐมนตรี และแตงตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ แลวผูป ว ยทีอ่ าการโคมา ยอมไมมสี ติทจ่ี ะทำหนังสือใชสทิ ธิการ
(สนช.) 242 คน นายแพทยมงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีวา การ ตายเพือ่ ระงับการรักษา อีกทัง้ การทีใ่ หผปู ว ยอนุญาตใหแพทย
กระทรวงสาธารณสุขคนใหม จึงไดเสนอรางพ.ร.บ.สุขภาพฯเขา ปลอยใหผูปวยตายเองไดตามธรรมชาติโดยไมผิดกฎหมาย
สูก ารพิจารณาของคณะรัฐมนตรีอกี ครัง้ และคณะรัฐมนตรีได อาจถือเปนการุณยฆาต และเปนการใหผปู ว ยใหสทิ ธิการฆาแก
ใหความเห็นชอบเสนอราง พ.ร.บ.สุขภาพฯตอ สนช. เมือ่ วันที่ 7 แพทยได เพราะผูป ว ยมีสทิ ธิการตาย…แพทยทม่ี จี รรยาบรรณทัว่
พฤศจิกายน 2549 โดยสนช.ไดรบั หลักการในวาระที่ 1 ดวย โลกจะไมปลอยใหคนไขตาย แตแพทยไทยกลับบอกวาถาคนไข
คะแนนเสียงเห็นดวย 118 เสียง ไมเห็นดวย 5 เสียง และงดออก อยากตายก็ใหตายได เรือ่ งนีถ้ อื เปนเรือ่ งใหญและจะเกิดการฟอง
เสียง 1 เสียง มีการตัง้ คณะกรรมาธิการวิสามัญขึน้ มาพิจารณา รองอยางมาก จึงเปนเรือ่ งทีค่ วรอยูใ นกฎหมายไมใชกฎกระทรวง”8
ในวาระที่ 2 และ 3 ระหวางวันที่ 27-28 ธันวาคม 2549 และ
มีการลงมติในวาระที่ 3 เห็นชอบใหรา งพ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ ขณะทีน่ ายแพทยมงคล ณ สงขลา ไดชแ้ี จงวา “มาตราดังกลาวเปน
ประกาศใชเปนกฎหมายไดในวันที่ 4 มกราคม 2550 ดวย คะแนน การใหสทิ ธิแกผปู ว ยทีจ่ ะไมรบั บริการทางการแพทย โดยแพทย
เสียง 154 เสียง ไมเห็นดวย 9 เสียง และงดออกเสียง 6 เสียง7 ไมมสี ทิ ธิต์ ดั สินใจอยางหนึง่ อยางใด กรณีผปู ว ยไมไดทำหนังสือ
แสดงสิทธิไ์ ว เปนหนาทีข่ องญาติทจ่ี ะปรึกษากับแพทย หากญาติ
ควรตราไวดว ยวา สาระสำคัญ 2 ประการทีเ่ คยถูกตัดออกในขัน้ ตอน ยอมรับ แพทยจงึ จะดำเนินการ…โดยกระทรวงสาธารณสุขจะตอง
กฤษฎีกา และไดรบั การเพิม่ เติมในพ.ร.บ.สุขภาพฯคือ มาตราที่ ออกกฎกระทรวงทีร่ ะบุชดั เจนวา ญาติในลำดับใดจะเปนผูต ดั
5/1 ที่วา “สุขภาพของหญิงที่หมายถึงสุขภาพทางเพศและ สินใจได เปนสิทธิของปจเจกบุคคลทีจ่ ะตัดสินใจรับบริการหรือไม
สุขภาพของระบบเจริญพันธุของหญิง ซึ่งมีความจำเพาะ ไมใชใหอำนาจหมอตัดสินใจแทนคนปวย”9
ซับซอน และมีอทิ ธิพลตอสุขภาพหญิงตลอดชวงชีวติ ตองไดรบั
การสรางเสริมและคุม ครองอยางสอดคลองและเหมาะสม
หลังจากการผลักดัน พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติของภาคีเครือขาย
ตาง ๆ มานานกวา 6 ป การผานกระบวนการนิติบัญญัติ
สุขภาพของเด็ก คนพิการ คนสูงอายุ คนดอยโอกาสในสังคม ออกมาประกาศใชเปนกฎหมายของพ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ
และกลุม คนตาง ๆ ทีม่ คี วามจำเพาะในเรือ่ งสุขภาพ ตองไดรบั การ ครัง้ นี้ สรางความดีใจใหแกผมู สี ว นรวมในการผลักดันอยางยิง่
สรางเสริมและคุม ครองอยางสอดคลองและเหมาะสมดวย”
โดยสมาคมหมออนามัย หนึง่ ในเครือขายทีร่ ว มผลักดันระบุวา
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หลังผลักดันกฎหมายฉบับนีอ้ อกมาเปนกฎหมายไดสำเร็จ หมอ
อนามัยทัว่ ประเทศจำนวน 99 คน จะบวชทีว่ ดั ชลประทานรังสฤษฏ
เพือ่ อุทศิ ใหทกุ คนทีร่ ว มกันผลักดันพ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติทนั ที
หลังประกาศบังคับใช10

ทำใหมรี ะบบสวัสดิการแกพลเมืองทุกคนอันเปนสวัสดิการแนว
กวางหรือเชิงสถาบันอยางจริงจังขึน้ เปนครัง้ แรก11
(3) ตัวกฎหมายจะเปนเครอ่ื งมอื ในการขับเคลอ่ื นเพอ่ื พัฒนา
ระบบสุขภาพและนโยบายสาธารณะ ทีจ่ ะเกิดผลดีตอ สุขภาพ
และสุขภาวะของสังคมไทยในระยะยาว โดยเปดโอกาสใหคนไทย
สามารถนำกฎหมายมาใชประโยชนในการรวมสรางสุขภาวะ
คุณปู การของการขับเคลอ่ื นพ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ
ตลอดระยะเวลากวา 6 ปของการผลักดันพ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ ในทุกมิตริ ว มกัน12
แมจะบรรลุเปาหมายคือการประกาศใชเปนกฎหมายไดลลุ ว ง
สำเร็จเมือ่ ตนเดือนมกราคม 2550 แตทจ่ี ริงแลวกระบวนการ พรบ.สุขภาพจากอุดมการณสกู ารปฏบ
ิ ตั จิ รงิ กาวทีต่ อ ง
ิ ตา
ระหวางทางของการขับเคลือ่ นพ.ร.บ.และการปฏิรปู ระบบสุขภาพ ตดิ ตามตอไปอยางไมกระพรบ
นัน้ ก็เปนสิง่ ทีส่ ำคัญไมนอ ย และสงผลสะเทือนสืบเนือ่ งตอสังคม ในเชิงอุดมการณ พรบ.สุขภาพแหงชาติไดถกู ออกแบบใหเปน
ไทยหลายประการดวยกัน ทีเ่ ห็นเดนชัดไดแก
‘ธรรมนูญสุขภาพ’ ที่สอดคลองกับความซับซอนของปญหา
สุขภาพ เปนพรบ.ทีม่ ไิ ดมงุ สรางอำนาจใหแกสว นใดสวนหนึง่
(1) การเปลีย่ นแมบทความคดิ ดานสุขภาพ อันทีจ่ ริงการเปลีย่ น หรือฝายใดฝายหนึง่ แตมงุ ใหประชาชนทุกภาคสวนสามารถเขา
กระบวนทัศนทเ่ี ปนแบบแผนความคิดของคนในสังคมเปนสิง่ ที่ มามีสว นรวมใหความเห็นไดตลอดเวลา พรบ.ฉบับนีจ้ งึ เปนยักษ
ตองอาศัยเวลาและกระบวนการพอสมควร กวาทีจ่ ะนำไปสูค วาม ไมมกี ระบอง เสนอแตแนวทางและหลักการของระบบสุขภาพที่
เห็นพองทางสังคมได ในระหวางกระบวนการชีแ้ จงสาระสำคัญ พึงประสงคของคนไทย เพือ่ การสรางหลักประกันทางสุขภาพ สราง
รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะของทุกฝายในสังคมของการผลัก ทางเลือก และสรางองคความรูเ รือ่ งสุขภาพของคนไทย
ดันพ.ร.บ.ฉบับนี้ ไดสง ผานความคิดทีเ่ กีย่ วของกับสุขภาพไปสู
สังคมอยางไดผล และนำไปสูค วามเห็นพองรวมกันของสังคม พรบ.ฉบับนีจ้ งึ ใหความสำคัญตอเรือ่ งสิทธิ เรือ่ งขอมูลขาวสาร
หลายประเด็นดวยกัน ทีส่ ำคัญ ๆ ไดแก
เรื่องหลักประกันสุขภาพ การสรางเสริมและคุมครองสุขภาพ
- การขยายกรอบคิดเรือ่ งสุขภาพไปสูส ขุ ภาวะ จากทีเ่ นนความ โดยเฉพาะประชากรกลุมตอไปนี้คือ เด็ก ผูสูงอายุ ผูยากไร
เจ็บปวยในเรือ่ งโรคแยกสวนตามอวัยวะไปสูก ารคำนึงถึงสุขภาพ คนพิการ เปนตน นอกจากนัน้ ยังใหความสำคัญตอการปฏิบตั ิ
ในลักษณะทีเ่ ชือ่ มโยงเปนองครวม ครอบคลุมทัง้ กาย ใจ สังคม ทางสุขภาพตามระบบความเชือ่ ของแตละคนหรือแตละกลุม โดย
และปญญา
ไมคกุ คามตอสุขภาพคนอืน่ หรือตอสวนรวม และการไมเลือก
- ใหความสำคัญกับบริบทแวดลอมทีส่ ง ผลตอสุขภาวะ
ปฏิบตั อิ ยางไมเปนธรรม เนือ่ งจากความแตกตางทางเพศ ซึง่ นำ
- การปรับเปลีย่ นจากความคิดทีว่ า สุขภาพเปนเรือ่ งของการรักษา ไปสูก ารคุม ครองสุขภาพผูห ญิง เพราะความเฉพาะและความ
โรคหรือการซอมสุขภาพไปสูความคิดเรื่องสรางสุขภาพที่ดี ซับซอนของระบบเจริญพันธุของผูหญิงที่แตกตางไปจากชาย
หรือสรางนำซอม ซึง่ กลายเปนกระแสสรางเสริมสุขภาพอยาง และเพราะคานิยม รวมถึงวัฒนธรรมความเชือ่ ตางๆ มีอทิ ธิพล
กวางขวางตอเนือ่ งจนถึงปจจุบนั
ตอสุขภาพองครวมของผูห ญิงตัง้ แตเกิดจนตาย
- ปรับเปลีย่ นความคิดในเรือ่ งระบบการแพทยของสังคมโดยคำนึง
ถึงพหุลกั ษณทางการแพทย ซึง่ ไมไดมแี ตการแพทยแผนตะวันตก จะเห็นไดวา ตัวพรบ.เองทัง้ เชิงอุดมการณ หลักการ และรายละเอียด
เพียงอยางเดียว ดวยการเคารพและใหความสำคัญกับภูมปิ ญ
 ญา เนนการสรางความชอบธรรมในระบบสุขภาพทีแ่ ตกตางไปจาก
พืน้ บาน อันเปนความแตกตางของวัฒนธรรมการแพทยในแตละ แนวทางทีเ่ ปนกระแสหลักในปจจุบนั เพือ่ มุง หวังทีจ่ ะแกปญ
 หา
ทองถิน่ อีกดวย
สุขภาพในระดับทีถ่ งึ รากถึงโคน ถาพรบ.สุขภาพฯสามารถกาวไป
สูเ ปาหมายแคเพียงในระดับหลักการได ก็เชือ่ วาจะชวยคลีค่ ลาย
(2) การขยายตัวของภาคประชาสังคม ทัง้ ในแงของจำนวน ปญหาสุขภาพไดอยางกวางขวางลึกซึง้ โดยเฉพาะหัวใจของระบบ
ประเด็นเนือ้ หา กิจกรรม และบทบาทหนาที่ ในระหวางกระบวน สุขภาพทีต่ อ งสรางสุขภาพมากกวาซอมสุขภาพ
การขับเคลือ่ นพ.ร.บ.ซึง่ อาศัยพลังจากภาคประชาชนนัน้ ไดกอ
ใหเกิดการเรียนรู ปรับวิธคี ดิ และการทำงานในภาคสังคมไมนอ ย อยางไรก็ตาม อุปสรรคมหึมาทีท่ ำใหการนำพาพรบ.สุขภาพฯ
เชนกัน โดยเฉพาะบทบาทของกลุม องคกรเล็ก ๆ ระดับทองถิน่ ทีม่ ี ไปสูเปาหมายเปนไปอยางยากลำบากก็คือ ตัวหลอเลี้ยง
ุ คาตอการรักษา
สวนรวมในการจัดการประเด็นสาธารณะ ตลอดจนคุม ครองดูแล ระบบคดิ กระแสหลักทีใ่ หรางวัลและใหคณ
่ เอง
ผลประโยชนดา นสุขภาวะของตัวเองมากขึน้ และหลากหลาย เปน มากกวาการสรางสุขภาพนัน
ภาคีเพือ่ การปฏิรปู ระบบสุขภาพในทุกจังหวัด สรางความสัมพันธ
และขยายตัวเปนภาคีเครือขายขามพืน้ ที่
การเปดพืน้ ทีท่ างสังคมใหแกกลุม คนกระจายอยูใ นระดับพืน้ ที่
ไดแลกเปลีย่ นความรู รวมเสนอความคิดเห็นดานสุขภาวะในรูป
แบบตาง ๆ เหลานีเ้ ปนการพัฒนาความเขมแข็งของภาคประชาชน
ควบคูไ ปกับการขยายแนวคิดเรือ่ งสิทธิทางสังคมของสังคมไทย
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งดโฆษณาเหลา 100% ฝนใหไกล
แมยังไปไมถึง
ผลงานของรัฐบาลชุดที่มาจากการรัฐประหารเมื่อวันที่ 19
กันยายน 2549 ทีเ่ ดนชัดอีกเรอ่ื งหนึง่ ก็คอื การเปดฉากสูก บั
อุตสาหกรรมผลติ เครอ่ื งดม่ื แอลกอฮอลยกั ษใหญทง้ั ในประเทศ
และขามชาติ ดวยการประกาศจะหามการโฆษณาเครอ่ื งดม่ื
แอลกอฮอลทกุ ชนดิ 100% คอื หามการโฆษณาทุกชองทาง
ไมวา จะผานสอ่ื ชนดิ ใดก็ตาม ตลอด 24 ชัว่ โมง และเรงพจิ ารณา
รางพ.ร.บ.ควบคุมการบรโิ ภคเครอ่ื งดม่ื แอลกอฮอล จนกลาย
เปนประเด็นรอนเรอ่ื งหนึง่ ในชวงปลายป 2549 ตอ ป 2550
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ความขัดแยงในตัวเองของนโยบายวาดวยสุราของ จากการเปดเสรีการผลิตและจำกัดผูบริโภค รุกคืบสู
สังคมไทย
การงดโฆษณาเหลา 100%

หากเรายอนกลับไปมองนโยบายวาดวยสุราในประวัตศิ าสตร
ของไทยก็พบวา สังคมไทยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่อง
เหลาทีย่ อ นแยงกันเองในตัวมาตัง้ แตอดีต จากทีช่ าวบานเคยมี
การผลิตและบริโภคสุราไดโดยเสรี จนกระทัง่ รัฐเขามากำหนด
แนวทางผูกขาดการผลิตและจำหนายสุรา ในยุคหลังการเปลีย่ น
แปลงการปกครองเมือ่ พ.ศ. 2475 ไดเปลีย่ นจากการผูกขาดการ
ผลิตสุรามาสูก ารเปดเสรีการผลิตสุรา และสนับสนุนการผลิต
และจำหนายสุรา1
จนถึงยุคปจจุบนั เริม่ จากป 2542 กระทรวงการคลังไดจดั ทำแผน
การประมูลโรงงานสุราของรัฐ และนโยบายบริหารงานสุรา เพือ่ ขอ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ประกอบดวยนโยบายสำคัญ 3
ลักษณะ เรียงตามรูปแบบการเปดเสรีจากมากไปหานอยคือ
(1) เปดเสรีสรุ ากลัน่ ทัง้ หมด ครอบคลุมสุราพิเศษ สุราปรุงพิเศษ
สุราผสม สุราขาว
(2) เปดเสรีสรุ าสีทง้ั หมด ครอบคลุมสุราพิเศษ สุราปรุงพิเศษ
สุราผสม แตยกเวนสุราขาว ทีใ่ หแขงขันเฉพาะโรงงานสุราของ
รัฐเทานัน้
(3) เปดเสรีเฉพาะสุราพิเศษ สวนสุราปรุงพิเศษ สุราผสม
และสุราขาวใหแขงขันเฉพาะโรงงานสุราของรัฐเทานั้น ทั้งนี้
คณะรัฐมนตรีไดมมี ติเมือ่ วันที่ 15 กันยายน 2541 เห็นชอบให
ดำเนินนโยบายตามรูปแบบทีห่ นึง่ คือการเปดเสรีสรุ าทัง้ หมด2
โดยมีการกำหนดอัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตและอัตราภาษี
เพือ่ เปนรายไดของรัฐเชนทีเ่ คย
ความชัดเจนของนโยบายเรื่องเหลาในปจจุบันที่เห็นกันชัดๆ
คือความขัดแยงกันเองระหวางนโยบายสนับสนุนการผลิตและ
นำมาสูก ารเปดเสรีสรุ า กับนโยบายควบคุมการบริโภคสุรา โดย
เฉพาะการทยอยออกมาตรการตาง ๆ ในชวง 5 ปทผ่ี า นมา ไดแก
มาตรการควบคุมการเขาถึงและหาซอ้ื ดวยการจำกัดเวลาให
ขายไดในระหวางเวลาทีก่ ำหนด (11.00-14.00 และ 17.0024.00) จำกัดอายุผซู อ้ื และดืม่ สุราไมใหตำ่ กวา 18 ป และหาม
จำหนายสุราในสถานทีต่ า ง ๆ เชน สถานศึกษา ศาสนสถาน
ปม น้ำมัน เปนตน มาตรการจำกัดการดม่ื สุรา ดวยการใชพ.ร.บ.
สถานบริการ ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2546 มิใหจำหนาย
สุราใหแกผูมีอาการมึนเมา และหามผูมีอายุไมถึง 20 ป
เขาสถานบริการ

มาตรการลดอุบตั เิ หตุ กำหนดมิใหผขู บั ขีข่ บั รถขณะเมาสุรา และ
มีการเพิม่ โทษใหสงู ขึน้ เพือ่ สนับสนุนการควบคุมปญหาอุบตั เิ หตุ
ทีเ่ กิดขึน้ จากการเมาแลวขับ นอกจากนีย้ งั มี มาตรการรณรงค
ของกระทรวงสาธารณสุข ดวยการกำหนดใหสรุ าเปนอาหารที่
ตองมีฉลากคำเตือนแสดงขอความเตือนถึงผลของการบริโภค
สุราบนผลิตภัณฑ3 และกำหนดมาตรการควบคุมการบริโภค
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล รวมกับภาคประชาสังคมทีด่ ำเนินโครง
การตางๆ เพือ่ สรางกระแสการลด ละ เลิกดืม่ สุราในสังคมไทย

ความรุนแรงตอชีวติ และทรัพยสนิ ของคนไทย ทีเ่ กิดจากการบริโภค
สุราและอุบตั เิ หตุเมาแลวขับ ซึง่ เปนสาเหตุการตาย 1 ใน 3
ของคนไทยนัน้ เปนปจจัยสำคัญอยางยิง่ ของการออกมาตรการ
ตาง ๆ ของภาครัฐ เพือ่ หวังผลใหการบริโภคสุราลดจำนวนลง ดังที่
รายงานวิจยั ของเครือขายวิจยั ถนนปลอดภัยชีว้ า การดืม่ เครือ่ ง
ดื่มแอลกอฮอลมีความเสี่ยงที่จะบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร
สูงถึง 14 เทา ผูข บั ขีท่ ม่ี แี อลกอฮอลในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัม
มีความเสีย่ งทีจ่ ะบาดเจ็บสาหัสมากกวาผูข บั ขีท่ ม่ี แี อลกอฮอล
ในเลือดต่ำกวาถึง 36 เทา และสาเหตุอนั ดับ 1 ทีท่ ำใหเกิด
อุบัติเหตุสูงสุดในชวง 7 วันอันตรายของเทศกาลปใหมคือ
การเมาสุรามากเปนอันดับ 1 ซึง่ สูงถึงรอยละ 42 ดังนัน้ หากรัฐบาล
และสังคมชวยกันหยุดผูข บั ขีท่ ด่ี ม่ื เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลได จะ
ปองกันการบาดเจ็บสาหัสเฉพาะตัวผูขับเองไดถึงรอยละ 45
โดยตองใชทง้ั มาตรการรณรงคกระตุน ใหเกิดจิตสำนึกควบคูไ ป
กับการใชมาตรการทางกฎหมายทีเ่ ขมขน4
ทามกลางความขัดแยงของการเปดเสรีสนับสนุนการผลิตสุรา
การจำกัดโอกาสและการเขาถึงของผูบ ริโภคทีผ่ า นมานัน้ ยังไม
ประสบผลเพียงพอตอการลด ละ เลิกสุรา มาตรการควบคุมทีส่ ำคัญ
อีกประการหนึง่ ทีร่ ฐั ออกมาในปลายป 2549 นีค้ อื การประกาศ
ควบคุมโฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลทกุ ระดับ ไมวา จะเปนการ
โฆษณาทางสือ่ โทรทัศน วิทยุ สิง่ พิมพ และสือ่ กลางแจงทัง้ หมด
ตลอด 24 ชัว่ โมง ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
ทีส่ ำคัญคือ การเสนอรางพ.ร.บ.ควบคุมการบรโิ ภคเครอ่ื งดม่ื
แอลกอฮอล ซึง่ กลายเปนประเด็นรอน มีการถกเถียงกวางขวาง
เนอ่ ื งจากเปนครัง้ แรกทีร่ ฐั เขามาแทรกแซงภาคธุรกจิ สุราดวยการ
จำกัดชองทางการตลาดและการสงเสรมิ การขาย ซึง่ หมายถึงผล
ประโยชนจำนวนมหาศาล
ร า งกฎหมายควบคุ ม การบริ โ ภคเครื ่ อ งดื ่ ม แอลกอฮอล น ี ้
เสนอโดยนายพินจิ จารุสมบัติ รัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุข
ในขณะนั ้ น ซึ ่ ง เป น ประธานคณะกรรมการควบคุ ม การ
บริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลแหงชาติ (คบอช.) อยูด ว ย กำหนด
แนวทางสำคัญคือ
(1) หามการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลทุกรูปแบบในทุก
สื่อตลอด 24 ชั่วโมง ยกเวนรายการกีฬาถายทอดสด
(2) หามแสดงผลิตภัณฑ ชือ่ ผลิตภัณฑ ชือ่ ผูผ ลิตในสือ่ ทุกชนิด
(3) หามจัดกิจกรรมชิงโชคเกีย่ วกับผลิตภัณฑ แอลกอฮอล และ
(4) งดออกใบอนุญาตจำหนายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลในสถานที่
เฉพาะ เชน ลานเบียร5 แตอดีตนายกฯ ทักษิณ ขอใหมกี ารทบทวน
การยก (ราง) พ.ร.บ. ใหม โดยใหผทู เ่ี กีย่ วของทุกหนวยงานมีสว น
ในการพิจารณารางดวย ซึง่ รวมทัง้ ผูป ระกอบการและตัวแทน
โฆษณา เนื่องจากคำนึงถึงปจจัยดานการลงทุนของนักธุรกิจ
ทีอ่ าจทำใหรฐั บาลสูญเสียคะแนนเสียง หากกำหนดมาตรการ
ทีเ่ ขมงวดในกรณีน้ี
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อยางไรก็ดี เพียงหนึง่ เดือนหลังรัฐประหาร รัฐบาลของพล.อ.
สุรยุทธ จุลานนทกไ็ ดหยิบเอาประเด็นนีข้ น้ึ มาพิจารณาในวันที่
17 ตุลาคม 2549 ซึง่ มีเนือ้ หาโดยสรุปดังนี้ คือ
(1) กำหนดใหมคี ณะกรรมการนโยบายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
แหงชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีทไ่ี ดมอบ
หมายเปนประธานกรรมการ มีหนาทีก่ ำหนดนโยบาย แผนงาน
และมาตรการในการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล ตลอดจนการ
บำบัดรักษาและฟน ฟูสภาพผูต ดิ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
(2) กำหนดใหมีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล
โดยมีรฐั มนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน มีหนาที่
เสนอนโยบาย แผนงาน และมาตรการในการควบคุมเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล ตอคณะกรรมการนโยบายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
แหงชาติ และใหมีคณะกรรมการควบคุมฯ ของ กทม.
และคณะกรรมการควบคุมฯ ของ จังหวัด
(3) ใหจดั ตัง้ สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
ขึน้ ในกรมควบคุมโรค เพือ่ เปนธุรการของคณะกรรมการ และ
คณะกรรมการควบคุมฯ
(4) การควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล ซึง่ กำหนดใหผผู ลิตหรือผู
นำเขาปฏิบตั ิ โดยตองจัดใหมฉี ลากและขอความเตือนบนบรรจุภัณฑตามหลักเกณฑวธิ กี ารและเงือ่ นไข รวมทัง้ กำหนดสถานที่
หามขายและบริโภค เชน วัด สถานที่ประกอบศาสนกิจ
สถานที่ราชการ สถานที่ศึกษา ที่สาธารณะ หอพัก สถานี
บริการน้ำมัน ฯลฯ และหามขายใหกบั บุคคลทีอ่ ายุตำ่ กวา 25 ป
บริบรู ณ เปนตน รวมทัง้ หามมิใหโฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
หรือแสดงชื่อ หรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอลใน
สถานทีแ่ ละสือ่ ตางๆ ในการแสดง ประกวด หรือแขงขัน หรือการ
ประกอบกิจกรรมอืน่ โดยมีวตั ถุประสงคเขาใจไดวา ชือ่ หรือเครือ่ ง
หมายการคาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล ยกเวนการโฆษณาทีป่ รากฏ
ในการถายทอดสดจากตางประเทศ
(5) กำหนดใหผตู ดิ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล หรือญาติ หรือคณะ
บุคคล หรือองคกรภาครัฐหรือเอกชนทีม่ วี ตั ถุประสงคเพือ่ บำบัด
รักษาฟน ฟูสภาพผูต ดิ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล ขอรับการสนับสนุน
เพื่อบำบัดรักษาหรือฟนฟูสภาพจากสำนักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลได
(6) กำหนดใหอำนาจพนักงานเจาหนาทีใ่ นการเขาไปตรวจคน
บุคคล ยานพาหนะ ยึด หรืออายัดเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล หรือมี
หนังสือเรียกบุคคลมาใหถอ ยคำได
(7) กำหนดบทลงโทษผูก ระทำการฝาฝน พ.ร.บ.

สนับสนุนจากบริษทั เครือ่ งดืม่ แอลกฮอลทอ่ี าจขาดหายไปของ
วงการกีฬา7

ผลกระทบตอวงการตาง ๆ หากการหามโฆษณาเหลา
เด็ดขาดเกดิ ขึน
้ จรงิ

ทาทีดงั กลาวของรัฐบาลสงผลใหภาคธุรกิจทีเ่ กีย่ วของเรียงหนา
ออกมาแสดงความเห็นกันอยางกวางขวาง แมสว นใหญจะเห็นดวย
และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ทีต่ อ งการลดปญหาอันเกิด
จากการบริโภคสุราอยางขาดสำนึกรับผิดชอบ แตกม็ คี วามกังวล
มากกวาเมื่อคำนึงถึงมูลคาทางเศรษฐกิจที่ตองสะดุดหยุดลง
หากมีการประกาศหามการโฆษณาทางสือ่ ทุกชนิดจริง เนือ่ งจาก
เงินสนับสนุนจากบริษัทเครื่องดื่มแอลกฮอลเปนแหลงรายได
สำคัญของการดำเนินงานของสมาคมกีฬาหลายประเภทและ
การจัดการแขงขันกีฬาระดับตางๆ
ดังทีส่ เุ มต สุวรรณพรหม อดีตนักวิชาการและอดีตกรรมาธิการ
การกีฬา สภาผูแ ทนราษฎร กลาววา “ปญหาในสังคมไทยไมได
เกิดจากการโฆษณาเหลา 24 ชัว่ โมง ถามาตรการนีอ้ อกมาจะ
กระทบตอวงการกีฬาไทย เสียโอกาสในการพัฒนากีฬาทีท่ ำมา
ตอเนือ่ ง ถาเปนการทดลอง คอยๆ ทำ นาจะดีกวา”8
ขณะที่ฟากของภาคธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอลเองก็มีกระแส
วิพากษวจิ ารณนโยบายนีไ้ ปใน 2 มิตคิ อื ผลกระทบดานเศรษฐกจิ
ใน 2 วงการดวยกัน หากกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช
วงการแรก ทีช่ ดั ๆ คือ ผลกระทบตอแวดวงกีฬาไทย เพราะวงการ
กีฬามักตองพึง่ พาผูส นับสนุนจากบริษทั เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
เปนหลัก เชน ในแตละปเบียรสิงหสนับสนุนวงการกีฬาไทย
ประมาณ 350 ลานบาท โดยแบงออกเปน 2 ประเภท คือ สนับสนุน
ตัวนักกีฬาโดยตรง อาทิ นักเทนนิส นักวายน้ำ นักกอลฟ ในเรือ่ ง
การศึกษาและการเดินทางไปแขงขันตางประเทศ รวมแลวปละ
100 ลานบาทตอป และสนับสนุนการจัดการแขงขันรายการตางๆ
ปละ 250 ลานบาท9
วงการทีส่ อง คือ ผลกระทบตอธุรกิจสงเสริมการขายทีเ่ กีย่ วของ
เชน บริษทั โฆษณา สือ่ ทุกชนิด การจัดกิจกรรมการตลาด เปนตน
โดยในสวนของอุตสาหกรรมโฆษณานัน้ ประเมินวาปริมาณเม็ด
เงินแตละปทก่ี ลุม สินคาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลไดใชผา นสือ่ ทุกชนิด
อยูท ป่ี ระมาณ 2,000 ลานบาท10

มิตถิ ดั มาคือ การเลอื กปฏบิ ตั ขิ องรัฐในการบังคับใชกฎหมาย
ทีอ่ าจกลายเปนสองมาตรฐาน และโอกาสทีเ่ ทาเทียมกันในการ
ลงทุน นัน่ คือ มาตรการนีห้ า มแตเหลา เบียร ไวน และเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอลอน่ื ๆ ทีผ่ ลิตในเมืองไทย ไมใหโฆษณา แตไมสามารถ
หามโฆษณาแฝงในรายการกีฬา และภาพยนตรที่มาจาก
ตางประเทศไดเลย ผลสะเทือนถัดมาตออุตสาหกรรมแอลกอฮอล
คือ มาตรการนีเ้ ทากับเปนการตอนการผลิตหรือนำเขาสุราและ
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลใหมๆ ทีไ่ มสามารถเกิดไดอกี ในเมืองไทย
ตอมา มีมติครม.ปรับลดอายุผซู อ้ื จาก 25 ป เหลือ 20 ป เพือ่ ใหสอด เพราะหมดโอกาสในการทำโฆษณาแนะนำผลิตภัณฑใหมสสู งั คม
คลองกับการบรรลุนติ ภิ าวะ และ พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. 2509
ทีห่ า มเยาวชนอายุตำ่ กวา 20 ป เขาในสถานบันเทิง ขณะเดียว ตรงนีผ้ ปู ระกอบการรายเกาทีย่ ห่ี อ เหลาเบียรตนเองติดตลาดแลว
กันก็มีการเสนอใหเก็บภาษีเหลาและบุหรี่จากเดิมรอยละ 2 ก็จะไดเปรียบมาก ดังที่ บุญชวย ทองเจริญพูลพร เลขาธิการสมาพันธ
เพิม่ เปนรอยละ 4 เพือ่ มาตัง้ เปนกองทุนเพือ่ สังคมทดแทนกับเงิน ชวยภาครัฐลดปญหาแอลกอฮอลแหงชาติ กลาววา “หากจะออก
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหนำราง พ.ร.บ.ฯ กลับไปหารือ
และทบทวนในคณะกรรมการกลุมเล็ก โดยใหกระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย
กระทรวงยุตธิ รรม กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงการคลัง มารวมกันพิจารณาในประเด็นตางๆ ทีเ่ กีย่ วของ
รวมถึงแนวทางปฏิบตั ใิ นการบังคับใชกฎหมาย6 โดยเฉพาะใน
กรณีการจำกัดอายุผซู อ้ื

76

50-03-003-74-77 new9_V.indd 76

3/10/07 2:10:54 PM

มาตรการก็ตอ งไมมกี ารเลือกปฏิบตั ิ อยามีสองมาตรฐาน เพราะ
เมือ่ หามโฆษณาก็ตอ งหามทัง้ หมด ไมวา จะเปนโฆษณาทีแ่ ฝง
มากับการถายทอดกีฬาตางประเทศ เพือ่ มิใหเกิดการไดเปรียบ
เสียเปรียบ หรือแมแตเหลาขาว ก็ตอ งมีการจัดเก็บภาษีอยางเทา
เทียมกัน”11

แอลกอฮอลแหงชาติ ซึง่ มีอำนาจหนาทีใ่ นการกำหนดนโยบาย
และแนวทางการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล
ประสานหนวยงานตางๆ กำกับ ติดตามประเมินผล จัดใหมี
การศึกษาวิจยั และสนับสนุนใหประชาชนเขามามีการสวนรวมใน
การเสนอมาตรการทางกฎหมายตางๆ ดวยความคาดหวังวาจะ
เปนองคกรสำคัญในการดำเนินการเพือ่ แกไขปญหาทีเ่ กิดจาก
นอกจากนี้ ยังมีความคิดแยงตอการแกปญ
 หาการบริโภคสุรา การบริโภคสุราอยางเปนรูปธรรม
ดวยการหามโฆษณาในลักษณะตาง ๆ กัน เชนวา การดืม่ เหลา
เปนเรื่องเฉพาะบุคคล การหามไมใหโฆษณาเปนการแก ในป 2547 เกิด ศูนยวจิ ยั ปญหาสุรา ซึง่ เปนองคกรความรวมมือ
ปญหาทีป่ ลายเหตุ เพราะวัยรุน ไมไดดม่ื เหลาจากโฆษณาทีวี ระหวางกรมสุขภาพจิตและสถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข มีบทบาท
เขาดืม่ จากการคบเพือ่ น กินตามกระแสนิยม เหลาหลายชนิดที่ ในการวิจยั และจัดการความรูเ พือ่ สนับสนุนการดำเนินการควบคุม
ปองกัน และแกไขปญหาสุรา แผนงานนโยบายสาธารณะเพือ่
มีการดืม่ กันในชนบทก็ไมไดมกี ารโฆษณาแตอยางใด12
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี โดยมูลนิธสิ าธารณสุขแหงชาติ ซึง่ ทำหนาทีจ่ ดั
และเมือ่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาวินจิ ฉัยใหคำสัง่ หาม กระบวนการสือ่ สารนโยบายสาธารณะตอสังคม และเครอื ขาย
โฆษณาเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอลทกุ ชนิด ทุกสือ่ ตลอด 24 ชัว่ โมงของ องคกรงดเหลา ทีร่ ว มกันดำเนินกิจกรรมและโครงการตางๆ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปนคำสัง่ มิชอบ เพือ่ สรางกระแสใหสงั คมตระหนักถึงภัยของการบริโภคสุรา
ดวยกฎหมาย สงผลใหกระทรวงสาธารณสุข ตองชะลอคำสัง่ ดัง
กลาวออกไป และสงเรือ่ งใหคณะกรรมการกฤษฎีกาทบทวนคำ สำหรับทิศทางในการทำงานรณรงคแกไขปญหาสุรา กลไกตางๆ
วินจิ ฉัย ก็กลายเปนกระแสวิพากษวจิ ารณอกี ครัง้ ครัง้ นีเ้ ปนกระแส ขางตนรวมทัง้ ศูนยวจิ ยั ปญหาสุรา ไดเสนอใหรฐั สรางเสริมความ
เขมแข็งในการบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมสุราที่
ความคิดไมเห็นดวยกับคำวินจิ ฉัยจากกลุม องคกรตาง ๆ
มีอยูแลว และการออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อควบคุมสุราให
ดังปฏิกริ ยิ าจากสมาคมหมออนามัย ทีเ่ คลือ่ นไหวรณรงคใหสมาชิก มากยิง่ ขึน้ คือ มาตรการทางภาษีเพอ่ื ลดการดม่ื สุรา มาตรการ
้ื ทีจ่ ำหนายเฉพาะจุด
หมออนามัยกวา 40,000 คน ในสถานีอนามัย 10,155 แหง พูด จำกัดความหนาแนนของราน การจัดพน
คุยกับผูป ระกอบการรานคาในหมูบ า นทัว่ ประเทศ ขอความรวม ทีเ่ รียกวา โซนนง่ิ มาตรการควบคุมผลติ ภัณฑทก่ี ระตุน การดม่ื
้ิ เชงิ 15
มือปลดปายโฆษณาของเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล โดยไมตอ งรอ ของเยาวชนโดยตรง และมาตรการหามโฆษณาโดยสน
คำสัง่ หรือกฎหมายบังคับใช และจะหารือรวมกับเครือขายอาสา สำหรับมาตรการสุดทายนี้ กระทรวงสาธารณสุข ยุคนายแพทย
สมัคร องคการบริหารสวนตำบล องคการบริหารสวนจังหวัด มงคล ณ สงขลา เปนเจากระทรวงไดรบั ลูกและพยายามดำเนิน
ผูน ำทองถิน่ ใหมารวมกันผลักดันราง พ.ร.บ.ควบคุมเครือ่ งดืม่ การอยูใ นปจจุบนั
แอลกอฮอล รวมทัง้ รณรงค ลด ละ เลิก อบายมุขทุกชนิด13 รวมกับ
ภาคีเครือขายตาง ๆ ทีด่ ำเนินโครงการลด ละ เลิกการบริโภคสุรา มาตรการหามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสื่อทุกชนิด
มาอยางตอเนือ่ ง
และรางพ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลจึง
ยังคงอยูในเวทีตอสูทางความคิดและการดำเนินนโยบายที่
ขณะเดียวกัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ 28 คน ก็ได ขัดแยงกันเองของภาครัฐ ระหวางผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
เขาชือ่ เสนอ ราง พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล หนึง่ ในรายไดสำคัญของรัฐ กับความพยายามในการลดอบายมุข
โดยเขาสูก ารพิจารณาในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2550 ประกอบกับ อีกประเภทหนึง่ ซึง่ มีประชาชนเปนผูบ ริโภคและรับผลสืบเนือ่ ง
รางของรัฐบาล ซึง่ เนือ้ หาสาระไมแตกตางกันมากนัก และหลัง สำคัญ ประเด็นขัดแยงในตัวเองของกรณีเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล
จากที่มีการอภิปรายในสภาแลว รัฐบาลจะรับรางที่ สนช. จะลงเอยคลีค่ ลายอยางไร คงเปนเรือ่ งทีต่ อ งติดตามตอไปอยาง
พิจารณามาศึกษาภายใน 30 วัน จากนัน้ ก็จะสงกลับให สนช. ไมกระพริบตา
อีกครัง้ เพือ่ พิจารณา14 ทัง้ นีด้ ว ยความกังวลวากฏหมายทีร่ ฐั บาล
เสนอนัน้ อาจลาชา เนือ่ งจากไดรบั การทวงติงจากหลายองคกร
และอาจถูกแทรกแซงจากผูส ญ
ู เสียผลประโยชน โดยขณะนีร้ า ง
พ.ร.บ.ของรั ฐ บาลอยู  ร ะหว า งการพิ จ ารณาของคณะ
กรรมการกฤษฏีกา ซึง่ ใชเวลาพิจารณากวา 2 เดือนแลว แตกย็ งั
ไมแลวเสร็จ

ทศิ ทางในอนาคตของนโยบายควบคุมปญหาตางๆจาก
การดม่ื สุรา

การปกธงนโยบายควบคุมปญหาตางๆทีเ่ กิดจากการดืม่ สุราใน
รอบ 5 ปทผ่ี า นมา กอใหเกิดพัฒนาการทางบวกตอสังคมไทย
โดยเฉพาะการกอเกิดของกลไกที่เกี่ยวของกับการทำงาน
ควบคุมและแกไขปญหาสุราอยางเปนรูปธรรม ไดแก ในป 2546
เกิดคณะกรรมการดำเนน
ิ การควบคุมการบรโิ ภคเครอ่ื งดม่ื
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การบังคับใชสทิ ธผิ ลติ ยาทีม่ ี
สทิ ธบิ ตั ร 3 ชนดิ
เพราะสิทธิที่คนไทยจะมี
ชีวิตอยูยอมเหนือกวาผล
ประโยชนทางการคา
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‘การบังคับใชสทิ ธ’ิ โดยรัฐตอยาทีม่ สี ทิ ธบิ ตั ร 3
ชนดิ คอื ยาตานไวรัสเอฟาวเิ รนซ (Efavirenz)
ยาละลายลิ่มเลือดสำหรับผูปวยโรคหัวใจ
‘โคลพโิ ดเกรล’ (Clopidogrel) และยาตาน
ไวรัสสูตรผสม ‘โลพินาเวียร+ริโทนาเวียร’
(Lopinavir+Ritonavir) ครั ้ ง แรกของ
ประเทศไทยเมอ่ื ปลายป 2549 ตอตนป 2550
ไมใชแคภาพสะทอนการตอสูของเครือขาย
ผูต ดิ เชอ้ื เอชไอวี/เอดสทผ่ี า นมา หรอื มีคา แค
ผลงานความสำเร็จของรัฐบาลไทย แตความ
สำคัญทีม่ ากกวานัน
้ คอื เปนจุดเรม่ิ ตนของการ
ตอสูร ว มกันของประชาชนไทยทัง้ หมด ในการ
“ปกธง” ประกาศถึงสทิ ธทิ จ่ี ะมีชวี ติ และการเขา
ถึงยาจำเปนอื่นๆ อีกในระบบหลักประกัน
สุขภาพในอนาคต
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เราสูเ พอ่ื สทิ ธทิ จ่ี ะมีชวี ติ อยู

ทีผ่ า นมา นักการเมืองทีม่ อี ำนาจในกระทรวงสาธารณสุข นอก
จากไมเคยใชสิทธินี้มากอนแลว ยังยินยอมแกไขกฎหมาย
สิทธิบตั รใหครอบคลุมสิทธิบตั รในตัวผลิตภัณฑยา ตัง้ แตป 2535
เปนการแกไขกฎหมายตามการบีบบังคับของบรรษัทยาขามชาติ
ทีก่ ดดันผานประเทศสหรัฐอเมริกา กอนภาคบังคับตามขอตกลง
ทางการคาทีว่ า ดวยทรัพยสนิ ทางปญญาขององคการการคาโลก
ถึง 10 ป5 แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของบรรษัทยาขามชาติทม่ี ี
“อำนาจเหนือรัฐ” อยางสำคัญ

จำนวนผูต ดิ เชือ้ เอชไอวีในบานเรา ปจจุบนั ประมาณการกันวามี
มากกวา 1 ลานคน ในจำนวนนีย้ งั มีชวี ติ อยูม ากกวา 500,000 คน
ซึง่ ในระยะยาวจำเปนตองใชยาตานไวรัสเพือ่ การดำรงชีพปกติ
เฉกเชนผูอ น่ื แมเราจะมียาตานไวรัสทีก่ นิ รวมกันแลวสามารถ
ชวยยืดชีวติ ผูป ว ยออกไปไดอยางชัดเจนและทำใหสขุ ภาพดีมาก
ขึน้ แตเรือ่ งยาเอดสราคาแพงเกินเหตุ ก็เปนเรือ่ งทีเ่ สียดแทงใจ
คนทัว่ โลกมาโดยตลอด เพราะบริษทั ยาคำนึงถึงผลกำไรมาก
กวามนุษยธรรม จึงตัง้ ราคาไวแพงลิบลิว่ และสามารถยืนราคาไว
โดยผูท จ่ี ำเปนตองใชยาแทบไมมสี ทิ ธิตอ รอง เพราะบริษทั ยามี ประสบการณการตอสูเ พอ่ื ลดราคายาเอดสทแ่ี พงเพราะ
ระบบผูกขาดสทิ ธบิ ตั ร
สิทธิผกู ขาดจากการครอบครองสิทธิบตั ร1
ประชาสังคมดานเอดส ไดตอ สูเ รือ่ งยาเอดสราคาแพงมานาน
หลังรัฐบาลไทยประกาศนโยบายใหผตู ดิ เชือ้ เอชไอวี ทีม่ คี วาม ถึง 8 ป เริ่มจากการเรียกรองใหมีการลดราคายาเอดส
จำเปนตองใชยาตานไวรัสเขาถึงยาไดทกุ คน ตัง้ แต 1 ตุลาคม อยางเขมแข็งในรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร 1 สมัยนายกร ทัพพะรังสี
2546 เปนตนมา พรอมจัดสรรงบประมาณเพือ่ การนีเ้ ปนการ เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เครือขายผูติดเชื้อ
เฉพาะ มีรายงานวิจยั ทีว่ เิ คราะหตน ทุนผลคาใชจา ยยาตานเชือ้ เอชไอวี/เอดสประเทศไทย และองคกรพัฒนาเอกชนดาน
ไวรัสเอชไอวีของรัฐ และเสนอใหรวมสิทธิประโยชนการใหยานีใ้ น สาธารณสุข 16 องคกร เกือบ 500 คน รวมพลังยกขบวนมาตัง้
ระบบประกันสุขภาพถวนหนา เนือ่ งจากคาใชจา ยดานยาไดลดลง แคมป “ชุมชนมาตรา 51 ดีดีไอพัฒนา” บริเวณเสาธงหนา
มากจากการทีอ่ งคการเภสัชกรรม (อภ.) ผลิตยาตานไวรัสสูตร กระทรวงสาธารณสุข เพือ่ ขอใหสธ. ใช “มาตรการบังคับใชสทิ ธิ”
สามตัวที่มีราคาถูกลงทำใหผูติดเชื้อสุขภาพดีขึ้นและกลับมา กับยาดีดไี อของบริษทั บริสทอลเมเยอรสควิป เพราะการจดสิทธิ
ทำงานสรางผลผลิตได และจากการที่รัฐตัดสินใจรวมสิทธิ บัตรยานีไ้ มมขี น้ั ตอนการผลิตทีส่ งู ขึน้ แตอยางใด แตกลับนำมา
ประโยชนการใหยาตานเชื้อไวรัสในระบบประกันสุขภาพถวน ขายในไทยดวยราคาสูงลิว่
หนานัน้ 2 ทำใหคา รักษาลดลงไปมากถึง 18 เทา3
แตนายกร กลับใหคำตอบแกผูชุมนุมวาจะใหอภ.ผลิตยา
แม ร ั ฐ บาลได เ พิ ่ ม งบประมาณด า นสาธารณสุ ข มากขึ ้ น ดีดไี อรูปแบบยาผงแทนยาเม็ด ดวยเกรงวาบริษทั ยาจะฟองรอง
กวาเดิม คือในป 2550 มีงบรวมสูง 170,000 ลานบาท วันรุง ขึน้ เครือขายผูต ดิ เชือ้ จึงเคลือ่ นขบวนไปยังสถานทูตอเมริกา
คิดเปนรอยละ 12 ของงบประมาณทั้งประเทศ และมีงบ เพือ่ หาขอมูลสนับสนุนโดยยืน่ จดหมายถึงประธานาธิบดีคลินตัน
ประมาณเพือ่ การรักษาผูป ว ยเอดสถงึ กวา 3,800 ลานบาท แต เรียกรองใหชแ้ี จงวาจะไมตอบโตรฐั ไทยหากใชมาตรการบังคับใช
รัฐก็ยงั ไมสามารถจัดบริการใหประชาชนเขาถึงยาตามบัญชียา สิทธิผลิตยาดีดไี อ สัปดาหตอ มาก็ไดรบั คำตอบวา สหรัฐอเมริกา
หลักแหงชาติและยาอืน่ ๆ ทีจ่ ำเปนไดทกุ รายการ เนือ่ งจากยา ไมคดั คานการบังคับใชสทิ ธิน้ี หากไทยเห็นวาจำเปนตองทำเพือ่
หลายรายการมีราคาสูงมาก เพราะเปนยาทีม่ ผี จู ำหนายเพียง แกวกิ ฤตสาธารณสุข โดยใหความมัน่ ใจวาขอเรียกรองนีส้ อด
รายเดียว ไมมกี ารแขงขันในตลาด โดยเฉพาะยาทีม่ สี ทิ ธิบตั ร คลองกับความตกลงทางการคาทีว่ า ดวยทรัพยสนิ ทางปญญา6
กลาวไดวา กอนหนานี้ 8 ป ไดมีความพยายามจากหลาย
ทัง้ หลาย4
ฝายทีส่ นับสนุนทัง้ งานวิชาการ และการเคลือ่ นไหวทางการเมือง
นอกจากขอจำกัดของงบประมาณรัฐแลว ยังมีความไมเทาเทียม ระหวางประเทศ ชีใ้ หผมู อี ำนาจรัฐรูว า มาตรการบังคับใชสทิ ธคิ อื
กันในระบบประกันสุขภาพ 3 ระบบ ในประเทศไทยดวย กลาว สทิ ธโิ ดยชอบธรรม รัฐบาลไทยขณะนัน้ ก็ไมยอมใชสทิ ธิน์ อ้ี ยูด ี
คือในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการฯ และระบบ ภายใตขออางอันนาระอาคือกลัวบริษัทยาฟอง และยังอาง
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ผูต ดิ เชือ้ สามารถเบิกคายาตาน เพิม่ อีกวา บริษทั ยาไดลดราคามาจนเปนทีน่ า พอใจแลว ซึง่ การ
ไวรัสไดเต็มที่ ขณะทีร่ ะบบประกันสังคมจะจายคายาตานไวรัส รับปากลดราคาของบริษทั ยาไมไดเปนหลักประกันวาจะยืนใน
สูตรสำรองสำหรับผูติดเชื้อที่ดื้อยาจากสูตรพื้นฐานใหเพียง ราคานีไ้ ปโดยตลอด
5,000 บาท ตอรายตอเดือน เทานัน้ และใหผปู ระกันตนเปนผู
รับผิดชอบสวนเกิน ซึง่ มีผลตัง้ แตวนั ที่ 1 สิงหาคม 2547 เปนตน เดือนกุมภาพันธ 2549 เครือขายผูต ดิ เชือ้ ฯ ตองลุกขึน้ สูอ กี ครัง้
โดยเขาพบนายพินิจ จารุสมบัติ รัฐมนตรีวาการกระทรวง
มาทำใหเปนภาระตอผูป ระกันตนอยางยิง่
สาธารณสุข ใหใชอำนาจทางการเมืองยับยัง้ มิใหกรมทรัพยสนิ
ยาเอดสแพงทำใหผตู ดิ เชือ้ เอชไอวีจำนวนมากตองตายโดยไม ทางปญญาอนุมตั สิ ทิ ธิบตั รยาคอมบิด (COMBID) ของบริษทั
สมควร เปนเหตุใหเครือขายผูต ดิ เชือ้ เอชไอวี/เอดส และองคกร แกลกโซ สมิธ ไคลน ซึ่งเปนยาตานไวรัสซีโดวูดีน (AZT) +
พัฒนาเอกชนทีท่ ำงานดานเอดสและดานสาธารณสุขเคลือ่ นไหว ลามิวดู นี (3TC) แบบรวมเม็ดเดียว หากการยับยัง้ ครัง้ นีไ้ มเปน
เรียกรอง “สิทธิของการมีชวี ติ อยู” มานานกวา 10 ป โดยขอ ผล ก็ขอใหสธ.ประกาศใชมาตรการบังคับใชสิทธิ เพื่อใหอภ.
ใหรฐั บาลใชมาตรการบังคับใชสทิ ธิ (compulsory licensing) สามารถผลิตยาคอมบิดไดตอไป เพราะมีผูติดเชื้อที่ใชยา
หลายครัง้ ทัง้ ทีป่ ระเทศไทยมี ‘เครือ่ งมือ’ ทีช่ ว ยลดราคายาแพง สามัญของอภ.เกือบ 5,000 คน อีกทัง้ ถูกกวายาตนแบบถึง 5 เทา
เพราะติดสิทธิบัตรไดหลายวิธี และวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่ มิเชนนัน้ จะเปนภาระแกงบประมาณของประเทศทีจ่ ะเพิม่ มาก
สุดคือ การใชสิทธิตามสิทธิบัตรโดยรัฐ (อานรายละเอียดใน ขึน้ ถึง 400 ลานบาทตอเดือนจากยาเพียงตัวเดียวเทานัน้
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กรณียาคอมบิดนี้ ทางเครือขายผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส
ประเทศไทย และมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาไดตอสูกับ
เรือ่ งนีม้ าตัง้ แตป 2540 โดยไดยน่ื คัดคานการใหสทิ ธิบตั รแกยา
ดังกลาวเพราะไมมีคุณสมบัติเพียงพอ ดวยยานี้ไมใชยาใหม
และไมมขี น้ั การประดิษฐทส่ี งู ขึน้ แตสดุ ทายคำอุทธรณทไ่ี ดยน่ื
ใหคณะอนุกรรมการสิทธิบัตรพิจารณาก็ตกไป แตดวยการ
กดดันทางสังคมของเครือขายผูต ดิ เชือ้ ฯ กับผูม อี ำนาจทางการ
เมืองทีเ่ กีย่ วของ ทำใหบริษทั ละทิง้ ขอรับสิทธิบตั ร เปนผลใหสตู รยา
ดังกลาวตกแกสาธารณชนกอนที่จะมีการเรียกรองตามมาให
บังคับใชสทิ ธิบตั ร

บัตรโดยรัฐ เสนอตอคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
ไดประชุมกันเพียง 3 ครัง้ ตัง้ แตเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2549
มีการพิจารณาอยางเขมขนถึงสถานการณกฎหมายทัง้ ในและ
ระหวางประเทศ บทเรียนประเทศตางๆ
เมือ่ พิจารณาถึงประเด็นทีว่ า สปสช. สามารถใชสทิ ธินไ้ี ดหรือไม
ก็มมี ติสง ใหกฤษฎีกาตีความ ปรากฏวา สปสช. ไมใชหนวยงาน
รัฐตามทีร่ ะบุใน พ.ร.บ.สิทธิบตั ร จึงตองเสนอใหรฐั มนตรีวา การ
กระทรวงสาธารณสุขในฐานะทีเ่ ปนประธาน สปสช.ดวย สัง่ ให
กรมใดกรมหนึง่ ดำเนินการ10

บังคับลดราคายา หนทางเพม่ิ อำนาจการตอรอง

แมทา ทีของนายพินจิ เหมือนจะเห็นดวยกับการประกาศบังคับใช
สิทธิ แตดว ยเหตุผลทางการเมืองหรืออะไรก็ตามแต เรือ่ งนีก้ ค็ ง
ยังไมมผี ลจนเกิดการรัฐประหารเมือ่ วันที่ 19 กันยายน 2549
การผลักดันเรือ่ งนีม้ าประสบผลสำเร็จ เมือ่ นายแพทยมงคล ณ
สงขลา รัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายใหกรม
ควบคุมโรคออกประกาศ ‘ใชสิทธิตามสิทธิบัตรโดยรัฐ’ เปน
ครัง้ แรกของประเทศไทยกับยาทีม่ ชี อ่ื การคาวา สโตคริน (Stocrin®) หรือชือ่ สามัญคือเอฟาวิเรนซ โดยอภ. เปนผูใ ชสทิ ธิแทน
ในการนำเขาและผลิตยาดังกลาวมาใชรักษาผูปวยเอดสใน
ระบบประกันสุขภาพทัง้ 3 ระบบ เมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2549
เปนเวลา 5 ป ตัง้ แตเดือนธันวาคม 2549- ธันวาคม 2554
ประเทศยักษใหญอยางสหรัฐอเมริกาและแคนาดาประกาศใช โดยให อภ.จายคาตอบแทนรอยละ 0.5 ของมูลคาการจำหนาย
สิทธินเ้ี มือ่ ป 2544 เพือ่ แกไขปญหาการขาดแคลนยาปฏิชวี นะ ใหแกเจาของสิทธิบตั ร
ชื่อไซโปรฟล็อกซาซิน เมื่อครั้งที่มีการตื่นขาวเรื่องการใชเชื้อ
โรคแอนแทรกซเปนอาวุธชีวภาพ บราซิลใชสทิ ธินเ้ี มือ่ ป 2546 ผลจากการบังคับใชสทิ ธิครัง้ นี้ ทำใหคา ใชจา ยยาดังกลาวลดลง
กับยาเอดส 2 ตัวคือ โลปนาเวียร และเอฟาวิเรนซ และประกาศ ประมาณกึง่ หนึง่ และเมือ่ ราคายาถูกลงแลว มีการปรับสูตรการ
อีกครัง้ เมือ่ วันที่ 17 มีนาคม 2548 เพิม่ ทีโนโฟเวียร อีกตัว หลาย ใชยานีก้ วางขวางมากขึน้ สธ.ปรับเปาหมายจำนวนผูต ดิ เชือ้ ทีจ่ ะ
ประเทศในแอฟริกาก็ใชสทิ ธินแ้ี ลว ไดแก แซมเบีย โมซัมบิก ไดรบั ยานีเ้ พิม่ ขึน้ จาก 25,000 คน ตอปเปน 100,000 คนตอป
ซิมบับเว แอฟริกาใต และแคเมอรูน7
ภายใตเงื่อนไขนี้จะทำใหรัฐสามารถประหยัดงบประมาณได
ปละกวา 842 ลานบาท หรือ 4,000 กวาลานบาทในเวลา 5
ในอาเซียนประเทศทีใ่ ชสทิ ธินแ้ี ลวคือ มาเลเซีย โดยใชกบั ยาตาน ปขา งหนา เมือ่ เทียบกับการซือ้ ยาทีต่ ดิ สิทธิบตั ร11 นอกจากนี้
ไวรัสสูตรพืน้ ฐาน 4 ตัว เมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2546 โดยจาย ยังทำใหสำนักงานประกันสังคมแหงชาติประกาศวา นับแตวนั ที่
คาตอบแทนผูท รงสิทธิบตั ร 4% และนำเขายาเอดสจากบริษทั ยา 1 มกราคม 2550 เปนตนไป ผูป ระกันตนจะไมตอ งรับผิดชอบคา
ในประเทศอินเดีย ทีต่ ดิ ตามมาคือ อินโดนีเซีย ประกาศใชเมือ่ ป ใชจา ยสวนเกินเมือ่ ตองใชยานีใ้ นกรณีดอ้ื ยาอีกตอไป12
2547 กับยาเอดส 2 ตัว จายคาตอบแทนใหบริษทั ยา 0.5%8
ทีส่ ำคัญมากคือ กลุม ศึกษาปญหายาระบุวา การเริม่ ตนนโยบาย
ประเทศทีก่ ลาหาญทีส่ ดุ คือ อินเดีย เมือ่ อินเดียถูกบังคับตาม บังคับลดราคายาตนแบบหรือสามารถนำเขาซอนจากประเทศ
ข อ ตกลงทริ ป ส ใ ห ค รอบคลุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ ย าด ว ยอิ น เดี ย อืน่ ได จะทำใหไทยมีเรม่ ิ มีอำนาจตอรองราคายาตดิ สทิ ธบิ ตั รอีก
ยอมแกกฎหมาย แตประกาศใชสิทธิผลิตยาสามัญราคา หลายตัว ยง่ ิ ถา อภ.สามารถผลติ ยาชอ่ื สามัญไดเองราคายา ดัง
ถูกตอไปหลังกฎหมายมีผลบังคับใช และประกาศใชสทิ ธินเ้ี มือ่ กลาวจะถูกลงเรอ่ ื ยๆ อยางยัง่ ยนื มากกวาใหบรษิ ทั ยามาเจรจาลด
วันที่ 23 มีนาคม 2548 และไมมกี ำหนดเวลาสิน้ สุด ประกาศ ราคา นับเปนคุณปู การตอวงการยาในประเทศไทยทีจ่ ะศึกษา
ใชสทิ ธิดงั กลาวครอบคลุมยาทุกประเทศทีจ่ ดสิทธิบตั รตัง้ แตป วิจยั และพัฒนายาชื่อสามัญใหมากขึ้น หลังจากถูกปดกั้นและ
2538-2548 จำนวน 8,926 สิทธิบตั ร ซึง่ ครอบคลุมยาเอดส ตองพึง่ พิงยานำเขาจากตางประเทศมาหลายสิบป
บางตัวดวย9
ระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนาทีเ่ ริม่ ใชตง้ั แตรฐั บาลทักษิณ
หนึง่ นัน้ ทำใหเกิดการใครครวญถึงราคายาจำเปนทีแ่ พงจนผูป ว ย
เขาไมถงึ หนวยงานทีเ่ ดือดรอนทีส่ ดุ ในเรือ่ งนีค้ อื สำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ทีต่ อ งใหบริการสุขภาพ
แกประชาชน เมือ่ สปสช.ไมสามารถสนับสนุนใหใชยาแพงเพราะ
ติดสิทธิบตั ร จึงเกิดการรือ้ ฟน เรือ่ งการใชสทิ ธิโดยรัฐ โดยทบ
ทวนบทเรียนจากตางประเทศทีเ่ คยใชสทิ ธิน้ี ก็พบวามีหลายสิบ
ประเทศไดประกาศการบังคับใชสิทธิผลิตยาจำเปนมากอน
หนานานหลายปแลว

ตัวอยางขางตน ทำให “คณะอนุกรรมการดำเนินการใชสทิ ธิตาม
สิทธิบตั รดานยาและเวชภัณฑโดยรัฐ” ถูกตัง้ ขึน้ ในสมัยนายพินจิ
จารุสมบัติ เปนรัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ อีกขาหนึง่
ก็นง่ั เปนประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติดว ย
คณะอนุกรรมการชุดนีม้ หี นาทีห่ ลัก คือ การจัดทำเกณฑในการ
คัดเลือกยาและเวชภัณฑ และเงื่อนไขในการใชสิทธิตามสิทธิ

ความพยายามแทรกแซงจากบรรษัทยาขามชาตผิ า นตัว
แทนหลากหลายฝาย

ไมใชเพียงยาเอดสเทานัน้ ทีม่ รี าคาแพงอยางไรเหตุผล ยังมียาตัว
อืน่ ๆ อีกจำนวนมาก ไมวา จะเปนยาโรคหัวใจ โรคมะเร็งทุกชนิด
และเทคโนโลยีการแพทยทท่ี นั สมัยหลายอยาง ตางก็มรี าคาสูง
มากจนผูป ว ยไมสามารถเขาถึงได ทัง้ ๆทีใ่ นหลายกรณีเปนยา
ทีจ่ ำเปน ทัง้ หลายทัง้ ปวงนีเ้ ปนผลจากการผูกขาดของบรรษัท
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ผลิตยาขามชาติ ทีใ่ ชกฎกติกามารยาทของสิทธิบตั รเชิงพาณิชย
ดานทรัพยสินทางปญญามาเปนฐานหลักในการดำเนินธุรกิจ
เพือ่ กำไรสูงสุดตามแนวคิดทุนนิยมผูกขาด13 จึงไมนา ประหลาด
ใจวาแรงตอตานทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ตอการ “บังคับใชสทิ ธิ” นีจ้ ะมา
จากอุตสาหกรรมผลิตยายักษใหญระดับขามชาติ

กลาวไดวา การใชสทิ ธิครัง้ แรกของไทยเกิดจากภาวะผูน ำของ
นายแพทยมงคล ณ สงขลา รัฐมนตรีวา การกระทรวงสาธารณสุข
และการเลือกใชสทิ ธิกบั ยาตานไวรัสเปนลำดับแรก แมถกู ตอบ
โตกม็ เี ครือขายผูต ดิ เชือ้ ฯ ทัง้ ในและตางประเทศออกมาลุกขึน้
รวมสู รวมทัง้ มีองคการระหวางประเทศทีส่ นับสนุนอยูด ว ย

ดังรายงานขาววา มีความพยายามจากบรรษัทยาขามชาติที่
จะเขาแทรกแซงผานรองนายกรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจและ
กระทรวงพาณิชย และกำลังเคลื่อนแรงกดดันซึมลึกไปยังนัก
การเมืองทัง้ ในและนอกรัฐบาล14 โดยปลายเดือนมกราคม 2550
มีการประกาศจากกลุม ธุรกิจยาวา จะทบทวนแผนการลงทุนใหม
ทัง้ หมดในประเทศไทย เพราะรูส กึ วาการทีก่ ระทรวงสาธารณสุข
บังคับใชสทิ ธิผลิตยาตานไวรัสเอดสสองรายการ และยารักษา
การตีบของหลอดเลือดหัวใจหนึง่ รายการ ทำใหกลุม เจาของธุรกิจ
ยากังวลวาสธ.กำลังดำเนินนโยบายยึดทรัพยสินของเอกชน
เพียงเพราะสธ.มีงบประมาณไมเพียงพอเทานัน้ 15

หากประเทศไทยคิดจะขยายการบังคับใชสทิ ธิกบั ยากลุม อืน่ ให
เปนสิทธิประโยชนในโครงการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เชน
ยาโรคมะเร็ง หรือโรคหัวใจ ทีเ่ ปนปญหาสาธารณสุขระดับตนๆ
ของประเทศ และมูลคายาทีต่ ดิ สิทธิบตั รรวมกันแลวก็มากกวา
ยาเอดสมหาศาล องคกรเครือขายผูบริโภคจะคิดอยางไร
สนับสนุนหรือไม และพลังสังคมสวนอืน่ ๆ ทีพ่ รอมจะยืนหยัด
สนับสนุนรัฐมีอยูห รือไม ทีส่ ำคัญ คือ องคการเภสัชกรรมได
พัฒนาตนเองจนมีศกั ยภาพในการรองรับการผลิตหรือไม

นอกจากนี้ยังมีการทักทวงจากสถานทูตหลายแหง และการ
แสดงความกังวลใจของบริษัทยาในสหภาพยุโรปหลายแหง
ผานนายฌอง ฌากซ บุเฟลต ทูตทีป่ รึกษาฝายการคาและเคย
ทำหนาทีต่ วั แทนฝายการคาจากสหภาพยุโรปในองคการการคา
โลก วาบริษัทที่ไดรับผลกระทบไมเคยไดรับการติดตอจาก
สธ.มากอน และไมรสู าเหตุแทจริงทีไ่ ทยประกาศใชสทิ ธิ16 จน
กระทรวงสาธารณสุขตองทำหนังสือชีแ้ จงใหกรมทรัพยสนิ ทาง
ปญญา กระทรวงการตางประเทศ และทุกฝายที่ออกมาตั้ง
คำถาม เขาใจดีวา การ “บังคับใชสทิ ธิ” ตามพ.ร.บ.สิทธิบตั รนีท้ ำ
ถูกกฎหมายไทยและกฎหมายระหวางประเทศ รวมถึงขอตกลง
ทางการคาระหวางประเทศ (อานรายละเอียดในลอมกรอบ)

ดังนัน้ ไมวา เราจะขยายการบังคับใชสทิ ธิหรือไม อยางไร มิติ
ที่สังคมไทยตองมุงมั่นตอไปในเรื่องการเขาถึงยาที่มีคุณภาพ
ในราคายุตธิ รรมอยางถวนหนา ก็คอื การเสริมสรางศักยภาพใน
3 กลุม องคกร คือ องคการเภสัชกรรม กลุม เครือขายผูบ ริโภคที่
เขมแข็ง และสือ่ มวลชนทีก่ ระตือรือลนทีจ่ ะเรียนรูเ ขาใจและสนับ
สนุน เพราะ ยาคอื สน
ิ คาเชงิ คุณธรรม ควรแยกเงอ่ื นไขตางๆ
ออกไปจากสน
ิ คาทัว่ ไป และเพราะสทิ ธมิ นุษยชนดานสุขภาพ
ยอมอยูเ หนอื กวาสทิ ธบิ ตั รเชงิ พาณชิ ย

สทิ ธมิ นุษยชนตองอยูเ หนอื สทิ ธทิ างการคา

เห็นไดชัด แมประเทศไทยจะมีมาตรการและกฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพในการตอรองราคายา มีนกั วิชาการและภาคประชา
สังคมทีแ่ ข็งแกรง การตัดสินใจใช “มาตรการบังคับใชสทิ ธิบตั ร”
เพื่อผลประโยชนของประชาชนก็ยังขึ้นอยูกับการตัดสินใจของ
ฝายการเมืองระดับสูง หากจะเปลีย่ นแปลงสภาวะนี้ ประเทศไทย
จำเปนตองสรางความเขมแข็งใหภาคประชาชน และเปลีย่ นจุด
เนนการเจรจาการคาใหพจิ ารณาถึงผลกระทบตอประชาชนไทย
โดยรวม กลาวคือ มีการใหอำนาจแกประชาชนเพือ่ คานอำนาจ
การตัดสินใจ17 (ดังแผนภูม)ิ
ผูม อี ำนาจตัดสินใจ
นักการเมือง / เจาหนาทีร่ ฐั บาล

ตัวแทน
การคาของ
สหรัฐ
อุตสาหกรรมยา
คณะกรรมการเจรจา
การคา
(ผูผ ลิตยาตนแบบ)

การไดรบั ยา

นักวิชาการ
องคกร
พัฒนาเอกชน
สือ่
(ผูผ ลิตยาชือ่ สามัญ)

ทีม่ า: สุขภาพคนไทย 2550 สถาบันวจิ ยั ประชากรและสังคม
มหาวทิ ยาลัยมหดิ ล
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ถาม การประกาศบังคับใชสิทธินี้สธ.ทำถูกกฎหมาย
หรอื ไม

ตอบ สธ.ไดดำเนินการประกาศใชสทิ ธิโดยรัฐตอยาทัง้ 3 รายการ
โดยถูกตองตามตามพระราชบัญญัตสิ ทิ ธิบตั รของไทย ทีร่ ะบุชดั
วาเพือ่ ประโยชนสาธารณะ กระทรวง ทบวง กรม อาจใชสทิ ธิ
ตามสิทธิบตั รใดๆไดโดยไมตอ งขออนุญาตจากผูท รงสิทธิบตั ร
กอน และตามกฎหมายทรัพยสนิ ทางปญญาระหวางประเทศ
รวมทัง้ คำประกาศโดฮาทีก่ ำหนดวา ประเทศสมาชิกองคการการ
คาโลกมีสทิ ธิกำหนดเหตุผลและเงือ่ นไขในการบังคับใชสทิ ธิทง้ั
สามประเภทไดดว ยตนเอง

คำถามและคำตอบเกีย่ วกับ
ทำไมสธ.จึงไมเจรจากับบรษ
ิ ทั ยากอน
การใชสิทธิโดยรัฐตอยาที่ ถาม
ตอบ กฎหมายไม ไ ด บ อกว า จะต อ งเจรจาก อ นประกาศ
แตสธ.ก็ไดพยายามเจรจากับผูท รงสิทธิบตั รมาตลอด ตัง้ แตป
มีสทิ ธบิ ตั ร 3 ชนดิ
2544 แตไมไดผล ในชวงป 2548-2549 กรมควบคุมโรค ได
(จากเอกสารเพื่อการพัฒนาภูมิปญญาของ
สังคมไทยในเรอ่ื งสทิ ธบิ ตั รยา ขอมูลความจรงิ
10 ประเด็นรอน การใชสทิ ธโิ ดยรัฐตอยาทีม่ ี
สทิ ธบิ ตั ร 3 รายการในประเทศไทย
กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ กุมภาพันธ 2550)

เจรจาเพือ่ ขอลดราคายากับบริษทั ทีจ่ ำหนายยาตานไวรัสเอดส
ทุกเจา แตกไ็ ดผลนอยมาก คือบางรายยอมลดราคาลงมาบาง
ไมมาก บางรายไมยอมลดราคาเลย
เปนทีท่ ราบและยอมรับกันโดยทัว่ ไปวา การเจรจากับบริษทั ยา
ผูท รงสิทธิบตั รกอนการประกาศทีจ่ ะบังคับใชสทิ ธิ/ใชสทิ ธิโดยรัฐ
จะไดผลนอยมาก และทำใหประชาชนไดรบั ยาทีจ่ ำเปนชาลงไป
อีก แตภายหลังการประกาศใชสทิ ธิโดยรัฐแลว การเจรจาจะได
ผลเปนอยางดีและรวดเร็ว

ถาม สธ.มีเกณฑในการพิจารณาหรือไมวายาที่มี
สทิ ธบิ ตั รตัวไหนจะประกาศการใชสทิ ธโิ ดยรัฐ

ตอบ สธ. พิจารณาตามหลักเกณฑของคณะอนุกรรมการ
ดำเนินการใชสิทธิตามสิทธิบัตรดานยาและเวชภัณฑโดยรัฐ
ซึง่ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติจดั ตัง้ ขึน้ เกณฑท่ี
สำคัญคือเปนยาหรือเวชภัณฑจำเปนทีต่ อ งใชอยูใ นบัญชียาหลัก
แหงชาติ หรือในการแกปญ
 หาสาธารณสุข หรือในภาวะฉุกเฉิน
หรือในการปองกันและควบคุมโรคระบาด หรือใชในการชวยชีวติ
และยาและเวชภัณฑดงั กลาวมีราคาสูงมากจนรัฐไมสามารถมี
งบประมาณเพียงพอในการจัดหามาบริการแกประชาชนได
อยางถวนหนา โดยมีหลักการในการจายคาตอบแทนชดเชยให
แกผทู รงสิทธิบตั รอยูร ะหวางรอยละ 0.5-2 ของมูลคาการจำหนาย
ยาทีไ่ ดจากการใชสทิ ธิโดยรัฐ หากบริษทั ยาผูท รงสิทธิบตั รรายใด
ไมพอใจกับคาตอบแทนทีก่ ำหนด ก็สามารถเจรจาตอรองกับสธ.
ได และหากการเจรจาไมเปนผลสำเร็จ ก็สามารถขอใหกรมทรัพย
สินทางปญญาเปนผูพ จิ ารณาตัดสินชีข้ าดได

ถาม การประกาศบังคับใชสทิ ธน
ิ อกจากรัฐประหยัดเงน
ิ
แลว ประชาชนจะไดประโยชนอะไร

ตอบ การประกาศการใชสทิ ธิไมไดมงุ หวังเพือ่ ใหรฐั ประหยัด
งบประมาณ แตเพือ่ ใหราคายาลดลง ทำใหใหบริการผูป ว ยได
มากขึ้น ในกรณียาโคลพิโดเกรล รัฐจะตองรับภาระเพิ่มขึ้น
ด ว ยซ้ ำ เพราะเดิ ม ยามี ร าคาสู ง เกิ น กว า ที ่ โ รงพยาบาลจะ
จายยาใหได เมือ่ ราคาลดลงมาก ผูป ว ยก็จะไดรบั ยานีม้ ากขึน้
เปาหมายสำคัญทีส่ ดุ คือ ประชาชนคนไทยไดรบั ยาทีม่ คี วามจำ
เปนในการรักษาสุขภาพและชีวติ ของตนมากขึน้
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ถาม การใชสิทธินี้มีผลกระทบตอบริษัทยา ตลาด ผูอำนวยการใหญองคการอนามัยโลกที่รับผิดชอบดานยา
ยาทัว่ โลก และการสงออกของสน
ิ คาไทยอยางไรบาง (Dr. Howard Zucker) ไดประกาศชัดเจนวา องคการอนามัยโลก

ตอบ ตามปกติ ยาทีม่ สี ทิ ธิบตั รจะมีราคาสูงมาก เพราะมีการ
ผูกขาดการตลาด เมื่อรัฐไมสามารถจัดหายามาใหบริการได
เพราะมีงบประมาณไมเพียงพอ ทำใหคนจนทีต่ อ งพึง่ ยาทีจ่ ดั หา
ใหภายใตระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ก็จะไมสามารถเขา
ถึงยาดังกลาวได บริษทั ยาผูท รงสิทธิกไ็ มสามารถขายยาใหแกคน
กลุม นีไ้ ดอยูแ ลว แตหลังการประกาศใชสทิ ธิ ตลาดยาก็จะไม
ผูกขาดและเกิดการแขงขัน ตลาดยาในประเทศไทยมีมูลคา
รวมกันไมถงึ รอยละ 0.5 ของตลาดยาทัว่ โลก เฉพาะยาทีม่ ี
สิทธิบตั รนาจะมีมลู คารวมกันไมถงึ รอยละ 0.1 ดวยซ้ำไป ผลก
ระทบตอบริษทั ยาและตลาดยาจึงมีนอ ยมาก ตรงกันขามการ
ใชสิทธิ์จะมีผลดีตออุตสาหกรรมยาในประเทศ ที่จะมีโอกาส
ไดพฒ
ั นาศักยภาพในการผลิต และหากมีการเจรจาจนกระทัง่ มี
การใหใชสทิ ธิแทนดวยความสมัครใจ (Voluntary Licensing)
ก็จะชวยใหมกี ารถายทอดเทคโนโลยีเกิดขึน้ มากดวย

ถาม มีขา ววาสธ.ดำเนน
ิ การไปโดยไมมกี ารปรึกษา
กับกระทรวงตางๆ และไมเสนอใหครม.พจิ ารณา

ตอบ สธ.ไดรวมมือเปนอยางดีกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
รวมทัง้ กระทรวงพาณิชย เขารวมในกลไกการดำเนินการและ
กอนทีจ่ ะมีการประกาศ สธ. ไดเชิญผูแ ทนจากกรมทรัพยสนิ ทาง
ปญญา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสภาทนายความ
มารวมประชุมใหความคิดเห็นดานกฎหมายในการดำเนิน
การรางประกาศฯดังกลาวดวย อนึ่ง ตาม พ.ร.บ. สิทธิบัตร
ไทยมาตรา 51 การดำเนินการใชสิทธิโดยรัฐ เปนอำนาจ
ของกระทรวง ทบวง กรม ทีเ่ กีย่ วของโดยไมจำเปนตองไดรบั ความ
เห็นชอบจากกระทรวงพาณิชย และไมตอ งนำเขาพิจารณาในคณะ
รัฐมนตรี

สนับสนุนขอตกลงตางๆทีไ่ ดมกี ารตกลงกันในระดับพหุภาคีไว
แลว โดยเฉพาะขอตกลงดานทรัพยสนิ ทางปญญาทีเ่ กีย่ วกับการ
คา ซึง่ อยูภ ายใตองคการการคาโลก และโดยเฉพาะมาตรการยืด
หยุน ตางๆ และประเทศไทยไดรบั การสนับสนุนจากองคกรระหวาง
ประเทศมากมาย เชน องคกรหมอไรพรมแดน Consumer Project
on Technology ของสหรัฐอเมริกา องคกร Third World Network
มูลนิธคิ ลินตัน และรวมทัง้ ยูเอ็นเอดสดว ย ทีส่ ำคัญ สมาชิก
รัฐสภาของสหรัฐอเมริกา 22 คน เขาชือ่ ถึงผูแ ทนการคาของสหรัฐฯ
เองเพือ่ สนับสนุนการใชสทิ ธิข์ องไทย

ถาม ทำไมบริษัทยาถึงแสดงความกังวลวา สธ.ไม
ยน
ิ ยอมเจรจาดวยหลังการประกาศการใชสทิ ธโิ ดยรัฐ
เพราะอะไร

ตอบ ภายหลังการประกาศวาจะใชสทิ ธิโดยรัฐแลว สธ.เปด
โอกาสในการเจรจากับทุกบริษทั โดยไมเคยปฏิเสธคำขอเจรจา
จากบริษัทยาแมแตบริษัทเดียวไมวาจะเปนกอนหรือหลังการ
ประกาศใชสทิ ธิ และภายหลังจากทีไ่ ดผลิตหรือนำเขายาทีไ่ ดจาก
การใชสทิ ธิแลวก็ยนิ ดีเจรจาตลอดมา ขณะนีส้ ธ.ไดมอบหมายให
คณะทำงานเฉพาะกิจเจรจาลดราคายาทีม่ สี ทิ ธิบตั ร ทำงานในการ
เจรจาตอรองราคายาทีม่ สี ทิ ธิบตั รตอไปอยางตอเนือ่ งดวยแลว

ถาม จะมัน
่ ใจไดอยางไรวายาทีผ่ ลติ หรอื นำเขาจากประ
เทศอน
่ื มีคณ
ุ ภาพเทาเทียมกับยาตนแบบ

ตอบ ประเทศไทยโดยองคการเภสัชกรรม ไดมขี อ กำหนดใน
สัญญาการจัดซื้อวา กรณียาผลิตหรือนำเขาจากประเทศอื่น
หากองคการอนามัยโลกมีระบบการรับรองมาตรฐานของยาดัง
กลาวแลว จะตองมีเอกสารแสดงการรับรองวาผลิตภัณฑไดรบั
มาตรฐานตามเกณฑวิธีการผลิตที่ดีขององคการอนามัยโลก
ถาม จะมีผลทำใหบริษัทยาตางประเทศไมลงทุน ซึง่ แสดงผลการทดสอบวายามีประสิทธิภาพเทียบเทากับยาตน
วจิ ยั พัฒนายาในไทย ทำใหไทยลาหลังในการวจิ ยั ยา ตำรับที่มีสิทธิบัตร พรอมทั้งเอกสารประกอบอื่นๆ เพื่อใหมั่น
ใจไดวา ผลิตภัณฑดงั กลาวมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานเทาเทียมกับยา
จรงิ หรอื ไม
ตอบ ปจจุบันโรงงานยาในไทยเกือบทั้งหมด เปนผูประกอบ ตนตำรับทีม่ สี ทิ ธิบตั รจริงๆ
การคนไทย ขณะทีบ่ ริษทั ขามชาติใหญๆ ไดถอนโรงงานออกไป
จากประเทศไทยหมดตัง้ แต 10-20 ปทแ่ี ลว สำหรับการลงทุนดาน ในการนำเขายาดังกลาว ไมวา องคการอนามัยโลกจะมีระบบการ
การวิจยั บริษทั ยามีการลงทุนวิจยั ในประเทศไทยไมมากนัก สวน รับรองคุณภาพมาตรฐานหรือไมกต็ าม จะตองไดรบั การรับรอง
มากเปนการวิจยั ทางคลินกิ หรือการวิจยั ตลาด เพือ่ ใหไดขอ มูล คุณภาพจากกรมวิทยาศาสตรการแพทยและไดรบั ทะเบียนตำรับ
มาใชในการทำตลาดยามากกวา ซึง่ หากบริษทั ยายังตองการทำ ยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาดวย นอกจากนี้
การตลาดยาใหมๆ ในประเทศไทยก็ยังมีความจำเปนจะตอง เมือ่ ไดรบั ยามาแลว ฝายควบคุมคุณภาพขององคการเภสัชกรรม
ลงทุนวิจยั ในประเทศไทยตอไป เนือ่ งจากเรามีผปู ว ยเปนจำนวน ก็จะตองตรวจสอบคุณภาพอีกครัง้ หนึง่ กอนสงมอบยาใหแกกรม
มากในโรคตางๆ แทบทุกชนิด และมีระบบบริการสุขภาพทีเ่ ขมแข็ง ควบคุมโรค หรือสถานพยาบาลตางๆ ตอไป
ซึง่ ขอมูลจากการวิจยั ทีไ่ ดมาตรฐานในประเทศไทยจะสามารถ
นำไปใชจดทะเบียนยาในประเทศอืน่ ได

ถาม มีขา ววาผูอ ำนวยการใหญองคการอนามัยโลกไม
เห็นดวย มีองคกรระหวางประเทศใดทีส่ นับสนุนไทย
หรอื ไม

ตอบ นางมากาเร็ต ชาน ผูอ ำนวยการใหญองคการอนามัยโลก
มิไดคดั คานการใชสทิ ธิโดยรัฐและมิไดระบุใหตอ งเจรจากับบริษทั
ยากอนการประกาศการใชสิทธิโดยรัฐแตอยางใด และรอง
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ความกาวหนาในการปองกันและควบคุม
โรคไขหวัดนกของประเทศไทย
ตั้งแตเริ่มมีการแพรระบาดของเชื้อไขหวัดนก สายพันธุ
เอชหาเอ็นหนึง่ ตัง้ แตป 2546 เปนตนมา สถานการณไขหวัดนก
ไดแพรกระจายไปทัว่ ทุกภูมภิ าคของโลก ครอบคลุมประเทศตางๆ
มากกวา 60 ประเทศ และมีผูปวยจากการติดเชื้อไขหวัดนก
277 ราย มีผเู สียชีวติ รวม 167 ราย (ธันวาคม 2546 - มีนาคม
2550)
การคุกคามของเชือ้ ไขหวัดนกในระยะนีถ้ อื วาเขาสูร ะยะที่ 3 ซึง่ เปน
ระยะทีม่ กี ารติดตอจากสัตวสคู น และจากคนสูค นบางแลว มีการ
ประเมินจากผูเ ชีย่ วชาญดานระบาดจากมหาวิทยาลัยฮารวารด
สหรัฐอเมริกาวา หากเกิดการระบาดใหญของโรคไขหวัดนกใน
ระยะที่ 4 ขึน้ มา หรือเปนระยะเชือ้ หวัดนกมีการกลายพันธุ จะ
ทำใหมกี ารระบาดจากคนสูค นงายมากยิง่ ขึน้ อาจทำใหมผี ปู ว ย
ทัว่ โลกมากกวา 62 ลานคน และตองใชเวลานานนับหลายเดือน
จึงจะหยุดการแพรระบาดของเชือ้ รายนีไ้ ด โดยผลกระทบสวนใหญ
จะตกอยูใ นประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศยากจน

รถเข็นอัจฉรยิ ะชวยคนพกิ ารและคนสูงอายุ
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีปจ จุบนั เปดโอกาสใหผพู กิ ารและ
ผูสูงอายุไดมีโอกาสเขาถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย
โดยเฉพาะรถเข็นที่มีความจำเปนที่จะชวยใหผูพิการและผูสูง
อายุสามารถพึ่งพาตัวเองได และมีอิสระมากขึ้น สำหรับปนี้
เปนทีน่ า ยินดีเมือ่ คนไทยสามารถประดิษฐรถเข็นไฮเทคทีท่ ำให
คนพิการและผูส งู อายุไดมโี อกาสไดใชรถเข็นอัจฉริยะเคลือ่ นที่
ไปไหนมาไหนไดสะดวกยิง่ กวาเดิม
ผลงานชิน้ นีเ้ ปนฝมอื การพัฒนาของทีมนักประดิษฐ จากศูนยบริการ
และพัฒนาวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง ทีไ่ ดพฒ
ั นารถเข็นไฮเทคนีม้ าตัง้ แตป 2545 และ
ไดรบั รางวัลชมเชยสิง่ ประดิษฐ ประจำป 2549 จากสำนักงานคณะ
กรรมการวิจยั แหงชาติ
รถเข็นอัจฉริยะนีต้ า งจากรถเข็นธรรมดาทัว่ ไป ตรงทีม่ กี ารนำระบบ
คอมพิวเตอรมาใชในการขับเคลือ่ น ผูใ ชสามารถควบคุมความ
เร็วและทิศทางไดเองดวย “จอยสติก๊ ” เครือ่ งมือชิน้ เดียวทีบ่ งั คับ
ใหรถเคลือ่ นทีไ่ ดทง้ั เปนเสนตรง หมุนรอบตัว ขามสิง่ กีดขวาง
ทางขรุขระ เนินระนาด ดวยความปลอดภัยสูง สามารถใชงานได
ดีทง้ั ทีบ่ า น โรงพยาบาล สวนสาธารณะ ศูนยการคา และในลิฟต
พูดงายๆ คือ รถเข็นไฮเทคนีส้ ามารถทำงานไดหลากหลายตอบ
สนองความตองการของผูใ ช และสรางดวยชิน้ สวนประกอบทีห่ า
ซือ้ งาย มีความคงทนสูง ใชพลังงานไฟฟาจากแบตเตอรี่
รถเข็นไฮเทคของไทยนี้ จึงเปนอีกทางเลือกหนึง่ เพือ่ นำมาใชใน
กิจกรรมเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนพิการและผู
สูงอายุใหดยี ง่ิ ขึน้ และจะชวยลดการนำเขารถไฟฟาจากตางประเทศ
ไดอกี ดวย

สำหรับประเทศไทยนัน้ ถือวาเปนประเทศทีม่ คี วามเสีย่ งสูงสุด
รองจากประเทศจีน และเวียดนาม แตไทยก็มกี ารเตรียมความ
พรอมเพื่อรับมือไขหวัดนกอยูในระดับกาวหนา นักวิจัยไทย
สามารถคิดคน สรางสมองคความรูใ หมๆ ทีไ่ ดรบั การตีพมิ พ
เผยแพรผลงานวิจยั ในวารสารนานาชาติมากกวา 20 ผลงาน
โดยในป 2549 เกิดความกาวหนาทีน่ า ชืน่ ใจในเรือ่ งนี้ 3 ผลงาน
ดวยกันคือ
(1) การคิดคนชุดตรวจเชอ้ื ไขหวัดนกในคนไดสำเร็จ โดยใช
ระยะเวลาเพียง 1-5 นาที สามารถรูผ ลไดทนั ที ดวยวิธกี ารนำสาร
ละลายมาผสมเสมหะผูป ว ยและหยดลงบนชุดทดสอบ หากใหผล
เปนบวกแสดงวาเปนไขหวัดนก นอกจากนีแ้ ลว
(2) กรมวิทยาศาสตรการแพทยไดพฒ
ั นา รถโมบายแล็บ หรอื
รถหองปฏบิ ตั กิ ารเคลอ่ื นที่ เพือ่ ใชในการตรวจหาวินจิ ฉัยและยืน
ยันการติดเชือ้ ไขหวัดนกไดทนั ทวงที ณ จุดเกิดเหตุไดอกี ดวย
โดยมีความพิเศษคือ สามารถตรวจวินจิ ฉัยผูป ว ยตองสงสัยพรอม
รูผ ลทันที นับวาเปนรถทีม่ ปี ระสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงคัน
แรกของโลกก็วา ได
(3) วัคซีนและยาเพอ่ ื รองรับการระบาดใหญในคน นักวิจยั ไทย
สามารถสรางวัคซีนตนแบบสำหรับการสรางภูมคิ มุ กันไขหวัดนก
ในคนไดสำเร็จ และกาวตอไปคือการสรางโรงงานผลิตวัคซีนปอง
กันโรคไขหวัดนกในประเทศไทย สวนยาที่ใชรักษาผูติดเชื้อ
ทีม่ ชี อ่ื เรียกวา ยาโอเซลทามเิ วียร หรอื ยาทามฟิ ลู นัน้ ในระดับ
หองปฏิบตั กิ ารสามารถทำไดแลว ความสำเร็จทีเ่ กิดขึน้ ครัง้ นี้
ทำใหไทยไมตอ งนำเขาสารตัง้ ตนหรือวัตถุดบิ จากตางประเทศ
ชวยประหยัดคาใชจายจำนวนมหาศาล สวนการผลิตเพื่อใช
กับประชาชนนัน้ องคการเภสัชกรรมเปนหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
สามารถผลิตไดวนั ละกวา 4 แสนเม็ด ทีส่ ำคัญไปกวานัน้ เรายัง
สามารถหาวิธกี ารตรวจหาผูป ว ยไขหวัดนกทีม่ สี ายพันธุด อ้ื ยาไดอกี
ดวย ความสำเร็จนีช้ ว ยใหผปู ว ยไดรบั การรักษาทีเ่ หมาะสมและ
สามารถเฝาระวังการกลายพันธุข องเชือ้ ไขหวัดนกได
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การพัฒนาวัคซีนปองกันโรค
ไขเลอื ดออกใกลสำเร็จ

นักศึกษาไทยชนะเลศิ การแขงขัน
สรางหุน
 ยนตกภู ยั “อน
ิ ดีเพนเดนท”
ในเวทีระดับโลก

โรคไขเลือดเปนโรคทีพ่ บไดทกุ พืน้ ทีใ่ นประเทศไทย และนับวันยิง่
พบผูป ว ยมากขึน้ เรือ่ ยๆ บางปพบผูป ว ยสูงถึงแสนคน ปจจุบนั แม
จะพบผูป ว ยไมมากเทากับหลายปกอ น แตกไ็ ดทำใหเกิดความสูญ
เสียตอเศรษฐกิจมากมาย ในป 2549 พบผูป ว ย 42,456 คน เสีย
ชีวติ 59 คน คาดประมาณความสูญเสียทางเศรษฐกิจอยูร ะหวาง
2,000 -10,000 ลานบาท วัคซีนจึงเปนทางออกทีด่ ที ส่ี ดุ ในการ
ปองกันโรคนี้

เมือ่ เกิดเหตุการณตกึ ถลม ไฟไหม น้ำทวม หรือภัยพิบตั ริ นุ แรง ลำพัง
เจาหนาที่กูภัยเองตองระมัดระวังตนเองในการใหความชวย
เหลือบุคคลทีต่ ดิ อยูใ นซากปรักหักพัง ทำใหเกิดความตองการ
อุปกรณทอ่ี ำนวยความสะดวกและเขาไปคนหาผูป ระสบภัยทีต่ ดิ
อยูใ นซากปรักหักพังและชวยเหลือไดทนั ทวงที หุน ยนตกภู ยั ทีม่ ี
ความสามารถยิง่ กวามนุษย จึงถูกคิดคนขึน้ มาเพือ่ ชวยเหลือใน
สถานการณดงั กลาว

ปจจุบนั นักวิทยาศาสตรทว่ั โลกกำลังดำเนินการพัฒนาวัคซีนไข
เลือดออกใหเหมาะสมกับสภาพของแตละประเทศ ในประเทศไทย
เองมีหนวยปฏิบตั กิ ารเทคโนชีวภาพทางการแพทย ซึง่ เปนความ
รวมมือระหวางคณะแพทยศริ ริ าชพยาบาล และศูนยพนั ธุวศิ วกรรม
และเทคโนโลยีชวี ภาพแหงชาติ ไดพยายามคิดคนนวัตกรรมการ
ปองกันโรคไขเลือดออกเปนเวลาหลายสิบป นับตัง้ แตคน ควาจน
พบความรูใ หม พัฒนาเทคนิควิธกี ารตรวจวินจิ ฉัยโรคเพือ่ ความ
แมนยำและรวดเร็ว ตลอดจนพัฒนาวัคซีนปองกันโรคไขเลือด
ออกทีส่ ามารถจะนำมาใชกบั คนไทยในระยะเวลาอีกไมนานนี้

ในการแขงขันประกวดหุน ยนตกภ ู ยั โลก “เวิลด โรโบคัพ เรสคิว 2006”
เมืองเบรเมน ประเทศเยอรมนี ซึง่ เปนการแขงขันหุน ยนตกภู ยั ระดับ
นานาชาติ จัดโดย เดอะโรโบคัพ เฟเดอเรชัน่ มีวตั ถุประสงค
หลักเพือ่ สนับสนุนงานใหมกี ารประดิษฐคดิ คนการใชเทคโนโลยี
สรางหุน ยนตกภู ยั นับเปนความสำเร็จทีน่ า ภาคภูมใิ จของคนไทย
อยางยิ่ง เมื่อนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ สามารถควารางวัลชนะเลิศการแขงขันในครัง้ นี้
โดยสามารถเอาชนะเยอรมัน ในฐานะเจาภาพ สหรัฐอเมริกา ญีป่ นุ
ทีเ่ ปนผูน ำทางดานเทคโนโลยี และอีก 10 กวาประเทศทัว่ โลกได

สำหรับชุดตรวจวินิจฉัยโรคไขเลือดออก เปนการตรวจหาเชื้อ
ไวรัสเด็งกีใ่ นเลือดของผูป ว ย โดยมีวธิ กี ารทีแ่ ตกตางกันไปตาม
ระยะเวลาของการรับเชือ้ วิธกี ารแรกเปนวิธกี ารวินจิ ฉัยโรคโดย
การตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัสเด็งกี่ วาเปนชนิดไหน วิธที ต่ี อ มา
เปนการตรวจหาแอนติบอดีของไวรัสเด็งกี่ เพือ่ ดูวา ผูป ว ยเปนการ
ติดเชือ้ ครัง้ แรก หรือเปนการติดเชือ้ ซ้ำ วิธสี ดุ ทายเปนการตรวจหา
โปรตีนของไวรัสเด็งกี่ ทีค่ รอบคลุมทัง้ 4 ชนิด เพือ่ ทำการเยียวยา
ผูป ว ยกอนทีจ่ ะช็อคหมดสติ

หลังจากไดมกี ารพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพจนไดหนุ ยนต
กูภ ยั “อินดีเพนเดนท” ทีม่ คี วามอัจฉริยะในการคนหา ชวยเหลือ
และตัดสินใจแทนมนุษย แสดงความสามารถกูภ ยั ในสถานการณ
จำลองอุบตั ภิ ยั ทีเ่ กิดขึน้ เชน ไฟไหม น้ำทวม แผนดินไหว ตึกถลม ที่
เปนโจทยยากของการแขงขันครัง้ นี้ ความสามารถพิเศษของหุน ยนต
เด็กไทยตรงทีข่ บั เคลือ่ นดวย 10 ลอ ไปไดทกุ สภาพพืน้ ผิว สามารถ
ปนปายขามสิง่ ปรักหักพังเขาไปคนหาผูป ระสบภัย และชวยเหลือ
ออกมาไดสำเร็จ ความอัจฉริยะของหุน ยนตสายพันธุไ ทยทีช่ นะ
ใจกรรมการตรงทีถ่ กู ออกแบบใหมกี ลองติดอยูท ต่ี วั หุน คอยสแกน
สวนความหวังของการมีวคั ซีนเพือ่ สรางภูมคิ มุ กันโรคไขเลือดออก หาปริมาณความรอน กาซคารบอนไดออกไซดทห่ี ายใจออกมา ทำ
ไทยไดจดั ตัง้ ศูนยวจิ ยั พัฒนาวัคซีน มหาวิทยาลัยมหิดล มาตัง้ แต ใหรจู ดุ ทีอ่ ยูข องผูร อดชีวติ ทีอ่ ยูใ ตซากตึก แลวสงผานไปทีจ่ อคอม
พ.ศ. 2527 และไดคน ควาพัฒนาการผลิตวัคซีนมาอยางตอเนือ่ ง พิวเตอร
ซึง่ ผูค ดิ คนวัคซีนไขเลือดออกกลาววา อีกไมเกิน 1-2 ป วัคซีนปอง
กันไขเลือดออกทั้ง 4 สายพันธุ จะสำเร็จ แคฉีดยาเข็มเดียว นับเปนครัง้ แรกทีน่ กั ศึกษาไทยสามารถยืนเปนเบอรหนึง่ ในการ
สามารถปองกันเชือ้ ไดทง้ั หมด ขณะนีอ้ ยูใ นการทดสอบความ แขงขันบนเวทีโลกไดสำเร็จ และกิจกรรมเพือ่ ประโยชนสงั คม
ปลอดภัย
ครัง้ นี้ เกิดจากความรวมมือของสมาคมวิชาการหุน ยนตไทย และ
บริษทั ซิเมนตไทยทีฝ่ น อยากใหเด็กไทย นอกจากจะใหมคี วาม
ในชวงทีย่ งั รอการพัฒนาวัคซีนใหสามารถนำมาใชไดจริง การทำลาย สามารถในการประดิษฐคดิ คนเทคโนโลยีทส่ี อดคลองกับสภาพ
แหลงเพาะพันธุย งุ จึงเปนการปองกันโรคทีส่ ำคัญทีส่ ดุ สถาบันวิจยั สังคมปจจุบนั แลว ยังเปนการสรางความมีชอ่ื เสียงในดานความ
วิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย จึงคิดคน กาวหนาเทคโนโลยีใหสงั คมโลกไดรบั รูอ กี ดวย
ผลิตภัณฑใหมกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยใชเม็ดแบคทีเรียแทนสาร
เคมีอนั ตราย ใสไวในโองน้ำเดือนละครัง้ นอกจากนีย้ งั มีการ
คนพบขมิน้ ชันสมุนไพรไทยสามารถปองกันยุงได โดยสกัดน้ำมัน
หอมระเหยทีก่ ลัน่ ไดจากสวนเหงาของขมิน้ ชัน มีประสิทธิภาพใน
การปองกันการกัดของยุงไดนาน 7-8 ชัว่ โมง ในขณะเดียวกัน
น้ำมันหอมระเหยขมิ้นชันสามารถใสลงในน้ำกำจัดลูกน้ำยุง
ปองกันยุงวางไข และสามารถลดอัตราการฟกของไขยงุ ได
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...มีคนบอกอยากจะใหอายุ 120... 120
ก็ยอม เอาแค 120... ถาทำใหรา งกายดี
อาจจะได ระมัดระวังใหด.ี ..
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั พระราชทานแกคณะ
บุคคลตางๆ ทีเ่ ขาเฝาฯถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลมิ
พระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2547
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โลกกำลังแกลง หลายประเทศ รวมทัง้ ไทย กำลังเผชญ
ิ สง่ิ ทาทาย
อยางใหม ตัวบงชีข้ องสง่ิ ทาทายนีค้ อื การเปลีย่ นแปลงประชากรที่
ทำใหจำนวนและสัดสวนของผูส งู อายุเพม่ิ ขึน
้ อยางรวดเร็ว สำหรับ
ประเทศไทย ขอนีห้ มายถึงการทีโ่ ครงสรางสังคมและเศรษฐกจิ จะตอง
รีบปรับตัว ตัง้ รับใหทน
ั พรอมกันนัน
้ ก็มคี วามจำเปนทีจ่ ะพัฒนา
ระบบทีม่ อี ยูแ ละสรางกลไกใหม เพอ่ื พรอมทีจ่ ะรับมอื กับปญหาทาทาย
ทีจ่ ะตามมา
สูส งั คมผูส งู อายุ
◌ การเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็ว
สังคมไทยกำลังเปลีย่ นไปสูก ารเปนสังคมผูส งู อายุ การเปลีย่ นแปลงนีเ้ กิดขึน้ ภายในชวงเวลาอันสัน้
เมือ่ เกือบ 20 ปทแ่ี ลว (พ.ศ. 2533) ประเทศไทยมีประชากรผูส งู อายุอยูป ระมาณ 4 ลานคน
หรือราวรอยละ 7 ของพลเมืองทัง้ ประเทศ หลังจากนัน้ อีก 10 ป ใน พ.ศ. 2543 จำนวนผูส งู อายุเพิม่
เปนเกือบ 6 ลาน ปจจุบนั (พ.ศ. 2550) มีผสู งู อายุเกือบ 7 ลานคน คาดวาอีก 13 ปขา งหนา คือในป
พ.ศ. 2563 ผูส งู อายุจะเพิม่ จำนวนเปน 11 ลานคน หรือเทากับรอยละ 17 ของคนไทยทัง้ ประเทศ
ซึง่ ในตอนนัน้ จะมีประมาณ 65 ลานคน ประมาณวา 1 ใน 6 ของประชาชนไทยในตอนนัน้ จะ
เปนผูส งู อายุ
จำนวนประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. 2503-2583
จำนวน (ลานคน)
18.0

16.6

16.0

14.5

14.0
11.0

12.0
10.0
7.5

8.0
5.8

6.0

4.0

4.0
2.0
0.00

1.2

1.7

2503

2513

2.5

2523

2533

2543

2553

2563

2573

พ.ศ.
2583

ที่มา : ปทมา วาพัฒนวงษ, 2549 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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ใครคือผูสูงอายุ
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 กำหนดวา บุคคลที่มีอายุ 60 ป
บริบูรณ เปนผูสูงอายุ เกณฑนี้ตางจากในประเทศที่พัฒนาแลว ซึ่งกำหนดเอาผูมี
อายุ 65 ปขึ้นไป เราอาจแบงผูสูงอายุไทยออกเปน 3 กลุม คือ ผูสูงอายุวัยตน
(อายุ 60-69 ป) มีประมาณรอยละ 59.1 ของผูสูงอายุทั้งหมด ผูสูงอายุวัยกลาง
(อายุ 70-79 ป) มีประมาณรอยละ 31.1 และ ผูสูงอายุวัยปลาย (อายุ 80
ปขึ้นไป) มีประมาณ รอยละ 9.8
นักวิชาการบางทานเสนอวา ประเทศไทยควรจะเปลี่ยนไปใชอายุ 65 ป
เปนเกณฑกำหนด เพือ่ ใหสอดคลองกับเกณฑสากลทีใ่ ชกนั ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว
เพราะปจจุบันนี้คนไทยอายุยืนมากขึ้นกวาแตกอน โดยมีอายุคาดเฉลี่ยประมาณ
72 ป และอีกประการหนึง่ คนไทยทีอ่ ายุอยูใ นชวง 60-64 ป นัน้ สวนใหญยังมี
สุขภาพดี และอยางนอย 2 ใน 3 ของคนในกลุม อายุนย้ี งั เปนแรงงานทีท่ ำการผลิตอยู
ทีม่ า: วรชัย ทองไทย, 2549. สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ศตวรรษิกชน – คนรอยป
ตามหลักฐานทะเบียนราษฎร ในป พ.ศ.2548 มีคนไทยอายุ 100 ป
ขึ้นไป 28,236 คน เปนชาย 11,751 คน หญิง 16,485 คน นอกจากนี้ ยังมีคน
อีกจำนวนหนึ่งที่ลงวันเดือนปเกิดตามปฏิทินจันทรคติ ไมไดแปลงใหเปนไปตาม
ปฏิทินสากล คนกลุมนี้มีมากกวา 2 แสน 5 หมื่นราย ในจำนวนนี้ อาจมีผูมีอายุ
100 ปขึ้นไป อีกจำนวนหนึ่งปนอยู ก็เปนได
แตการวิเคราะหขอ มูลทะเบียนราษฎรอยางละเอียด พบวาจำนวนคน อายุ
รอยปขึ้นไปที่วามี 28,236 รายนั้น นาจะเกินความจริงไปมากเพราะขอเท็จจริง
ปรากฏวา “คนรอยป” ในทะเบียนราษฎรจำนวนมากไดเสียชีวิตไปแลว แตไมได
จำหนายชือ่ ออกจากทะเบียน ยิง่ กวานัน้ อาจมีอกี เปนจำนวนไมนอ ยทีเ่ ปน “คนรอยป”
เพราะการบันทึกขอมูลป พ.ศ. เกิดผิดพลาด โดยเฉพาะในระหวางการเปลี่ยนจากป
ไทยใหเปนปสากล
การคาดประมาณของสำนักงานสถิตแิ หงชาติ โดยใชขอ มูลจากการสำรวจ
การเปลี่ยนแปลงประชากร ป พ.ศ.2548-49 พบวา ในป พ.ศ.2548 มีประชากรอายุ
100 ปขึ้นไป อยูราว 8,000 คน เทานั้น เปนชาย 2,800 คน หญิง 5,300 คน
คณะทำงานฉายภาพประชากร ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ไดประมาณวา เมื่อกลางป พ.ศ. 2549 ประเทศไทยมี
“คนรอยป” อยู 5,800 คน เปนชาย 2,200 คน หญิง 3,600 คน
ดวยความสนใจเชิงวิชาการเกี่ยวกับ “ศตวรรษิกชน-คนรอยป” ใน
ประเทศไทย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ไดเริ่มโครงการ
“ศูนยขอมูลศตวรรษิกชน” ขึ้นเพื่อศึกษา “คนรอยป” ในเชิงลึก ทั้งดานประชากร
ศาสตรและสังคมศาสตร
อีกไมนาน นาจะมีคำตอบทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับ “คนรอยป” ในประเทศไทย
ทีม่ า: ปราโมทย ประสาทกุล, 2549. สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชากรสูงอายุของไทยเพิม่ ขึน้ ในอัตราทีเ่ ร็วกวา
คนในกลุม อายุอน่ื มาเปนเวลาไมตำ่ กวา 10 ป
กอนหนานีแ้ ลว อัตราการเพิม่ ทีร่ วดเร็วเชนนีจ้ ะ
ยิง่ เร็วขึน้ ไปอีกในเวลาประมาณ 20 ปขา งหนา
หลังจากนัน้ จึงจะคอยๆ ชาลง แตจำนวนผูส งู อายุ
ก็จะยังเพิม่ ตอไปจนกระทัง่ หลัง พ.ศ. 2590
การเปลีย่ นแปลงนี้ เปนผลโดยตรงของปจจัยทาง
ประชากรทีส่ ำคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก
คนไทยนิยมมีลกู นอยลง ซึง่ เปนผลของการวาง
แผนครอบครัวทีไ่ ดผลดี ทำใหเด็กทีเ่ กิดมาในแต
ละปมจี ำนวนลดลงเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงทุกวันนี้
ประการที่สอง การพัฒนาดานการแพทยและ
สาธารณสุขในชวงเวลาหลายสิบปทผ่ี า นมาทำให
คนไทยมีอายุยนื ยาวขึน้ ดังจะเห็นวา คนไทย
ทุกวันนีม้ อี ายุคาดเฉลีย่ 72 ปแลว (68 ป สำหรับ
เพศชาย และ 75 ป สำหรับเพศหญิง) ปจจัย
สองประการนี้ เกิดขึน้ พรอมกับความเปลีย่ นแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม ในชวงเวลาหลายทศวรรษ
ทีผ่ า นมา
เมือ่ เด็กทีเ่ กิดในระยะหลังๆ มีจำนวนลดลง และ
ผูใหญที่เกิดมากอนหนานั้นก็มีอายุยืนยาวขึ้น
ผูส งู อายุจงึ มีจำนวนสะสมมากขึน้ ๆ ในการเปลีย่ น
แปลงเชนนี้ ยิง่ จำนวนประชากรวัยเด็กลดต่ำลง
เทาไร สัดสวนประชากรสูงอายุกย็ ง่ิ เพิม่ สูงขึน้ แบบ
สวนทางกัน ปรากฏการณเชนนี้ เปรียบเหมือนกับ
น้ำเกาทีม่ อี ยูใ นเขือ่ นยังไมทนั จะระบายอออกไป
ก็มนี ำ้ ใหมไหลเขามาเพิม่ มากขึน้ สถานการณ
ผูส งู อายุกเ็ ชนเดียวกัน นับวันจำนวนสะสมจะเพิม่
สูงขึน้ ๆ
วันนีป้ ระเทศไทยไดเดน
ิ ทางมาถึงจุดเปลีย่ น
ทางประชากรทีส่ ำคัญอีกจุดหนึง่ แลว จุดเปลีย่ น
นีค้ อื การเคลอ่ื นเขาสูส งั คมผูส งู อายุ เราอาจ
จะเรียกจุดเปลีย่ นนีว้ า เปน “การปฏวิ ตั โิ ครง
สรางประชากร” หลังจากทีไ่ ดมี “การปฏวิ ตั ิ
ภาวะเจรญ
ิ พันธุ” ซึง่ เกดิ ขึน
้ เมอ่ื กวา 20 ป
มาแลว การเปลีย่ นแปลงนีเ้ กดิ ขึน
้ ในเวลา
อันสัน
้ ทำใหสงั คมไทยมีเวลานอยทีจ่ ะเตรียม
พรอมสำหรับสง่ิ ทาทายทีจ่ ะตามมาดังนัน
้ ถาไม
รีบดำเนนิ การเชงิ รุก และถาไมมกี ารตัง้ รับทีด่ พี อ
สง่ิ ทาทายหลายอยางอาจกลายเปนวกิ ฤตได
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◌ กอนลำดวนจะบาน
สังคมไทยเพิ่งจะกาวพนจากการเปนสังคมที่มี
ประชากรเยาววยั มากมาหมาดๆ และกำลังกาว
ขามธรณีประตูเขาสูก ารเปนสังคมผูส งู อายุ แตกย็ งั
ไมถงึ จุดนัน้ อยางสมบูรณ ประชากรของไทยจึง
อาจเปรียบไดกบั ลำดวนทีก่ ำลังแรกแยม
สังคมไทยวันนี้ ไดเดน
ิ ทางมาถึงจุดทีก่ ำลังจะ
มีการเปลีย่ นผานอยางสำคัญ
แตกอ นจะถึงจุดนัน้ มีชว งเวลาสัน้ ๆ ทีก่ ารเปลีย่ น
แปลงในโครงสรางประชากรไดกอใหเกิดสภาพ
ทีเ่ อือ้ ตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการยก
ระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนใหสงู ขึน้ กลาว
คือ ขณะทีจ่ ำนวนเด็กลดลงสูร ะดับทีต่ ำ่ มาก แต
ประชากรวัยแรงงานยังเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
และประชากรวัยสูงอายุก็ยังมีสัดสวนไมสูงมาก
นัก เชนทีเ่ ปนอยูใ นปจจุบนั ทำใหอตั ราสวน
คนที่ไมอยูในวัยแรงงาน (คือเด็กและผูสูงอายุ)
ตอคนในวัยแรงงาน ต่ำลงมาก หรือจะกลาวอีกนัย
หนึง่ ก็คอื “อัตราสวนการพึง่ พิง” อยูใ นระดับต่ำ ใน
สังคมที่เปนเชนนี้จะมีคนในวัยแรงงานจำนวน
หลายคนตอเด็กและผูส งู อายุหนึง่ คน ซึง่ จะทำใหมี
ผลผลิตสวนเกินเหลือกินเหลือใชมาก และจะเอือ้
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยิง่ โดยเฉพาะในแง
การออมและการลงทุน ทัง้ ในระดับครัวเรือนและ
ในระดับสังคม
ชวงเวลาเชนนีจ้ งึ ถือวาเปน “ชวงเวลาทอง” สำหรับ
การพัฒนา (นักวิชาการเรียกวา “ชวงเวลาแหง
การปนผลทางประชากร”−population dividend)
เพราะเปนชวงทีก่ ารพัฒนาจะไดรบั อานิสงสจาก
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรมากที่สุด
เนือ่ งจากมีคนทีต่ อ งการการเกือ้ หนุนจำนวนนอย
มากเมือ่ เทียบกับจำนวนคนทีส่ ามารถใหการเกือ้
หนุนได สำหรับประเทศไทย ชวงเวลาทองนีถ้ า
กำหนดกวางๆ ก็อยูร ะหวาง พ.ศ. 2533-2563
ในคาบเวลา 30 ปน้ี โดยเฉลีย่ มีประชากรวัยแรง
งานประมาณ 2 คน ตอประชากรทีต่ อ งการการ
เกือ้ หนุน (คือเด็กและผูส งู อายุ) 1 คน ซึง่ นับวาอยู
ในเกณฑทด่ี มี าก อัตราสวนพึง่ พิงทีต่ ำ่ มากเชนนี้
ไมเคยเกิดขึน้ มากอนในสังคมไทย
หลังจากชวงเวลานีผ้ า นไปแลว “อัตราสวนพึง่ พิง”
จะคอยๆ สูงขึน้ การทีอ่ ตั ราสวนพึง่ พิงสูงขึน้ นี้
สวนใหญแลวเปนเพราะจำนวนผูส งู อายุเพิม่ ไมใช
เพราะจำนวนเด็กเพิม่ เพราะตลอดเวลาดังกลาว
นี้จำนวนเด็กนอกจากไมเพิ่มขึ้นแลวยังจะลดลง
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ดอกลำดวน...ชวนใหนึกถึงผูสูงอายุ
ลำดวน เปนพรรณไมยืนตนขนาดใหญมีอายุยืนกวารอยป ใบเขียวสด
ตลอดทั้งป ดอกมีสีนวลสวาง สงกลิ่นหอมเย็น กลีบแข็ง ไมรวงงาย เปนไม
ประจำบานทีค่ นไทยสมัยกอนเชือ่ วา บานใดปลูกไวจะทำใหเกิดความสดชืน่ รมเย็น
ดวยลักษณะนี้เอง คณะรัฐมนตรีจึงมีมติใหใชดอกลำดวนเปนสัญลักษณแทนผูสูง
อายุ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 และกำหนดใหวันที่ 13 เมษายน หรือ
วันสงกรานตของทุกป เปน “วันผูสูงอายุ” ไทย
ที่มา : http://www.maipradabonline.com/maimongkol/lumdoun.htm

อัตราสวนพึ่งพิงรวมของประชากรไทย พ.ศ. 2503-2583
อัตราสวน
100
92.9
90
80
70

85.2
72.0

60

51.3

50

49.9
51.2

55.9

49.3
48.3

60.9

65.2

68.5

51.4

40
30
20
10
0

ภาระพึ่งพิงสูง
จากเด็ก

ชวงการปนผลทางประชากร
(ยุคทอง)

ภาระพึ่งพิงสูง
จากผูสูงอายุ

8 3
3 68
3
8
3
3
3
3
8
3
3
250 251 252 253 254 254 255 255 256 25 257 257 258

พ.ศ.

ที่มา : ปทมา วาพัฒนวงษ, 2549 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
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ตอไปอีกดวย จากการคาดประมาณประชากรใน
ระยะยาวแสดงใหเห็นวา ในป พ.ศ. 2583 จะมี
ผูส งู อายุมากกวาเด็กถึง 2 เทา คือ จะมีผสู งู อายุถงึ
16.6 ลานคน ขณะทีเ่ ด็ก (อายุตำ่ กวา 15 ป)
จะมีเพียง 8.5 ลานคน เทานัน้ ถึงตอนนัน้ ก็
คอนขางแนนอนวา ปญหาทาทายอันเนือ่ งมาจาก
การมีผสู งู อายุจำนวนมากๆ จะชัดเจนและแหลม
คมยิง่ ขึน้

ผูส งู อายุ:
“พลัง” หรอื “ภาระ” ของสังคม?
วิธที ด่ี ที ส่ี ดุ ทีจ่ ะตอบคำถามวา ผูส งู อายุเปนพลัง
หรือเปนภาระของสังคม ควรเริม่ ดวยการทำความ
เขาใจความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติในชวง
ชีวิตของผูสูงอายุกอน เพื่อที่จะไดเขาใจชัดถึง
ศักยภาพและความตองการจริงๆ ของผูส งู อายุ
เพือ่ ความเขาใจงาย เราอาจจะแบงชีวติ ของผูส งู
อายุออกเปน 3 ชวง โดยใชสถานะทางสุขภาพ
เปนหลัก โดยปกติ ชวงชีวติ ทัง้ สามนีม้ กั จะสอด
คลองกับวัยของผูส งู อายุ แตกไ็ มจำเปนจะตอง
เปนเชนนัน้ เสมอไป

..................................................................
วันนี้ประเทศไทยไดเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนทาง
ประชากรทีส่ ำคัญอีกจุดหนึง่ แลว จุดเปลีย่ น นีค้ อื การ
เคลอ่ื นเขาสูส งั คมผูส งู อายุ เราอาจจะเรียกจุดเปลีย่ น
นีว้ า เปน “การปฏวิ ตั โิ ครงสรางประชากร” หลังจาก
้ เมอ่ื
ทีไ่ ดมี “การปฏวิ ตั ภิ าวะเจรญ
ิ พันธุ” ซึง่ เกดิ ขึน
กวา 20 ปมาแลว
..................................................................

1. ชวงแหงการเปนผูส งู วัยทีย่ งั มีพลัง (“พฤฒพลัง”
active aging) ในชวงนีน้ อกจากผูส งู อายุจะ
สามารถชวยตัวเองไดอยางดีแลว ยังสามารถ
ชวยเหลือผูอ น่ื ไดดว ย ในดานการเปนแรงงานและ
ศักยภาพในการผลิต ผูส งู อายุในชวงนีแ้ ทบไมตา ง
จากคนทีอ่ อ นวัยกวา ชวงแหงการเปน “พฤฒพลัง”
มักจะอยูใ นวัยสูงอายุตอนตน (อายุ 60-69 ป)
สำหรับหลายคน ชวงนีค้ อื จุดสูงสุด ทัง้ ในดาน
ประสบการณ ภูมปิ ญ
 ญา และการคิดวิเคราะห
เปนชวงที่พลังทางกายและสติปญญายังกระฉับ
กระเฉงอยู ถาสถานการณดา นอืน่ เอือ้ อำนวย
ผูสูงอายุที่อยูในชวงนี้จะสามารถทำงานสราง
สรรคแกครอบครัว ชุมชน และสังคม ไดมาก
สำหรับบางคนชวงนีอ้ าจจะยาวไปถึงอายุ 70 หรือ
80 ป แตสำหรับบางคนชวงเวลานีอ้ าจจะเปน
เพียงประสบการณสน้ั ๆ ขึน้ อยูก บั การดูแลสุขภาพ
ของตนมาตลอดตัง้ แตอยูใ นวัยกอนหนานี้ และ
ขึ้นอยูกับโอกาสที่ไดมีสวนรวมในแรงงานตอไป
วามีมากนอยเพียงใด
2. ชวงแหงการพักผอน ในชวงนีส้ ขุ ภาพโดย
รวมยังคอนขางดี แมจะเริม่ ออนแอหรือมีความ
เจ็บปวยบางอยางมารบกวนการดำเนินชีวิตบาง
ก็ตาม ผูส งู อายุบางคนอาจจะเริม่ สูญเสียความ
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คลองแคลวทางรางกาย อันเนือ่ งจากการเสือ่ มสภาพของสังขาร ทำให
ตองระมัดระวังการเคลือ่ นไหว สำหรับหลายทานความสามารถในการเห็น
และการไดยนิ ลดลง มีการสูญเสียฟนบดเคีย้ ว และขอเขาก็อาจมีปญ
 หาบาง
แตจติ ใจ ความจำ ตลอดจนความคิดวิเคราะหยงั อยูใ นสภาพทีค่ อ นขางดี
บางรายอาจเริม่ มีความเจ็บปวยเรือ้ รังหรือมีโรคประจำตัว แตสว นใหญแลว
ยังสามารถชวยตัวเองได โดยเฉพาะในดานการเคลื่อนไหวและการทำ
กิจวัตรสวนตัว บางทานอาจจะทำงานประเภททีไ่ มตอ งออกแรงมากนักหรือ
งานทีท่ ำอยูใ นบานได แตอาจชวยผูอ น่ื ไดนอ ยหรือแทบไมไดเลย ผูส งู อายุท่ี
มีชวี ติ อยูจ นถึงวัย 70 ปขน้ึ ไป มักจะประสบกับสภาพเชนนี้ แตบางทานอาจ
จะประสบกับสภาพเชนนีต้ ง้ั แตอายุอยูใ นชวง 60 ป ชวงนีเ้ ปนชวงเวลาแหง
การพักผอนมากกวาการทำงาน เปนเวลาทีผ่ สู งู อายุจะไดปลอยวางมากขึน้
และหาความสุขใหชวี ติ ดวยการหันเขาหาทางสงบ หรือใหรางวัลแกชวี ติ ของ
ตนในทางทีเ่ หมาะสม
3. ชวงแหงการพึง่ พงิ ในชวงนีค้ วามเจ็บปวยมักจะมาเยือนบอยขึน้ การ
เสือ่ มสภาพของอวัยวะสวนตางๆ ปรากฏชัด ผูส งู อายุบางทานอาจอยูใ น
สภาวะทุพพลภาพ ดังนัน้ จึงตองการการชวยเหลือและการดูแลจากผูอ น่ื ใน
การดำรงชีวติ ตองพึง่ พิงผูอ น่ื มาก ผูส งู อายุในวัย 80 ปขน้ึ ไป มีโอกาส
ประสบกับสภาพเชนนีม้ าก แตสำหรับบางคนอาจจะตองพึง่ พิงคนอืน่ ตัง้ แต
อายุยงั นอยกวานี้ ขึน้ อยูก บั สภาพสังขารและพฤติกรรมสุขภาพของแตละคน
ชวงทีต่ อ งพึง่ พิงผูอ น่ื นีจ้ ะยาวหรือสัน้ แคไหน ขึน้ อยูก บั ลักษณะความเจ็บปวย
หรือภาวะทุพพลภาพของแตละคน แตโดยทัว่ ไปแลวยิง่ คนเรามีอายุยนื ยาว
ขึน้ โอกาสเสีย่ งทีจ่ ะตองพึง่ ผูอ น่ื ในการดำรงชีวติ มักจะมากขึน้ ตามไปดวย
โดยเฉพาะในยุคทีเ่ ทคโนโลยีทางการแพทยสามารถ “ยือ้ ” ลมหายใจของ
มนุษยไวไดนานขึน้ เชนทุกวันนี้
การคาดประมาณอายุคาดเฉลี่ยของผูสูงอายุ
จำแนกตามสถานะสุขภาพ พ.ศ. 2545

ชาย

หญิง

เพศ/ กลุมอายุ

จำนวนปโดยเฉลี่ย
ที่คาดวาจะมีชีวิต
อยูตอไปอีก

จำนวนปโดยเฉลี่ย จำนวนปโดยเฉลี่ย
ที่คาดวาจะมีความ
ที่คาดวาจะยังมี
เจ็บปวยหรือทุพพลภาพ
สุขภาพดี

60-64

19.80

18.05

1.75

65-69

16.75

14.90

1.85

70-74

14.14

12.15

1.99

75-79

11.73

9.59

2.14

80-84

10.01

7.62

2.38

85 +

9.38

6.54

2.84

60-64

22.51

19.90

2.61

65-69

18.90

16.22

2.68

70-74

15.65

12.91

2.77

75-79

12.63

9.78

2.85

80-84

10.21

7.20

3.01

85 +

8.73

5.40

3.33

ที่มา : Rakchanyaban, Uthaithip. 2004. Active Life Expectancy among the Thai Elderly
Population. Ph.D. Thesis, Institute for Population and Social Research, Mahidol University

ถาพิจารณาความเปลีย่ นแปลงตามธรรมชาติใน
ชวงชีวติ ของผูส งู อายุเชนทีก่ ลาวมานี้ เราคงตอง
ยอมรับแบบมองโลกตามความเปนจริงวา ในชีวติ
ของผูส งู อายุนน้ั มีทง้ั ชวงทีเ่ ปน “พลังของสังคม”
และชวงทีเ่ ปน “ภาระของสังคม” ทัง้ สองชวงนี้
ชวงไหนจะยาวหรือสัน้ เพียงใด ขึน้ อยูก บั ปจจัย
หลักๆ สองดาน คือ ดานหนึง่ เปนเรือ่ งของปจจัย
ภายใน อันไดแก สุขภาพและทักษะดานแรงงาน
ซึง่ เปนผลลัพธของประสบการณทส่ี ะสมมาตลอด
ชีวติ ตัง้ แตกอ นทีจ่ ะเขาสูว ยั สูงอายุดว ยซ้ำ อีกดาน
หนึง่ เปนปจจัยภายนอก ซึง่ ไดแก โอกาสทีม่ อี ยู
ในสังคมวาเอื้ออำนวยที่จะใหผูสูงอายุไดมีสวน
รวมในแรงงาน และไดใชศกั ยภาพทีม่ อี ยูข องตน
มากนอยเพียงใด
ในชวงทีเ่ ปน “พลังของสังคม” นัน้ ถาปจจัยภาย
นอกคือการมีงานทีเหมาะสมและระบบการจาง
งานในสังคมเอือ้ อำนวย และถาผูส งู อายุยงั “มีไฟ”
อยูก็จะสามารถสรางสรรคประโยชนใหตนเอง
ครอบครัว ชุมชนและสังคมได ไมนอ ยไปกวาแรง
งานทีอ่ อ นวัยกวา แตใน “ชวงเวลาแหงการพึง่ พิง”
นัน้ ผูส งู อายุ “เปนภาระ” มากกวาเปนพลัง
เพราะชวยตัวเองไดนอ ย หรือแทบไมไดเลย
ทีว่ า เปนภาระนัน้ หมายความวา สังคม (ซึง่ รวม
ถึงครอบครัวและชุมชน) มี “หนาที”่ ทีจ่ ะตอง
รับผิดชอบ ในอันทีจ่ ะดูแลและเกือ้ หนุนผูส งู อายุ
อยางเหมาะสม ไมวา จะทำหนาทีน่ ด้ี ว ยความรัก
ความผูกพันเพือ่ ตอบแทนพระคุณ หรือดวยคำนึง
ถึงศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยของผูสูงอายุ
หรือทัง้ สองอยางก็ตาม “ภาระ” ในทีน่ จ้ี งึ ไมได
หมายถึงสิง่ ทีต่ อ งฝนใจทำ และไมไดหมายความ
วาการใหการดูแลผูส งู อายุเปนงานสวนเกิน แต
เปนหนาทีโ่ ดยธรรมของคนรุน หลังและของสังคม
โดยตรง

พลังทีไ่ มควรมองขาม
ผูส งู อายุคอื พลังของสังคม เพราะเปนทรัพยากร
บุคคลทีม่ คี ณ
ุ คา ซึง่ สามารถทำประโยชนแกครอบ
ครัว ชุมชน และสังคมได เชนเดียวกับแรงงานทัว่ ไป
ความจริง เพียงผูส งู อายุมสี ขุ ภาพดีและสามารถ
ทำหนาทีข่ องตนไดอยางตอเนือ่ งเทานัน้ ก็นบั วา
เปนพลังของสังคมไดอยางหนึง่ อยูแ ลว แตผสู งู
อายุยงั มีคณ
ุ คาเพิม่ ซึง่ หาไดยากในคนวัยอืน่ นัน่
คือมีความรูท ไ่ี ดสง่ั สมผานการทดสอบ มีบทเรียน
และประสบการณมายาวนาน คุณสมบัตเิ หลานี้
คือคุณคาเพิม่ ทีม่ คี า ยิง่ หากใชประโยชนอยางเต็ม
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..................................................
เราคงตองยอมรับแบบมองโลกตาม
ความเปนจรงิ วา ในชีวติ ของผูส งู อายุ
นัน
้ มีทง้ั ชวงทีเ่ ปน“พลังของสังคม”และ
ชวงทีเ่ ปน “ภาระของสังคม”
..................................................

ศักยภาพก็จะกอใหเกิดคุณปู การ ไมเฉพาะแกตวั
ผูส งู อายุเองและครอบครัวเทานัน้ แตยงั จะเปน
ประโยชนแกชมุ ชนและสังคมไดดว ย
อยางไรก็ตาม ในความเปนจริง ศักยภาพการเปน
“พฤฒพลัง” ของผูส งู อายุ อาจจะถูกจำกัดโดย
ปจจัยอืน่ ๆ นอกเหนือจากสุขภาพของผูส งู อายุเอง
ไดเหมือนกัน ขอจำกัดเหลานีร้ วมถึงการมี (หรือ
ไมม)ี งานทีเ่ หมาะสมสำหรับผูส งู อายุ และระบบ
การจางงานในตลาดแรงงาน ถาผูส งู อายุยงั มี
สุขภาพดี แตไมมงี านทีเ่ หมาะสม หรือระบบการ
จางงานไมเอือ้ อำนวย เชน มีการจำกัดอายุในการ
รับสมัครงาน และการใหออกจากงานเมือ่ ถึงวัยที่
กำหนดวาเปนผูส งู อายุ ทัง้ ทีส่ มรรถภาพในการ
ทำงานยังดีอยู เปนตน ก็คงเปนไปไดยากทีผ่ สู งู
อายุในชวงพฤฒพลังนี้ จะมีโอกาสไดใชศกั ยภาพ
ที ่ม ี อยู  ส ร า งสรรค ป ระโยชนไ ด อยางเต็ มเม็ด
เต็มหนวย
เพือ่ ใหเห็นภาพทีช่ ดั เจนขึน้ วาผูส งู อายุไทยเปน
พลังของสังคมทีส่ ำคัญเพียงใด และสังคมเปด
โอกาสใหผูสูงอายุสามารถทำประโยชนสูงสุด
เพียงใด เราจะสำรวจดูสภาพการมีสว นรวมใน
แรงงาน และบทบาทในการเปนหวงโซเชือ่ มโยง
ทางวัฒนธรรมของผูส งู อายุในสังคมไทย บนพืน้
ฐานของขอมูลเทาทีม่ อี ยู

สถานภาพการทำงานของผูสูงอายุ พ.ศ. 2548

หนวย : 1,000 คน

ขอมูลผูสูงอายุ

ชาย

หญิง

รวม

ประชากรผูสูงอายุ

3,013.2

3,706.5

6,719.7

1. ผูอยูในกำลังแรงงาน

1,535.5

1,068.9

2,604.4

◌ ผูมีงานทำ

1,529.2

1,062.3

2,591.5

- ภาคเกษตร

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

1,690.4

- นอกภาคเกษตร

ไมมีขอมูล

ไมมีขอมูล

901.0

◌ ผูไมมีงานทำ

3.7

1.8

5.5

◌ ผูรอฤดูกาล

2.5

4.9

7.4

2. ผูไมอยูในกำลังแรงงาน
◌ ทำงานบาน
◌ ไมสามารถทำงานได
◌ อื่น ๆ

1,477.8

2,637.5

4,115.3

27.7

575.0

602.7

1,323.7

2,027.2

3,350.9

126.4

35.3

161.7

ที่มา : สำนักงานสถิติแหงชาติ, 2548
หมายเหตุ: “ผูอยูในกำลังแรงงาน” ในตารางนี้ หมายถึง ผูที่ทำงานแบบมีรายไดหรือคาตอบแทนที่
สม่ำเสมอ

◌ แรงงานผูส งู อายุ:
ศักยภาพทีย่ งั ไมไดถกู ใชเต็มที่
ตั ว เลขจากการสำรวจภาวะการทำงานของ
ประชากรไทย พ.ศ. 2548 ไตรมาสที่ 2 ระบุ
วา ในป 2548 มีผสู งู อายุประมาณ 1 ใน 3
เทานัน้ ทีย่ งั ทำงานอยู (ดูตาราง) งานทีผ่ สู งู
อายุทำนัน้ เกือบทัง้ หมดเปนงานนอกระบบ เชน
งานที่เปนกิจการของตัวเองหรือของครอบครัว
งานทีไ่ มมคี า จาง หรือมิฉะนัน้ ก็เปนงานทีท่ ำไม
สม่ำเสมอ และไมมรี ายไดทแ่ี นนอน การสำรวจ
แรงงานนอกระบบในป 2548 พบวามีผสู งู อายุ
ทีท่ ำงานนอกระบบจำนวน 2.3 ลานคน หรือเกือบ
9 ใน 10 ของผูส งู อายุทย่ี งั ทำงานอยูท ง้ั หมด
(ซึง่ มีจำนวน 2.6 ลานคน) ประมาณ 2 ใน 3 ของ
ผูส งู อายุทท่ี ำงานนอกระบบนีเ้ ปนเพศชาย
ขอนี้สะทอนใหเห็นถึงระบบการจางงานของไทย
กลาวคือ งานในระบบ เชน งานราชการและรัฐ
วิสาหกิจนัน้ ยากทีผ่ สู งู อายุจะเขาไปมีสว นรวม
ได เพราะมีกฎหมายกำหนดการเกษียณแบบ
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บังคับไวทอ่ี ายุ 60 ป เมือ่ ถึงอายุนแ้ี ลว แมจะมีพละ
กำลังและความตัง้ ใจทีจ่ ะทำงานตอไป ก็ไมมสี ทิ ธิ์
แรงงานทีเ่ กษียณเหลานี้ มีเปนจำนวนมากที่
ยังมีพลังและสามารถจะทำงานตอไปได โดยที่
สมรรถภาพในการผลิตมิไดลดลง และอีกจำนวน
มากมีความตองการหรือมีความจำเปนที่จะทำ
งานตอไป เพือ่ ใหชวี ติ ยังมีคณ
ุ คา มีศกั ดิศ์ รี และ
ทีส่ ำคัญ คือ มีรายไดสำหรับการดำเนินชีวติ แต
เมือ่ ไมสามารถจะหางานทำในระบบได สวนใหญจงึ
หันไปทำงานประเภทนอกระบบ ผูส งู อายุทท่ี ำงาน
นอกระบบอีกสวนหนึง่ ทีเ่ ปนสวนใหญจริงๆ คือ
ผูส งู อายุในชนบท ทีท่ ำงานอยูใ นภาคเกษตรกรรม
รวมถึงผูที่ทำงานรับจางนอกระบบดวยสวนนี้มี
ประมาณ 2 ใน 3 ของแรงงานผูส งู อายุ ทัง้
หมด ผูส งู อายุเหลานี้ ไมวา จะมีอายุเทาไร สวนมาก
ก็มกั จะทำงานตอไปจนสังขารสูไ มไหวจึงเลิกทำ
สำหรับชัว่ โมงการทำงาน ในรายงานการสำรวจ
ดังกลาว ระบุวา ในป 2548 ผูส งู อายุทท่ี ำงานมี
ชัว่ โมงการทำงานเฉลีย่ สัปดาหละ 40 ชัว่ โมง
ซึง่ ก็พอๆ กับทีพ่ บในการสำรวจเมือ่ 4 ปกอ น
หนานัน้ (พ.ศ. 2544) ในดานรายได ผูส งู อายุ
ทีท่ ำงานมีรายไดเฉลีย่ ประมาณ 4,900 บาท
ตอเดือน ลดลงจากป 2544 ทีผ่ สู งู อายุมรี ายได
ประมาณ 5,500 บาท ตอเดือน ผูส งู อายุเพศ
ชายมีรายไดมากกวาเพศหญิง ผูส งู อายุในเมือง
มีรายไดมากกวาผูส งู อายุในชนบท และรายได
เฉลี่ยสูงสุดอยูที่ผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร
อยางไรก็ตาม แมรายไดจะไมมาก แตผสู งู อายุ
กลุม ทีม่ รี ายไดเปนของตัวเองเกือบ 2 ใน 3 ก็
บอกวารายไดของตนเพียงพอสำหรับการดำรง
ชีวติ ทีบ่ อกวาไมเพียงพอมีประมาณกวา 1 ใน 3
เล็กนอย นอกจากนีย้ งั มีผสู งู อายุอกี รอยละ1 บอก
วารายไดของตนมากเกินความตองการ
แตกไ็ มใชวา ผูส งู อายุทกุ คนจะมีรายได ในราย
งานการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย
ครัง้ ลาสุด พ.ศ. 2545 ระบุวา ผูส งู อายุประมาณ
9 ใน 10 คน มีรายไดจากแหลงใดแหลงหนึง่
ทีเ่ หลือไมมรี ายได หรือไมมขี อ มูลในเรือ่ งนี้ เฉพาะ
ทีบ่ อกวามีรายไดนน้ั รอยละ 40 เปนรายได
จากการทำงาน รอยละ 35 จากสมาชิกอืน่
ในครอบครัว และอีกรอยละ 25 มีรายไดจาก
ดอกเบีย้ เงินออม เงินบำนาญ สวัสดิการ หรือ
เงินชดเชย
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ชั่วโมงทำงานและรายไดเฉลี่ยของผูสูงอายุ
พ.ศ. 2544 และ 2548
เพศและเขต
การปกครอง

ชั่วโมงทำงานเฉลี่ยตอสัปดาห

รายไดเฉลี่ยตอเดือน (บาท)

2544

2548

2544

2548

รวม

40.4

39.8

5,534.8

4,918.8

ชาย

40.1

39.9

6,375.0

5,753.1

หญิง

41.1

39.8

3,905.8

3,436.2

เมือง

47.9

46.7

9,153.3

9,863.1

ชนบท

38.1

38.0

3,513.5

3,069.4

กรุงเทพมหานคร

54.2

52.1

13,793.6

18,093.1

กลาง

45.6

44.7

5,322.8

4,878.5

เหนือ

43.1

39.6

2,215.3

2,649.0

ตะวันออกเฉียงเหนือ

34.2

38.4

5,557.7

3,157.5

ใต

35.2

33.3

2,814.3

4,378.9

เขตการปกครอง

ภาค

ที่มา : คำณวนจากขอมูลการสำรวจภาวการณทำงานของประชากร ไตรมาสที่ 2, 2544 และ 2548.
สำนักงานสถิติแหงชาติ

ความเพียงพอของรายได ในกลุมผูสูงอายุทม่ี ีรายไดเปนของตนเอง

ไมเพียงพอ
36%

มากเกินความจำเปน
1%
เพียงพอ
63%

หมายเหตุ : รายไดเฉลี่ยตอปตอคนเทากับ 41,179 บาท
ที่มา : รายงานการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2545. สำนักงานสถิติแหงชาติ.

รอยละของผูสูงอายุที่มีรายได
ไมทราบ
7%

มีรายได
91%

ไมมีรายได
2%
ที่มา : รายงานการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2545. สำนักงานสถิติแหงชาติ.
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รอยละของผูสูงอายุ ตามแหลงที่มาของรายได

อบอุน ระหวางคนตางวัยในครัวเรือนดวย นีเ่ ปน
สิง่ ทีห่ าคามิได

สวัสดิการ คาชดเชย
3%

บำนาญ
4%

อยางไรก็ตาม เมือ่ พิจารณาดูทศิ ทางของการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน
และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตอไป
ในอนาคตแลว มีเหตุผลทีจ่ ะเชือ่ วา ในอนาคต
บทบาทของผูสูงอายุในดานการใหความเกื้อ
หนุนแกสมาชิกอืน่ ในครัวเรือนอาจจะลดลง เนือ่ ง
จากโอกาสการไดอยูใ นครัวเรือนเดียวกันกับลูก
หลานจะคอยๆ ลดนอยลง ทีจ่ ริงการเปลีย่ นแปลง
เชนนี้ไดเริ่มขึ้นแลวและกำลังจะชัดเจนมากขึ้น
สถานการณ ใ นป จ จุ บ ั น กำลั ง จะเหมื อ นใน
ประเทศทีเ่ ปนสังคมผูส งู อายุมากอนไทย อยาง
เชน ญีป่ นุ สหรัฐอเมริกา หรือประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว
ในยุโรป

ทำงาน
40%

เงินออม
พรอมดอกเบี้ย
18%
สมาชิกในครอบครัว
35%

ที่มา : รายงานการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2545. สำนักงานสถิติแหงชาติ.

รอยละผูสูงอายุที่อยากทำงาน

รอยละ
80
68.8

70

57.1

60

51.1

50

46.7

40

38.9
28.3

30

30.5
16.5

20

22.9
15.2
6.2

10
0

60 - 64
ชาย

65 -69

70 - 74
หญิง

10.1
อายุ

75 ปขึ้นไป
รวม

ที่มา : รายงานการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2545. สำนักงานสถิติแหงชาติ.

ทีก่ ลาวขางตนนัน้ เปนการทำงานทีม่ รี ายไดของผูส งู อายุไมวา จะเปนเงินหรือ
สิง่ ของก็ตาม งานเหลานีส้ ามารถจะวัดเปนผลผลิตไดคอ นขางตรงไปตรงมา
ยังมีงานอีกประเภทหนึง่ ทีผ่ สู งู อายุจำนวนไมนอ ยทำ แตกม็ กั จะถูกมองขาม
เนือ่ งจากเห็นวาไมใชการผลิตโดยตรง เราอาจจะเรียกงานประเภทนีว้ า
เป น งานที ่ เ กื ้ อ หนุ นให ส มาชิ ก อื ่ นในครั ว เรื อ นมี อ ิ ส ระที ่ จ ะทำงานใน
ระบบเศรษฐกิจไดเต็มที่ เชน การดูแลภายในบาน เฝาบาน ทำงานบาน
และเลีย้ งหลานทีย่ งั เล็ก เพือ่ ใหพอ แมของเด็กๆ เหลานัน้ สามารถเอาเวลาไป
ทำงานการผลิตไดเต็มที่ ตัวเลขจากการสำรวจประชากรสูงอายุครัง้ ลาสุด
(พ.ศ. 2545) แสดงวา ผูส งู อายุเพศหญิงทีท่ ำงานประเภทใหการเกือ้ หนุนแก
สมาชิกอืน่ ในครัวเรือนเชนนีม้ ถี งึ รอยละ 63 และผูส งู อายุเพศชายทำงานนี้
ประมาณรอยละ 47
ถึงแมวา งานทีไ่ มมรี ายไดเหลานีอ้ าจจะเทียบไมไดกบั งานในระบบ แตคณ
ุ คา
ของมันก็ไมไดดอ ยแตอยางใด ในครัวเรือนจำนวนมาก ถาปราศจากแรงงาน
ผูส งู อายุทร่ี บั ผิดชอบในดานนี้ ชีวติ ของสมาชิกครัวเรือนทุกคนคงจะยุง ยาก
ไมนอ ย การมีผสู งู อายุ (ปู ยา ตา ยาย) อยูด แู ลบานหรือชวยเลีย้ งหลานนัน้
ถือวาเปนรูปแบบในอุดมคติของการอยูร ว มกันและเกือ้ หนุนกันและกัน ของ
สมาชิกตางรุน ในครัวเรือนของไทย และทีส่ ำคัญคือ เปนคุณปู การอยางยิง่
แกทง้ั ผูส งู อายุเองและสมาชิกทีเ่ ยาววยั กวา เพราะอยางนอยก็ทำใหผสู งู อายุ
รูส กึ วาตัวเองมีคณ
ุ คา ขณะเดียวกันก็เปนการสรางความผูกพันและความ
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ในเรือ่ งการทำงานนัน้ ถาสุขภาพยังไหวอยูผ สู งู
อายุสว นใหญกค็ งอยากทำตอไป ความจริง นี่
เป น สิ ่ ง ที ่ ผ ู  ส ู ง อายุ ใ นชนบทส ว นใหญ ป ฏิ บ ั ต ิ
กันอยูแ ลว คือทำงานแบบไมมวี นั เกษียณ วันที่
จะไดเกษียณจริงๆ ก็คอื วันทีส่ งั ขารไปไมไหวนัน่
เอง ในการสำรวจประชากรสูงอายุ พ.ศ. 2545
พบวาผูสูงอายุที่ยังอยากทำงานตอไปมีสัดสวน
แตกตางกันตามกลุม อายุ และตามเพศ โดยผูส งู
อายุในวัยตนอยากทำงานมากกวาในวัยกลาง
และวัยปลาย และผูส งู อายุเพศชายอยากทำงาน
มากกวาเพศหญิง ปจจัยสำคัญในเรือ่ งนีค้ งจะอยู
ทีเ่ รือ่ งสุขภาพ และการมีงานทีเ่ หมาะสมเปนหลัก
เชน ในกลุม อายุ 60-64 ป ผูท บ่ี อกวายัง
อยากทำงานตอไปมีถงึ รอยละ 57 (รอยละ 69
สำหรับเพศชาย และ 47 สำหรับเพศหญิง) ใน
กลุม อายุทส่ี งู ขึน้ ไปจำนวนผูท อ่ี ยากทำงานลดลง
ไปตามลำดับ จนกระทัง่ ในกลุม อายุตง้ั แต 75 ป
ขึน้ ไป ผูส งู อายุทบ่ี อกวาอยากทำงานมีเพียง 1
ใน 10 เทานัน้ (ดูแผนภูม)ิ ขอมูลนีแ้ สดงวา
ถามีงานทีเ่ หมาะสมรองรับ ผูส งู อายุจำนวนมาก
พรอมทีจ่ ะทำงานตอไป โดยเฉพาะผูส งู อายุวยั ตน
(อายุ 60-69 ป) ซึง่ โดยมากยังมีสขุ ภาพดีและ
“ยังมีไฟ” อยู ในอนาคต คนไทยมีแนวโนมทีจ่ ะมี
สุขภาพดีและอายุยนื มากขึน้ ซึง่ ก็ยง่ิ จะทำใหผสู งู
อายุทพ่ี รอมจะทำงานตอไปมีจำนวนมากขึน้ ตาม
ไปดวย
ในวัยหลังอายุ 60 ป นัน้ คนจำนวนมากยังมี
สุขภาพแข็งแรง ทัง้ รางกายและจิตใจ และจำนวน
ไมนอยอยูในจุดสูงสุดของพลังความคิด ซึ่ง
สามารถจะทำงานตอไปไดอกี หลายป แตถา ตอง
หยุดทำงานเนือ่ งจากตองเกษียณ ถูกเลิกจาง หรือ95
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เนือ่ งจากระบบการจางงานทีม่ อี ยูใ นสังคมไมเอือ้ อำนวย ก็นบั วาเปนการ
เสียโอกาสสำหรับทรัพยากรทีม่ คี า สวนนี้ ขอมูลทีน่ ำเสนอมาขางตนนัน้
แสดงใหเห็นวา ในกลุมผูสูงอายุนั้นมีแรงงานที่ควรจะไดนำมาใชอยูเปน
จำนวนมากแตสงั คมไมมรี ะบบทีจ่ ะนำมาใชไดอยางเต็มศักยภาพ แรงงาน
เหลานีจ้ งึ เปนเสมือนแรงงานแฝง ทีค่ วรจะไดนำมาใชใหเกิดประโยชนตอ ไป
ประโยชนของการไดทำงานตอไปนั้น จะไดทั้งแกตัวผูสูงอายุเองและแก
สังคมดวย อยางไมตอ งสงสัย เพราะนอกจากจะทำใหผสู งู อายุรสู กึ มีพลัง
กระฉับกระเฉงอยูเ สมอแลว การทำงานยังจะชวยใหรสู กึ มีคณ
ุ คา มีศกั ดิศ์ รี
ไมตอ งเปนภาระแกผอู น่ื รวมทัง้ ภาคภูมใิ จทีไ่ ดทำประโยชนแกสงั คม จะ
วาไปแลว การทำงานทีเ่ หมาะสมนัน้ ในตัวของมันเองสามารถทำใหผสู งู อายุ
มีสขุ ภาพดี มากกวาทีจ่ ะทำใหเสียสุขภาพ จะวาเปนยาอายุวฒ
ั นะขนาน
หนึง่ สำหรับผูส งู อายุกไ็ ด นอกจากนี้ การทีผ่ สู งู อายุยงั ทำงานตอไปยังจะชวย
ยืดเวลาทีจ่ ะไดออมเงินเพือ่ ความมัน่ คงของชีวติ ไดมากขึน้ หรือมีเวลาสะสม
สวัสดิการภายใตระบบการประกันตนทีม่ อี ยูใ หนานขึน้ ซึง่ ยอมหมายถึงวา
เมือ่ ถึงเวลาทีจ่ ะรับสวัสดิการจริงๆ ก็จะไดรบั การบริการและผลตอบแทน
มากขึน้ ขณะเดียวกัน ก็จะชวยชะลอเวลาทีจ่ ะเปนภาระทางการเงินแกครอบ
ครัว และแกสงั คมในฐานะผู “กินสวัสดิการ” ออกไปดวย สรุปวา
ถาผูส งู อายุทำงานตอไป เงินก็ได สุขภาพก็ดี สวัสดิการทีจ่ ะไดรบั เมือ่ เลิก
ทำงานก็จะสะสมไดมากขึน้ และทีส่ ำคัญภาระตอสังคมก็ลดลงดวย
ปจจุบัน ประเทศไทยเพิ่งจะเริ่มพูดถึงการใหผูสูงอายุไดมีสวนรวมในแรง
งานตอเนือ่ งไปนานๆ เพราะมองเห็นวา ผูส งู อายุไมนอ ยกวาครึง่ หนึง่ ยังมี
พลัง และมีศกั ยภาพทีจ่ ะทำงานตอไปได อยางไรก็ตาม การดำเนินงานจริงๆ
เพื่อใหผูสูงอายุมีโอกาสไดทำงานนั้นยังมีขอจำกัดอยูมาก ประกอบกับ
บริบทของตลาดแรงงานในปจจุบนั ก็ยงั ไมเอือ้ อำนวยเทาทีค่ วร เชน ยังมี
การกำหนดอายุในการรับสมัครงาน มีการใหออกเมือ่ แรงงานเขาสูว ยั สูง
อายุ แรงงานเองก็ยงั ขาดโอกาสในการเรียนรูห รือการฝกทักษะเพิม่ เติม เพือ่
เตรียมตัวใหพรอมจะทำงานไดเสมอ อีกทัง้ การจางงานสวนใหญกเ็ ปนการ
จางแบบเต็มเวลา ไมสอดคลองกับความตองการของผูส งู อายุเทาทีค่ วร

อุยสอนหลาน
ชมรมผูส งู อายุทอ่ี ำเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม รวมมือ
กับชุมชน บาน วัด โรงเรียน ริเริ่มโครงการ
“อุยสอนหลาน” ขึ้นเมื่อป 2539 โดยมีพออุยใจคำ
ตาปญโญ และผูอาวุโสกวา 30 คน เปนหัวเรี่ยวหัว
แรงในการจัดกิจกรรมสอน ความรูทางวัฒนธรรมให
กับลูกหลานในทองถิ่น เด็กคนใดใครอยากเรียนรูใน
ดานใด ทางผูใหญใจดีมีทั้งพอเฒาแมเฒา พระ ครู
จะจัดเครื่องไมเครื่องมือมาสอนให กิจกรรมมีหลาก
หลายทั้งเรียนรูทางดานดนตรีพื้นเมือง สะลอ ซอ ซึง
เรียนรูก ารทำ เครือ่ งจักสาน ทำของเลนจากธรรมชาติ
ทำรม ทอผา เด็กๆ สามารถไปเรียนรูที่บานพอ
อุย แมอุย ไดตามอัธยาศัย อยากรูจักสมุนไพร
พืชผักผลไม เรียนรูจากปาชุมชน ผูรูตัวจริงจะพาขึ้น
ดอยเขาปาสัมผัสธรรมชาติของแท เด็กๆ ไมเบื่อ
ผูใหญก็ไมเหงา กิจกรรมสืบสานภูมิปญญาที่เกิดขึ้น
นี้ นอกจากจะไมพรากเด็กออกจากชุมชนแลว ยังได
เห็นภาพความสัมพันธระหวางเด็กกับผูสูงอายุ การ
เคารพผูอาวุโส การใหความเอื้อเฟอ ดูแลกันและกัน
และรองรอยความสุขใจ ทีพ่ บเห็นไดงา ยใน ชุมชนแหงนี้
ที่มา : http://www.salahlanna.com

ในอนาคต คนไทยจะมีอายุยนื ขึน้ ไปอีก ถายังกำหนดอายุเกษียณไวท่ี 60 ป
ผูสูงอายุที่ทำงานในระบบจะมีชวงเวลาที่ไมไดเปนผูผลิตแตเปนผูรับ
บำนาญอยูย าวนานขึน้ ขอนีจ้ ะมีผลกระทบตอรายได และตอภาระการเงิน
ของครอบครัว นอกจากนีใ้ นระยะยาวก็ยงั อาจจะมีผลกระทบตอฐานะการ
เงินของโครงการสวัสดิการดวย สถานการณเชนนัน้ อาจจะเปนแรงกดดันให
ผูสูงอายุตองการทำงานตอไปมากขึ้น รัฐก็มีความจำเปนที่จะตองสราง
โอกาสใหผสู งู อายุไดมสี ว นรวมในการทำงานทีม่ รี ายไดมากขึน้ อาจจะดวย
การขยายเวลาเกษียณอายุออกไป หรือดวยการพัฒนาทักษะแรงงานทัง้ ใน
วัยกอนและในวัยสูงอายุใหพรอมอยูเ สมอ เพือ่ ใหแรงงานสามารถหางานที่
เหมาะสมทำไดเมือ่ เขาสูว ยั สูงอายุ โดยวิธนี ้ี ผูส งู อายุกจ็ ะเปนทรัพยากรทีไ่ ด
ใชศกั ยภาพอยางเต็มที่ แทนทีจ่ ะเปนแรงงานแฝงทีไ่ มไดนำมาใชเทาทีค่ วร
การหามาตรการเพื่อใหผูสูงอายุไดมีสวนรวมในแรงงานใหมากที่สุดนั้น
ประเทศทีเ่ ขาสูก ารเปนสังคมผูส งู อายุมากอนไทย เชน สิงคโปรและญีป่ นุ
ถือเปนนโยบายสำคัญอยางหนึง่ ในการบรรเทาปญหาผูส งู อายุ สิงคโปรนน้ั
ขยายอายุเกษียณจาก 60 ป เปน 62 ป และจะเปน 67 ป ในอนาคตอันใกล
นอกจากนีก้ ม็ กี ารปรับอัตราคาจางใหเอือ้ ตอการจางงานผูส งู อายุ และลด
96
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...................................................................................................
“ประเทศเรามีผเ ู กษียณอายุทม่ ี คี วามรูค วามสามารถจำนวนมาก บุคคล
เหลานีเ้ ปรียบประดุจธนาคารสมอง อยูก ระจัดกระจายตามทีต่ า งๆ ไมมี
โอกาสเขามาชวยในการพัฒนาอันเปนประโยชนแกประเทศชาตเิ ลย ทำ
อยางไรเราจึงจะสามารถนำบุคคลเหลานี้ มาชวยงานสวนรวมของประเทศ
ชาตไิ ดบา ง”
(พระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชน
ิ น
ี าถ เมอ่ื วันที่ 11 สงิ หาคม 2543 ณ ศาลาดุสติ าลัย)

...................................................................................................
อัตราเงินสมทบเขากองทุนสำรองเลีย้ งชีพสำหรับนายจางทีจ่ า งผูส งู อายุเขา
ทำงาน สวนประเทศญีป่ นุ ก็ขยายอายุเกษียณจาก 60 เปน 65 ป มีการออก
ระเบียบในการจางงานทีม่ รี ปู แบบหลากหลาย สนับสนุนการเปนผูป ระกอบ
การ และลดระเบียบทีก่ ดี กันการจางงานสำหรับผูส งู อายุ ประสบการณของ
ประเทศเหลานีอ้ าจจะเปนบทเรียนทีด่ สี ำหรับประเทศไทยได

◌ คลังแหงภูมปิ ญ
 ญาและหวงโซทางวัฒนธรรม
กินเวลาไมนอ ยกวา 60 ป กวาคนคนหนึง่ จะผานกาลเวลามาถึงจุดที่
สังคมจะใหเกียรติเขาวาเปนผูส งู อายุ แตอายุกไ็ มใชเพียงสิง่ เดียวทีท่ ำให
สังคมกำหนดสถานะอันมีเกียรตินใ้ี หแกใครตอใคร ยังมีคณ
ุ สมบัตทิ ส่ี ำคัญ
อีกอยางหนึง่ ซึง่ มองไมเห็นแตสามารถสัมผัสได นัน่ คือ ภูมปิ ญ
 ญาทีผ่ สู งู
อายุไดสง่ั สมสืบทอดมาจากคนรุน กอน และทีแ่ ตละทานไดคดิ คนสรางสรรค
ขึน้ มาเอง สิง่ เหลานีพ้ รอมทีจ่ ะสงผานไปยังอนุชนรุน หลัง ดวยการสอน
การทำใหเห็นเปนตัวอยาง หรือดวยการใหคำปรึกษาแนะนำ มองในแงน้ี
ผูส งู อายุกเ็ หมือนกับ “คลัง” แหงภูมปิ ญ
 ญา ทีส่ งั คมสามารถ “เบิก” ออก
มาใชไดในยามทีต่ อ งการ จะเรียกวาเปน “ทุนทางสังคม” อยางหนึง่ ก็ไมผดิ
ภูมปิ ญ
 ญาทีส่ มาชิกรุน อาวุโสไดเรียนรู ผานการทดสอบจากประสบการณ
ในชีวติ จริง และสัง่ สมสืบทอดมาจนถึงคนรุน หลังนัน้ มีทง้ั สวนทีเ่ กีย่ วโดย
ตรงกับการดำรงชีวติ และสวนทีเ่ ปนเรือ่ งของกุศลธรรมและสุนทรียะ คือ
ความดีและความงามของชีวติ
ภูมปิ ญ
 ญาเกีย่ วกับการดำรงชีวติ นัน้
รวมเอาบรรดาความรูเ กีย่ วกับการ
ประดิษฐและการจัดการสิง่ ตางๆ ทีม่ จี ดุ มุง หมายเพือ่ การดำรงชีวติ โดย
เฉพาะอยางยิง่ ในเรือ่ งการทำมาหากินและการดูแลรักษาสุขภาพทีส่ อดคลอง
กับสิง่ แวดลอมและสภาพของสังคม เชน ความรูใ นการสรางและการจัด
การเครือ่ งมือในการทำการเกษตร การประมง การประกอบอาหาร รูป
แบบและวิธกี ารสรางทีอ่ ยูอ าศัย การกอตัง้ ครอบครัวและชุมชน ตลอดจน
วิธกี ารและอุปกรณในการดูแลสุขภาพ (เชน สมุนไพร วิธกี ารรักษาโรค
การแพทยแผนไทย) เปนตน ภูมปิ ญ
 ญาเหลานีส้ บื ทอดจากผูส งู อายุสคู น
รุน หลัง รุน แลวรุน เลา จนกลายเปนวิถชี วี ติ ทีม่ เี อกลักษณเฉพาะตัวของกลุม
ชนและสังคม การสืบทอดภูมปิ ญ
 ญาอันเปนแบบแผนของการดำรงชีวติ จาก
คนรุน สูงอายุสอู นุชนในลักษณะเชนนี้ เนือ้ แทแลวคือการสืบทอดวัฒนธรรม
เพราะวัฒนธรรมคือแบบแผนการดำเนินชีวติ ของคนในสังคม
อีกสวนหนึง่ ของภูมปิ ญ
 ญาผูส งู อายุเปนเรือ่ งของคุณธรรมและความรู อันวา
ดวยความดีและความงาม ในฐานะทีผ่ า นโลกมากอน ผูส งู อายุอยูใ นฐานะ
อันเหมาะสมทีจ่ ะเปนผูช แ้ี นะแกอนุชนรุน หลังในสิง่ ทีถ่ กู ทีค่ วร (หรืออยาง
นอยก็ไดรบั การคาดหวังวาจะชวยชีแ้ นะได) บนพืน้ ฐานของการเรียนรูแ ละ
การไดผานประสบการณมากอน
มีผูสูงอายุจำนวนไมนอยที่มีความ
รูค วามเชีย่ วชาญในสุนทรียศาสตรสาขาตางๆ อันเปนเอกลักษณของชาติ
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และได ถ  า ยทอดความรู  เ หล า นั ้ นให แ ก ค น
รุนหลัง ทำใหมีการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของ
ชนชาติ จนหลายทานไดรบั การยอมรับและยกยอง
ใหเปนศิลปนแหงชาติสาขาตางๆ นีต่ อ งถือวาเปน
บทบาทสำคัญของผูสูงอายุในฐานะเปนหวงโซ
แหงการสืบทอดทางวัฒนธรรม หรือเปน “ทุนทาง
วัฒนธรรม”
รู ป ธรรมอี ก อย า งหนึ ่ ง ของการเป น ทุ น ทาง
วัฒนธรรม จะเห็นไดจากผูส งู อายุทเ่ี ปนปราชญ
ชาวบาน ผูถ งึ พรอมดวยวัยวุฒแิ ละคุณวุฒิ ดำรง
ชีวติ เปนแบบอยาง เปนเหมือนขุมทรัพยของชุมชน
ทองถิน่ เปนทีเ่ คารพนับถือของคนทัว่ ไป ปราชญ
ชาวบานนัน้ มีอยูท ว่ั ไปในทุกทองถิน่
สวนมาก
มักจะอยูใ นวัยผูส งู อายุ หลายคนไดเขามามีสว น
รวมในกิจกรรมเครือขายวัฒนธรรมและมีบทบาท
สำคัญในการเปน “ผูใ ห” และมีสว นรวมใน
การจัดตั้งหรือเปนกรรมการในสภาวัฒนธรรม
จังหวัด อำเภอ และตำบล ซึง่ ในปจจุบนั มีอยูม าก
กวา 3,000 แหง มีศนู ยวฒ
ั นธรรม ประมาณ 250
แหง รวมถึงศูนยบรู ณาการวัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชนอีกกวา 100 แหง กระจายอยูท ว่ั ประเทศ ผู
สูงอายุมบี ทบาทสำคัญอยางยิง่ ในองคกรเหลานี้
ในฐานะเปนผูใ หความรู ความคิด ใหคำปรึกษา
และขวนขวายในกิจกรรมขององคกรชุมชน
มองในแงนี้ผูสูงอายุก็เปนคลังแหงภูมิปญญา
หรือเปน “ธนาคารสมอง” โดยแท ซึง่ คนรุน หลัง
สามารถจะขอคำปรึกษาและเรียนรูเพือ่ ใชประโยชน
หรือปรับปรุงตอยอดใหเหมาะสมสอดคลองกับ
ยุคสมัยของตนได
ดังนัน้ จึงเปนการสมควรอยางยิง่ ทีจ่ ะใหผสู งู อายุ
ไดมสี ว นรวมในกิจกรรมตางๆ ของสังคมใหมาก
ขึน้ เพราะนอกจากสังคมจะไดรบั ประโยชนแลว ผู
สูงอายุเองก็มสี ว นไดดว ยทีม่ โี อกาสใชเวลาวางให
เกิดประโยชน ทำใหสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตดี
เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู ทัง้ ในหมูผ สู งู อายุดว ย
กันเอง และกับคนรุน ใหม
การถายทอดภูมปิ ญ
 ญาและการสืบสานวัฒนธรรม
จากผูส งู อายุสอู นุชนรุน หลังนัน้
ไมมที ไ่ี หนจะ
เหมาะสมเทากับในครอบครัวและชุมชน ทัง้ นี้
เพราะผูส งู อายุอยูใ กลชดิ กับครอบครัวและชุมชน
มากทีส่ ดุ อีกประการหนึง่ การอบรมบมเพาะ
ในครอบครัวและชุมชนทำไดงายกวาในบริบท
ของสถาบันอืน่ ในวัฒนธรรมดัง้ เดิมของไทยนัน้
ความรูและแบบแผนการปฏิบัติที่ถูกตองตาม

ธนาคารสมอง
กอตั้งขึ้นโดยมติของคณะรัฐมนตรี ในป 2543 เพื่อสนองพระราชดำริ
ของสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2543 ที่ทรงมี
พระราชประสงคจะใหมีการรวมเอาผูที่เกษียณอายุ ซึ่งยังมีความสามารถเปรียบ
เสมือนธนาคารสมอง มารวมกันทำงานเพื่อสวนรวม ธนาคารสมองทำหนาทีเ่ ปน
ศูนยรวมผูท รงคุณวุฒทิ เ่ี กษียณอายุ เพือ่ สงเสริมการถายทอดความรูแ ละประสบการณ
อันดีงามจากผูอาวุโสสูคนรุนใหม ดำเนินการภายใตมูลนิธิพัฒนาไท โดยมีกลุม
ประสานงานและอำนวยการธนาคารสมอง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ทำหนาที่เปนฝายเลขานุการ
ธนาคารสมอง จัดทำทำเนียบผูทรงคุณวุฒิ จำแนกเปนรายสาขา
ตามความรูความสามารถ มีทั้งหมด 21 สาขา มีสมาชิก 2,629 คน (พ.ศ. 2548)
จากทุกจังหวัด สมาชิกของธนาคารสมองเรียกวา “วุฒิอาสาธนาคารสมอง” ซึ่งมี
บทบาททัง้ ในเชิงรับและเชิงรุก เชน ในดานการเปนทีป่ รึกษาและเปนวิทยากรบรรยาย
ตามที่ไดรับเชิญ สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากในระดับทองถิ่น เสริมสรางทุนทาง
สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนตน
ที่มา : ขอมูลจาก: http://brainbank.nesdb.go.th/ และจาก สถานการณผูสูงอายุไทย, 2547
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ครรลองวัฒนธรรม ตลอดจนคุณธรรมหลายอยาง
ไดรบั การถายทอดปลูกฝงในครอบครัว หรือไมก็
ในชุมชนเปนหลัก และผูท ท่ี ำหนาทีน่ ไ้ี ดดที ส่ี ดุ คือ
ผูส งู อายุรนุ ปู ยา ตา ยาย ซึง่ เปนทีเ่ คารพนับถือ
ของคนสวนใหญ
แตกน็ า เปนหวงวา สถาบันครอบครัวและชุมชนจะ
ทำหนาทีน่ ต้ี อ ไปไดอกี นานเทาไร เพราะทุกวันนี้
ทั้งสองสถาบันนี้ดูเหมือนจะออนแอลงมากแลว
ครอบครัวและชุมชนออนแอลงเพราะอิทธิพลของ
การศึกษาสมัยใหมที่ไมไดใหความสำคัญแก
การทำหนาทีข่ องสถาบันหลักทัง้ สองนีเ้ ทาทีค่ วร
ประกอบกับมีความคิดและคานิยมแบบใหมที่
ไหลบาเขามาผานทางสือ่ ตางๆ โดยทีค่ รอบครัว
และชุมชนเองก็ตง้ั รับไมถกู และทีท่ ำใหทง้ั สอง
สถาบันนีอ้ อ นแอลงไปอีกคือ การทีส่ มาชิกในวัย
แรงงานทั้งรุนใหญและรุนเล็กจำนวนมากขึ้น
เรือ่ ยๆ ยายออกไปหางานทำหรือไปอยูท อ่ี น่ื ทำ
ใหเกิดความหางเหินกันของคนสองรุน ทัง้ ในดาน
การติดตอและในทางความคิด ทำใหโอกาสที่
ครอบครัวและชุมชน ซึง่ เปนสถาบันหลักในสังคม
จะเป น พื ้ น ที ่ ใ นการถ า ยทอดภู ม ิ ป  ญ ญาและ
คุณธรรม จากผูส งู อายุสอู นุชนรุน ตอไปลดนอยลง
ภายใตสถานการณเชนนี้ ถาจะทำใหผสู งู อายุ
เปนพลังทางสังคมที่ยังประโยชนตอการพัฒนา
ไดอยางแทจริง ก็คงไมมีทางใดที่ดีกวาทำให
ครอบครัวและชุมชนเขมแข็งขึน้ เพือ่ ใหผสู งู อายุ
มีโอกาสอยูกับสมาชิกอื่นของครอบครัวและ
ชุมชน ไดถา ยทอดภูมปิ ญ
 ญาและเชือ่ มโยงหวงโซ
แหงวัฒนธรรมใหสบื ทอดตอไป การทีจ่ ะบรรลุ
จุดมุง หมายนีส้ งั คมอาจจะตองสรางกลไกใหมขน้ึ
มา พรอมกับปรับปรุงกลไกทีม่ อี ยูเ ดิมหลายอยาง
ใหเขมแข็งขึน้ ตัง้ แตในระดับครอบครัว ไปจนถึง
ระดับชุมชนและสังคม
ปจจุบัน มีความพยายามที่จะใหผูสูงอายุไดมี
สวนรวมในกิจกรรมสำคัญๆ ของชุมชนและสังคม
มากขึน้ ผูส งู อายุเองก็ตระหนักในเรือ่ งนีม้ านาน
ดั ง จะเห็ นได จ ากการก อ ตั ้ ง เป น ชมรมและ
สมาคมผูสูงอายุที่เกษียณอายุจากการทำงาน
แลว ของหนวยงานในระดับกระทรวง ทบวง กรม
ตางๆ เชน กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ ตลอดจนรัฐวิสาหกิจ
และภาคเอกชนบางสวน นอกจากนี้ยังมีกลุม
หรือชมรมที่ผูสูงอายุในชุมชนที่จัดตั้งกันขึ้นเอง
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หรือไดรบั การกระตุน และสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ เพือ่ สงเสริมการมีสว น
รวมในกิจกรรมทางสังคม สรางเสริมสุขภาพ และความสามัคคีในหมูผ สู งู
อายุกลุม หรือชมรมผูส งู อายุเหลานีม้ อี ยูจ ำนวนมากทัง้ ในชุมชนเมืองและชุมชน
ชนบท กิจกรรมทีท่ ำก็มหี ลากหลาย นับตัง้ แตสนั ทนาการ การออกกำลัง
กาย กิจกรรมทางศาสนา งานสังคม และกิจกรรมเสริมรายไดครอบครัว
เปนตน

สถานการณและแนวโนมการดูแลผูส งู อายุ
เพราะผูท อ่ี ยูใ นปจฉิมวัยมีความตองการและความจำเปนแตกตางจากคน
ในวัยหนุม สาว จึงมีความจำเปนทีส่ งั คมจะตองใหการดูแลและเกือ้ หนุนผูส งู
อายุอยางเหมาะสม ความตองการและความจำเปนเหลานี้ เปนผลมาจาก
การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของรางกาย ซึ่งยังผลใหสมรรถภาพของ
อวัยวะตางๆ เสือ่ มถอย เจ็บปวยงาย โดยเฉพาะการเจ็บปวยทีเ่ รือ้ รังยาวนาน
หรือในขัน้ รุนแรงอาจจะมีภาวะทุพพลภาพ ชวยเหลือตัวเองในการดำรงชีวติ
ประจำวันไมได ทัง้ หมดนีท้ ำใหผสู งู อายุตอ งการการดูแล หรือตองพึง่ พิงผู
อืน่ ในหลายดาน ซึง่ ไมไดจำกัดอยูเ ฉพาะในเรือ่ งของสุขภาพทางกายและ
ทางจิตเทานัน้ หากยังรวมถึงดานเศรษฐกิจและสังคมดวย
การนำเสนอตอไปนีจ้ ะกลาวถึงสถานการณและแนวโนมของบริการเกือ้ หนุน
สำหรับผูส งู อายุของประเทศไทย โดยจะชีใ้ หเห็นถึงสถานการณทเ่ี ปนอยูข อง
ความตองการและบริการเฉพาะในดานทีม่ คี วามสำคัญมากๆ ไดแกดา น
สุขภาพ การดูแลระยะยาวสำหรับผูส งู อายุทช่ี ว ยเหลือตัวเองไมได การเกือ้ หนุน
ทัง้ ในและนอกครอบครัว และการประกันความมัน่ คงทัง้ ทางสุขภาพและ
รายได

◌ สุขภาพผูส งู อายุ: โรคเปลีย่ น ความตองการเปลีย่ น
แมวาการพัฒนาดานสุขภาพอนามัยและการสาธารณสุขในชวงหลายสิบ
ปทผ่ี า นมา จะทำใหคนทุกวันนีเ้ ขาสูว ยั สูงอายุในสภาพทีย่ งั มีสขุ ภาพดีมาก
กวาคนในสมัยกอน แตถงึ กระนัน้ อัตราการเจ็บปวยในผูส งู อายุกส็ งู กวาใน
ประชากรวัยอืน่ นอกจากนี้ ผูส งู อายุยงั มีการเจ็บปวยดวยโรคเรือ้ รังหรือโรค
ประจำตัวมากกวาคนในกลุม อายุอน่ื อีกดวย ความหมายเชิงนโยบายของ
ความจริงขอนีก้ ค็ อื
ในประเทศทีเ่ ปนสังคมผูส งู อายุนน้ั อัตราการเจ็บปวย
และอัตราตายจะสูง นัน่ หมายความวาคาใชจา ยในการรักษาสุขภาพจะสูง
ตามไปดวย
ประสบการณ ข องประเทศญี ่ ป ุ  น และสิ ง คโปร เ ป น ตั ว อย า งที ่ ด ี ส ำหรั บ
ประเทศไทย ในสิงคโปร ป 2538 มีประชากรสูงอายุ (อายุ 65 ป ขึน้ ไป)
เพียงรอยละ 7 ของประชากรทัง้ ประเทศเทานัน้ แตคา ใชจา ยในการรักษา
พยาบาลผูส งู อายุแบบผูป ว ยในคิดเปนรอยละ 17 ของการรักษาประเภทนี้
ทัง้ หมด และคิดเปนรอยละ 19 ของคาใชจา ยในการรักษาแบบผูป ว ยนอก
สวนในญีป่ นุ ป 2545 ชาวญีป่ นุ ทีอ่ ายุ 65 ปขน้ึ ไป มีคา ใชจา ยการ
ดูแลสุขภาพตอหัว (per capita health expenditure) มากกวารอยละ
10 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศตอหัว (per capita
GDP) ในผูส งู อายุวยั 80 ปขน้ึ ไป สัดสวนของคาใชจา ยนีย้ ง่ิ สูงขึน้ ไปอีก
คือตัง้ แตรอ ยละ 25 ขึน้ ไป จนถึงมากกวารอยละ 30
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ในประเทศไทยขอมูลเรื่องเดียวกันนี้มีจำกัด
แตเนื่องจากการเจ็บปวยทั่วไปและอัตราการ
เจ็บปวยดวยโรคเรือ้ รัง หรือโรคประจำตัว มีอตั รา
สูงทีส่ ดุ ในกลุม ผูส งู อายุ ทำใหพออนุมานไดวา คา
ใชจายในการรักษาสุขภาพสำหรับผูสูงอายุ เมื่อ
เปรี ย บเที ย บกั บในวั ย อื ่ น น า จะมี ส ั ด ส ว นอยู 
ในระดับสูง แมวา จะไมเทากับในสิงคโปรและญีป่ นุ
ก็ตาม
การศึ ก ษาของนั ก เศรษฐศาสตร ภ ายใต ก าร
สนั บ สนุ น ของสถาบั น วิ จ ั ย ระบบสาธารณสุ ข
(สวรส.) ซึง่ เผยแพรเมือ่ ป 2542 ใหภาพประมาณ
การกวางๆ ของคาใชจา ยในการรักษาสุขภาพ
ผูสูงอายุที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดในระดับหนึ่ง
(แมวา ตัวเลขนีจ้ ะคอนขางเกาแลวก็ตาม) การ
คาดประมาณนีค้ รอบคลุมชวงเวลา 15 ป ระหวาง
พ.ศ. 2540-2554 โดยแบงคาใชจา ยออกเปน 2
สวนหลักๆ คือ สวนทีห่ นึง่ เปนคาใชจา ยของภาค
รัฐผานกระทรวงสาธารณสุข กับคาใชจา ยจาก
สำนักงบประมาณเปนคารักษาพยาบาลผูส งู อายุ
ทีเ่ ปนขาราชการบำนาญ สวนทีส่ อง เปนคาใชจา ย
ทีผ่ สู งู อายุทว่ั ไปจายเองจากรายไดของตน ในการ
คาดประมาณผูศึกษาใชอัตราคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลตอปของผูสูงอายุกลุมที่มีรายได
ต่ำสุดเปนเกณฑในการคำนวณ ขอคนพบทีน่ า
สนใจของการศึกษานีไ้ ดสรุปไวใน ตารางประมาณ
การคาใชจา ยในการรักษาสุขภาพผูส งู อายุ พ.ศ.
2540-2554

รอยละของประชากรที่เจ็บปวยหรือรูสึกไมสบาย
จำแนกกลุมอายุ

รอยละ

38.7

40
32.4
30

25.0

20

10.5

10
0

1
กวา

ต่ำ

ในประเทศทีเ่ ปนสังคมผูส งู อายุนน้ั รูปแบบของ
การเจ็บปวยมักมีลกั ษณะเฉพาะ ตางไปจากสังคม
ทีป่ ระชากรมีอายุเยาว (young-population
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รอยละของประชากรที่ปวยเปนโรคเรื้อรัง หรือโรคประจำตัว
จำแนกตามกลุมอายุ
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หลักประกันสุขภาพถวนหนา หรือโครงการ 30
บาท) แนนอนวา เมือ่ จำนวนผูส งู อายุมากขึน้
และเมือ่ ระบบสวัสดิการในเรือ่ งนีเ้ ปลีย่ นไป คาใช
จายก็จะเปลีย่ นไปดวย
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ที่มา : การสำรวจอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. 2548, สำนักงานสถิติแหงชาติ.

ประมาณการคาใชจายในการรักษาสุขภาพผูสูงอายุ
พ.ศ. 2540-2554
แหลงที่มาของรายจาย

พ.ศ.
2550

2554

สวนที่เพิ่มขึ้น
(เทา)

2540

2545

คาใชจายผานกระทรวงสาธารณสุข

2,325.2

4,446.0 6,432.4 8,307.7

3.6

คาใชจายเพื่อขาราชการบำนาญ
(ผานทางสำนักงบประมาณ)

1,762.1

4,232.0 9,352.2 12,278.9

7.0

ผูสูงอายุ (หรือญาติ)
ที่ไมใชขาราชการบำนาญ

10,253.6 11,852.4 13,279.6 14,963.1

1.5

รวมทั้งสิ้น

14,340.9 20,530.4 29,064.2 35,549.7

2.5

หมายเหตุ: ประมาณการนี้ทำเมื่อกอนที่จะมีโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา (โครงการ 30 บาท)
ที่มา: เรียบเรียงใหมจากขอมูลในรายงานของสุกัญญา นิธังกร และ นงนุช สุนทรชวกานต, 2542
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ผานทางระบาดวิทยา” (epidemiological transition) กลาวคือ ใน
ประเทศทีเ่ ปนสังคมผูส งู อายุนน้ั โรคติดตอและโรคอันเกิดจากโภชนาการ
บกพรองมีสดั สวนทีล่ ดลง ขณะทีโ่ รคเรือ้ รัง และโรคทีม่ สี าเหตุจากการ
เสือ่ มสภาพของอวัยวะ รวมทัง้ โรคสมองเสือ่ ม มีสดั สวนสูงขึน้ ตัวอยางของ
โรคและอาการทีพ่ บบอยในผูส งู อายุ เชน มะเร็ง โลหิตจาง ปอดอุดกัน้
เรือ้ รัง ไตวาย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ วัณโรค และ
ขอเสือ่ ม โรคหรืออาการเหลานีร้ กั ษาใหหายไดยาก หรือไมหายขาด ทำให
เสียคาใชจา ยในการรักษาสูง
ขอมูลจาก “การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทยโดยการ
ตรวจรางกายครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2546-2547” แสดงวา ผูส งู อายุทม่ี โี รคหรือมีอา
การขางตน อยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยาง มีอตั ราสูงมาก คือประมาณ
4 ใน 5 ในผูส งู อายุวยั ตน และประมาณ 9 ใน 10 ในผูส งู อายุวยั ปลาย โดย
ทีผ่ สู งู อายุเพศหญิงมีอตั ราการเจ็บปวยหรือมีอาการโรคเหลานีส้ งู กวาเพศ
ชาย นอกจากนีแ้ ลว ในกรณีทม่ี กี ารนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล (ผูป ว ยใน)
ผูสูงอายุก็มีอัตราการครองเตียงโดยเฉลี่ยยาวนานกวาคนที่อายุนอย
ทัง้ หมดนีห้ มายถึงคาใชจา ยในการรักษาพยาบาลสำหรับผูส งู อายุทส่ี งู กวา
ในกลุม อายุอน่ื ๆ ดวย

.................................
ในประเทศที่เปนสังคม
ผู  ส ู ง อายุ น ั ้ น อั ต ราการ
เจ็ บ ป ว ยและอั ต ราตาย
จะสูง นัน
่ หมายความวา
ค าใช จ  า ยในการรั ก ษา
สุขภาพจะสูงตามไปดวย
.................................

การเจ็บปวยในผูสูงอายุนั้นตองการบริการดานการแพทยและพยาบาล
ทีต่ า งจากคนในวัยอืน่ ดังนัน้ ในสังคมผูส งู อายุจงึ มีความจำเปนทีจ่ ะมี
บริการทางการแพทยและพยาบาลทีเ่ หมาะสม หลายประเทศทีเ่ ปนสังคม
ผูส งู อายุจดั บริการเชนนีส้ ำหรับผูส งู อายุเปนพิเศษ
ประเทศไทยเราก็ได
ตระหนักถึงความตองการนีม้ านานแลว โดยเริม่ เปดบริการ “คลินกิ ผูส งู อายุ”
ตัง้ แตป 2506 และกอนหนานัน้ หนึง่ ปมกี ารตัง้ โครงการสุขภาพผูส งู อายุและ
ชมรมผูส งู อายุแหงแรกขึน้ แตการดำเนน
ิ งานคลน
ิ กิ ผูส งู อายุทเ่ี ปนรูปธรรม
จรงิ ๆ ยังมีไมมากพอ และทีม่ อี ยูก ไ็ มชดั เจนวามีมาตรฐานอยูใ นระดับใด
คลินกิ เหลานีป้ จ จุบนั มีอยูใ นโรงพยาบาลใหญๆ เชน โรงพยาบาลศูนยและ
โรงพยาบาลทัว่ ไป เพิง่ จะมาเมือ่ ตนป 2548 นีเ้ อง ทีร่ ฐั มีนโยบาย “หนึง่
โรงพยาบาลชุมชน หนึง่ คลินกิ ผูส งู อายุ” เพือ่ ใหสอดคลองกับบทบัญญัติ
เรือ่ งสิทธิทจ่ี ะไดรบั การคุม ครองทางการแพทยและสาธารณสุข ในพระราช
บัญญัตผิ สู งู อายุ พ.ศ. 2546 บริการทีจ่ ดั ใหในคลินกิ ผูส งู อายุ อาจจะแตก
ตางกันไปตามศักยภาพของแตละโรงพยาบาล แตหลักๆ แลวมักจะมีหอ ง
ตรวจโรคสำหรับผูส งู อายุแยกจากคนไขกลุม อายุอน่ื ใหสทิ ธิคนไขสงู อายุไม
ตองคอยนาน และจัดทีน่ ง่ั รอรับบริการสำหรับผูส งู อายุแยกตางหาก
บริการดานสุขภาพที่โรงพยาบาลของรัฐจัดเปนพิเศษสำหรับผูสูงอายุมี
จำกัด ทีเ่ ห็นชัดเจนก็คอื คลินกิ ผูส งู อายุ โรงพยาบาลบางแหงอาจมีบริการ
เพือ่ ตอบสนองตอความตองการของชุมชนเปนการเฉพาะ ตามความคิด
ริเริม่ และศักยภาพของตน แตกย็ งั คงมีจำนวนจำกัด สวนหอผูป ว ยสูงอายุ
ทีใ่ หบริการดูแลระยะยาวเปนบริการทีย่ งั ไมแพรหลาย มีเฉพาะในโรงพยาบาล
บางแหงเทานัน้ ทัง้ นี้ อาจเนือ่ งจากโรงพยาบาลสวนใหญเนนการใหบริการ
ทีผ่ ปู ว ยอยูใ นโรงพยาบาลเปนระยะเวลาสัน้ ๆ แตการเจ็บปวยของผูส งู อายุ
มักเปนการเจ็บปวยเรือ้ รัง ตองการการดูแลระยะยาว บริการดูแลระยะยาว
ดานสุขภาพเทาทีม่ อี ยูเ ปนบริการทีจ่ ดั โดยภาคเอกชน ในรูปของ “โรงพยาบาล
ผูส งู อายุ” ซึง่ มีคา บริการสูง และเปนการยากทีผ่ สู งู อายุสว นใหญจะเขาถึงได
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โดยตรง และตอบสนองตอรูปแบบของการเจ็บ
ปวยทีเ่ ปลีย่ นไปดวย ปจจุบนั แพทยและพยาบาล
ที่ไดรับการฝกมาทางดานเวชศาสตรผูสูงอายุ
ของไทยยังมีนอ ยมาก สวนพยาบาลทีผ่ า นการ
ฝกอบรมสาขาการพยาบาลผูสูงอายุ จากสภา
การพยาบาลก็มีจำนวนนอยเชนกัน แตนั่นก็
ไมไดเปนอุปสรรคสำคัญ เพราะอายุรแพทยและ
แพทยผเู ชีย่ วชาญดานเวชศาสตรครอบครัว หรือ
เวชศาสตรฟน ฟู ก็สามารถทำหนาทีส่ นองความ
ตองการของผูสูงอายุสวนใหญไดอยางดีอยูแลว
พยาบาลก็เชนเดียวกัน แมสว นมากจะไมไดฝก
อบรมมาเปนผูเ ชีย่ วชาญในการดูแลผูส งู อายุโดย
เฉพาะ แตกส็ ามารถใหบริการตอบสนองความ
ตองการดานนีไ้ ดโดยไมมปี ญ
 หา
อยางไรก็ตาม เนือ่ งจากผูส งู อายุมกั มีความเจ็บ
ปวยพรอมกันหลายอยาง เวลาไปพบแพทยถา
เปนโรงพยาบาลใหญๆ อาจตองพบแพทยทเี ดียว
้ อยูก บั จำนวนโรคทีเ่ ปน ในกรณี
คุณลุงจำรัส สรอยเสริมทรัพย ชมรมผูส งู อายุ โรงพยาบาลชุมชน อำเภอเทพา หลายคน ขึน
เช
น
นั
น
้
ผู
ส

ง
ู
อายุ
อาจไดยามากินทีละมากๆ ถามี
จังหวัดสงขลา สีไวโอลินเพือ่ สรางความผอนคลายใหกบั ผูเ ขารับบริการทีโ่ รงพยาบาลให
กับผูเ ขารับบริการ (นพ. สุวฒ
ั น วิรยิ ะพงศสกุ จิ เอือ้ เฟอ ภาพ)
แพทยที่ไดรับการฝกอบรมเฉพาะทางดานโรคผู
สูงอายุมาบางจะชวยใหบริการแบบผสมผสาน
มากขึน้ และดีขน้ึ ดังนัน้ ในปจจุบนั การผลิตแพทย
และพยาบาลเฉพาะทางจริงๆ อาจจะมีความ
จำเปนในระดับหนึง่ เทานัน้ แตยงั ไมมากนัก

◌ การดูแลระยะยาว:
ยังตองพัฒนารูปแบบทีเ่ หมาะสม

รอยละภาวะทุพพลภาพของผูสูงอายุไทย
จำแนกตามเพศและอายุ พ.ศ. 2542
รอยละ
40

อีกดานหนึ่งของความตองการดานสุขภาพของ
ผูส งู อายุคอื การดูแลระยะยาว ผูส งู อายุทต่ี อ ง
การการดูแลระยะยาว คือ ผูท ช่ี ว ยตัวเองไดนอ ย
หรือชวยไมไดเลย เชน ผูส งู อายุทเ่ี จ็บปวยดวยโรค
เรือ้ รัง หรือมีภาวะทุพพลภาพ รวมถึงผูส งู อายุท่ี
ขาดคนดูแล เพราะไมมบี ตุ รหลาน หรือเพราะบุตร
หลานไมไดอยูด ว ย
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ชาย
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80 ปขึ้นไป

กลุมอายุ

หญิง

ที่มา : ขอมูลปรับจาก UNFPA Country Technical Service Team for East
and South-East Asia, 2006

ภาวะทุพพลภาพในผูสูงอายุนั้นมีอัตราสูงกวา
ในกลุม อายุอน่ื อยูแ ลว ยิง่ อายุมากขึน้ ภาวะ
ทุพพลภาพก็ยง่ิ สูงขึน้ ตามไปดวย เชน ผูห ญิงในวัย
สูงอายุตอนตน (อายุ 60-69 ป) มีภาวะทุพพล
ภาพประมาณรอยละ 15 แตในวัยสูงอายุตอน
ปลาย (อายุ 80 ปขน้ึ ไป) มีถงึ รอยละ 36 ผูช าย
ในวัยสูงอายุตอนตนก็มอี ตั ราไมตา งจากผูส งู อายุ
หญิงในวัยเดียวกัน แตในวัยสูงอายุตอนปลาย
มีประมาณรอยละ 28
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มองไปในอนาคตอีกประมาณ 10 ปขา งหนา จำนวนผูส งู อายุทม่ี ภี าวะ
ทุพพลภาพยิง่ จะสูงขึน้ ไปอีก จากการศึกษาเรือ่ ง “ปญหาสุขภาพของผูส งู
อายุไทย” โดย ศาสตราจารยนายแพทยสทุ ธิชยั จิตะพันธกลุ และคณะ
ซึง่ ไดรบั การสนับสนุนจากสถาบันวิจยั ระบบสุขภาพ และเผยแพรเมือ่ พ.ศ.
2542 พบวา ในป 2558 ประเทศไทยจะมีผสู งู อายุทม่ี ภี าวะทุพพลภาพรวม
1,648,685 คน หรือประมาณรอยละ 18 ของประชากรสูงอายุทง้ั หมด 9
ลานเศษ ในปนน้ั ในจำนวนนีจ้ ะเปนผูท อ่ี อกจากบานไปไหนมาไหนตาม
ลำพังไมได 412,910 คน นอนติดเตียงเคลือ่ นไหวไมได 78,622 คน และ
ตองพึง่ คนอืน่ ในการทำกิจวัตรสวนตัว 602,316 คน
คำถามหลักๆ ในการใหบริการดูแลระยะยาวแกผสู งู อายุกค็ อื ใครจะเปนผู
ใหการดูแลผูส งู อายุทช่ี ว ยตัวเองไมไดเหลานี้ และจะใหการดูแลทีไ่ หน?
ตามธรรมเนียมและบรรทัดฐานทีป่ ฏิบตั สิ บื มาของสังคมไทย การดูแลผูส งู
อายุเปนหนาทีแ่ ละความรับผดิ ชอบของบุตรหลาน และทำกันในครอบครัว
ซึง่ ถอื วาเปนทีท่ เ่ี หมาะสมทีส่ ดุ สังคมใหคณ
ุ คาการปฏิบตั เิ ชนนีว้ า เปนการ
ตอบแทนพระคุณผูส งู อายุ ทีส่ อดคลองกับหลักคำสอนทางศาสนา คือเรือ่ ง
ความกตัญูกตเวที อยางไรก็ตาม แมเรือ่ งนีจ้ ะยังเปนบรรทัดฐานทีม่ คี ณ
ุ คา
สูงในอุดมคติของสังคมไทยปจจุบนั แตในทางปฏิบตั แิ ลวการใหการดูแล
ผูส งู อายุในครอบครัวกำลังเปนงานทีท่ า ทายขึน้ เรือ่ ยๆ เพราะเหตุผลอยาง
นอยก็ 2 ประการตอไปนี้ คือ
หนึง่ ครอบครัวจำนวนมากขาดคนทีจ่ ะใหการดูแลไดตอ เนือ่ ง เพราะคนที่
พอจะดูแลไดกม็ คี วามจำเปนตองทำงานนอกบาน เพือ่ หารายไดมาจุนเจือ
ครอบครัว หรือออกจากครอบครัวไปทำมาหากินทีอ่ น่ื ทิง้ ใหผสู งู อายุอยูก นั
ตามลำพังสองคน หรืออยูก บั หลานวัยเด็ก ซึง่ นอกจากชวยเหลือผูส งู อายุไม
คอยไดแลวยังเปนภาระแกผสู งู อายุอกี ดวย ยิง่ ไปกวานัน้ มีผสู งู อายุอกี
จำนวนหนึง่ ทีถ่ กู ทอดทิง้ ใหอยูค นเดียว ไมมคี นดูแล

.................................
การดูแลผูส งู อายุ ในบรบิ ท
ของครอบครัว กำลังเปน
ปญหาทีท่ า ทายมากขึน
้
.................................

นักวิชาการบางทานวิเคราะหวา ตามธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นสังคมตะวันออก
รวมทัง้ สังคมไทย แตไหนแตไรมา ผูท ใ่ี หการดูแลผูส งู อายุและเด็กทีช่ ว ย
ตัวเองไมไดนน
้ั สวนใหญแลวคอื ผูห ญงิ เพราะในสมัยกอนผูห ญิงไมคอ ยได
ออกไปทำงานนอกบาน หรือมิฉะนัน้ ก็ถกู “มอบหมาย” ใหทำงานประเภทนี้
(แมจะไมคอ ยเปนธรรมนักก็ตาม) มาในสมัยปจจุบนั ทีผ่ หู ญิงตองออกไป
ทำงานนอกบานมากขึน้ ขณะทีผ่ ชู ายก็ยงั ไมไดปรับบทบาทของตนมากนัก
และสังคมก็ยงั ไมมกี ลไกทีเ่ ขามาทำหนาทีน่ ไ้ี ดอยางเหมาะสมและเพียงพอ
ทำใหการดูแลผูส งู อายุและเด็กในครอบครัว จึงเปนปญหาทีท่ า ทายมากขึน้
และสังคมไทยกำลังประสบกับปญหานีม้ ากขึน้ เรือ่ ยๆ
สอง ผูส งู อายุทต่ี อ งพึง่ พิงคนอืน่ นัน้ มักมีปญ
 หาดานสุขภาพทีต่ อ งไดรบั การ
ดูแลโดยผูท ม่ี คี วามรูแ ละผานการฝกฝนมาโดยเฉพาะ เชนการเจ็บปวยเรือ้ รัง
ภาวะทุพพลภาพ ปญหาสุขภาพจิต และโรคสมองเสือ่ ม เปนตน การให
การดูแลในครอบครัวแมวาจะมีขอดีมากในดานความอบอุนทางจิต
ใจ ทัง้ ของผูส งู อายุเองและสมาชกิ ผูใ หการดูแล แตกม็ จี ดุ ออนตรงทีม่ กั
ขาดบุคลากรทีม่ คี วามรู มีประสบการณ และในหลายกรณีขาดอุปกรณ
ทีจ่ ำเปนสำหรับการดูแลดวย
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เมือ่ เปนเชนนี้ สำหรับผูส งู อายุทช่ี ว ยตัวเองไมไดจำนวนหนึง่ คงจำเปนตอง
ไดรบั การดูแลนอกบริบทของครอบครัว อาจจะเปนการดูแลในชุมชนหรือใน
สถาบัน ภายใตการจัดการทีเ่ หมาะสม

จำนวนสถานบริการ
ผูสูงอายุประเภทตางๆ
ประเภทสถานบริการ

นีค่ อื ประเด็นทีท่ า ทายในสังคมไทยปจจุบนั เพราะเปนทีแ่ นนอนวา ในอนาคต
อันใกลนค้ี วามตองการการดูแลระยะยาวจะมากขึน้ เนือ่ งจากจำนวนผูส งู
อายุที่ชวยตัวเองไมไดเพราะเจ็บปวยหรือทุพพลภาพจะมีมากขึ้น ภายใต
สถานการณทค่ี วามกดดันเพิม่ ขึน้ เชนนี้ ประเทศไทยจะสามารถดำเนินการ
ใหมสี ถาบันทีใ่ หการดูแลผูส งู อายุไดเพียงพอหรือไม และจะสามารถผลิต
กำลังคนทีจ่ ะรองรับความตองการการดูแลระยะยาวทีเ่ พิม่ ขึน้ ไดหรือไม

1. ดำเนินการโดยภาครัฐ

คำตอบทีช่ ดั เจนยังไมมใี นวันนี้ แตเนือ่ งจากเริม่ มีการมองเห็นความตอง
การและปญหาในดานนีม้ าไมนอ ยกวา 10 ปแลว โดยเฉพาะในสังคมเมือง
เชน กรุงเทพมหานคร ดังนัน้ จึงเริม่ มีการใหบริการดูแลผูส งู อายุรปู แบบ
ใหม ซึง่ แปลกไปจากการดูแลโดยครอบครัวทีเ่ คยปฏิบตั มิ าในอดีต เริม่ แรก
เปนบริการในรูปของการจัดใหมี ผูช ว ย ในการดำรงชีวติ ประจำวันสำหรับ
ผูส งู อายุทช่ี ว ยเหลือตัวเองไดนอ ย หรือชวยตัวเองไมไดเลย และสมาชิกใน
ครอบครัวก็ไมสามารถใหการดูแลได รูปแบบของบริการโดยมากเปนการ
วาจางผูช ว ยจากศูนยดแู ลตางๆ ใหเขามาดูแลผูส งู อายุ ปจจุบนั บริการเชน
นีม้ หี ลายรูปแบบ ตามความตองการของสังคม เชน บริการทีจ่ ดั ใหในบาน
ในโรงพยาบาลผูส งู อายุ หรือในสถานพยาบาลผูส งู อายุ (nursing home)
เปนตน สถานบริการเหลานีบ้ างแหงรับผูส งู อายุเขามาอยูป ระจำ ใหการ
ดูแลทัง้ ในดานการดำรงชีวติ ขัน้ พืน้ ฐาน และการดูแลดานสุขภาพ นอกจาก
นีย้ งั มีการใหบริการในรูปแบบอืน่ อีก ทีด่ ำเนินการโดยภาครัฐและเอกชน
เชน สถานสงเคราะหผสู งู อายุ ศูนยบริการผูส งู อายุในชุมชน และศูนย
บริการทางสังคม เปนตน
แตบริการเหลานีย้ งั จำกัดอยูเ ฉพาะในเขตเมืองเปนหลัก และสวนมากเปน
บริการทีจ่ ดั โดยภาคเอกชนทีห่ วังผลกำไร ทำใหการเขาถึงบริการเปนไปได
อยางจำกัด สวนบริการทีจ่ ดั ในชนบทเพือ่ ประโยชนของผูส งู อายุสว นใหญนน้ั
ยิง่ มีจำกัดมาก และโดยมากยังอยูใ นขัน้ ทดลองเพือ่ หารูปแบบทีเ่ หมาะสม

จำนวน

คลินิกเฉพาะผูสูงอายุ

808

ในโรงพยาบาลศูนย

25

ในโรงพยาบาลชุมชน

716

ในโรงพยาบาลทั่วไป

67

ศูนยบริการทางสังคมแกผูสูงอายุ

7

สถานสงเคราะห (บานพักคนชรา) หรือ
ศูนยพัฒนาการสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

20

2. ดำเนินงานโดยภาคเอกชน
สถานสงเคราะห (บานพักคนชรา)

18

สถานพยาบาล

54

สถานดูแลและพักฟนผูสูงอายุ

12

มูลนิธิ

598

สมาคม

57

อื่นๆ

28

3. ดำเนินงานโดยชุมชน
ศูนยบริการผูสูงอายุในวัดโดยชุมชน

200

ที่มา : http://oppo.opp.go.th/

การฝกบุคลากรสำหรับการดูแลผูส งู อายุระยะยาวก็เริม่ มีมากวา 10 ป
แลวเชนกัน แตจำนวนสถานฝกอบรมและจำนวนผูท ไ่ี ดรบั การฝกอบรม
ประเภทนี้ ยังหาตัวเลขสมบูรณทเ่ี ปนปจจุบนั ไดยาก เพราะเชือ่ วาสถานที่
ใหการฝกอบรมดานนีม้ ที ง้ั ทีจ่ ดทะเบียนถูกตอง และทีไ่ มไดจดทะเบียน
ตัวเลขสะสมเมือ่ ป 2548 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
(สช.) กระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ มีหนาทีด่ แู ลสถานฝกอบรมประเภทนีโ้ ดย
ตรง ระบุวา มีจำนวนโรงเรียนทัง้ หมด 98 แหง อยูใ นกรุงเทพฯ 36 แหง
และในภูมภิ าค 62 แหง มีครูผสู อน 587 คน และนักเรียน 6,552 คน
โรงเรียนเหลานีห้ ลายแหงฝกทัง้ ผูใ หการดูแลผูส งู อายุและผูใ หการดูแลเด็ก
เล็กไปพรอมกัน ในฐานะทีเ่ ปนสถานศึกษา โรงเรียนเหลานีจ้ ะตองจด
ทะเบียนตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาเอกชน แตเชือ่ วาคงมีอกี จำนวนหนึง่
ทีไ่ มไดจดทะเบียนใหถกู ตอง ดานหลักสูตรนัน้ กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับ
กระทรวงสาธารณสุขและสภาการพยาบาล เปนผูก ำหนด
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นักวิชาการของสำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข คาดประมาณความตองการผูด แู ลผูส งู อายุทไ่ี ดรบั การฝกอบรม
สำหรับอนาคตในอีก 20 ปขา งหนา (นับจากป 2538) พบวา จะมี
ความตองการผูด แู ลผูส งู อายุระหวาง 41,275 - 64,798 คน โดยเปน
ผูด แู ลผูส งู อายุทบ่ี า น (นอกสถาบัน) ประมาณ 21,303 - 42,607 คน
คูสมรส
และผูด แู ลในสถาบันประมาณ 19,972 - 22,191 คน คณะผูศ กึ ษาเสนอวา
15.9%
รัฐควรจะหาทางสนับสนุนใหมีการดูแลผูสูงอายุที่ชวยตนเองไมไดภายใน
อยูคนเดียว
ครอบครัว หรือในชุมชนใหมากทีส่ ดุ

ผูสูงอายุอยูกับใคร
คูสมรส บุตร
และญาติ
72.6%

6.3%

◌ การเกอ้ื หนุนในครอบครัว: แนวโนมแผวลง
ในอุดมคติของครอบครัวไทย การดูแลเกือ้ หนุนพอแมทแ่ี กชราเปนหนาที่
ของบุตรหลาน หนาทีอ่ นั นีถ้ กู ทำใหเปน “ภารกจิ อันศักดส์ิ ทิ ธ”์ิ ดวยคำ
สอนและความเชือ่ ทางศาสนา เชน เรือ่ งความกตัญูกตเวที บาปบุญ
และเรือ่ งนรกสวรรค โดยมีบรรทัดฐานทางสังคมทำหนาทีค่ อยกำกับ ใน
สังคมไทยปจจุบนั นี้ ผูส งู อายุสว นใหญ (เกือบ 3 ใน 4) อาศัยอยูใ นครัวเรือน
ทีม่ คี สู มรส บุตร และญาติใกลชดิ คนใดคนหนึง่ อยูด ว ย ผูส งู อายุทอ่ี ยู
กันตามลำพังสองคนตายาย อยูค นเดียว หรืออยูใ นลักษณะอืน่ เชน อยู
ในสถานสงเคราะหคนชรา และในวัด เปนตน รวมกันแลวมีมากกวา 1 ใน
4 เล็กนอย เทานัน้

อื่นๆ
5.2%
ที่มา : รายงานการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย พ.ศ.2545.
สำนักงานสถิติแหงชาติ.

ผูส งู อายุกลุม ทีไ่ มไดอยูก บั ครอบครัวนีน้ บั วาเปนสวนนอย แตกเ็ ปนสวนนอย
ทีส่ ำคัญพอทีจ่ ะแสดงใหเห็นวา ครอบครัวไทยไดเปลีย่ นแปลงไปแลวอยางไร
และอะไรคื อ ป ญ หาและความต อ งการของผู  ส ู ง อายุ ท ี ่ ร ออยู  ข  า งหน า
ทีน่ า สนใจก็คอื สภาพการอยูอ าศัยเชนนีค้ ลายกันทัง้ ในเมืองและในชนบท
และมีแนวโนมวาลักษณะการอยูอาศัยแบบไมเปนครอบครัวที่สมบูรณ
เชนนีจ้ ะเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ แมจะไมเพิม่ ขึน้ รวดเร็ว แตกค็ าดวาจะเพิม่ ขึน้ ตอไป
นี่เปนผลพวงของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคปจจุบัน
ซึง่ ทำใหสมาชิกครอบครัวกระจัดกระจายกันไปตามแหลงทีม่ งี านทำ หรือมี
โอกาสทีด่ ขี น้ึ ในชีวติ
ลักษณะการอยูอ าศัยเปนเครือ่ งบงชีไ้ ดในระดับหนึง่ วา ใครคือผูท ใ่ี หการดู
แลเกือ้ หนุนแกผสู งู อายุ ถาพิจารณาจากคนทีผ่ สู งู อายุอยูร ว มในครัวเรือน
เดียวกันจะเห็นวา บุตร ทัง้ ทีย่ งั โสดและทีส่ มรสแลว มีสดั สวนมากทีส่ ดุ รอง
ลงไปจากนัน้ เปนคูส มรส ญาติ และคนอืน่ ๆ ตามลำดับ บุคคลเหลานีเ้ อง
คือผูใ หการเกือ้ หนุนหลักแกผสู งู อายุในบริบทของครอบครัว การเกือ้ หนุน
ทีไ่ ดรบั นัน้ สวนใหญทส่ี ดุ เปนเรือ่ งการเงิน อาหาร เสือ้ ผา ของใช และการ
ดูแลในชีวติ ประจำวัน รายงานการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย
พ.ศ. 2545 ระบุวา สัดสวนผูท ไ่ี ดรบั การเกือ้ หนุนในเรือ่ งทีก่ ลาวมานีม้ ตี ง้ั แต
รอยละ 56 จนถึงรอยละ 82 ตามความจำเปนของแตละคน
แตการอยูใ นครัวเรือนเดียวกันกับสมาชิกอืน่ ๆ นัน้ ใชวา ผูส งู อายุจะเปน
ผูร บั การเกือ้ หนุนแตฝา ยเดียว ความจริงการเกือ้ หนุนนัน้ ในหลายกรณี
เปนการเกือ้ หนุนกันทัง้ สองฝาย คือ ฝายผูส งู อายุไดรบั การเกือ้ หนุน และ
ในเวลาเดียวกันก็เปนผูใหการเกื้อหนุนแกสมาชิกอื่นในครัวเรือนดวย
ถอยทีถอ ยพึง่ พาอาศัยกัน ขอนีช้ ดั เจน โดยเฉพาะในกรณีทผ่ี สู งู อายุยงั มี
สุขภาพแข็งแรงพอทีจ่ ะทำงานอยางใดอยางหนึง่ ได ถาไมทำงานทีเ่ ปนการผลิต
หรือการหารายไดมาจุนเจือครอบครัวอยางเปนล่ำเปนสัน ชนิดทีถ่ อื ไดวา
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เปนหลักสำคัญในดานเศรษฐกิจของครัวเรือน ผูส งู อายุกท็ ำงานเล็กๆ นอยๆ
ในบานได อยางนอยทีส่ ดุ ก็ชว ยเฝาบาน ดูแลบาน หรือมิฉะนัน้ ก็ชว ยเลีย้ ง
หลาน ซึง่ ก็เปนงานทีส่ ำคัญมาก เพราะไมเพียงแตเปนการสรางความรัก
ความผูกพันตอกันระหวางสมาชิกตางรุน ของครัวเรือนเทานัน้ แตยงั ทำให
สมาชิกวัยแรงงานสามารถเอาเวลาของตนไปทำงานอยางอืน่ ไดเต็มที่ ทุก
วั น นี ้ ค รอบครั ว ยั ง เป น แหล งให ค วามเกื ้ อ หนุ น ที ่ ส ำคั ญ แก ผ ู  ส ู ง อายุ
สวนใหญ โดยเฉพาะในเรือ่ งปจจัยทีจ่ ำเปนสำหรับการดำรงชีพ เชน อาหาร
เสือ้ ผา เงิน ฯลฯ การไดอยูใ นครัวเรือนเดียวกับสมาชิกอืน่ เปนปจจัยสำคัญ
ทีน่ ำไปสูก ารไดรบั (และการไดเปนผูใ ห) การเกือ้ หนุน แมวา เราจะไม
สามารถวิเคราะหถงึ คุณภาพและความพอเพียงของการเกือ้ หนุน ทีผ่ สู งู อายุ
ไดรบั ในบริบทของครอบครัว แตกพ็ อกลาวไดวา การไดอยูร ว มและไดแลก
เปลีย่ นการเกือ้ หนุนกับสมาชิกอืน่ ในครอบครัวนัน้ เปนสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ คาทาง
จิตใจอยางยิง่ ในปจฉิมวัย
กระนัน้ ก็ตาม เนือ่ งจากมีแนวโนมทีช่ ดั เจนขึน้ เรือ่ ยๆ วาครอบครัวไทย
กำลังเปลีย่ นไปในทิศทางทีจ่ ะทำใหสถาบันครอบครัวออนแอลง การเปลีย่ น
แปลงนีจ้ ะมีผลทำใหการอยูร ว มกันและการเกือ้ หนุนกันของสมาชิกในครอบ
ครัวเปลีย่ นไป ดังนัน้ การเกือ้ หนุนทีผ่ สู งู อายุจะไดรบั จากครอบครัวก็จะ
เปลีย่ นไปดวย ความจริงการเปลีย่ นแปลงในทิศทางดังกลาวนีไ้ ดปรากฏขึน้
แลวในสังคมไทย และในอนาคตทีไ่ มไกลนักความเปลีย่ นแปลงนีก้ ค็ งจะ
ชัดเจนมากขึน้
การเกือ้ หนุนผูส งู อายุในบริบทของครอบครัวจะเปลีย่ นไป
มากนอยเพียงใด ขึน้ อยูก บั ความเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมวา
จะแรงและเร็วเพียงใด และขึน้ อยูก บั การปรับตัวภายในสังคมไทยวาจะตัง้ รับ
กระแสความเปลีย่ นแปลงทันหรือไม
บทเรียนจากประเทศญีป่ นุ ซึง่ เปนสังคมอุตสาหกรรม และประสบกับการมี
ประชากรสูงอายุเพิม่ ขึน้ รวดเร็วมากอนไทย ชีใ้ หเห็นวาในชวงเวลาไมนอ ย
กวา 20 ปทผ่ี า นมานี้ บทบาทของครอบครัวในเรือ่ งการดูแลผูส งู อายุลดลง
ในแทบทุกดาน โดยเฉพาะในเรือ่ งการดูแลระยะยาวและการเกือ้ หนุนดาน
การดำรงชีวติ การดูแลผูส งู อายุในญีป่ นุ คอยๆ เคลือ่ นออกจากครอบครัว ไป
เป น ความรั บ ผิ ด ชอบของสถาบั น และองค ก รนอกครอบครั ว มากขึ ้ น
มานานพอสมควรแลวเพราะเหตุนน้ั การออมและการประกันตนในลักษณะ
ตางๆ ของบุคคลจึงมีบทบาทสำคัญมากขึน้
การเปลีย่ นแปลงในทิศทางดังกลาวนีเ้ ห็นไดชดั แมกระทัง่ ในระดับคานิยม
และทัศนคติของคนญีป่ นุ จึงเปนเรือ่ งทีน่ า สนใจวา ในสังคมทีส่ ถาบันครอบ
ครัวมีความเขมแข็งมากสังคมหนึง่ อยางเชนญีป่ นุ นัน้ บัดนีม้ ขี อ มูลจากการ
สำรวจตอเนือ่ งกันมาหลายรอบ ในชวงเวลากวา 20 ปทผ่ี า นมา แสดงให
เห็นวามีคนรุน ใหมจำนวนมากขึน้ เรือ่ ยๆ ทีเ่ ห็นวา การดำรงไวซง่ึ ธรรมเนียม
ปฏิบตั อิ นั ดีงามในอดีต เชน การดูแลเกือ้ หนุนผูส งู อายุในครอบครัว และ
การบูชาวิญญาณบรรพบุรษุ ไมใชสง่ิ ทีม่ คี วามสำคัญสำหรับตัวเขามากนัก
สวนผูท ก่ี ำลังจะเขาสูว ยั สูงอายุทค่ี าดหวังวาจะไดพง่ึ พิงบุตรในยามแกชราก็มี
นอยลง พวกเขาหวังพึง่ การออมของตัวเองมากกวา แนนอนวา การเปลีย่ น
แปลงในทิศทางนีค้ งไดซมึ ลึกลงไปถึงระดับความคิด อันเปนฐานสำคัญของ
พฤติกรรมเกีย่ วกับครอบครัวของคนญีป่ นุ แลว
การเปลีย่ นแปลงในระดับทีว่ า นีอ้ าจจะยังไมเห็นชัดในสังคมไทยในวันนี้ แต
อีกไมนานเราอาจจะไดเห็นภาพนัน้ เหมอื นทีเ่ กดิ ขึน้ มาแลวในญีป่ น ุ ก็ได

รอยละของผูสูงอายุ จำแนกตามประเภท
การเกื้อหนุนที่ใหแกสมาชิกใน
ครัวเรือน พ.ศ. 2545
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

การเกือหนุนสิ่งที่ให

รอยละ

ดูแลภายในบาน

29.5

เงิน

26.9

เลี้ยงหลาน

26.4

หาอาหาร, เตรียมอาหาร

26.2

อาชีพ

3.0

ที่มา : รายงานการสำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย
พ.ศ. 2545, สำนักงานสถิถแหงชาติ

.....................................
การเกอ้ื หนุนผูส งู อายุในบรบิ ท
ของครอบครัวจะเปลี่ยนไป
มากนอยเพียงใด ขึน
้ อยูก บั
ความเปลี ่ ย นแปลงทาง
เศรษฐก ิ จ และสั ง คมว า จะ
แรงและเร็วเพียงใด และขึน
้
อยูก บั การปรับตัวภายในสังคม
ไทยวาจะตั้งรับกระแสความ
เปลีย่ นแปลงทันหรอื ไม
....................................
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◌ การเกอ้ื หนุนนอกครอบครัว: ชุมชนคอื ความหวัง
เพราะบทบาทของครอบครัวในการดูแลผูส งู อายุเริม่ ออนแอลง หรือไมอยูใ น
สภาพทีจ่ ะทำหนาทีไ่ ดอยางดีเทาทีค่ วร จึงทำใหการเกือ้ หนุนผูส งู อายุโดย
สถาบันอืน่ นอกบริบทของครอบครัว กลายเปนรูปแบบทีจ่ ำเปนขึน้ มา และ
จะจำเปนมากขึน้ ตอไปในอนาคต พรอมกับการเพิม่ ขึน้ ของประชากรสูงอายุ
ในทศวรรษขางหนานี้
ในอดีต การเกือ้ หนุนผูส งู อายุนอกบริบทของครอบครัวในสังคมไทย ไม
คอยมีความจำเปน เพราะคนสวนมากอยูอ าศัยรวมกันเปนครอบครัวใหญ
ทำใหการดูแลผูส งู อายุไมเปนภาระทีห่ นักเกินไป อีกทัง้ ในสมัยกอนคน
สวนใหญมอี ายุไมคอ ยยืน และรูปแบบของการเจ็บปวยไมไดทำใหมผี สู งู
อายุทอ่ี ยูใ นสภาพตองพึง่ พิงผูอ น่ื มากนัก ผูส งู อายุทย่ี ากไรไมมที ท่ี ำกินหรือ
ไมมบี ตุ รหลานเลีย้ งดู ก็มกั ไดรบั การดูแลจากญาติ หรือจากชุมชน ทำให
พออยูไ ด หรือมิฉะนัน้ ก็มสี ถาบันศาสนา อยางเชนวัด เปนทีพ่ ง่ึ สุดทาย
ใหความอนุเคราะห ใหขา วกิน ใหทพ่ี กั และใหความสงบทัง้ กายและใจใน
บัน้ ปลายของชีวติ ได ผูส งู อายุทย่ี ากไรขาดทีพ่ ง่ึ ในสมัยกอนจึงมักจะบวชเปน
พระหรือเปนแมชี ทำใหปญ
 หาทีค่ วรจะมีถกู ดูดซับออกไปดวยระบบทุนทาง
สังคมทีม่ อี ยู
การเกือ้ หนุนนอกชุมชนสำหรับผูส งู อายุเทาทีม่ มี าตัง้ แตอดีต มักจะอยูใน

รูปของการสงเคราะห
ซึง่ รัฐหรือองคกรเอกชนบางแหงเปนผูด ำเนินการ
แมในปจจุบนั การเกือ้ หนุนเชนนีก้ ย็ งั เปนรูปแบบทีร่ จู กั กันดีอยู เชน สถาน
สงเคราะหคนชรา เปนตน บริการแบบการสงเคราะหนเ้ี ริม่ มีครัง้ แรกตัง้ แต
พ.ศ. 2496 เมือ่ มีการจัดตัง้ สถานสงเคราะหคนชราบานบางแค ภายใตการ
ดำเนินงานของกรมประชาสงเคราะห และตอมาก็จดั ตัง้ สถานสงเคราะหขน้ึ
ในทุกภาคของประเทศ รวม 20 แหง ปจจุบนั ทัง้ หมดอยูภ ายใตการดูแลของ
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย รับผูส งู อายุทท่ี กุ ขยากขาดผูอ ปุ การะเขาอยูป ระจำ ซึง่ แบงเปน
2 ประเภท คือ ประเภททีไ่ มตอ งเสียคาใชจา ยและประเภททีเ่ สียคาใชจา ย
ปจจุบนั มีผสู งู อายุทอ่ี ยูใ นสถานสงเคราะหของรัฐทัง้ หมดประมาณ 2,500 คน
สถานสงเคราะหคนชรามีขอ ดี คือ ชวยบรรเทาความเดือดรอนของผูส งู อายุ
ทีอ่ ยูใ นสถานะยากลำบากได แตเนือ่ งจากมีขอ จำกัดดานงบประมาณและ
บุคลากร ทำใหรบั ผูส งู อายุไดจำนวนนอยกวาทีม่ ผี แู สดงความจำนง จุดออน
สำคัญประการหนึง่ ของสถานสงเคราะหคอื ผูส งู อายุถกู แยกออกจากครอบ
ครัวและชุมชน ทำใหมติ ทิ างดานจิตใจและสังคมทีส่ ำคัญขาดหายไป
มาในระยะหลังนี้ รัฐมีแนวคิดทีจ่ ะลดการเกือ้ หนุนผูส งู อายุแบบใหการสงเคราะห
และใหการเกือ้ หนุนเปนงานทีอ่ ยูภ ายใตการจัดการขององคกรปกครองสวน
ทองถิน่ และชุมชนใหมากทีส่ ดุ ทัง้ นีเ้ พราะเชือ่ วาทองถิน่ และชุมชนอยูใ กล
ชิดผูส งู อายุมากทีส่ ดุ ยอมรูแ ละเขาใจสภาพปญหา ตลอดจนความตองการ
ของผูส งู อายุไดดี ดวยแนวคิดนีก้ ระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย จึงถายโอนภารกิจของสถานสงเคราะหคนชราและศูนยบริการ
ทางสังคมผูส งู อายุทไ่ี ดรบั โอนมาจากกรมประชาสงเคราะหกอ นหนานี้ ใหแก
องคการบริหารสวนจังหวัด หรือองคการบริหารสวนตำบล ทีม่ คี วามพรอม
ตัง้ แตป 2546 ดานกระทรวงมหาดไทยก็สง เสริมใหมกี ารจัดตัง้ ศูนยบริการ
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ผูส งู อายุในวัดโดยชุมชนขึน้ ทัง้ หมดนีเ้ ปนเพียงตัวอยางของความพยายามที่
จะใหชมุ ชนเขามามีบทบาทมากขึน้ ในกิจการเกีย่ วกับผูส งู อายุ
แนวคิดที่จะใหชุมชนมีบทบาทในกิจกรรมสำหรับเกื้อหนุนผูสูงอายุนั้น
มีทง้ั ขอดีและขอจำกัด และขณะเดียวกันก็มสี ง่ิ ทีท่ า ทายหลายอยางในการ
ขับเคลือ่ นแนวคิดนีไ้ ปสูก ารปฏิบตั ิ
ขอดีนน้ั คือ ถาประสบความสำเร็จจะทำใหผสู งู อายุไดอยูก บั ชุมชนและครอบครัว
ของตน อีกทัง้ ผูใ หการดูแลก็อาจจะเปนคนในชุมชนเปนสวนใหญ ทำให
ปญหาเรือ่ งความแปลกหนาและความรูส กึ แปลกแยกหมดไป ชุมชนหลาย
แหงอาจจะมีศกั ยภาพอยูแ ลวในระดับหนึง่ เชน ในดานทุนทรัพย ดานทุน
ทางสังคม หรืออาจจะทัง้ สองอยาง สิง่ เหลานีจ้ ะชวยใหการดำเนินงานเปน
ไปได ถาชุมชนสามารถระดมทุนเพือ่ การดำเนินงานไดเอง หรือไดบางสวน
ก็จะชวยแบงเบาภาระดานงบประมาณของรัฐไดสว นหนึง่ ถาชุมชนสวนใหญ
จัดบริการของตนได ปญหาในการเขาถึงบริการสำหรับผูส งู อายุกจ็ ะทุเลาลงมาก
แตบริการทีผ่ สู งู อายุไดรบั จากชุมชนอาจจะมีจำกัด โดยเฉพาะบริการดาน
สุขภาพอาจจะหยอนกวาทางดานสังคม บริการดานสุขภาพทีไ่ ดรบั อาจเปน
บริการเบือ้ งตน หากตองการบริการทีซ่ บั ซอนกวานัน้ เชน ตองการการบำบัด
หรือการรักษาโดยแพทยหรือพยาบาล ผูสูงอายุอาจจะตองแสวงหาจาก
สถาบันนอกชุมชน เชน จากสถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน และ
โรงพยาบาลจังหวัด
สวนสิง่ ทาทายนัน้ นอกจากเรือ่ งงบประมาณแลว สิง่ สำคัญและทีท่ า ทาย
มากกวาคือการทำใหชุมชนเขมแข็งพอที่จะดำเนินการเรื่องสำคัญเชน
นีไ้ ด นัน่ ยอมหมายถึงการสรางกลุม ผูน ำชุมชนทีม่ วี สิ ยั ทัศน การระดมความ
รวมมือและระดมทุนทางสังคม ทัง้ ภายในและภายนอกชุมชน ตลอดจนการ
บริหารจัดการทีเ่ หมาะสม ประเด็นทาทาทายเหลานีไ้ มตา งกันเทาใดนัก
ระหวางชุมชนเมืองกับชนบท
แตไมวา จะทาทายอยางไร แนวคดิ นีก้ ย็ งั เปนสง่ิ ทีพ่ งึ หวัง และสังคม
ควรจะเดน
ิ หนาตอไปบนเสนทางทีจ่ ะทำใหความหวังนีเ้ ปนความสำเร็จ
ใหได
วันนี้อาจจะยังไมมีรูปแบบที่ลงตัวสำหรับการจัดระบบบริการเกื้อหนุนผูสูง
อายุโดยชุมชน แตกเ็ ริม่ มีนมิ ติ ทีด่ ี เพราะเริม่ มีความพยายามทีจ่ ะทำกิจกรรม
ในระดับชุมชน โดยมีเปาหมายเพือ่ สนองความตองการของผูส งู อายุ (นอก
เหนือจากเปาหมายเรือ่ งอืน่ ) เชน โครงการอาสาสมัครดูแลผูส งู อายุตาม
บาน (อผส.) ซึง่ ปฏิบตั งิ านอยูใ นชุมชนชนบท และโครงการรูปแบบการดูแล
สุขภาพสำหรับผูส งู อายุในระยะยาวโดยชุมชน แมจะแตกตางกันในโครง
สราง รูปแบบของการดำเนินงาน และผลทีเ่ กิดแกผสู งู อายุ แตทง้ั สองอยางนี้
เหมือนกันตรงทีม่ งุ ใหบริการภายในชุมชนและโดยคนในชุมชน โดยยึดหลัก
ทีว่ า ผูส งู อายุไมควรถูกแยกออกไปจากสิง่ แวดลอมทีต่ วั เองคุน เคย และชุมชน
ตองเปนกำลังสำคัญในการดำเนินการ
เมือ่ ปลายป 2549 มีรายงานการศึกษารูปแบบการดูแลสุขภาพสำหรับผูส งู
อายุ ใ นระยะยาวโดยชุ ม ชนของสำนั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนการศึกษากรณีตวั อยางการจัดบริการโดย
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ชุมชน 4 รูปแบบ ใน 4 จังหวัดคือ 1) ชุมชนตำบลบานถ้ำ อำเภอดอกคำใต
จังหวัดพะเยา 2) ชุมชนตำบลศรีฐาน อำเภอปาติว้ จังหวัดยโสธร 3) ชุมชน
ตำบลบุง คา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี และ 4) ชุมชนตำบล
ปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมชนกรณีตวั อยางทัง้ 4 นี้
แตกตางกันในดานลักษณะทัว่ ไป ทุนทางสังคม องคกรปกครองสวนทองถิน่
และสถานบริการสุขภาพของรัฐทีม่ อี ยูภ ายในชุมชน ลักษณะทีแ่ ตกตางกัน
เหลานี้ มีสว นสำคัญทีน่ ำไปสูก ารจัดรูปแบบบริการทีแ่ ตกตางกัน และผล
สำเร็จก็แตกตางกันดวย
โดยรวมแลวชุมชนทีศ่ กึ ษาทัง้ 4 นี้ ใหทง้ั บริการทางสังคมและบริการทาง
สุขภาพแกผสู งู อายุ แตกเ็ ห็นไดชดั วา ในทุกชุมชนบริการดานสังคมคอนขาง
จะเดนกวาดานสุขภาพ เฉพาะชุมชนทีน่ ครศรีธรรมราชเทานัน้ ทีจ่ ดั บริการ
สุขภาพไดดแี ละรูปแบบของการจัดบริการก็คอ นขางจะใหม คือ นอกจากจะ
ใหบริการระดับปฐมภูมิ เชน การออกกำลังกาย การคัดกรองโรคผูส งู อายุ
บางชนิด คลินกิ เบาหวาน/ความดัน การรักษาพยาบาลเบือ้ งตน และการ
เยีย่ มบาน เชนเดียวกับในชุมชนอีก 3 แหง ทีเ่ หลือแลว ยังมีบริการดูแล
ทีบ่ า นสำหรับผูป ว ยเรือ้ รัง ระบบการดูแลฉุกเฉินและการสงตอ ใหความรู
และตรวจสุขภาพเดือนละครัง้ กายภาพฟน ฟู การออกกำลังกายเพือ่ คุม
ปจจัยเสีย่ ง และสายดวนใหคำปรึกษาดานสุขภาพ การทีช่ มุ ชนจังหวัด
นครศรีธรรมราชสามารถจัดบริการไดดีกวาที่อื่นเปนเพราะเปนชุมชน
เทศบาลนครขนาดใหญ อยูใ นเขตเมืองและกึง่ เมือง มีงบประมาณมาก และ
นักการเมืองทองถิน่ มีบทบาทสูง และมีบคุ ลากรพรอมกวาทีอ่ น่ื ๆ
จากกรณีศกึ ษาทัง้ 4 มีขอ สังเกตเกีย่ วกับเงือ่ นไข/ปจจัยทีน่ ำไปสูค วามสำเร็จ
ของการดำเนินงาน ดังนี้
1. ทุนทางสังคมทีเ่ ขมแข็ง ทัง้ ทุนมนุษยและทุนสถาบัน เชน มีผนู ำชุมชน
ผูน ำทางศาสนา ผูน ำภาครัฐ และผูน ำทองถิน่ ทีม่ วี สิ ยั ทัศน มีองคกร
พัฒนาเอกชน องคกรศาสนา อสม. และองคการบริหารสวนทองถิน่ ที่
ประชาชนใหความเชือ่ ถือ
 ญาและวัฒนธรรมทีเ่ ขมแข็ง ชุมชนมีความยึดมัน่ ในขนบประเพณี
2. ภูมปิ ญ
ทีเ่ หนียวแนน มีงานประเพณีทช่ี ว ยตอกย้ำความรวมมือและความสามัคคี
ของคนในชุมชน สืบทอดคุณธรรมดานความกตัญูกตเวทีเขมแข็ง
3. ทุนทางเศรษฐกจิ ชุมชนมีงบประมาณ หรือไมกส็ ามารถเขาถึงแหลง
ทุนทีใ่ หการสนับสนุน มีกองทุนในระดับหมูบา นหรือระดับทองถิน่ เชน
ธนาคารหมูบ า น กองทุนสวัสดิการหมูบ า น กองทุนสุขภาพตำบล
สถาบันการเงินชุมชน งบประมาณ อบต. งบประมาณเทศบาล และการ
ระดมทุนตามประเพณีหรือในโอกาสตางๆ เชน การทอดผาปา
่ิ ใหการสนับสนุนอยางเขมแข็ง
4. องคกรปกครองสวนทองถน
5. ปฏสิ มั พันธและการสอ่ื สาร ชุมชนมีความสัมพันธแบบเครือญาติท่ี
เขมแข็ง มีประชาคมหลายกลุม และมีคณะกรรมการหลายคณะใน
ชุมชน เอือ้ อำนวยตอการสือ่ สาร ทัง้ จากภายในและภายนอกชุมชน
6. แนวนโยบายของรัฐ ทีเ่ ปนตัวเอือ้ อำนวย เชน พระราชบัญญัตกิ ระจาย
อำนาจ นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา แผนระยะยาวผูส งู อายุ
แหงชาติ และกองทุนสงเสริมสุขภาพตำบล
พิจารณาดูใหดจี ะเห็นวา เงือ่ นไขหรือปจจัยทีน่ ำไปสูค วามสำเร็จดังกลาวมา
ขางตน (ยกเวนแนวนโยบายของรัฐ) แทจริงแลวคือสิง่ ทีป่ ระกอบกันเขาเปน
คุณสมบัตขิ องชุมชนเขมแข็งนัน่ เอง ดังนัน้ จึงอาจจะกลาวไดวา ชุมชนเขมแข็ง
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สิทธิที่จะไดรับการคุมครองตามกฎหมายของผูสูงอายุ
พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 บัญญัติวา
“ผูสูงอายุมีสิทธิไดรับการคุมครอง การสงเสริม และการสนับสนุนดานตางๆ ดังนี้
1. บริการทางการแพทยและการสาธารณสุข ที่จัดไวใหความสะดวกรวดเร็วแก
ผูสูงอายุเปนกรณีพิเศษ
2. ใหการศึกษา การศาสนา และขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน ตอการ
ดำเนินชีวิต
3. สงเสริมอาชีพและฝกอาชีพที่เหมาะสม
4. สงเสริมการพัฒนาตนเอง สรางเครือขาย และการมีสวนรวมในกิจกรรมทาง
สังคม
5. อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแกผูสูงอายุในอาคารสถานที่และ
บริการสาธารณะ
6. ชวยเหลือดานคาโดยสารยานพาหนะตามความเหมาะสม
7. ยกเวนคาเขาชมสถานที่ของรัฐ
8. ชวยเหลือผูสูงอายุ ซึ่งไดรับอันตรายจากการถูกทารุณกรรม หรือถูกทอดทิ้ง
9. ใหคำแนะนำ ปรึกษา ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวของในทางคดี หรือในทางการ
แกไขปญหาครอบครัว
10. จัดทีพ่ กั อาศัย อาหาร และเครือ่ งนุง หมใหตามความจำเปนอยางทัว่ ถึง
11. สงเคราะหเบี้ยยังชีพ ตามความจำเปนอยางทั่วถึง และเปนธรรม
12. สงเคราะหในการจัดการศพตามประเพณี
13. อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
ที่มา: พระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546

คือปจจัยขั้นพื้นฐานที่จะชวยใหกิจกรรมการดูแล
ผูส งู อายุโดยชุมชนเปนสิง่ ทีเ่ ปนไปได ปราศจาก
คุณสมบัตขิ อ นี้ งานทีส่ ำคัญเชนนีค้ งเปนไปไดยาก

◌ หลักประกันความมัน
่ คง:
ระบบทีเ่ ปนธรรม คอื คำตอบ
ความมั ่ น คงในการดำรงชี ว ิ ต ของผู  ส ู ง อายุ
เปนสิง่ ทีไ่ ดรบั การคุม ครองตามพระราชบัญญัตผิ ู
สูงอายุ พ.ศ. 2546 ซึง่ ใหความคุม ครองหลายดาน
เชน ดานสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
กฎหมาย การศึกษา อาชีพ การพัฒนาตนเอง และ
ความชวยเหลือเมื่ออยูในภาวะทุกขยากลำบาก
เปนตน
นับแตป พ.ศ. 2536 เปนตนมา ผูส งู อายุ
ทีป่ ระสบความทุกขยากเดือดรอน ฐานะยากจน
หรือไมมผี อู ปุ การะเลีย้ งดู ไดรบั เบีย้ ยังชีพ โดยรัฐ
เปนผูจ า ยให ในตอนแรกใหเดือนละ 200 บาท
ปจจุบนั ปรับเปนเดือนละ 500 บาท แตเนือ่ งจาก
งบประมาณมีจำกัด ผูส งู อายุทจ่ี ะไดรบั เบีย้ ยังชีพ
จะตองถูกคัดเลือกโดยคณะกรรมการในชุมชน
ทำใหมีผูที่ไดรับมีจำนวนนอยกวาจำนวนผูที่
เดือดรอนและควรไดรบั ความชวยเหลือ สำนัก
งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติคาดประมาณวา ผูส งู อายุทเ่ี ดือดรอน ไมมี
รายได ไมมที พ่ี ง่ึ มีประมาณรอยละ 10 ของผูส งู
อายุทง้ั ประเทศ ในป 2549 มีผสู งู อายุประมาณ
6,617,300 คน ดังนัน้ จึงมีผสู งู อายุทย่ี ากไร ควร
ไดรบั เบีย้ ยังชีพประมาณ 668,300 คน แตรฐั จาย
เบีย้ ยังชีพใหได 400,000 คน เทานัน้ นอกจากนี้
ยังมีการวิจยั พบวาการบริหารจัดการเบีย้ ยังชีพยัง
ไมมปี ระสิทธิภาพเทาทีค่ วร เชน การคัดเลือกผูส งู
อายุเพือ่ รับเบีย้ ยังชีพยังไมเปนไปตามเจตนารมณ
ของโครงการ ผูส งู อายุทไ่ี ดรบั เบีย้ ยังชีพจำนวน
หนึง่ ไมใชผยู ากไรจริง อีกทัง้ การจายเงินใหแกผู
สูงอายุทม่ี สี ทิ ธิกล็ า ชา
ในที่นี้จะกลาวถึงหลักประกันความมั่นคงชรา
ภาพทีส่ ำคัญ 2 ดาน คือ หลักประกันดานสุขภาพ
และหลักประกันดานรายได

◌ หลักประกันสุขภาพ:
ทีด่ ที ส่ี ดุ คอื ตองเตรียมตัวกอนแก
สวัสดิการดานสุขภาพอนามัยที่ผูสูงอายุไดรับ
ทุกวันนีร้ วมอยูใ นระบบเดียวกันกับของประชาชน
ทัว่ ไป บริการดานการรักษาพยาบาลทีผ่ สู งู อายุ
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(ไมใชทกุ คน) ไดรบั ในปจจุบนั มีอยูใ นระบบประกันทีส่ ำคัญ ตอไปนี้ คือ
1. สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
จำกัดการใชบริการอยูก บั สถานบริการทางสุขภาพของรัฐเปนหลัก ใช
บริการของสถานพยาบาลเอกชนไดเฉพาะในกรณีทฉ่ี กุ เฉิน และแพทย
ลงความเห็นวาจะเปนอันตรายตอชีวติ เทานัน้ เปนระบบบริการสุขภาพ
ทีร่ ฐั อุดหนุนจากงบประมาณแผนดิน และครอบคลุมผูส งู อายุไดไมเกิน
รอยละ 5 เทานัน้
2. หลักประกันสุขภาพถวนหนา (หรือทีแ่ ตเดิมเรียกวาโครงการ 30 บาท
รักษาทุกโรค) เปนโครงการทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ ใหสทิ ธิดา นการรักษาพยาบาล
ขัน้ พืน้ ฐานแกประชาชนทุกคน รวมทัง้ ผูส งู อายุ หลักประกันสุขภาพ
ถวนหนานี้ไมครอบคลุมผูที่มีสิทธิ์ไดรับสวัสดิการในระบบประกัน
สังคม และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับขาราชการและรัฐวิสาหกิจ
เดิมทีเดียวประชาชนทีถ่ อื บัตรหลักประกันสุขภาพถวนหนาตองเสียคา
บริการ 30 บาทตอครัง้ ทีไ่ ปรับบริการ แตหลังจากมีการปฏิรปู การ

ยุทธศาสตรและมาตรการสำคัญของแผนผูสูงอายุแหงชาติระยะยาว
ฉบับที่ 2 (2545-2564)
ยุทธศาสตร

มาตรการ

1. เตรียมความพรอมของ
ประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ

สรางหลักประกันดานรายไดเพื่อวัยสูงอายุ
จัดการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
สรางจิตสำนึกใหคนในสังคมตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของผูสูงอายุ

2. การสงเสริมผูสูงอายุ

สงเสริมความรู ดานการสงเสริมสุขภาพ ปองกัน ดูแลตนเอง
สงเสริมการอยูรวมกันและสรางความเขมแข็งขององคกรผูสูงอายุ
สงเสริมดานการทำงานและการหารายไดของผูสูงอายุ
สนับสนุนผูสูงอายุที่มีศักยภาพ
สงเสริมสนับสนุนสื่อทุกประเภทใหมีรายการเพื่อผูสูงอายุ
สนับสนุนใหผูสูงอายุมีที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและปลอดภัย

3. ระบบคุมครองทางสังคมสำหรับ
ผูสูงอายุ

คุมครองดานรายได
คุมครองดานครอบครัว
จัดระบบบริการและเครือขายการเกื้อหนุน
ปรับปรุงบริการสาธารณะทุกระบบใหสามารถอำนวยความสะดวกใหผูสูงอายุ
บริการทางสุขภาพและทางสังคมในชุมชนที่สามารถเขาถึงผูสูงอายุมากที่สุด
สงเสริมการมีสวนรวมขององคกรชุมชน ทองถิ่น องคกรศาสนา องคกรเอกชน

4. การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนา
งานดานผูสูงอายุระดับชาติและการ
พัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ

การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนางานดานผูสูงอายุระดับชาติ
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดานผูสูงอายุ

5. การประมวลและพัฒนาองค
ความรูดานผูสูงอายุ และการติด
ตามประเมินผลการดำเนินการ
ตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ

สนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงานวิจัยดำเนินการประมวลและพัฒนาองคความรูดานผูสูงอายุ
มีการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2
พัฒนาระบบขอมูลดานผูสูงอายุใหเปนระบบและทันสมัย

ที่มา: แผนผูสูงอายุแหงชาติระยะยาวฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 - 2564, http://oppo.opp.go.th
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ปกครองเมือ่ วันที่ 19 กันยายน 2549 เปนตนมา รัฐบาลไดยกเลิกการ
เก็บเงิน 30 บาท และผูไ ปขอรับบริการเพียงแตมบี ตั รทีบ่ อกใหทราบวา
อยูใ นความดูแลของสถานพยาบาล (ของรัฐ) แหงใดเทานัน้ ก็สามารถ
ไดรบั บริการจากสถานบริการนัน้ ได โดยไมตอ งเสียคาใชจา ยอีกตอไป
3. การประกันสุขภาพโดยสมัครใจ เปนประกันสุขภาพภาคเอกชน เชน
บริการของบริษทั ประกัน และ ธนาคารพาณิชยตา งๆ ระบบนีค้ รอบคลุม
ผูส งู อายุจำนวนนอย โดยมากจะเปนผูท ม่ี ฐี านะดี
4. แตไมวา จะเปนระบบประกันสุขภาพแบบไหน ก็ไมอาจใหหลักประกัน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพไดเทากับการเตรียมตัวเพือ่ เปนผูส งู อายุทม่ี สี ขุ ภาพดี
และตองเตรียมมาตลอดชีวติ กลาวอีกนัยหนึง่ ก็คอื หลักประกันสุขภาพ
ในวัยสูงอายุนั้นเปนสิ่งที่ตองสรางกันตั้งแตยังไมเขาสูวัยสูงอายุ
ดวยการดูแลสุขภาพของตนอยางสม่ำเสมอ หลีกเลีย่ งการบริโภคและ
การกระทำทีจ่ ะเปนพิษเปนภัยตอสุขภาพกายและจิต ดังนัน้ ในเชิง
นโยบายแลว การใชจา ยสาธารณะใดๆ ทีจ่ ะสงเสริมใหคนมีสขุ นิสยั ทีด่ ี
ทัง้ ทางกายและใจ จึงไมใชสง่ิ ทีต่ อ งประหยัดเกินไป

◌ หลักประกันรายได: ตองเรม่ิ ตัง้ แตวยั หนุม สาว
การมีหลักประกันรายไดเปนปจจัยสำคัญในการดำรงชีวติ อยางมัน่ คง โดย
เฉพาะในปจฉิมวัยทีไ่ มไดทำงานหารายไดอกี ตอไปแลว เนือ่ งจากปจจุบนั คน
มีแนวโนมอายุยนื มากขึน้ แตโอกาสการมีงานทำและมีรายไดสำหรับผูส งู
อายุมจี ำกัด จึงทำใหผสู งู อายุมชี ว งเวลาทีม่ จี ะชีวติ อยูโ ดยปราศจากการ
ทำงานทีม่ รี ายได ยาวนานขึน้ ถาไมมหี ลักประกันรายไดเลย ชีวติ ในวัยนีก้ ็
ไมมน่ั คง
สมัยกอน คนไทยมีธรรมเนียมปฏิบตั ใิ นการสรางหลักประกันความมัน่ คง
ดานรายไดและการดูแลในวัยชรา ธรรมเนียมปฏิบตั นิ ส้ี บื ทอดกันมาจนเปน
วัฒนธรรมอยางหนึง่ ของครอบครัวไทย ดังจะเห็นไดจากการแบงมรดกใหแก
ลูกทีแ่ ตงงานแลว ในครอบครัวไทยแตเดิมมา พอแมจะแบงมรดก (เชนทีด่ นิ
ทำกิน หรือทรัพยสนิ อยางอืน่ ) ใหลกู ทุกคน คนละเทาๆ กัน พรอมกับกัน
สวนหนึง่ ไวสำหรับตัวเองดวย สวนของพอแมน้ี เปนสวนทีเ่ ก็บเอาไวเพือ่ เปน
หลักประกันวา หากไมมลี กู คนใดเลีย้ งดูตวั เองในยามแกเฒาเลย ก็จะไดใช
จายสวนนีเ้ พือ่ การดูแลชีวติ ในบัน้ ปลาย แตถา มีลกู คนใดคนหนึง่ ดูแล (ซึง่ ก็
มักจะเปนคนทีพ่ อ แมใหอยูด ว ยหลังแตงงาน) พอแมกจ็ ะยกมรดกสวนของ
ตนใหแกลกู คนนัน้ นีเ่ ปนกุศโลบายงายๆ แตไดผล ในการประกันความมัน่
คงดานรายไดและการดูแลในวัยสูงอายุของคนสมัยกอน
อยางไรก็ตาม วิธนี อ้ี าจจะเหมาะสมในสถานการณทค่ี รอบครัวมีทรัพยากร
ซึง่ จะสามารถใชเปน “เครือ่ งตอรอง” หรือเปนสิง่ จูงใจใหลกู ดูแลตนในยาม
แกเฒาได และมักจะไดผลดีภายใตเงือ่ นไขทีล่ กู ไมมที างเลือกมากนักใน
ดานอาชีพ หรือในดานการเขาถึงทรัพยากรทีจ่ ะใชเปนทุนเริม่ ตนชีวติ ครอบครัว
แตในสถานการณทท่ี รัพยากรของครอบครัวมีนอ ย คนรุน หลังสามารถเขา
ถึงแหลงทรัพยากรอืน่ ได และมีทางเลือกดานอาชีพอยูพ อสมควรเชนในปจจุบนั
ธรรมเนียมปฏิบตั นิ อ้ี าจจะไมใชหลักประกันทีม่ ปี ระสิทธิภาพเสมอไป
เพราะสังคมและวัฒนธรรมเปลีย่ นไป ในทิศทางทีท่ กุ คนตองยืนอยูบ นขา
ของตัวเองตัง้ แตวยั หนุม สาวจนถึงวัยชรา การสรางหลักประกันความมัน่ คง
ดานรายไดเฉพาะตัวของแตละคนจึงมีความจำเปนอยางยิง่ การสรางหลัก
ประกันทำนองนีย้ ง่ิ จะทวีความสำคัญขึน้ ไปอีกในอนาคต เพราะผูส งู อายุมี
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จำนวนมากขึน้ อายุยนื ยาวขึน้ และความคาดหวังเกีย่ วกับคุณภาพชีวติ ในวัย
สูงอายุกส็ งู ตามไปดวย ทัง้ หมดนีบ้ อกใหทราบวา ความมัน่ คงดานรายไดใน
วัยสูงอายุคอื คำตอบสำคัญทีจ่ ะชีใ้ หเห็นสภาพความอยูด มี สี ขุ ของผูส งู อายุ
ในอนาคต คนทีเ่ ขาสูว ยั สูงอายุโดยทีไ่ มไดม(ี สราง)หลักประกันดานรายได
ของตัวเองไวเลย อาจจะเสีย่ งตอการเปนผูส งู อายุทไ่ี มมน่ั คง
เชนเดียวกับเรือ่ งสุขภาพ หลักประกันความมัน่ คงดานรายได เปนสิง่ ทีต่ อ ง
สรางตัง้ แตคนเรายังไมเขาสูว ยั สูงอายุ วิธที ด่ี ที ส่ี ดุ ทีจ่ ะสรางหลักประกันทีว่ า นี้
คือ การออม ซึง่ อาจจะแบงออกได 2 ประเภทใหญๆ คือ การออมแบบบังคับ
กับการออมแบบสมัครใจ
ระบบการออมเพื่อการชราภาพในปจจุบัน
การออมแบบบังคับ
กองทุนประกันสังคม

(กรณีชราภาพ+สงเคราะหบุตร)

กำหนดผลประโยชนตอบแทน
สำหรับลูกจางเอกชน และ
ลูกจางชั่วคราวราชการ
ลูกจาง+นายจาง จายฝายละ
3% ของคาจาง รายเดือน
(ฐานคาจางไมเกิน 15,000 บาท)
รัฐบาลจาย 1% ของคาจาง

กองทุนบำเหน็จบำนาญ
ขาราชการ

กำหนดเงินสมทบ
สำหรับขาราชการเทานั้น
ขาราชการ+รัฐบาล
จายฝายละ 3% ของเงินเดือน

การออมแบบสมัครใจ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กำหนดเงินสมทบ
สำหรับลูกจางเอกชน ลูกจาง
รัฐวิสาหกิจและลูกจางประจำราชการ
ลูกจาง+นายจาง จาย ฝายละ 2-15%
ของคาจาง แลวแตกรณี

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

สำหรับประชาชนทั่วไป
ซื้อหนวยลงทุนไมต่ำกวาปละ 5,000 บาท
ผลประโยชนนำไปหักภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ไดไมเกิน 15% หรือไมเกิน 300,000 บาท

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง www.fpo.go.th/fseg/Source/Research/R13/Presentation.ppt สืบคนวันที่ 15 ธันวาคม 2549

ก. การออมแบบบังคับ
เปนการออมระยะยาวที่แรงงานกลุมที่อยูในขายถูกกำหนดใหออมเพื่อ ไดมคี วามเคลือ่ นไหวทีจ่ ะจัดตัง้ “กองทุนบำเหน็จ
ประกันวา เมือ่ เขาสูว ยั สูงอายุและเกษียณจากการทำงานแลวจะมีรายไดเพือ่ บำนาญแหงชาติ” โดยสำนักงานเศรษฐกิจการ
การดำรงชีวติ โดยไมลำบาก แบงเปน 2 ประเภท คือ
คลัง กระทรวงการคลัง เปนผูข บั เคลือ่ น ถาจัดตัง้
ไดสำเร็จกองทุนนีจ้ ะเอือ้ ตอการประกันตนของแรง
1. กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ เปนกองทุนทีค่ รอบคลุมเฉพาะ งานทุกกลุม คือทัง้ แรงงานในระบบ (ลูกจางใน
แรงงานในภาคราชการ มีการกำหนดอัตราการสมทบทีแ่ นนอน (defined ภาครัฐและภาคเอกชน) และแรงงานนอกระบบ
contribution) คือ ขาราชการจายเงินเขากองทุนในอัตรารอยละ 3 ของ (เกษตรกรและผูประกอบอาชีพอิสระทุกชนิด)
เงินเดือน และรัฐบาลสมทบใหอกี รอยละ 3 สถานะของกองทุนในเดือน ปจจุบนั โครงการอยูใ นกระบวนการทางกฎหมาย
ธันวาคม 2549 มีสมาชิกผูป ระกันตน ประมาณ 1.2 ลานคน
ในการจัดตัง้ กองทุน
2. กองทุนประกันสังคม เปนกองทุนสำหรับลูกจางเอกชน และลูกจาง
ชัว่ คราวรัฐบาล มีการกำหนดผลประโยชนทดแทนไวแนนอน (defined
benefit) บริหารจัดการโดยภาครัฐ ภายใตพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม
ซึง่ กำหนดใหแรงงานในสถานประกอบการทีม่ ลี กู จางตัง้ แต 1 คนขึน้ ไป
ตองประกันตนในกองทุนนี้ แรงงานและนายจางตองสงเงินเบีย้ ประกันเขา
กองทุนในอัตราเทาๆ กัน โดยรัฐสมทบใหอกี สวนหนึง่ ผูป ระกันตนได
รับประโยชนทดแทน 7 ดาน คือเจ็บปวย / ประสบอันตราย คลอดบุตร
ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบตุ ร ชราภาพ และวางงาน เมือ่ แรงงานจายเงิน
เบีย้ ประกันติดตอกันไมนอ ยกวา 15 ป และมีอายุ 55 ปขน้ึ ไป มีสทิ ธิไ์ ด
รับเงินบำนาญในอัตราตามสูตรการคำนวณทีก่ ำหนดไว ปจจุบนั ยังไมมกี าร
จายเงินบำนาญชราภาพ เนือ่ งจากเริม่ การประกันกรณีนม้ี ายังไมครบ 15
ป จะครบกำหนด 15 ปใน พ.ศ. 2557 สถิตเิ มือ่ สิน้ เดือนธันวาคม 2549
กองทุนประกันสังคมมีแรงงานทีป่ ระกันตนทัง้ สิน้ ประมาณ 8.9 ลานคน
คิดเปนรอยละ 24 ของแรงงานทีม่ งี านทำทัง้ หมด

ข. การออมแบบสมัครใจ
เปนการออมระยะยาวที่มีจุดมุงหมายคลายกับ
การออมแบบบังคับ แตเอกชนเปนผูบ ริหารจัดการ
ภายใตการกำกับดูแลของรัฐ มีกองทุน 2 ประเภท
คือ
1. กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ (PVD-Provident
Fund) มุง หมายเพือ่ ประโยชนของลูกจางภาค
เอกชนลูกจางรัฐวิสาหกิจ และลูกจางประจำขาราชการ
ผูประกันตนและนายจางจายเงินสมทบเขากอง
ทุนฝายละ 2-15% ของคาจาง เมือ่ สิน้ เดือน
ธันวาคม 2549 กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ มีสมาชิก
ประมาณ 1.8 ลานคน
2. กองทุนรวมเพอ่ื การเลีย้ งชีพ (RMF - Retirement Mutual Fund) เปนกองทุนเพือ่ การ
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อัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ประเภทประโยชนทดแทน

อัตราสูงสุด
ที่กฎหมายกำหนด

เจ็บปวย คลอดบุตร
ทุพพลภาพ ตาย

1.5

1.5

1.5

1.5

สงเคราะหบุตร ชราภาพ

3.0

3.0

3.0

1.0

วางงาน

5.0

0.5

0.5

0.25

รวม

9.5

5.0

5.0

2.75

ลูกจาง

นายจาง

รัฐบาล

หมายเหตุ: เงินสมทบ คือเงินที่ลูกจางและนายจางจะตองนำสงเขากองทุนประกันสังคมทุกเดือน โดยคำณวนจากฐานคาจาง
รายเดือนต่ำสุดเดือนละ 1,650 บาท สูงสุดเดือนละ 15,000 บาท
ที่มา: กองประโยชนทดแทน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

ออมระยะยาวทีเ่ ปดใหผสู นใจทัว่ ไปซือ้ หนวยลงทุน เงือ่ นไขของการลงทุนคือ
ผูล งทุนจะตองซือ้ หนวยลงทุนปละไมตำ่ กวา 5,000 บาท และตองลงทุนติด
ตอกันอยางนอย 5 ป จึงจะขอรับเงินตนและประโยชนทดแทนคืนได เงินที่
ลงทุนในแตละปสามารถนำไปหักลดหยอนในการเสียภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาไดไมเกินรอยละ 15 ของรายไดในปทล่ี งทุน หรือสูงสุดไมเกิน
300,000 บาท ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2549 มีกองทุนรวมเลีย้ งชีพทัง้ สิน้ 70
กองทุน

.....................................
หลักประกันความมัน
่ คงดาน
รายได เปนสง่ิ ทีต่ อ งสรางตัง้ แต
คนเรายังไมเขาสูวัยสูงอายุ
ว ิ ธ ี ท ี ่ ด ี ท ี ่ ส ุ ด ที ่ จ ะสร า งหลั ก
ประกันทีว่ า นีค้ อื การออม
....................................

ในระยะยาว ระบบกองทุนในปจจุบนั เชน กองทุนประกันสังคมและกองทุน
สำรองเลีย้ งชีพ อาจจะประสบปญหา หากไมมกี ารปรับรูปแบบการออม รัฐบาล
อาจจะตองมีภาระจายมากขึน้ เพราะจำนวนผูส งู อายุเพิม่ ขึน้ เร็ว ขณะทีอ่ ตั รา
การเขาสูว ยั แรงงานจะชาลง เพราะอัตราเกิดลดลง ผลก็คอื กองทุนตางๆ
จะตองจายเงินจำนวนมากเพื่อการดำรงชีพของสมาชิกผูสูงอายุที่เกษียณ
หรือพนวัยทำงานแลว แตเงินทีไ่ หลเขากองทุนจะลดลงเพราะประชากรวัย
แรงงานเพิม่ ไมทนั
แมวา แนวโนมของการออมระยะยาวแบบสมัครใจในรูปแบบตางๆ จะเพิม่
ขึน้ ในปจจุบนั แตจำนวนผูท อ่ี อมก็ยงั ไมมากพอเมือ่ เทียบกับจำนวนคนวัย
แรงงานทัง้ ประเทศ และผูอ อมโดยมากก็กระจุกตัวกันอยูใ นกลุม ผูท ม่ี รี ายได
สม่ำเสมอ ซึง่ ไมใชคนสวนใหญของประเทศ สถิตจิ ำนวนผูอ อมระยะยาว
จากกองทุนตางๆ ทัง้ ประเภทบังคับและประเภทสมัครใจ รวมทัง้ ประเทศ
มีประมาณ 12 ลานรายเศษ คิดเปนประมาณ 1 ใน 3 ของแรงงานทัง้ ประเทศ
(ซึง่ มี 36.68 ลานคน) เทานัน้ แรงงานอีก 2 ใน 3 ทีไ่ มอยูใ นระบบการ
ประกันเพือ่ อนาคตใดๆ เลยนัน้ เกือบทัง้ หมดคือเกษตรกร และแรงงานที่
ทำงานอาชีพอิสระ เชน รับทำงานทีบ่ า น รับจางทัว่ ไปนอกบาน รับเหมา รับ
ชวงงาน รับจางทำงานในครัวเรือน และขับรถรับจาง พอคาแมคา เปนตน
แรงงานที่ไมอยูในระบบการออมระยะยาวรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเลยนั้น
ความจริงอาจจะไมใชเพราะพวกเขาไมตอ งการ แตอาจจะเปนเพราะไมมี
รายไดทจ่ี ะออมมากกวา หรืออาจจะเปนเพราะขาดความรูเ กีย่ วกับระบบการ
ออม หรือทัง้ สองอยางก็เปนได แตไมวา จะดวยเหตุใด แรงงานเหลานีม้ ี
โอกาสทีจ่ ะประสบความไมมน่ั คงดานการเงินภายหลังการเกษียณจากการ
ทำงานแลว
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สถานะกองทุนเพื่อการประกันระยะยาวในปจจุบัน
ณ ธันวาคม 2549
เงินกองทุน
(ลานบาท)

สมาชิก
(ราย)

กองทุนประกันสังคม
- รวมทุกกรณี
- กรณีชราภาพ + สงเคราะหบุตร

396,910.37
322,395.78

8,882,922

กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ

320,762.98

1,176,514

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

386,251.94

1,801,753

25,475.24

70 กองทุน

ประเภท

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ที่มา: สำนักนโยบายการออมและการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

นอกจากการออมในระบบสถาบันตามรูปแบบทีก่ ลาวขางตนแลว ยังมีการ
ออมนอกระบบสถาบันซึง่ เริม่ มีแพรหลายมากขึน้ ในปจจุบนั นัน่ คือ การออม
กับองคกรจัดตัง้ ในชุมชน ซึง่ อาจมีชอ่ื เรียกตางๆ กัน เชน กลุม สัจจะออมทรัพย
กองทุนชุมชน ธนาคารหมูบ า น และกลุม ฌาปนกิจ เปนตน เปาหมายหลัก
ขององคกรการเงินในชุมชนโดยมากคือการระดมทุนดวยการออม เพือ่ จัด
สวัสดิการชวยเหลือกันเองภายในชุมชน ใหหลักประกันแกสมาชิกตัง้ แตเรือ่ ง
การประกอบอาชีพ ไปจนถึงเรือ่ งการศึกษาของบุตร การรักษาพยาบาล
และคาใชจา ยเมือ่ เสียชีวติ

.....................................
พฤติกรรมการออมของคน
ไทยยังไมเอื้อตอการเขาสู
สังคมผูส งู อายุ คนไทยยังออม
เพ ื ่ อ ประกั น ความมั ่ น คง
ในอนาคตกันนอยเกน
ิ ไป
....................................

จุดมุงหมายอีกอยางหนึ่งคือการสรางจิตสำนึกในการชวยเหลือเกื้อกูลกัน
และกันในชุมชน เปนการสรางคนใหมจี ติ สำนึกและมีศกั ยภาพในการพึง่
ตนเอง บนพืน้ ฐานของคุณธรรมและความพอเพียง องคกรการเงินในชุมชน
ที่มีความพรอมบางแหงอาจนำดอกผลจากการออมมาใชจายเพื่อการชรา
ภาพของสมาชิกชุมชน ตัวอยางของกลุม ออมทรัพยทส่ี ำคัญไดแก กลุม สัจจะ
ออมทรัพยบา นน้ำขาว จังหวัดสงขลา กลุม สัจจะออมทรัพยตำบลคลอง
เปยะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา กลุม สัจจะออมทรัพยจงั หวัดกระบี่ ตราด
และจันทบุรี เปนตน
มีการตัง้ ขอสังเกตวา พฤติกรรมการออมของคนไทยยังไมเอือ้ ตอการเขา
สูส งั คมผูส งู อายุ ไมวา จะเปนการออมแบบบังคับหรือแบบสมัครใจก็ตาม
ความหมายของขอนีก้ ค็ อื คนไทยยังออมเพือ่ ประกันความมัน่ คงในอนาคต
กันนอยเกินไป และขาดความรูค วามเขาใจในการบริหารจัดการเงินออม
อยางเหมาะสม ทัง้ นีอ้ าจจะเนือ่ งมาจากไมมรี ะบบการออมทีจ่ งู ใจพอ เพราะ
จะวาไปแลวประเทศไทยเพิง่ มีระบบการออมระยะยาวเพือ่ การชราภาพเมือ่
ไมนานมานีเ้ อง เทียบกับบางประเทศ เชน เกาหลี และไตหวัน แลวแตก
ตางกันมาก
การออมระยะยาวเพือ่ ความมัน่ คงทางการเงินหลังการเกษียณ เปนนโยบาย
สำคัญของทุกประเทศทีเ่ ขาสูก ารเปนสังคมผูส งู อายุมากอนไทย เพราะการ
ออมประเภทนี้ไมเพียงแตเปนการประกันความมั่นคงสำหรับบุคคลแต
ละคนเทานัน้
แตยงั เปนคุณปู การตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดวย
เนือ่ งจากเปนการระดมทุน เพือ่ เพิม่ เงินทุนในประเทศ ซึง่ เปนประโยชนโดย
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ตรงตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และชวยลดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดไดทาง
หนึง่ ดวย

เตรียมพรอม: รับมอื กับสง่ิ ทาทาย
จากสถานการณทางประชากร และแนวโนมดานการดูแลผูส งู อายุทก่ี ลาว
มาขางตน ทำใหมองเห็นวา มีประเด็นทาทายหลายเรือ่ งรออยูข า งหนาใน
การเตรียมความพรอมสูก ารเปนสังคมผูส งู อายุ ในทีน่ จ้ี ะกลาวถึงประเด็น
ทาทายทีส่ ำคัญบางประเด็น พรอมทัง้ สิง่ ทีส่ งั คมจะตองเตรียมพรอมเพือ่ การ
นี้ โดยจะพิจารณาเปน 2 ระยะเวลา คือในระยะสัน้ และระยะยาว ในตอน
ทายจะกลาวถึงกลไกทีจ่ ำเปนในการขับเคลือ่ นภารกิจเหลานีไ้ ปสูค วามสำเร็จ

◌ การเตรียมพรอมในระยะสัน
้
ในระยะทีก่ ำลังจะเปลีย่ นผานเขาสูก ารเปนสังคมผูส งู อายุ จะเกิดชวงเวลา
สัน้ ๆ ทีถ่ อื วาปน “ชวงเวลาทอง” สำหรับการพัฒนา ในชวงเวลาดังกลาวนี้
อัตราสวนประชากรทีอ่ ยูใ นสถานะผูพ ง่ึ พิง (เด็กและผูส งู อายุ) ตอประชากร
วัยแรงงานต่ำมาก ซึง่ ถือวาเอือ้ ตอการออมและการพัฒนาประเทศอยางยิง่
ถาประชากรวัยแรงงานมี “คุณภาพ” ทีด่ พี อ ประเทศจะไดรบั อานิสงสอยาง
มหาศาล แตเนือ่ งจากชวงเวลาแหงการปนผลทางประชากรนีเ้ หลืออยูอ กี ไม
มาก ภายในประมาณ 10 ป ขางหนานี้ ชวงเวลาทีด่ ที ส่ี ดุ นีก้ จ็ ะผานไป
ประเด็นทาทายอยูท ว่ี า ทำอยางไรจึงจะทำใหชว งเวลาทองนีเ้ ปนเวลาที่
เกดิ การพัฒนาสูงสุด และทำอยางไรคนไทยจึงจะไดรบั อานสิ งสสงู สุด
จากชวงเวลานี้
คำตอบสำคัญคงจะหนีไมพน การทำใหแรงงานทีม่ อี ยูท ง้ ั หมดกวา 36.68 ลานคน
เปนแรงงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ คือมีความสามารถในการผลิตสูง ยิง่ แรงงานมี
ความสามารถในการผลิตสูงเทาไร ผลผลิตสวนทีจ่ ะเหลือกินเหลือใชยง่ิ จะ
มากเทานัน้ เนือ่ งจากคนทีท่ ำการผลิต(แรงงาน)มีมาก แตคนทีต่ อ งเลีย้ งดู
(เด็กและผูส งู อายุ) ยังมีนอ ย ดังนัน้ เศรษฐกิจก็จะเขมแข็ง ถาสังคมไทย
สามารถไดรบั ประโยชนสงู สุดจากชวงเวลาทองนี้ ก็จะเปนการเตรียมพรอม
ทางเศรษฐกิจทีด่ ที ส่ี ดุ กอนทีจ่ ะกาวเขาสูก ารเปนสังคมผูส งู อายุอยางเต็มขัน้
ในชวงเวลาตอไป
งานที่ยากในชวงนี้คือการยกระดับความสามารถในการผลิตของแรงงาน
ไทยใหสงู ขึน้ และตองทำใหสงู ขึน้ โดยเร็ว กอนทีเ่ วลาทองนีจ้ ะผานพนไป
จุดออนของประเทศไทยก็คอื แรงงานไทยสวนใหญมรี ะดับการศึกษาคอน
ขางต่ำ และคุณภาพของการศึกษายังไมดเี ทาทีค่ วร อีกทัง้ การผลิตกำลังคน
ของสถาบันการศึกษาก็ยงั ไมสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
โดยเฉพาะแรงงานทีม่ ฝี ม อื ระดับกลาง
ทามกลางสิง่ ทาทายเหลานี้ รัฐและภาคเอกชนควรกำหนดยุทธศาสตรและ
มาตรการทีจ่ ะยกระดับฝมอื แรงงานใหสงู ขึน้ รวมทัง้ สรางจิตวิญญาณของ
การเปนแรงงานทีพ่ งึ ประสงค ใหเหมาะสมกับยุคสมัยแหงการแขงขัน การ
ยกระดับคุณภาพแรงงานนีต้ อ งเรงทำใหไดดว ยแผนระยะสัน้ ไมใชดว ยแผน
ระยะยาว
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◌ การเตรียมพรอมในระยะยาว
ประเด็นทาทายในระยะยาวอยูที่การเตรียมความพรอมของคนและระบบ ปญหาทาทายและการเตรียมพรอมสู
เพือ่ การเปนสังคมผูส งู อายุทม่ี ปี ระสิทธิภาพในทุกดาน มิตสิ ำคัญในการ สังคมผูส งู อายุ: ทัศนะจากกระทรวงการ
เตรียมความพรอมในระยะยาวควรครอบคลุมถึงประเด็นตอไปนี้
พัฒนาสังคมและความมัน
่ คงของมนุษย
•
•
•
•
•

การเตรียมคนในทุกชวงวัย (วัยเด็ก, วัยแรงงาน, วัยสูงอายุ) ใหสามารถ
เขาสูก ารเปนผูส งู อายุอยางมีคณ
ุ ภาพและมีความมัน่ คง ทัง้ ในดาน
สุขภาพอนามัยและในการเปนแรงงานทีม่ คี วามสามารถในการผลิตสูง
การสรางระบบและกลไกของสังคมที่เอื้อตอการเปนสังคมผูสูงอายุ
ทีม่ น่ั คง
การสรางความเขมแข็งใหแกครอบครัวและชุมชน เพือ่ ใหสามารถจัด
การกับปญหาผูส งู อายุไดดว ยตัวเอง
การสรางสิง่ แวดลอมทางสังคม วัฒนธรรม และทางกายภาพ ทีเ่ หมาะ
สมกับการเปนสังคมผูส งู อายุ
การใหผสู งู อายุมสี ว นรวมในการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ

มีความจำเปนตองเสนอประเด็นเหลานีใ้ หประชาชน หนวยงานรัฐ และภาคี
ทีเ่ กีย่ วของไดมองเห็นปญหาทีท่ า ทายรวมกัน เพือ่ รวมมือกันขับเคลือ่ นการ
ดำเนินงาน ใหเกิดผลในทางปฏิบตั อิ ยางรวดเร็วและจริงจัง
มาตรการสำคัญเพอ่ื ตอบสนองตอประเด็นทาทายในการเตรียมพรอม
เขาสูส งั คมผูส งู อายุ ควรครอบคลุมถึงเรอ่ื งตอไปนี้

◌ ปญหาผูส งู อายุทเ่ี ปนอยูใ นวันนีแ้ ละในอนาคต
คืออะไร และกระทรวงมีนโยบายหรือโครงการ
อะไรบาง
ปญหาสำคัญคือเรืองการดูแล เนือ่ งจากความ
สัมพันธในครอบครัวเปลีย่ นแปลงไป
มีการ
เคลื่อนยายแรงงานเขาสูเมืองทำใหเกิดปญหา
ผูส งู อายุขาดการดูแล และตองพึง่ พาตนเองมาก
ขึน้ สวนใหญเปนผูส งู อายุทอ่ี ยูใ นชนบทและไม
สามารถรับบริการและสวัสดิการทางสังคมได
อยางทัว่ ถึง กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จึงมี
นโยบายทีใ่ หความสำคัญกับ “ชุมชน” และ “การ
มีสวนรวมของประชาชนในชุมชน” เปนลำดับ
แรก จึงไดกำหนดยุทธศาสตรทางสังคมเพือ่ รอง
รับสภาพปญหาในปจจุบันและแนวโนมที่จะเกิด
ขึน้ ในอนาคต โดยการสงเสริมสนับสนุนใหกลไก
ของชุมชน ทัง้ องคกรปกครองสวนทองถิน่ เครือ
ขายตางๆทัง้ ภาครัฐ เอกชน และอาสาสมัคร
จัดทำระบบสวัสดิการสังคม โดยมีผสู งู อายุเปน
กลุม เปาหมายหลักกลุม หนึง่ ตลอดจนสงเสริม
ระบบอาสมัครดูแลผูส งู อายุทบ่ี า นใหเกิดขึน้ ในทุก
ชุมชน เพือ่ นำไปสูส งั คมทีไ่ มทอดทิง้ กัน

1. การสนับสนุนใหประชาชนมีสขุ ภาพแข็งแรง หัวใจสำคัญในเรือ่ งนีอ้ ยูท ่ี
ระบบการสรางเสริมสุขภาพ ทีจ่ ะทำใหคนมีสขุ นิสยั ทีด่ ี เริม่ ตัง้ แตในวัยเด็ก
ไปจนตลอดชีวติ สนับสนุนใหครอบครัวและชุมชนมีสว นรวม และสามารถ
จัดการดูแลสุขภาพของสมาชิก โดยเฉพาะสมาชิกวัยสูงอายุ อยางนอย
ในขัน้ ปฐมภูมิ สรางเสริมระบบรักษาสุขภาพทีไ่ มเปนภาระดานงบประมาณ ◌ รัฐจะจัดการอยางไรกับชองวางดานคุณภาพชีวติ
ของผูส งู อายุอยูใ นสังคมทีแ่ ตกตางกัน
แกรฐั มากเกินไป และควรมีหลายระบบเพือ่ ใหประชาชนสามารถเลือกได ทางภาครัฐไดปรับเปลี่ยนมุมมองผูสูงอายุจาก
แตทกุ ระบบจะตองไดมาตรฐานเปนทีย่ อมรับได
บุคคลทีส่ มควรไดรบั การตอบแทน หรือในฐานะ
“ผูร บั ” เปน บุคคลในฐานะ “ผูใ ห” หรือผูส งู อายุ
2. การเพม่ิ ผลติ ภาพของแรงงานทุกกลุม ทุกวัย เพือ่ ใหสอดคลองกับความ เปนบุคคลทีไ่ ดทำประโยชนตอ สังคมและสมควร
ตองการและทิศทางการขยายตัวของภาคการผลิต
ปรับเปาหมายและ สงเสริมใหคงคุณคาไวนานทีส่ ดุ ดังนัน้ ผูส งู อายุจงึ
กระบวนการผลิตกำลังคนของสถาบันการศึกษาใหมปี ระสิทธิภาพ กำหนด ไดรบั การคุม ครองสิทธิขน้ั พืน้ ฐาน ตามพระราช
สัดสวนของผูเ รียนในดานตางๆ ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด บัญญัตผิ สู งู อายุ พ.ศ. 2546 เพือ่ ขยายโอกาสทาง
แรงงาน สรางจิตวิญญาณของการเปนแรงงานทีพ่ งึ ประสงค และพรอมกันนัน้ เศรษฐกิจและสังคมผานการสนับสนุนการประกอบ
รัฐตองสงเสริมใหประชาชนมีนสิ ยั ใฝการเรียนรูอ ยูต ลอดเวลา โดยเฉพาะ อาชีพจากกองทุนผูส งู อายุ ระบบประกันสุขภาพ
การเรียนรูด ว ยตัวเองผานศูนยการเรียนรูส าธารณะตางๆ เชน หองสมุด สือ่ เบีย้ ยังชีพ อาสาสมัครดูแลผูส งู อายุทบ่ี า น ฯลฯ
สำหรับผูสูงอายุที่อยูในสถานภาพที่ดีและยังคง
อิเล็กทรอนิก และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีศกั ยภาพ ไดสง เสริมสนับสนุนผานไปยังชมรม
3. สรางระบบและกลไกทีเ่ อือ้ ตอการสรางความมัน่ คงระยะยาว หัวใจสำคัญ สมาคมของผูส งู อายุในการทำกิจกรรมเพือ่ กลุม ผู
ของการเปนสังคมผูส งู อายุทม่ี น่ั คง อยูท เ่ี รือ่ งสำคัญ 2 เรือ่ ง คือ (1) ระบบการ สูงอายุ หรือเพือ่ สังคม และการใชประโยชนจาก
ภูมปิ ญ
 ญาของผูส งู อายุ
จางงานทีเ่ อือ้ ตอการทำงานของผูส งู อายุ และ (2) ระบบประกันความมัน่ คง
เพือ่ การชราภาพทีเ่ หมาะสมและจูงใจ ระบบการจางงานนัน้ ควรใหเหมาะ
สมกับผูส งู อายุทต่ี อ งการทำงานตอไป เชน งานทีไ่ มตอ งออกแรงมากเกินไป
และงานทีท่ ำแบบไมเต็มเวลา เปนตน สวนการประกันเพือ่ ชราภาพนัน้ มี
ความจำเปนที่จะตองสรางระบบประกันที่ครอบคลุมถึงกลุมแรงงานทั้งใน
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ระบบและนอกระบบ เชน ผูป ระกอบอาชีพเกษตรกรรม และผูท ำงาน
อิสระตางๆ
◌ ทำอยางไร สถาบันทางสังคม เชน ครอบครัว
และชุมชนจะคงบทบาทการดูแลผูส งู อายุเหมือน 4. สรางเสรมิ ความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศจะตองคำนึงถึงผลกระทบที่อาจมีตอครอบครัวและ
ในอดีตทีผ่ า นมา
ชุมชนทองถิน่
สงเสริมการพัฒนาทรัพยากรและการสรางงานในทองถิน่
ภาครัฐไดวางแนวทาง คือ การสรางความเขมแข็ง เพือ่ เอือ้ ตอการไดอยูร ว มกัน หรืออยูใ กลชดิ กัน ของสมาชิกครอบครัว อันจะ
ใหชมุ ชน ทองถิน่ เพือ่ เพิม่ บทบาทใหชมุ ชนมี ทำใหผสู งู อายุมโี อกาสไดรบั การดูแลจากบุตรหลานมากทีส่ ดุ สรางเสริม
สวนรวมในการดูแลผูส งู อายุมากขึน้ โดยการสง ความเขมแข็งของชุมชนโดยการสนับสนุนการรวมกลุม และการสรางองคกร
เสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิน่ เครือขายใน ทองถิน่ เพือ่ ดำเนินงานทัง้ ในดานเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการดูแล
ทองถิ่นมีบทบาทในการจัดบริการสวัสดิการ สุขภาพของประชาชน บนพืน้ ฐานของการชวยเหลือพึง่ พาอาศัยกัน
สังคมภายในชุมชน โดยอาศัยการมีสว นรวมของ
สมาชิกในครอบครัวของผูสูงอายุและประชาชน 5.สรางเสรมิ ความเขมแข็งทางสังคมวัฒนธรรมและสง่ิ แวดลอมเพือ่ ให
ในชุมชน ทำใหเกิดความตระหนักในปญหาและ เอือ้ ตอการเปนสังคมผูส งู อายุทม่ี น่ั คง สงเสริมและฟน ฟูสถาบันทางสังคมใน
ผานกระบวนการเรียนรูร ว มกัน จนกระทัง่ ครอบครัว
และชุมชน สามารถจัดการแกไข และปองกัน ระดับชุมชน เชน วัด โรงเรียน และองคกรชุมชน ใหเกิดการรวมมือกันเขม
ปญหาในชุมชนเองได และสงผลใหเกิดระบบการ แข็ง จรรโลงคุณธรรมและหลักปฏิบตั ทิ างวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม เชน
เรือ่ งความกตัญูกตเวที การปฏิบตั ติ ามหลักธรรมทางศาสนา และการ
ดูแลผูส งู อายุอยางตอเนือ่ ง
เคารพและใหเกียรติผสู งู อายุ วางกฎเกณฑการจัดบริการสาธารณะและที่
◌ ความมัน่ คงในวัยสูงอายุสมควรจะไดรบั การ อยูอ าศัย ใหผสู งู อายุสามารถใชประโยชนไดโดยไมเสีย่ งตอสุขภาพ คุม ครอง
สิทธิของผูส งู อายุตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมายอยางเปนรูปธรรม
ขับเคลือ่ นอยางเปนรูปธรรมไดอยางไร
ในปจจุบนั ภาคสวนตางๆ ไดเริม่ มีการขับเคลือ่ น
ในประเด็น “ความมัน่ คงในผูส งู อายุ” และมี 6. สงเสรมิ การมีสว นรวมของผูส งู อายุในการพัฒนา ทัง้ ในระดับชุมชนและ
แนวโนมทีจ่ ะเพิม่ ความเขมขนในการดำเนินการ ในระดับชาติ มีกลไกทีจ่ ะใหโอกาสผูส งู อายุ ในฐานะคลังแหงภูมปิ ญ
 ญา
มากขึน้
หากมองในภาพรวมของประเทศไทย ไดถา ยทอดประสบการณและภูมปิ ญ
 ญาสูค นรุน หลังอยางจริงจัง สถาบัน
ความมั่นคงในผูสูงอายุจะเปนการเตรียมความ การศึ ก ษาและองค ก รจั ด ตั ้ งในระดั บ ชุ ม ชนและท อ งถิ ่ น ควรเข า มามี
พรอมของสังคมไทย โดยมีการเตรียมการในทุก บทบาทสำคัญในเรือ่ งนี้ ควรพิจารณาขยายอายุการเกษียณใหสอดคลองกับ
กลุม ตัง้ แตวยั เด็ก วัยแรงงาน จนถึงวัยสูงอายุ ขอเท็จจริงทางประชากร ความตองการทำงานของผูส งู อายุ ระบบการจางงาน
และทุกมิติของการพัฒนาจะเปนองครวมการ ในตลาดแรงงาน และความมัน่ คงของบุคคลในปจฉิมวัย
พัฒนาศักยภาพของคน หลักประกันทางเศรษฐกิจ
การมีสว นรวมในสังคม และสวัสดิการสังคม ทัง้ นี้
การดำเนินการดังกลาวตองอาศัยความรวมมือ ประเด็นสำคัญทีก่ ลาวมาทัง้ หมดนีส้ อดคลองกับยุทธศาสตรและมาตรการ
จากภาครัฐ ภาคเอกชน และผูท เ่ี กีย่ วของ ซึง่ ไดมี ทีก่ ำหนดไวในแผนผูส งู อายุแหงชาติ ฉบับที่ 2
การบรรจุประเด็นตางๆ ในยุทธศาสตร และ
 วามสำเร็จ
มาตรการภายใตแผนผูส งู อายุแหงชาติฉบับที่ 2 ◌ กลไกขับเคลอ่ื นสูค
(พ.ศ.2545-2564) โดยมีหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
เปาหมาย และระยะเวลาดำเนินอยางชัดเจน แนว การทีจ่ ะขับเคลือ่ นภารกิจสำคัญ ในการเตรียมพรอมสูส งั คมผูส งู อายุให
ทางหลักในการดำเนินงานมี 3 ประการ คือ บรรลุถงึ ความสำเร็จได จะตองอาศัยความเขมแข็งและการรวมมือกันของ
(1) สรางความเขมแข็งใหองคกรผูส งู อายุทง้ั ระดับ กลไกหลายสวน ทีส่ ำคัญและใครจะเนนเปนพิเศษในทีน่ ค้ี อื 3 กลไกหลัก
นโยบายและชุมชน (2) ใหชมุ ชนและทองถิน่ เขา อันประกอบดวย กลไกวิชาการ กลไกการเมืองและระบบราชการ และ
มามีบทบาทในการจัดบริการทีเ่ หมาะสม ตรงกับ กลไกสังคม
ความตองการ และ (3) คณะกรรมการผูส งู
อายุแหงชาติ ซึง่ ประกอบดวยภาครัฐและเอกชน กลไกวิชาการเปรียบเสมือนมันสมอง มีบทบาทในการคนควาวิจยั และเสนอ
จะตองเปนผูก ำหนดทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร แนะปญหาเกีย่ วกับผูส งู อายุ
และแนวทางทีเ่ หมาะสมในการแกปญ
 หา
และให ก ารสนั บ สนุ น การขั บ เคลื ่ อ นประเด็ น
เหลานัน้ ขณะเดียวกันก็ตดิ ตามและประเมินผลในทุกมิติ ทีแ่ ลวมาดูเหมือน
ดังกลาวในทุกมิติ
วากลไกวิชาการมีจะความไวตอเรือ่ งนีพ้ อสมควร ดังจะเห็นวามีงานวิจยั เกีย่ ว
ทีม่ า: นายวัลลภ พลอยทับทิม ปลัดกระทรวงการพัฒนา กับผูสูงอายุเปนจำนวนมากในปจจุบัน แมวางานวิจัยสวนใหญจะไมไดตั้ง
โจทยเพือ่ ตอบปญหาเชิงนโยบายโดยตรง แตกม็ งี านวิจยั จำนวนไมนอ ยทีช่ ้ี
สังคมและความมัน่ คงของมนุษย, พฤศจิกายน 2549
ใหเห็นลักษณะของปญหาและความตองการในเรือ่ งนี้ กลาวไดวา งานทาง
119
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วิชาการในเวลานี้ มีมากพอทีฝ่ า ยนโยบายจะสามารถนำมาสังเคราะห เพือ่
ขับเคลือ่ นสูภ าคปฏิบตั ติ อ ไปได
กลไกการเมืองและระบบราชการทีผ่ า นมาทำงานคอนขางจะชา เห็นไดจาก
กระบวนการผลักดันพระราชบัญญัตผิ สู งู อายุ ซึง่ เริม่ มาตัง้ แต พ.ศ. 2537 กวา
จะเสร็จสมบูรณกใ็ ชเวลาไปเกือบ 10 ป (สำเร็จ ในป 2546) ในระยะหลังๆ
อาจจะเคลือ่ นไหวเร็วขึน้ บาง แตเรือ่ งสำคัญๆ เชน ระบบการประกันความ
มัน่ คงดานรายไดทจ่ี ะครอบคลุมแรงงานทุกภาคสวนยังไมบรรลุผลสำเร็จ
ปญหาอีกประการหนึง่ คือ ภาครัฐยังทำงานแบบแยกสวน ดังจะเห็นวา งาน
ทีเ่ กีย่ วกับผูส งู อายุในปจจุบนั กระจัดกระจายอยูใ น 16 หนวยงานระดับกรม
ของ 11 กระทรวง และงานเหลานีส้ ว นใหญยงั ยึดแนวทางการใหการ
สงเคราะหเปนหลัก โครงการทีช่ ว ยพัฒนาผูส งู อายุใหไมตอ งพึง่ พิง และให
ครอบครัวและชุมชนมีความเขมแข็ง สามารถรับภาระงานดานผูส งู อายุได
เอง ยังมีนอ ย เทาทีม่ อี ยูม กั เปนโครงการทีเ่ พิง่ เริม่ ตน และอยูใ นระหวางหารูป
แบบทีเ่ หมาะสม
สวนการเคลือ่ นไหวของกลไกสังคมโดยรวมก็ยงั คอนขางเชือ่ งชา เพราะขาด
ความตระหนักและขาดทรัพยากร
ประเด็นสำคัญทีจ่ ะขับเคลือ่ นไปสูค วามสำเร็จนี้ มิไดอยูท ค่ี วามเขมแข็งของ
แตละกลไกเพียงอยางเดียว แตอยูท ค่ี วามรวมมือกันอยางเปนเอกภาพของ
กลไกเหลานีด้ ว ย เรือ่ งนีก้ ด็ เู หมือนจะยังตองพัฒนาอยูอ กี มาก ความสำเร็จ
จะเกิดขึน้ ไดงา ยกวา ถาฝายนโยบายและหนวยงานภาครัฐ (กลไกการเมือง
และระบบราชการ) ทำงานอยางใกลชดิ และบนพืน้ ฐานของขอมูลทีป่ อ นมา
จากกลไกวิชาการ และกลไกสังคม ทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับผูส งู อายุในระดับ
ตางๆ อาศัยนโยบายจากกลไกการเมือง และความรูจ ากกลไกวิชาการเปน
แนวทาง การทำงานสอดประสานกันอยางเปนเอกภาพเชนนี้ มีโอกาสจะ
ประสบความสำเร็จมากกวา

วันนี้ จึงไดเวลาทีป่ ระเทศไทยจะเตรียมพรอมอยางจรงิ จัง
เพอ่ื วาสังคมจะไดรบั ความรมเย็นจากรมเงาของลำดวน
อยางเต็มที่ และเพอ่ื ทีใ่ นวันขางหนาดอกและใบของ
ลำดวนจะไดรว งลงไปเปนปุย เสรมิ สรางทุนทางสังคม
ของไทยใหเขมแข็งยง่ิ ขึน
้
......................................................................

คุณยายทัศนา จงพีรเ พียร:
แปดสบิ ยังแจว
ในวัย 83 ปเศษ คุณยายทัศนา จงพีรเ พียร ยังดู
กระฉับกระเฉง เคลือ่ นไหวคลองแคลว และทีส่ ำคัญ
คุณยายดูแจมใส ไรรว้ิ รอยของความทุกขความกังวล
เพียงเห็นก็บอกไดวา เปนผูส งู วัยทีส่ ขุ ภาพดีทง้ั กาย
และใจ
หลายคนทีไ่ ดพบคุณยายอดไมไดทจ่ี ะถามวา อะไร
คือเคล็ดลับของการมีสขุ ภาพดีในวัยสูงอายุ
“กรรมพันธุก อ็ าจจะมีสว นมัง้ เพราะคุณแมมอี ายุถงึ
102 ป” คุณยายตอบ “แตทส่ี ำคัญจริงๆ คือเปนคน
ชอบออกกำลังกายมาตัง้ แตเปนเด็ก ทุกวันนีก้ ย็ งั ออก
กำลังกายอยูเ สมอ”
คุณยายเลาวาตอนเรียนอยูชั้นมัธยมเปนนักกีฬา
วิง่ 100 เมตร และวิง่ ผลัดของโรงเรียน ตืน่ มาซอมวิง่
ตอนตี 3 ถึงตี 5 ทุกวัน หลังแตงงานก็ยงั เลนกีฬา
อยางตอเนือ่ ง ทีเ่ ลนเปนประจำก็มกี อลฟ เทนนิส และ
แบดมินตัน พออายุยา งเขาวัย 50 ป ก็หนั มาออก
กำลังกายเบาๆ เชน แอโรบิค เตนรำ และรองเพลง
เคล็ดลับอีกขอหนึ่งของคุณยายคือทำจิตใจใหราเริง
อยูเ สมอ ไมเครียด และเขาสังคมกับเพือ่ นฝูงทีส่ นิทส
นมกันเปนประจำ แตทส่ี ำคัญคือคุณยายมีครอบครัว
ทีอ่ บอุน มีลกู หลานทีด่ มี คี วามกตัญู สิง่ เหลานีน้ ำ
ความสุขมาให และเปนเสมือนยาอายุวฒ
ั นะขนานหนึง่
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การทำงานคืออีกสิง่ หนึง่ ทีท่ ำใหคณ
ุ ยายรูส กึ มีพลังอยูเ สมองานทีค่ ณ
ุ ยายทำสวนมาก
ทุกวันนีค้ ณ
ุ ยายทำงานเปนอาสาสมัครของ
มักเปนงานดานสังคมสงเคราะห
องคกรตางๆ หลายแหง และทำติดตอกันมากวา 50 ปแลว การทำงานสังคม
สงเคราะห ทำใหไดเพือ่ น ไดประสบการณและไดความรูท เ่ี ปนประโยชน ทีส่ ำคัญ
คือไดความสุขและความภูมใิ จ

ใหนอ ย ยิง่ อายุมากขึน้ ยิง่ ควรกินพวกเนือ้ สัตวและ
ไขมันใหนอ ยลง รางกายจะแข็งแรงและหางไกลโรค
คุณหมอเนนวา “เรือ่ งการกินอยางเดียวนะ คนชนบท
เขากินดีกวาคนกรุง”

เรือ่ งการออกกำลังกายคุณหมอเนนเปนพิเศษวา ไม
จำเปนตองลงทุนเพือ่ ออกกำลัง การทำงานทุกอยาง
แมแตงานในเรือกสวนไรนา ของชาวชนบท หรือการ
ทำงานบานของแมบา น ก็เปนการออกกำลังทีด่ ี ถา
การทำงานแบบกมๆเงยๆทำใหมปี ญ
 หาเกีย่ วกับหลังหรือ
เขา ก็อาจบรรเทาดวยการออกกำลังแบบ passive
exercise คือใหผอู น่ื บีบ นวดให ยิง่ การออกกำลังดวย
การวิง่ วายน้ำ ดัดตัว โยคะ ชีก่ ง ไทเกก หรือแอโรบิก
ก็ยง่ิ เหมาะสำหรับผูส งู อายุ แตเคล็ดลับอยูท ต่ี อ งออก
คุณยายยึดพระดำรัสของสมเด็จยาทีว่ า “อยาใหลมหายใจสูญเปลา” เปนอุดมคติ กำลังอยางสม่ำเสมอ
ดูเหมือนวาคุณยายจะทำงานสังคมสงเคราะหแทบทุกอยาง ไมวา จะเปนงานอาสา
สมัครคุมประพฤติประจำศาลอาญา (เปนประธานคณะกรรมการ) อาสาสมัคร
สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ และสมาชิกสมทบ
สภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชินปู ถัมภ รวมถึงงานสังคมสงเคราะหในยามที่
เกิดวิบตั ภิ ยั เชน น้ำทวม สึนามิ ไฟใต และเยีย่ มทหารทีช่ ายแดน เปนตน คุณยาย
ทำงานเหลานีด้ ว ยใจรักและดวยจิตวิญญาณ เพราะ “ทำงานเหลานีแ้ ลวจิตใจเรา
ก็มคี วามสุข”

ในวัยกวา 83 ป คุณยายทัศนาบอกวายังจะทำงานเหลานีไ้ ปเรือ่ ยๆ ในยามวางนอก
จากจะดูแลบาน อานหนังสือทีช่ อบ และติดตามขาวสารบานเมืองแลว คุณยายยัง
ใชเวลาสวนหนึง่ เขียนบทกวีดว ย แตทอ่ี อกจะพิเศษมากๆ คือตอนนีค้ ณ
ุ ยายกำลัง
เรียนรองเพลงและเตนรำ
อยางนีต้ อ งบอกวา “แปดสบิ ยังแจว”

คุณหมอเฉกไดชื่อวาเปนผูสูงวัยชั้นแนวหนาคนหนึ่ง
ทีอ่ อกกำลังกายอยางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะวายน้ำ ใน
ชวงเวลา 40 ปทผ่ี า นมา คุณหมอวายน้ำคิดเปนระยะ
ทางสะสมกวา 7,900 กิโลเมตรแลว สถิตนิ บ้ี นั ทึก
ไวชดั เจนทีส่ ระวายน้ำของสปอรตคลับแหงราชกรีฑา
สโมสร ทัง้ นี้ ไมนบั รวมถวยรางวัลจำนวนเกือบเต็มตู
ทีไ่ ดจากการแขงขันกีฬาผูส งู อายุ

สัมภาษณ คุณยายทัศนา จงพีรเ พียร
ความสุขของผูส งู อายุสำหรับคุณหมอเฉก ตองตัง้ ตน
25 กุมภาพันธ 2550
จากครอบครัวทีอ่ บอุน มีกนิ มีใชพอเพียง ซึง่ ตองเก็บ
.......................................................................................................................... หอมรอมริบสะสมมาตัง้ แตยงั หนุม ยังสาว “พระพุทธ
เจาสอนวา สำหรับชาวบาน ความสุขเกิดจากการมี
ทรัพย ใชทรัพยเปน และไมปน หนี”้ คุณหมออางหลัก
ทางพุทธศาสนา
แตความสงบทางใจก็สำคัญไมนอ ยไปกวากัน ความ
สงบทางใจของผูสูงอายุนั้นไดจากการตั้งมั่นอยูใน
ผมตัง้ ใจจะแกแลวตายเมอ่ื อายุ 120 หลักธรรมของศาสนา ถาเปนพุทธก็ตอ งรักษาศีลหา
และถาใหดขี น้ึ ไปอีกก็ตอ งทำจิตใหมสี มาธิ จะทำ
เอยนามนายแพทยเฉก ธนะสิริ คงมีนอ ยคนทีไ่ มรจู กั สมาธิทไ่ี หนก็ได ทีบ่ า น ทีว่ ดั หรือแมแตขณะทีท่ ำงาน
แตในหมูค นทีบ่ อกวารูจ กั นัน้ คงมีไมมากทีร่ วู า อะไร หรือออกกำลังกายอยูก ท็ ำใจใหเปนสมาธิได โดยการ
คือเคล็ดลับของการมีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรงแมในวัยหลัง ทำใจใหแนวแน จดจออยูก บั สิง่ ทีท่ ำเทานัน้
80 ของคุณหมอ แข็งแรงและสุขภาพดีจนอยากจะให
“เวลาผมวายน้ำ 30-40 นาที ผมวายน้ำจงกรม...
ฉายาทานวา “เปนผูส งู วัยทีย่ งั หนุม ทัง้ กายและใจ”
ซายไป ขวาไป นิง้ ไปเลย เกิดพลังมหาศาล”
ในรอบ 40 ปทผ่ี า นมา คุณหมอเฉกไมเคยกินยาเลย
เคยเปนหวัดเพียง 2 ครัง้ เทานัน้ ครัง้ สุดทายเมือ่ กวา “ผมตัง้ เปาชีวติ ของผมไว 120 ป ตัง้ แต 15 ปท่ี
10 ปมาแลว แตกไ็ มไดกนิ ยา ความเจ็บปวยอยางอืน่ แลว ... ตัง้ ใจจะแกแลวตายเมือ่ อายุ 120 ป” คุณหมอ
ทีม่ ากกวาหวัดนัน้ ไมตอ งพูดถึง ดูเหมือนคุณหมอจะ กลาวดวยน้ำเสียงเรียบๆ แตจริงจัง ทีส่ ำคัญคุณหมอ
บอกวาใครๆ ก็ทำอยางทานได
ลืมไปหมดแลว

นายแพทยเฉก ธนะสริ :ิ

การทำใหมสี ขุ ภาพดีอยูเ สมอแมในวัยสูงอายุ สำหรับ กินผัก ผลไมและธัญพืชเยอะๆ ลดเนือ้ สัตวและไขมัน
คุณหมอไมใชเคล็ดลับ แตทกุ คนทำได ถาใสใจเรือ่ ง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และทำใจใหสงบ นีค่ อื กุญแจ
สำคัญทีท่ ำใหแข็งแรงและเปนสุขในวัยสูงอายุ ตาม
อาหาร ออกกำลัง และทำจิตใจใหสงบแจมใส
แบบของนายแพทยเฉก ธนะสิริ คุณหมอวัยหลัง 80 ที่
กินอยางไรใหแข็งแรงและอายุยนื ? “กินอยางชาง มา ยังไมรจู กั คำวาแก
วัว ควาย แรด ยีราฟซิ” คุณหมอตอบเหมือบกับ
จะพูดเลน แตความหมายทีข่ ยายตอคือ กินอาหาร เรียบเรียงจากการสัมภาษณนายแพทยเฉก ธนะสิริ
จำพวกผักสด ผลไมและธัญพืช ซึง่ เปนอาหารทีใ่ ห 7 พฤศจิกายน 2549
วิตามินเยอะๆ กินอาหารจำพวกเนือ้ สัตวและไขมัน .............................................................................
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ภาคผนวก: บรรณานุกรมรายงานสุขภาพคนไทยป 2550

14 ตัวชีว้ ดั ทางสุขภาพ
1.ภาวะสมองเสอ่ื ม มหันตภัยใกลตวั
คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานผูส งู อายุแหงชาติ. สำนักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทกั ษเด็ก
เยาวชน ผูด อ ยโอกาส คนพิการ และผูส งู อายุ. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย.
2548. สถานการณผสู งู อายุไทย พ.ศ. 2547., พิมพครัง้ ที่ 1 เดือนกันยายน 2548. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพสำนักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ.
Current Therapeutic Research. Clinical and Experimental.Lancet .2005. Global
prevalence of dementia: a Delphi consensus study,Vol.366. December 2005.
2. สุขภาพแรงงาน
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค. 2545. รายงานการเฝาระวังโรค ป พ.ศ. 2545.
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค. 2546. รายงานการเฝาระวังโรค ป พ.ศ. 2546.
สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค. 2547. รายงานการเฝาระวังโรค ป พ.ศ. 2547.
สำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน. เอกสารออนไลน
[http://www.sso.go.th/knowledge/link/36-48.htm]
สำนักงานสถิตแิ หงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร. 2549.รายงานลักษณะของประชากร
จากการสำรวจการเปลีย่ นแปลงประชากร พ.ศ. 2548-2549. กรุงเทพฯ: สำนักงานสถิตแิ หงชาติ.
3. ทุกขทางใจ
กรมสุขภาพจิต.2546.การสำรวจทางระบาดวิทยาสุขภาพจิต: การศึกษาระดับประเทศ ป 2546.นนทบุร:ี
กรมสุขภาพจิต.
กรมสุขภาพจิต.2546.ความเครียดของคนไทย: การศึกษาระดับชาติ ป 2546. นนทบุร:ี กรมสุขภาพจิต.
ธรณินทร กองสุข, (บรรณาธิการ).2549. องคความรูโ รคซึมเศรา: ผลการทบทวนหลักฐานทางวิชาการ.
นนทบุร:ี กรมสุขภาพจิต.
พรเทพ ศิรวิ นารังสรรค.2547.ระบาดวิทยาปญหาสุขภาพจิตของลูกจางสถานประกอบการในประเทศไทย:
การศึกษาระดับประเทศ.ใน วารสารสุขภาพจิตแหงประเทศไทย. 2547; ปท่ี 12 ฉบับที3่
4. ความสุข
กรอบแนวคิดการพัฒนาดัชนีอยูเ ย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย. เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาสุขภาพ
แหงชาติ ป 2549. 27-29 ตุลาคม 2549.
รศรินทร เกรย และคณะ.2549. ดัชนีความสุขจังหวัดชัยนาท และกาญจนบุร:ี หนึง่ ในโครงการวิจยั บูรณาการ
เชิงพืน้ ทีเ่ พือ่ แกปญ
 หาความยากจนอยางมีสว นรวมในภูมภิ าคตะวันตก.
ศูนยภฏู านศึกษา แปลโดย เจษณี สุขจิรตั ติกาล.2547. ความสุขมวลรวมประชาชาติ มุง สุก ระบวนทัศนใหม
ในการพัฒนา.
สำนักวิจยั เอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. 2549. รายงานดัชนีความสุขมวลรวมของประชาชนภายใน
ประเทศ. ประจำเดือน ธันวาคม.
อภิสทิ ธิ์ ธำรงวรางกูร และทานพิพย ธำรงวรางกูร.2549. การพัฒนาชุมชนอยางยัง่ ยืน เพือ่ คุณภาพชีวติ และ
สิง่ แวดลอมดี จังหวัดขอนแกน.
The new economics foundation. The Unhappiness index. 2006. available online at
http://www.happyplanetindex.org/survey.htm
5. ปจจัยเสีย่ งตอโรคหัวใจและหลอดเลอื ด
คณะทำงานโครงการภาระโรค สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ. 2549.
เยาวรัตน ปรปกษขาม และคณะ.2549.รายงาน การสำรวจสภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย
โดยการตรวจรางกายครัง้ ที่ 3โดย สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข.
Noncommunicable Disease and Mental Health. World Health Organization.2002.
Integrated Management of Cardiovascular risk. Report of a WHO Meeting Geneva,
9-12 July 2002.
6. อันตรายจากควันบุหรีม่ อื สอง
บุปผา ศิรริ ศั มี และคณะ.2548. โครงการติดตามผลกระทบจากนโยบายควบคุมการบริโภคยาสูบการสำรวจ
ระดับประเทศ รอบที่ 1 พฤติกรรม ความคิดเห็น และความเชือ่ ตอการสูบบุหรีข่ องวัยรุน ไทย.
มณฑา เกงการพานิช และคณะ.2548. สถานการณการดำเนินงานและความคิดเห็นตอพระราชบัญญัติ
คุม ครองสุขภาพของผูไ มสบู บุหรี่ พ.ศ 2535. ศูนยวจิ ยั และจัดการความรูใ นการควบคุมการบริโภค
ยาสูบ (ศจย.) ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.
เนาวรัตน เจริญคา และคณะ. Global Air Monitoring Study : A multi-Country Comparison of
Levels of Indoor Air Pollution in Different Workplaces.Results from Thailand May
2005. รายงานทีย่ งั ไมไดตพี มิ พ.
สำนักวิจยั เอแบคโพลล .2547.ความคิดเห็นของเด็กตอผูป กครองทีส่ บู บุหรี่
: กรณีศกึ ษานักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปท่ี 2-4 ในเขตกรุงเทพมหานคร.
7.ของเสียอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม.แนวทางการจัดการซากฟลูออเรสเซนตใน
ประเทศไทย. เอกสารออนไลน[http://www.pcd.go.th/info_serv/haz_lamp.htm]
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม.2548. รายงานสถานการณมลพิษของ
ประเทศไทยและเหตุการณสำคัญในป พ.ศ. 2548. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ
สิง่ แวดลอมแหงชาติ, ตุลาคม 2548.
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม.2549.รายงานเหตุการณฉกุ เฉิน/
สถานการณสำคัญดานมลพิษและสิง่ แวดลอม. เอกสารออนไลน. [http://gendb.pcd.go.th/hers/]
กรมควบคุมมลพิษ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม. สรุปสถานการณมลพิษของประเทศไทย
พ.ศ. 2544, 2547, และ2549.
กรมควบคุมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม.2548.รายงานสถานการณมลพิษของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2547.
8. ผลติ ภัณฑเสรมิ อาหาร
กระทรวงสาธารณสุข.2548. ผลิตภัณฑเสริมอาหาร .ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ. 2548
ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2548.
กองควบคุมอาหาร.2549.คำถาม อาหารเสริมยีห่ อ … ลดความอวนไดจริงไหมคะ
กินแลวจะมีอนั ตรายไหมคะ ตอบ 4/11/2548. สืบคนเมือ่ 13 กพ 2549 ที่ http://www.qmaker.

com/fda/new/web_cms/topic.php?Top_ID=170&SubCol_ID=56&Col_ID=19&PHPSESSI
D=6741fcefae676c19461426fe5a801e71.
แกว กังสดาลอำไพ.2546. .สรางสุขภาพอยางไรไมตอ งพึง่ อาหารเสริม. ขอมูลชุดที่ 6
ของรายงานฉบับสมบูรณ ของ โครงการ สรางสุขภาพอยางไรไมพง่ึ อาหารเสริม.
แกว กังสดาลอำไพ และทัศนีย แนนอุดร .2546.แนวโนมของผลิตภัณฑเสริมอาหาร ทีส่ ง ผลกระทบตอสุข
ภาพและเศรษฐกิจ ขอมูลชุดที่ 3 ของรายงานฉบับสมบูรณ ของ โครงการ สรางสุขภาพอยางไรไมพง่ึ
อาหารเสริม.
คณะรัฐมนตรี.2547.รายงานการประชุมคณะรัฐมนตรี วาระเรือ่ ง ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑสมุนไพร.
ทัศนีย แนนอุดร.2546. สถานการณการการสงเสริมการขายผลิตภัณฑเสริมอาหาร.ขอมูลชุดที่ 3
ของรายงานฉบับสมบูรณ ของ โครงการ สรางสุขภาพอยางไรไมพง่ึ อาหารเสริม.
นิยดา เกียรติยง่ิ อังศุล.ี 2546. มาตรการควบคุมผลิตภัณฑเสริมอาหารในประเทศตางๆ. ขอมูลชุดที่ 5
ของรายงานฉบับสมบูรณ ของ โครงการ สรางสุขภาพอยางไรไมพง่ึ อาหารเสริม.
นิยดา เกียรติยง่ิ อังศุล.ี 2549.การสำรวจเวปไซตโฆษณาอาหารเสริม .
นิยดา เกียรติยง่ิ อังศุล.ี 2549.บริโภคนิยม บริโภคสุขภาพ. ใน อุบลรัตน ศิรยิ วุ ศักดิ์ (บรรณาธิการ)
สิทธิผบู ริโภคสิทธิพลเมือง 2547-2548 เลขมาตรฐานสากลสำหรับหนังสือ 974-94244-2-5
พิมพครัง้ ที่ 1.
บริษทั ศูนยวจิ ยั กสิกรไทย จำกัด.2548. ผลิตภัณฑสมุนไพรป’48 : มูลคาตลาด 48,000 ลานบาท.
บริษทั ศูนยวจิ ยั กสิกรไทย จำกัด.2547. พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑสมุนไพร. โพลลศนู ยวจิ ยั กสิกรไทย
บทสรุปสำหรับผูบ ริหาร.
บริษทั ศูนยวจิ ยั กสิกรไทย จำกัด.2547.ผลิตภัณฑเครือ่ งเทศและสมุนไพรไทย. อางใน ผูจ ดั การออนไลน
12 เมย 47.
บริษทั ศูนยวจิ ยั กสิกรไทย จำกัด.2547. พฤติกรรมการใชผลิตภัณฑสมุนไพรรักษาปองกัน.
บริษทั ศูนยวจิ ยั กสิกรไทย จำกัด.2546.ยาสมุนไพรไทย อนาคตทีส่ ดใส ทัง้ ตลาดใน และตลาดนอก.
มองเศรษฐกิจ ปท่ี 9 ฉบับที่ 1288 (27 มิย 46).
บริษทั ศูนยวจิ ยั กสิกรไทย จำกัด.2543. อาหารเสริมสุขภาพป’44 : ตลาดจะขยายตัว...
ตองใหความรูผ บู ริโภค. กระแสทรรศน ฉบับที่ 964 21 ธันวาคม 2543.
บริษทั ศูนยวจิ ยั กสิกรไทย จำกัด.2542.สมุนไพรไทย : อนาคตสดใส ... ในป 2000 .กระแสทัศน ปท่ี 5
ฉบับที่ 769 วันที่ 27 ธันวาคม 2542.
วรรณา ศรีวริ ยิ านุภาพ.2549. การใชผลิตภัณฑเสริมอาหารเพือ่ ดูแลสุขภาพของสตรีสงู อายุใน
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธศลิ ปศาสตรดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาประชากรศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
9. การคุม ครองผูบ รโิ ภค
มูลนิธเิ พือ่ ผูบ ริโภค, 2549.
สำนักงานคณะกรรมการคุม ครองผูบ ริโภค (สคบ.), 2549.
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2549
10. รายได เงน
ิ ออม หนีส้ น
ิ
กรุงเทพธุรกิจ. 2549.หวยบนดิน เปาหมายลางอิทธิพล .วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2549 หนา 5.
สำนักงานสถิตแิ หงชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. 2541. รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ. 2541. กรุงเทพฯ: สำนักงานสถิตแิ หงชาติ.
สำนักงานสถิตแิ หงชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. 2543. รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ. 2543. กรุงเทพฯ: สำนักงานสถิตแิ หงชาติ.
สำนักงานสถิตแิ หงชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. 2545. รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ. 2545. กรุงเทพฯ: สำนักงานสถิตแิ หงชาติ.
สำนักงานสถิตแิ หงชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. 2547. รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ. 2547. กรุงเทพฯ: สำนักงานสถิตแิ หงชาติ.
สำนักงานสถิตแิ หงชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี. 2549. รายงานการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ครัวเรือน พ.ศ. 2549. กรุงเทพฯ: สำนักงานสถิตแิ หงชาติ.
11.เศรษฐกจิ พอเพียง
เกษม วัฒนชัย.2549.การเรียนรูท แ่ี ทและพอเพียง.กรุงเทพฯ: สำนักพิมพมติชน.
สถาบันไทยพัฒน มูลนิธบิ รู ณะชนบทแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ. 2549.
สถาบันธรรมรัฐเพือ่ การพัฒนาสังคมและสิง่ แวดลอม.2549. สรุปจากการพัฒนาตัวชีว้ ดั เศรษฐกิจพอเพียงดาน
สิง่ แวดลอม. การประชุมวิชาการและนิทรรศการ เศรษฐกิจพอเพียง: รวมเรียนรู สานขาย ขยายผล.
23-37 พฤศจิกายน 2549 ณ สำนักพิพธิ ภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บางเขน.
อภิสทิ ธิ์ ธำรงวรางกูร และทานพิพย ธำรงวรางกูร.2549. การพัฒนาชุมชนอยางยัง่ ยืน เพือ่ คุณภาพชีวติ และ
สิง่ แวดลอมดี จังหวัดขอนแกน. เอกสารออนไลน
[http://sufficiencyeconomy.blogspot.com/2006/08/sufficiency-strategy-map.html]
12. เด็กไทยยุครวยลัดวัดดวง
ศูนยวจิ ยั กสิกรไทย เอกสารออนไลน [www.krc.co.th/tfrc/cgi/ticket/ticket.exe/9483290129/tfrc/
thai/research/res06/jun/lbus874.htm.]
สำนักวิจยั เอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.2548. การสำรวจภาคสนามเรือ่ ง “โครงการวิจยั เพือ่ เฝาระวัง
รักษาคุณภาพเยาวชนไทยกับปจจัยเสีย่ งตออบายมุขและสิง่ เสพติดรอบสถาบันการศึกษา.
สังศิต พิรยิ ะรังสรรค และคณะ.2547. เศรษฐกิจการพนัน. พิมพครัง้ ที่ 3. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพรว มดวย
ชวยอาน.
สวนดุสติ โพล.คนไทยกับการพนันฟุตบอล. เอกสารออนไลน[http://dusitpoll.dusit.ac.th/2549/
2549_040.html]
อมรวิชช นาครทรรพ และคณะ.2549. การสำรวจวัฒนธรรมการใชชวี ติ ของเยาวชนในเรือ่ ง
“ชีวติ กับความเสีย่ ง. โครงการความรวมมือระหวางกระทรวงวัฒนธรรมกับสถาบันรามจิตติ.
อมรวิชช นาครทรรพ และคณะ.2548. เด็กไทยในมิตวิ ฒ
ั นธรรม. กลุม เฝาระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานปลัด
กระทรวงวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึกษา.
อมรวิชช นาครทรรพ และคณะ. 2548.โครงการการติดตามสภาวการณเด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child
Watch) 2547-4548. โดยสถาบันรามจิตติ ภายใตการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.).

122

50-03-003-122-128-NIPOKLANG new9122 122

3/10/07 2:14:46 PM

13. เด็กไทยในยุคไซเบอร
โครงการศึกษาและเฝาระวังสือ่ เพือ่ สุขภาวะของสังคม (Media Monitor).2548. เอกสารออนไลน
[ http://www.mediamonitor.in.th/]
สถาบันรามจิตติ. 2549.รายงานการสำรวจ “พฤติกรรมการเลนเกมในวัยรุน และการดูแลลูกๆ
กับการเลนเกม”. โครงการวิจยั เชิงสำรวจโดยความรวมมือระหวางสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน ราช
นครินทรและสถาบันรามจิตติ.
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เอกสารออนไลน
[http://www.thaihealth.or.th/.]
สำนักงานสถิตแิ หงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร. 2549. รายงานผลการการสำรวจ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ครัวเรือน) พ.ศ. 2549. กรุงเทพฯ: สำนักงานสถิตแิ หงชาติ.
สำนักวิจยั เอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.2549.การสำรวจความคิดเห็นของเยาวชนใน
“สถานการณปญ
 หาการคุกคามทางเพศและเพศสัมพันธในกลุม เยาวชน”. เอกสารออนไลน
[http://www.abacpoll.com]
สำนักวิจยั เอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ.2548. โครงการสำรวจภาคสนามเรือ่ ง พฤติกรรมการติด
เกมสออนไลนในกลุม เด็กและเยาวชนไทย: กรณีศกึ ษาตัวอยางประชาชนอายุ 12 ปขน้ึ ไปทีพ่ กั อาศัย
อยูก รุงเทพมหานครและปริมณฑล.
สำนักวิจยั เอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. เอกสารออนไลน [http://www.abacpoll.com]
สุรยิ เดว ทีปตรี หัวหนาคลินกิ เพือ่ นวัยทีน สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชิน.ี เอกสารออนไลน
[http://www.thaihealth.or.th/news]
อมรวิชช นาครทรรพ และคณะ. 2549.การสำรวจวัฒนธรรมการใชชวี ติ ของเด็กและเยาวชนเรือ่ ง
“ชีวติ ไซเบอร” การใชเทคโนโลยีสมัยใหมและความบันเทิงแบบไฮเทคของเยาวชน. โครงการความรวม
มือระหวางกระทรวงวัฒนธรรมกับสถาบันรามจิตติ. กลุม เฝาระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานปลัด
กระทรวงวัฒนธรรม.
อมรวิชช นาครทรรพ และคณะ.2548. เด็กไทยในมิตวิ ฒ
ั นธรรม. กลุม เฝาระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานปลัด
กระทรวงวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึกษา.
อมรวิชช นาครทรรพ และคณะ.2548. สมุดยุทธศาสตรเพือ่ การพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว.
โครงการการติดตามสภาวการณเด็กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) 2547-4548
โดยสถาบันรามจิตติ ภายใตการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
(สสส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.).
อมรวิชช นาครทรรพ และจุฬากรณ มาเสถียรวงศ. 2549.รูส าร ทันสือ่ : แนวคิดและแนวทางการเสริมสราง
สุขภาวะและการเรียนรูเ รือ่ งการรับสือ่ ยางมีคณ
ุ คาด. เอกสารชุดแนวคิดและแนวทางการเสริมสรางสุข
ภาวะและการเรียนรูเ พือ่ เสริมสรางสุขภาพและทักษะชีวติ ใหแกเด็ก. โดยสถาบันรามจิตติ ภายใตการ
สนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.).
14. ความไมเทาเทียมทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ. รายงานสถิตพิ น้ื ฐานการศึกษา ปการศึกษา 2548. เอกสารออนไลน.
[http://www.moe.go.th/data_stat/]
วิเชียร เกตุสงิ ห. จำนวนปการศึกษาเฉลีย่ ของคนไทยป 2547, 2548. เอกสารออนไลน.
[http://www.moc.moe.go.th/Download/write/Learning_Agv.pdf]
สำนักงานสถิตแิ หงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร.2549. รายงานลักษณะของประชากร
จากการสำรวจการเปลีย่ นแปลงประชากร พ.ศ. 2548-2549. กรุงเทพฯ: สำนักงานสถิตแิ หงชาติ.
สำนักงานสถิตแิ หงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร. รายงานการสำรวจเด็กและเยาวชน
พ.ศ. 2540 และ 2545. กรุงเทพฯ: สำนักงานสถิตแิ หงชาติ, 2540 และ 2545.

10 สถานการณเดนทางสุขภาพ และ
ผลงานดีๆ ของคนไทย เพอ่ื สุขภาพคนไทย ป 2550
[1]. หวยบนดน
ิ จะอยูห รอื ไป ทางสองแพรงทีร่ ฐั บาลตองตัดสน
ิ ใจ
1. “555” ตำรวจแสยะยิม้ “หวยใตดนิ ” ฟน คืนชีพ!. ผูจ ดั การออนไลน. 20 พฤศจิกายน 2549.
2. เราจะจัดการเรือ่ ง “หวย” อยางไรดี. กรุงเทพธุรกิจ Bizweek. 15 ธันวาคม 2549.
3. หวยบนดิน. ขาวสด. 27 พฤศจิกายน 2549.
4. คนไทยติดทัง้ หวยบนดิน-ใตดนิ ผูม รี ายไดตำ่ การศึกษานอย อายุเยอะ ชอบเสีย่ งสุด. ไทยรัฐ. 6 ธันวาคม
2549.
5. หมืน่ ลาน...กำไรหวย ถังขาวสาร..นักการเมือง. มติชน. 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549.
6. ชงเลิกรางวัลแจกพ็อต ‘หวยบนดิน’ ปลัด ยธ.ระบุ’มอมเมา’. เดลินวิ ส 6 ตุลาคม 2549.
7. เสนอ รมว.ยุตธิ รรมเลิกปลัดคลังชีแ้ คความเห็นกองสลากผวา-ยอดวูบ. เดลินวิ ส. วันที่ 6 ตุลาคม 2549.
8. ไดเวลาเดินหนาหวยออนไลน รือ้ ระบบหวยบนดิน แกกติกาจายรางวัล. ผูจ ดั การรายสัปดาห.
19 พฤศจิกายน 2549.
9. ทาทีคลังตอ “หวยบนดิน” ทาทีไมจริงใจทีจ่ ะแกปญ
 หา หวงทัง้ กระแสหวงทัง้ รายได. มติชนสุดสัปดาห.
24 พฤศจิกายน 2549.
10. ไฟเขียวหวยบนดิน แกกฎหมายสงรายไดเขารัฐ. สืบคนจาก http://www.prachatai.com
22 พฤศจิกายน 2549.
11. รัฐบาลถอยดีกวา กม.หวย “บนดิน” เวนยาว. ไทยรัฐ. วันที่ 1 ธันวาคม 2549.
12. “หวยใตดนิ ” VS “หวยบนดิน” ในทัศนะของคนไทย. สืบคนจาก [http://dusitpoll.dusit.ac.th/
2546/2546_399.html]
13. หวยใตดนิ ...ไมมวี นั ตาย. ประชาชาติธรุ กิจ. 1 มิถนุ ายน 2549.
14. การสำรวจภาคสนามเรือ่ ง ตำรวจกับเจามือหวยในสายตาประชาชน: กรณีศกึ ษาประชาชนในกรุงเทพ
มหานครและตางจังหวัด. สืบคนจาก www.abacpoll.au.edu/policereform/academic/
Resdoc.html
15. เด็กกรุงเทพฯ-ปริมณฑลครองแชมปเลนหวยบนดิน. กรุงเทพธุรกิจ. 4 ธันวาคม 2549.
16. “หมอมอุย ”ลัน่ เลิกหวยบนดิน หากกฤษฎีกายืนยันลางมลทิน. มติชนรายวัน. 12 มกราคม 2550.
17. ปว -เดินโพยโวยแหลก ปชป. จีร้ ฐั เอาผิดทักษิณ คตส. ฮึม่ ลับมีดรอเชือด. เดลินวิ ส.
19 พฤศจิกายน 2549.
18. ทีดอี ารไอหวัน่ สังคมแตกแยก แนะศึกษาพฤติกรรมการเลนหวย กอนชูธงคานหรือเดินหนาหวยบนดิน.
โพสตทเู ดย. 23 พฤศจิกายน 2549.
19. ผีหวยเฮีย้ นไมเลิก 70% ยอมใหหลอก. ไทยโพสต. วันที่ 13 ธันวาคม 2549.
20. ปลัด ยธ. แนะไอเดีย ออกหวยเดือนละงวดเดียว. ไทยรัฐ. 21 พฤศจิกายน 2549.

21. ไดเวลาเดินหนาหวยออนไลน รือ้ ระบบหวยบนดิน แกกติกาจายรางวัล. ผูจ ดั การรายสัปดาห.
19 ตุลาคม 2549.
22. หวยบนดิน-ทางออกสูภ าคสังคม. ผูจ ดั การออนไลน.. 18 กุมภาพันธ 2550.
23. รัฐตัง้ ทีมรณรงคละเลิกเลนหวย เนนเด็ก-คนจนเปนเปาสำคัญ. คมชัดลึก. 29 พฤศจิกายน 2549.
[2]. จากแชทรูมสูค ลปิ วดิ โี อและแคมฟร็อก : วถิ ชี วี ติ ออนไลนทต่ี อ งรูเ ทาทัน
1. สำนักงานสถิตแิ หงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร. สรุปผลเบือ้ งตนการสำรวจ
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ครัวเรือน) พ.ศ. 2549.
2. ‘รูต วั -โป camfrog 10 สาวซาตะลึง-สาวออฟฟศ’. ขาวสด. 21 ธันวาคม 2549.
3. สำนักงานสถิตแิ หงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร.
http://portal.nso.go.th/otherWS-world-context-root/index.jsp
4. สำนักงานสถิตแิ หงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร. สรุปผลเบือ้ งตนการสำรวจโครง
การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ครัวเรือน) พ.ศ. 2549.
5. สืบคนจากเว็บไซตวกิ พิ เี ดียไทย http://th.wikipedia.org. เมือ่ วันที่ 28 มกราคม 2550.
6. ‘มหันตภัยโลกไซเบอร !!! บทเรียนสอนใจ เตือนภัยคนชอบแชท’. ผูจ ดั การรายวัน. 15 พฤษภาคม 2549.
7. ณัฐยา บุญภักดี. ‘ภัยทางเพศ.. จะออนไลนหรือออฟไลนด?ี ’ คอลัมนคดิ ตางอยางผูห ญิง. โลกวันนี.้
วันที่ 19 พฤษภาคม 2549.
8. ‘จับเณรมารศาสนา แชทลวงนักศึกษา ขยีก้ าม ในกุฏวิ ดั ’. เดลินวิ ส. 2 สิงหาคม 2549.
9. ‘แชทเสียว ภาพสะทอนของสังคมทราม’. มติชน. 5 มิถนุ ายน 2549.
10. ‘แชทไลน ธุรกิจสีเทาทีต่ อ งการคำตอบ...’. มติชน. 4 กรกฎาคม 2549.
11. ‘คลิปฉาวโผลอกี ! 5 นักเรียนชายรุมโทรม 2 นักเรียนหญิง ม.ตน’. เดลินวิ ส. 28 มิถนุ ายน 2549
12. 7 โจโทรม ม2 อัดวีดโิ อแจก แพรเว็บไซต ร.ร.’. ขาวสด. 29 กรกฎาคม 2549
13. ‘สลด! เด็กหญิง 11 ขวบถูกขืนใจตกเปนเหยือ่ คลิปมือถือ!’. ผูจ ดั การออนไลน. 13 พฤศจิกายน 2549.
14. ‘รวบมือแพรคลิปโป แบล็กเมลอดีตแฟน’. คมชัดลึก. 15 พฤษภาคม 2549.
15. ‘พระครู-สาวใหญ คลิปโผลบนเตียงในรีสอรต’. ขาวสด. 29 มิถนุ ายน 2549.
16. ‘อัลบัม้ ภาพออนไลน...เมือ่ สมบัตสิ ว นตัว กลายเปนสาธารณะสมบัต’ิ . ผูจ ดั การออนไลน.
28 พฤศจิกายน 2549
17. ‘’คลิปโป’ ภัยรายจากเทคโนโลยี’. ผูจ ดั การรายวัน. 28 พฤศจิกายน 2549.
18. ‘จีจ้ ดั ระเบียบทีวสี าธารณะสกัดมิวสิคโป. คมชัดลึก. 5 ธันวาคม 2549.
19. ‘โจไทยนับแสนแหเลน’แคมฟร็อก’โชวลามก’. ขาวสด. วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2549.
20. ‘ตะลึง!! คนไทยเลนเว็บ ‘แคมฟร็อก’ มากเปนอันดับ 3 ของโลก’. กรุงเทพธุรกิจออนไลน.
19 ธันวาคม 2549.
21. ‘’คลิปโป’ ภัยรายจากเทคโนโลยี’. ผูจ ดั การรายวัน . 28 พฤศจิกายน 2549.
22. ‘คลิปโปภยั รายจากเทคโนโลยี’. ผูจ ดั การรายวัน. 28 พฤศจิกายน 2549.
23. ‘รูต วั -โป camfrog 10 สาวซาตะลึง-สาวออฟฟศ’. ขาวสด. 21 ธันวาคม 2549.
24. ‘โจไทยนับแสนแหเลน’แคมฟร็อก’โชวลามก’. ขาวสด. วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2549.
25. ‘ตะลึง!! คนไทยเลนเว็บ ‘แคมฟร็อก’ มากเปนอันดับ 3 ของโลก’. กรุงเทพธุรกิจออนไลน.
19 ธันวาคม 2549.
26. ศิรพิ งษ วิทยวิโรจน. ประสบการณ ‘แคมฟร็อก’ โปรแกรม ‘โชวสด’ บนเนต.
มติชนสุดสัปดาห. 16-22 กุมภาพันธ 2550. หนา 100.
27. ‘ภัยออนไลนระบาดหนัก โจไทยรับ-เลนเน็ตหาเซ็กส!’ ขาวสด.14 กุมภาพันธ 2550.
[3]. ‘ประกาศขอเท็จจรงิ ทางการแพทย’ : การปะทะกันระหวางสทิ ธขิ องแพทยกบั สทิ ธผิ ปู ว ย
1. แพทยสภา. ประกาศ ที่ 46/2549 เรือ่ ง ขอเท็จจริงทางการแพทย. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549.
2. มติชนรายวัน. วันที่ 7 ธันวาคม 2549.
3. มติชนรายวัน. วันที่ 11 ธันวาคม 2549.
4. ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ. “ยุง นักก็อยารักษา”. เมดิคลั ไทม ฉบับประจำวันที1่ 6-31ธันวาคม 2548. หนา 45.
5. สมศักดิ์ โลหเ ลขา. เอกสารถอดความ คำใหสมั ภาษณ เรือ่ ง “รางประกาศขอเท็จจริงทางการแพทย”
ทางสถานีวทิ ยุจฬุ า. วันที่ 18 พฤษภาคม 2549.
6. โพสตทเู ดย. 16 ธันวาคม 2549.
7. มติชนรายวัน. 17 ธันวาคม 2549.
8. ประดิษฐ เจริญไทยทวี. โพสตทเู ดย.18 ธันวาคม 2549.
9. สารี อองสมหวัง และ นิรนั ดร พิทกั ษวชั ระ. ไทยโพสต. วันที่ 18 ธันวาคม 2549.
10. ขอบังคับแพทยสภา. วาดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2549.
ราชกิจจานุเบกษา.หนา 25. เลม 123 ตอนพิเศษ 115 ง.
11. เจษฎ โทณะวณิก . ผูจ ดั การออนไลน . 17 ธันวาคม 2549.
[4]. เด็กไทยกับภัยทางเพศ: เรือ่ งใกลตวั ทีย่ งั ไรกลไกคุม ครอง
1. “จับจองมองเด็กไทย ขาวดี-ขาวรายป 2549”. ผูจ ดั การรายวัน. 29 ธันวาคม 2549.
2. “สถิตคิ วามรุนแรงตอเด็ก-สตรีพงุ ตะลึง! ทุก 15 นาทีมเี หยือ่ ถูกขมขืน 20 คน”.
เดลินวิ ส. 8 ธันวาคม 2549.
3. “สถิตคิ ดีอาญาทีน่ า สนใจรายเดือนทัว่ ราชอาณาจักร” สืบคนจากเว็บไซตของสำนักงานตำรวจแหงชาติ
http://www.police.go.th/statistic/dn_main.htm.
4. “49 สถิตวิ ยั โจกอ ความรุนแรง-ปญหาทางเพศเพิม่ ขึน้ 3 เทา”. เดลินวิ ส. 10 มกราคม 2550.
5. “จับแลว 6 ใน 30 ทรชนหืน่ ขมขืน 2 เด็กสาว”. เดลินวิ ส. 15 มีนาคม 2549.
6. “ดญ.วัย 14 โดน 4 โจรมุ โทรมดับอนาถ”. ขาวสด. 4 กันยายน 2549.
7. “จับแกงหืน่ โทรม น.ร.หญิง-ถายคลิป”. ขาวสด. 1 กันยายน 2549.
8. “รวบแลว 3 เยาวชนขืนใจ-ถายคลิป ป.6”. บานเมือง. 15 พฤศจิกายน 2549.
9. “จอรวบ 11 โจรมุ โทรม ม.3 รอผล รพ. มัด”. คมชัดลึก. 21 พฤศจิกายน 2549.
10. “จับแกงโจ-ขมขืนถาย “คลิป” ดญ.14”. ขาวสด. 23 พฤศจิกายน 2549.
11. “กทม.ตีกลับผลสอบครูขม ขืนเด็กสัง่ สอบเพิม่ ใหเวลาอีก 7 วัน”. เดลินวิ ส. 22 สิงหาคม 2549.
12. “อภิรกั ษคลอดกฎเหล็กปองกันละเมิดทางเพศเด็กใน ร.ร”. ไทยรัฐ. 16 สิงหาคม 2549.
13. “2 ครูสาบานหนาพระหลวงพอโสธร ยันบริสทุ ธิไ์ มไดขม ขืนเด็ก”. เดลินวิ ส. 16 สิงหาคม 2549.
14. “สลดสังคม!! พอพิมพของชาติขอมีเซ็กซกบั นร. แลกเกรด”. เดลินวิ ส. 10 กันยายน 2549.
15. จิตติมา ภาณุเตชะ. “สถานศึกษาตองสรางกลไกเชิงระบบเพือ่ สูป ญ
 หาขมขืน”. โพสตทเู ดย.
19 สิงหาคม 2549.
[5]. วกิ ฤตน้ำทวมซ้ำซาก ภัยธรรมชาตทิ ร่ี น
ุ แรงขึน
้ เรอ่ื ยๆ
1. สรุปสถานการณสาธารณภัยเดือนพฤษภาคม 2549 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย. สืบคนจาก [http://www.disaster.go.th]
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ภาคผนวก: บรรณานุกรมรายงานสุขภาพคนไทยป 2550

2. สรุปสถานการณสาธารณภัยเดือนกรกฎาคม 2549 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย. สืบคนจาก [http://www.disaster.go.th]
3. สรุปสถานการณสาธารณภัยเดือนสิงหาคม 2549 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย. สืบคนจาก [http://www.disaster.go.th]
4. สรุปสถานการณสาธารณภัยเดือนพฤศจิกายน 2549 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย. สืบคนจาก [http://www.disaster.go.th]
5. ขาวเกิดคลืน่ ลมแรงและอุทกภัยภาคใต วันที่ 9 มกราคม 2549
สืบคนจาก http://www.moph.go.th/show_hotnew.php?idHot_new=2860.
6. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. รายงานภาวะสังคม ปท่ี 3 ฉบับที่ 4
เดือนธันวาคม 2549 หนา12.
7. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 ธันวาคม 2549. สืบคนจาก [http://www.thaigov.go.th]
8. “...มันมากับน้ำทวม”!!! ระวัง...5โรครายระบาดหนัก. แนวหนา. 18 ตุลาคม 2549.
9. ภัยน้ำทวม รายกวาทีค่ ดิ . ขาวสด. 18 ตุลาคม 2549.
10. สธ. เสนอของบ 141 ล. ชวยหลังน้ำลด พบชาวบานคิดฆาตัวตาย 72 ราย. เดลินวิ ส. 16 ธันวาคม 2549.
11. สธ.ชีพ้ บผูป ว ยจากภัยน้ำทวมพุง กวา 700,000 ราย. ผูจ ดั การออนไลน. 19 พฤศจิกายน 2549.
12. สูญเสีย-ซึมเศรา-คิดสัน้ “ฆาตัวตาย” อุทกภัย..คลายสึนามิ. เดลินวิ ส. 26 ตุลาคม 2549.
13. พิษ “น้ำทวม” นาน 7% คิดฆาตัวตาย. บานเมือง. 11 พฤศจิกายน 2549.
14. ผูป ระสบภัยเครียดจัด สธ. จัดทีมฟน ฟูสภาพจิตใจ. มติชน. 6 พฤศจิกายน 2549.
15. พิษ “น้ำทวม” นาน 7% คิดฆาตัวตาย. บานเมือง. 11 พฤศจิกายน 2549.
16. สธ. เสนอของบ 141 ล. ชวยหลังน้ำลด พบชาวบานคิดฆาตัวตาย 72 ราย. เดลินวิ ส. 16 ธันวาคม 2549.
17. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. รายงานภาวะสังคม ปท่ี 3 ฉบับที่ 4
เดือนธันวาคม 2549. หนา12-13.
18. แสงสินธุ กิจตัง้ จรัส. มหันตภัย “น้ำทวม” ทางออกที่ “คลองขุด”. มติชนรายวัน.
26 ธันวาคม 2549. หนา 6.
19. กก. ทรัพยากรน้ำ เตรียมเสนอ ครม. อนุมตั แิ ผนแมบทบรรเทาอุทกภัย 24 ต.ค. นี.้ แนวหนา.
20 ตุลาคม 2549.
20 . มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 7 พฤศจิกายน 2549. สืบคนจาก [http://www.thaigov.go.th]
21. รายงานเสวนา: โลกรอนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต. สืบคนจาก
[http://www.biothai.net/autopage1/show_page.php?t=16&s_id=47&d_id=46]
22. “โลกรอน”กับเมืองไทย ใครวาเปนเรือ่ งไกลตัว. ขาวสด. 3 มกราคม 2549.
[6]. ไฟใตยงั คงระอุหนักหลังรัฐประหาร
1. “คิงดอมออฟเฟยร (1) เมือ่ ย่ำค่ำ ฆาตรกรก็มาเยือน”. เทศมองไทย. มติชนสุดสัปดาห.
3-9 กุมภาพันธ 2549.
2. “หนีภยั โจรใต ยกซองไปมาเลย นักเทีย่ วไมขา มมา สาวไทยบุกกลันตัน”. ขาวสด. 28 สิงหาคม 2549.
3. ศรีสมภพ จิตรภิรมย. 2549. “32 เดือนแหงความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต:
รายงานเหตุการณตง้ั แต 1 ม.ค. 2547- 31 สิงหาคม 2549”.
คณะรัฐศาสตร. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี.
4. “ไทยพุทธปดถนนทวงรัฐตานกฎหมูแ ลกผูต อ งหา”. โพสตทเู ดย. 28 ธันวาคม 2549.
5. “ไฟใตทำชาวบานปวยโรคทางจิตเพิม่ จากความเครียด หวาดระแวง”. ผูจ ดั การ. 27 ธันวาคม 2549
6. ขอมูลจากการสัมภาษณอาจารยวลั ลี ธรรมโกสิทธิ์ ผูอ ำนวยการศูนยสขุ ภาพจิตที่ 15 อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา เมือ่ วันที่ 19 มกราคม 2550.
7. แพทยสภาเบรก “ม.นราธิวาส” ผลิตหมอ อางไมตง้ั คณะวิทยฯ-ไมไดรา งหลักสูตร.
มติชนรายวัน. 20 ธันวาคม 2549.
8. ฝายวิเคราะหและประมวลขาวสาร กลุม สารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข. 22 ธันวาคม 2549. สืบคนจาก
http://www.moph.go.th/news_ole.php?idNews=01&select_page=13&current=14
9. “สุรยุทธลงใตใหเลิกบัญชีดำ” . ไทยรัฐ. 9 พฤศจิกายน 2549. และ “พลเอกสนธิสง คนหารือกลุม ปวน
ใตแตไมใชการเปดโตะเจรจา”. โพสตทเู ดย. 5 ตุลาคม 2549.
10. “มหาธีรเ ผยแผนสันติภาพ เจรจากลุม ปวนใต”. กรุงเทพธุรกิจ. 9 ตุลาคม 2549.
11. “พระใตผวา งดบิณฑบาต”. ไทยโพสต. 12 พฤศจิกายน 2549.
12. “องคกรสิทธิเ์ รียกรองผูก อ ความไมสงบ หยุด! ใชพลเรือนเปนเปา”. สถาบันขาวอิศรา
สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2549.
[สืบคนจาก http://www.tjanews.org.]
13. “หมอประเวศเชือ่ ดับไฟใต ไมเหมือนการเปดสวิตชไฟ”. ไทยรัฐ. 21 พฤศจิกายน 2549
14. “ตัง้ พระนาย นัง่ ผอ.ศอ.บต. ขยายจว. ชายแดนใตเปน 5 จังหวัด”. มติชนสุดสัปดาห.
3-9 พฤศจิกายน 2549.
15. เอกสารแนะนำศูนยประสานงานวิชาการใหความชวยเหลือผูไ ดรบั ผลกระทบจากเหตุความไมสงบ
จังหวัดชายแดนใต (ศวชต.) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตปตตานี อำเภอเมือง จังหวัด ปตตานี .
16. องคกรสิทธิเ์ รียกรองผูก อ ความไมสงบ หยุด! ใชพลเรือนเปนเปา . สถาบันขาวอิศรา สมาคมนักขาวนัก
หนังสือพิมพแหงประเทศไทย. 17 พฤศจิกายน 2549. [สืบคนจากhttp://www.tjanews.org]
17. สุรชาติ บำรุงสุข. 2549. “วัยรุน ติดอาวุธ นักรบใหมในภาคใต”. มติชนสุดสัปดาห. 1-9 ธันวาคม
2549. หนา 37.
18. สำนักขาวอิสรา สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย. สรุปเหตุรา ยรายวัน สืบคนจาก
http://www.tjanews.org/cms/
19. ‘ความเหมือน ในความตางรัฐบาลสุรยุทธ-ทักษิณ กับ ‘ไฟใต’ ทีย่ งั ไมสงบ. มติชนสุดสัปดาห.
23 กุมภาพันธ - 1 มีนาคม 2550. หนา 11.
20. “ทหารเปด 4 มาตรการดับไฟใต เชือ่ ป 50 สถานการณทเุ ลา”. กรุงเทพธุรกิจ. 8 มกราคม 2550.
[7]. เด็กนักเรียนไทยกับภัยความรุนแรงในรัว้ โรงเรียน
1. “ตะลึง ผลวิจยั สุขภาพ เด็กไทยดอยสติปญ
 ญา-ฮิตความรุนแรง”. มติชนรายวัน. 1 พฤศจิกายน 2549.
2. “นักเรียนหญิงชัน้ มัธยมตบแหลกแยงแฟนหนุม กัดติง่ หูเลือดสาด”. คมชัดลึก. 15 กุมภาพันธ 2549.
3. “น.ร. หญิงตะลุมบอน ตบกันนัว แยง ม. 5 ลูกชายเสีย่ ”. ไทยรัฐ. 19 กุมภาพันธ 2549.
4. “สังคมตืน่ ตะลึง น.ร. หญิงเลือดเดือด จิกหัวตบ-กระทืบซ้ำ อัดโชว คลิปวิดโี อ”.
มติชนสุดสัปดาห. 23-29 มิถนุ ายน 2549 : หนา 97
5. www.thaihealth.or.th
6. “หวงเด็กประถมทำรายกันมากขึน้ ”. มติชน. 28 มิถนุ ายน 2549.
7. นิธิ เอียวศรีวงศ. “มาอีตม๋ิ เย็นนีเ้ จอกัน”. มติชนสุดสัปดาห. 14-20 กรกฎาคม 2549.
8. “ตะลึงวัยรุน ไทยกวา 10 % อยูใ นวัฏจักร ตบ-ตี-ตืบ้ ”. มติชน. 28 มิถนุ ายน 2549.
9. “สรุปสถานการณเด็กไทยป’ 48-49 ตะลึง วัยรุน อายุตำ่ กวา 19 ทำคลอดวันละ 200 คน”. มติชน.
28 ธันวาคม 2549.

10. “โรงเรียนคุม ครองเด็ก ลดปญหาการรังแกกันในเด็กนักเรียน”. มติชน. 27 มิถนุ ายน 2549.
11. สมบัติ ตาปญญา. 2549. การสำรวจทัศนคติตอ การสรางวินยั และพฤติกรรมในการสรางวินยั ของ
ครูตอ นักเรียน. รายงานวิจยั เสนอตอมูลนิธสิ าธารณสุขแหงชาติ.
12. สมบัติ ตาปญญา. 2549. การสำรวจปญหาการรังแกกันของนักเรียน.
รายงานวิจยั เสนอตอมูลนิธสิ าธารณสุขแหงชาติ.
13. “สือ่ โทรทัศนกบั การใชความรุนแรงในกลุม เยาวชน: กรณีศกึ ษานักเรียน/นักศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร”. สำนักวิจยั เอแบคโพลล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. 5-21 มิถนุ ายน 2549.
[8]. พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาตจิ ากอุดมการณสกู ารปฏบิ ตั จิ รงิ ตองเกาะตดิ ตอไปอยางไมกระพรบิ ตา
1. อำพล จินดาวัฒนะ. 2543. ปฏิรปู ระบบสุขภาพ ทำไม อะไร อยางไร. นนทบุร:ี
สำนักงานปฏิรปู ระบบสุขภาพแหงชาติ.
2. คณะกรรมการปฏิรปู ระบบสุขภาพแหงชาติ. 2545. หนึง่ ปปฏิรปู :
หนึง่ ปแรกของการปฏิรปู ระบบสุขภาพแหงชาติ. นนทบุร:ี สำนักงานปฏิรปู ระบบสุขภาพแหงชาติ.
3. คณะกรรมการปฏิรปู ระบบสุขภาพแหงชาติ. 2545. อางแลว.
4. เก็บความจาก ประเวศ วะสี. 2546. การปฏิวตั เิ งียบ: การปฏิรปู ระบบสุขภาพ. นนทบุร:ี
สำนักงานปฏิรปู ระบบสุขภาพแหงชาติ. น. 30-35. และ สำนักงานปฏิรปู ระบบสุขภาพแหงชาติ.
2545. ธรรมนูญสุขภาพคนไทย. นนทบุร:ี สำนักงานปฏิรปู ระบบสุขภาพแหงชาติ.
5. กฤตยา อาชวนิจกุล, ประภาส ปน ตบแตง และกุลภา วจนสาระ. 2548. รายงานสังเคราะห
กระบวนการเรียนรูข องสมัชชาสุขภาพกับการขับเคลือ่ นนโยบายสาธารณะ. รายงานวิจยั ในโครงการ
ประเมินผล แผนงานสรางการเรียนรูอ ยางมีสว นรวมในสังคมเพือ่ การสรางเสริมสุขภาพเสนอตอ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
6. สำนักงานปฏิรปู ระบบสุขภาพแหงชาติ. 2545. “กวาจะถึงวันนีข้ องรางพ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ”
ใน มติชนสุดสัปดาห. ฉบับ 6-12 มกราคม 2549.
7. อำพล จินดาวัฒนะ. 2550. เกาะติดสนช. เฝารอพ.ร.บ.สุขภาพ: จดหมายเปดผนึกฉบับที่ 20.
เอกสารอัดสำเนา.
8. “สภาผานราง พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ สมเกียรติเตือนระวังการุณยฆาต”. มติชนรายวัน.
5 มกราคม 2550.
9. “สนช.ไฟเขียวพรบ.สุขภาพ ใหสทิ ธิการตายผูป ว ยโคมา-หมดทางรักษา” แนวหนา. 5 มกราคม 2550.
10. ขาวประชาสัมพันธบนเว็บไซตสมาคมหมออนามัย สืบคนจาก
http://www.mohanamai.com/program/index.php?Category=document
11. ธีรยุทธ บุญมี. 2545. บทวิเคราะห วิจารณ พ.ร.บ.สุขภาพแหงชาติ. เอกสารอัดสำเนา. น. 10.
12. ความเห็นของนายแพทยมงคล ณ สงขลา หลังกฎหมายผานสภา ใน อำพล จินดาวัฒนะ. 2550.
อางแลว.
[9]. งดโฆษณาเหลา 100% ฝนใหไกลแมยงั ไปไมถงึ
1. พระไพศาล วิสาโล. ประวัตศิ าสตรการบริโภคสุราในประเทศไทย. อางถึงใน บัณฑิต ศรไพศาล และคณะ.
2548. วิวฒ
ั นาการนโยบายควบคุมปญหาสุราของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: ศูนยวจิ ยั ปญหาสุรา.
หนา 3-4.
2. บัณฑิต ศรไพศาล และคณะ. 2548. วิวฒ
ั นาการนโยบายควบคุมปญหาสุราของประเทศไทย. กรุงเทพฯ:
ศูนยวจิ ยั ปญหาสุรา. หนา 6-7.
3. เพิง่ อาง, หนา 8-9.
4. ไพบูลย สุรยิ ะวงศไพศาล. 2550. “วิจยั พบขีเ้ มาขับรถวันละ 1.5 ลานคน เสีย่ งเจ็บ-ตายทุกนาที” ใน
กรุงเทพธุรกิจ. 15 มกราคม 2550.
5. “ ‘ทักษิณ’ ตานเสียงกลุม ทุนน้ำเมาไมไหว เบรก ‘พินจิ จารุสมบัต’ิ “ ฐานเศรษฐกิจ.
16 กุมภาพันธ 2549.
6. “ตีกลับพรบ.คุมสุรา ทบทวน ต่ำกวา 25 หามซือ้ ” ไทยรัฐ. 18 ตุลาคม 2549.
7. “ ‘ต่ำกวา20ปหา มซือ้ -เพิม่ ภาษี2%’ มติ 7 รมต.กำหนดในพ.ร.บ.เหลา” คมชัดลึก. 24 ตุลาคม 2549.
8. “แขงเรือยาวตายสนิทเจอก.ม.คุมเหลา-เบียร” ใน คมชัดลึก. 24 ตุลาคม 2549.
9. “กีฬาไทยโอดไรเงินขาดใจ หามโฆษณาเหลากระเทือนหนักแน” คมชัดลึก. 18 ตุลาคม 2549 .
10. “ธุรกิจน้ำเมาในอุง มือรัฐ บีบก็ตาย คลายก็รอด” ไทยโพสต. 22 ตุลาคม 2549.
11. “ครม.ตีกลับกม.คุมเหลา สุรยุทธชห้ี า ม 25 ปทางปฏิบตั ทิ ำยาก” คมชัดลึก. 18 ตุลาคม 2549.
12. สัญญาลักษณ ดอนศรี. 2549. “ครูเพลงอีสานโตรฐั งดเหลาผานสือ่ ไรผล”
ใน คมชัดลึก 23 ตุลาคม 2549.
13. “หมออนามัยขูล า ชือ่ 10ลาน สนับสนุนคุมโฆษณาเหลา”. มติชน.1 ธันวาคม 2549.
14. “2 กฎหมายคุมเหลาเขาสภานิตบิ ญ
ั ญัติ 28 สนช.เสนอ 14ก.พ.นีป้ ระกบรางรบ.”
มติชนรายวัน. 10 กุมภาพันธ 2550.
15. บัณฑิต ศรไพศาล และคณะ. 2548. อางแลว. หนา 13-14.
[10]. การบังคับใชสทิ ธผิ ลติ ยาทีม่ สี ทิ ธบิ ตั ร 3 ชนดิ เพราะสทิ ธทิ ค่ี นไทยจะมีชวี ติ อยู
ยอมเหนอื กวาผลประโยชนทางการคา
1. “ไทยประกาศความเปนไท ดวยการบังคับลดราคายาเอดส. โพสตทเู ดย. 12 ธันวาคม 2549.
2. วิทยา กุลสมบูรณ, สถิตพงศ ธนวิรยิ ะกุล และวสันต ภิญโญวิวฒ
ั น. 2547.
“การวิเคราะหตน ทุนผลไดเพือ่ รวมสิทธิประโยชนการใหยาตานเชือ้ ไวรัสเอชไอวีในระบบประกัน
สุขภาพถวนหนา” วารสารวิชาการสาธารณสุข 13(6):1022-1033.
3. “หมอไรพรมแดนกราว สหรัฐอยาขวางรัฐบาลขิงแกใชมาตรการผลิตยาถูกใหผตู ดิ เชือ้ ”, ประชาไท.
6 มกราคม 2550.
4. ขอมูลความจริง 10 ประเด็นรอน การใชสทิ ธิโดยรัฐตอยาทีม่ สี ทิ ธิบตั ร 3 ชนิดในประเทศไทย.
เอกสารเพือ่ กาพัฒนาภูมปิ ญ
 ญาของสังคมไทย กระทรวงสาธารณสุข. กุมภาพันธ 2550.
5. “ไทยประกาศความเปนไท ดวยการบังคับลดราคายาเอดส. อางแลว
6. จิราพร ลิม้ ปานานนท และคณะ. อางแลว.
7. “ไทยประกาศความเปนไท ดวยการบังคับลดราคายาเอดส. อางแลว
8. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการใชสทิ ธิตามสิทธิบตั รดานยาและเวชภัณฑโดยรัฐ
ครัง้ ที่ 1/2549 เมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2549. เอกสารอัดสำเนา.
9. “ไทยประกาศความเปนไท ดวยการบังคับลดราคายาเอดส. อางแลว
10. รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการใชสทิ ธิตามสิทธิบตั รดานยาและเวชภัณฑโดยรัฐ.
อางแลว
11. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ. “เลขา สปสช. ย้ำสิทธิมนุษยชนตองอยูเ หนือการคาในการบังคับ
ใชสทิ ธิบตั รยาเอดส”. ขาวแจกเพือ่ สือ่ มวลชน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2549. เอกสารอัดสำเนา.
12. “หลักเกณฑและอัตราสำหรับประโยชนทดแทนกรณีผปู ระกันตนทีต่ ดิ เชือ้ HIV และผูป ระกันตนทีเ่ ปน
โรคเอดส”. ประกาศคณะกรรมการการแพทยตามพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม.
ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2549. เอกสารอัดสำเนา.
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13. วิทยา กุลสมบูรณ. 2550. “ใชสทิ ธิผลิตยาเพือ่ สมดุลยการคาและสุขภาพ”. โครงการคุม ครองผูบ ริโภค
ดานสุขภาพ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. เผยแพรในเว็บไซดมหาวิทยาลัยเทีย่ งคืน.
[http://www.midnightuniv.org]
14. วิภาคแหงวิพากษ. “กรณีบงั คับใชสทิธิ สาธารณสุขยุคหมอมงคลกับบรรษัทยาขามชาติ”
มติชนรายวัน. 15 กุมภาพันธ 2550.
15. “บริษทั ยาประกาศหยุดลงทุนในไทย ตอบโต สธ.ลุยผลิตยาติดสิทธิบตั ร”. ผูจ ดั การออนไลน.
25 มกราคม 2550.
16. ศัลยา ประชาชาติ. 2550. “อียรู อ งทัก ‘มาตรการบังคับใชสทิ ธิ’ ดอกไมแดผปู ว ย กอนหินถึงบริษทั ยา
(ขามชาติ)”. มติชนสุดสัปดาห.16-22 กุมภาพันธ 2550. หนา 14.
17. ถอดเทปการบรรยายของจิราพร ลิม้ ปานานนท. 2548. ใน รายงานการประชุมวิชาการแหงประเทศ
ไทยวาดวย “สิทธิในทรัพยสนิ ทางปญญาเกีย่ วกับขอตกลงเขตการคาเสรี ประเด็นเกีย่ วกับ
การบริโภคยา”. สำนักงานโครงการพัฒนาแหงสหประชาติ. 2548.
4 ผลงานดีๆ ของคนไทย เพอ่ื สุขภาพคนไทย ป 2550
[1]. รถเข็นอัจฉริยะชวยคนพิการและคนสูงอายุ
- รถเข็นไฟฟาติดจอยสติก๊ ชวยผูพ กิ ารสัญจรปลอดภัย.กรุงเทพธุรกิจ. 21 ธันวาคม 2548.
- รถเข็นไฮเทคชวยคนพิการ ควบคุมผานจอยสติก๊ สัง่ รถเลีย้ ว-ขามสิง่ กีดขวาง. 22 ธันวาคม 2548.
[2]. ความกาวหนาในการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนกของประเทศไทย
- กรมวิทยคดิ คนชุดทดสอบไขหวัดนกสำเร็จ. มติชน, 6 กันยายน 2549.
- กรมวิทยาศาสตรการแพทย พรอมผลิตวัคซีนหวัดนก “พันธุใ หม”, กระทรวงสาธารณสุข . 18 สิงหาคม
2549.
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2549.
- หวัน่ ไขหวัดนกระบาดใหญ อาจคราชีวติ คนถึง 62 ลาน. ไทยรัฐ . 25 ธันวาคม 2549.
- ไบโอเทคจับมือศิรริ าชพัฒนาวัคซีนตานหวัดนก เสนอตัง้ โรงงานผลิต. ผูจ ดั การออนไลน. 20 ธันวาคม ฝ
2549.
- ศูนยพนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแหงชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศช.
ครัง้ ที่ 8/2548 เอกสารประกอบวาระที่ 3.1 หมายเลข 2 หนา 24/7
- Flu ‘could wipe out 62 million’. http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/6199717.stm.
- http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/country/cases_table_2007_01_12/en/
index.html.
[3]. การพัฒนาวัคซีนปองกันโรคไขเลือดออกใกลสำเร็จ
- ปราชญ บุณยวงศวโิ รจน. การบรรยายพิเศษ เรือ่ งการปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก
ในพิธมี อบรางวัลโรงเรียนดีเดนในการดำเนินงานตานภัยไขเลือดออก ป 2549
ของพืน้ ทีส่ าธารณสุขเขต 4.
- เม็ดแบคทีเรียกำจัดลูกน้ำ ผลงานกรมวิทย ชวยตัดตอนไขเลือดออก. คมชัดลึก, 20 มิถนุ ายน 2548.
- ศูนยพนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแหงชาติ. 2548. จากความรูส กู ารปองกัน :
กรณีระบาดไขเลือดออก. เอกสารดาวนโหลดจาก www.biotec.or.th
- สำนักโรคติดตอนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค. สถานการณโรคไขเลือดออก ประจำสัปดาหท่ี 52
เดือนธันวาคม 2549. htpp://dhf.ddc.moph.go.th.
- อภิวฏั ธวัชสิน, อุษาวดี ถาวระ และ เย็นจิตร เตชะดำรงสิน. ขมิน้ ชัน : ประสิทธิภาพในการปองกัน
กำจัดยุง. สถาบันวิจยั วิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย สถาบันวิจยั สมุนไพร
กรมวิทยาศาสตรการแพทย.
[4]. นักศึกษาไทยชนะเลิศการแขงขันสรางหุน ยนตกภู ยั “อินดีเพนเดนท” ในเวทีระดับโลก
- ชุมชนคนรักหุน ยนต. http://www.tpa.or.th/robot/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
- ทีมนักประดิษฐ หุน ยนตกภู ยั ไปเยอรมนี ถึงเวลาโชว ไอคิวเด็กไทย ใหโลกทึง่ !!! มติชนรายวัน . 7 มิถนุ ายน
2549
- เด็กไทยสรางความสำเร็จเปนครัง้ แรก ควาแชมปโลก หุน ยนตกภู ยั “World Robocup Rescue 2006”
ทีเ่ ยอรมนี. 19 มิถนุ ายน 2549. www.siamcement.com/newsite/th.
- เบือ้ งหลังความสำเร็จ หุน ยนตกภู ยั ฝมอื เยาวชนไทยในเวทีโลก. ไทยรัฐ. 3 กรกฎาคม 2549.
- สมาคมวิชาการหุน ยนตไทย. http://www.trs.or.th/.
- Thailand Rescue Robot 2006. http://www.rescue.eng.kmitnb.ac.th/.
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เกณฑในการจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย 2550

...........................................................................................................

ดัชนีชว้ี ดั สุขภาพคนไทย
วธิ กี ารทำงาน
1. มีคณะผูเ ชีย่ วชาญหรือบุคคลจากหนวยงานหรือองคกรทีม่ ชี ดุ ตัวชีว้ ดั สุขภาพทีน่ า เชือ่ ถือ
ยินดีรา งเนือ้ หา กำหนดตัวชีว้ ดั และใหขอ มูลเกีย่ วกับเรือ่ งนัน้ โดยแตละหมวดมีขอ
พิจารณาประกอบการจัดทำ ดังนี้
- สือ่ สาระสำคัญของเรือ่ งนัน้ ตอสาธารณชน
- เนือ้ หาเชือ่ มโยงตัวชีว้ ดั ทีค่ ดั เลือกในแตละหมวด
- เปนขอมูลลาสุดทีไ่ ดจากแหลงขอมูลทีม่ คี วามนาเชือ่ ถือสูง
2. เมือ่ ไดรา งเนือ้ หาจากคณะทำงานแตละเรือ่ งแลว คณะทำงานโครงการจัดทำรายงาน
สุขภาพคนไทยทำการสังเคราะหขอ มูลเพิม่ เติมเพือ่ ปรับเปลีย่ นรายละเอียดใหสมบูรณ
และมีความสอดคลองของการนำเสนอขอมูลในหมวดอืน่ ๆ โดยหารือรวมกับผูเ ชีย่ วชาญ
เรือ่ งการปรับเปลีย่ นขอมูลหรือเนือ้ หา พรอมนำเสนอบทสังเคราะหขอ มูลทีไ่ ดจากการ
ประมวลขอมูลทีไ่ ดจากตัวชีว้ ดั ทุกหมวด
3. ผูท รงคุณวุฒอิ า นทบทวนรางเนือ้ หาและตัวชีว้ ดั ทีค่ ดั เลือก
4. คณะทำงานโครงการฯ แกไขเนือ้ หา และรวมวางแผนกับ Graphic designer นำเสนอ
ขอมูลเปนแผนภาพที่ งายตอการสือ่ สารตอสาธารณชน
เกณฑการคัดเลอื กหมวดดัชนีประจำป
การคัดเลือกหมวดดัชนีสขุ ภาพประจำปวา จะมีจำนวนกีห่ มวดประกอบดวยเรือ่ งใดบางจะเปน
การใหความเห็นของคณะทำงานชีท้ ศิ ทางตอรางหมวดตัวชีว้ ดั สุขภาพทีค่ ณะทำงานคัดเลือก
การคัดเลือกหมวดตัวชีว้ ดั สุขภาพคนไทย มีดงั นีค้ อื
- เปนตัวชีว้ ดั ทีม่ าจากแหลงขอมูลทีน่ า เชือ่ ถือ และเปนการเก็บขอมูลระดับประเทศ/ ภาค
- ขอมูลจากผลการวิจยั หรือผลการสำรวจความคิดเห็น จะถูกนำมาใชในการแสดงเรือ่ ง
ราวของดัชนีหมวดนัน้ ใหมคี วามเชือ่ มโยงกัน
- ตัวชีว้ ดั บางสวนจะมาจากคำแนะนำ/ ความคิดเห็นจากผูเ ชีย่ วชาญ
- เปนขอมูลลาสุดทีน่ ำเสนอ

สถานการณเดน 10 ในรอบป และผลงานดีๆ ของคนไทย ในรอบป
สถานการณในรอบป ประกอบดวย สถานการณเดนลำดับ 1 ถึง 10 และผลงานดีๆ
ของคนไทย เพือ่ สุขภาพของคนไทยอีก 4 สถานการณ ซึง่ เรียกงานสวนนีว้ า “สถานการณเดน
10+4” เกณฑการเลือกสถานการณ และเกณฑการจัดลำดับสถานการณเดน มีดงั นี้
เกณฑการเลือกสถานการณเดน
- เปนสถานการณทเ่ี กิดขึน้ ในชวงป 2549
- มีผลกระทบอยางสำคัญตอสุขภาพคนไทยในวงกวาง ซึง่ ผลกระทบหมายรวมถึงความ
มัน่ คงปลอดภัยดวย
- เปนนโยบายทีส่ ง ผลตอสุขภาพทีม่ ผี ลบังคับใชหรือผลทางปฏิบตั ทิ เ่ี กิดขึน้ ในปนช้ี ดั เจน
- เปนเรือ่ งใหมทไ่ี มเคยเกิดขึน้ มากอน
- เปนเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ บอยครัง้ มากในรอบป
- สำหรับผลงานดีๆ ของคนไทยทางสุขภาพ เปนเรือ่ งของการประสบความสำเร็จในการ
ประดิษฐคดิ คนความกาวหนาทางวิทยาการดานสุขภาพ การคนพบแนวทางใหมๆ ทีเ่ ปน
ผลดีกบั สุขภาพสังคม และคนไทยโดยรวม
เกณฑการจัดลำดับสถานการณเดน
- สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทัว่ ไป โดยใชแบบสำรวจสถานการณทม่ี สี ถานการณ
สำคัญในสังคมไทยทัง้ ทีเ่ ปนขาวและไมเปนขาว เกิดขึน้ ตัง้ แตตน ป 2549 จนถึง ณ เวลา
ทีท่ ำการสำรวจสถานการณ การเรียงลำดับสถานการณในแบบสำรวจจัดเรียงโดยการจับ
สลาก ซึง่ ไมใชการจัดสำดับความสำคัญ สำหรับตัวเลือกความคิดเห็นของประชาชน
แตละสถานการณนน้ั จะใหความสำคัญ โดยใชมาตรวัดแบบประมาณคา (Rating Scale)
ของลิเคอรท (Likert Scale) แบงระดับความคิดเห็นเปน 3 อันดับ คือ มาก (คะแนน =2
คะแนน) ปานกลาง (คะแนน =1 คะแนน) และนอย (คะแนน =0 คะแนน)
- การวิเคราะหขอ มูล โดยการใชโปรแกรมสถิติ (SPSS) เพือ่ หาคาเฉลีย่ จากมากไปนอย
จากนัน้ นำมาเรียงลำดับความสำคัญ
- การตัดสินเลือกสถานการณเดนประจำป2550 ไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการชี้
ทิศทางโครงการสุขภาพคนไทย

เรอ่ื งพเิ ศษประจำฉบับ
หัวขอเรือ่ งพิเศษประจำฉบับมี 2 ลักษณะ คือ เปนเรือ่ งทีเ่ นนกลุม เปาหมาย (target group
oriented) กับเรือ่ งเฉพาะประเด็น (issue oriented) โดยอาจมีการเลือกเรือ่ งแตละลักษณะ
สลับกันไปในแตละป ทีม่ าของเรือ่ งอาจจะพิจารณาเลือกจาก 10 สถานการณเดนในรอบป
ทีผ่ า นมาก็ได หลักเกณฑสำคัญในการเลือกประจำฉบับคือ
- เปนเรือ่ งทีม่ คี วามสำคัญเชิงนโยบาย
- เปนเรือ่ งทีม่ ปี ระโยชนตอ ประชาชน
- เปนเรือ่ งทีม่ ปี ระเด็นและมุมมองทีห่ ลากหลาย
วธิ กี ารทำงาน
1. คณะกรรมการชีท้ ศิ ทางประชุมเพือ่ เลือกหัวขอเรือ่ งพิเศษประจำฉบับในแตละป
2. ทีมงานสุขภาพคนไทยกำหนดกรอบโครงรางของรายงาน
3. ติดตอผูเ ชีย่ วชาญในแตละประเด็น เพือ่ รางเนือ้ หารายงานในเชิงวิชาการ โดยทำงานอยาง
ใกลชดิ กับทีมงานสุขภาพคนไทย
4. ทีมงานสุขภาพคนไทยประมวลและเรียบเรียงเนือ้ หาทางวิชาการใหเหมาะสมกับการสือ่
สารตอสาธารณะ และตรวจสอบความถูกตองกับนักวิชาการและผูเ ชีย่ วชาญในประเด็นนัน้ ๆ
อีกครัง้
5. ผูท รงคุณวุฒอิ า นทบทวนรางเนือ้ หารายงานและปรับแกไขครัง้ สุดทายกอนสงให graphic
designer วาง artwork กอน เขาโรงพิมพ
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รายชือ่ ผูท รงคุณวุฒิ ป 2550
ชอ่ื
1. นพ. สุวทิ ย วิบลุ ผลประเสริฐ
2. นพ. วิชยั โชควิวฒ
ั น
3. คุณปาริชาต ศิวะรักษ

หนวยงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
นักวิจยั อิสระ

ผูท บทวนรายงานฉบับสมบูรณ
ทบทวนทัง้ เลม
ทบทวนทัง้ เลม
ทบทวนทัง้ เลม
ผูเ ชีย่ วชาญ

1. นพ. วิชยั เอกพลากร
2. พญ. อรพิชญา ไกรฤทธิ์
3. พญ. สิรนิ ทร ฉันศิรกิ าญจน
4. มูลนิธริ ณรงคเพือ่ การไมสบู บุหรี่
5. ผศ. วิทยา กุลสมบูรณ
6. ผศ. วรรณา ศรีวริ ยิ านุภาพ
7. ผศ.ดร. นิยดา เกียรติยง่ิ อังศุลี
8. นพ. ทวีศลิ ป วิษณุโยธิน
9. ดร. อมรวิชช นาครทรรพ
10. คุณจุฬากรณ มาเสถียรวงศ
11. คุณรังสรรค ปน ทอง
12. คณะทำงานสุขภาพคนไทย

โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลรามาธิบดี
โครงการคุม ครองผูบ ริโภคดานสุขภาพ
โครงการคุม ครองผูบ ริโภคดานสุขภาพ
คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันรามจิตติ
สถาบันรามจิตติ
กรมควบคุมมลพิษ
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ปจจัยเสีย่ งตอโรคหัวใจและหลอดเลือด
ภาวะสมองเสือ่ ม มหันตภัยใกลตวั
ภาวะสมองเสือ่ ม มหันตภัยใกลตวั
อันตรายจากควันบุหรีม่ อื สอง
การคุม ครองผูบ ริโภค
การคุม ครองผูบ ริโภค และผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ทุกขทางใจ
เด็กไทยยุครวยลัดวัดดวง และเด็กไทยในยุคไซเบอร
เด็กไทยยุครวยลัดวัดดวง และเด็กไทยในยุคไซเบอร
ของเสียอันตราย
ความสุข รายได เงินออม หนีส้ นิ
ความไมเทาเทียมทางการศึกษา
สุขภาพแรงงาน และเศรษฐกิจพอเพียง

รายชือ่ คณะกรรมการชีท้ ศิ ทาง ป 2550
ชอ่ื
1. นพ. สุวทิ ย วิบลุ ผลประเสริฐ
2. นพ. วิชยั โชควิวฒ
ั น
3. นพ. อำพล จินดาวัฒนะ
4. ทพ. กฤษดา เรืองอารียร ชั ต
5. นพ. พินจิ ฟาอำนวยผล
6. นพ. ณรงค กษิตปิ ระดิษฐ
7. นพ. ชูชยั ศุภวงศ
8. รศ. อภิญญา เวชยชัย
9. ดร. สุทธิลกั ษณ สมิตะสิริ
10. คุณยุวดี คาดการณไกล
11. คุณปาริชาต ศิวะรักษ
12. คุณจีราวรรณ บุญเพิม่
13. คุณวรัญญา เตียวกุล
14. คุณพิภพ ธงไชย
15. ผศ. ดร. วิลาสินี พิพธิ กุล
16. คุณสุรนิ ทร กิจนิตยชวี 
17. คุณเบญจมาภรณ จันทรพัฒน
18. รศ. ดร. ชืน่ ฤทัย กาญจนะจิตรา
19. รศ. ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล
20. รศ. ดร. ชาย โพธิสติ า
21. ดร. อุมาภรณ ภัทรวาณิชย
22. คุณสุภรต จรัสสิทธิ์
23. คุณกุลวีณ ศิรริ ตั นมงคล
24. คุณหทัยรัตน เสียงดัง

หนวยงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปฏิรปู ระบบสุขภาพแหงชาติ (สปรส.)
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
สำนักงานพัฒนาขอมูลระบบสุขภาพแหงชาติ
สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร ม. ธรรมศาสตร
สถาบันวิจยั โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
มูลนิธสิ าธารณสุขแหงชาติ
นักวิจยั อิสระ
สำนักสถิตเิ ศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิตแิ หงชาติ กรรมการ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
มูลนิธเิ ด็ก
คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
องคกรชุมชนคลองขนมจีนอำเภอเสนา จ. อยุธยา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

ตำแหนง
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช ว ยเลขานุการ
กรรมการและผูช ว ยเลขานุการ
กรรมการและผูช ว ยเลขานุการ
เจาหนาทีโ่ ครงการ
เจาหนาทีโ่ ครงการ
เจาหนาทีโ่ ครงการ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รศ. ดร. ชืน่ ฤทัย กาญจนะจิตรา
รศ. ดร. ชาย โพธิสติ า
รศ. ดร. กฤตยา อาชวนิจกุล
อาจารย ดร. อุมาภรณ ภัทรวาณิชย
คุณสุภรต จรัสสิทธิ์
คุณกุลวีณ ศิรริ ตั นมงคล
คุณหทัยรัตน เสียงดัง

บรรณาธิการ
เรียบเรียงและประมวล “หอมกลิน่ ลำดวน เตรียมพรอมสูส งั คมผูส งู อายุ”
เรียบเรียงและประมวล “สถานการณเดนทางสุขภาพ”
เรียบเรียงและประมวล “ตัวชีว้ ดั สุขภาพ”
เรียบเรียงและรวบรวมขอมูลเบือ้ งตน
เรียบเรียงและรวบรวมขอมูลเบือ้ งตน
เรียบเรียงและรวบรวมขอมูลเบือ้ งตน
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จากใจผูจ ดั ทำ
คณะทำงานสุ ข ภาพคนไทยขอขอบคุ ณ ผู  ท ี ่ เ กี ่ ย วข อ งทุ ก คนที ่ ม ี ส  ว นในการจั ด ทำรายงาน
ฉบับนี้ ซึง่ ผูท ม่ี สี ว นรวมมาตัง้ แตรายงานฉบับแรก คือประธานคณะกรรมการชีท้ ศิ ทาง นายแพทยสวุ ทิ ย
วิบุลผลประเสริฐ และคณะกรรมการทุกทาน ที่ใหความคิดเห็นอันเปนประโยชนในการ
จัดทำรายงาน
สวนนักวิชาการในสวนดัชนีชี้วัดสุขภาพที่มีสวนรวมในการจัดทำรายงานฉบับปจจุบัน ไดชวย
เขียนรางรายงาน ใหขอ มูล และใหความคิดเห็นทางวิชาการ ทำใหรายงานในสวนดัชนีมคี วามถูกตอง
และทันสมัย
ผูที่ทบทวนรายงานนี้อยางละเอียด และชวยปรับแกตนฉบับมีสามทาน คือ นายแพทยสุวิทย
วิบลุ ผลประเสริฐ นายแพทยวชิ ยั โชควิวฒ
ั น และคุณปาริชาต ศิวะรักษ ทีมงานขอขอบคุณเปนอยางสูง
สำหรับความเห็นในระดับมืออาชีพทีช่ ว ยใหงานออกมาดีสมใจ
ทีข่ าดไมได คือทีมงานฝายเลขาทีเ่ ขมแข็งทัง้ สามคน คือ คุณกุลวีณ ศิรริ ตั นมงคล คุณสุภรต จรัสสิทธิ์
และคุณหทัยรัตน เสียงดัง ทำใหทมี วิชาการเบาแรงไปไดมาก เพราะชวยรวบรวมขอมูล เรียบเรียงเนือ้ หา
เบือ้ งตน และประสานงานกับนักวิชาการทานอืน่ ๆ ทำใหงานลืน่ ไหลไปไดอยางราบรืน่
ขอขอบคุณทุกๆ ทานดวยใจ

คณะทำงานรายงานสุขภาพคนไทย
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