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บอกกล่าว
คณะผู ้ จั ด ท� ำ รายงานสุ ข ภาพคนไทย ได้ จั ด ท� ำ รายงานเพื่ อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล
ทางวิ ช าการต่ อ สาธารณะในประเด็ น ทางสั ง คมที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ สุ ข ภาพในมิ ติ
ทางร่างกาย จิตใจ สังคม ปัญญา และวัฒนธรรม ติดต่อกันมาเป็นปีที่ 9 โดยสุขภาพ
คนไทย 2555 เล่มนี้ ได้น�ำเสนอหัวข้อพิเศษประจ�ำฉบับเรื่อง “ความมั่นคงทาง
อาหาร” ท่ามกลางกระแสความไม่มั่นคงทางอาหารของตลาดโลกที่ก�ำลังเกิดวิกฤต
ในหลายๆ ด้าน ได้แก่ ความไม่ปลอดภัยในอาหารจากสารพิษตกค้าง ราคาอาหาร
ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ และการขาดแคลนอาหาร ทีน่ บั วันจะทวีความรุนแรงมากยิง่ ขึน้ กลายเป็น
ปัญหาทีซ่ มึ ลึกในสังคม และสัง่ สมอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ประชาสังคมเกิดความวิตกกังวล
และหันมาให้ความส�ำคัญต่อคุณภาพและความปลอดภัยในการด�ำรงชีวิต
สาระส�ำคัญของบทความ “ความมั่นคงทางอาหาร” ได้ชี้ ให้เห็นถึงระบบ
การผลิตอาหารที่มั่นคง เกื้อหนุน และรักษาสมดุลกับระบบนิเวศ สามารถเข้าถึง
อาหารทีม่ อี ยูอ่ ย่างเพียงพอและพอเพียง ส�ำหรับการบริโภคของประชาชนในประเทศ
มีคุณภาพของอาหาร ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการตามวัย เพื่อการมี
สุขภาวะที่ดี รวมทั้งการคงอยู่ของฐานทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติของประเทศ
ทั้งในภาวะปกติและในยามที่เกิดภัยพิบัติ หรือในกรณีการก่อการร้ายในความมั่นคง
ทางอาหาร อันน�ำไปสู่พลังที่จะจุดประกายทางความคิดให้สังคมไทยตื่นตัวในเรื่อง
ของอาหาร เพือ่ ความไม่ประมาทและสร้างความมัน่ คงทางอาหารให้กบั แผ่นดิน สร้าง
ความตื่นตัวในเชิงนโยบายสาธารณะที่ว่า อาหารที่ผลิตในแผ่นดินไทย “ต้องเพื่อ
รับใช้คนไทย ไม่ ใช่เพื่อคนอื่น” แม้ว่าความมั่นคงทางอาหารจะไม่ ได้เป็นประเด็น
ใหม่ แต่ ได้เกิดขึ้นและสร้างปัญหาครั้งแล้วครั้งเล่า ถึงเวลาที่ต้องผลักดันเพื่อสร้าง
ความตระหนักรู้อย่างทั่วถึง น�ำไปสู่การก�ำหนดนโยบายและแนวทางที่เป็นรูปธรรม
ในการรับมือกับวิกฤตทางอาหาร ฉุดสังคมไทยให้หลุดพ้นจากภาพมายาคติในความ
สมบูรณ์มงั่ คัง่ และมัน่ คงทางอาหาร ซึง่ รายงานเล่มนีจ้ ะสะท้อนให้คนไทยได้เห็นแก่น
ของความจริง ดังสุภาษิตที่ว่า “เงินทองเป็นของมายา ข้าวปลาสิของจริง”
ส�ำหรับตัวชี้วัดสุขภาพในปีนี้ น�ำเสนอข้อมูลในมิติด้านสุขภาพครบถ้วนด้วย
11 ตัวชี้วัดประชากรไทยกับสุขภาพ ที่จะฉายภาพให้เห็นโครงสร้างประชากรไทย
เพิม่ ช้าลงอย่างมาก อันเป็นผลมาจากอัตราเกิดแต่ละปีได้ลดลง อัตราเพิม่ ประชากร
ของประเทศไทยในรอบ 10 ปี ของการท�ำส�ำมะโนประชากรและเคหะล่าสุดปัจจุบัน
อยู่ที่เพียงร้อยละ 0.5 ต่อปีเท่านั้นและแนวโน้มว่าอัตราเพิ่มประชากรนี้จะลดต�ำ่ ลง
ไปอีกจนเหลือร้อยละ 0 ในอีกไม่เกิน 20 ปีข้างหน้า และอีก 50 ปีข้างหน้าถ้าภาวะ
เจริญพันธุ์จะลดต�่ำลงไปอีก ประชากรไทยจะประกอบด้วยเด็กไม่ถึงร้อยละ 10 วัย

แรงงานประมาณร้อยละ 70 และประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มีมากถึงร้อยละ 20
ประเทศไทยก็อาจเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีตัวชี้วัดอื่นๆ ได้แก่
การเกิดของวัยรุ่น ปัญหาวัยแรงงาน และเด็กจะน้อยลง ผู้สูงอายุมากขึ้น เกิดปัญหา
ภาระการพึง่ พิงทางเศรษฐกิจ สังคม การวางมาตรฐานและคุณภาพชีวติ ของประชากร
ที่จะต้องเน้นไปที่มิติด้านการศึกษา การพัฒนาแรงงาน พัฒนาคุณภาพ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม
ในส่วน 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ และ 4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย
ในปีนกี้ ระแสภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติเป็นเรือ่ งทีก่ ล่าวถึงมากทีส่ ดุ คือ มหาอุทกภัย 50 ปี
เป็นอุทกภัยครัง้ ร้ายแรงทีส่ ดุ ทัง้ ในแง่ของปริมาณน�ำ้ ทีส่ ร้างความเสียหายและจ�ำนวน
ผู้ ได้รับผลกระทบ เป็นสัญญาณเตือนให้ปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาติ
ในอนาคตที่จะเกิดขึ้น ตามมาด้วยประเด็นวังน�้ำเขียว ดินแดนที่เคยได้รับการเล่าลือ
ว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย กลับแปรเปลีย่ นเป็นวังน�ำ้ เขียวโมเดล สิทธิปฏิเสธ
การรักษา เมือ่ ความตายคือทางเลือกของศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ ปฏิรปู ประเทศไทย
ภารกิจถอนต้นไม้พิษที่ยังไปไม่ถึงฝั่งฝัน วิ่งสู้ฟัด! สานฝันสู่ “ประชาคมอาเซียน”
ที่ทุกองค์การต่างให้ความส�ำคัญ มุ่งศึกษา สร้างความเข้าใจ และปรับตัว เพื่อให้
สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน ที่ ไม่อาจปฎิเสธได้ ภายใต้กระแส
โลกาภิวตั น์ของโลกในปัจจุบนั สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา: การสูร้ บสงบลง แต่
ปัญหายังไม่จบสิ้น การค้านขึ้นทะเบียน 4 สารเคมีอันตราย ได้เวลาลงหลักปักฐาน
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย บัตรประชาชนเด็กกับโจทย์ที่ ไม่ถกู ตอบ? และประเด็น
BOI กับนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งต่อระบบสุขภาพ
สุขภาพคนไทย 2555 ยังคงยึดมัน่ ในคุณภาพทางวิชาการดังเช่นอดีตทีผ่ า่ นมา
โดยให้ความส�ำคัญกับความหลากหลายของข้อมูล ซึ่งทีมงานได้พัฒนากรอบแนวคิด
ของเนือ้ หารายงาน ปรับปรุงวิธกี ารท�ำงาน และรูปแบบการน�ำเสนอทีเ่ หมาะสม ง่าย
ต่อการเข้าใจ เข้าถึงกลุ่มคนได้หลากหลาย และสามารถใช้ประโยชน์ ได้จริง เพื่อให้
เกิดความตระหนัก สร้างความรูแ้ ละความเคลือ่ นไหวในสังคมต่อผลกระทบของปัจจัย
เสีย่ งต่างๆ ด้านสุขภาพ และความส�ำคัญของสุขภาพ อันก่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ดี และเป็นประโยชน์แก่สังคมไทยต่อไป
คณะท�ำงานสุขภาพคนไทย
มีนาคม 2555

11 ตัวชี้วัดประชากรไทยกับสุขภาพ
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การย้ายถิ่น (ระหว่างประเทศ) กับสุขภาพ
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ก�ำลังแรงงานและมิติทางเศรษฐกิจ
ครอบครัวและการเกื้อหนุนทางสังคม
ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ระบบบริการสุขภาพ
วิวัฒนาการนโยบายทางประชากร
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“ปฏิรูปประเทศไทย” ภารกิจถอนต้นไม้พิษที่ยังไปไม่ถึงฝั่งฝัน
วิ่งสู้ฟัด! สานฝันสู่ “ประชาคมอาเซียน”
สถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา : การสู้รบสงบลง แต่ปัญหายังไม่จบสิ้น
ค้านขึ้นทะเบียน 4 สารเคมีอันตราย
ได้เวลาลงหลักปักฐาน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
บัตรประชาชนเด็กกับโจทย์ที่ไม่ถูกตอบ?
BOI กับนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างความเข้มแข็งต่อระบบสุขภาพ
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สารบัญ
4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย
1. แพทยแผนไทยควารางวัลเหรียญทองอาหารเสริมสกัด
จากเวทีประกวดสิ่งประดิษฐนานาชาติ
2. สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สนับสนุนงบประมาณ
กวา 170 ลานบาท เพื่อดูแลสุขภาพผูสูงอายุ
3. หอการคาตั้ง “ภาคีเครือขายภาคเอกชนตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น”
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“จากการเปลี่ ย นแปลงทางโครงสร้ า ง
และลักษณะของประชากรไทยในมิติต่างๆ
การคาดการณ์ เ กี่ ย วกั บ ผลกระทบที่ จ ะ
เกิดขึน้ และการวางแผนเตรียมความพร้อม
เพือ่ รับมือโดยเฉพาะในประเด็นด้านสุขภาพ
เป็นสิ่งที่ส�ำคัญและท้าทายต่อสังคมไทย”

11
ตัวชี้วัด
ประชากรไทยกับสุขภาพ
ในปีนี้ สุขภาพคนไทย 2555 น�ำเสนอ 11 ตัวชีว้ ดั
ภายใต้หัวเรื่อง “ประชากรไทยกับสุขภาพ” ซึ่งพยายาม
สะท้อนข้อมูลตัวเลขและข้อเท็จจริงการเปลี่ยนแปลง
ทีก่ ำ� ลังเกิดขึน้ กับประชากรไทยในด้านต่างๆ ทัง้ การเกิด
การตาย และการย้ายถิ่น อีกทั้ง น�ำเสนอนัยยะของ
การเปลีย่ นแปลงทางประชากรทีม่ ตี อ่ บริบทของประเทศ
และสุขภาพคนไทยในด้านต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นด้านคุณภาพ
ชีวิตและการพัฒนามนุษย์ ผลกระทบต่อก�ำลังแรงงาน
และมิติทางเศรษฐกิจ ด้านครอบครัวและการเกื้อหนุน
ทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อระบบบริการ
สุขภาพ รวมถึง วิวัฒนาการของนโยบายทางประชากร
ของประเทศที่ผ่านมา และในอนาคต
ปัจจุบัน ประชากรไทยมีอัตราการเพิ่มที่ค่อนข้าง
ต�่ำ จ�ำนวนประชากรในราชอาณาจักรไทยตามส�ำมะโน
ประชากรและเคหะ ครั้งล่าสุด ปี 2553 อยู่ที่ 65.9
ล้านคน (รายงานผลล่วงหน้า) ในจ�ำนวนนี้ประมาณ
เกือบ 3 ล้านคนเป็นคนที่ ไม่มีสัญชาติไทย แม้ “ขนาด”
ของประชากรจะค่อนข้างเกือบคงที่ หรือเพิ่มขึ้นไม่มาก
แต่ “โครงสร้างอายุ” ก�ำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
ในขณะที่สัดส่วนประชากรวัยเด็กลดลงอย่างต่อเนื่อง
ประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) กลับมีสัดส่วน
เพิ่มขึ้นเป็นถึงร้อยละ 13 ของประชากรทั้งหมด และ
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อไปอีก กล่าวได้ว่า ประเทศไทย
ก�ำลังก้าวสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” โดยสมบูรณ์
เหตุผลส�ำคัญทีอ่ ธิบายการเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง

และภาวะเจริญพันธุข์ องคนไทย จากในอดีต 30-50 ปีกอ่ น
ที่จ�ำนวนเด็กเกิดในประเทศเคยมากถึงกว่าหนึ่งล้านคน
ปั จ จุ บั น ได้ ล ดเหลื อ เพี ย งประมาณ 7-8 แสนคน
เช่นเดียวกับ อัตราเจริญพันธุ์รวม จากที่เคยมีมากถึง 6
ลดลงเหลือเพียง 1.6 เหตุผลส�ำคัญที่สอง คือ สุขภาพ
ที่ดีกว่าแต่ก่อนและแนวโน้มอายุคาดเฉลี่ยที่ยืนยาวขึ้น
ของคนไทย จากในอดีตโดยเฉลี่ย อยู่ที่ประมาณ 50 ปี
ปัจจุบัน ได้เพิ่มเป็น 73 ปี อันเป็นผลจากคุณภาพ
การด�ำรงชีวิตที่ดีขึ้น และการพัฒนาด้านสาธารณสุข
ระบบบริการทางสุขภาพของประเทศ อย่างไรก็ดี ขณะนี้
คนไทยตายราว 4 แสนกว่าคนต่อปี ประเด็นที่ส�ำคัญ
คือ การตาย และการเจ็บป่วยในปัจจุบนั มีสาเหตุมาจาก
โรคไม่ติดต่อ จากพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิตที่
ไม่เหมาะสมของคนไทยเพิม่ ขึน้ กว่าแต่กอ่ นเป็นอย่างมาก
ในประเด็น “การย้ายถิน่ ” อัตราการย้ายถิน่ ภายใน
ประเทศของคนไทย แม้จะมีลักษณะยืดหยุ่นตามสภาพ
เศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา แต่ทผี่ า่ นมามีแนวโน้มลดลง
โดยอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ 3 ของประชากรทั้งหมด
ในปี 2552 สาเหตุหนึ่งน่าจะมาจาก การขยายตัว
ของ “ความเป็นเมือง” ในประเทศไทยที่มีลักษณะเป็น
“การขยายเมืองไปหาคน” เพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีตที่เป็น
“คนย้ายถิ่นไปหาเมือง” ผลกระทบจากการย้ายถิ่นต่อ
สุ ข ภาพ ทั้ ง ทางกายและทางจิ ต ใจของตั ว ผู ้ ย ้ า ยถิ่ น
รวมถึงสมาชิกในครอบครัวต้นทาง โดยเฉพาะเด็กและ
คนชรา เป็นเรื่องที่สังคมไทยต้องเฝ้าระวังและให้การ
ประชากรข้างต้น คือ การลดลงอย่างต่อเนือ่ งของอัตราเกิด เกื้อหนุน
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ปัจจุบนั กระแสความต้องการแรงงานย้ายถิน่ ข้าม
ชาติ โดยเฉพาะจากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านมีแนวโน้ม
ที่เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ดี แรงงานข้ามชาติจ�ำนวนมาก
ยังคงมีปัญหาเรื่องสถานภาพและการไม่มีหลักประกัน
ทางสุขภาพ ซึง่ เป็นอุปสรรคทีส่ ำ� คัญต่อการเข้าถึงบริการ
สุขภาพที่จ�ำเป็น จากการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพของเอเชีย จ�ำนวนคนไข้ต่างชาติที่เข้ามารักษา
ตัวในประเทศไทยมีทิศทางเพิ่มขึ้นทุกปี แม้จะเป็นผลดี
ต่อเศรษฐกิจของประเทศ การเฝ้าระวังและเตรียมรับมือ
กั บ ผลกระทบในด้ า นลบที่ อ าจจะมี ต ่ อ ระบบบริ ก าร
สาธารณสุขและคุณภาพของบริการส�ำหรับคนไทยเป็น
เรื่องที่ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องต้องให้ความส�ำคัญ
จากการเปลี่ ย นแปลงทางประชากรที่ เ กิ ด ขึ้ น
จ� ำ นวนการเกิ ด ของเด็ ก ไทยที่ น ้ อ ยลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
อาจไม่ ใช่ประเด็นทีส่ ำ� คัญเท่าว่า จะท�ำอย่างไรให้การเกิด
และการเติบโตของเด็กไทยทุกคนเป็นไปอย่างมี “คุณภาพ”
ที่ ผ ่ า นมา การพั ฒนามนุษ ย์แ ละโอกาสในการได้รับ
การศึกษาของคนไทยนับว่าดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัตรา
การเข้าเรียนหนังสือในทุกระดับชั้นสูงขึ้น เช่นเดียวกับ
จ�ำนวนปีของการศึกษาโดยเฉลี่ย อย่างไรก็ดี “ความ
ไม่ เ ท่ า เที ย ม” ของการได้ รั บ โอกาสในการศึ ก ษานี้
ก็พบว่ายังคงมีอยู่สูงเมื่อเปรียบเทียบตามระดับรายได้
หรือในแต่ละภูมิภาคของประเทศ
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่ “สังคม
ผู้สูงอายุ” ย่อมกระทบต่อขนาดของก�ำลังแรงงานและ
ภาคการจ้างงานในประเทศ รวมถึงภาวะพึง่ พิงทีเ่ พิม่ ขึน้
ของประชากรสูงอายุต่อประชากรวัยแรงงาน อีกทั้ง
สภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ครอบครัวไทยมีขนาดเล็กลง
ท�ำให้ความสามารถในการดูแลและเกือ้ หนุน “ผูส้ งู อายุ”
มีแนวโน้มลดลงตามจ�ำนวนเด็กเกิดทีล่ ดลงมาโดยตลอด
การพัฒนาเพือ่ เพิม่ ผลิตภาพแรงงานไทย และเพิม่ ทักษะ
การท� ำงานแก่แรงงานสูงวัยให้สามารถอยู่ ในตลาด
แรงงานได้ยาวนานขึน้ พึง่ พิงตนเองได้มากขึน้ เป็นเรือ่ ง
ที่ควรเร่งส่งเสริม เช่นเดียวกับการสนับสนุนการออม
การขยายความครอบคลุมของระบบหลักประกันทาง
รายได้แก่ผสู้ งู อายุ และการส่งเสริมบทบาทของ “ชุมชน”
ในการดูแลและเกือ้ หนุนผูส้ งู อายุในอนาคตให้เพิม่ มากขึน้

จากการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา ระดับ “การ
บริโภคทรัพยากร” รวมถึง “การปล่อยของเสีย” ของ
คนไทยทีก่ อ่ ให้เกิดผลกระทบต่อธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
มีทิศทางสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การให้ความส�ำคัญกับ
“ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” และความพยายามใน
การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
รวมถึง กิจกรรมต่างๆ ทีเ่ ป็นสาเหตุหรือปัจจัยเร่งให้เกิด
“ภาวะโลกร้อน” จึงเป็นเรือ่ งทีท่ กุ ฝ่ายต้องสนับสนุนและ
สร้างความตระหนัก
การเพิ่มขึ้นในสัดส่วนประชากรสูงอายุ น�ำไปสู่
ข้อเสนอต่อการวางแผนเตรียมรับมือของระบบบริการ
สุขภาพไทยที่จะมีอัตราการใช้บริการในอนาคตที่สูงขึ้น
โดยเฉพาะบริการสุขภาพที่มีต้นทุนสูง ในด้านหนึ่งถือ
เป็นผลดีจากการด�ำเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าทีท่ ำ� ให้คนไทยโดยเฉพาะกลุม่ ผูส้ งู อายุเข้าถึงบริการ
ที่จ�ำเป็นได้ดีขึ้น แต่ ในอีกด้านหนึ่ง ภาระค่าใช้จ่ายทาง
สุขภาพได้เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะมาจากภาครัฐ ดังนั้น
จ�ำเป็นต้องมีการติดตามและประเมินถึงผลกระทบที่
จะเกิดจากค่าใช้จ่ายทางสุขภาพที่สูงขึ้น และการตึงตัว
ของทรัพยากรทางสุขภาพที่มี ในปัจจุบัน ทั้งในด้าน
ทรัพยากรบุคคลและด้านสถานพยาบาล
ในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา นโยบายประชากร
ของไทยมุ่งการลดอัตราเพิ่มประชากร ด้วยเกรงว่าการ
เพิ่มของประชากรที่มากเกินไปจะกระทบต่อการพัฒนา
ประเทศ มาตรการต่างๆ ที่ออกมาเห็นได้ชัดว่าประสบ
ความส�ำเร็จอย่างสูง แต่หลังจากนี้ ในสถานการณ์
ที่จ�ำนวนการเกิดมีแนวโน้มลดลง การก�ำหนดทิศทาง
นโยบายที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมหรือการ
ออกมาตรการเพือ่ เอือ้ ต่อการมีบตุ ร การพัฒนาคุณภาพ
ประชากรในด้านต่างๆ จึงเป็นความท้าทายที่ส� ำคัญ
ส�ำหรับประเทศไทย เพื่อการมีประชากรที่เหมาะสม
ทั้งในด้านของ“ปริมาณ” และในด้าน “คุณภาพ”
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โครงสร้างประชากร
และการเปลี่ยนแปลง

ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

“อีก 40 ปีข้างหน้า เป็นไปได้ที่ประเทศไทย
จะมีผู้สูงอายุมากกว่าเด็ก ถึงเกือบ 2 เท่า”
ขนาดของประชากรไทยมีอตั ราการเพิม่ ทีต่ ำ�่ มากในปัจจุบนั
และมีแนวโน้มว่าอาจจะหยุดขยายตัวในอีกไม่เกิน 20 ปี
ข้างหน้า จากการเปลีย่ นแปลงในโครงสร้างของประชากร
เป็นทีแ่ น่ชดั ว่า คนไทยจะยิง่ มีอายุเฉลีย่ สูงขึน้ และประเทศไทย
จะกลายเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” โดยสมบูรณ์
ในรอบศตวรรษทีผ่ า่ นมา ขนาดประชากรของไทย
ได้ขยายใหญ่ขึ้นอย่างมาก ส�ำมะโนประชากรครั้งแรก
เมื่อปี 2453 นับจ�ำนวนประชากรในราชอาณาจักร
ได้เพียง 8 ล้านคน ประชากรไทยเพิ่มเป็น 26 ล้านคน
ในปี 2503 และเพิ่มขึ้นถึง 65.9 ล้านคน ตามผล
การท�ำส�ำมะโนประชากรครัง้ ล่าสุดในปี 2553 (รายงานผล
ล่วงหน้า)
ในจ�ำนวนนี้ มีจำ� นวนประชากรที่ ไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
อยู่มากถึง 2.7 ล้านคน ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมานี้
ประชากรไทยได้เพิ่มช้าลงอย่างมาก อันเป็นผลมาจาก
อัตราเกิดแต่ละปีได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอัตรา
เพิ่มประชากรของประเทศไทยอยู่ที่เพียงร้อยละ 0.8
เท่านั้น ต�่ำกว่าอัตราเพิ่มกว่าร้อยละ 3 เมื่อ 40 ปีก่อน
อย่างมาก ทัง้ ยังมีแนวโน้มว่าอัตราเพิม่ ประชากรนีจ้ ะลด
ต�ำ่ ลงไปอีกจนเหลือร้อยละ 0 ในอีกไม่เกิน 20 ปีขา้ งหน้า
หลังจากนั้นอาจลดลงถึงขั้นติดลบก็เป็นได้

แม้ว่าขนาดประชากรไทยค่อนข้างจะคงตัวอยู่ที่
ประมาณ 65 ล้านคน แต่ โครงสร้างอายุของประชากร
ก� ำ ลั ง เปลี่ ย นไปอย่ า งมาก ในรอบ 50 ปี ที่ ผ ่ า นมา
ประชากรไทยเปลีย่ นโครงสร้างจากทีเ่ คยเป็นประชากร
วัยเยาว์มาเป็นประชากรสูงวัยแล้ว เมือ่ ปี 2503 ประชากร
อายุ 65 ปีขึ้นไป มีอยู่ ไม่ถึงร้อยละ 3 ปัจจุบันประชากร
สูงอายุกลุม่ นีม้ มี ากถึงร้อยละ 7.9 หรือมีจ�ำนวนประมาณ
5 ล้านคน ประชากรวัยเด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปี ซึ่งเคย
มีอยู่มากถึงร้อยละ 40 ในปี 2503 ได้ลดลงครึ่งหนึ่ง
เหลือเพียงประมาณร้อยละ 20 ในปัจจุบัน การที่ภาวะ
เจริญพันธุจ์ ะลดต�ำ่ ลงไปอีก และผูค้ นจะมีชวี ติ ยืนยาวขึน้
จะท�ำให้ประชากรไทยมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆ
ในอนาคตอีก 40 ปีข้างหน้า ถ้าภาวะเจริญพันธุ์
ลดต�ำ่ ลงไปอีก ประชากรไทยจะประกอบด้วยเด็ก เพียง
ประมาณร้อยละ 12 วัยแรงงานประมาณร้อยละ 65
และประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไป มากถึงร้อยละ 23 หรือ
ถึงเกือบ 1 ใน 4
การรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ ไม่ ให้ลดต�ำ่ ลงไป
และการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัยเป็นมาตรการ
ส�ำคัญและท้าทายส�ำหรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรไทย
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จำนวนประชากรและอัตราเพิ่มประชากรในประเทศไทย พ.ศ. 2452-2553

ความหนาแนนประชากรในประเทศไทย พ.ศ. 2503-2553
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1.9%
17.4

2452

2462

2472

2480

2490

26.3

3%
2%

1.1%
2503

2513

จำนวนประชากร (ลานคน)

2523

2533
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2543
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คนตอ 1 ตร.กม.

ลานคน

2.2%

40

2.7% 2.7% 54.5
44.8
2.0%
34.4

65.9

60.6

รอยละ

2.9%

60

20

3.2%

140

1%
0%

ประชากรในประเทศไทย พ.ศ. 2553 รวม 65.9 ลานคน

อายุ
0-14 ป
19.5%
กลุมอายุ

67.0
51.2

2503

2513

ภูมิภาค
กทม.
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต
รวม

สัดสวนประชากรในประเทศไทย พ.ศ. 2553 จำแนกตามกลุมอายุ ภูมิภาคและเขตการปกครอง

อายุ
15-59 ป
67.5%

106.3

128.5

118.1

87.3

อัตราเพิ่ม (%)

ที่มา: สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2503, 2513, 2523, 2533, 2543 และ พ.ศ. 2553
(รายงานผลลวงหนา)
หมายเหตุ: อัตราเพิ่มประชากรตามแสดงในรูป เปนอัตราเพิ่มเฉลี่ยในชวงเวลา 10 ป
ของการทำสำมะโนประชากรและเคหะ ในขณะที่อัตราเพิ่มในชวง 2-3 ปที่ผานมา
(พ.ศ. 2550-2553) เมื่อคำนวณจากขอมูลทะเบียนราษฎรอยูที่ประมาณรอยละ 0.5

อายุ 60 ปขึ้นไป
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ความหนาแนนประชากร ป 2553
(คนตอ 1 ตร.กม.)
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112.3
ทั้งประเทศ
ถึง 41 เทา...
125.4
128.5

หมายเหตุ: สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 (รายงานผลลวงหนา)

ใต
13.4%
ตะวันออก
เฉียงเหนือ
28.8%
เหนือ
17.6%
กลาง
27.6%
กรุงเทพฯ
12.6%
ภูมิภาค

นอกเขต
เทศบาล
55.9%

ในเขต
เทศบาล
44.1%
เขตการปกครอง

ที่มา: สำมะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ.2553 (รายงานผลลวงหนา)

พีระมิดประชากรไทยในอีก 40 ปขางหนาตามขอสมมุติภาวะเจริญพันธุระดับตางๆ และรอยละของประชากรจำแนกตามวัย (กลุมอายุหลัก) พ.ศ. 2553 2573 และ 2593
พ.ศ. 2573
อัตราเจริญพันธุรวม (TFR)
คือ จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีคนหนึ่ง (อายุ 15-49 ป)
ใหกำเนิดตลอดวัยมีบุตรของตน

ชาย

ภาวะเจริญพันธุระดับสูง

พ.ศ. 2553
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ภาวะเจริญพันธุ
ระดับกลาง

20%
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วัยสูงอายุ (65 ปขึ้นไป)
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วัยเด็ก (ต่ำกวา 15 ป)
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ชาย

ภาวะเจริญพันธุระดับต่ำ
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พ.ศ. 2593
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หญิง
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ที่มา: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเหตุ: 1) อัตราเจริญพันธุรวม (TFR) เมื่อ พ.ศ. 2593 ในภาวะเจริญพันธุระดับสูง ปานกลาง และต่ำ เทากับ 1.65 1.45 และ 1.25 ตามลำดับ
2) วัยสูงอายุ ที่ ใช ในการคาดประมาณ กำหนดที่อายุ 65 ปขึ้นไป
3) เนื่องจากเปนการคาดประมาณจากขอมูล สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 อาจทำใหตัวเลขสัดสวนประชากรใน พ.ศ. 2553 แตกตางจาก
ขอมูลสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 ซึ่งยังไมแลวเสร็จสมบูรณ ณ ขณะจัดทำรายงานสุขภาพคนไทย
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การเกิด

ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

“เด็กเกิดในประเทศไทยลดลงเหลือปีละ 7.6 แสนคน
จากที่เคยสูงถึงกว่าล้านคน เมื่อ 30 ปีก่อน ขณะที่คนไทย
ตายปีละ 4 แสนกว่าคน ช่องว่างคนเกิด คนตาย ลดลงเร็วมาก”
“เดี๋ยวนี้ เด็กเกิดในประเทศไทยน้อยลง” “เด็กรุ่นใหม่
ไม่ค่อยอยากแต่งงาน พวกที่แต่งงานแล้วก็มีลูกกัน
น้อยลง” “แต่กอ่ นเข้าไปในหมูบ่ า้ นก็จะได้ยนิ เสียงเด็กร้อง
กะจองอแง เดี๋ยวนี้ หมู่บ้านเงียบ มีแต่คนแก่”
ค�ำพูดต่างๆ เหล่านี้ สะท้อนภาพภาวะเจริญพันธุ์
ของประเทศไทยทีล่ ดต�ำ่ ลงอย่างรวดเร็ว ในรอบ 20-30 ปี
ที่ผ่านมา ในช่วงปี 2506-2526 ประเทศไทยมีจ�ำนวน
เด็กเกิดมากเกินกว่าล้านคนในแต่ละปี ทีเ่ รียกว่า “คนรุน่
เกิด (เกิน) ล้าน” หลังจากนั้น จ�ำนวนเด็กเกิดได้ลดลง
จนเหลือเพียง 7 แสน 6 หมื่นราย ในปี 2553 มี
แนวโน้มว่าจ�ำนวนเด็กเกิดแต่ละปีอาจจะลดลงเหลือ
ไม่ถึง 7 แสนคน ในอีก 20 ปีขา้ งหน้า
ในอดีตเมื่อ 40-50 ปีก่อน ผู้หญิงไทยคนหนึ่งมี
บุตรเฉลีย่ ตลอดวัยเจริญพันธุข์ องตนมากถึง 6 คน จ�ำนวน
บุตรเฉลีย่ นี้ ได้ลดลงอย่างรวดเร็วจนถึงปัจจุบนั นี้ ผูห้ ญิง
ไทยมีบุตรเฉลี่ยเพียงแค่ 1.6 คนเท่านั้น ซึ่งเป็นอัตรา
เจริญพันธุ์ต�่ำกว่า “ระดับทดแทน” คือ สตรีคนหนึ่ง
มีบตุ รเฉลีย่ ตลอดวัยมีบตุ รของตนน้อยกว่า 2 คน ซึง่ เป็น
จ�ำนวนที่จะทดแทนพ่อและแม่

อย่างไรก็ตาม แม้อตั ราเจริญพันธุร์ วมของผูห้ ญิง
ไทยจะต�ำ่ กว่าระดับทดแทนแล้ว แต่ประชากรไทยก็ยัง
เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี แม้แต่ละปีจะมีเด็กเกิดไม่ถึง 8 แสนคน
แต่ก็ยังมากกว่าจ�ำนวนคนที่ตายไปปีละ 4 แสนกว่าคน
สาเหตุ ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้ ภ าวะเจริ ญ พั น ธุ ์ ข อง
ประเทศไทยลดลง คือ คนรุ่นใหม่ ไม่อยากแต่งงาน
สตรี ไทยมีสถานภาพสูงขึน้ ท�ำงานนอกบ้านมากขึน้ ท�ำให้
อัตราส่วนของสตรีรนุ่ ใหม่ที่ ไม่แต่งงานเพิม่ สูงขึน้ คูส่ มรส
ที่แต่งงานแล้วในปัจจุบัน ก็มีความต้องการจ�ำนวนบุตร
ที่น้อยลง การวางแผนครอบครัวเป็นเรื่องที่ปฏิบัติกัน
ทั่วไป ทั้งควบคุมจ�ำนวนบุตรให้น้อยลง และเว้นระยะ
การมีบุตรตามที่ปรารถนา
ประเทศไทยจึงต้องให้ความสนใจ “ต่อคุณภาพ
ของการเกิด” มากกว่า “ปริมาณการเกิด” แล้ว
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จำนวนการเกิดในประเทศไทย จำแนกตามกลุมอายุมารดา พ.ศ. 2501-2553
พ.ศ.2513 เริ่มเกิดโครงการวางแผนครอบครัว
1,250,000
พ.ศ.2553: รวมเกิด 761,689 คน
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แนวโนมของอัตราเจริญพันธุรวมในประเทศไทย พ.ศ.2503–2558
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การเจ็บป่วย
และการตาย

ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล และ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

“จ�ำนวนการตายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่ ใช่เพราะเรามีโรคภัยไข้เจ็บมากขึ้น
หากเป็นเพราะประชากรไทยมีอายุสูงขึ้น ประมาณว่าร้อยละ 60
ของคนที่ตายทั้งหมดในแต่ละปีเป็นผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป”
เดีย๋ วนี้ คนไทยมีสขุ ภาพดีกว่าแต่กอ่ นมาก อายุกย็ นื ยาว
ขึน้ เมือ่ 40-50 ปีกอ่ น พอเกิดมา คาดเฉลี่ยว่าคนไทยจะ
มีชีวิตอยู่ต่อไปอีกเฉลี่ยเพียง 50 ปีเท่านั้น ปัจจุบันเพิ่ม
สูงขึ้นถึง 73 ปี เราหวังว่าคนไทยจะยิ่งมีอายุยืนขึ้นไปอีก
ในอีก 20-30 ปีข้างหน้า คนไทยน่าจะมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อ
แรกเกิดถึง 80 ปี ไม่นอ้ ยกว่าชาวญีป่ นุ่ ในปัจจุบนั มากนัก
คนไทยตายราว 4 แสนกว่ า คนในแต่ ล ะปี
แต่จ�ำนวนตายนี้ก�ำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต อีกราว
10-20 ปี ข ้ า งหน้ า อาจจะมี ค นไทยตายปี ล ะกว่ า
6 แสนคน (หรือทีอ่ ตั ราตายประมาณ 10 คน ต่อประชากร
1,000 คน) ซึ่งจะเป็นจ�ำนวนพอๆ กับการเกิด ท�ำให้
ประชากรไทยไม่เพิ่มขึ้น หรืออาจถึงขั้นลดจ�ำนวนลง
อายุเฉลี่ยของประชากรไทยที่สูงขึ้นมากในช่วง
เวลา 3-4 ทศวรรษทีผ่ า่ นมานี้ เป็นผลอย่างมากจากการ
ลดลงของการตายในวัยทารกและเด็ก เมื่อ 40 ปีก่อน
เด็กเกิดมา 1,000 คน จะตายไปเสียตัง้ แต่อายุยงั ไม่ครบ
ขวบถึง 80 คน อัตราตายทารกได้ลดลงเหลือเพียง
13 รายต่ อ การเกิ ด มี ชี พ 1,000 ราย ในปั จ จุ บั น
การอนามัยแม่และเด็ก สุขาภิบาล การสร้างภูมิคุ้มกัน
โรค เช่น การปลูกฝี ฉีดวัคซีน ช่วยท�ำให้ทารกและเด็ก
มีอตั รารอดชีพสูงขึน้ อย่างมาก อัตราตายในวัยอืน่ ๆ ของ
ประชากรไทยก็ลดลงอย่างมากเช่นกัน การพัฒนาประเทศ
ด้านต่างๆ ทั้งด้านการแพทย์ สาธารณสุข สุขาภิบาล
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมท�ำให้อัตราตายของ
ประชากรไทยลดต�่ำลงอย่างมากในทุกกลุ่มอายุ

สาเหตุการตายของประชากรไทยได้เปลี่ยนไป
จากเดิมมาก ในอดีต คนไทยตายมากเพราะโรคติดเชื้อ
ที่แพร่ระบาดไปได้ทั้งทางน�้ำ อากาศ หรือโดยพาหะ
น�ำโรคชนิดต่างๆ ปัจจุบันการตายของประชากรไทย
ส่ ว นใหญ่ มี ส าเหตุ ม าจากพฤติ ก รรมการกิ น อยู ่ แ ละ
การใช้ชวี ติ ของตนเอง สาเหตุการตายทีส่ ำ� คัญในปัจจุบนั
ได้แก่ โรคเกีย่ วกับทางเดินหายใจและหลอดเลือด มะเร็ง
เอดส์ โรคหัวใจ ความดันเลือด รวมทั้งอุบัติเหตุบนถนน
โรคสมัยใหม่หลายอย่างสามารถป้องกันหรือหลีกเลี่ยง
ได้ดว้ ยการเปลีย่ นพฤติกรรมส่วนบุคคล เช่น พฤติกรรม
การกินอาหาร การออกก�ำลังกาย การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา
การขับขี่ยวดยานพาหนะ
เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู ้ สู ง อายุ คื อ
มีผสู้ งู อายุ 60 ปีขนึ้ ไปเกินร้อยละ 10 และนับวันประชากร
ไทยจะยิ่งมีอายุสูงขึ้น เราก็พอมองเห็นภาพแนวโน้ม
ของภาวะความเจ็บป่วยของประชากรที่น่าจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ผู้สูงอายุย่อมมี โอกาสเจ็บป่วยมากกว่าคนอายุ
น้อย ยิ่งอายุมากก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยมากขึ้น
โรคของผู้สูงอายุมกั จะเป็นโรคเรือ้ รังทีต่ อ้ งการการดูแล
ระยะยาว เช่น โรคเบาหวาน โรคความจ�ำเสือ่ ม อัมพฤกษ์
อัมพาต โรคเกีย่ วกับกระดูกและฟัน โรคเหล่านีต้ อ้ งการ
การรักษาต่อเนื่อง โรคของผู้สูงอายุเหล่านี้จะเพิ่มภาระ
ในการดูแลรักษาให้กับสังคมไทยในอนาคต

11 ตัวชีว้ ดั ประชากรไทยกับสุขภาพ 15

รอยละจำนวนปที่สูญเสียไปจากการตายกอนวัยอันควร (Year of Life Lost: YLL)
จำแนกตามสาเหตุ ของคนไทยเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาค พ.ศ. 2551
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การยายถิ่น
กับสุขภาพ

(ในประเทศ)

รองศาสตราจารย ดร.สุรียพร พันพึ่ง
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

“แนวโนมการยายถิ่นของคนไทยลดลง และพบวาหลังการยายถิ่น 2 ป
แรงงานยายถิ่นมีสุขภาวะทั่วไปดีขึ้น แตหลังจากนั้นอีก 2 ป (ปที่ 4)
กลับแยลง โดยเฉพาะ ดานจิตใจและสุขภาวะทางสังคม”
จํานวนผูยายถิ่นและอัตราการยายถิ่นในประเทศไทย
มีแนวโนมลดลงอยางตอเนือ่ ง อยางไรก็ดี ผลกระทบทาง
สุขภาพ ทั้งทางกาย จิตใจ และสังคม ของตัวผูยายถิ่น
โดยเฉพาะในกลุมวัยแรงงาน เชนเดียวกับผลกระทบที่มี
ตอสมาชิกในครัวเรือนตนทางที่สวนใหญเปนเด็กและ
ผูสูงอายุ ยังคงเปนประเด็นสําคัญที่ตองเฝาระวัง
ในชวง 5 ปทผี่ า นมา อัตราการยายถิน่ ของประชากร
ภายในประเทศมีแนวโนมลดลง จากรอยละ 4.3 ของ
ประชากรทั้งหมด ในป 2548 เปนรอยละ 3.0 ในป
2552 โดยกระแสของการยายถิน่ ระหวางเมืองและชนบท
มี ลั ก ษณะยื ด หยุ น ตามภาวะเศรษฐกิจ ในชวงวิกฤติ
เศรษฐกิจ ป 2540 และ ป 2551-2552 การยายถิ่น
จากเมืองสูช นบทมีแนวโนมสูงขึน้ ในขณะทีก่ ารยายจาก
ชนบทกลับลดลง
สําหรับ “กลุมแรงงาน” ซึ่งสวนใหญเปนกลุม
วัยรุนตอนตนถึงกลุมวัยทํางานตอนกลาง ที่ยายถิ่นจาก
ชนบท เขามาหางานทําในเมือง การยายถิ่นนั้นอาจ
สงผลกระทบไดทั้งดานบวกและดานลบตอตัวบุคคล
ครัวเรือนหรือชุมชนในถิ่นตนทาง เงินสงกลับจากการ
ยายถิ่นสามารถนําไปใช ในการปรับปรุงที่อยูอาศัยของ
ครัวเรือน การศึกษาของเด็ก หรือการลงทุนในธุรกิจ

ยอยๆ ในขณะที่ตัวผูยายถิ่นรวมทั้งสมาชิกในครัวเรือน
อาจตองเผชิญกับปญหาสุขภาพกายและจิตใจ
กอนการยายถิ่น แรงงานยายถิ่นมักจะเปนผูที่มี
สถานะสุขภาพดีกวาผูที่ ไมยายถิ่น และสุขภาพโดยรวม
อาจปรับดีขึ้นภายหลังการยายถิ่นในระยะแรก อยางไร
ก็ดี เมื่อศึกษาตามระยะเวลาที่อาศัยในถิ่นปลายทาง
ยิง่ อยูน านเทาไหรกลับพบวาสุขภาพโดยทัว่ ไปของแรงงาน
กลุม นีม้ แี นวโนมทีจ่ ะแยลงกวาเมือ่ กอนยายถิน่ โดยเฉพาะ
ดานจิตใจและทางสังคม นอกจากนี้ การยายถิน่ มักสราง
ความกังวลใจใหกับพอแมผูสูงอายุ อีกทั้ง เด็กๆ ที่พอ
แมตอ งไปทํางานตางถิน่ ก็มี โอกาสสูงทีจ่ ะประสบปญหา
สุขภาพจิตใจและภาวะโภชนาการที่ ไมเหมาะสม
ขณะนี้มี โครงการและกิจกรรมในชุมชน/หมูบาน
ที่ ไดดแู ลผูส งู อายุและเด็ก อยูบ า งพอสมควร แตยงั ไมมี
โครงการใดทีม่ งุ เนนกลุม ผูส งู อายุและเด็กทีป่ ระสบปญหา
อันเนือ่ งมาจากการยายถิน่ ของสมาชิกในครัวเรือนทีเ่ ปน
ลูกของผูส งู อายุหรือพอแมของเด็ก การปองกันและการ
แก ไขปญหาเหลานี้เปนเรื่องละเอียดออนโดยเฉพาะใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับผลกระทบทางจิตใจ ซึ่งตองการผูที่มี
ความรู และความชํานาญเฉพาะดาน
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การสำรวจการยายถิ่นของประชากร โดยสำนักงานสถิติแหงชาติ ใหคำจำกัดความ “ผูยายถิ่น” หมายถึง ผูที่ยายสถานที่อยูอาศัยจากหมูบานอ�น หรือเขตเทศบาลอ�น
หรือจากประเทศอ�น ซึ่งเปนที่อยูอาศัยครั้งสุดทาย มายังหมูบานหรือเขตเทศบาลซึ่งเปนพื้นที่ที่อยูปจจุบัน ภายในระยะเวลา 1 ป กอนการสำรวจ
กระแสการยายถิ่นของผูยายถิ่น จำแนกตามเขตการปกครอง พ.ศ. 2552

อัตราการยายถิ่น ของประชากรไทย พ.ศ. 2548-2552
5

เขตเมืองยายเขา
เขตชนบท 43.0%

ยายเขา
เขตชนบท
72.5%

รอยละของประชากรทั้งหมดในประเทศ

ผูยายถิ่น ทั้งสิ้น 1,997,733 คน

ตางประเทศยายเขา
เขตชนบท 2.2%

ตางประเทศยายเขา
เขตเมือง 0.6%
เขตชนบทยายเขา
เขตเมือง 11.9%

ยายเขา
เขตเมือง
27.5%

เขตเมืองยายเขา
เขตเมือง 15.0%

เขตชนบทยายเขา
เขตชนบท 27.3%

4

4.3

3

23.9

รอยละ

60
23.3

40

33.5

9.0
7.5

20
0

21.5

9.5
3.6
16.8

2545

2552

ที่มา: การสำรวจการยายถิ่น
ของประชากร พ.ศ. 2545
และ พ.ศ. 2552
สำนักงานสถิติแหงชาติ

30
20

37

33

32
16

2,161
2547

0

2535

2537

2540

2545

2550

2551

80

71.6

67.1

1,355

44
973
1,078

2548

2549

2550

56
1,013
928
พ.ศ.
2552

32
895
921
2551

ไมไดอยูกับแม
40
20
0

สุขภาวะ (คะแนนเฉลี่ย) ของผูยายถิ่น 2 ป และ 4 ป เปรียบเทียบกอนและหลังยายถิ่น
66.3

สุขภาพจิต

78.0

12.6
ปกติ

93.5
96.5
95.4

ความสามารถทางรางกาย
64.0

20

40

60

น้ำหนักเกิน

ยายถิ่น 4 ป
ยายถิ่น 2 ป
กอนยาย

68.2
68.1
80

7.7 10.0

8.1 5.7

แคระแกร็น

ผอม

84.6
82.3

70.4
72.2
70.8

ความรูสึกและนึกคิด

17.2

ที่มา: โครงการ CHAMPSEA (2554);:
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเหตุ: ภาวะโภชนาการ วัดจากน้ำหนัก สวนสูงของเด็ก (3-11 ป)
และใชแบบจำลอง WHO กำหนดระดับโภชนาการ

75.1
73.7

ความสามารถดานสังคม

สุขภาพทั่วไป

พ.ศ.

อยูกับแม

60
58
1,004
1,115

2552

ภาวะโภชนาการของเด็กที่มีแมอยูดวย
เทียบกับเด็กที่ ไมมีแมอยูดวย (แมยายถิ่น)

ยายในภาคเดียวกัน
57
1,393

12

ที่มา: รายงานผลการสำรวจการยายถิ่นของประชากร พ.ศ.2535, 2537, 2540, 2545, 2550
และพ.ศ.2552 สำนักงานสถิติแหงชาติ ขอมูล พ.ศ. 2535-2551
จาก รายงานการสาธารณสุขไทย พ.ศ. 2551-2553

ที่มา: การสำรวจการยายถิ่นของประชากร สำนักงานสถิติแหงชาติ

0

14

14

10

ยายระหวางภาค

1,887

38

36

33

13

ยายมาจากประเทศอ�นๆ

101

43

19

15

รอยละ

พันคน

เมืองยายไปชนบท

ชนบทยายไปเมือง

40

จำนวนผูยายถิ่น จำแนกตามสถานภาพการยายถิ่น ป พ.ศ. 2545-2552
8,000
7,000 199
6,000
5,000 3,357
4,000
3,000
2,000
1,000
3,596
0
2545

2552

รอยละของผูยายถิ่นทั้งหมด จำแนกตามกระแสการยายถิ่น
ระหวางเขตเมืองและชนบท ระหวาง พ.ศ. 2535-2552

รอยละของผูยายถิ่นทั้งหมด

32.5

2551

ที่มา: รายงานผลการสำรวจการยายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2552 สำนักงานสถิติแหงชาติ

50

80

2550

3.0

พ.ศ.
2548

รอยละของผูยายถิ่น จำแนกตามเหตุผลการยายถิ่น พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2552
12.6

2549

2.8

1
0

6.3

3.2

2

ที่มา: รายงานผลการสำรวจการยายถิ่นของประชากร พ.ศ. 2552 สำนักงานสถิติแหงชาติ

100

3.3

100

120

ที่มา: โครงการการยายถิ่นและสุขภาพ
ประชากร อายุ 15-33 ป;
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล
หมายเหตุ: สุขภาวะ วัดจาก
SF36 Questionnaire
โดยแตละดานมีคะแนนเต็ม
100 คะแนน

18 สุขภาพคนไทย 2555

การย้ายถิ่น
กับสุขภาพ

(ระหว่างประเทศ)

รองศาสตราจารย์ ดร.วาทินี บุญชะลักษี และ กัญญา อภิพรชัยสกุล
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

“1 ใน 25 คนของประชากรในไทยเป็นผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย”
แรงงานข้ามชาติจ�ำนวนมากยังคงไม่มีหลักประกันทาง
สุขภาพ การเข้าถึงบริการที่จ�ำเป็น รวมถึงการส่งเสริม
และป้ อ งกั น โรคติ ด ต่ อ ที่ อ าจแพร่ ร ะบาด เป็ น เรื่ อ งที่
ต้ อ งให้ ค วามส� ำ คั ญ และเฝ้าระวัง และด้ ว ยจ� ำ นวน
คนไข้ชาวต่างชาติที่สูงขึ้นทุกปี จึงจ�ำเป็นต้องติดตาม
ผลกระทบต่ อ ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพในภาพรวมและ
การวางแผนรับมือในระยะยาวถือว่ามีความจ�ำเป็น
ส�ำมะโนประชากรและเคหะล่าสุด ปี 2553 พบ
ว่า ประเทศไทยมีประชากรที่ ไม่ ได้ถอื สัญชาติไทยทัง้ สิน้
ประมาณ 2.7 ล้านคน หรือร้อยละ 4.1 ของประชากร
ในจ�ำนวนนี้ มากกว่าครึ่งอาศัยอยู่ ในกรุงเทพฯ และ
เขตภาคกลาง คาดว่า เกือบร้อยละ 90 เป็นแรงงาน
ชาวต่างชาติที่เข้ามาพ�ำนักอาศัยและท�ำงานในประเทศ
ซึ่งกลุ่มใหญ่ที่สุดมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ พม่า
ลาว และกัมพูชา แรงงานข้ามชาติกลุม่ นีร้ วมถึงผูต้ ดิ ตาม
ที่ ยั ง มี ส ถานภาพการท� ำ งานผิ ด กฎหมาย หรื อ ไม่ มี
ใบอนุญาตท�ำงาน น่าจะยังมีสูงกว่า 1 ล้านคน
ภายใต้สถานการณ์ “สังคมผู้สูงอายุ” รวมถึง
การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างก�ำลังแรงงานของไทย ส่งผล
ให้ความจ�ำเป็นในการจ้างแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะ
กลุ่มแรงงานไร้ฝีมือ เพื่อมาท�ำงานในประเทศมีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้นในอนาคต การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
รวมถึงการสร้างหลักประกันและสวัสดิการทางสุขภาพ

ที่เหมาะสมกับแรงงานและผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติเหล่านี้
เป็ น เรื่ อ งที่ ต ้ อ งเร่ ง พิ จ ารณา นอกจากนั้ น ลั ก ษณะ
การเจ็บป่วยที่พบในกลุ่มคนไข้ชาวต่างชาติชี้ว่า การเฝ้า
ระวัง ส่งเสริมและป้องกันโรค โดยเฉพาะโรคติดต่อ
เช่น มาลาเรีย วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เป็นเรื่องที่ส�ำคัญ
ในอีกด้านหนึ่ง ในปี 2550 ผู้ป่วยชาวต่างชาติ
ในโรงพยาบาลเอกชนไทยมีจ�ำนวนสูงถึง 1.37 ล้านคน
เพิ่มจาก 0.55 ล้านคน ในปี 2544 ซึ่งคาดว่าเป็น
ผลจากการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย
ของประเทศไทย (Thailand: Centre of Excellent
Health Care of Asia) ตั้งแต่ปี 2546
ตัวเลขนีย้ งั ส�ำรวจไม่ครบ และยังไม่ ได้รวมผูป้ ว่ ย
แรงงานข้ามชาติและผู้ป่วยต่างชาติตามเขตชายแดน
ซึง่ ถ้ารวมกันทัง้ หมดน่าจะเกิน 3 ล้านคน การเพิม่ จ�ำนวน
ผู้ป่วยต่างชาตินี้ เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ระบบบริการ
สุขภาพของไทยต้องพิจารณาถึงการพัฒนาและเพิ่ม
ขี ด ความสามารถด้ า นทรั พ ยากรและบุ ค ลากรทาง
การแพทย์ต่างๆ เพื่อรองรับและไม่ ให้เกิดผลกระทบ
ต่อระบบและคุณภาพการบริการทางสุขภาพแก่คนไทย
ในประเทศ
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จำนวนประชากรในประเทศไทย พ.ศ. 2553
จำแนกตามสัญชาติและภูมิภาค

จำนวนแรงงานขามชาติที่ ไดรับอนุญาตทำงานในประเทศไทย จำแนกตามลักษณะการเขาเมือง
(พ.ศ. 2544 - พฤศจิกายน พ.ศ. 2554)
2,000

กรุงเทพฯ 0.7
กลาง 1.0
เหนือ 0.4
ตะวันออกเฉียงเหนือ 0.2
ใต 0.4

สัญชาติไทย 63.2
สัญชาติอ�น 2.7

พันคน

1,500

1,273.6

1.000

1,334.2

500

572.2

0

421.8
69.4
2545

50.8
2544

304.4
79.6
2546

873.6

745.5

713.6

596.6

562.3

100.5
2547

101.1
2548

112.8
2549

209.2
2550

228.4
2551

ที่มา: ฝายทะเบียนและสารสนเทศ สำนักบริหารแรงงานตางดาว กระทรวงแรงงาน

210.7
2552

แรงงานขามชาติ
ที่ ไดรับใบอนุญาตทำงาน
ในประเทศไทย
689.2 เดือน พ.ย.2554
จำนวนรวม 1.96 ลานคน

955.6

344.7
2553

พ.ย. 2554

เขาเมืองผิดกฎหมาย
เขาเมืองถูกกฎหมาย

10 อันดับโรคที่พบมากในผูปวยชาวตางชาติเปรียบเทียบกับคนไทย
พ.ศ. 2553

การคาดประมาณจำนวนประชากรตางชาติในประเทศไทย จำแนกตามประเภท พ.ศ. 2552-2553
ประเภท
พำนักอาศัยอยางเดียว

จำนวนที่คาดประมาณ (คน)
373,251
121,109
92,014
19,052
141,076
3,141,580
106,486
65,558
303,610
210,182
2,455,744
3,514,831

ผูพักอาศัยชั่วคราว
นักทองเที่ยวและวีซาผานแดน
นักศึกษา (ระดับอุดมศึกษา)
ผูพลัดถิ่นอพยพ (อาศัยในคายชั่วคราวผูพลัดถิ่นอพยพ)*
พำนักอาศัยและทำงาน
แรงงานวิชาชีพ แรงงานมีฝมือและกึ่งมีฝมือ (รวมผูติดตาม)
ผูพำนักเกินอายุวีซา (พ.ศ.2550)
กลุมชาติพันธุ
คนไรรัฐ หรือไรสถานะทางทะเบียน
แรงงานขามชาติจากประเทศพมา กัมพูชาและลาว (รวมผูติดตาม)
รวม

ที่มา: สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553
(รายงานผลลวงหนา)

10 อันดับโรคติดตอที่พบมาก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รอยละ
10.6%
3.4%
2.6%
0.5%
4.0%
89.4%
3.0%
1.9%
8.6%
6.0%
69.9%
100.0%

ผูปวยชาวตางชาติ
ทองเสียเฉียบพลัน
ไขไมทราบสาเหตุ
มาลาเรีย
ไขเลือดออก
ปอดอักเสบ
โรคตาแดง โรคตาอักเสบ
วัณโรครวม
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ
อาหารเปนพิษ
ไขหวัดใหญ

ผูปวยคนไทย
ทองเสียเฉียบพลัน
ไขไมทราบสาเหตุ
ปอดอักเสบ
ไขเลือดออก
ไขหวัดใหญ
โรคตาแดง โรคตาอักเสบ
อาหารเปนพิษ
สุกใส
วัณโรครวม
งูสวัด

ที่มา: รายงานการเฝาระวังโรคในชาวตางชาติ ประเทศไทย พ.ศ. 2553,
สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข (ขอมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2553)
ซึ่งเปนการเฝาระวังโรคในผูปวยชาวตางชาติโดยรับรายงานผูปวยที่เขารับ
การรักษาจากสถานบริการสุขภาพทั่วประเทศ

ที่มา: Thailand Migration Report 2011 (Jerrold W. Huguet และ Aphichart Chamratrithirong, 2011)
หมายเหตุ: *ผูพลัดถิ่นอพยพ ไมถูกนับรวมในสำมะโนประชากรและเคหะของประเทศไทย

จำนวนคนไขตางชาติที่มารับบริการทางการแพทย
ในโรงพยาบาลเอกชนไทย พ.ศ. 2544-2550
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มีหลักประกัน/สวัสดิการแตไมใช
มีหลักประกัน/สวัสดิการและใช

59.4

52.4

4.9
คนไทย

ไมใชคนไทย

92.4

70.6

คนไทย

ผูปวยนอก

ไมมีหลักประกัน/สวัสดิการ

ไมใชคนไทย

ผูปวยใน

ที่มา: วาทินี และคณะ (2555) คำนวณจาก ผลการสำรวจระดับชาติ “ความรู ทัศนคติ
และพฤติกรรมเกี่ยวกับวัณโรคในกลุมคนไทย และแรงงานขามชาติ พ.ศ. 2554”
หมายเหตุ: “ผูที่ ไม ใชคนไทย” ประกอบดวย กลุมแรงงานขามชาติ และกลุมชาติพันธุที่ ไมมีสัญชาติไทย

การคาดประมาณจำนวนแพทยที่ตองการเพิ่มขึ้นตอปจากนโยบายศูนยกลางทางการแพทย (medical hub)
ชวงป พ.ศ.
2549-2550
2551-2552
2553-2554
2557-2558

จำนวนแพทยที่ตองการ
เพิ่มขึ้นรวม ตอปก
สมมติฐาน 1ข
สมมติฐาน 2ค
856-999
971-1,159
969-1,132
1,092-1,313
899-1,174
1,133-1,416
1,034-1,239
1,210-1,542

ที่มา: Anchana Na-Ranong and Viroj Na-Ranong, 2011

1,500

รอยละของจำนวนแพทยที่ตองการ
เพิ่มขึ้นโดยคนไขตางชาติ
สมมติฐาน 1
สมมติฐาน 2
6.7%-8.0%
17.8%-20.7%
6.3%-8.0%
16.9%-20.7%
7.3%-10.3%
19.2%-25.6%
8.5%-12.2%
21.8%-29.5%

1,000
973.5

พันคน

รอยละ

การใชสิทธิประโยชนจากหลักประกันหรือสวัสดิการทางสุขภาพในการรักษาพยาบาลของคนไทย
เทียบกับผูที่ ไม ใชคนไทย (อายุ 15 ปขึ้นไป) จำแนกตามประเภทการรักษาการเจ็บปวยครั้งสุดทาย
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550.2
2544

1,103.1

1,373.8
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630.0

2545
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2547
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ที่มา: สำนักสงเสริมธุรกิจบริการ กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย
อางใน อัญชนา, วิโรจน และ ศิรชัย, 2552
หมายเหตุ: 1. ขอมูลนี้รวบรวมจากตัวเลขที่ โรงพยาบาลรายงานเขามา
(รวม 55 โรงพยาบาลในป 2550) ซึ่งอาจยังไมครบถวน
2. ขอมูลตั้งแตป 2546 เปนตนมา อาจรวมกรณีที่คนไขกลับมารับ
การรักษาซ้ำ (revisit) ดวย

หมายเหตุ: ก) รวมจำนวนแพทยที่ตองการเพิ่มขึ้นทั้งหมด จากคนไข ไทย
และคนไขตางชาติ โดยสมมติวาแพทยหนึ่งคนรักษาคนไข ไทย
ได ไมเกินวันละ 72-80 ครั้ง ซึ่งมีขอสังเกตวาอาจเปน
การกำหนดภาระงานของแพทยที่สูงเกินควร
ข) สมมติฐาน 1 สมมติฐานวาแพทยหนึ่งคนรักษาคนไขตางชาติ
ได ไมเกินวันละ 40-48 ครั้ง
ค) สมมติฐาน 2 สมมติฐานวาแพทยหนึ่งคนรักษาคนไขตางชาติ
ได ไมเกินวันละ 14-16 ครั้ง

20 สุขภาพคนไทย 2555

คุณภาพชีวิตและ
การพัฒนามนุษย์
คณะท�ำงานสุขภาพคนไทย

“เยาวชนไทยอายุ 18-21 ปี เพียง 1 ใน 4 คนเท่านั้น
เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา”
ระดับ “คุณภาพชีวติ ” เป็นสิง่ ทีว่ ดั และเปรียบเทียบได้ยาก
ปัจจุบนั มีแนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ ตีความไว้ ในหลายแนวทาง
ไม่ว่าจะเป็นในด้านวัตถุวิสัยหรืออัตวิสัย ด้านการพัฒนา
มนุษย์ หรือด้านความมัน่ คงของมนุษย์ภายใต้กรอบแนวคิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน
ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมี “ดัชนีคุณภาพชีวิต”
หรือ “Quality of Life Index” ดีเป็นอันดับที่ 86 จาก
ทั้งสิ้น 192 ประเทศ โดยมีจุดแข็งที่ส�ำคัญเมื่อเทียบ
กับประเทศอื่นในด้านค่าครองชีพและด้านสุขภาพ ใน
ขณะทีจ่ ดุ อ่อนได้แก่ดา้ น ภูมอิ ากาศ สภาพเศรษฐกิจและ
เสรีภาพ แม้เมื่อเทียบกับประเทศอื่น “ค่าครองชีพ”
ของคนไทยจะถือว่าต�่ำ แต่จากการส�ำรวจในคนไทย
1 แสนคนทั่วประเทศ กลับพบผู้ที่ประสบปัญหาค่า
ครองชีพและค่าสินค้าปรับตัวสูงขึ้นสูงถึงร้อยละ 77
ในสัดส่วนที่รองลงมา ประสบปัญหารายได้ ไม่เพียงพอ
กับค่าใช้จ่ายและปัญหาเรื่องเครียด ตามล�ำดับ
“การศึกษา” ถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่สำ� คัญต่อการ
พัฒนามนุษย์และคุณภาพชีวติ ของคนในสังคม ในปี 2554
ประเทศไทยอยู่ ในล�ำดับที่ 103 จากทัง้ หมด 187 ประเทศ
ตามระดับ “ดัชนีการพัฒนามนุษย์” แม้จำ� นวนปีการศึกษา

เฉลี่ยของคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป จะมีทิศทางปรับ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 8.2 ปี
อย่างไรก็ตาม ปัญหา “ความเหลื่อมล�้ำ” ในการเข้าถึง
การศึกษาก็ยังคงมีสูง โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายและระดับอุดมศึกษา ใน 100 คน ของเด็ก
และเยาวชนในครัวเรือนที่มีฐานะยากจนที่สุด พบว่า
เพียง 57 คน และ 2 คน ตามล�ำดับเท่านัน้ ที่ ได้เข้าศึกษา
ในขณะที่กลุ่มซึ่งอยู่ ในครัวเรือนที่มีฐานะร�่ำรวยที่สุด
ได้เข้าศึกษาสูงถึง 100 คน และ 71 คน ตามล�ำดับ
ภายใต้ ก รอบแนวคิ ด “การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ”
ความพยายามในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนรุน่ ปัจจุบนั
ไม่ควรบั่นทอนหรือลดโอกาสในการพัฒนาและรักษา
ระดับคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องคนในรุน่ ถัดไป ตัวชีว้ ดั คุณภาพ
ชีวติ ใหม่ๆ ในปัจจุบนั เช่น ดัชนี โลกมีสขุ และ ดัชนีสงั คม
ที่ยั่งยืน จึงให้ความส�ำคัญต่อประเด็นหรือองค์ประกอบ
พิจารณาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
ระบบนิเวศอย่างเห็นได้ชัด

11 ตัวชีว้ ดั ประชากรไทยกับสุขภาพ 21

10 ปญหาที่คนไทยประสบอยู ในปจจุบันมากที่สุด

อันดับดัชนีคุณภาพชีวิตของประเทศไทยในแตละดานเทียบใน 192 ประเทศ พ.ศ. 2554
ดัชนีคุณภาพชีวิตรวม
(Quality of Life Index)
ภูมิอากาศ

คาครองชีพ/ราคาสินคาที่สูงขึ้น

86

รายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย

151

เศรษฐกิจ

69

27

อบายมุข เชน การเลนหวย การพนัน

27

การติดเหลา/ด�มเคร�องด�มมึนเมา

23

ความแหงแลง

22

ความแตกแยก/ไมสามัคคีกันของคนในสังคม

21

61

การพักผอนและวัฒนธรรม
สุขภาพ

53

คาครองชีพ

53

อันดับดัชนีคุณภาพชีวิตของประเทศไทย
ในแตละดานเทียบใน 192 ประเทศ
(เรียงอันดับจากสูงที่สุดไปต่ำที่สุด)

30

ภัยธรรมชาติ

83

สิ่งแวดลอม

38

ราคาพืชผล/สินคาเกษตรตกต่ำ

88

สาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน

47

ยาเสพติด

134

ความเสี่ยงและความปลอดภัย

55

ความเครียด

144

เสรีภาพ

77

ที่มา: Quality of Life Index, 2011 by International Living;
http://www1.internationalliving.com/qoﬂ2011/show_country.php?country=Thailand

คน (ตอ 100 คน)

ที่มา: 10 เสียงสะทอนของ “คนไทย” (29 สิงหาคม พ.ศ. 2554)
http:www.khonthaifoundation.org
หมายเหตุ: จากการสำรวจประชากรไทย 100,000 คนทั่วประเทศ 77 จังหวัด
ภายใต โครงการ “คนไทยมอนิเตอร เสียงนี้มีพลัง”

อัตราการเขาเรียนอยางหยาบ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
จำแนกตามระดับฐานะ
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24.2

22.1

20

13.1

19.9

24.2

21.2

17.2

0
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20% ที่ 4

ระดับมัธยมปลาย

20% รวยที่สุด

รวม

ระดับอุดมศึกษา

กรุงเทพฯ

กลาง

เหนือ
ระดับมัธยมปลาย

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ใต

รวม

ระดับอุดมศึกษา

ที่มา: สำนักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สศช.
หมายเหตุ: 1) ระดับฐานะ วัดจากระดับรายจายเพื่อการอุปโภคบริโภค; 2) อัตราเขาเรียนอยางหยาบระดับมัธยมปลาย = จำนวนนักเรียนระดับมัธยมปลายทั้งหมด คูณ 100 หาร จำนวนประชากรอายุ 15-17 ป;
3) อัตราเขาเรียนอยางหยาบระดับอุดมศึกษา= จำนวนนักเรียนระดับอุดมศึกษาทั้งหมด คูณ 100 หาร จำนวนประชากรอายุ 18-21 ป

ตัวชี้วัดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและการพัฒนามนุษย ซึ่งใชเปรียบเทียบในระดับนานาประเทศ
ดัชนีคุณภาพชีวิต
(Quality of Life Index)
พื้นฐานแนวคิด

องค์ประกอบ
ปีล่าสุดที่มีการจัดอันดับ
อันดับที่ของประเทศไทย/
จ�ำนวนประเทศที่มี
การจัดอันดับ
หน่วยงานที่จัดอันดับ

ชี้วัดระดับคุณภาพชีวิตใน 9 มิติ

ดัชนีการพัฒนามนุษย์
(Human Development Index)
ชี้วัดระดับการพัฒนามนุษย์ของ
ประเทศ โดยค�ำนึงถึงการมีชีวิต
ยืนยาวและสุขภาพดี ความรู้
และมาตรฐานคุณภาพชีวิต

ดัชนีโลกมีสุข
ดัชนีสังคมที่ยั่งยืน (Sustainable
(Happy Planet Index)
Society Index)
ชี้วัดคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ชี้วัดระดับความยั่งยืนของสังคม
ด้วยความยืนยาวของชีวิตและความ บนพื้นฐาน การมีสุขภาวะของมนุษย์
พึงพอใจในการใช้ชีวิต เปรียบเทียบกับ สุขภาวะทางสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรของโลกที่สูญเสียไป
สุขภาวะทางเศรษฐกิจ

ค่าครองชีพ, เวลาว่างและวัฒนธรรม, อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด, จ�ำนวนปี
เศรษฐกิจ, สิ่งแวดล้อม, เสรีภาพ, เฉลี่ยและจ�ำนวนปีคาดการณ์ของ
สุขภาพ, โครงสร้างพื้นฐาน,
การได้เรียนหนังสือ และ ระดับรายได้
ความเสี่ยงและความปลอดภัย,
ประชาชาติต่อหัว
สภาพภูมิอากาศ
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2554

ผลคูณระหว่างอายุคาดเฉลี่ยกับ
คะแนนความพึงพอใจในชีวิต
หารด้วย ระดับของรอยเท้า
ต่อระบบนิเวศ

ตัวชี้วัดย่อยสุขภาวะของมนุษย์
สุขภาวะทางสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาวะทางเศรษฐกิจ
ทั้งสิ้น 24 ตัวชี้วัด

พ.ศ. 2552 (HPI 2.0)

พ.ศ. 2553

อันดับที่ 86 จาก 192 ประเทศ

อันดับที่ 103 จาก 187 ประเทศ

อันดับที่ 41 จาก 143 ประเทศ

อันดับที่ 38 จาก 151 ประเทศ

International Living

UNDP

New Economics Foundation

Sustainable Society Foundation

22 สุขภาพคนไทย 2555

กําลังแรงงานและ

มิติทางเศรษฐกิจ
ศาสตราจารย ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

“แรงงานไทยกําลัง “สูงอายุ” แรงงานไทย รอยละ 25 มีอายุ 50 ป ขึ้นไป
ในป พ.ศ. 2554”
จากการเคลื่อนสูภาวะสูงวัยของประชากรไทย แนวโนม
ภาวะพึ่งพิงทางประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น ผลกระทบที่จะมี
ตอโครงสรางกําลังแรงงานของประเทศ และปญหา
ความยากจนในกลุม ประชากรสูงอายุ เปนเรือ่ งทีค่ วรจับตา
มองและเตรียมการรองรับ
ดวยจํานวนประชากรสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
การพึง่ พิง (ทางอายุ) ของประชากรมีแนวโนมเพิม่ สูงขึน้
ตามลําดับ ในป 2554 อัตราสวนพึ่งพิงผูสูงอายุตอ
ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ป) 100 คน อยูที่
ประมาณ 18 คน (ผูสูงอายุ 1 คน พึ่งพิงวัยแรงงาน
5.5 คน) อีกประมาณ 20 ปขางหนา อัตราสวนนี้จะ
เพิ่มสูงถึงแรงงาน 100 คน ตอผูสูงอายุ 41 คน (หรือ
ผูสูงอายุ 1 คนพึ่งพิงวัยแรงงานเพียง 2.4 คน)
จนถึงปจจุบัน แมผลิตภาพของแรงงานไทยจะ
เพิ่มสูงขึ้น แตเปนในอัตราที่คอนขางตํ่า โดยเฉพาะใน
ภาคเกษตรกรรม ซึง่ มีการจางงานเกือบรอยละ 40 ของ
กําลังแรงงานทั้งหมด แตมีสัดสวนมูลคาผลผลิตเพียง
ไมถึงรอยละ 10 ของ GDP ประเด็นนี้เปนเรื่องที่นา
หวงใยเพราะในอนาคตอันใกลซึ่งประชากรจํานวนมาก
จะเข า สู  วั ย สู ง อายุ สั ด ส ว นประชากรวั ย แรงงาน
จะลดลง อีกทัง้ กําลังแรงงานทีม่ อี ยูก จ็ ะมีอายุโดยเฉลีย่
เพิ่ ม มากขึ้ น การเร ง ส ง เสริ ม เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพ

การทํางานและผลิตภาพของแรงงานจึงเปนเรื่องที่มี
ความสําคัญ เชนเดียวกับการพิจารณานโยบายทางเลือก
อืน่ ๆ เพือ่ สงเสริมการทํางานหลังเกษียณหรือขยายอายุ
การทํางานของผูส งู อายุใหยาวนานขึน้ ซึง่ จะเปนประโยชน
ตอเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมและตอผูส งู อายุเอง
ให ยั ง คงมี ส  ว นร ว มในกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ลด
การพึง่ พิงและมีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพในวัยชรา
ทัง้ นี้ “การออม” เปนเครือ่ งมือจัดการความเสีย่ ง
และเปนภูมิคุมกันที่ดีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จาก
บัญชีรายไดประชาชาติ พ.ศ. 2552 มูลคาการออมของ
ครัวเรือนคิดเปนเพียงรอยละ 11 ของรายไดครัวเรือน
ทั้งหมด ซึ่งเปนสัดสวนที่คอนขางตํ่า หากพิจารณาตาม
หลักการ “ใชจาย 3 สวน ออม 1 สวน” การสงเสริม
การออม ในรูปแบบตางๆ เพื่อเปนหลักประกันรายได
ยามชราของคนไทย จึงเปนเรื่องที่ควรสนับสนุน ควบคู
ไปกับการแกปญ
 หาความยากจนในกลุม ผูส งู อายุ ซึง่ พบ
วามีสดั สวนเพิม่ มากขึน้ ตอจํานวนคนจนทัง้ หมดในประเทศ
อันนาจะเปนผลมาจากการลดลงของรายไดเมื่อเขาวัย
ชราและการมีเงินออมที่ ไมเพียงพอตอคาใชจา ยทีจ่ าํ เปน
อีกทั้งไมมีหลักประกันทางรายได ในดานอื่นๆ
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โครงสรางอายุกำลังแรงงานไทย พ.ศ. 2544, 2549 และ 2554
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ครอบครัวและ

การเกื้อหนุนทางสังคม
คณะท�ำงานสุขภาพคนไทย

“เทียบกับ 40-50 ปีก่อน ครัวเรือนไทยมีขนาดเล็กลงถึง 1.8 เท่า
ในปี 2553 มีสมาชิกโดยเฉลี่ยเพียงประมาณ 3 คน”
ด้วยอายุคาดเฉลีย่ ทีย่ นื ยาวขึน้ ของคนไทย ในขณะทีอ่ ตั รา
เกิดลดต�่ำลงอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยก�ำลังเคลื่อนสู่
การเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” อย่างสมบูรณ์ การสร้าง
ความเข้มแข็งของการเกื้อหนุนทางสังคมต่อผู้สูงอายุใน
รูปแบบต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมเพื่อสร้างหลักประกัน
ทางรายได้ยามชราจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องพิจารณา
“ครอบครัว” หรือ “ครัวเรือน” ยังคงเป็น “สถาบัน”
ที่มีบทบาทส�ำคัญในการเกื้อหนุนทางสังคมแก่สมาชิก
เมือ่ ยามสูงอายุ กระนัน้ สถาบันนีก้ อ็ ยู่ในช่วงการเปลีย่ นแปลง
หรือเปลีย่ นผ่านด้วยเช่นกัน จากการทีผ่ สู้ งู อายุมจี ำ� นวน
มากขึ้นและหลายคนพักอาศัยอยู่กับลูกหลาน ท� ำให้
ปัจจุบันสัดส่วนของครัวเรือนที่เป็น “ครัวเรือนขยาย” มี
เพิม่ มากขึน้ โดยคิดเป็นกว่า 1 ใน 3 ของครัวเรือนทัง้ หมด
ในขณะที่ “ครัวเรือนเดี่ยว” มีสัดส่วนลดลง อย่างไรก็ดี
ข น า ด ค รั ว เ รื อ น ไ ท ย โ ด ย เ ฉ ลี่ ย ก ลั บ พ บ ว ่ า
ลดลงอย่างต่อเนือ่ งอยูท่ เี่ พียง 3 คน ในปี 2553 ค�ำถาม
ที่ตามมา คือ ใน 3 คนนั้น หาก 1 หรือ 2 คน เป็น
ผู้สูงอายุ สมาชิกที่เหลือในครอบครัวจะสามารถดูแล
และเกื้ อ หนุ น ผู ้ สู ง อายุ ไ ด้ เ หมื อ นในอดี ต ได้ อ ย่ า งไร
สิ่งนี้สะท้อนต่อมุมมองของคนไทยที่เริ่มเปลี่ยนไปว่า
แหล่งเงินหรือรายได้ที่ส�ำคัญในยามชราคงต้องมาจาก

การท�ำงานเลี้ยงตนเองเพิ่มมากขึ้นกว่าแต่ก่อนที่มักจะ
คาดหวังจากลูกหลาน
ในก� ำ ลั ง แรงงานไทยทั้ ง สิ้ น กว่ า 38 ล้ า นคน
มีเพียงไม่ถึง 1 ใน 3 เท่านั้นที่มีหลักประกันทางรายได้
เมื่ อ เข้ า สู ่ วั ย ชรา (หากไม่ นั บ รวมการได้ เ บี้ ย ยั ง ชี พ
ผูส้ งู อายุ 500 บาท) ในจ�ำนวนนี้ 9.7 ล้านคน อยูภ่ ายใต้
กองทุนประกันสังคม ซึง่ ให้สทิ ธิประโยชน์ กรณีชราภาพ
และ 1.2 ล้านคน ภายใต้กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ
เมือ่ ความสามารถในการเกือ้ หนุนจากครัวเรือนมีแนวโน้ม
ลดลง อีกทัง้ ความครอบคลุมของการคุม้ ครองทางสังคม
ในกรณีนี้ก็ยังมีค่อนข้างต�่ำ จึงมีค�ำถามว่าผู้สูงอายุใน
อนาคตจะคาดหวังการเกื้อหนุนทางสังคมจากแหล่งอื่น
ใดได้บ้าง น่ายินดีที่ “ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ในสังคมไทย” ได้ชี้ ให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชนไทย
ที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งพอจะ
ท�ำให้มีความหวังว่า “ชุมชน” อาจจะเป็นค�ำตอบของ
ข้อค�ำถามข้างต้นก็เป็นได้

11 ตัวชีว้ ดั ประชากรไทยกับสุขภาพ 25

กำลังแรงงานไทย และจำนวนสมาชิกของกองทุนเพ�อการสรางหลักประกันดานรายได
ยามชราที่มี ในปจจุบัน พ.ศ. 2545-2553

รอยละครัวเรือน จำแนกตามประเภทครัวเรือน พ.ศ. 2530-2553
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อยูกับผูที่ ไมใชญาติ
ครัวเรือนคนเดียว
ครัวเรือนขยาย
ครัวเรือนเดี่ยว

20
0

พ.ศ.

ที่มา: มิติหญิงชาย สำนักงานสถิติแหงชาติ
และสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ, 2554
หมายเหตุ: (1) ครัวเรือนเดี่ยว หมายถึง ครัวเรือนที่มีเพียงสามีและภรรยา,
หรือ พอ แม และลูก, หรือพอหรือแมและลูก
(2) ครัวเรือนขยาย หมายถึง ครัวเรือนที่มีสมาชิกหลายๆ รุนอาศัย
อยูดวยกัน เชน พอ แม ลูก ปู ยา ตา ยาย ลุงปา นาอา

พันคน
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3.2

รอยละของประชาชน จำแนกตามแหลงเงินที่สำคัญที่สุด
ในการเลี้ยงตนเองยามชรา พ.ศ. 2550 และ 2554
บำเหน็จ บำนาญ
คูสมรส

2554 2550

6.6
7.4

21.7
22.7

เงินออม ทรัพยสิน
การทำงานเลี้ยงชีพ

27.2

บุตร

รอยละ

2551

2552

2553

2549

2550

2546

2547

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กำลังแรงงานรวม

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจางประจำ
ของสวนราชการซึ่งจดทะเบียนแลว (กสจ.)

ที่มา: ระบบฐานขอมูลดานสังคมและคุณภาพชีวิต สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554
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67.9

65.7

66.8

2549

2550
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2552

2553

พ.ศ.

สภาพแวดลอม
และระบบนิเวศสมดุล
สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล

ที่มา: การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
หมายเหตุ: (1) ดัชนีความอยูเย็นเปนสุข ประกอบดวย 6 ดัชนีองคประกอบยอย
ไดแก ดัชนีการมีสุขภาวะ ดัชนีครอบครัวอบอุน ดัชนีชุมชนเขมแข็ง
ดัชนีเศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม ดัชนีสภาพแวดลอมและ
ระบบนิเวศสมดุล ดัชนีสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล
(2) รอยละ 90-100 = ระดับดีมาก; รอยละ 80-89.9 = ระดับดี;
รอยละ 70-79.9 = ระดับปานกลาง; รอยละ 60-69.9 = ระดับ
ตองปรับปรุง; นอยกวา รอยละ 60 = ระดับเรงแก ไข

แนวคิดและลักษณะการดูแลผู้สูงอายุ

ผลการด�ำเนินการ

1 อาสาสมัครดูแล
ผู้สูงอายุที่บ้าน
(อผส.) (เริ่ม 2545)

รูปแบบการดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ
ในชุมชน ด้วยการเปิดรับสมาชิกในชุมชนเข้าร่วม
เป็นอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุถึงบ้าน โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแลและประสบปัญหาทางสังคม

ปี 2546-2553
มีพื้นที่ด�ำเนินการแล้ว 2,800 เขต อปท.
เหลือพื้นที่เป้าหมายที่ต้องด�ำเนินการ
ภายในปี 2556 อีก 4,970 เขต อปท.

2 ชมรมผู้สูงอายุ

ส่งเสริมการวมกลุ่มของผู้สูงอายุในรูปแบบของชมรม
เพื่อให้ท�ำกิจกรรมร่วมกันอย่างสม�่ำเสมอและท�ำงานกับ
ภาคีเครือข่ายในชุมชน

ข้อมูล ณ สิ้นปี 2554
มีจ�ำนวนชมรมทั้งสิ้น 23,069 แห่ง

3 กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ
(เริ่ม 2543)

จัดระบบสวัสดิการให้ผู้สูงอายุผ่านกองทุนสวัสดิการ
ต�ำบลส�ำหรับคนทุกช่วงวัย รวมถึงการจ่ายเบี้ยยังชีพ
หรือบ�ำนาญเดือนละ 300 บาทส�ำหรับผู้สูงอายุ
ที่เป็นสมาชิกกองทุนครบ 15 ปี (ปัจจุบันยังไม่มี
การจ่ายเนื่องจากอายุกองทุนยังไม่ถึง 15 ปี)

ณ สิ้นปีงบประมาณ 2553
กองทุนได้จัดตั้งแล้วจ�ำนวน 3,443 กองทุน
จาก 26,549 หมู่บ้าน
จ�ำนวนสมาชิก 1,446,262 คน
กองทุนรวม 790.72 ล้านบาท

4. การดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุที่บ้าน
ศูนย์ Home Health
Care (เริ่ม 2548)

รูปแบบระบบบริการการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรังถึงที่
บ้านโดยการเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน

ปัจจุบันทุกจังหวัดจะมีต�ำบลต้นแบบ
ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว
อย่างน้อยจังหวัดละ 1 ต�ำบล

5. โครงการ
วัดส่งเสริมสุขภาพ
(เริ่ม 2546)

ส่งเสริมการจัดและพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในวัด
ให้มีสุขอนามัย สะอาด ร่มรื่นและเป็นระเบียบ
เหมาะแก่การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่
ผู้สูงอายุและคนในชุมชน

ปี 2553
วัดที่ผ่านเกณฑ์ประเมินดีเด่น
มีจ�ำนวน 669 วัด
ผ่านเกณฑ์ประเมินขั้นพื้นฐาน
จ�ำนวน 2284 วัด

จัดตั้งศูนย์กลางในชุมชนเพื่อให้ผู้สูงอายุเข้ามา
ท�ำกิจกรรมที่จะเสริมสร้างหรือขยายโอกาส
การได้รับ ความรู้ การพัฒนาทักษะ และพัฒนาตนเอง
ทั้งด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคมและภูมิปัญญา
ร่วมกันและร่วมกับสมาชิกในชุมชน

ขยายโครงการน�ำร่องจาก 7
เป็น 9 ศูนย์ใน 6 จังหวัด

7. การดูแลส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในชุมชน (เริ่ม
2551)

โครงการเตรียมความพร้อมให้คนในชุมชน
ก่อนที่จะเข้าสู่วัยสูงอายุผ่านกิจกรรมส่งเสริม
คุณภาพชีวิตควบคู่กับกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ
ในชุมชน

เตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุ 16,640 คน
ครอบครัวสัมพันธ์ 21,095 คน
ชุมชนร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ
2,523 หลัง
ออมเพื่อสวัสดิการผู้สูงอายุในชุมชน
32 กลุ่ม 10 จังหวัด
สร้างรายได้จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ
5,234 คน

8. อาสาสมัคร
เพื่อนช่วยเพื่อน

ดูแลผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โดยอาสาสมัครซึ่ง
เป็นผู้สูงอายุด้วยกันแต่ยังสามารถพึ่งพาตัวเองได้อยู่
โดยมีการเยี่ยมเยือน ช่วยเหลือกิจกรรมการด�ำรงชีวิต
ประจ�ำวันให้สามารถอยู่ในชุมชนได้อย่างปกติ

ปี 2552 มีชมรม 150 แห่ง
ผู้สูงอายุ 3,750 คน

9. โครงการพัฒนารูป
แบบบริการสุขภาพและ
สวัสดิการสังคมเชิง
บูรณาการ โดยชุมชน
ส�ำหรับผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย (CTOP)
(2550)

เพื่อสร้างและส่งเสริมรูปแบบการบริการสุขภาพ
และสวัสดิการสังคมโดยชุมชนส�ำหรับผู้สูงอายุ
ในพื้นที่เป้าหมาย 4 จังหวัด ได้แก่ ต�ำบลยางฮอม อ�ำเภอ
ขุนตาล จังหวัดเชียงราย ต�ำบลสะอาด
อ�ำเภอน�้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ต�ำบลบางสีทอง อ�ำเภอ
บางกรวย จังหวัดนนทบุรี ต�ำบลบ้านนา
อ�ำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภายในเดือนตุลาคม 2557
มีแบบจ�ำลองรูปแบบบริการสุขภาพ
และสวัสดิการสังคมโดยชุมชน
ส�ำหรับผู้สูงอายุไปใช้ทั่วประเทศ
อย่างน้อยร้อยละ 15 ของต�ำบล
ในแต่ละจังหวัด

33.9

66.3

ชุมชนเขมแข็ง
เศรษฐกิจเขมแข็ง
และเปนธรรม

2,132
1,156
141

2548

2545

29.6

ดัชนีความอยูเย็นเปนสุขรวมกันในสังคมไทย พ.ศ. 2549-2553

ดัชนีความอยูเย็นเปนสุข
การมีสุขภาวะ
ครอบครัวอบอุน

9,703

1,198
1,161
147

1,810
1,177
160

154

32.6 รอยละ 6. ศูนย์อเนกประสงค์
ส�ำหรับผู้สูงอายุ
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ในชุมชน
ที่มา: สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความรูและทัศนคติ
(เริ่ม 2549)
ที่มีตอผูสูงอายุ พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2554 สำนักงานสถิติแหงชาติ
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รูปแบบการดูแลผูสูงอายุโดยชุมชน*

2503 2513 2523 2533 2543 2553
ที่มา: สำมะโนประชากรและเคหะ
หมายเหตุ: ขอมูล พ.ศ. 2553 มาจากสำมะโนประชากรและเคหะ
พ.ศ. 2553 (รายงานผลลวงหนา)

เบี้ยยังชีพจากรัฐบาล

9,294
2,054
1,168
153

8,467
1,666
1,163
163

1,419
1,161
161

พ.ศ.

3.1
4.0
4.0
4.4

9,182
1,915
1,176
157

8,032

7,609

1,298
1,160

รูปแบบ/โครงการ
5.2

38,643

1,519
1,149
164

7,048

ขนาดครัวเรือนไทยโดยเฉลี่ย พ.ศ. 2503-2553
6
5
4
3
2
1
0

38,427

36,429

34,902

กองทุนประกันสังคม
กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.)

37,700

36,942

36,132

35,718

34,262

ที่มา: อนามัยผูสูงอายุ กรมอนามัย, สมาคมสภาผูสูงอายุแหงประเทศไทยฯ, มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาผูสูงอายุ, และขอมูล CTOP จากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย และองคกรความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน

หมายเหตุ: รูปแบบ/โครงการที่ ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ โดยเฉพาะกระทรวงการพัฒนาและความมั่นคง
ของมนุษย (พม.) กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยและองคกรความรวมมือระหวางประเทศของญีป่ นุ .

26 สุขภาพคนไทย 2555

ความเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม
คณะท�ำงานสุขภาพคนไทย

“คนไทยจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกในไม่ช้านี้”
การด�ำเนินชีวิตและกิจวัตรในแต่ละวันของมนุษย์ ล้วนแต่
สร้างหรือทิง้ “รอยเท้า” ไว้ ให้กบั ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เกือบทั้งสิ้น ทั้งการบริโภค การผลิตสินค้าและบริการ
การเดินทาง การติดต่อสื่อสาร หรือแม้แต่การท�ำงาน
ในส�ำนักงาน
กิจกรรมทัง้ หลายเหล่านี้ ใช้ “พลังงาน” ไม่ทางใด
ก็ทางหนึ่งจากธรรมชาติ และในขณะเดียวกัน ก็ปล่อย
“ของเหลือ” หรือ “ของเสีย” กลับคืนสู่ธรรมชาติด้วย
ปริมาณการใช้พลังงาน และ ปริมาณการปล่อย
ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ หรื อ “ก๊ า ซเรื อ นกระจก”
มีความสัมพันธ์กับระดับการพัฒนาประเทศอย่างเห็น
ได้ชัด ประเทศพัฒนาแล้วกลุ่ม OECD มี “ปริมาณการ
ใช้” และ “ปริมาณการปล่อย” ต่อคนสูงกว่าประเทศไทย
ถึง 2.5-3 เท่า ส�ำหรับประเทศไทย ปริมาณดังกล่าว
เพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะในช่วงปี 2530-2539
ซึ่งเป็นปีที่ประเทศมีการขยายตัวและการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างสูง ในปี 2551 ปริมาณการใช้พลังงาน
ของประเทศสูงถึง 1,503.7 (เทียบเท่า) กิโลกรัมน�้ำมัน
ต่อคน และในปี 2552 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สูงถึง 4.2 เมตริกซ์ตันต่อคน ต�่ำกว่าค่าเฉลี่ยของโลก
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งหากแนวโน้มยังเป็นเช่นนี้ต่อไป
“ปริมาณการใช้” และ “ปริมาณการปล่อย” ของไทย
จะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกในไม่ช้าอย่างแน่นอน

“ความเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม” เป็นเรือ่ งทีท่ กุ ฝ่าย
ให้ความส�ำคัญเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งความพยายาม
ในการประเมินผลกระทบของผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมต่างๆ
ของมนุษย์ ทีม่ ตี อ่ ภาวะโลกร้อน โดยวัดจาก “คาร์บอน
ฟุตปริ้นท์” หรือการก�ำหนดฉลากผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกและปรับ
พฤติกรรมการบริโภคของตน ให้มีลักษณะ “รักษ์ โลก”
เพิ่มมากขึ้น
การส�ำรวจเมือ่ ไม่นานนี้ พบว่า คนไทยมีพฤติกรรม
ทีส่ ะท้อนถึงจิตส�ำนึกและการรับรูต้ อ่ ปัญหาภาวะโลกร้อน
ที่ดี ในหลายด้าน เช่น ด้านการประหยัดพลังงานและ
เชื้อเพลิง การน�ำกลับมาใช้ ใหม่และการเลือกซือ้ เลือกใช้
สิง่ ของอุปโภค บริโภคทีค่ ำ� นึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมในการทิ้งและแยกขยะ เช่น
ขยะอันตราย หรือ ขยะทีส่ ามารถน�ำกลับมาผลิตใช้ ใหม่
(recycle) ยังเป็นเรือ่ งส�ำคัญทีต่ อ้ งรณรงค์และสนับสนุน
ต่อไป
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Carbon Footprint (CF) หมายถึง ปริมาณกาซเรือนกระจกที่ปลอยออกมาจากผลิตภัณฑหรือกิจกรรมตางๆ สูบรรยากาศคำนวณออกมาในรูปคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
จากการวัดทางตรงหรือทางออม
• ทางตรง เปนการวัดปริมาณกาซเรือนกระจกที่ปลอยออกมาจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยตรง เชน การเผาไหมของเชื้อเพลิง รวมถึงการใชพลังงานในครัวเรือนและยานพาหนะ
• ทางออม เปนการวัดปริมาณกาซเรือนกระจกจากผลผลิต หรือผลิตภัณฑที่เราใช โดยคำนวณรวมทั้งกระบวนการผลิต ตั้งแตกระบวนการไดมาซึ่งวัตถุดิบ การเพาะปลูก การแปรรูป
การขนสง การใชงาน รวมไปถึงกระบวนการจัดการซาก ผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑหลังการใชงาน เรียกไดวาตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA: Life Cycle Assessment)
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ที่มา: คูมือ คลายรอนให โลก (ที่) รัก, โดย สำนักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร และองคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (JICA)

ฉลากผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ฉลากประหยัดไฟเบอร 5

ฉลากเขียว

Carbon Footprint

ฉลากประสิทธิภาพสูง

ฉลากลดคารบอน

Cool Mode

เปนฉลากรับรองประสิทธิภาพ อุปกรณไฟฟา เคร�องใชไฟฟา
วามีคุณภาพไดมาตรฐานและประหยัด พลังงาน

เปนเคร�องหมายที่รับรองวาเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอย

เปนฉลากแสดงปริมาณกาซเรือนกระจกที่ปลอยออกมา
จากผลิตภัณฑแตละหนวย ตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ

เปนฉลากที่แสดงวามีการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ออกสูบรรยากาศ ในกระบวนการผลิตตอหนวยผลิตภัณฑ

เปนฉลากแสดงคาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ
ซึ่งไดรับการรับรองวามีประสิทธิภาพสูง
ชวยใหประหยัด พลังงานและคาใชจายดานพลังงาน

เปนเคร�องหมายสําหรับเสื้อผาลดโลกรอน
(ผลิตจากเสนใยที่มีคุณสมบัติระบายความรอนไดดี
ทนทานและปราศจากสารกอมะเร็ง)

ที่มา: คูมือ คลายรอนให โลก (ที่) รัก, โดย สำนักสิ่งแวดลอม กรุงเทพมหานคร และองคการความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (JICA)
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ที่มา: โครงการสำรวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาสเรื่อง “ภาวะโลกรอนกับสังคมไทย”,
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2552
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GDP
ของประเทศไทย
ขยายตัวเฉลี่ย
รอยละ 9.5 ตอป
ระหวาง
พ.ศ. 2530-2539
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ประเทศไทย พ.ศ.2551 = 4.2 เมตริกซตันตอคน
กลุมประเทศ OECD

โลก (เฉลี่ย)

ประเทศไทย

ที่มา: "World Development Indicators", The World Bank [http://data.worldbank.org/indicator;
เขาถึง 30 พ.ย. 2554] เปนขอมูลจาก Carbon Dioxide Information Analysis Center, US.

จำนวน
ประชากร
(1)

กรุงเทพฯ
กลาง
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ใต
รวม

8.3
18.1
11.6
19.0
8.9
65.9

ปริมาณขยะมูลฝอยทีเ่ ก็บรวบรวมไดตอ วัน
ปริมาณรวม
ปริมาณตอคน
(1,000 กิโลกรัม)
(กิโลกรัม)
(2)
(3) = (2) /(1)
8,766
1.06
9,679
0.53
6,524
0.56
1,143
0.60
5,133
0.58
41,532
0.63

ที่มา: (1) สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553 (รายงานผลลวงหนา)
(2) (ราง) รายงานสถานการณมลพิษของไทย ป 2553, กรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (มิถุนายน 2554)

ปริมาณการใชพลังงานตอคน (Energy Use per capita) ของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับประเทศอ�น พ.ศ. 2514-2552
ปริมาณการใชพลังงานตอคน (เทียบเทา ก.ก. น้ำมัน)
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แยกขยะทุกครั้งกอนทิ้ง 38.5

เลือกผลิตภัณฑที่มีฉลากแสดงความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

การใชเคร�องใชไฟฟา การเดินทาง
ภายในบาน

การซื้อสินคาอุปโภค บริโภค

รอยละของประชาชน จำแนกตามพฤติกรรมการปฏิบัติเพ�อลดภาวะโลกรอน พ.ศ. 2552

กลุมประเทศ OECD

โลก (เฉลี่ย)

ประเทศไทย

ที่มา: "World Development Indicators", The World Bank [http://data.worldbank.org/indicator;
เขาถึง 30 พ.ย. 2554] เปนขอมูลจาก International Energy Agency (IEA)

28 สุขภาพคนไทย 2555

ระบบ
บริการสุขภาพ
นายแพทยภูษิต ประคองสาย
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ

“ป 2563 ตองการพยาบาล นักกายภาพบําบัด นักสังคมสงเคราะห
เพื่อดูแลผูสูงอายุมากถึง 40,000 คน”
จากการเปลี่ยนผานทางประชากรของประเทศไทยไปสู
ภาวะสังคมผูสูงอายุ อัตราการใชบริการทางสุขภาพ
โดยเฉพาะบริ ก ารที่ มี ต  น ทุ น สู ง มี แ นวโน ม เพิ่ ม สู ง ขึ้ น
แม ในปจจุบันคนไทยเกือบทั้งหมดจะมีหลักประกันทาง
สุขภาพ แตยังคงมีความเหลื่อมลํ้าในการเขาถึงบริการ
นับตัง้ แตมกี ารดําเนินโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา (โครงการ “30 บาทรักษาทุกโรค”) ในป 2544
เปนตนมา กลาวไดวา คนไทยทุกคนมีหลักประกันทีช่ ว ย
ใหสามารถเขาถึงบริการทางสุขภาพทีจ่ าํ เปนได โดยไมมี
อุปสรรคดานการเงิน ซึง่ จากการบรรลุหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา โดยใชภาษีเปนแหลงการคลังสุขภาพสงผลให
ภาระคาใชจา ยสุขภาพรวมจากภาคเอกชนและครัวเรือน
ของไทยเมื่อคิดเปนสัดสวนของรายจายสุขภาพรวมทั้ง
ประเทศ ลดลงจากรอยละ 44 ในป 2544 เหลือเพียง
ประมาณ รอยละ 25 ในป 2552-53
การมีหลักประกันสุขภาพอยางถวนหนา ชวยให
“การเขาถึงบริการ” ที่จําเปนของผูปวยดีขึ้น โดยเฉพาะ
บริการทางการแพทยที่มีตนทุนสูง ซึ่งพบวา มีแนวโนม
การใชบริการเพิ่มขึ้นในชวงที่ผานมา อยางไรก็ดี ยังคง
มีความเหลื่อมลํ้าในการเขาถึงบริการดังกลาวภายใต

ระบบหลักประกันสุขภาพทีต่ า งกัน รายจายสุขภาพรวม
ของประเทศเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะตั้งแต
เริ่มมี โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนาในทศวรรษ
ที่ผานมา (รายจายตอหัวประชากรเพิ่มขึ้นกวา 2 เทา
จาก 2,732 บาท ในป 2544 เปน 6,142 บาท ในป
2553) โดยรัฐเปนผูรับภาระถึงประมาณ 3 ใน 4 ซึ่งมี
แนวโนมจะมีภาระเพิม่ ขึน้ ในระยะยาว เนือ่ งจากโครงสราง
อายุประชากรที่เปลี่ยนไป และโรคเรื้อรัง รวมทั้งการใช
เทคโนโลยีราคาแพงมากขึ้น ทําใหการประเมินความ
คุม คารวมถึงควบคุมคาใชจา ยทีเ่ กิดขึน้ ใหมปี ระสิทธิภาพ
ทีส่ ดุ กลายเปนเรือ่ งทีจ่ าํ เปนตองดําเนินการอยางตอเนือ่ ง
เทียบกับประชากรกลุมอายุอื่น ผูสูงอายุ (60 ป
ขึ้นไป) เปนกลุมประชากรที่มีอัตราการใชบริการทั้ง
ผูปวยนอกและผูปวยในสูงกวา ถึงประมาณ 2-3 เทา
การเตรี ย มความพร อ มของระบบบริ ก ารสุ ข ภาพ
โดยเฉพาะทรัพยากรสุขภาพที่จําเปนทั้ง สถานบริการ
บุ ค ลากร และงบประมาณ เพื่ อ การให บ ริ ก ารและ
การดูแลผูสูงอายุไดอยางทั่วถึงและมีคุณภาพเปนเรื่อง
ที่จะตองมีการวางแผนลวงหนา
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วิวัฒนาการ

นโยบายทางประชากร
คณะท�ำงานสุขภาพคนไทย

“แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ก�ำหนดเป้าหมายอัตราเจริญพันธุ์รวม
ของคนไทยไม่ต�่ำกว่า 1.6 และการศึกษาเฉลี่ยไม่ต�่ำกว่า 12 ปี”
กว่า 4 ทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบ
ความส�ำเร็จอย่างสูงในการด�ำเนินงานด้านประชากร
ท�ำให้อัตราการเพิ่มของประชากรลดลงอย่างรวดเร็ว
ความส�ำเร็จนี้ เกิดจากนโยบายในด้านต่างๆ ทั้งการลด
อัตราการเพิ่มของประชากร และการพัฒนาคุณภาพ
ประชากรในด้านการศึกษาและระบบบริการสุขภาพ
นโยบายประชากรของไทยอาจแบ่งได้เป็น 3 ช่วง
ในช่วงแรก ซึ่งเป็นเวลาเกือบ 3 ทศวรรษ ระหว่างปี
2513-2539 ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-7 เป็นช่วงของ
“การลดอั ต ราการเพิ่ ม ประชากร” ภายใต้ แ นวคิ ด
“ลูกมากจะยากจน” โดยเริม่ จากการส่งเสริมการวางแผน
ครอบครัวโดยสมัครใจในปี 2513 และด�ำเนินนโยบาย

อย่างจริงจังในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519)
ด้วยการรณรงค์การวางแผนครอบครัวและมาตรการ
จูงใจด้านต่างๆ เพือ่ ลดจ�ำนวนบุตร ในช่วงเวลาดังกล่าว
การลดอัตราการเพิม่ ประชากรประสบความส�ำเร็จอย่าง
สูง ท�ำให้ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6 และ 7 (พ.ศ. 25302539) การวางแผนครอบครัวเริ่มชะลอตัวลง และ
ด�ำเนินการโดยเน้นเป้าหมายเฉพาะกลุม่ ประชากรมากขึน้
จากความส�ำเร็จในช่วงแรกนี้ น�ำมาสูน่ โยบาย ใน
ช่วงทีส่ อง หรือระหว่างปี 2545-2554 ซึง่ ให้ความส�ำคัญ
กับ “การรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ ให้คงที่ ในอัตรา
ทดแทน” ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544)
ได้ชะลอการวางแผนครอบครัวในพืน้ ทีท่ มี่ อี ตั ราเจริญพันธุ์

วิวัฒนาการนโยบายทางประชากร
นโยบายประชากร

ระดับนานาชาติ

< พ.ศ. 2507-2509
2497 ประชุม World Population Conference
ครั้งแรกที่กรุงโรม อิตาลี
2504 UN Population Commission ประกาศ
เรื่องนโยบายประชากร
2505 การประชุมใหญ่สหประชาชาติมีข้อมติ
เรื่องการเพิ่มประชากรและการพัฒนา
2508 ประชุม World Population Conference
ครั้งที่ 2 ที่กรุงเบลเกรด ประเทศยูโกสลาเวีย
ทศวรรษ 1960 พัฒนาการของอุปกรณ์
การวางแผนครอบครัว ได้แก่ ยาเม็ดคุมก�ำเนิด
และห่วงอนามัย ท�ำให้การวางแผนครอบครัวขยาย
ในวงกว้าง

เกี่ยวกับจ�ำนวน
ประชากร
ให้ความรู้ด้านโภชนาการ อนามัยแม่และเด็ก
ระดับประเทศ
(ประเทศไทย)

เกี่ยวกับ
คุณภาพ
ประชากร
เกี่ยวกับระบบ
บริการสุขภาพ

พ.ศ. 2510-2514
2508-2510 แนวคิดเรื่อง
สิทธิของพ่อแม่ในการ
ก�ำหนดขนาดของครอบครัว
น�ำไปสู่การขับเคลื่อน
นโยบายเรื่อง
การวางแผนครอบครัว
2513 จัดตั้งกองทุน
ประชากรแห่งสหประชาชาติ
(UNFPA) เปลี่ยนจาก UN
Population Trust Fund

พ.ศ. 2515-2519
2517 ประชุม World
Population Conference
ครั้งที่ 3 ที่กรุงบูคาเรส
ประเทศโรมาเนียเสนอ
World Population Plan
of Action (WPPA)
เป็นจุดส�ำคัญของการ
ก�ำหนดนโยบาย
ประชากรของ
ประเทศต่างๆ

พ.ศ. 2520-2524

2513 วางแผน
ครอบครัว
โดยสมัครใจ
โครงการโภชนาการชนบท
โครงการอนามัยแม่และเด็ก

ลดอัตราการเพิ่ม
นโยบายด้านสวัสดิการ
ประชากรจากร้อยละ 3.0 และกฎหมายเพื่อส่งเสริม
เป็น 2.5 ในปี 2519
การลดจ�ำนวนประชากร
ขยายการศึกษาภาค
บังคับจากประถม 4 เป็น
ประถม 7

พ.ศ. 2525-2529
2527 ประชุม World
Population Conference
ที่ Mexico ติดตาม
การด�ำเนินงานตาม
WPPA

ลดอัตราการเพิ่ม
ประชากร
ให้เป็น 1.5 ในปี 2529

นโยบายสาธารณสุข
มูลฐาน
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อยู่ ในระดับทดแทนหรือต�่ำกว่า เช่น พื้นที่ภาคเหนือ ของประชากร อย่างไรก็ตาม ในช่วงทีส่ องทีเ่ น้นการรักษา
ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร แต่ยงั คงเร่งรัดส่งเสริม อัตราเจริญพันธุ์ ในระดับทดแทนนั้น ความส�ำเร็จของ
การวางแผนครอบครัวในพื้นที่ที่มีอัตราการเกิดสูง เช่น ต่างประเทศยังไม่มี ให้เห็นเป็นรูปธรรม และประเทศไทย
ในบางพื้นที่ของภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เองก็ ไม่มีมาตรการที่ชัดเจน ท�ำให้อัตราเจริญพันธุ์ของ
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และ 10 (พ.ศ. 2545-2554) ไทยยังคงลดต�ำ่ ลงอย่างต่อเนือ่ ง ในอนาคตหากประเทศไทย
ได้กำ� หนดเป้าหมายให้ประเทศไทยมี โครงสร้างประชากร จะก�ำหนดทิศทางนโยบายส่งเสริมการมีบุตร เหมือน
ที่สมดุล และขนาดครอบครัวที่เหมาะสม โดยรักษา ในหลายประเทศทีม่ อี ตั ราเจริญพันธุต์ ำ�่ ก็จะนับเป็นความ
แนวโน้มภาวะเจริญพันธุ์ของประชากรให้อยู่ ในระดับ ท้าทายอย่างมากเมือ่ บริบทของประเทศทัง้ ด้านเศรษฐกิจ
ทดแทนอย่างต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์ ในช่วง สังคมและครอบครัวล้วนเอื้อต่อการมีบุตรน้อยมากกว่า
ทีส่ องนี้ ยังคงไม่ชดั เจนในเชิงปฏิบตั ิ ท�ำให้อตั ราเจริญพันธุ์ การมีบุตรเพิ่ม มาตรการหลากหลายด้านเพื่อการมี
ของไทยยังคงลดต�ำ่ ลงต่อเนือ่ ง เหลือเพียงประมาณ 1.5 ประชากรที่เหมาะสมส�ำหรับประเทศไทยในอนาคต
ในปี 2554 ซึง่ เป็นปีสดุ ท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
ในช่วงทีส่ าม หรือตัง้ แต่ปี 2554 เป็นต้นมา
อัตราการเพิ่มประชากร และอัตราเจริญพันธุรวม พ.ศ. 2513-2554
นโยบายประชากรได้ เ น้ น การรั ก ษาอั ต รา
เจริญพันธุ์รวมไว้ ไม่ ให้ต�่ำลงไปจากเดิม โดย 6
อัตราเจริญพันธุรวม
(เสนแนวโนมโลจิสติก)
ส่ ง เสริ ม การมี บุ ต รในคู ่ ส มรสที่ มี ค วามพร้ อ ม
ก� ำ หนดมาตรการที่ เ อื้ อ ต่ อ การมี บุ ต ร ทั้ ง ใน
อัตราการเพิ่มประชากร
3.2
3
ด้านภาษีและสวัสดิการในการเลี้ยงดู รวมถึง
2.7
2.7
2.0
ให้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ คุ ณ ภาพของการเกิ ด และ
1.1
0.8
0
พ.ศ.
การพัฒนาคนในประเทศเพิ่มมากขึ้น
< 2513
2514 2519 2524 2529 2534 2539 2544 2549 2554
นโยบายประชากรของไทยได้รับอิทธิพล
หมายเหตุ: อัตราการเพิ่มประชากร เปนอัตราเพิ่มเฉลี่ยตอป ในชวงเวลา 10 ป ของการทำสำมะโน
ประชากรและเคหะ
จากนโยบายในต่ า งประเทศค่ อ นข้ า งมาก
โดยเฉพาะในช่วงแรกที่เน้นการลดอัตราการเพิ่ม
พ.ศ. 2530-2534

พ.ศ. 2535-2539
2537 ประชุม International
Conference on Population and
Development (ICPD) กรุงไคโร
ประเทศอิยิปต์
เสนอ program of action
บูรณาการประชากรและ
การพัฒนา ให้ความส�ำคัญ
กับประเด็นความเท่าเทียมกัน
ทางเพศ

พ.ศ. 2540-2544
พ.ศ. 2545-2549
2543 ก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ
(MDGs) 8 เป้าหมาย ที่เกี่ยวข้องกับประชากร
ได้แก่
เป้าหมายหลักที่ 1 : ขจัดความยากจนและหิวโหย
เป้าหมายหลักที่ 2 : ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
เป้าหมายหลักที่ 3: ส่งเสริมความเท่าเทียมกัน
ทางเพศและส่งเสริมบทบาทสตรี
เป้าหมายหลักที่ 4 : ลดอัตราการตายของเด็ก
เป้าหมายหลักที่ 5 : พัฒนาสุขภาพสตรีมีครรภ์
เป้าหมายหลักที่ 6 : ต่อสู้โรคเอดส์ มาลาเรีย
และโรคส�ำคัญอื่นๆ
ส่งเสริมเร่งรัดการวางแผน ลดอัตราการเพิ่มประชากร
คนไทยมีขนาดครอบครัวที่เหมาะสม
รักษาระดับอัตรา
ครอบครัว
ให้เป็น 1.2 ในปี 2539
เจริญพันธุ์ให้คงที่
ในระดับทดแทน
ขยายการศึกษาจาก 6 ปีเป็น 9 ปี ประชาชนมีการศึกษาโดยเฉลี่ยไม่ต�่ำกว่า 9 ปี
จ�ำนวนการศึกษา
ลดอัตราตายทารกจาก 29
เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจาก 300 บาท/เดือน
เฉลี่ยของคนไทย
ต่อ 1,000 เป็น 23 ต่อ 1000 เป็น 500 บาท
เป็น 10 ปี
การเกิดมีชีพ
นโยบายผู้สูงอายุระยะยาว
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเริ่มปี 2536
ให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเริ่มปี 2544
ในระยะยาวเป็นไปตามเป้าหมาย
และเกณฑ์ความจ�ำเป็นพื้นฐาน
(จปฐ.)

พ.ศ. 2550-2554

รักษาระดับอัตรา
เจริญพันธุ์ให้คงที่
ในระดับทดแทน
การศึกษาฟรี 15 ปี
(2551-2554)
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
แบบขั้นบันได

พ.ศ. 2555-2559

รักษาระดับอัตราเจริญพันธ์ุ
ไม่ให้ต�่ำกว่า 1.6 ส่งเสริม
มาตรการเอื้อต่อการมีบุตร
จ�ำนวนการศึกษาเฉลี่ยของ
คนไทยเป็น 12 ปี, ระดับค่า
เฉลี่ยเชาว์ปัญญาของเด็กไม่
ต่ากว่าค่ากลางมาตรฐาน
สากลที่ระดับ 100
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34 สุขภาพคนไทย 2555

มหาอุทกภัย

ในรอบ 100 ปี
สัญญาณเตือนให้ปรับตัว
น�้ำ

ท่วมใหญ่ปี 2554 นับเป็นอุทกภัยครัง้ ร้ายแรงทีส่ ดุ ในแง่ของปริมาณน�้ำและจ�ำนวน
ผู้ได้รับผลกระทบในรอบ 100 ปี ก่อความทุกข์ยากต่อประชาชนอย่างแสนสาหัส
ประเทศชาติเสียหายยับเยิน ธนาคารโลกประเมินความเสียหายจากน�ำ้ ท่วมสูงถึง 1.4 ล้าน
ล้านบาท1 และเป็นภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายให้บริษัทประกันภัยในปี 2554 เป็นอันดับ 3
ของโลก2 แต่มาตรการในการแก้ปัญหาและเยียวยาของรัฐไทยยังอยู่ ในระดับอนุบาล
ชี้ให้เห็นความไม่พร้อมของสังคมไทยทุกระดับในการรับมือภัยพิบัติ เตือนให้สังคมไทย
ต้องเร่งปรับตัวสู้กับภัยพิบัติขนาดใหญ่อย่างเป็นระบบ
น�ำ้ ท่วมคราวนีเ้ ริม่ ขึน้ ปลายเดือนกรกฎาคม 2554
กลืนกินผืนดินกว่า 150 ล้านไร่ ใน 65 จังหวัด 684
อ�ำเภอ ประชาชนเดือดร้อน 4,086,138 ครัวเรือน
13,595,192 คน เสียชีวิต 815 ราย สูญหาย 3 คน3
ความเสียหายขยายวงกว้างไปทุกภาคส่วน ทั้งภาค
เกษตร อุตสาหกรรม แหล่งศิลปวัฒนธรรม โครงสร้าง
สาธารณูป โภค สิง่ แวดล้อม รวมแล้วกว่า 1.42 ล้าน
ล้านบาท นิคมอุตสาหกรรม 7 แห่ง และแรงงาน

993,944 คนได้รับผลกระทบ4 พื้นที่เกษตรกรรมเสีย
หายกว่า 12.99 ล้านไร่ บ้านจัดสรรจมน�ำ้ กว่า 5.4 แสน
หน่วย5 ยังไม่รวมความสูญเสียทางใจ-กายเนื่องจาก
ความเครียด ภัยคุกคามที่มากับน�้ำ ค่าใช้จ่ายในการ
อพยพหนีน�้ำและค่าซ่อมแซมบ้านหลังน�้ำลด ความยาก
ล� ำ บากในชี วิ ต ประจ� ำ วั น อาหาร-น�้ ำ ดื่ ม ขาดแคลน
ด้วยการกักตุนเพราะตื่นตกใจและเส้นทางขนส่งสินค้า
ถูกตัดขาด ทางด่วน สะพานข้ามแยกถูกละเมิดกฎความ
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ปลอดภัย ด้วยจ�ำนวนรถยนต์ทขี่ นึ้ ไปจอดหนีนำ�้ ยาวเหยียด
หลายสิบกิโลเมตร ฯลฯ

เหตุสุดวิสัย หรือไร้ฝีมือ

แม้ ม หาอุ ท กภั ย ครั้ ง นี้ จ ะถื อ เป็ น ภั ย ธรรมชาติ
ร้ายแรง แต่ปฏิเสธไม่ ได้ว่าความผิดพลาดในการแก้ ไข
มวลน�้ำมหึมา...มาจากไหน
ปัญหาของรัฐบาล และศูนย์ปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือผูป้ ระสบ
ภาพถ่ า ยดาวเที ย มแสดงมวลน�้ ำ ขนาดมหึ ม า อุทกภัย (ศปภ.) มีส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้ผลกระทบขยาย
แผ่ ค รอบคลุ ม ที่ ร าบลุ ่ ม ภาคกลาง มาจ่ อ อยู ่ เ หนื อ วงกว้างอย่างรุนแรงและกินเวลายาวนานหลายเดือน
กรุ ง เทพมหานคร ค� ำ ถามที่ ดั ง ขรมไปทั่ ว คื อ น�้ ำ มา
(1) เริม่ ต้นช้าไป นับแต่พายุไหหม่าเข้ามาชิมลาง
จากไหน ท�ำไมมากมายขนาดนี้
ปลายเดือนมิถุนายน ตามด้วย ‘นกเต็น’ ในช่วงปลาย
เริ่ ม จากเดื อ นมี น าคมที่ ป กติ อ ากาศมั ก จะร้ อ น กรกฎาคม จนถึง ‘นาลแก’ ต้นตุลาคม รัฐบาลใช้เวลา
อบอ้าวและมีฝนไม่มากนัก แต่บริเวณตอนบนของประเทศ กว่า 3 เดือนในการ ‘มองเห็น’ ความรุนแรงของภัยจาก
กลับมีอากาศหนาวเกือบตลอดเดือน มีฝนตกบางช่วง น�ำ้ จัดตัง้ ศปภ. เมือ่ 8 ตุลาคม 2554 ขณะทีส่ ถานการณ์
และแผ่ความเย็นลงมาถึงภาคกลางหลายวัน ขณะทีห่ ลาย น�ำ้ ท่วมอยู่ ในภาวะ ‘วิกฤติสดุ ๆ’ กองทัพน�้ำรุกโจมตีหลาย
พื้นที่ของภาคใต้มีฝนตกชุกหนาแน่น เกิดน�้ำท่วมรุนแรง จังหวัดภาคเหนือตอนบนและล่างยับเยิน ก่อนจะไหลบ่า
ดินโคลนถล่มเป็นบริเวณกว้าง สภาวการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ สูท่ รี่ าบลุม่ ภาคกลาง โถมเข้าใส่ลพบุรี นครสวรรค์ สิงห์บรุ ี
ถือว่า “ผิดปกติ” จากที่เคยเป็นมา6
อุทยั ธานี ชัยนาท อ่างทอง อยุธยา ฯลฯ จนแทบไม่เหลือ
ช่วงเดือนมิถนุ ายน-ตุลาคม ประเทศไทยเผชิญกับ ทีแ่ ห้ง มวลน�ำ้ ปริมาณมหาศาลถึง 1.6 หมืน่ ล้านลูกบาศก์
พายุ 5 ลูก คือ ‘ไหหม่า’ ‘นกเต็น’ ‘ไห่ถาง’ ‘เนสาด’ และ เมตร หาทางออกลงสู่อ่าวไทย ทะลักท่วมนนทบุรีและ
‘นาลแก’ แม้จะมีเพียง ‘นกเต็น’ ลูกเดียวทีศ่ นู ย์กลางพายุ ปทุมธานี ก่อนเข้าโจมตีกรุงเทพมหานครในช่วง 15-18
เข้าประเทศไทยตรงๆ ที่จังหวัดน่าน แต่ทั้งหมดได้ส่ง ตุลาคม9
อิ ท ธิ พ ลเสริ ม กั บ ร่ อ งความกดอากาศต�่ ำ ที่ พ าดผ่ า น
(2) วิกฤติผู้น�ำ การบริหารจัดการของ ศปภ.
ตอนบนและตอนกลางของประเทศ ท�ำให้มรสุมตะวันตก ถู ก วิ จ ารณ์ อ ย่ า งหนั ก ว่ า เต็ ม ไปด้ ว ยความผิ ด พลาด
เฉียงใต้ที่พัดปกคลุมตามฤดูกาลมีก�ำลังแรงขึ้น เกิดฝน ไม่ทันการณ์ จนน�ำไปสู่ภาวะ ‘วิกฤติผู้น�ำ’ ที่นางสาว
ตกหนักถึงหนักมากต่อเนือ่ ง ยืดเยือ้ ยาวนาน ไม่มภี าวะ ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร ต้องรับผิดชอบในฐานะนายกรัฐมนตรี
ฝนทิ้งช่วงอย่างที่เคยเป็นมาทุกปี
ทั้งไม่มีบารมี ไม่มีความรู้ ไม่มีประสบการณ์ ไม่กล้า
ดร.เสรี ศุ ภ ราทิ ต ย์ ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ ก าร ตัดสินใจใช้อ�ำนาจนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที่ ไม่เข้าใจ
เปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศและภัยพิบตั ิ มหาวิทยาลัยรังสิต กลไกราชการ ใช้ ค นไม่ ต รงกั บ งาน แก้ ป ั ญ หาแบบ
และผู้อ�ำนวยการศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยาน วันต่อวัน เหตุการณ์ต่อเหตุการณ์ ขาดความน่าเชื่อถือ
สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ให้ข้อมูลว่าปริมาณฝนใน ในค�ำพูดหรือค�ำสั่ง ค�ำว่า ‘เอาอยู่-ปลอดภัย-น�้ำไม่ท่วม’
ภาพรวมทั้งประเทศ เพิ่มขึ้นกว่าค่าปกติ 30 เปอร์เซ็นต์ ถูกเสียดสีว่ามีความหมายตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิง10
มากกว่ า ปริ ม าณน�้ ำ ฝนในปี 2538 และ 2549
จนประชาชนผูเ้ สียหายส่วนหนึง่ ภายใต้การน�ำของ
ปริมาณน�ำ้ นองตัง้ แต่เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 34,000 “สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน” ได้รวมตัวกันยื่นเรื่อง
ลูกบาศก์เมตร มากกว่าปี 2538 และ 25497 เช่นกัน ต่ อ ศาลปกครองฟ้ อ งร้ อ งเอาผิ ด รั ฐ บาลที่ บ ริ ห ารน�้ำ
เขื่ อ นหลายแห่ ง รั บ ภาระน�้ ำ เกิ น ร้ อ ยเปอร์ เ ซ็ น ต์ ข อง ผิดพลาด จนเกิดความเสียหายต่อชีวิต จิตใจ และ
ความจุ อ ่ า ง เขื่ อ นภู มิ พ ลทุ บ สถิ ติ รั บ ปริ ม าณน�้ ำ ไหล ทรัพย์สิน ถือเป็น “ครั้งแรกของโลก” ที่เหยื่อน�้ำท่วม
เข้าอ่างวันเดียวสูงถึง 300 ล้านลูกบาศก์เมตร มากทีส่ ดุ ฟ้องรัฐ เพราะพวกเขาเห็นว่า ไม่ ใช่เหตุสุดวิสัย แต่เป็น
นับแต่สร้างมา8
เพราะผู้น�ำไร้ฝีมือในการแก้ปัญหา11
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(3) สื่อสารสับสน ศปภ. สื่อสารและให้ข้อมูล
แก่ประชาชนอย่างสับสนจนขาดความน่าเชื่อถือ แต่ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็ ไม่สามารถสื่อสารด้วยภาษา
ทีป่ ระชาชนจะเข้าใจได้ ประชาชนจ�ำนวนไม่นอ้ ยจึงหันไป
ค้ น หาติ ด ตามข้ อ มู ล ข่ า วสารทางอิ น เตอร์ เ น็ ต และ
ใช้สามัญส�ำนึกช่วยตัวเองในการประเมินเส้นทางน�้ำ
สิง่ เหล่านีส้ ะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอของการสือ่ สาร
จัดการข้อมูลของภาครัฐ ดังกรณีข้อความล้อเลียนใน
Social Network ที่ว่า “รัฐบาลโปรดอยู่ ในความสงบ
ประชาชนจะดูแลช่วยเหลือท่านเอง” 12 ทีมโฆษกถูก
วิจารณ์อย่างมากว่าท�ำงานไร้ประสิทธิภาพ ขาดเอกภาพ
ในการแจ้งเตือน จนกระทัง่ ต้องเปลีย่ นตัวโฆษกเป็นนาย
ธงทอง จันทรางศุ เพื่อเรียกความเชื่อมั่นและกู้วิกฤติ
ศรัทธา ศปภ.13
(4) การจั ด การของบริ จ าคและถุ ง ยั ง ชี พ
มี ป ั ญ หา ท่ า มกลางปั ญ หาที่ ท ่ ว มท้ น แม้ ภ าพการ
ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจะหนาแน่นเต็ม ศปภ.
แต่ขอ้ ครหาส�ำคัญทีย่ งิ่ ตอกย�ำ้ ความไร้ประสิทธิภาพของ
ภาครัฐก็คอื กรณีการแจกจ่ายของบริจาคเฉพาะพวกตน
จนถึงการจัดซื้อถุงยังชีพแพงเกินไป14 โดยเฉพาะกรณี
นายการุณ โหสกุล ส.ส.เขตดอนเมือง พรรคเพื่อไทย
ทีด่ แู ลรับผิดชอบการรับ-แจกสิง่ ของบริจาค ถูกร้องเรียน
ว่าท�ำให้การช่วยเหลือล่าช้า เพราะต้องผ่านการอนุมัติ
ก่อน ทัง้ ยังไม่ทวั่ ถึง ไม่เป็นธรรม มีการจับจองของบริจาค
และน�ำไปใส่ชอื่ ตนเอง ตัง้ แต่ของชิน้ เล็กๆ อย่างถุงยังชีพ
ไปจนถึงสิ่งของขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเรือ ส้วม เต็นท์
ฯลฯ15 ประเด็นนี้ยิ่งท�ำให้ ศปภ.ขาดความน่าเชื่อถือ
ผู้คนไม่น้อยจึงหันไปบริจาคให้มูลนิธิ องค์กรการกุศล
ต่างๆ รวมทัง้ สือ่ หลายส�ำนักทีท่ ำ� หน้าทีแ่ จกของไปพร้อม
กับรายงานข่าวแทน

มวลน�้ำแห่งความขัดแย้ง:
น�้ำท่วมไฉนตอผุด!?

(1) เขื่ อ นยั ก ษ์ บ ริ ห ารน�้ ำ ผิ ด พลาดหรื อ ไม่ ?
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน�ำ้ และการเกษตร (องค์การ
มหาชน) ชี้ว่า ปี 2554 ปริมาณน�้ำไหลเข้าอ่างของเขื่อน
ภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นตัวแปร
หนึง่ ทีส่ ง่ ผลให้เกิดน�ำ้ ท่วมในพืน้ ทีภ่ าคเหนือและภาคกลาง
เนือ่ งจากเป็นปีทมี่ นี ำ�้ ไหลเข้าสูงทีส่ ดุ นับตัง้ แต่มกี ารสร้าง
เขื่อนมา16
ค�ำถามที่ตามมาก็คือ มีการบริหารน�้ำผิดพลาด
หรือไม่ ?
หากพิจารณาเฉพาะข้อมูลจากเขือ่ นใหญ่ทสี่ ดุ คือ
เขือ่ นภูมพิ ล ดร.ชินวัชร์ สุรสั วดี จากคณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ภูเก็ต ได้ศกึ ษาสถิตกิ ารกักเก็บน�้ำและปล่อยน�้ำย้อนหลัง
ของเขื่อนภูมิพล พบว่าอัตราของปริมาณน�ำ้ ไหลลงอ่าง
ของเขื่ อ นภู มิ พ ลมี ค ่ า เพิ่ ม ขึ้ น ในช่ ว งเดื อ นมี น าคมและ
พฤษภาคม 2554 ซึ่งควรจะปรับอัตราการระบายน�้ำ
ออกให้เหมาะสม แต่กลับลดอัตราการระบายน�้ำ และ
คงอัตราการระบายน�้ำที่ต�่ำไว้เป็นเวลานาน ซึ่งเป็นเรื่อง
ผิดปกติ แม้ปริมาณน�้ำเหนือเขือ่ นปี 2554 จะมีมากกว่า
ปี อื่ น ๆ แต่ ก ารระบายน�้ ำ ออกตั้ ง แต่ ต ้ น ปี จ นถึ ง 31
กรกฎาคม ต�่ำกว่าปีอื่นๆ มาก17
ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล จากมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ วิเคราะห์วา่ การบริหารน�ำ้ ทีด่ จู ะมีปญ
ั หานี้
มาจาก “องค์กรระดับกลาง” คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
และกรมชลประทาน ไม่ ใช่เริ่มที่ระดับรัฐบาล และเกิด
ในช่วงที่ “ไม่มีรัฐบาล” ที่แน่นอน เพราะช่วงเดือน
กรกฎาคม-สิ ง หาคมนั้ น เป็ น ช่ ว งเปลี่ ย นผ่ า นรั ฐ บาล
เพื่อให้เข้าใจถึงที่มาของปัญหา ดร.สมศักดิ์ จึงเสนอว่า
ควรจัดตั้ง “คณะกรรมการอิสระเพื่อสืบหาและสรุป
ข้อเท็จจริง สาเหตุนำ�้ ท่วมใหญ่ 2554, วิเคราะห์บทเรียน
และประเมินการจัดการวิกฤติน�้ำท่วม และท�ำข้อเสนอ
แนะ ป้องกันไม่ ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต” 18

ต่อมา นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการ
มวลน�้ำมหาศาลครั้งนี้ ได้พัดพาเอาตะกอนแห่ง
ความขัดแย้งในสังคมให้ผุดขึ้น พร้อมค�ำถามหลาย กระทรวงเกษตรฯ ได้ยอมรับกลางสภาว่า “สั่งชะลอน�19้ำ
เพื่อให้พี่น้องชาวนาได้เกี่ยวข้าวก่อนปล่อยน�้ำเข้าทุ่ง”
ประการที่ยังคงไม่มีค�ำตอบในสายลม
จากนั้นไม่นาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
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ก็ชี้แจงว่าการระบายน�้ำของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ กรรมาธิการ 3 คณะของวุฒิสภา ส�ำนักการระบายน�้ำ
ไม่ ใช่สาเหตุน�้ำท่วม20
กรุงเทพมหานคร และมูลนิธิ SCG ทีเ่ ห็นพ้องกันว่าต้อง
ค�ำถามข้างต้นจึงยังต้องรอการศึกษาอย่างเป็น ให้น�้ำผ่านออกสู่ทะเลโดยเร็ว เพื่อลดภาระของพื้นที่
ระบบจากคณะกรรมการอิ ส ระฯ หากมี ก ารตั้ ง ขึ้ น รับน�้ำ
ในอนาคต เพื่อค้นหาค�ำตอบที่แน่นอนต่อไป
(2) การผลักน�้ำให้กลายเป็นสงครามระหว่าง
ชาวบ้าน สองกรณีสำ� คัญคือ ‘คลองสามวา’ ที่ ส.ส.พรรค
เพือ่ ไทยน�ำชาวบ้านบุกเปิดประตูระบายน�ำ้ เมือ่ 31 ตุลาคม
และ ‘คลองพระยาสุเรนทร์’ เมื่อ 27 พฤศจิกายน21
สะท้อนให้เห็นความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านในพื้นที่
น�้ำท่วมขังนานมากกับพื้นที่ชานเมืองของกรุงเทพฯ ที่
ยกระดับไปสูค่ วามขัดแย้งทางการเมือง ระหว่างรัฐบาล
พรรคเพื่ อ ไทยในนาม ศปภ. กั บ กรุ ง เทพมหานคร
ในฐานะตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์

“เมื่ อ ฝั ่ ง ธนฯ ถู ก ทอดทิ้ ง บอกให้ เ ป็ น ไปตาม
ธรรมชาติ ขณะที่ภาครัฐสามารถจัดการได้เพียงส่งเรือ
มารับผู้ประสบภัย รัฐบาลก็ควรให้ โอกาสภาคประชา
สังคม ซึ่งมีความสามารถ มีภูมิปัญญาดั้งเดิมเข้ามา
จัดการ รวมทั้งให้งบประมาณที่จะใช้แก้ปัญหาตามสติ
ปัญญา แต่ขณะนี้กลับพบว่า รัฐบาลไม่ ได้ ใช้สติปัญญา
และพละก�ำลังของภาคประชาสังคมอย่างเพียงพอ”22

สัญญาณเตือน...ให้ปรับตัว
เมื่ อ สถานการณ์ เ ริ่ ม คลี่ ค ลาย รั ฐ บาลได้ ตั้ ง
“คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพือ่ วางระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำ” หรือ กยน. มีหน้าที่ทบทวนนโยบาย
แผนงานและแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการน�้ำ จัดท�ำเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
แก้ปญ
ั หาและวางระบบการบริหารจัดการน�้ำ และจัดท�ำ
แผนแม่บทการบริหารจัดการน�้ำอย่างเป็นระบบและ
วางกรอบการลงทุนด้านการบริหารทรัพยากรน�้ำของ
ประเทศเสนอแก่รฐั บาล 3 ใน 25 รายชือ่ คือ ดร.รอยล
จิตรดอน ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และ ดร.เสรี
ศุ ภ ราทิ ต ย์ เป็ น นั ก วิ ช าการที่ สั ง คมไทยคุ ้ น เคยและ
เชื่อถือในฐานะผู้ ให้ข้อมูลเรื่องน�้ำ ต่างให้ความเห็นสรุป
ได้ดังนี้

(3) พร้อมพลีเพื่อกทม.?! การต่อสู้ระหว่าง
วาทกรรมทีเ่ ปรียบน�ำ้ เป็นข้าศึกศัตรูบกุ ท�ำลายเมืองหลวง
กับวาทกรรมทีบ่ อกว่าน�ำ้ ต้องไหลผ่านเพือ่ ออกสูท่ ะเลนัน้
เข้ ม ข้ น ถึ ง ขี ด สุ ด เมื่ อ มวลน�้ ำ มาถึ ง กรุ ง เทพมหานคร
ในทางหนึ่ ง กรุง เทพฯ ได้ รับ การป้อ งกันอย่างเต็มที่
ในฐานะกล่องดวงใจหรือพืน้ ทีย่ ทุ ธศาสตร์ดา้ นการบริหาร
และเศรษฐกิจ ในอีกทางหนึ่ง พื้นที่ด้านบนของแม่น�้ำ
เจ้ า พระยาและพื้ น ที่ ร อบนอกเอ่ อ ท้ น ไปด้ ว ยมวลน�้ ำ
มหาศาล ความแตกต่ า งของระดั บ น�้ ำ ในสองพื้ น ที่
ที่ห่างกันเพียงถุงทรายกั้น ท�ำให้เกิดค�ำถามตามมาถึง
‘ความไม่เป็นธรรม’ ที่ภาครัฐเลือกให้คนต่างจังหวัดต้อง
เสียสละชีวติ ปกติและทรัพย์สนิ พอยังชีพเพือ่ คนกรุงเทพฯ
โดยไม่มีการพูดถึงการช่วยเหลือชดเชยใดๆ ยิ่งตอกย�้ำ
(1) ดูภาพรวมทั้งระบบ23 ดร.รอยล จิตรดอน
ความเหลื่อมล�้ำระหว่างเมืองและชนบทมากเข้าไปอีก
ผู ้ อ� ำ นวยการสถาบั น สารสนเทศทรั พ ยากรน�้ ำ และ
(4) ตะวันออกกระฉอกมาตะวันตก?! แม้พื้นที่ การเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระบุ
ฝัง่ ตะวันออกของกรุงเทพฯ จะถูกก�ำหนดให้เป็นฟลัดเวย์ ว่าวิกฤติครั้งนี้บ่งบอกว่าไทยล้มเหลวในเรื่องการใช้และ
หรือพื้นที่รับน�้ำเพื่อระบายสู่อ่าวไทยมาตั้งแต่ปี 2535 วิเคราะห์ขอ้ มูล สิง่ ทีท่ �ำให้เกิดปัญหามากคือ โครงสร้าง
แต่ ก ฎหมายผั ง เมื อ งไม่ เ คยศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ในทางปฏิ บั ติ การระบายน�ำ้ ไม่มคี วามยืดหยุน่ ต้องแก้ ไขโดยแบ่งพืน้ ที่
สิ่งก่อสร้างจ�ำนวนมากจึงเกิดขึ้นขวางทางน�้ำ รวมทั้ง เขตเมืองกับเขตอุตสาหกรรม แล้วส�ำรวจความสูงต�ำ่ ของ
การปรับสีผงั ทีด่ นิ แนวฟลัดเวย์กว่าแสนไร่รอบสนามบิน พื้นที่อย่างละเอียด ฟื้นฟูคูคลองต่างๆ ก�ำหนดพื้นที่
สุวรรณภูมิ น�ำ้ ก้อนใหญ่จงึ ถูกผันออกทางฝัง่ ตะวันตกได้ หน่วงน�้ำเพื่อปล่อยให้น�้ำผ่านได้แล้วพัฒนาเป็นแก้มลิง
อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า ทั้งๆ ที่ศักยภาพด้อยกว่า ต้องก�ำหนดความสูงของคันและพื้นที่ป้องกัน ด้วยหลัก
ด้วยความร่วมมือของเครือข่ายประชาชนริมคลองฝัง่ ธนฯ การว่าใครกัน้ น�ำ้ ไว้เท่าไหร่ ต้องช่วยระบายออกเท่านัน้ 24
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ป้องกันของตัวเอง เช่น กั้นกระสอบ
ทรายล้อมรอบหมูบ่ า้ นใครหมูบ่ า้ นมัน
สูบน�ำ้ จากพืน้ ทีห่ นึง่ ให้ ไปท่วมอีกพืน้ ที่
หนึ่ ง จนทะเลาะขั ด แย้ ง กั น ไปทั่ ว
นอกจากนี้ ในปี 2555 โครงการ
ก่อสร้างจ�ำนวนมากจะเกิดขึน้ ทัง้ การ
ถมที่ สร้างเขื่อน สร้างพนังกั้นน�้ำ
หากไม่มีการควบคุม ประสานงาน
และก�ำกับดูแลให้ดี จะกลายเป็น
ความขัดแย้งทางสังคมทีซ่ ำ�้ เติมวิกฤติ
น�้ำท่วมให้หนักขึ้นไปอีก
ทั้งยังควรให้มีการจัดการน�้ำในระดับชุมชนหรือท้องถิ่น
เพือ่ เป็นการสร้างภูมคิ มุ้ กันภัยพิบตั ิ และมีกฎหมายแม่บท
ทรัพยากรน�้ำ

(3) ต้องอยู่กับน�้ำให้ ได้ 26
ดร.เสรี ศุ ภ ราทิ ต ย์ สรุ ป ว่ า
การตัดสินใจในภาวะวิกฤติเป็นเรื่องส�ำคัญยิ่ง จ�ำเป็น
ต้องมีฐานข้อมูล เครื่องมือ กลยุทธ์ เพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจ และเป็นทางเลือกเพื่อลดความเสียหาย
รวมถึงประเมินทางเลือกเพื่อต่อสู้ภัยน�้ำท่วม หลังน�้ำลด
ก็ ใช้การสนับสนุนฟื้นฟูเยียวยา ที่ส� ำคัญกว่านั้นก็คือ

(2) ความขั ด แย้ ง ทางสั ง คมที่ ร อวั น ปะทุ
ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อ�ำนวยการศูนย์
เครือข่ายงานวิเคราะห์วิจัยและการ
ฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลก ตารางแสดงสถานการณ์อุทกภัยและความเสียหาย พ.ศ. 2545-2554
แห่งภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ครัวเรือน
พื้นที่เกษตร ความเสียหาย
พ.ศ. ประชาชน
ชี้ว่าเครื่องมือส�ำคัญในการบริหาร
(ล้านคน) (ล้านครัวเรือน)
(ล้านไร่)
(ล้านบาท)
จัดการน�้ำไม่สามารถท�ำงานได้ตาม
2545
5.13
1.37
10.43
13,385
ศักยภาพที่ออกแบบไว้ ไม่ว่าจะเป็น
2546
1.88
0.48
1.59
2,050
ประตูระบายน�้ำ คันกั้นน�้ำ ระบบ
2547
2.32
0.62
3.30
850
คูคลอง พืน้ ทีร่ บั น�ำ้ หรือแก้มลิง สถานี
2548
2.87
0.76
1.70
5,982
สูบน�้ำ ฯลฯ ซึ่งมีอยู่แล้วและน่าจะ
2549
6.05
1.67
6.56
9,627
ช่วยแก้ปญ
ั หาน�้ำท่วมได้ถงึ 60-70%
2550
2.33
0.57
1.62
1,688
ส่วนแผนหรือมาตรการระยะยาวต้อง
พิจารณาให้รอบด้านตัง้ แต่พนื้ ทีต่ น้ น�ำ้
2551
7.92
2.03
6.59
7,602
ถึ ง ปลายน�้ ำ ที่ ส� ำ คั ญ คื อ ต้ อ งเน้ น
2552
8.88
2.31
2.96
5,253
กระบวนการมีสว่ นร่วมของประชาชน
2553
13.49
3.92
10.91
16,339
แต่ สิ่ ง ที่ น ่ า ห่ ว งใยมากก็ คื อ
‘ความขัดแย้งทางสังคม’ ที่รอวัน
ปะทุ 25 เพราะน�้ ำ ท่ ว มที่ ผ ่ า นมา
ได้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า การขาดความ
เชื่อมั่นในรัฐที่ช่วยอะไรไม่ ได้ ท�ำให้
แต่ละคน แต่ละพืน้ ทีต่ อ้ งสร้างระบบ

2554

13.60

4.09

12.99

1,356,810*

หมายเหตุ: *เป็นการประเมินทัง้ ความเสียหายและความสูญเสีย โดยโครงการ Post Disaster Needs Assessment (PDNA)
ของธนาคารโลก (“ธนาคารโลกประเมินน�้ำท่วมเสียหาย 1.356 ล้านล้านบาท และใช้เงินฟื้นฟูอีกกว่า 7 แสนล้าน”.
ส�ำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิกา้ . 4 ธันวาคม 2554. สืบค้นจาก http://thaipublica.org/2011/12/world-bank-flooddamage/ เมื่อ 31 มกราคม 2555)
ที่มา: โครงการสุขภาพคนไทย สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (ค�ำนวณจาก สถิตสิ ถานการณ์อทุ กภัยของ
ประเทศไทย รายปีจาก พ.ศ. 2545-2554 ศูนย์อ�ำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กระทรวงมหาดไทย. และ สรุปสถานการณ์สาธารณภัย ประจ�ำวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดย ศูนย์ปฏิบัติการรองรับเหตุ
ฉุกเฉิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย).
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ขาดการสื่อสารความเสี่ยง ไมสามารถบอกประชาชน
ไดวาจะไดรับผลกระทบอยางไร เพื่อใหเตรียมพรอม
รับมือ ทัง้ นี้ ป 2555 นาจะมีความเสีย่ งในการเผชิญภัย
พิบตั ทิ างธรรมชาติมากขึน้ เนือ่ งจากสภาพภูมอิ ากาศโลก
รอนขึน้ ปริมาณนํา้ ฝนสูงขึน้ หนานํา้ นํา้ จะมาก หนาแลง
จะแลงหนัก ระดับความรุนแรงนาจะสูงขึ้น รอบของ
การเกิดจะถีข่ นึ้ ดังนัน้ การอยูร ว มกันกับนํา้ เปนสิง่ จําเปน
ตองหาที่ ใหนํ้าอยู ไมวาจะทําแกมลิงหรืออางเก็บนํ้า
ก็ตาม

เกษตร พื้นที่อุตสาหกรรม และพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญ
และ (3) บูรณาการการมีสว นรวมของผูเ กีย่ วของทุกภาค
สวนเพื่อบริหารจัดการนํ้าใหลงสูทะเลโดยเร็ว โดยแบง
พื้นที่ ในการบริหารจัดการนํ้าเปน 3 ระดับ คือ พื้นที่
ตนนํ้า 10 จังหวัด เนนการซับนํ้าและชะลอนํ้ามิ ให
ไหลบาอยางรุนแรง พืน้ ทีก่ ลางนํา้ 14 จังหวัดจะเนนการ
บริหารจัดการนํา้ คือ ทางระบายนํา้ หลาก (Floodway)
แกมลิง และพืน้ ทีป่ ลายนํา้ 7 จังหวัดจะเนนการเรงระบาย
นํ้าและผลักดันนํ้าออกสูทะเลอยางรวดเร็ว28 ทั้งหมดนี้
เพื่อเปาหมายระยะสั้น คือการลดระดับความเสียหาย
อภิมหาโปรเจ็คทสูภัยนํ้าทวม
ที่อาจเกิดขึ้นจากอุทกภัยในป 2555 และเปาหมาย
ภายหลั ง เหตุ ก ารณ ที่ ทิ้ ง ร อ งรอยเสี ย หายไว ระยะยาวคือการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัย
ในพื้นที่ลุมนํ้าเจาพระยาอยางมหาศาล และการทยอย อยางบูรณาการและยั่งยืน
จายเงินชดเชยชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
รัฐบาลก็ ไดมงุ หนาเตรียมแผนการรับมือภัย
นํา้ ทวมทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอีกไมกเี่ ดือนขางหนา
นีด้ ว ยการทุม เทเงินงบประมาณหลายแสน
ลานบาท รวมทั้งขอเสนอดานการเงินของ
กยอ. ที่ ใหออกพ.ร.ก. 4 ฉบับ27 พรอมดวย
การจัดตัง้ องคกรระดับชาติทเี่ ปนศูนยกลาง
ในการบริหารจัดการนํา้ ทัง้ ระบบ โดยคณะ
รัฐมนตรี ไดเห็นชอบ (ราง) แผนการจัดตั้ง
องคการบริหารจัดการนํ้าถาวร และราง
11
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
10
9
8
บริ ห ารจั ด การนํ้ า และอุ ท กภั ย แห ง ชาติ
7
5 6
1
หมายเหตุ:
3
2
ตามที่ กยน. เสนอ เมือ่ 7 กุมภาพันธ 2555
1 กรุงเทพมหานคร
4
2 สมุทรปราการ
3 สมุทรสาคร
มีคณะกรรมการ 2 ชุดคือ คณะกรรมการ
4 สมุทรสงคราม
5 นครปฐม
นโยบายนํ้าและอุทกภัยแหงชาติ (กนอช.)
6 นนทบุรี
7 ปทุมธานี
และคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและ
8 พระนครศรีอยุธยา
9 สุพรรณบุรี
10 อางทอง
อุทกภัย (กบอ.) โดยมีสํานักงานนโยบาย
11 สิงหบุรี
และบริหารจัดการนํา้ และอุทกภัย (สนอช.)
พื้นที่ไดรับผลกระทบ 150 ลานไร
684 อําเภอ 65 จังหวัด
เปนสวนสนับสนุน
ประชาชนเดือดรอน 4,086,138 ครัวเรือน 13,595,192 คน
ทั้งนี้ รัฐบาลไดเห็นชอบแผนแมบท
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ที่ระบุ
แนวทางการดําเนินงานไว 3 ดาน คือ
(1) ปรับปรุงและฟน ฟูระบบปองกันนํา้ ทวม
ให ส มบู ร ณ (2) สร า งความเชื่ อ มั่ น ใน
การป อ งกั น นํ้ า ท ว มในพื้ น ที่ ชุ ม ชน พื้ น ที่

นิคมอุตสาหกรรม 7 แหง แรงงาน 993,944 คน
พื้นที่เกษตรกรรมกวา 12.99 ลานไร
บานจัดสรรกวา 5.4 แสนหลัง
มูลคาความเสียหายกวา 1.42 ลานลานบาท
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รายละเอียดแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน 6 แผนงาน งบประมาณ 22,626
ล้ า นบาท และแผนปฏิ บั ติ ก ารบรรเทาอุ ท กภั ย ในพื้ น ที่ ลุ ่ ม น�้ำ แบบบู ร ณาการและยั่ ง ยื น หรื อ แผนจั ด การน�้ำ
ระยะยาว วงเงินงบประมาณ 350,000 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้
แผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน
แผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน�้ำ
6 แผนงาน
แบบบูรณาการและยั่งยืน
1. แผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน�้ำหลัก และจัดท�ำแผน 1. โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน�้ำเพื่อให้เกิดระบบนิเวศ
บริหารจัดการน�้ำของประเทศประจ�ำปี 2555 รับผิดชอบ ที่สมดุล ในลุ่มน�้ำ ปิง วัง ยม น่าน สะแกกรัง และป่าสัก รวม
ประมาณ 330,000 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน�้ำ 10 จังหวัด และ
โดยกรมชลประทาน
พื้นที่กลางน�้ำตอนบน 6 จังหวัด วงเงิน 10,000 ล้านบาท
2. แผนฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง วงเงิน 2. โครงการสร้างเขื่อนเก็บกับน�้ำ 5 แห่ง มูลค่า 50,000 ล้าน
17,126 ล้านบาท ประกอบด้วย (1) การปรับปรุงคันกั้นน�้ำ บาท ในพื้นที่ต้นน�้ำ 10 จังหวัด และพื้นที่กลางน�้ำ 14 จังหวัด
อาคารบังคับน�้ำ ระบบระบายน�้ำ 7,062.82 ล้านบาท คือ (1) เขื่อนแม่แจ่ม กั้นแม่น�้ำปิง ใน จ.เชียงใหม่ (2) เขื่อน
(2) การปรับปรุงทางระบายน�้ำ ขุดคลอง ขจัดสิ่งกีดขวาง แก่งเสือเต้น กั้นแม่น�้ำยม ใน จ.แพร่ (3) เขื่อนน�้ำตาด
ในคู ค ลองและทางระบายน�้ ำ 1,695.27 ล้ า นบาท กั้นแม่น�้ำตาด สาขาของแม่น�้ำน่าน ใน จ.น่าน (4) อ่างเก็บน�้ำ
(3) การเสริมคันกั้นน�้ำและการด�ำเนินการตามแนวพระ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก กัน้ ลุม่ แม่น�้ำป่าสัก ใน จ.เพชรบูรณ์
ราชด�ำริ 868.20 ล้านบาท และ (4) การเพิม่ ประสิทธิภาพ เพื่อช่วยรองรับน�้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และ (5) เขื่อน
ในการระบายน�้ ำ และบริ ห ารจั ด การน�้ ำ หลากในพื้ น ที่ แม่วงก์ กั้นแม่น�้ำสะแกกรัง ใน จ.อุทัยธานี
2,984.05 ล้านบาท
3. แผนการพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และเตือนภัย 3. โครงการปรับปรุงพืน้ ทีเ่ กษตรชลประทานเป็นแก้มลิงและพืน้ ที่
งบประมาณ 4,500 ล้านบาท แบ่งเป็น (1) แผนการพัฒนา รับน�้ำนอง ประมาณ 2 ล้านไร่ เพื่อใช้เก็บน�้ำหลากประมาณ
คลั ง ข้ อ มู ล (2) แผนการปรั บ ปรุ ง ระบบการพยากรณ์ 6,000-10,000 ล้าน ลบ.ม. วงเงิน 60,000 ล้านบาท โดย
(3) แผนการปรับปรุงระบบการเตือนภัย และติดตั้งระบบ พื้นที่กลางน�้ำตอนบน 6 จังหวัด ต้องการพื้นที่แก้มลิง 1 ล้าน
โทรทัศน์วงจรปิดทุกประตูระบายน�้ำ
ไร่ หาได้แล้ว 500,000 ไร่ รับน�้ำได้ 1,850 ล้าน ลบ.ม. คือ
พืน้ ทีท่ งุ่ เหนือ จ. นครสวรรค์ ในพืน้ ที่ อ.ชุมแสง อ.บางมูลนาก
ฯลฯ ส่วนพื้นที่กลางน�้ำตอนล่าง 8 จังหวัด จัดหาพื้นที่รับน�้ำ
ใต้นครสวรรค์ได้แล้วประมาณ 1 ล้านไร่ เช่น พื้นที่รับน�้ำทุ่ง
บางบาล รับน�้ำได้ประมาณ 3,100 ล้าน ลบ.ม.
4. แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพืน้ ที่ จัดท�ำแผนคมนาคม เมือ่ เกิด 4. โครงการจัดท�ำน�้ำหลากหรือฟลัดเวย์ และทางผันน�ำ้ ขนาด
อุทกภัย มีระบบสร้างคลังเครื่องมือ พัฒนาระบบป้องกัน ไม่น้อยกว่า 1,500 ลบ.ม.ต่อวินาที รวมทั้งถนนและอาคาร
บรรเทาอุทกภัยในพืน้ ทีส่ ำ� คัญ งบประมาณ 1,000 ล้านบาท องค์ประกอบต่างๆ เพือ่ รับน�ำ้ หลากจากแม่นำ�้ ป่าสัก และแม่นำ�้
เจ้าพระยาไปทางฝั่งตะวันออกของแม่น�้ำเจ้าพระยาหรือ
ทั้งสองฝั่ง งบฯ 120,000 ล้านบาท
5. แผนงานการก� ำ หนดพื้ น ที่ รั บ น�้ ำ นอง จั ด ท� ำ แผนผั น น�้ ำ 5. โครงการจัดท�ำผังการใช้ที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
และมาตรการช่วยเหลือผูท้ ี่ ได้รบั ผลกระทบจากการใช้พนื้ ที่ ผัง รวมทั้งการจัดท�ำพื้นที่ปิดล้อม (คันริมแม่น�้ำและระบบ
เพื่อการรับน�้ำ
ระบายน�้ำ) ของพื้นที่ชุมชน พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม
งบฯ 50,000 ล้านบาท
6. แผนงานปรั บ ปรุ ง องค์ ก รเพื่ อ บริ ห ารจั ด การน�้ ำ ให้ มี 6. โครงการปรับปรุงสภาพล� ำน�้ำสายหลัก และคันริมแม่น�้ ำ
คณะท�ำงานเฉพาะกิจเพือ่ ติดตามการด�ำเนินงาน โดย ส.กยน. ส่วนที่เหลือจากกลุ่มโครงการที่ 3 และ 5 งบฯ 7,000
เป็นเลขานุการ
ล้านบาท
7. โครงการจัดระบบฐานข้อมูล ระบบพยากรณ์ ระบบเตือนภัย
รวมทั้ ง จั ด ตั้ ง องค์ ก ร กฎระเบี ย บที่ จ� ำ เป็ น และส่ ง เสริ ม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน งบฯ 3,000 ล้านบาท
ที่มา: โครงการสุขภาพคนไทย. 2555. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (สรุปจากฐานข่าวข้อมูลน�้ำท่วมของโครงการในช่วงเดือนธันวาคม 2554-กุมภาพันธ์ 2555).
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ก

ลางปี 2554 ‘วังน�ำ้ เขียว’ ดินแดนทีเ่ คยได้รบั การเล่าลือ
ว่าเป็น ‘สวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทย’ กลับแปรเปลีย่ น
เป็น ‘วังน�้ำเขียวโมเดล’ หุบเขาที่อ�ำนาจรัฐและประชาชน ทุน
และความยากจน การท่องเที่ยวและการบังคับใช้กฎหมาย
ปะทะกันจนยากจะหาจุดประนีประนอม เมื่อกรมอุทยานแห่ง
ชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม เดินถือกฎหมายมุง่ หน้าไล่รอื้ รีสอร์ตทีบ่ กุ รุก
พื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานอย่างเอิกเกริก กระแสสังคม
มีทีท่าเห็นพ้องกับการขับไล่นายทุนออกจากป่า พร้อมกับ
ค�ำถามอึงคะนึงว่า ท�ำไมจึงเป็นเวลานี้ เป็นเรื่องการเมือง
หรือไม่ จะจริงจังไปได้สักกี่น�้ำ แล้วจะใช้มาตรการนี้กับพื้นที่
ป่าอื่นๆ ในเมืองไทยด้วยหรือไม่

‘วังน�้ำเขียวโมเดล’
ภาพสะท้อนปัญหา
คน-ป่า-ที่ดิน

www.painaima.com
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วังน�้ำเขียวโมเดลจะใช้แก้ปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่า
ได้จริงหรือไม่ ดูจะเป็นค�ำถามที่ส�ำคัญที่สุด เพราะ
เอาเข้าจริงๆ แล้ว ปัญหาคนกับป่าไม่ ได้มีต้นเหตุตรงไป
ตรงมาเพี ย งแค่ ช าวบ้ า นถื อ จอบเข้ า ไปถางที่ ท� ำ กิ น
หากยังมีปจั จัยนานัปการทีว่ งั น�ำ้ เขียวโมเดลยังไม่ ได้ตอบ
และยากที่จะหาค�ำตอบ

น.ส.3.ก. ซึง่ เป็นพืน้ ทีป่ า่ ทีท่ างกรมป่าไม้มอบให้สำ� นักงาน
ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (ส.ป.ก.) เพื่อจัดสรรแก่
เกษตรกรไร้ทที่ ำ� กินกว่า 6,000 ราย โดยออกเป็น ส.ป.ก.
4-01 ไปแล้ว 136,000 ไร่5 แต่กลายเป็นการใช้ที่ดิน
ผิดวัตถุประสงค์ ซ�้ำยังมีการบุกรุกพื้นที่ป่า

ผนวกกับทัศนียภาพที่สวยงาม เป็นเหตุให้ช่วง
ปีหลังๆ มานี้ วังน�ำ้ เขียวได้รบั การส่งเสริมให้เป็นสถานที่
ท่องเทีย่ วยอดฮิตของโคราช ยิง่ ในช่วงฤดูหนาวด้วยแล้ว
คาดกันว่า เฉพาะช่วงเสาร์-อาทิตย์ อาจมีนักท่องเที่ยว
มาเยือนวังน�้ำเขียวถึง 30,000 คน สร้างแรงสะพัดของ
เงินตราประมาณ 30 ล้านบาท3

หรือไม่ และจะเอาจริงเอาจังแค่ ไหน อย่างไรก็ตาม
กระแสสังคมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการปราบปรามนายทุน
รีสอร์ตของกรมอุทยานฯ ในครั้งนี้

จู่ๆ วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 นายเทวินทร์
มณีทรัพย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทบั ลาน ก็ออกประกาศ
‘วังน�้ำเขียว’ หุบเขาแสนงาม
ให้เจ้าของสิ่งปลูกสร้างต่างๆ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของ
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
ตนและท�ำให้พื้นที่กลับคืนสู่สภาพเดิม ภายในวันที่ 30
วังน�้ำเขียวเป็นอ�ำเภอหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ตุลาคม 2554
ด้ ว ยสภาพพื้ น ที่ ทั บ ซ้ อ นกั บ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ทั บ ลาน
ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ วังน�้ำเขียวจึง กรมอุทยานประกาศชนนายทุน
มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ได้รับการยกย่องว่ามี โอโซน เอาจริงหรือแค่ ไฟไหม้ฟาง
บริสุทธิ์ระดับ 7 ของโลก 1 และองค์ก ารการศึกษา
การประกาศชนของกรมอุ ท ยานฯ ไม่ มี ใ ครรู ้
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ต้นสายปลายเหตุแน่ชัดว่าเหตุใดจึงมาเอาจริงเอาจังใน
ยูเนสโก รับรองว่า เป็นพืน้ ทีส่ งวนชีวมณฑลแห่งแรกของ ห้วงเวลานี้ หลังจากปล่อยปละละเลยให้ปัญหาลุกลาม
ประเทศไทย ทั้งยังมีเขาแผงม้าอันเป็นแหล่งอนุรักษ์ จนพื้นที่ป่าทับลาน 1.3 ล้านไร่ ถูกบุกรุกไปกว่า 60,000
กระทิงที่มีชื่อเสียง2
ไร่6 สร้างข้อกังขาแก่สังคมไม่น้อยว่า เป็นเกมการเมือง

เหมือนทุกแห่งในประเทศไทย การท่องเที่ยว
มักพกพาความเปลี่ยนแปลงติดไปด้วย รีสอร์ต บ้านพัก
ตากอากาศ ร้านรวง สิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ทยอย
ลงไปจับจองพื้นที่ เพื่อหวังตักตวงโอกาสทางเศรษฐกิจ
ทีก่ ารท่องเทีย่ วมอบให้ ตัง้ แต่ชาวบ้านธรรมดาๆ ข้าราชการ
นักการเมือง นายทุน ผู้มั่งมีจากตระกูลดังๆ ส่งผลให้
ราคาที่ดินถีบตัวสูงถึง 20-40 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ตั้งแต่
ไร่ละ 1.5 ล้านบาทส�ำหรับที่ดินที่ ไม่ติดถนน จนถึงไร่ละ
5 ล้านบาท หากเป็นที่ติดถนน4
เรื่องราวของหุบเขาแสนงามกับการท่องเที่ยวที่
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่จังหวัดนครราชสีมาและ
ผู้คนจ�ำนวนมากคงจะจบแบบสวยงาม หากมิใช่เพราะ
ที่ดินวังน�้ำเขียว 241,000 ไร่เป็นที่ ส.ป.ก., น.ส.3 หรือ

จากการตรวจสอบของสื่อมวลชน พบการบุกรุก
พื้นที่อ�ำเภอวังน�้ำเขียวในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขา
ภูหลวงซึง่ ดูแลโดยกรมป่าไม้ มีบา้ นพักและรีสอร์ตทีบ่ กุ รุก
ถึง 22 ราย ส่วนในเขตอุทยานฯ ทับลานมีมากกว่า 100
ราย โดยพื้นที่ที่มีการบุกรุกมากที่สุดคือบริเวณรอบ
เขาแผงม้า มีสิ่งปลูกสร้างถึง 22 แปลง กินเนื้อที่กว่า
100 ไร่7 ตัวเลขที่แท้จริงของจ�ำนวนรีสอร์ตทั้งหมด
ยังไม่มี ใครรูแ้ น่ชดั สือ่ บางส�ำนักก็ระบุวา่ มากกว่า 1,000
แห่ง มีห้องพักจดทะเบียนกว่า 20,000 ห้อง และไม่
จดทะเบียนอีกจ�ำนวนมาก8 รีสอร์ตหรือบ้านพักบางแห่ง
ถึงกับเป็นเจ้าของภูเขาทั้งลูกก็ม9ี
ต่อมาทัง้ เจ้าหน้าทีข่ องกระทรวงทรัพยากรฯ และ
ส.ป.ก. ต่างก็ทยอยลงไปปิดประกาศตามรีสอร์ตแจ้งให้
เจ้าของรีสอร์ตท�ำการรือ้ ถอนสิง่ ปลูกสร้างออกจากพืน้ ที่
ถึงขัน้ เจ้าหน้าทีต่ อ้ งน�ำรถแบ็กโฮเข้าไปรือ้ ถอนด้วยตนเอง
ก็มี ในรายที่ศาลพิพากษาให้รื้อถอนแล้ว
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การจัดการปัญหาบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ ในอ�ำเภอวังน�ำ้ เขียว
ไม่ ได้สร้างผลกระทบต่อนายทุนหรือเจ้าของรีสอร์ต
ฝ่ายเดียว เพราะจริงๆ แล้ว กลุ่มนายทุนแม้จะเจ็บเนื้อ
เจ็บตัวบ้างก็คงไม่หนักหนาเท่ากับชาวบ้านในพื้นที่กว่า
7,000 คน ที่อาศัยและท�ำกินมานานกว่า 40 ปี เกรงว่า
จะถูกหางเลขต้องออกจากพื้นที่ด้วย เพราะส่วนใหญ่
ไม่มีเอกสารสิทธิ10
ไม่เพียงความไม่มั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ชาวบ้าน
และนักธุรกิจอีกไม่น้อยที่ ได้รับผลพวงจากการขยายตัว
ของการท่องเที่ยวต่างก็ ได้รับผลกระทบไปตามๆ กัน
นายพงษ์เทพ มาลาชาสิงห์ ประธานชมรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว อ�ำเภอวังน�้ำเขียว กล่าวว่า การด�ำเนินการ
ของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้ท�ำให้ผู้ประกอบการโรงแรมและ
รีสอร์ตหลายแห่งประสบภาวะขาดทุนและอาจต้องเลิก
กิจการ ทีส่ ำ� คัญคือแรงงานในท้องถิน่ 4,000-5,000 คน
จะต้องตกงานไปด้วย11

ทั้ ง เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ องค์ ก รเอกชน และกระแสสั ง คม
ไม่เห็นด้วย เพราะดูเป็นการยกผลประโยชน์ ให้ผกู้ ระท�ำ
ผิดกฎหมาย
ยิ่งไปกว่านั้น เกมรุกเรียกคืนพื้นที่ของกระทรวง
ทรัพยากรฯ ถูกเรียกขานว่า ‘วังน�้ำเขียวโมเดล’ ที่น่าจะ
ปรับใช้กับพื้นที่ป่าอื่นๆ ในประเทศไทยที่ประสบชะตา
กรรมเดียวกัน เพราะเมื่อกรณีวังน�้ำเขียวกลายเป็นข่าว
ใหญ่ โต การบุกรุกพื้นที่ป่าอื่นๆ ก็ค่อยๆ ผุดขึ้น ทั้งใน
เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ ภูเก็ต เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานภาค
รัฐตอบรับด้วยท่าทีขึงขัง โดยการส�ำรวจล่าสุดของ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ ชื พบว่า มีการ
ก่อสร้างรีสอร์ตในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่า รวมทั้งสิ้น 433 ราย แบ่งเป็นเขตอุทยาน
แห่งชาติ 382 ราย และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 51 ราย
โดยในส่วนของอุทยานแห่งชาติ มีการด�ำเนินคดีอาญา
แล้ว 141 ราย และยังไม่ ได้ด�ำเนินคดีอาญา 292 ราย13

นายพงษ์เทพ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบัน อ�ำเภอ
วังน�้ำเขียวมีรีสอร์ตรวมทั้งสิ้นประมาณ 6,000-7,000 วังน�้ำเขียว แค่หนังตัวอย่าง
ยูนิต มี โฮมสเตย์ 500 ยูนิต และโครงการขนาดใหญ่ ของปัญหาที่ดิน
ที่ก่อสร้างและด�ำเนินการในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาอีก
อันทีจ่ ริง ปัญหาการบุกรุกทีด่ นิ วังน�ำ้ เขียวใช่ว่าจะ
5-6 แห่ง เขายอมรับว่ากว่า 70% เป็นการถือครองทีด่ นิ เพิ่งเกิดขึ้น กรณีที่ โด่งดังก่อนหน้าปี 2554 คือกรณี
ผิดกฎหมาย แต่กระนัน้ รายได้จากการท่องเทีย่ วก็ทำ� ให้ การรุกที่ ส.ป.ก.วังน�้ำเขียวโดยนักการเมืองระดับชาติ
เศรษฐกิจสะพัดปีละกว่า 1,000 ล้านบาท
หลายคน โดยเฉพาะเจ้าของฉายามาดามพีเค เมื่อปี
14
เมื่อผลประโยชน์มหาศาล ไม่แปลกที่จะมีการ 2546 ทีล่ งเอยด้วยการเงียบหาย นับแต่นนั้ กระบวนการ
จัดม็อบปิดถนนของคนในพื้นที่ พร้อมกับการยื่นหนังสือ เปลี่ ย นที่ ดิ น ส.ป.ก. ในอ� ำ เภอวั ง น�้ ำ เขี ย วก็ ลุ ก ลาม
ใหญ่ โตถึงขนาดประกาศขายที่ดินผ่านเว็บไซต์และสื่อ
แก่รัฐให้หาแนวทางยุติปัญหาครั้งนี้
สิ่งพิมพ์อย่างโจ่งแจ้ง
แนวทางหนึง่ ทีก่ ลุม่ ชาวบ้านน�ำโดยนายชุณห์ ศิรชิ ยั
กล่าวได้วา่ ส่วนหนึง่ ของปัญหาเกิดจากตัวกฎหมาย
คีรี โกศล สมาชิกสภาจังหวัดนครราชสีมา เขตอ�ำเภอ
วังน�้ำเขียว และนายจงกล สระเจริญ นายกองค์การ ปฏิรปู ทีด่ นิ ทีค่ อ่ นข้างหละหลวม ขาดการบริหารจัดการ
บริหารส่วนต�ำบลไทยสามัคคี อ�ำเภอวังน�้ำเขียว น�ำมา ทีด่ พี อ และเปิดช่องให้เกิดการถ่ายโอนการถือครองทีด่ นิ
ใช้คือการล่ารายชื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ให้พิจารณา จากเกษตรกรไปสูน่ ายทุนได้อย่างง่ายดายโดยแทบไม่มี
แก้ ไขกฎหมาย 3 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติอุทยาน การตรวจสอบ ดังทีเ่ กิดขึน้ นับครัง้ ไม่ถว้ นทัว่ ประเทศไทย
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
ที่ โยนความผิดไปให้ ใครไม่ ได้เลยก็คือเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2507 และพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อ รัฐผู้ปล่อยปละละเลย และยิ่งกว่าอื่นใดคือนโยบาย
การเกษตร พ.ศ. 2518 เพือ่ เปิดโอกาสให้ชาวบ้านในพืน้ ที่ การพัฒนานับตั้งแต่ทศวรรษ 2500 ไม่ว่าจะการให้
อ�ำเภอวังน�้ำเขียวสามารถใช้ประโยชน์ สร้างเป็นเมือง สั ม ปทานป่ า ไม้ การส่ ง เสริ ม การปลู ก พื ช เศรษฐกิ จ
ท่องเทีย่ วได้ตามกฎหมาย12 แต่สญ
ั ญาณตอบกลับพบว่า การตั ด ถนนยุ ท ธศาสตร์ ส ายนครราชสี ม า-ปั ก ธงชั ย
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ซึ่งฉีกผืนป่าเขาใหญ่และทับลานออกจากกัน และการ ทัว่ ประเทศ ส่วนด้านผลกระทบต่ออาชีพ ศาสตราจารย์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่แปรเปลี่ยนโฉมหน้าวังน�้ำเขียว มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ
ไปโดยสิ้นเชิง15
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เสนอว่าอาจให้เอกชนประมูล
อี ก ทั้ ง การมุ ่ ง แจกที่ ดิ น ให้ แ ก่ เ กษตรกรยากไร้ สถานทีบ่ างแห่งทีม่ ผี ลด้านการจ้างงานด้วยวิธกี ารโปร่งใส
โดยไม่ผ่านกระบวนการคิดแก้ปัญหาทั้งระบบ ยิ่งเป็น และก�ำหนดราคาขั้นต�่ำไว้พอสมควร
ตัวเร่งให้ที่ดินเปลี่ยนมือ ชาวบ้านที่อาศัยในพื้นที่วังน�้ำ
เขียวมายาวนานอธิบายว่า สาเหตุหลักประการหนึ่ง
ที่ชาวบ้านต้องขายที่ดิน เพราะท�ำการเกษตรไม่ ได้ผล
เนื่องจากเมื่อ 40-50 ปีมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม ชาว
บ้านต่างหากทีเ่ ป็นผูฟ้ น้ื ฟูสภาพป่าให้กลับมาเหมือนเดิม
หาใช่ผู้บุกรุกท�ำลายดังที่ตกเป็นข่าวไม่16
หากสืบสาวให้ถึงที่สุดแล้ว รากเหง้าของปัญหา
คือเรื่องการถือครองที่ดินของเมืองไทย เมื่อคนเพียง
10 เปอร์เซ็นต์ของทัง้ ประเทศถือครองทีด่ นิ มากกว่าคนละ
100 ไร่ ขณะที่ 90 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือมีที่ดินไม่เกิน
1 ไร่ 17 และสิ ท ธิ ก ารจั ด การทรั พ ยากรของชุ ม ชน
โดยเฉพาะประเด็นป่าชุมชนยังห่างไกลจากการปฏิบตั จิ ริง
ทั้ ง หมดนี้ ผ นวกเป็ น สมการอั น ซั บ ซ้ อ นที่ มี วั ง น�้ำ เขี ย ว
เป็นเพียงหนังตัวอย่าง

แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนคือ
คืนความเป็นธรรม
แม้การบังคับใช้กฎหมายจัดการการบุกรุกพืน้ ทีป่ า่
วังน�ำ้ เขียวจะได้รบั การยอมรับจากสังคม แต่ตอ้ งยอมรับ
ว่าสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ประกอบการและชาวบ้าน
ในพืน้ ที่ นายกงกฤช หิรญ
ั กิจ ประธานฝ่ายนโยบาย สภา
อุตสาหกรรมท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ได้เสนอทางออก
แบบประนีประนอม โดยยอมรับว่าการใช้มาตรการทาง
กฎหมายเป็นสิง่ ทีถ่ กู ต้องแล้ว แต่ภาครัฐควรหามาตรการ
เยียวยาผูป้ ระกอบการทีเ่ ข้าไปด�ำเนินการโดยไม่มเี จตนา
บุกรุก18

ส่วนในระยะยาว ศ.มิ่งสรรพ์ แนะน�ำว่า รัฐบาล
ต้องเร่งสะสางปัญหาทีด่ นิ ป่าไม้ เร่งพิสจู น์สทิ ธิชาวบ้าน
โดยให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และประชาคมมี
ส่วนร่วมตรวจสอบการเพิกถอนทีด่ นิ ที่ ได้มาโดยมิชอบ19
แน่นอนว่า การปรับแก้กฎหมายทีด่ นิ และบทบาท
ของ ส.ป.ก. เป็นอีกประเด็นทีเ่ ลีย่ งไม่พน้ นายเลิศวิโรจน์
โกวัฒนะ เลขาธิการ ส.ป.ก. ยอมรับว่า ช่วงที่ผ่านมา
ทาง ส.ป.ก. ท�ำการระดมสมองเพือ่ หาแนวทางปรับเปลีย่ น
กฎหมายปฏิรปู ทีด่ นิ ให้ทนั สมัยและสะดวกต่อการบริหาร
จัดการให้มากขึน้ 20 สอดคล้องกับความเห็นของนายอนุรกั ษ์
นิยมเวช สมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะกรรมาธิการ
พัฒนาการเมืองและการมีสว่ นร่วมของประชาชน วุฒสิ ภา
อย่างไรก็ตาม กฎหมายทีม่ อี ยูข่ ณะนี้ ได้ ให้อำ� นาจจัดการ
กั บ การถื อ ครองที่ ดิ น ในเขต ส.ป.ก.ที่ ไม่ ถู ก ต้ อ งไว้
ระดับหนึ่งแล้ว ประเด็นส�ำคัญจึงอยู่ที่เจ้าหน้าที่จะต้อง
ด�ำเนินการกฎหมายอย่างเคร่งครัด และจะต้องสร้าง
การตรวจสอบจากภาคประชาชนเพื่ อ ก� ำ กั บ ดู แ ล
การท�ำงานของเจ้าหน้าที่อีกชั้นหนึ่ง21

ที่ ลื ม ไม่ ไ ด้ คื อ การปฏิ รู ป ที่ ดิ น อย่ า งจริ ง จั ง
รวมทั้งการบ่มเพาะและขับเคลื่อนแนวคิดเรื่องสิทธิ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนให้เกิดผล
ในทางปฏิบตั ิ ซึง่ เป็นการจัดการทีต่ วั รากเหง้าของปัญหา
และส่งเสริมให้ชมุ ชนสามารถอยูร่ ว่ มกับป่าได้ น่าจะเป็น
ทางออกทีย่ งั่ ยืนกว่าการไล่รอื้ รีสอร์ต เพราะเกราะป้องกัน
ผืนป่าทีแ่ ข็งแกร่งทีส่ ดุ ไม่ ได้อยูท่ เี่ จ้าหน้าทีแ่ ละกฎหมาย
ในมือ หากอยูท่ คี่ วามเป็นธรรมในสังคมและความหวงแหน
ดูเหมือนว่าทางออกเฉพาะหน้าต่อกรณีวงั น�ำ้ เขียว ทรัพยากรในหัวใจของชุมชน
ทีห่ ลายฝ่ายเห็นพ้องต้องกัน คือการจัดการตามกฎหมาย
และไม่อาจผ่อนปรนได้ เพราะหากยอมก็ย่อมหมายถึง
การผ่ อ นปรนให้ แ ก่ ก ารบุ ก รุ ก พื้ น ที่ ป ่ า ของนายทุ น
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สิทธิปฏิเสธการรักษา
เมื่อความตายคือทางเลือก
ของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

‘

การขอตายอย่างสงบ’ เป็นพืน้ ทีส่ ว่ นบุคคลทีไ่ ม่ ได้พวั พันกับกฎหมายมากมาย และไม่เคย
เป็นประเด็นถกเถียงในสังคมไทยมาก่อน จนกระทั่งหลังการเกิดขึ้นของ พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2550 เมือ่ มาตรา 12 ของกฎหมายนีร้ ะบุถงึ การขอตายทีเ่ กาะเกีย่ วกับ ‘สิทธิ’
เป็นการตายอย่างสมศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์โดยปราศจากสายระโยงระยาง หรือนอนแน่นงิ่
เป็นผักบนเตียง เป็นทางเลือกที่กฎหมายยอมรับ แต่มาตรานี้ก็สร้างความหวั่นไหวต่อ
บุคลากรทางการแพทย์จำ� นวนหนึง่ ว่า กติกาใหม่นสี้ มุ่ เสีย่ งต่อการผิดจรรยาบรรณและน�ำพา
ตัวเองให้ติดคุกติดตะราง กลายเป็นข้อถกเถียงหลักของความขัดแย้งเรื่องสิทธิการตาย

เมื่อความตาย
คือทางเลือก
ประมาณปี 2545 ระหว่าง
การยกร่างพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
มาตราว่าด้วยสิทธิปฏิเสธการรักษา
ถูกอภิปรายอย่างกว้างขวางในหมู่
สมาชิ ก สภาผู้ แทนราษฎร ฝ่า ยที่
เห็นด้วยอ้างประเด็นสิทธิของผู้ป่วย
ขณะทีฝ่ า่ ยไม่เห็นด้วยหยิบยกข้ออ้าง
เรือ่ งจรรยาบรรณแพทย์ และผูป้ ว่ ย
ไม่ควรเป็นผูต้ ดั สินใจเพียงฝ่ายเดียว
โดยขาดดุ ล ยพิ นิ จ ของแพทย์ แ ละ
ความเห็นของญาติพี่น้อง เพราะจะ
สร้างความยุ่งยากตามมา
นายแพทย์สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
ในขณะนั้น แสดงท่าทีต่อประเด็นนี้
ว่า การให้สิทธิผู้ป่วยเลือกตายได้
ถู ก ต้ อ งตามหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน

แต่มีปัญหาในทางปฏิบัติและสามารถใช้ ได้เฉพาะบางกรณี เช่น ผู้ป่วยที่
ร่างกายไม่มีปฏิกิริยาใดๆ แล้ว จึงควรให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบ ส่วนกรณี
ผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นโรคร้ายแรง แพทย์ตอ้ งพิจารณาว่าการปล่อยให้ผปู้ ว่ ยเลือกตาย
มีความเหมาะสมหรือไม่1
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ค� ำ อธิ บ ายของฝ่ า ยที่ เ ห็ น ด้ ว ย ระบุ ว ่ า ใน
ต่ า งประเทศได้ ให้ สิ ท ธิ ท� ำ นองนี้ แ ก่ ป ระชาชน เช่ น
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทมี่ กี ฎหมายรองรับสิทธิการตาย
มาตั้งแต่ปี 2530 ท�ำให้ผู้ป่วยอาการหนักมักเดินทาง
ไปใช้บริการจากองค์กรที่ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสงค์
จะตายอยู่เป็นประจ�ำ
หรือมลรัฐโอเรกอน ประเทศสหรัฐฯ เมือ่ ปี 2545
มีการออกกฎหมายอนุญาตให้แพทย์สั่งจ่ายยาช่วยให้
ถึงแก่ความตายแก่ผู้ป่วยวาระสุดท้ายและประสงค์จะ
ตาย ซึง่ ศาลฎีกาสหรัฐฯ พิพากษายอมรับว่า รัฐบัญญัติ
เรือ่ งการตายอย่างมีศกั ดิศ์ รี (Death with Dignity Act)
นั้นเป็นสิ่งที่แพทย์ท�ำได้2
สมาคมแพทย์ โลก (The World Medical
Association) เสนอว่า การช่วยให้ผปู้ ว่ ยตายอย่างสงบ
(euthanasia) มีข้อพึงพิจารณา 3 ประการ คือ ผู้ป่วย
อยู่ ในภาวะเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัส เป็นสิทธิ
ส่วนบุคคลของผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งการยุตชิ วี ติ และผูป้ ว่ ยไม่ควร
ถูกบังคับให้ยืดชีวิตออกไปในสภาพที่ช่วยตนเองไม่ ได้
และไร้การรับรูท้ างสมอง ทัง้ นี้ การช่วยจากแพทย์ทำ� ได้
2 รู ป แบบคื อ การช่ ว ยให้ ผู ้ ป ่ ว ยที่ สิ้ น หวั ง ได้ ต าย
อย่างสงบ (Active Euthanasia) กับการปล่อยให้ผปู้ ว่ ย
ตายไปเองอย่างสงบ (Passive Euthanasia)3
แต่สำ� หรับ สิทธิในการปฏิเสธการรักษา (Right
to Refuse Medical Treatment) นัน้ หมายถึงบุคคล
มีสิทธิแสดงเจตจ�ำนงที่จะรักษาหรือปฏิเสธการรักษา
ในวาระสุดท้ายของชีวิต เนื่องจากเทคโนโลยีที่รุดหน้า
ในปัจจุบันสามารถยื้อความตายไว้ ได้ แต่บางครั้งต้อง
แลกด้วยพันธนาการจากเครื่องมือทางการแพทย์ และ
ค่าใช้จา่ ยมหาศาล ผูค้ นจ�ำนวนไม่นอ้ ยคิดว่านีม่ ิใช่รปู แบบ
การตายที่มีศักดิ์ศรีสมกับความเป็นมนุษย์ การปฏิเสธ
จึงถือเป็นสิทธิประการหนึ่งที่จะธ�ำรงความเป็นมนุษย์
ไว้ก่อนตาย4
ที่จริงแล้ว ในประเทศที่มีกฎหมายเกี่ยวกับการ
รักษาพยาบาลชัดเจน จะมีแบบฟอร์มการรักษาพยาบาล
ซึ่งผู้ป่วยต้องกรอก หนึ่งในนั้นคือ การแสดงเจตจ�ำนง
ไม่ยอมรับการรักษา หากตกอยู่ ในสภาพที่ป่วยจนหมด
หนทางเยียวยาแล้ว หรือที่เรียกกันว่า DNR (Do Not
Resuscitate) โดยหากผู้ป่วยมีค�ำสั่ง DNR ไว้ แพทย์

ต้องหยุดการกระท�ำที่จะเป็นการยื้อชีวิต เพราะต้อง
เคารพการตัดสินใจของผูป้ ว่ ยทีม่ ี ไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร
ล่วงหน้า ซึ่งก็คือ การท�ำพินัยกรรมก่อนตาย (Living
Will) ว่าขอใช้ “สิทธิการตาย” ตามที่กฎหมายรับรอง
ห้ามแพทย์ละเมิดสิทธินี้ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร5

มรณสติ ศาสนาพุทธยอมรับ
การเตรียมตัวตาย
ที่น่าสังเกตคือ ประเด็นเรื่อง ‘สิทธิ’ กลับไม่ ใช่
แกนหลักของการถกเถียงมากมายนักในสังคมไทย ทัง้ นี้
อาจเป็นเพราะ ‘สิทธิ’ เป็นแนวคิดของตะวันตก ผ่าน
การถกเถียงจนตกผลึกและยอมรับทั่วไปว่าเป็นสิทธิ
พืน้ ฐานประการหนึง่ ของมนุษย์ ประเทศไทยรับเอาแนวคิด
นี้ ม าผลั ก ดั น โดยกลุ ่ ม แพทย์ ที่ มี แ นวคิ ด ปฏิ รู ป ระบบ
สาธารณสุขและมีเครือข่ายผู้ป่วยคอยให้การสนับสนุน
ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ อี ก ประการอาจเป็ น อิ ท ธิ พ ลของ
ศาสนาพุทธที่มิได้มีมุมมองด้านลบต่อสิทธิการตาย เช่น
แนวคิดของศาสนาคริสต์หรืออิสลามที่ถือว่าชีวิตมนุษย์
เป็นของพระเจ้า ดังนั้น มนุษย์จึงไม่มีสิทธิท�ำลายชีวิต
ตนเอง ตรงกันข้าม ศาสนาพุทธกลับให้ความส�ำคัญ
ต่อการเตรียมตัวตายอย่างสงบ สอดคล้องกับค�ำสอน
เรื่ อ งมรณสติ ที่ พ ระไพศาล วิ ส าโล เจ้ า อาวาส
วัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ เคยกล่าวว่า
“เรื่องนี้ ในทางศาสนาไม่ถือว่าผิด เพราะคนที่
เขารู้ว่าจะต้องตายแล้ว ก็ ไม่อยากจะยื้อชีวิต อาจารย์
พุทธทาสท่านก็ปฏิเสธไม่ขอรักษา เพราะท่านก็อายุ
87 ปีแล้ว ท่านอยากมรณภาพอย่างเป็นธรรมชาติ
เรื่องแบบนี้ ในสมัยก่อนพอใครรู้ว่าตนเองจะต้องตาย
ก็ ไม่กินยา ไม่กินข้าว กินแต่น�้ำ มีแบบนี้เยอะ เพราะ
ไม่ ต ้ อ งการยื้ อ ถ้ า คิ ด ว่ า ไม่ ไ หวแล้ ว ท่ า นพุ ท ธทาส
เรียกว่า ‘ไม่หอบสังขารหนีความตาย’ และก็ ไม่ ใช่เป็น
การฆ่าตัวตาย แต่เป็นการปล่อยวางและตายอย่าง
เป็นธรรมชาติ”6
ผลการส�ำรวจของศูนย์ประชามติ สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง เมื่อปี 2545
ว่าด้วยเรื่องการุณยฆาตและสิทธิการตาย พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 45 เห็นด้วยกับการออกกฎหมายสิทธิ
การตายอย่างมีศักดิ์ศรี ร้อยละ 16.7 ไม่เห็นด้วย และ
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ร้อยละ 38 ไม่ทราบกฎหมายนี้ เมื่อแยกตามอาชีพ
พบว่ากลุ่มที่เห็นด้วยกับกฎหมายเป็นแพทย์ถึงร้อยละ
54.57
เหตุนี้ แกนแห่งการถกเถียงจึงอยูท่ ถี่ อ้ ยค�ำ จรรยา
บรรณทางการแพทย์ และข้อกฎหมาย

เป็นลายลักษณ์อกั ษรหรือใช้แบบฟอร์มตามกฎกระทรวง
ก็ ได้ โดยต้องมีเลขที่บัตรประชาชน ลายมือชื่อ ชื่อนามสกุ ล บุ ค คลใกล้ ชิ ด วั น เดื อ นปี ที่ ท� ำ หนั ง สื อ
และพยาน ซึง่ อาจเป็นบุคคลใกล้ชดิ ญาติ หรือพยาบาล
เนื้อหาในหนังสือระบุถึงวิธีที่ ไม่ต้องการให้ ใช้รักษาใน
วาระสุดท้าย และสามารถแสดงเจตนาขอกลับบ้าน
การแสดงเจตจ�ำนงที่จะปฏิเสธการรักษา เมื่อวาระสุดท้ายก�ำลังจะมาถึงได้8
ทว่า ประเด็นสิทธิปฏิเสธการรักษาเพื่อขอตาย
หลังจากยืดเยื้อมาหลายปี ในที่สุด ร่าง พ.ร.บ.
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ... ผ่านการเห็นชอบของสภา อย่างสงบ ไม่ ได้ลงเอยเรียบง่ายเช่นนี้
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2550
แพทยสภาไม่มั่นใจข้อกฎหมาย
โดยระบุเรื่องสิทธิการตายไว้ ในมาตรา 12 ว่า
ภายหลังการประกาศกฎกระทรวง แพทยสภา
“บุคคลมีสิทธิท�ำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์
จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตาย ซึ่งคัดค้านเรื่องนี้ตั้งแต่ปี 2545 นายแพทย์ชุมศักดิ์
ในวาระสุดท้ายของชีวติ ตน หรือเพือ่ ยุตกิ ารทรมานจาก พฤกษาพงษ์ เลขาธิการและโฆษกแพทยสภาในขณะนั้น
กล่าวว่า แพทยสภาไม่เห็นด้วยกับการที่ผู้ป่วยต้องการ
การเจ็บป่วยได้
ให้ยตุ กิ ารรักษา หากเป็นการเขียนพินยั กรรมล่วงหน้าว่า
การด� ำ เนิ น การตามหนั ง สื อ แสดงเจตนาตาม ไม่ต้องการให้ต่อเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องมือแพทย์
วรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีก่ ำ� หนด ต่างๆ ก็อาจท�ำได้ นายแพทย์ชุมศักดิ์ถึงกับให้ความเห็น
ในกฎกระทรวง
ว่า
เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ปฏิบัติ
“ผมว่าเรื่องนี้ประเด็นอยู่ที่เงิน ถ้าไม่มี ใครจ่าย
ตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้ว มิให้ถือว่าการ ค่ารักษาพยาบาลให้ ก็ ไม่มีแพทย์ที่ ไหนอยากเหนี่ยวรั้ง
กระท�ำนัน้ เป็นความผิดและให้พน้ จากความรับผิดทัง้ ปวง” ให้ผปู้ ว่ ยคาเครือ่ ง เพราะไม่รจู้ ะส่งบิลไปเก็บกับใคร แม้แต่
ต่อมาได้มปี ระกาศส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ ผูป้ ว่ ยทีม่ หี ลักประกันสุขภาพก็ตาม รัฐยอมจ่ายให้ผปู้ ว่ ย
แห่งชาติ เรือ่ ง แนวทางการปฏิบตั งิ านของสถานบริการ ระดับหนึ่งเท่านั้น การจะอยู่หรือจะตายของคน ต่อไป
สาธารณสุข ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุข และ จะเป็นสองมาตรฐานที่เงินเป็นตัวก�ำหนด”9
เจ้าหน้าที่ของสถานบริการสาธารณสุข ซึ่งออกตามกฎ
ค� ำ กล่ า วข้ า งต้ น ดู จ ะเป็ น การสนั บ สนุ น สิ ท ธิ
กระทรวงก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด�ำเนินการตาม การตายแบบมุมกลับ เพราะงานวิจัยในสหรัฐฯ พบว่า
หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข ค่ารักษาพยาบาลช่วง 6 เดือนสุดท้ายก่อนเสียชีวิตนั้น
ที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต มากกว่าค่ารักษาพยาบาลทีจ่ า่ ยมาทัง้ ชีวติ เสียอีก10 สิทธิ
หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย พ.ศ. 2553
ปฏิเสธการรักษาจึงดูจะสมเหตุสมผลส�ำหรับคนไข้ที่
ประกาศดังกล่าวเป็นการวางแนวทางปฏิบัติการ ไม่ต้องการเป็นภาระแก่คนที่อยู่หลัง
แสดงเจตจ�ำ นงปฏิเ สธการรั ก ษาของผู้ป่วย และให้
แพทยสภายั ง มี ค� ำ ถามต่ อ ว่ า กฎกระทรวงที่
บุคลากรสาธารณสุขท�ำตามความประสงค์ของผูป้ ว่ ยได้ ออกมาเกินขอบเขตอ�ำนาจที่ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
โดยไม่ต้องกังวลต่อผลทางกฎหมาย
มาตรา 12 บัญญัติ ไว้หรือไม่ และสามารถยกเว้ น
โดยผู ้ ที่ จ ะแสดงความประสงค์ ไ ม่ ต ้ อ งการ ความรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและประมวล
การรักษาในวาระสุดท้ายของชีวิตต้องมีอายุครบ 18 ปี กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้ทั้งหมดหรือไม่ ด้วยเกรง
มีสติสัมปชัญญะ ตัดสินใจด้วยตนเอง หากอายุต�่ำกว่า ว่ า จะท� ำ ให้ บุ ค ลากรทางการแพทย์ สุ ่ ม เสี่ ย งต่ อ
18 ปีต้องให้ผู้ปกครองตัดสินใจ การท�ำหนังสือจะเขียน การกระท� ำ ผิ ด กฎหมาย 11 แม้ ฝ ่ า ยผู ้ จั ด ท� ำ กฎหมาย
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จะชี้แจงว่า ข้อวิตกกังวลที่ว่านี้ ได้ผ่านการพูดคุยกับ
นักกฎหมายมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ตาม ก็ ไม่ ได้ท�ำให้ทาง
แพทยสภาสบายใจแต่อย่างใด
นายแพทย์ วิ สุท ธิ์ ลัจ ฉเสวี ผู้ ช ่ว ยเลขาธิการ
แพทยสภา ถึงกับประกาศว่า “กฎหมายฉบับนี้ ไม่มสี ภาพ
บังคับ จึงไม่จำ� เป็นต้องปฏิบตั ติ าม หรือไม่กต็ อ้ งมีหน่วย
งานกลางทีร่ บั ผิดชอบคือ สช. (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ) ทีต่ อ้ งเก็บรวบรวมหนังสือแสดงเจตนา
ด้วย”12
ความขัดแย้งทางความคิดมีทที า่ จะบานปลายเมือ่
แพทยสภาขูว่ า่ จะฟ้องศาลปกครอง โดยมีแนวร่วมอย่าง
สหพันธ์ผปู้ ฏิบตั งิ านด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่ง
ประเทศไทย (สผพท.) และสมาพันธ์แพทย์ โรงพยาบาล
ศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (สพศท.) เสนอให้มีการแก้ ไข
กฎกระทรวงใน 4 ประเด็น คือ
1. การก� ำ หนดวาระสุ ด ท้ า ยของชี วิ ต ตาม
กฎกระทรวงเขียนไว้ค่อนข้างกว้างและอาจมีปัญหา
ในทางปฏิ บั ติ แพทยสภาขอเป็ น ผู ้ ก� ำ หนดนิ ย าม
ค�ำว่า วาระสุดท้าย ให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของ
พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ โดยการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องและ
ราชวิทยาลัยต่างๆ มาหารือร่วมกัน
2. สถานที่ ในการท�ำหนังสือแสดงเจตนาฯ ซึ่ง
เดิมระบุให้ท�ำที่ ใดก็ ได้นั้น ควรก�ำหนดให้ท�ำในสถานที่
4 แห่ง คือ โรงพยาบาลที่คนไข้รักษาตัว ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ส�ำนักงานเขตหรือที่ว่าการ
อ�ำเภอ และส�ำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
3. ตามตัวอย่างหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์
จะรับบริการสาธารณสุข ระบุให้แพทย์กรุณาหยุดบริการ
ซึง่ ในทางปฏิบตั คิ งไม่มแี พทย์คนใดกล้าด�ำเนินการเพราะ
เท่ากับท�ำให้ผู้ป่วยตาย
4. ต้องตัดค�ำว่า ‘กรุณาหยุดบริการ’ ออกไป
นายแพทย์สมั พันธ์ คมฤทธิ์ เลขาธิการแพทยสภา
กล่าวว่า เมื่อแพทย์ได้ท�ำหัตถการใดแก่ผู้ป่วยแล้ว เช่น
การใส่เครื่องช่วยหายใจ แพทย์ ไม่สามารถด�ำเนินการ
ถอดเพื่อให้คนไข้ตายเร็วขึ้น เพราะแม้ ไม่ถอดคนไข้ก็จะ

เสียชีวติ อยูแ่ ล้ว การถอดเครือ่ งช่วยหายใจท�ำได้ 2 กรณี
เท่านั้น คือผู้ป่วยเสียชีวิต หรือผู้ป่วยอาการดีขึ้น
ทางแพทยสภายื น ยั น ว่ า จะด� ำ เนิ น การแก้ ไข
กฎกระทรวงและอาจรวมไปถึง พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
โดยจะน�ำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ต่อไป13

สิทธิการตายมีผลบังคับใช้แล้ว
แต่ความขัดแย้งนี้ยังไม่จบ
ปัจจุบนั สิทธิทจี่ ะปฏิเสธการรักษาของผูป้ ว่ ยระยะ
สุดท้ายมีผลบังคับใช้แล้ว แต่อนาคต ยังไม่มี ใครคาดเดา
ได้ว่าเนื้อหากฎหมายจะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่อย่างไร
ด้วยเหตุทเี่ บือ้ งหลังเรือ่ งนีม้ รี ากเหง้าจากความแตกต่าง
ของฐานคิดระหว่างแพทย์สองกลุม่ คือ แพทยสภาทีเ่ ป็น
หัวหอกในการคัดค้านสิทธิการขอตายอย่างสงบอย่าง
แข็งขัน น่าสังเกตว่า แพทยสภายุคปัจจุบันมีแนวโน้ม
มุ่งประโยชน์กลุ่มแพทย์เป็นส�ำคัญ และอาจเจือด้วย
การปกป้องผลประโยชน์ของแพทย์พาณิชย์ด้วย
ขณะที่ ก ลุ ่ ม แพทย์ ที่ ส นั บ สนุ น มาตรา 12 นี้
เป็นกลุ่มแพทย์ที่ร่วมผลักดัน พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
มาตั้งแต่ต้น และมีบรรทัดฐานการท�ำงานที่จะมุ่งแก้
ปัญหาสุขภาพของประชาชนอย่างเป็นระบบ โดยหลัก
อิงส�ำคัญ คือ เครือข่ายประชาชนเพื่อสิทธิด้านสุขภาพ
4 ภาค ที่ ตั้ ง ค� ำ ถามกั บ กลุ ่ ม แพทย์ ที่ คั ด ค้ า นว่ า
มีเบื้องหลังหรือไม่ และเรียกร้องให้กลุ่มแพทย์ที่ก�ำลัง
ขัดขวางคิดอย่างผู้มีวุฒิภาวะ โดยยืนยันว่า เครือข่ายฯ
จะเฝ้ า ติ ด ตามและท� ำ งานเพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
การใช้ สิ ท ธิ ต ามมาตรา 12 ด้ ว ยการสร้ า งความรู ้
ความเข้าใจของประชาชนอย่างกว้างขวางต่อไป14
แม้ความขัดแย้งยังไม่จบ แต่บทเรียนของเรื่องนี้
อยู่ที่ว่า ไม่มีสิ่งใดพรากศักดิ์ศรีของมนุษย์ ไปได้ ไม่ว่า
จะเป็นเทคโนโลยีทางการแพทย์ หรือกระทั่งความตาย
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งคมไทยเข้ า ใจว่ า รั ฐ ประหาร 19 กั น ยายน 2549 คื อ
จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งแห่งปัจจุบัน นั่นคือความจริง
เพียงส่วนเดียว หากเปรียบรัฐประหารเป็นต้นไม้พิษ ผลที่เกิด
จากต้นไม้ชนิดนีย้ อ่ มเป็นพิษ ถึงทีส่ ดุ แล้ว รัฐประหารอาจเป็น
เพี ย งผลไม้ พิ ษ ของต้ น ไม้ พิ ษ ที่ ใ หญ่ โ ตกว่ า มี ร ากเหง้ า ที่
แข็ ง กระด้ า ง ปั ก ลึ ก แน่ น หนาอยู ่ ใ ต้ ดิ น และแผ่ ป กคลุ ม
ทุกองคาพยพของสังคมไทยมาเนิ่นนาน และเพราะรากมันซุกซอน
อยู่ ใต้ดนิ จึงไม่มใี ครมองเห็น ต้นไม้ชนิดนี้ อาจเรียกด้วยถ้อยค�ำสัน้ ๆ
ได้ว่า “โครงสร้างสังคมอันอยุติธรรม”

“ปฏิรูปประเทศไทย”
ภารกิจถอนต้นไม้พิษ
ที่ยังไปไม่ถึงฝั่งฝัน
ความเหลื่อมล�้ำ
บนโครงสร้างอันบิดเบีย้ ว
ต้นไม้พิษที่แท้จริง
‘ปัญหาเชิงโครงสร้าง’ กลาย
เป็นค�ำติดหูคนไทยมากขึน้ เมือ่ มีความ
พยายามอธิบายต้นสายปลายเหตุ
ของปรากฏการณ์ความขัดแย้งทาง
การเมือง อันเป็นพื้นผิวของปัญหา
ที่แท้จริงทุกวันนี้
ภาพชาวบ้ า นที่ ได้ รั บ ผล
กระทบจากเขื่อนปากมูล-ราษี ไศล
ต้องหอบผ้าผ่อนมาชุมนุมหน้าท�ำเนียบ
ความเจ็บป่วยจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
หรื อ นิ ค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด
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อ�ำนาจครอบง�ำตลาดของบริษทั ขนาดใหญ่เพียงร้อยละ
10 แต่กวาดรายได้มากกว่าร้อยละ 89 ของจ�ำนวนบริษทั
จดทะเบียนทัง้ หมดในปี 25501 หรือกรณีอบุ ตั เิ หตุรถเก๋ง
ซีวิคชนกับรถตู้บนทางด่วน ที่สังคมต้องกดดันเพราะ
ไม่มั่นใจกระบวนการยุติธรรมว่า ตาชั่งจะโอนเอียงตาม
อ�ำนาจและความมั่งมีหรือไม่
เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยที่เปิดเปลือย
สังคมไทยว่า มีความผิดปกติบางประการทีท่ ำ� ให้โครงสร้าง
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อ�ำนาจ
กฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ฯลฯ กระจุกตัวและ
ขับเคลือ่ นเพือ่ คนจ�ำนวนน้อย เกิดสิง่ ทีค่ อยกัดกร่อนสังคม
ไทย นามว่า “ความเหลื่อมล�้ำ”

และสร้างความเป็นธรรมใน 5 มิติ คือ ความเป็นธรรม
ด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คม ด้ า นที่ ดิ น และทรั พ ยากร
ด้านโอกาส ด้านสิทธิ และด้านอ�ำนาจต่อรอง5
แม้ ก ลุ ่ ม คนเสื้ อ แดงจะไม่ ร ่ ว มสั ง ฆกรรมกั บ
คณะกรรมการทั้งสองชุด แต่ก็ต้องยอมรับว่าสามารถ
จุดกระแสสังคมให้ ใส่ ใจต่อการปฏิรปู อย่างจริงจัง ดึงดูด
หลายภาคส่วน ทัง้ ภาคธุรกิจ ราชการ เอ็นจี โอ ชาวบ้าน
สื่อมวลชน หรือกลุ่มที่ขับเคลื่อนในประเด็นต่างๆ เช่น
กลุม่ ผูห้ ญิง คนพิการ ป่าชุมชน ผูบ้ ริโภค และศิลปิน มา
ร่วมถกเถียง แลกเปลี่ยน วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหา
และค้นหาแนวทางแก้ ไข โดยชุดของนายอานันท์เปรียบ
เสมือนมันสมองที่คิดในเชิงยุทธศาสตร์ รวบรวมนักคิด
นักวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับประเทศไว้ ไม่น้อย อาทิ
เสกสรรค์ ประเสริฐกุล นิธิ เอียวศรีวงศ์ ม.ร.ว.อคิน
รพีพฒ
ั น์ เป็นต้น และมีสมัชชาปฏิรปู เป็นผูส้ ร้างกระบวนการ
มีสว่ นร่วม รวบรวมข้อมูล ความคิด ความเห็นจากสังคม

ความเหลื่อมล�้ำอาจแบ่งได้เป็น 4 ด้านคือ สิทธิ
โอกาส อ�ำนาจ และศักดิศ์ รี2 หมายความว่าคนส่วนใหญ่
ในสังคมไทยถูกกีดกันออกจาก 4 สิ่งนี้มานาน จวบจน
สายลมแห่งความเปลี่ยนแปลงรอบด้านพัดสู่สังคมไทย
ประชาชนเริ่มตระหนักในสิทธิและเสียงของตนมากขึ้น
การระดมความคิ ด เห็ น ผ่ า นเวที ส มั ช ชาปฏิ รู ป
จากรัฐธรรมนูญปี 2540 และประชาธิปไตยกินได้ทรี่ ฐั บาล ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนมีนาคม 2554 เห็นพ้องว่าจะลด
ความเหลื่ อ มล�้ ำ และสร้ า งความเป็ น ธรรม โดยให้
สมัย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร หยิบยื่นให้
ไม่ว่าระบบทักษิ โณมิกส์จะดี-เลวอย่างไร แต่ก็ คณะกรรมการปฏิรปู และสมัชชาปฏิรปู วิเคราะห์ขอ้ เสนอ
ท�ำให้พวกเขาได้มที อี่ ยูท่ ยี่ นื มีปากมีเสียง อย่างที่ ไม่เคย เชิงนโยบายและจัดสมัชชาปฏิรปู ทุกระดับอย่างต่อเนื6อ่ ง
เกิดขึน้ มาก่อนกับระบอบประชาธิปไตยทีว่ างแน่นงิ่ อยูบ่ น โดยด�ำเนินการเป็นอิสระจากรัฐบาล ใน 8 ประเด็น
พาน กระทัง่ รัฐประหารปี 2549 พรากมันไป แปรเปลีย่ น
เป็นความขัดแย้งทางการเมืองที่ทวีความรุนแรงขึ้น

ก่อเกิดคณะกรรมการปฏิรูป

1.
2.
3.
4.
5.
ผู้สูงอายุ
6.
7.
8.
สังคม

การจัดสรรที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
การคืนความเป็นธรรมกรณีทดี่ นิ และทรัพยากร
การปฏิรูประบบประกันสังคม
หลั ก ประกั น และการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาวะ

หลังเหตุการณ์จลาจลพฤษภาคม 2553 ความ
บอบช�้ำบีบสังคมไทยให้ต้องหาทางออก เมื่อรากเหง้า
สังคมที่คนไทยอยู่เป็นสุขร่วมกัน
ปัญหาแท้จริงคือโครงสร้างสังคมและความเหลื่อมล�้ำ
การกระจายอ�ำนาจ และ
นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในขณะนัน้ ได้จดุ
ศิลปวัฒนธรรมกับการสร้างสรรค์และเยียวยา
กระแสการปฏิรูปประเทศ พร้อมกับออกระเบียบส�ำนัก
นายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการปฏิรปู พ.ศ. 2553 ตามมาด้วย
การตั้งคณะกรรมการปฏิรูป (คปร.) มีนายอานันท์
ู ทีด่ นิ ” “รือ้ โครงสร้างอ�ำนาจรัฐ”
ปันยารชุน เป็นประธาน และคณะกรรมการสมัชชาปฏิรปู “ปฏิรป
มี น ายแพทย์ ป ระเวศ วะสี เป็ น ประธาน มุ ่ ง เน้ น ยาแรงที่ไร้ค�ำตอบจากรัฐบาล
การแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง และลดความเหลื่อมล�้ำ3
ผ่านไป 6 เดือนนับจาก คปร. เป็นรูปเป็นร่าง
4
ใน 5 ด้าน คือ รายได้ สิทธิ โอกาส อ�ำนาจ และศักดิศ์ รี วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 คปร. จึงจัดแถลงข่าวเรื่อง
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“การปฏิรปู การจัดการทีด่ นิ เพือ่ การเกษตร” เป็นข้อเสนอ
แรกต่อรัฐบาล เพราะเห็นว่าโครงสร้างเศรษฐกิจทุนนิยม
ก�ำลังแปลงที่ดินจากสิ่งที่เคยเป็นฐานชีวิตไปสู่สินค้า
น�ำไปสู่การครอบครองที่ดินเพื่อเก็งก�ำไรโดยมิ ได้ ใช้
ประโยชน์

ภาคประชาชนต่างๆ สื่อสารมวลชน รัฐบาล รวมถึง
พรรคการเมืองต่างๆ ทีอ่ ยากจะน�ำแนวคิดนี้ ไปจัดท�ำเป็น
นโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง”9

“เจตนารมณ์ของข้อเสนอนี้คือ การสื่อสารกับ
สาธารณะ ให้ประชาชนเกิดความตืน่ ตัว น�ำเรือ่ งนีม้ าเป็น
ข้อถกเถียงแลกเปลี่ยนกันเป็นวาระของสังคมและช่วย
ผลักดันให้เกิดขึ้น หลังจากนี้จะส่งหนังสือไปถึงองค์กร

ตัวอ�ำนาจในเมืองหลวง เช่น ความมั่งคั่ง อุตสาหกรรม
การคมนาคม โอกาสและอ�ำนาจที่ ได้รับ ที่ส�ำคัญคือ
การรวมอ� ำ นาจจั ด การสิ่ ง ต่ า งๆ ในการด� ำ เนิ น ชี วิ ต
โดยเฉพาะชาวรากหญ้ า จะผิ ด จะถู ก ก็ แ ล้ ว แต่

ต่อมาในวันที่ 18 เมษายน 2554 คปร. จัดแถลง
ข้อเสนอปฏิรปู ประเทศอีกครัง้ คราวนีพ้ งุ่ เป้าไปทีก่ ารรือ้
ข้อมูลจากเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย โครงสร้างอ�ำนาจรัฐรวมศูนย์และมุง่ กระจายอ�ำนาจแทน
มูลนิธิสถาบันที่ดินแห่งประเทศไทย ประเมินว่า คนไทย โดยมีข้อเสนอดังนี10้
ร้อยละ 90 ถือครองที่ดินไม่เกิน 1 ไร่ ส่วนคนกลุ่มน้อย
1. ยกเลิ ก การบริ ห ารราชการส่ ว นภู มิ ภ าค
เพียงร้อยละ 10 ถือครองที่ดินมากกว่าคนละ 100 ไร่ โอนอ�ำนาจบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่น เศรษฐกิจ
และสูงถึงร้อยละ 70 ของที่ดินที่มีการจับจองถูกทิ้งร้าง ท้องถิ่น และการเมืองท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครอง
โดยมิได้ ใช้ประโยชน์ แต่เพื่อเก็งก�ำไร7 คณะกรรมการ ส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ปฏิรูปได้เสนอ 5 แนวทางการปฏิรูปการจัดการที่ดิน
2. สร้ า งกระบวนการทางการเมื อ งที่ เ ปิ ด ให้
เพื่อการเกษตร ได้แก่
ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมกับ อปท. ในการบริหาร
1. จ�ำกัดเพดานการถือครองทีด่ นิ เพือ่ การเกษตร อย่างเป็นรูปธรรม
ไว้ ไม่เกิน 50 ไร่ต่อครัวเรือน เพื่อลดการกระจุกตัวของ
3. รัฐบาลกลางมีภาระหน้าที่รับผิดชอบกิจการ
การถือครองที่ดิน
ระดับชาติ แต่ ไม่มีอ�ำนาจตามกฎหมายที่จะแต่งตั้ง
2. จัดระบบข้อมูลการถือครองทีด่ นิ เพือ่ การเกษตร ถอดถอนผู้บริหาร อปท. หรือพนักงานในสังกัด อปท.
ทั้งประเทศเป็นข้อมูลสาธารณะ เพื่อใช้ ในการบริหาร
4. ต้ อ งปฏิ รู ป ระบบการคลั ง และการบริ ห าร
จัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์และเกิดความเป็นธรรม
บุคลากรของท้องถิ่น เพื่อให้ อปท. มีก�ำลังในการปฏิบัติ
3. จัดตั้งกองทุนธนาคารที่ดินเพื่อการเกษตร ภาระหน้าที่
ท�ำหน้าทีจ่ ดั ซือ้ ทีด่ นิ ที่ ไม่ ใช้ประโยชน์หรือทีม่ กี ารถือครอง
ไม่ ต ้ อ งแปลกใจ หากข้ อ เสนอที่ มุ ่ ง ถอนราก
ล้นเกินมาจัดสรรให้เกษตรกรที่ขาดแคลนที่ดินท�ำกิน
ถอนโคนโครงสร้างอันเหลื่อมล�้ำเช่นนี้จะถูกคัดค้านและ
4. ให้มกี ารจัดเก็บภาษีทดี่ นิ เกษตรกรรมในอัตรา ไม่ ได้รับการสานต่ออย่างจริงจังจากภาครัฐ
ก้าวหน้า เพื่อลดแรงจูงใจในการสะสมที่ดินไว้ โดยไม่ท�ำ
หลั ง การแถลงข้ อ เสนอครั้ ง ที่ 2 ไม่ ถึ ง เดื อ น
ประโยชน์
นายอานันท์ ในฐานะประธาน คปร. ก็ ได้ประกาศลาออก
5. ให้มกี ารก�ำหนดเขตการใช้ทดี่ นิ เพือ่ การเกษตร ยกชุด ภายหลังการประกาศยุบสภาของนายอภิสิทธิ์
อย่างชัดเจน โดยก�ำหนดให้ผู้ถือครองต้องเป็นผู้ท�ำ เมือ่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 โดยนายอานันท์ได้เน้นย�ำ้
การเกษตรด้วยตนเองเท่านั้น8
ความส�ำคัญถึงข้อเสนอของ คปร. 2 เรื่องนี้ว่า
มิตอ้ งสงสัยว่า ข้อเสนอของ คปร. ถือเป็นยาแรง
“หั ว ใจของปั ญ หาสั ง คมไทยที่ น�ำ ไปสู ่ ค วาม
แสลงใจแลนด์ลอร์ดทั้งหลาย การแถลงข้อเสนอจึง เหลือ่ มล�ำ้ คือโครงสร้างอ�ำนาจ สิง่ นีค้ อื ต้นเหตุ ราชการ
เป็นการโยนหินถามทางให้สังคมช่วยกันถกเถียงและ ที่ ไม่มคี วามยุตธิ รรมในอ�ำนาจ ไม่เปิดโอกาส ไม่เปิดพืน้ ที่
สร้างแรงกดดัน
ให้กับคนทั่วไป มันก็จะน�ำไปสู่ปัญหาต่างๆ การกระจุก
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แต่ความรู้สึกเป็นเบี้ยล่าง ความรู้สึกที่ว่าอนาคตไม่มี รัฐบาล แต่เขาเป็นส่วนหนึ่งและเป็นเจ้าเข้าเจ้าของรัฐนี้
นี่คือปัญหาที่ต้องแก้ ไขโดยด่วน ซึ่งทางคณะกรรมการ เช่นกัน”12
ต้องเร่งด�ำเนินการ 2 เรื่อง ทั้งที่เกษตรและโครงสร้าง
หลายฝ่ายเห็นพ้องว่าข้อเสนอของ คปร. จัดเป็น
อ�ำนาจ”11
ยาแรง ซึ่งอาจเป็นการเสนอเชิงยุทธศาสตร์ที่ต้องการ
คปร. ได้จดั ท�ำรายงานชิน้ สุดท้ายเพือ่ เสนอให้แก่ สร้างการแลกเปลี่ยนในสังคม และสร้างเงื่อนไขไว้สูง
ประชาชนและพรรคการเมืองน�ำไปสานต่อ นายอานันท์ เพือ่ เผชิญกับการประนีประนอมทางการเมือง ถึงกระนัน้
ทิง้ ท้ายเช่นเดียวกับเมือ่ ครัง้ เสนอเรือ่ งการปฏิรปู ทีด่ นิ ว่า สังคมกลับไม่มั่นใจว่า ข้อเสนอต่า งๆ จะได้ รั บ การ
การปฏิรปู ประเทศจะส�ำเร็จหรือไม่ ขึน้ อยูก่ บั สังคมทีต่ อ้ ง ตอบรับ ทัง้ ไม่แน่ ใจด้วยซ�ำ้ ไปว่าการปฏิรปู ประเทศจะได้
ร่วมกันขับเคลื่อนต่อไป ขณะที่สมัชชาปฏิรูปของนาย ผลจริงจังและต่อเนื่อง ผลส�ำรวจจากส�ำนักวิจัยเอแบค
แพทย์ประเวศยังคงท�ำงาน เพือ่ รวบรวมประเด็นปัญหา โพลล์ ทีท่ ำ� การส�ำรวจระหว่างวันที่ 1-12 มิถนุ ายน 2553
ข้อเสนอจากสังคมต่อไปตามระยะเวลา 3 ปี ตามระเบียบ ระบุว่า ผู้ตอบแบบสอบถามถึงร้อยละ 66 ไม่เชื่อมั่น
ว่าแผนปฏิรูปประเทศจะได้ผลจริงจังและต่อเนื่อง13
ส�ำนักนายกฯ ว่าด้วยการปฏิรูป

เมื่อสายลมเปลี่ยนทิศ
ก็ไร้ค�ำตอบจากสภา
อย่างไรก็ตาม ขณะที่ คปร. ยังท�ำหน้าที่ร่วมกับ
สมัชชาปฏิรูปนั้น ได้สร้ างความเคลื่อนไหวในหลาย
ภาคส่วนของสังคม มีการเสนอแนวทางการปฏิรูปหรือ
หนุนข้อเสนอของ คปร. จากหลายกลุ่ม เช่น เครือข่าย
องค์ ก รชุ ม ชนเพื่ อ การปฏิ รู ป เสนอให้ มี ก ารออกแบบ
คณะกรรมการปฏิรูประดับจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่
ระดับหมูบ่ า้ นถึงจังหวัด เครือข่ายภาคประชาชนได้เสนอ
วาระเร่งด่วน เช่น ยุติโครงการพัฒนาของรัฐหรือโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ่ของเอกชนที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชุมชน
ปัญหาหนี้สินเกษตรกรและหนี้นอกระบบ เป็นต้น

สันนิษฐานว่า ส่วนหนึ่งคงหนี ไม่พ้นสายลมทาง
การเมืองอันไม่แน่นอน ระหว่างที่ คปร. ยังท�ำหน้าที่
อยูน่ นั้ ทางมูลนิธสิ ถาบันศึกษาเพือ่ สังคมทีเ่ ป็นธรรม ได้
เสนอให้เพิม่ รัฐธรรมนูญ หมวด 16 ว่าด้วยคณะกรรมการ
ปฏิรูป เพื่อเป็นหลักประกันว่า แม้จะมีการเปลี่ยนแปลง
รัฐบาล คปร. ก็จะยังคงสานงานต่อเนื่อง ทว่า ข้อเสนอ
ดังกล่าวไม่ ได้รับการตอบรับจากสภาอีกเช่นเคย

อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม
2554 ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า ไม่มีพรรคการเมืองใดน�ำ
ข้อเสนอต่างๆ ของ คปร. ไปปรับเป็นนโยบาย แต่ละ
พรรคต่างมุง่ เน้นนโยบายประชานิยม เพือ่ ให้ ได้รบั เลือก
ตั้งเป็นหลัก และเมื่อพรรคเพื่อไทยเป็นแกนน�ำจัดตั้ง
รัฐบาล เรื่องการปฏิรูปประเทศไทยก็เงียบหายไปตาม
ทั้งนี้รวมไปถึงข้อติติงที่น่าสนใจจากนักวิชาการ วัฏจักรแห่งการเมือง
เช่น พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ ที่ ให้ความเห็นว่า
ถึงที่สุดแล้ว การปฏิรูปประเทศจะส�ำเร็จหรือไม่

คงมิ ใช่การฝากผีฝากไข้ ไว้กับการเมืองหรือใครคนใด
คนหนึ่ง แต่น่าจะเป็นดังที่นายอานันท์มักกล่าวย�้ำเสมอ
ว่า การปฏิรปู ประเทศควรเป็นเจตจ�ำนงร่วมกันทีท่ งั้ สังคม
ต้องช่วยกันผลักดัน หากเห็นว่าจ�ำเป็นที่จะต้องขุดราก
ประเด็นเรือ่ งการเกาะเกีย่ วจึงเป็นประเด็นทีส่ ำ� คัญ ถอนโคนต้นไม้พิษที่แท้จริงออกไปจากสังคมไทย
กว่าประเด็นการเป็นอิสระ เพราะเป็นเรื่องของการ
ตอบค� ำ ถามความเป็ น ตั ว แทนและความเป็ นเจ้ า ของ
ประเทศของคนที่ยืนอยู่ตรงข้ าม และถูกกระท�ำจาก
“ประเด็ น อยู ่ ที่ ว ่า คณะกรรมการชุ ด อานั น ท์ ประเวศนี้จะเกาะเกี่ยวกับประชาชนอย่างไร โดยเฉพาะ
ประชาชนที่เป็นคนเสื้อแดง หรือจะให้กล่าวเน้นก็คือ
กับคนที่ ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล
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วิ่งสู้ฟัด! สานฝัน

สู่ “ประชาคมอาเซียน”

อี

กเพียงสามปีนับจากนี้ ประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกัน ภายใต้
ชื่อว่า “ประชาคมอาเซียน” ท�ำนองเดียวกับ “สหภาพยุโรป” แต่ละประเทศสมาชิก
อาเซียนต่างต้องปรับตัวอย่างขนานใหญ่เพื่อก้าวเดินไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ สิบชาติ
หนึ่งอาเซียน ภายใต้ค�ำขวัญ ‘วิสัยทัศน์เดียว อัตลักษณ์เดียว ประชาคมเดียว’ (One
Vision, One Identity, One Community) องคาพยพทุกส่วนของไทยก�ำลังขยับ
ตามกระแสอย่างขนานใหญ่ ให้สมกับที่เป็นพี่ใหญ่ ไทยแลนด์

ท�ำไมอาเซียนต้องเป็นประชาคมเดียว
อาเซี ย นเป็ น การรวมตั ว ของประเทศในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออก
เฉียงใต้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 แต่ละประเทศสมาชิกหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ
จัดประชุมทุกปี รูปธรรมที่ส�ำคัญของอาเซียนกว่า 40 ปีที่ผ่านมาคือ
การพัฒนากลไกความร่วมมือในด้านต่างๆ ทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
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ความคิ ด ของอาเซี ย นที่ จ ะ
รวมตั ว กั น เป็ น หนึ่ ง ประชาคมนั้ น
เริม่ ปรากฏเป็นจริงเมือ่ มีการประกาศ
“วิสยั ทัศน์อาเซียน 2020” (ASEAN
Vision 2020) ในการประชุ ม ที่
ประเทศมาเลเซีย เมือ่ เดือนธันวาคม
2540 ต่อมาในเดือนตุลาคม 2546
ก็ มี ก ารลงนามในปฏิ ญ ญาว่ า ด้ ว ย
ความร่วมมืออาเซียน (หรือ Bali
Concord II) ในการประชุ ม ผู ้ น� ำ
อาเซียนทีบ่ าหลี ประเทศอินโดนีเซีย
เ พื่ อ จั ด ตั้ ง ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น
(ASEAN Community) ภายใน
ปี พ.ศ. 2563 และตกลงกั น ใน
การประชุมที่ฟิลิปปินส์เมื่อปี 2550
ว่าจะเร่งให้เกิดขึ้นภายในปี 2558
การรวมตัวที่ผ่านมา มิเพียง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเท่านั้น
ที่ ท� ำ ให้ อ าเซี ย นรวมตั ว เป็ น หนึ่ ง
ประชาคม การเผชิ ญ กั บ การ
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว และ
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ขนานใหญ่ของโลก ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคม ท�ำให้อาเซียนต้องรับมือกับความท้าทายและภาวะ
เสี่ยงภัยใหม่ที่มีลักษณะข้ามชาติและส่งผลกระทบทั่ว
ถึงกันมากขึน้ ทัง้ เรือ่ งโรคระบาด อาชญากรรมข้ามชาติ
ภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ ปัญหาสิง่ แวดล้อม ฯลฯ การเป็น
ประชาคมอาเซียนจึงเป็นรูปธรรมล่าสุดของการขยาย
ความร่วมมือระหว่างสิบชาติสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยประชากรรวมกว่า 590 ล้านคน

การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค เพื่อลดช่องว่าง
การพัฒนาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก และ
บูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียนให้เชือ่ มโยงกับเศรษฐกิจ
โลก
ทั้งนี้ ได้มีการจัดท�ำกรอบความตกลงว่าด้วยการ
รวมกลุ่มสินค้าและบริการใน 11 สาขาน�ำร่อง ส�ำหรับ
การเปิดเสรีการค้า บริการ การลงทุน การอํานวยความ
สะดวกด้านการค้าและการลงทุน และความร่วมมือ
ด้านอืน่ ๆ โดยแต่ละรัฐสมาชิกต้องร่วมรับผิดชอบประสาน
สามเสาหลักแห่งประชาคมอาเซียน
งานจัดท�ำ Roadmap ในแต่ละสาขา กล่าวคือ ไทย:
ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยความร่วมมือส�ำคัญ การท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ พม่า: สินค้า
3 ด้านที่เรียกกันว่า 3 เสาหลัก1 นั่นคือ
เกษตรและประมง อินโดนีเซีย: ยานยนต์แ ละผลิตภัณฑ์ไม้
หนึง่ ประชาคมการเมือง-ความมัน่ คงอาเซียน (ASEAN มาเลเซี ย : ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย างและสิ่ ง ทอ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ :
อิเล็กทรอนิกส์ สิงคโปร์: เทคโนโลยีสารสนเทศและ
Political-Security Community – APSC)
บริการด้านสุขภาพ
การสร้างประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน2 มีเป้าหมายส�ำคัญอยู่ที่การสร้างเสถียรภาพ สาม ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN
ทางการเมืองของรัฐสมาชิกให้มีความมั่นคง อยู่ร่วมกัน Socio-Cultural Community – ASCC)
อย่างสันติภายใต้หลักประชาธิป ไตย สิทธิมนุษยชน
แผนปฏิบัติการประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
แก้ ไขข้อพิพาทภายในภูมิภาคอย่างสันติวิธี ส่งเสริม อาเซียน4 ระบุแนวทางไว้ดังนี้ คือ การสร้างสังคม
หลักนิติธรรมและธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ยังพัฒนา เอื้ออาทรด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิต ลดปั ญ หา
ความร่วมมือเพื่อต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น ความยากจน สร้างความเสมอภาคเท่าเทียม และพัฒนา
อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย ยาเสพติด การ ทรัพยากรมนุษย์ ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษา พัฒนา
ค้ามนุษย์ รวมทั้งการรับมือภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ ระบบสาธารณสุข สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
และสร้างบทบาทของอาเซียนในความร่วมมือระดับต่างๆ สถาบั น เพื่ อ แก้ ไขผลกระทบทางสั ง คมที่ เ กิ ด จาก
ทั้งภายในภูมิภาค ทวีป ระดับโลก และองค์กรระหว่าง การรวมตัวทางเศรษฐกิจ ให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
ประเทศต่างๆ อีกด้วย
อย่างยั่งยืน รวมทั้งการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ
สอง ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN ด้านสิ่งแวดล้อมที่เผชิญร่วมกัน เช่น มลพิษ หมอกควัน
สิ่งแวดล้อมชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ และ
Economic Community – AEC)
การส่งเสริมความยัง่ ยืนของดิน น�ำ้ ป่าไม้ แร่ธาตุ เป็นต้น
สาระส�ำคัญของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังสร้างเสริมอัตลักษณ์อาเซียน (ASEAN
อาเซียน3 คือ การส่งเสริมให้อาเซียนเป็นทั้งตลาดและ Identity) ผ่านความร่วมมือหลากหลายสาขา เช่น การ
ฐานการผลิตเดียวที่สามารถเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิต ศึกษา การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม สร้างปฏิสัมพันธ์
การลงทุน แรงงาน สินค้า และบริการได้อย่างเสรี โดย ระหว่างประชาชนของทุกชาติสมาชิก เพื่อให้เห็นความ
ไม่มีข้อจ�ำกัดทางการค้า ไม่ว่าจะเป็นก�ำแพงภาษีหรือ เชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของประเทศใน
ระบบโควต้า อันจะท�ำให้อาเซียนมีศกั ยภาพในการแข่งขัน ภูมิภาค
ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ผ่านนโยบายต่างๆ เช่น นโยบาย
การแข่งขัน การคุ้มครองผู้บริ โภค สิทธิ ในทรัพย์สิน จากพิมพ์เขียวสู่การปฏิบัติ
ทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นโยบายภาษี และ
ด้วยวิสัยทัศน์และเจตนาข้างต้น โครงการความ
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ทัง้ ด้านการเงิน การขนส่ง ร่วมมือและกิจกรรมต่างๆ หลากหลายจึงเกิดขึ้นภายใต้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และพลังงาน นอกจากนี้ ยังเน้น
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การเตรียมความพร้อมเพือ่ มุง่ หน้าไปสูก่ ารสร้างประชาคม
อาเซียน หลายภาคส่วนต้องปรับตัวขนานใหญ่ ภาคธุรกิจ
ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับการเข้าสู่ตลาดอาเซียนที่อาจ
เป็นได้ทั้งโอกาสและความท้าทายครั้งใหญ่ เนื่องจาก
แม้วัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต แรงงาน และเงินทุน
จะเคลื่อนย้ายขยายตัวเพิ่มขึ้น แต่การแข่งขันก็สูงขึ้น
ตามมาด้วยเช่นกัน
ภาครัฐได้เดินหน้าเตรียมพร้อมผ่านหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยอาศัยแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยง
ระหว่างกันในอาเซียนเป็นฐาน ซึง่ ก�ำหนดความเชือ่ มโยง
ใน 3 ลักษณะ คือ โครงสร้างพืน้ ฐานด้านเทคโนโลยีการ
สื่อสารและพลังงาน กลไกทางกฎหมายและข้อตกลง
ร่วม และความเชือ่ มโยงระหว่างประชาชนกับประชาชน
เพื่อผสานความเข้าใจ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน และ
การเคลื่อนย้ายของคนภายในอาเซียน ทั้งทางสังคม
วัฒนธรรม กีฬา และการศึกษา5
การเปลี่ยนแปลงในไทยจากพิมพ์เขียวด้านต่างๆ
เหล่ า นี้ ป รากฏแล้ ว ในหลายภาคส่ ว น โดยเฉพาะ
ภาคเศรษฐกิจการค้าทีท่ ยอยปรับตัวไปก่อนแล้วล่วงหน้า
ไม่ ว ่ า จะเป็ น การขยายธุ ร กิ จ ไปลงทุ น ข้ า มพรมแดน
การใช้ประโยชน์จากมาตรการทางภาษี การพิจารณา
ปรั บ อั ต ราภาษี ใ ห้ เ ท่ า เที ย มกั บ อาเซี ย น การพั ฒ นา
บุคลากร การก�ำหนดมาตรฐานแรงงาน เพื่อรองรับ
การเป็ น ตลาดและฐานการผลิ ต เดี ย วของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ฯลฯ
จะเห็นว่าภาคเศรษฐกิจนัน้ ได้รบั อานิสงส์มากจาก
การรวมตัวเป็นประชาคมเดียว โดยมูลค่าการค้ารวมของ
อาเซียนปี 2553 (62.7 ล้านล้านบาท) เพิม่ ขึน้ อย่างก้าว
กระโดดจากปีก่อนหน้า (46.2 ล้านล้านบาท) ตัวเลข
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศก็ขยายตัวเพิม่ ขึน้ จาก
1.13 ล้านล้านบาทในปี 2552 เป็น 2.25 ล้านล้านบาท
ในปี 25536 ในระดับพื้นที่เองก็พบว่าเศรษฐกิจการค้า
ในจังหวัดชายแดนของไทยมีการขยายตัวเพิ่มสูงและ
จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนเต็มรูปแบบ
อย่ า งไรก็ ดี แม้ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น
ดูจะเป็นฝันที่ ใกล้ความจริงที่สุดในบรรดา 3 เสาหลัก
ของประชาคมอาเซียนก็ตาม แต่การช่วงชิงความได้เปรียบ
จากการเป็นหนึ่งตลาดหนึ่งฐานการผลิตนี้ก็เป็นได้ทั้ง

โอกาสและความเสี่ยงของภาคธุรกิจในแต่ละประเทศ
หากเกิดการไหลเวียนเสรีทั้งด้านการค้า บริการ การ
ลงทุน เงินทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงานมีทักษะ
8 สาขา ซึ่งอาจน�ำไปสู่ภาวะขาดแคลนแรงงานในสาขา
ที่จ�ำเป็นได้ โดยเฉพาะแพทย์ซึ่งมีต้นทุนในการผลิต
ต่อหัวสูง และมี โอกาสที่จะไหลออกไปสู่ภาคเอกชนและ
ต่างประเทศสูงเช่นกัน ถึงแม้จะมีการลงนามยอมรับ
ข้อตกลงการยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition
Arrangements) ในคุณสมบัตขิ องนักวิชาชีพ 7 สาขาแรก
ให้มอี งค์กรก�ำกับดูแลการขออนุญาตทัง้ ในประเทศต้นทาง
และปลายทาง แต่การเข้าเมืองและท�ำงานยังได้กำ� หนด
ให้ เ ป็ น ไปตามกฎระเบี ย บของแต่ ล ะประเทศสมาชิ ก
และก�ำหนดประสบการณ์ขนั้ ต�ำ่ ทีต่ อ้ งประกอบวิชาชีพใน
ประเทศต้นก�ำเนิดอีกระยะหนึ่งด้วย เช่น วิศวกร ต้องมี
ประสบการณ์ทำ� งาน 7 ปี มีผลงานโดดเด่น 2 ปี สถาปนิก
มีประสบการณ์ท�ำงาน 10 ปี ท�ำงานต่อเนื่อง 5 ปี
มีผลงานโดดเด่น 2 ปี นักวิชาชีพสุขภาพ คือ แพทย์
ทันตแพทย์ และพยาบาลนัน้ ต้องมีประสบการณ์ทำ� งาน
3-5 ปี เป็นต้น
ขณะที่การเปลี่ยนแปลงนี้ ยังรวมถึงการก�ำหนด
มาตรการด้านการเงินการคลังใหม่ เช่น การเปิดเสรี
ทางการเงิน สกุลเงินร่วม การเข้าถึงอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น
การถ่ายโอนก�ำไร มาตรฐานฝีมอื แรงงานอาเซียน กลไก
การตัดสินข้อพิพาททีจ่ ะไม่กระทบต่อเศรษฐกิจและความ
สัมพันธ์ระหว่างรัฐสมาชิก โครงสร้างและสิทธิประโยชน์
ทางภาษี ปรับลดภาษีนิติบุคคล ลดมาตรการส่งเสริม
การลงทุนทีม่ ากเกินไป ซึง่ จะผลักให้ ไทยต้องหันไปพึง่ พา
ภาษีฐานการบริโภคมากขึ้น นั่นคือ เพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีสรรพสามิต และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง7

การศึกษา: รากฐานส�ำคัญของ
การก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน
การเตรียมประชาชนอาเซียนให้พร้อมกับการเป็น
ประชาคมเดียวกัน ดูจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษใน
วงวิชาการศึกษา ผ่านโครงการความร่วมมือ 4 ลักษณะ
คือ (1) การส่งเสริมความตระหนักรับรู้เกี่ยวกับอาเซียน
ในหมู่พลเมืองโดยเฉพาะเยาวชน ผ่านการเผยแพร่
ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียน (2) การเสริม
สร้างอัตลักษณ์อาเซียนผ่านการศึกษา (3) การสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ ในสาขาการศึกษา และ (4) การสร้าง
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เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี 2538
ปัจจุบนั มีสมาชิกจาก 22 มหาวิทยาลัย8 โดยมีจฬุ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่ายนี้
ด้วย
วงวิชาการศึกษาของไทยก�ำหนดแนวทางขับเคลือ่ น
สู่ประชาคมอาเซียนไว้อย่างไม่ลังเลเช่นกัน ได้แก่ การ
พัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ให้มีทักษะที่เหมาะสม โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ภาษา
เพื่อนบ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างมาตรฐาน
ด้านการศึกษาเทียบเท่านานาชาติ โดยการจัดท�ำกรอบ
มาตรฐานการศึกษาของไทย หรือ TQF (Thailand
Qualification Framework) ในสายอาชีวศึกษาเรียกว่า
TVQ (Thailand Vocational Qualification)9 นอกจากนี้
ยังก�ำหนดให้มีระบบการจัดทดสอบอาชีวศึกษาระดับ
ชาติ หรือ V-NET (Vocational National Education
Test) มาใช้ ในสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา เพือ่ ชีว้ ดั ผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการเรียน
การสอนของนักเรียนอาชีวะให้สามารถแข่งขันในตลาด
แรงงานของประชาคมอาเซียน
นอกจากนีแ้ ล้ว ยังมีความเห็นต่างในเรือ่ งก�ำหนด
เปิด-ปิดภาคเรียนของระดับอุดมศึกษา กล่าวคือ ขณะที่
ทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เห็นว่าควร
ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาเปิด-ปิดภาคเรียนให้ตรงกับสากล
คือภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียนกันยายน-ธันวาคม และภาค
เรียนที่ 2 เดือนมกราคม-พฤษภาคม ซึ่งก�ำหนดปรับ
เลือ่ นปฏิทนิ การศึกษาใหม่ตงั้ แต่ปี 2556 ส�ำหรับหลักสูตร
นานาชาติ และปี 2557 ส�ำหรับทุกหลักสูตรของ 27
มหาวิทยาลัย10
แต่ก็มีเสียงแย้งว่า การเปิดปิดภาคเรียนเป็นการ
ยึดตามหลักภูมิศาสตร์ ฤดูกาล วิถีชีวิต วัฒนธรรมของ
ไทย ไม่ ใช่สาระส�ำคัญในการเตรียมความพร้อมบัณฑิต
หรือบุคลากรแต่อย่างใด และต้องสัมพันธ์กับระบบ
การศึกษาทุกระดับ ไม่ ใช่เพียงระดับอุดมศึกษาเท่านั้น11
อีกทัง้ มีเพียงมาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนามเท่านัน้
ที่เปิดเทอมในเดือนกันยายน ขณะที่สิงคโปร์และบรูไน
เปิดเทอมเดือนสิงหาคม ส่วนกัมพูชาเปิดเทอมในเดือน
ตุลาคม12

ส�ำหรับประเด็นเรือ่ งภาษาที่ ใช้สอื่ สารในประชาคม
อาเซียน ที่จริงนอกจากจะใช้ภาษาอังกฤษแล้ว สัดส่วน
ของประชากรในอาเซียนทีพ่ ดู ภาษามลายูนนั้ มีอยูป่ ระมาณ
ครึ่งหนึ่ง หรือ 300 ล้านคนทีเดียว13 จากผลการวิจัย
ของโครงการศึกษาเพือ่ เตรียมความพร้อมด้านการผลิต
และพัฒนาก�ำลังคน เพือ่ รองรับการเคลือ่ นย้ายแรงงาน
เสรี ภ ายใต้ ก รอบประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ของ
ทีดีอาร์ไอ พบว่า ขีดความสามารถด้านการศึกษาของ
ไทยอยู่อันดับ 6 เป็นรองทั้งสิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน
อินโดนีเซีย และเวียดนาม ขณะที่ทักษะภาษาอังกฤษ
ของคนไทยอยูอ่ นั ดับที่ 43 ของเอเชีย ต�ำ่ กว่าทัง้ สิงคโปร์
(อันดับ 6) ฟิลิปปินส์ (อันดับ16) มาเลเซีย (อันดับ 23)
และอินโดนีเซีย (อันดับ 42)14
กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีนโยบายให้ปกี ารศึกษา
2555 เป็นปีแห่งการเริม่ ต้นพูดภาษาอังกฤษ เพือ่ รองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษากลางสื่ อ สารภายในอาเซี ย น โดยก� ำ หนดให้
สถานศึกษาทัว่ ประเทศสือ่ สารด้วยภาษาอังกฤษสัปดาห์
ละ 1 วัน15

ข้อท้าทายประชาคมอาเซียน:
ท�ำอย่างไรเพื่อไปให้ถึงฝั่งฝัน
1. ค� ำ ถามส� ำ คั ญ ก็ คื อ การรวมตั ว เป็ น หนึ่ ง
ประชาคม โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และหวังว่า
จะเป็นผูท้ ี่ ได้รบั ประโยชน์มากทีส่ ดุ รวมทัง้ ความมุง่ หมาย
ทีต่ อ้ งการแก้ ไขปัญหาความยากจน บรรเทาความเหลือ่ ม
ล�้ำทางสังคม และลดช่องว่างเศรษฐกิจภายในภูมิภาค
นั้น จะเกิดขึ้นจริงได้ดังหวังหรือไม่
2. สถานะและบทบาทของอาเซียนในการจัดการ
กับข้อพิพาทระหว่างรัฐ กรณีของสหภาพยุโรปนัน้ แต่ละ
ประเทศต้องสละอ�ำนาจอธิป ไตยบางส่วนด้วยการตั้ง
องค์กรกลางขึน้ มาก�ำหนดนโยบาย แต่อาเซียนห้ามสมาชิก
ก้าวก่ายแทรกแซงกิจการภายในระหว่างกัน ยิง่ ไปกว่านัน้
หลายประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นมี ร ะบบการเมื อ ง
การปกครองที่ ไม่เป็นประชาธิปไตย และไม่ ให้ความส�ำคัญ
กับประเด็นสิทธิมนุษยชน ดังนั้น บทบาทของอาเซียน
ในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติภายใน
ภูมิภาคจึงเป็นเรื่องที่ ไร้ทางออกอย่างยิ่ง
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ตารางแสดงล�ำดับความเคลื่อนไหวที่ส�ำคัญของการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ปี พ.ศ.
สถานที่/ประเทศเจ้าภาพ
ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องการประชาคมอาเซียน
ธันวาคม 2540 กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ประกาศ “วิสัยทัศน์อาเซียน 2020” (ASEAN Vision 2020)
ตุลาคม 2546 บาหลี อินโดนีเซีย
ลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน (Declaration of ASEAN
Concord II หรือ Bali Concord II) ตกลงร่วมกันว่าจะให้เกิดประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community) ภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)
พฤศจิกายน
เวียงจันทน์ ลาว
ประกาศแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ (Vientiane Action Programme) สนับสนุน
2547
การจัดท�ำกฎบัตรอาเซียน รองรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียนในปี 2020
ธันวาคม 2548 บาหลี อินโดนีเซีย
ประกาศหลักการส�ำคัญในการจัดท�ำกฎบัตรอาเซียน และให้ “คณะผู้ทรงคุณวุฒิ”
(Eminent Persons Group) จากแต่ละประเทศสมาชิก จัดท�ำข้อเสนอแนะ
เบื้องต้นของกฎบัตรอาเซียน
มกราคม 2550 เซบู ฟิลิปปินส์
ตกลงว่าจะเร่งรัดให้เกิดประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558
พฤศจิกายน
สิงคโปร์
ลงนามในกฎบัตรอาเซียน
2550
15 ธันวาคม
จาการ์ตา อินโดนีเซีย
บังคับใช้กฎบัตรอาเซียนอย่างเป็นทางการ
2551
กุมภาพันธ์ 2552 ชะอ�ำ-หัวหิน ไทย
รับรองปฏิญญาชะอ�ำ-หัวหิน ว่าด้วยการจัดตั้งแผนงานส�ำหรับการจัดตั้ง
ประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลัก

3. แม้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นเสาหลัก
ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด และดู เ หมื อ นจะมี ก ารขยั บ ปรั บ ตั ว ไป
ล่วงหน้าแล้วพอสมควร แต่กย็ งั มีเสียงทักท้วงถึงรูปแบบ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างก้าวกระโดด มุ่ง
หน้าสูก่ ารเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวโดยไม่ศกึ ษา
บทเรียนจากสหภาพยุโรปที่ก�ำลังประสบปัญหาขณะนี้
ปัญหาท้าทายอาเซียนก็คือ การมองให้ทะลุและเท่าทัน
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ที่ตั้งเป้าสูงยิ่งไว้ เช่น
ทางออกของการข้ามขั้นตอนสหภาพศุลกากร ที่ต้อง
ตกลงภาษีจากภายนอกกลุม่ ซึง่ อาจส่งผลเสียต่ออาเซียน
โดยรวม
4. การเปิดเสรีขา้ งต้นยังจะน�ำมาซึง่ อาชญากรรม
ข้ามชาติ ทีแ่ ม้จะมีการขึน้ บัญชีภยั คุกคามของภูมิภาค 6
ประเภท คือ ปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์ ปัญหา
แรงงานสตรีและเด็กข้ามชาติ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี และปัญหาการก่อการร้าย16
ซึ่ ง มี ก ารประสานงานเตรี ย มความพร้ อ มระหว่ า ง
หน่วยงานด้านความปลอดภัยของภูมิภาค แต่ค�ำถาม
ส�ำคัญก็ยังพุ่งตรงไปที่ศักยภาพและความพร้อมของ
หน่วยงานรับผิดชอบในการรับมือกับปัญหาอาชญากรรม

ข้ามชาติเหล่านั้นที่คงจะเพิ่มความซับซ้อนและยากแก่
การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น
5. การรวมตัวเป็นหนึง่ ประชาคมอาเซียนยังต้อง
เผชิญกับประเด็นอ่อนไหวทางสังคม วัฒนธรรม และ
การเมืองในหลายแง่มมุ ด้วยกัน เช่น อคติระหว่างวัฒนธรรม
ที่มองว่าชาติตนดีกว่า ยิ่งใหญ่กว่าชาติอื่นๆ ซึ่งยังคง
ถ่ายทอดผ่านระบบการศึกษาและการหล่อหลอมทาง
สังคม
ว่าไปแล้ว ประชาคมอาเซียนดูจะเป็นเมืองสวยงาม
อยู่ ในความฝันอันเลือนลาง ที่ชัดเจนเสมอมาก็คือ การ
เร่งพัฒนาภาคเศรษฐกิจที่ทุกวันนี้ตลาดภายในประเทศ
ไม่เพียงพอ ต้องขยายไปสู่ภูมิภาคและระดับโลก ด้วย
ความหวังซ่อนเร้นว่าจะช่วยท�ำให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิต
และความเป็นอยู่ดีขึ้น
เสียงประโคมโห่รอ้ งให้เตรียมปรับตัวสูป่ ระชาคม
อาเซียนในอีกสามปีข้างหน้านี้ดังกระหึ่มขึ้นเรื่อยๆ กลบ
เสียงทักท้วงถึงความพร้อม หรือแม้กระทั่งการทบทวน
แนวทางพัฒนาหรือปรัชญาเศรษฐกิจที่จะกระทบชีวิต
ผู้คนอีกไม่น้อยให้เบาลงจนไม่ ได้ยิน
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ก

ารสู้รบในพื้นที่ชายแดนระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาเมื่อต้นปี 2554 จนน�ำมาสู่
ความสู ญ เสี ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของทหารและพลเรื อ นของทั้ ง สองฝ่ า ยเป็ น
จ�ำนวนมาก นับเป็นความขัดแย้งรุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปีของทั้งสองประเทศ ตั้งแต่
ศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศ (หรือรูจ้ กั กันทัว่ ไปว่า ‘ศาลโลก’) ตัดสินคดีปราสาทพระวิหาร
เมื่อ พ.ศ. 2505 กัมพูชาได้น�ำความขัดแย้งในครั้งนี้เข้าสู่การพิจารณาของคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กลุ่มอาเซียน และที่สุดได้ขอให้ศาลโลกตีความขอบเขตและ
ความหมายของค�ำพิพากษาปี 2505 ว่า รวมถึงพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร อันเป็นต้นตอ
ของเหตุพิพาทด้วยหรือไม่

สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา : การสู้รบสงบลง
แต่ปัญหายังไม่จบสิ้น
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ความขั ด แย้ ง เหนื อ ดิ น แดนบริ เ วณปราสาท
พระวิหารระหว่างไทยและกัมพูชา ซึ่งปะทุมาตั้งแต่ปี
2551 ได้ด�ำเนินมาถึงจุดแตกหักจนน�ำไปสู่การปะทะกัน
ทางทหารในวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2554 ในพื้นที่พิพาท
บริเวณใกล้ๆ กับปราสาทพระวิหารและภูมะเขือ และ
อีกครัง้ หนึง่ ในระหว่างวันที่ 22 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม
2554 บริเวณปราสาทตาเมือน ในเขตชายแดนใกล้จงั หวัด
สุรินทร์
การปะทะกัน 2 ครั้งในรอบ 3 เดือนของปีนั้น
ยังผลให้ทหารไทย 9 นาย และพลเรือน 2 คนเสียชีวิต
ประชาชนในเขต อ.กั น ทรลั ก ษ์ จ.ศรี ส ะเกษ และ
อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ หลายหมื่นคนต้องอพยพโยก
ย้ า ยออกจากหมู ่ บ ้ า นเพื่ อ หนี ภั ย สงคราม 1 ขณะที่
ฝ่ายกัมพูชาก็ประสบความสูญเสียไม่น้อยเช่นกัน นายก
รั ฐ มนตรี ฮุ น เซน ของกั ม พู ช า กล่ า วว่ า นั บ แต่
มีความขัดแย้งกันตั้งแต่ปี 2551 ชาวกัมพูชาทั้งทหาร
และพลเรือนเสียชีวติ ไปทัง้ หมด 24 คน2 แม้ตวั เลขความ
สูญเสียที่อ้างแต่ละครั้งของแต่ละฝ่ายจะไม่สู้ตรงกันนัก
แต่รวมความได้วา่ มีชวี ติ ทีต่ อ้ งเสียไปเพราะเหตุแห่งความ
ขัดแย้งของสองประเทศนี้ ไม่น้อยเลยทีเดียว

ความขัดแย้งที่เกิดจาก
การเมืองเนื้อในของไทยเอง

เพราะท�ำให้นายนพดล ปัทมะ หลุดจากต�ำแหน่งรัฐมนตรี
ต่างประเทศได้ แต่ผลข้างเคียงคือ ไทยและกัมพูชา
ต้องขัดแย้งกันไปด้วย ทั้งยังรุนแรงและยืดเยื้อยาวนาน
เกินกว่าจะควบคุมได้
ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศตัดสินในปี 2505
ว่า “ปราสาทพระวิหารตัง้ อยู่ ในอาณาเขตภายใต้อำ� นาจ
อธิปไตยของกัมพูชา”3 คณะรัฐมนตรีของไทยในปี 2505
ได้ปฏิบตั ติ ามค�ำพิพากษาศาลโลกโดยการล้อมรัว้ สีเ่ หลีย่ ม
ผืนผ้ารอบตัวปราสาทคิดเป็นพื้นที่ ¼ ตารางกิโลเมตร
ให้ กั ม พู ช าไปและถื อ ว่ า ส่ ว นที่ เ หลื อ นั้ น เป็ น ของไทย 4
แม้กัมพูชาจะไม่เห็นด้วย เป็นข้อพิพาทกันในเรื่อง
เส้นเขตแดน และมีการตั้งคณะกรรมการร่วมขึ้นมา
เพือ่ เจรจาปักปันเขตแดน แต่สองประเทศก็อยูก่ นั ใน
สภาพนี้มาได้ร่วมครึ่งศตวรรษ
จนกระทั่งพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
และพรรคประชาธิ ป ั ต ย์ ย กประเด็ น ขึ้ น มาโต้ แ ย้ ง ว่ า
ศาลไม่ ได้ตัดสินเส้นเขตแดน หากแต่ตัดสินให้เฉพาะตัว
ปราสาทเป็นของกัมพูชาเท่านัน้ การใดทีจ่ ะท�ำให้กมั พูชา
ได้สทิ ธิในการเข้าท�ำประโยชน์จากพืน้ ทีน่ อกตัวปราสาท
นั้น ถือว่าเป็นเรื่องเสียดินแดน
เมือ่ พรรคประชาธิปตั ย์เข้าบริหารประเทศต่อจาก
รัฐบาลสมชาย วงศ์สวัสดิ์ หลังจากพรรคพลังประชาชน
ถูกยุบไปก็จ�ำเป็นต้องด�ำเนินนโยบายตามแนวทางเดิมที่
ได้วางเอาไว้รว่ มกับพันธมิตรประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตย
โดยขัดขวางการขึน้ ทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดก
โลกต่อไป ทัง้ ๆ ทีท่ ราบอย่างชัดแจ้งแล้วว่า การขึน้ ทะเบียน
ปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์
ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 25515 แล้ว

สาเหตุของความขัดแย้งในครัง้ นี้ เป็นผลโดยตรง
จากความขัดแย้งทางการเมืองภายในของไทยเป็นส�ำคัญ
เมื่อกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย (พธม.)
และพรรคประชาธิปตั ย์ได้หยิบประเด็นการเสนอปราสาท
พระวิหารเป็นมรดกโลก ในปี 2551 ขึ้นมาโจมตีรัฐบาล
สมัคร สุนทรเวช ที่เชื่อว่า ตกอยู่ ใต้บงการของศัตรูทาง
รัฐบาลภายใต้การน�ำของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
การเมืองตัวฉกาจของพวกเขาคือ พันต�ำรวจโท ทักษิณ
อ้างว่า กัมพูชายังจัดท�ำแผนบริหารจัดการปราสาท
ชินวัตร
พระวิหารไม่ ได้ หากยังไม่สามารถตกลงปักปันเขตแดน
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและพรรค กับไทยในพื้นที่ทับซ้อน 4.6 ตารางกิ โลเมตรรอบๆ
ประชาธิปตั ย์กล่าวหารัฐบาลสมัครว่า สนับสนุนให้กมั พูชา ตัวปราสาทพระวิหารก่อน รัฐบาลได้สง่ นายสุวทิ ย์ คุณกิตติ
น�ำปราสาทพระวิหารไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแต่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เพียงฝ่ายเดียว สุ่มเสี่ยงท�ำให้ ไทยเสียดินแดนรอบๆ เดินทางไปประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสองปีซ้อน
ตั ว ปราสาทหรื อ แม้ แ ต่ พื้ น ที่ ซึ่ ง ตั ว ปราสาทนั้ น ตั้ ง อยู ่ เพื่อคัดค้านแผนการบริหารจัดการมรดกโลกปราสาท
ข้อกล่าวหานี้ทรงประสิทธิภ าพทางการเมืองไม่น้อย พระวิหาร และครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนมิถุนายน 2554
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ในการประชุมที่กรุงปารีส นายสุวิทย์ถึงกับประกาศ
ถอนตัวจากการเป็นภาคีอนุสัญญามรดกโลก เพื่อแสดง
ความไม่พอใจที่คณะกรรมการมรดกโลกไม่ยอมเลื่อน
การพิจารณาแผนบริหารจัดการปราสาทพระวิหารของ
กัมพูชา
ความขั ด แย้ ง ในเรื่ อ งปราสาทพระวิ ห ารจึ ง
ยังไม่จบลงง่ายๆ ตลอดสมัยรัฐบาลภายใต้การน�ำของ
พรรคประชาธิปัตย์และปะทุรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมี
การน�ำประเด็นของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร
เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของปัญหา ท�ำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศตึงเครียด ส่งผลให้การด�ำเนินการปักปันเขตแดน
ของคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาไม่สามารถ
ด�ำเนินการได้

ฟางเส้นสุดท้ายก่อนการปะทะ
ฟางเส้นท้ายๆ ก่อนการปะทะกันทางทหารใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2554 คือการเกี่ยงงอนกันเรื่องป้ายที่
ฝ่ายกัมพูชาติดไว้หน้าวัดแก้วสิกขาคีรีสวาราในพื้นที่
พิพาท 4.6 ตร.กม. เพื่อแสดงว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นดิน
แดนของกั ม พู ช าที่ ถู ก ฝ่ า ยไทยรุ ก รานเมื่ อ วั น ที่ 15
กรกฎาคม 2551 ฝ่ายไทยต้องการให้เอาป้ายออกไป
เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่พิพาทที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ยังไม่สามารถอ้างสิทธิได้6 กัมพูชายินยอมเอาป้ายดังกล่าว
ออก แต่เปลี่ยนเอาป้ายใหม่มาติดแทนด้วยข้อความว่า
“นี่คือ (ประเทศ) กัมพูชา”7 ไทยขอให้เอาป้ายใหม่นี้
ออกไปเสีย และกัมพูชาก็ยินยอม8 และไทยเรียกร้อง
เพิ่มเติมให้กัมพูชาเอาธงชาติลงไปจากบริเวณวัดแก้ว
สิกขาคีรีสวาราและต้องการให้รื้อวัดนั้นออกไปเสียด้วย
แต่ข้อเรียกร้องหลังสุดนี้กัมพูชาไม่ยินยอม9
ความตึงเครียดเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ และฟางเส้นสุดท้าย
ก็ขาดผึงลงเมื่อฝ่ายไทยน�ำรถแทรกเตอร์ขึ้นไปท�ำถนน
จากหน้าวัดแก้วสิกขาคีรีสวาราไปภูมะเขือ กัมพูช า
ได้เตือนให้หยุดแต่ฝ่ายไทยไม่ยอมหยุดจึงเกิดการปะทะ
กันขึ้น10 ฝ่ายไทยอ้างว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายเปิดฉากยิง
ใส่ทหารไทยก่อน หลังจากไทยปฏิเสธทีจ่ ะยุตกิ ารก่อสร้าง
ถนนดังกล่าว11

หลังการปะทะ กัมพูชาได้น�ำเรื่องนี้เข้าหารือใน
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ในวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2554 มีมติให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงโดยถาวร
โดยให้อินโดนีเซีย ประธานอาเซียน เป็นผู้ด�ำเนินการ
ให้เกิดการหยุดยิงและหาทางใช้กลไกทวิภาคียุติปัญหา
หลังจากนั้นอีก 1 สัปดาห์กลุ่มอาเซียนได้เรียกประชุม
รัฐมนตรีต่างประเทศนัดพิเศษ ตกลงส่งผู้สังเกตการณ์
ชาวอิ น โดนี เ ซี ย เข้ า พื้ น ที่ แต่ ฝ ่ า ยไทยสร้ า งเงื่ อ นไข
เกี่ ย งงอนไม่ ย อมรั บ ผู ้ สั ง เกตการณ์ ช าวอิ น โดนี เ ซี ย
จนกว่ า จะได้ ต กลงทวิ ภ าคี กั บ กั ม พู ช าในการประชุ ม
คณะกรรมาธิการชายแดนทั่วไป (General Border
Committee-GBC) ซึง่ มีรฐั มนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม
ของทั้งสองประเทศเป็นประธานร่วมเสียก่อน ขณะที่
กัมพูชาก็ ไม่เรียกประชุม ทัง้ ยังยืนยันว่า ข้อพิพาทเขตแดน
บริเวณปราสาทพระวิหารนัน้ ไม่สามารถแก้ ไขด้วยกลไก
ทวิภาคี ใดๆ ด้วยว่าฝ่ายไทยไม่ยอมให้กลไกทวิภาคี
สามารถด�ำเนินต่อไปได้
ที่จริงแล้วแม้จะมีคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม
(Joint Boundary Commission-JBC) ท�ำหน้าทีเ่ จรจา
เรื่องการปักปันเขตแดน แต่รัฐบาลไทยสร้างเงื่อนไข
น�ำเอาบันทึกการประชุม 3 ครัง้ มาขอความเห็นจากสภา
โดยยังไม่สามารถบรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม
ได้ แม้ ในปลายปี 2553 จะมีการบรรจุเข้าในระเบียบวาระ
การประชุมแล้ว แต่ตอ้ งยืดเยือ้ เพราะพันธมิตรประชาชน
เพือ่ ประชาธิปไตยชุมนุมกดดันหน้ารัฐสภาไม่ ให้ผา่ นบันทึก
การประชุมของ JBC
รั ฐ บาลอภิ สิ ท ธิ์ ห าทางออกด้ ว ยการตั้ ง คณะ
กรรมาธิการเพือ่ ศึกษาเรือ่ งนี้ แรกทีเดียวขอใช้เวลา 30 วัน
แต่สุดท้ายก็ต่อเวลาข้ามปี ไปจนถึงปี 2554 สุดท้าย
สมาชิกพรรคประชาปัตย์ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ว่า บันทึกการประชุมดังกล่าวนั้นจ�ำเป็นจะต้องผ่าน
การพิจารณาของสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา 190 วรรค
2 หรือไม่ แต่ศาลไม่รบั พิจารณา12 รัฐบาลอภิสทิ ธิต์ คี วาม
การวินิจฉัยของศาลว่า ไม่จ�ำเป็นต้องเอาเข้ าสู่การ
พิจารณาของสภา และส่งผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการเขตแดนร่วมที่เมืองโบกอร์ ประเทศ
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อินโดนีเซีย ต้นเดือนเมษายน 2554
แต่ ก ารประชุ ม ครั้ ง นั้ น ไม่ มี ค วาม
คืบหน้าใดให้กับการเจรจาปักหลัก
เขตแดนร่วม เพียงประชุมพอเป็นพิธี
เพือ่ ให้กระบวนการส่งผูส้ งั เกตการณ์
ชาวอินโดนีเซียยังคงด�ำรงอยู่ต่อไป
เท่านั้น
ระหว่างการด�ำเนินการทาง
การทูตซึง่ ติดขัดด้วยเงือ่ นไขเกีย่ งงอน
ของทัง้ สองฝ่าย ได้เกิดการปะทะกัน
ทางทหารอี ก ที่ แ นวชายแดนด้ า น
ปราสาทตาเมื อ นในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
สุรนิ ทร์ การปะทะครัง้ นีย้ าวนานและ
สร้างความสูญเสียมากกว่าการปะทะ
บริเวณปราสาทพระวิหารในเดือน
กุมภาพันธ์เสียอีก

http://imageshack.us/f/96/76586770.jpg/

ทะเลาะกันจนถึงศาลโลก
เมื่อการแก้ ไขปัญหาโดยผ่านกระบวนการเจรจา
แบบทวิภาคีเป็นไปไม่ ได้ กัมพูชาได้ยื่นค�ำขอต่อศาล
ยุติธรรมระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554
ขอให้ตคี วามขอบเขตและค�ำพิพากษาปี 2505 พร้อมกัน
นั้นได้ขอให้ศาลมีมาตรการชั่วคราวให้ ไทยถอนทหาร
จากพื้นที่พิพาทรอบปราสาทพระวิหาร งดเว้นกิจกรรม
ทางทหารทุ ก ชนิ ด ในพื้ น ที่ และห้ า มกระท� ำ การใดๆ
อันเป็นการละเมิดสิทธิของกัมพูชาเหนือพื้นที่ดังกล่าว13
ศาลฯ ได้มีค�ำสั่งเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2554
ให้ทงั้ สองประเทศถอนทหารออกจากพืน้ ทีซ่ งึ่ ศาลก�ำหนด
ให้เป็นเขตปลอดทหาร 17 ตารางกิโลเมตรรอบปราสาท
พระวิหาร ห้ามไทยด�ำเนินการใดๆ อันเป็นการขัดขวาง
กิจกรรมที่ ไม่ ใช่เรื่องทหารของกัมพูชาในบริเวณพื้นที่
ปราสาทพระวิหาร และให้ทั้งสองประเทศประสานงาน
กับกลุ่มอาเซียนเพื่อจัดส่งผู้สังเกตการณ์เข้าพื้นที่ และ
ให้สองประเทศยุตกิ ารกระท�ำใดๆ อันจะท�ำให้เกิดความ
ขัดแย้งเพิ่มขึ้นไปอีก14

ค� ำ สั่ ง ของศาลเกิ ด ขึ้ น ระหว่ า งไทยก� ำ ลั ง
เปลี่ยนแปลงรัฐบาลจากภายใต้การน�ำของฝ่ายอนุรักษ์
นิยมชาตินิยมประชาธิปัตย์ มาเป็นภายใต้การน�ำของ
พรรคเพื่อไทยของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งเชื่อว่า
มีความสัมพันธ์กับผู้น�ำกัมพูชาดีกว่า เพราะบรรยากาศ
ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศทีเ่ คยตึงเครียดตลอด
สมัยของรัฐบาลก่อน เปลี่ยนมาเป็นผ่อนคลายลงทันทีที่
ผู้น�ำในกรุงพนมเปญทราบผลการเลือกตั้งว่าพรรคเพื่อ
ไทย ซึง่ อดีตนายกรัฐมนตรีทกั ษิณ ชินวัตรให้การสนับสนุน
มีชัยชนะเหนือพรรคประชาธิปัตย์ ในการเลือกตั้งเมื่อ
เดือนกรกฎาคม
ความผ่ อ นคลายทางการเมื อ งท� ำ ให้ ผู ้ ต ้ อ งขั ง
ชาวไทยคนส�ำคัญ 2 คนคือ นายวีระ สมความคิด และ
นางสาวราตรี พิพัฒนไพบูลย์ ที่ต้องโทษข้อหาขโมย
ความลับทางทหารระหว่างเดินทางไปตรวจพื้นที่พิพาท
บ้านหนองจาน จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่ปลายธันวาคม
2553 นัน้ ได้รบั การปฏิบตั ดิ ขี นึ้ ผ่อนคลายมากขึน้ แม้วา่
การลดโทษหรืออภัยโทษจะยังไม่เกิดขึ้นก็ตาม15
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ท่าทีที่ไทยควรเดิน แม้ปัญหายังไม่ยุติ

(3) กระทรวงการต่างประเทศโดยเฉพาะกรมสนธิ
สัญญาและกฎหมายต้องท�ำการบ้านมากกว่านี้ โดยเฉพาะ
ปัญหาความขัดแย้งบริเวณชายแดนด้านปราสาท
การมีคณะนักวิจยั ทีเ่ ข้มแข็ง พร้อมทีจ่ ะใช้ความรูม้ ากกว่า
พระวิหารไม่ ได้จบลงพร้อมกับการหมดอ�ำนาจของพรรค
ความเห็น
ประชาธิปัตย์ หากแต่ยังคงอยู่ โดยรัฐบาลใหม่มีพันธะ
(4) ผู้มีอ�ำนาจวินิจฉัยข้อพิพาท ไม่ว่าจะเป็นศาล
ตามกฎหมายระหว่างประเทศทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่
ศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศ นัน่ คือ ถอนทหารออกจาก รัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครอง พึงใช้ความรู้ ในการตัดสิน
พืน้ ทีก่ ำ� หนดให้เป็นเขตปลอดทหาร ต้อนรับผูส้ งั เกตการณ์ คดี ไม่ ใช่ “กระแส” เพราะอาจกระทบถึงความถูกต้อง
ชาวอินโดนีเซีย และยุติการด�ำเนินการใดๆ อันเป็น และความน่าเชือ่ ถือของประเทศในวงการระหว่างประเทศ
การขัดขวางการบริหารงานของกัมพูชาเหนือปราสาท
ความขัดแย้งในการอ้างสิทธิเหนือพื้นที่ชายแดน
พระวิหาร
เช่นสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชานั้น ที่จริงแล้วเป็น
ศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศยังไม่ ได้มคี ำ� พิพากษา ผลของการสถาปนารัฐชาติทตี่ อ้ งระบุผคู้ นและขีดเส้นดิน
ใดๆ ต่อค�ำขอของกัมพูชาที่ ให้ตีความค�ำพิพากษาเดิม แดนในครอบครองให้ชัดเจน โดยละเลยความสัมพันธ์
เพียงอยู่ระหว่างกระบวนการส่งเอกสารและค�ำโต้แย้ง ทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นข้ามพรมแดนทาง
ต่างๆ ของทั้งสองฝ่ายให้ศาลพิจารณา รัฐบาลไทยมี การเมืองเหล่านัน้ นับแต่อดีตก่อนจะเกิดประเทศมาจนถึง
ทางเลือกไม่มากนัก นอกจากเสนอค�ำโต้แย้งไปตาม ปัจจุบัน
พยานหลักฐานและมุมมองทางกฎหมายทีว่ างเป็นแนวทาง
เส้นเขตแดนกว่า 4,800 กิโลเมตรที่ลากขึ้นล้อม
ไว้ตงั้ แต่ปี พ.ศ. 2505 แล้ว คาดว่าราวๆ ปลายปี 2555 รอบประเทศไทย กลับท�ำให้คนไทยคับแคบหมกมุ่นอยู่
ก็ น ่า จะได้ ท ราบค�ำ พิพ ากษา และไม่ว ่าค�ำพิพ ากษา กับความเป็น ‘เรา’ และ ‘เขา’ ทั้งเผชิญหน้ากันตามแนว
ของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะออกมาอย่างไร ชายแดนที่ขีดกันขึ้นนี้อย่างระแวดระวัง ไม่ต่างจาก
ประเทศไทยย่อมมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติตาม ซึ่งจะเป็น หลายประเทศทั่วโลก เช่น ความขัดแย้งกรณีพิพาท
ผลดี ให้ความขัดแย้งเรือ่ งเส้นเขตแดนในพืน้ ทีบ่ ริเวณนัน้ บริเวณน่านน�ำ้ แถบหมูเ่ กาะในทะเลจีนตะวันออกระหว่าง
ยุติลงด้วย หรืออย่างน้อยก็น่าจะมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ประเทศจีนและญี่ปุ่น ข้อพิพาทพรมแดนทางบกและ
มากขึ้นเพื่อขจัดความขัดแย้งได้อย่างถาวรต่อไป
ทางทะเลระหว่างแคเมอรูนและไนจีเรีย คดีพิพาทเรื่อง
ต่อประเด็นนี้ ศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ไหล่ทวีประหว่างกรีซกับตุรกี เป็นต้น
นักกฎหมายมหาชนชือ่ ดัง ได้สรุปบทเรียนไว้ตงั้ แต่ปี 2551
หากข้อพิพาทระหว่างไทย-กัมพูชา เป็นเรื่อง
16
ว่า
ของการขึน้ ทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกของ
(1) ผูม้ อี ำ� นาจเต็มในการท�ำแทนรัฐไทยจะพูดหรือ ทางฝ่ายกัมพูชา ฝ่ายไทยน่าจะละวางความขัดแย้ง
แสดงพฤติกรรมอะไร ล้วนส่งผลต่อความผูกพันของ ทางการเมืองภายใน และใช้วิสัยทัศน์เชิงบวกแก้ปัญหา
ประเทศทั้งสิ้น ดังนั้น บุคคลเหล่านี้จึงไม่ควรพูดอะไร พิพาทด้วยการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมพรมแดน
โดยไม่ ได้ดูผล เพราะเมื่อเกิดข้อพิพาท ศาลโลกจะใช้ (Trans-Boundary World Heritage) ดังเช่น กรณีนำ�้ ตก
พฤติกรรมและพฤติการณ์ทุกอย่าง มาประกอบการ อีกวาซูระหว่างอาร์เจนตินาและบราซิล เพื่อบรรเทา
บาดแผลทางประวัติศาสตร์ชาตินิยม และท�ำให้เส้น
ตีความเจตนาของคู่กรณีทั้งสิ้น
เขตแดนที่เคยแบ่ง ‘เขา-เรา’ จนอาจปะทุเป็นสงคราม
(2) ควรใช้เวทีรัฐสภาสร้างความชอบธรรมและ
ได้ ทุ ก เมื่ อ นั้ น น� ำ มาซึ่ ง สั น ติ ภ าพของผู ้ ค นในดิ น แดน
อ�ำนาจต่อรองให้กับรัฐบาล
สองฝั่งที่ต้องมีชีวิตอยู่บนเส้นสมมตินี้ ไปอีกนาน
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ถิติชี้ว่าไทยใช้สารเคมีการเกษตรเป็นอันดับที่ 5 ของโลก แต่เมื่อเปรียบเทียบการใช้
ต่อพื้นที่แล้วปรากฏว่า ไทยน�ำเข้าสารเคมีสูงเป็นอันดับที่ 1!!! ดังนั้นการที่เครือข่าย
เฝ้าระวังสารเคมีทางการเกษตร เรียกร้องให้ระงับการขึ้นทะเบียนสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช
ร้ายแรง 4 ชนิด จึงเป็นเพียงยอดภูเขาน�้ำแข็งของปัญหาการใช้สารเคมีอันตรายของ
ภาคเกษตรกรรมที่เข้าขั้นวิกฤติ ภายใต้ความใหญ่โตและสลับซับซ้อนของปัญหาที่กัดกิน
ชีวิตเกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมมากว่า 50 ปี

ค้4 าสารเคมี
นขึ้นทะเบีอันยตราย
น
ไทยแบนตนเอง ไม่ส่งพืชผักออกนอก

เจ้าเข้า” ในขณะที่ “เครือข่ายวิชาการเตือนภัยสารเคมี
เกษตรประเทศไทย” (คสท.) ตั้ ง ค� ำ ถามว่ า ท� ำ ไม
กลางเดือนมกราคม 2554 กระทรวงเกษตรและ
หน่วยงานรัฐจึงตืน่ ตัวเฉพาะสารพิษทีต่ กค้างในผักส่งออก
สหกรณ์ประกาศระงับการส่งออกพืชผักไทย 16 ชนิด
เท่านั้น
ไปตลาดยุโรปชั่วคราว เป็นการ “แบน” ตัวเองก่อนจะ
ทัง้ ๆ ทีพ่ ชื ผักทีก่ นิ ทีข่ ายกันอยู่ ในประเทศ ปนเปือ้ น
ถูกสหภาพยุโรป (อียู) ห้ามน�ำเข้า เนื่องจากมีสารเคมี
ประเภทก�ำจัดศัตรูพืชที่อียูห้ามใช้ตกค้างเกินมาตรฐาน สารพิษในระดับอันตรายกว่าหลายเท่า
ต้นเดือนกรกฎาคม 2554 พืชผักไทยอีกหลายชนิด
ที่ส�ำคัญกรมวิชาการเกษตร ก็รู้จักฤทธิ์เดชของ
ถูกห้ามน�ำเข้าเด็ดขาด เพราะตรวจพบสารพิษต้องห้าม ยาก�ำจัดศัตรูพชื ทัง้ 4 ชนิดข้างต้นดี จึงได้จบั ไปใส่ ไว้ ใน
ถึ ง 15 รายการ 6 รายการเป็ น สารพิ ษ ร้ า ยแรง “บัญชีจบั ตามองเป็นพิเศษ” (Watch List) พร้อมกับพวก
ทีส่ หรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป รวมถึงหลายประเทศ รวม 11 ชนิด เนื่องจากเป็นสารในกลุ่ม 1A (พิษร้ายแรง
ทั่วโลกห้ามใช้
ในจ�ำนวนนี้ มี 4 ชนิดที่ยังใช้
และขายกันเกลือ่ นคือ คาร์ โบฟูราน,
เมโทมิล, ไดโครโตฟอส และอีพีเอ็น
มียอดการน�ำเข้าในปี 2553 เกือบ
7 ล้านกิโลกรัม มูลค่าประมาณ 550
ล้านบาท
ระเบิดจากอียูที่ “ทิ้งบอมบ์”
พื ช ผั ก ไทย 2 ลู ก ซ้ อ น ท� ำ เอา
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องและแวดวง
การส่งออกพืชผักผลไม้ “เต้นเป็น
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ตารางแสดงการใช้และพิษของยาก�ำจัดศัตรูพืชอันตราย 4 ชนิด
ปริมาณการน�ำเข้า
ปี 2553 (กก.)
ตัวอย่างชื่อทาง
การค้าใน
ท้องตลาด
การใช้

คาร์ โบฟูราน

เมโทมิล

ไดโครโตฟอส

อีพีเอ็น

5,301,161

1,550,200

356,908

144,001

แลนเนท, นูดริน,
มี โทเม็กซ์, ซาดิสต์,
ทนโท่,
ใช้ก�ำจัดแมลงหลาย
ประเภท เช่น แมลง
ปากกัด ปากดูด เพลี้ย
และหนอนชนิดต่างๆ
มักใช้ ในพืชจ�ำพวกส้ม
เขียวหวาน องุ่น ล�ำไย
สตรอเบอร์รี่ กะหล�่ำปลี
หัวหอม มะเขือเทศ ฯลฯ

กระเจ๊า 330,
ไมโครเวฟ 24,
ไบดริน, คาร์ไบครอน,
ก�ำจัดแมลงประเภท
ปากดูด เจาะ หรือ
กัดในพืชผักผลไม้ เช่น
ข้าว กาแฟ ถั่วฝักยาว
ผักกาดหัว อ้อย คะน้า
ส้ม ถั่วเหลือง ถั่วลิสง
ฯลฯ

คลื่นไส้ อาเจียน
ท้องเสีย ชัก พิษต่อหัวใจ
ฮอร์ โมนเพศชายลดลง
ท�ำลายท่อในลูกอัณฑะ
ท�ำลายดีเอ็นเอ ท�ำให้
โครโมโซมผิดปกติ
เป็นพิษต่อม้าม
สหราชอาณาจักร
ตุรกี เยอรมนี ฟินแลนด์
สิงคโปร์ มาเลเซีย
อินเดีย (ยกเลิกบางสูตร)

พิษต่อยีน กลายพันธุ์
เกิดเนื้องอก ก่อมะเร็ง
พิษต่อไต พิษเรื้อรังต่อ
ระบบประสาท ท�ำลาย
ระบบประสาทส่วน
กลาง เจ็บเหมือนเข็ม
แทง มือเท้าอ่อนล้า
อินเดีย ปากีสถาน
สิงคโปร์ สหภาพยุโรป
แคนาดา ออสเตรเลีย
มาเลเซีย

ฟูราดาน, คูราแทร์,
ค็อกโคได 3 จี,
เลมอน 3 จี
ใช้ ในพืชหลายประเภท
เช่น ข้าว แตงโม
ข้าวโพด มะพร้าว
ถั่วเหลือง ถั่วฝักยาว
แตงกวา กาแฟ ส้ม ฯลฯ
เพื่อก�ำจัดแมลงใน
วงกว้าง ทั้งหนอนกอ
หนอนแมลงวัน
เพลี้ยแป้ง เพลี้ยกระโดด
สีน�้ำตาล ฯลฯ
ความเป็นพิษ
อาเจียน เสียการทรงตัว
มองไม่ชัด เป็นสารก่อ
มะเร็งรุนแรง เซลล์ตับ
แบ่งตัวผิดปกติ กระตุ้น
ให้เกิดเนือ้ งอก กลายพันธุ์
อสุจิตาย ท�ำลายเอนไซม์
ที่เยื่อหุ้มสมอง
ประเทศที่ห้ามใช้ สหภาพยุโรป
และไม่อนุญาต สหรัฐอเมริกา
ให้ขึ้นทะเบียน

อีพีเอ็น, คูมิฟอส
มักใช้เป็นหัวเชื้อและผสม
กับสารเคมีเกษตรชนิด
อื่นๆ ในการเพาะปลูก
เช่น ข้าว ข้าวโพด พืช
ตระกูลแตง ไม้ผล ไม้
ดอกไม้ประดับ เพื่อก�ำจัด
แมลงหลายชนิด เช่น
หนอนเจาะสมอฝ้าย
หนอนกอข้าว แมลงด�ำ
หนาม ฯลฯ
ท้องเสีย แน่นหน้าอก
มองไม่ชัด สูญเสีย
การทรงตัว ไอ ปอดปวม
หยุดการหายใจ ท�ำลาย
ระบบประสาท
ไขสันหลังผิดปกติ
น�้ำหนักสมองลดลง
สหรัฐอเมริกา
สหภาพยุโรป
ออสเตรเลีย แคนาดา
มาเลเซีย สิงคโปร์ พม่า
นิวซีแลนด์ เวียดนาม
อินเดีย

ที่มา: ฝ่ายข้อมูล มูลนิธิชีววิถี. “เครือข่ายเกษตรบุกกระทรวง จี้ยกเลิกสารเคมี 4 ชนิด”. 29 สิงหาคม 2554. สืบค้นจาก www.biothai.net/node/9890

ข้อมูลธนาคารโลก ปี พ.ศ. 2554 ไทยใช้สารเคมี
มาก) และ 1B (พิษร้ายแรง) จากการจัดชัน้ ขององค์การ
อนามัยโลก แต่ท�ำไมไม่ประกาศห้ามใช้ ห้ามน�ำเข้า การเกษตรเป็นอันดับที่ 5 ของโลกคือ 0.86 กิโลกรัม
เกษตรกรสามารถซื้ อ หายาฆ่ า แมลงเหล่ า นี้ ได้ ต าม ต่อเฮกเตอร์1
ท้องตลาด ภายใต้ชื่อการค้าหลากหลาย
รายงานขององค์ ก ารอาหารและเกษตรแห่ ง
สหประชาชาติ ระบุว่าไทยมีพื้นที่เกษตรกรรม อันดับ
ข้อมูล-สถิติที่ไม่น่าภูมิใจ
48 ของโลก แต่น�ำเข้าสารเคมีสูงเป็นอันดับ 1 เฉพาะ
ทุกๆ รัฐบาลต่างมุง่ ปรารถนาให้ประเทศไทยเป็น ปี 2553 น�ำเข้า 117 ล้านกิ โลกรัม มูลค่ากว่า 1.8
“ครัวโลก” แต่นโยบายและพฤติกรรมการใช้สารเคมี หมื่นล้านบาท2
การเกษตรดูจะ “สวนทาง” โดยสิ้นเชิง ดังนี้
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ถ้าดูตัวเลขจ�ำนวนผู้ค้าเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
ผักผลไม้จาก 70 ประเทศที่ส่งไปสหภาพยุโรป
ถูกสุม่ ตรวจสารพิษตกค้างเกินมาตรฐานในเดือนกรกฎาคม ทั้งปุ๋ย ยา และเมล็ดพันธุ์ พบว่ากว่า 100 บริษัทใหญ่
2554 ไทยมีสารพิษตกค้างเป็นอันดับที่ 1 ผักผลไม้ ไทย ผู้คา้ ส่ง 500 กว่าราย และร้านค้าย่อยอีก 4,500 ราย
ส่วนใหญ่ล้วนอยู่ภายใต้ โครงข่ายของบรรษัทข้ามชาติ
ถูกตรวจพบสารตกค้างมากครั้งที่สุดในโลก3
ไทยอนุ ญ าตให้ ขึ้ น ทะเบี ย นการค้ า สารเคมี ขนาดยักษ์ 6 รายที่ครองส่วนแบ่งกว่าร้อยละ 70 ของ
การเกษตรมากถึง 27,126 รายการ ซึ่งอาจจะมากที่สุด ตลาดสารเคมีการเกษตรโลก ได้แก่ ไบเออร์ (เยอรมนี)
ในโลก เพราะจีนมี 20,000 รายการ อินโดนีเซีย 1,158 ซินเจนทา (สวิตเซอร์แลนด์) บีเอเอสเอฟ (เยอรมนี)
รายการ และเวียดนาม 3,423 รายการ4 การมีชื่อ ดาว อะโกรไซแอนซ์ (สหรัฐอเมริก า) มอนซานโต้
6
การค้ามากๆ เป็นเครือ่ งมือการขาย ท�ำให้บริษทั สามารถ (สหรัฐอเมริกา) และดูปองท์ (สหรัฐอเมริกา)
เชื่อหรือไม่ว่า บรรดาบรรษัทที่มียอดขายทั่วโลก
หมุนเวียนสับเปลี่ยนชื่อแปลกๆ ใหม่ๆ มาขาย ทั้งที่
ตัวยาหรือสูตรเคมีเป็นตัวเดิม นั่นหมายถึง เกษตรกร กว่า 3,000-6,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีเหล่านี้ ไม่ต้อง
เสียภาษีน�ำเข้าให้ ไทยแม้สลึงเดียว เพราะเป็นนโยบาย
ถูกหลอกเพราะรู้ ไม่เท่าทันนั่นเอง
ช่วยเหลือเกษตรกรของรัฐให้ ได้ ใช้ปุ๋ย ใช้ยาราคาถูก
ชีวิตติดสาร (เคมี) ของเกษตรกรไทย มิหน�ำซ�้ำยังเริ่มพบพิรุธว่าอาจเลี่ยงภาษีเงินได้ โดยการ
7
นับแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตกแต่งบัญชี ให้ต้นทุนสูงเกินจริงอีกต่างหาก
ฉบับแรก (พ.ศ. 2504-2509) ประกาศใช้ ก็มีแรง
นายวิฑูรย์ เลี่ยนจ�ำรูญ ผู้อ�ำนวยการมูลนิธิชีววิถี
ผลักดันอย่างเป็นระบบและกว้างขวางจากภาครัฐ ในการ (Biothai) แนะให้สังคมไทยออกมาเรียกร้องให้เก็บภาษี
เปลีย่ นวิถกี ารผลิต จากเพือ่ กินเพือ่ ใช้ ในครัวเรือน เป็นการ กลุ่มบริษัทเหล่านี้ ให้มาก ไม่ ใช่แค่ภาษีเงินได้เท่านั้น แต่
ผลิตเพื่อขาย โดยส่งเสริมให้ ใช้สารเคมีทุกชนิด อาทิ ควรเก็บภาษีน�ำเข้าสารเคมีเกษตร เหมือนภาษีสารเคมี
ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ยาป้องกันและก�ำจัด ในภาคอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย์ควรควบคุม
โรคพืช ฯลฯ เพียงไม่นาน ท้องไร่ทอ้ งนาของไทยก็กลาย ราคาไม่ ให้ค้าก�ำไรเกินควร
เป็น “ไร่-นาเกษตรเคมี” เต็มรูปแบบ
เช่นเดียวกับนายแพทย์ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์
สถิติที่ผ่านมาชี้ชัดว่า เกษตรกรเองมีความเสี่ยง
จากการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะยาก�ำจัด
ศัตรูพืชซึ่งเพิ่มขึ้นสูงตลอดเวลา กระทรวงสาธารณสุข
ระบุว่า มีเกษตรกรที่เสี่ยงอยู่ ในเกณฑ์ ไม่ปลอดภัยถึง
6 ล้านคน ขณะที่แผนงานวิจัยและพัฒนานโยบาย
สาธารณะเพือ่ สุขภาพ และระบบการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประมาณ
การว่าผู้ป่วยจากสารเคมีอาจสูงถึง 200,000-400,000
รายต่อปี ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่ โรคเรื้อรังอื่นๆ เช่น มะเร็ง
เบาหวาน โรคของต่อมไร้ท่อ และอื่นๆ สอดคล้องกับ
การศึกษาวิจยั การปนเปือ้ นสารเคมี ในผักปลอดสารและ
ผักสด โดยคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทีพ่ บว่ามีระดับการปนเปือ้ น
สูงถึงร้อยละ 63.8 และ 67.4 ตามล�ำดับ5

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น แพทย์
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอันตรายของสารเคมีเกษตร แนะน�ำ
ให้เก็บภาษีน�ำเข้า เหมือนที่ประเทศเดนมาร์กเก็บภาษี
เพิ่มขึ้นทุกปีจนถึงร้อยละ 60 เพราะไม่ต้องการให้
เกษตรกรใช้สารเคมี โดยให้เก็บในลักษณะของ “ภาษี
บาป” เหมือนเหล้ากับบุหรี่ แล้วน�ำเงินไปตั้งกองทุน
รักษาผู้ป่วยจากพิษสารเคมีการเกษตร8

ระเบียบใหม่ “แข็งนอก-อ่อนใน”?
แม้จะมี พ.ร.บ.วัตถุอนั ตราย พ.ศ. 2535 แต่ผ่าน
ไปเกือบ 20 ปี สารเคมีที่ ไม่ ได้มาตรฐานกลับท่วมประเทศ
ภาครัฐในฐานะ “ผู้คุมกฎ” ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอ่อนแอ
ปล่อยปละละเลย และมีผลประโยชน์ทับซ้อน ท�ำให้เกิด
การใช้สารเคมีผิดวิธีและใช้มากเกินจ�ำเป็น กฎหมาย
ฉบับนี้เพิ่งถูกแก้ ไขปรับปรุงและประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.
2551 โดยเพิ่มมาตรฐานหลายอย่าง ดังนี้9
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(1) ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป หนุน-ต้าน ประจันหน้า
สารเคมีเกษตรที่เคยขึ้นทะเบียนไว้กว่า 2 หมื่นรายการ
ก่อนและหลังวันที่ 22 สิงหาคม 2554 จึง
จะถู ก ยกเลิ ก เพื่ อ จั ด ระเบี ย บใหม่ ใ ห้ เ หมาะสมและ
กลายเป็นช่วงเวลาที่ฝ่ายคัดค้านและฝ่ายสนับสนุนการ
มีประสิทธิภาพกว่าเดิม ห้ามน�ำเข้าสารเคมีที่ ไม่ ได้รับ
ขึน้ ทะเบียนออกมาประจันหน้า ประชันข้อมูล ข้อเรียกร้อง
อนุญาต โดยให้ขายเฉพาะสินค้าที่เหลือจนกว่าจะหมด
ไปจนถึง “ค�ำขู่” กันตามหน้าสื่อมวลชน
เท่านั้น
ฝ่ายที่คัดค้านการขึ้นทะเบียน คือ เครือข่าย
(2) ผู้น�ำเข้า หรือผู้ผลิตและจ�ำหน่ายสารเคมี
เกษตรกร เครือข่ายประชาสังคม นักวิชาการ องค์กร
เกษตร ต้องมีเอกสารข้อมูลความปลอดภัยจากห้องปฏิบตั ิ
พัฒนาเอกชน องค์กรสิ่งแวดล้อม องค์กรผู้บริโภค ฯลฯ
การ GLP (Good Laboratory Practices) ที่มีคุณภาพ
ได้เคลือ่ นไหวต่อเนือ่ ง ทัง้ เข้าพบอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
สูง ราว 30 แห่งทัว่ โลก จากเดิมที่ ใช้ผลรับรองจากห้อง
จัดเสวนาเพื่อเสริมสร้างและเผยแพร่ข้อมูล “มหันตภัย
ปฏิบัติการใดก็ ได้ ท�ำให้ ไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้
สารเคมีพิษ” ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี
(3) การขอขึน้ ทะเบียนสารเคมีเกษตรแต่ละรายการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปจนถึง
อนุญาตให้ ใช้ชื่อการค้าได้ 3 ชื่อเท่านั้น จากแต่เดิม การชุมนุมชูป้ายประท้วงหน้ากระทรวงเกษตรฯ เมื่อ
ทีส่ ามารถตัง้ ชือ่ การค้าได้ ไม่จำ� กัด สารบางตัวมีถงึ 500 วันที่ 29 สิงหาคม 2554 ข้อเรียกร้องโดยรวมของ
ชื่อ ซึ่งสร้างความสับสนให้เกษตรกร
เครือข่ายเกษตรกรและองค์กรพันธมิตร คือ
(4) การขึ้นทะเบียนใหม่เข้มงวดมากขึ้น ตาม
(1) ยุติการน�ำเข้าและขึ้นทะเบียนสารเคมีก�ำจัด
หลักเกณฑ์เฝ้าระวัง 9 ข้อ คือ 1) รายงานการเกิดพิษ ศัตรูพืชอย่างน้อย 4 ชนิด คือ คาร์ โบฟูราน เมโทมิล
ในสัตว์ทดลองที่อาจเป็นผลร้ายต่อมนุษย์ เช่น การเกิด ไดโครโตฟอส และอีพีเอ็น ทันที
มะเร็ง ท�ำให้กลายพันธุ์ ท�ำให้ตัวอ่อนผิดปกติ ฯลฯ
(2) ให้กรมวิชาการเกษตรเปิดเผยเอกสารข้อมูล
2) พิษตกค้างในสิง่ แวดล้อมและห่วงโซ่อาหาร 3) ระยะ
เวลาสลายตัว 4) ระดับความเป็นพิษเฉียบพลันสูง การยื่นขอทะเบียน ข้อมูลและผลการทดลองเกี่ยวกับ
5) พิษตกค้างในผลผลิตการเกษตร 6) สิ่งเจือปนที่ ประสิทธิภาพ การเกิดพิษทั้งระยะสั้น ระยะยาว ผล
เป็นพิษในการผลิตและการเก็บรักษา 7) อันตรายรุนแรง ตกค้างและอื่นๆ และให้เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการ
ต่อพืชหรือสัตว์ทเี่ ป็นประโยชน์ เช่น ผึง้ หนอนไหม ฯลฯ อนุกรรมการ หรือคณะท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการพิจารณา
8) เป็นสารเคมีที่ห้ามใช้ ในต่างประเทศหรือไม่ และ รวมทัง้ ผลการพิจารณาต่อสาธารณชน เพือ่ ให้กระบวนการ
ขึ้นทะเบียนโปร่งใสและประชาชนมีส่วนร่วม
9) ใช้แล้วท�ำให้ศัตรูพืชระบาดเพิ่มขึ้นหรือไม่
(3) ควบคุมการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
แม้ระเบียบและหลักเกณฑ์ ใหม่ดูจะเข้มแข็งและ
มีประสิทธิภาพ แต่อาจเข้าต�ำรา “แข็งนอก-อ่อนใน” ของบริษัทสารเคมีการเกษตรอย่างเข้มงวด โดยคณะ
ดังที่เครือข่ายเกษตรกรและองค์กรพันธมิตรเฝ้าระวัง กรรมการที่มีตัวแทนของเครือข่ายเกษตรกร เครือข่าย
สังเกตได้ว่าเพียงช่วง 3 เดือนแรกของ พ.ศ. 2554 วิชาการเฝ้าระวังสารเคมีการเกษตร และองค์กรผูบ้ ริโภค
(มกราคม-มีนาคม) สารเคมีอันตรายทั้ง 4 ชนิดยังถูก เข้าร่วม
น�ำเข้าในปริมาณมาก จึงน่าสังเกตว่าเป็นเพราะกรม
วิ ช าการเกษตรผ่ อ นผั น ให้ ส ารเคมี ที่ น� ำ เข้ า ก่ อ น 22
สิงหาคม 2554 สามารถขายต่อไปได้อีก 2 ปี หรือ
บริษัทที่น�ำเข้าสารพิษดังกล่าวได้รับ “ข้อมูลภายใน” ว่า
กรมวิชาการเกษตรก�ำลังจะอนุมัติให้มีการขึ้นทะเบียน
สารพิษทั้ง 4 ชนิดในเร็วๆ นี้10

ขณะที่ฝ่ายเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ “ยืดเส้นตาย”
ออกไปอีก 2 ปี น�ำโดย 2 สมาคมใหญ่11 ได้แก่ สมาคม
อารักขาพืชไทย (Thai Crop Protection AssociationTCPA) มีสมาชิกส่วนใหญ่เป็น “ระดับบิ๊ก” มีมูลค่า
การน�ำเข้าระดับ 100-6,000 ล้านบาท และสมาคม
คนไทยธุรกิจเกษตร ประเด็นส�ำคัญในการเคลือ่ นไหวของ
2 สมาคมดังกล่าวคือ12
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เรื่องระยะเวลา การก�ำหนดให้ผู้ค้าสารเคมีต้อง
ขึ้นทะเบียนใหม่หลังวันที่ 22 สิงหาคม 2554 นั้น ไม่มี
ผูค้ ้าคนใดขึน้ ทะเบียนได้ทนั เนือ่ งจากความล่าช้าในการ
ออกประกาศ ความไม่ชดั เจนในรายละเอียด หลักเกณฑ์
และวิธีการขึ้นทะเบียน ตลอดจนความไม่พร้อมในทาง
ปฏิบัติของกรมวิชาการเกษตร
เรื่องค่าใช้จ่าย ข้อก�ำหนดให้ต้องส่งข้อมูลด้าน
พิษวิทยาจากห้องปฏิบตั กิ าร GLP ทีม่ อี ยู่ ในต่างประเทศ
นั้น ท�ำให้ต้องใช้เวลาตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี และ
มีคา่ ใช้จา่ ยสูง ไม่ตำ�่ กว่า 1-1.5 ล้านบาทต่อสารเคมีแต่ละ
ประเภท เป็นการเพิม่ ภาระอย่างมากให้กบั ผูป้ ระกอบการ

ถูกโต้ทันควัน!
ข้อเรียกร้องพร้อม “ค�ำขู่” ของกลุ่มผู้ค้าสารเคมี
เกษตรถู ก โต้ แ ย้ ง ทั น ที โดยฝ่า ยคั ด ค้ า นได้ จั ด พิ ม พ์
“ประเด็นสนับสนุนการขึน้ ทะเบียนควบคุมสารเคมีกำ� จัด
ศัตรูพืชภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนด และข้อโต้
แย้งต่อกลุ่มธุรกิจสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชที่ต้องการให้
ขยายระยะเวลาการขึ้นทะเบียนออกไปอีก 2 ปี” ว่า
น่าจะมีเวลาเพียงพอ เพราะหลังจากกฎหมายมีผลบังคับ
ใช้ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 ได้ ให้เวลาขึ้นทะเบียน
จนถึง 22 สิงหาคม 2554 รวมเป็นเวลาถึง 3 ปี กับอีก
6 เดือนเต็มๆ
ส่วนเรือ่ งต้องเสียค่าตรวจสอบวิเคราะห์คณ
ุ ภาพ
ถึง 1-1.5 ล้านบาทต่อรายการนั้น ถูกแย้งว่าเป็น “ค�ำ
กล่าวอ้างที่เกินจริงหลายเท่าตัว” เพราะกรณีประเทศ
เวียดนาม ซึ่งก�ำหนดมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์แบบ
เดียวกับกรมวิชาการเกษตรนั้น มีค่าใช้จ่ายประมาณ
3,000-5,000 เหรียญ หรือ 100,000-150,000 บาทต่อ
รายการเท่านั้น
สุ ด ท้ า ยคื อ เรื่ อ งที่ ว ่ า หากเกิ ด ภาวะขาดแคลน
สารเคมีจะท�ำให้ผลผลิตการเกษตรลดต�่ำลงถึง 50
เปอร์เซ็นต์ และกระทบต่อการควบคุมเพลี้ยกระโดด
สีน�้ำตาล ก็ถูกโต้ว่าไม่จริง ด้วยเหตุที่เพราะใช้สารเคมี
มากเกินไปจน “เหวีย่ งแห” ท�ำลายแมลงทีม่ ปี ระโยชน์ไป
ด้วย ขณะทีเ่ พลีย้ ตัวร้ายก็ดอื้ ยาไปเรียบร้อย ทัง้ ยังมีการ
อ้างถึงข้อสรุป ในการประชุมระหว่างประเทศที่สิงคโปร์
เมือ่ ไม่นานมานีว้ า่ “พายุแมลง” ทีเ่ กิดขึน้ ในเอเชียมีสาเหตุ
มาจากการใช้สารเคมีมากเกินไป

แผ่นดินอาบยาพิษ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2554 ระบุว่า
กรมวิ ช าการเกษตรเตรี ย มเสนอคณะกรรมการวั ต ถุ
อันตรายยกเลิกการน�ำเข้าสารเคมีการเกษตรอันตราย
4 ชนิดภายในสิน้ ปีนี้ โดยก�ำลังรวบรวมข้อมูลผลกระทบ
เรือ่ งพิษตกค้างในผลผลิตการเกษตร พิษร้ายแรงทีต่ กค้าง
ในสิ่งแวดล้อมและในห่วงโซ่อาหาร รวมทั้ ง ผลร้า ย
ต่อมนุษย์ และยังเฝ้าระวังอีก 7 ชนิด หากพบว่ามี
ผลร้ายแรงก็จะเสนอให้ยกเลิกการน�ำเข้าเช่นเดียวกัน13
กว่า 50 ปีที่การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตเปลี่ยน
“ทุ่งรวงทอง” ให้กลายเป็น “ไร่นาเคมี” ไปทั่วประเทศ
เกิดการสั่งสมและหมักหมมสารพันปัญหาที่เกี่ยวพัน
ยุง่ เหยิงไปหมดทัง้ วิถกี ารผลิต วิถชี วี ติ เกษตรกร วิถที าง
เศรษฐกิจระดับประเทศ ผลประโยชน์ของทุนข้ามชาติ
และทุนชาติที่เชื่อมโยงกับ “ผลประโยชน์และอ�ำนาจ
ทางการเมือง” ในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ อนาคต
ของวิถีการผลิตของเกษตรกรไทยยังควรพึ่งพาสารเคมี
แบบเข้มข้นหรือไม่ อย่ างไร จึงเป็นเรื่องความเป็น
ความตายระดับชาติ
ต่อประเด็นนี้ นางสาวรพิจันทร์ ภูริสัมบรรณ
นักวิจัยจากมูลนิธิชีววิถี เสนอว่า
“ถ้ายังอยูภ่ ายใต้ระบบเกษตรเชิงพาณิชย์ เน้นการ
ส่งออกตลาดต่างประเทศ จะกดดันให้ต้องท�ำเกษตร
เชิงเดี่ยว การใช้สารเคมีเป็นเรื่องจ�ำเป็น ต้องใช้ยา
ฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมีบ�ำรุงดิน เพราะเป็นระบบ
เกษตรทีเ่ ปราะบาง เร่งผลผลิตเพือ่ เก็บเกีย่ วส่งขาย เกิด
การแพร่ระบาดของแมลงศัตรูพชื ได้งา่ ย ต่างจากเกษตร
อินทรีย์ ที่ ไม่พึ่งสารเคมี มีตัวห�้ำตัวเบียน แมลงศัตรูพืช
หรือพืชพันธุกรรมพืน้ บ้าน คอยรักษาสมดุล ระบบเกษตร
อินทรียเ์ ป็นทางเลือกทีย่ งั่ ยืน ช่วยดูแลรักษาชีวติ คน และ
เป็นเรื่องที่ ไม่เกินความเป็นไปได้”14
จะเลือกเดินไปบนเส้นทางใด...เราอาจไม่ ได้เป็น
ผู้เลือกเอง
“สงครามแย่งชิงทรัพยากร” ทีจ่ ะเกิดขึน้ พร้อมกับ
“ความรุนแรงจากมหันตภัยธรรมชาติ”...อาจเป็นผู้เลือก
เส้นทางให้เราเดิน
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ป็นเวลา 99 ปีมาแล้วที่ “แพทย์แผนไทย” ถูกห้ามไม่ ให้รักษาโรค ถึงกับเคยมีกฎหมาย
ก�ำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน ในปี 2555 นี้ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยแห่งแรก
ของประเทศ จะแจ้งเกิดที่จังหวัดสกลนคร ตามมาด้วยโรงพยาบาลแผนไทยน�ำร่องอีก
9 แห่ง 9 จังหวัด เพื่อมุ่งพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบที่มีมาตรฐาน ทั้งการบริการ
การศึกษาวิจยั และฝึกอบรมบุคลากร เป็นการสานฝันเพือ่ พัฒนาต่อยอดฟืน้ ฟูภมู ปิ ญ
ั ญา
ดั้งเดิม เป็นทางเลือกให้ประชาชน และทางรอดของประเทศชาติ

ได้เวลาลงหลักปักฐาน

โรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทย
จาก “จุดจบ” สู่การ “คืนชีพ”
การแพทย์ แ ผนไทยที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของวัฒนธรรมการรักษาของคนไทยมาตั้งแต่
โบราณกาล ผ่านพ้นทั้งช่วงเวลาแห่งความเจริญ
งอกงามดัง “ยุคแห่งอรุณรุ่ง”1 และช่วงเวลาที่
มืดมนจนเกือบล่มสลายไปด้วยอ�ำนาจและอิทธิพล
ของ “ชาวตะวั น ตก” ที่ แ ผ่ เ ข้ า มายั ง ดิ น แดน
แถบนี้พร้อมสินค้า ยา การรักษาโรค ค่านิยม
วัฒนธรรม และ “เรือปืน” เมื่อประมาณร้อยปี
ทีผ่ า่ นมานีเ้ อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การตรากฎหมาย
“ยกเลิกวิชาการแพทย์แผนไทยและไม่ ให้ ใช้แพทย์
แผนไทยรักษาโรค”2 ใน พ.ศ. 2456 ตามมาด้วย
กฎหมายอีกหลายฉบับซึ่งมีบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน
เป็นเหตุให้หมอพื้นบ้านไทยเกือบสูญพันธุ์ ต�ำรา
แพทย์สูญหาย ถูกเผาท�ำลาย หรือไม่ก็ถูกขโมย
ไปขายให้ต่างชาติ
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พ.ศ. 2520 ที่ ป ระชุ ม องค์ ก ารอนามั ย โลก
ณ ประเทศรัสเซีย มีนโยบายส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร
และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ เป็นจุดเริม่ ต้นการก่อตัง้ สาธารณสุข
มูลฐานในประเทศไทย ต่อมา พ.ศ. 2525 ศาสตราจารย์
นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ ได้ก่อตั้งมูลนิธฟิ นื้ ฟูการแพทย์
แผนไทยเดิมขึน้ คือ “อายุรเวทวิทยาลัย ชีวกโกมารภัจจ์”
เพือ่ ผลิตแพทย์แผนโบราณแบบประยุกต์ หลักสูตร 3 ปี
ได้รับการขนานนามว่า “บิดาแห่งการแพทย์แผนไทย
แบบประยุกต์”
นั บ จากนั้ น การแพทย์ แ ผนไทยก็ ค ่ อ ยๆ ต่ อ
ลมหายใจฟืน้ คืนชีพอย่างช้าๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 และ 8 ระบุให้มีการส่งเสริม
สุขภาพ และพัฒนาภูมิปัญญาการรักษาพยาบาลแบบ
พื้นบ้าน เช่น แพทย์แผนไทย สมุนไพร การนวด โดยให้
ประสานเข้ากับการแพทย์แผนปัจจุบัน มีการสนับสนุน
การพัฒนาเภสัชกรรมและการแพทย์แผนไทยอย่างจริงจัง
ด้วยงบประมาณปีละไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณ
ด้านสุขภาพ3 ในช่วงสิบปีที่ผ่านมาจึงก้าวหน้าและเป็น
ระบบมากยิง่ ขึน้ จาก “ศูนย์ประสานงานการแพทย์และ
เภสัชกรรมแผนไทย” สังกัดกองแผนงานในปี 2532
มาสู่ “สถาบันการแพทย์แผนไทย” สังกัดกรมการแพทย์
ในปี 2536 จนกระทัง่ มาถึง “กรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก” ในปี 2545 จนถึงปัจจุบนั

หลากหลายมาตรการสนับสนุน
การแพทย์แผนไทยได้รับการประคับประคอง
สนับสนุนให้กลับมาเป็นส่วนหนึง่ ของระบบการแพทย์ไทย
ด้วยมาตรการต่างๆ ดังนี้
(1) บรรจุยาสมุนไพรไทยเพิม่ ในบัญชียาหลักแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2553 เป็น 71 รายการ ให้สามารถสั่งจ่าย
ในโรงพยาบาลแผนปัจจุบนั ได้ ข้าราชการสามารถใช้สทิ ธิ
เบิก ประชาชนทัว่ ไปสามารถใช้สทิ ธิในระบบประกันสังคม
และระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้4

(3) ออกหนังสือรับรองหมอพืน้ บ้านทีม่ ปี ระสบการณ์
การรักษาจนได้รับการยกย่องจากชุมชน แต่ยังไม่มี
ใบประกอบโรคศิลปะกว่า 5 หมื่นคน ภายใต้เงื่อนไขที่
ก�ำหนด เพื่อยืนยันการมีตัวตนและรวบรวมองค์ความรู้
คุ้มครองภูมิปัญญามิให้หายสาบสูญ หรือถูกต่างชาติ
น�ำไปดัดแปลง ฉกฉวยประโยชน์6
(4) ส่งเสริมให้มกี ารแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกในระบบบริการของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขทุกระดับ 10,851 แห่งทัว่ ประเทศ โดยเฉพาะ
การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลบ�ำบัด
รักษาสุขภาพเบือ้ งต้นแก่ผปู้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง ผูส้ งู อายุ และ
ผู้พิการ และส่งเสริมให้ โรงพยาบาลใช้ยาแผนไทยใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ 71 รายการ เพื่อทดแทนและลด
การใช้ยาแผนตะวันตกให้ ได้ปีละกว่า 5,000 ล้านบาท7
(5) ข้อเสนอล่าสุดในปี 2554 คือ จัดตัง้ “สถาบัน
ยาแผนไทยแห่งชาติ” บริหารงานโดยคณะกรรมการทีม่ า
จากทัง้ ส่วนราชการและเอกชน และ “โรงงานกลางผลิต
ยาสมุ น ไพร” เพิ่ ม ศั ก ยภาพให้ ผู ้ ผ ลิ ต ยาสมุ น ไพรซึ่ ง
ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก เพื่อน�ำไปสู่การยกระดับ
มาตรฐานสินค้าให้สามารถแข่งขันกับต่างชาติ โดยเฉพาะ
จีนกับอินเดียทีถ่ อื เป็น “เดีย่ วมือหนึง่ -มือสอง” ในวงการ
ยาสมุนไพรโลก8
มาตรการสนับสนุนส่งเสริมข้างต้น นับเป็นการ
“มาถูกทาง” ส�ำหรับการฟื้นคืนชีพให้กับการแพทย์แผน
ไทย ทีถ่ กู กีดกันออกจากวิถชี วี ติ ของคนไทยรุน่ ใหม่มาเป็น
เวลานาน ย่างก้าวส�ำคัญทีอ่ าจเปรียบเป็น “รุง่ อรุณแห่ง
ความหวังครัง้ ใหม่” ทีจ่ ะช่วยต่อยอดการแพทย์แผนไทย
ให้กลับมาเป็นทีย่ อมรับของสาธารณชนคนไทยในวงกว้าง
ได้อีกครั้ง ก็คือการจัดตั้ง “โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย
เต็มรูปแบบ” นั่นเอง

รุ่งอรุณแห่งความหวังครั้งใหม่

สิบกว่าปีทผี่ า่ นมา แม้การแพทย์แผนไทยจะได้รบั
(2) จั ด ท� ำ แผนคุ ้ ม ครองสมุ น ไพรไทยในพื้ น ที่ ความสนใจมากขึ้น ทั้งด้วยการปรับกระบวนทัศน์ด้าน
เขตอนุรักษ์ พ.ศ. 2555-2557 ในพื้นที่อุทยาน 7 แห่ง การพัฒนาทีเ่ น้นการพึง่ ตนเองมากขึน้ หลังวิกฤติเศรษฐกิจ
เพื่อป้องกันถิ่นก�ำเนิดของสมุนไพรถูกท�ำลาย5
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของคนไทย โดยเฉพาะค่ายา
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ที่ ใช้ “ยาน�ำเข้า” สูงถึง 2 ใน 3 ด้วยมูลค่ากว่า 1.3
แสนล้านบาท ในช่วงปี 2552-25549 ขณะที่ “ยาฝรั่ง”
ถูกตั้งค�ำถามมากขึ้น ทั้งในด้านคุณภาพ ผลข้างเคียง
ราคาที่แสนแพงเพราะสิทธิบัตร10 และกลอุบายที่ ไม่
ซือ่ สัตย์และเอารัดเอาเปรียบผูบ้ ริโภค11 รวมถึงการปรับ
กระบวนทัศน์ด้านสุขภาพที่ผู้คนหันมาใส่ ใจสุขภาพกาย
สุขภาพใจกันมากขึ้น
แต่ “แพทย์แผนไทย” ก็ยังเป็นเพียงบริการส่วน
เล็กๆ ในโรงพยาบาลทีค่ วบคู่ ไปกับการรักษาด้วยแพทย์
แผนปัจจุบนั เป็นหลัก มีสดั ส่วนการใช้บริการไม่มาก อัตรา
การใช้ยาสมุนไพรมีเพียงร้อยละ 1.8 ของยาทั้งหมด12
แนวคิดในการจัดตั้งโรงพยาบาลเพื่อให้บริการ
การแพทย์แผนไทยอย่างเป็นระบบจึงเกิดขึ้น เพื่อเป็น
แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหมอพื้นบ้าน นักศึกษา
นักวิชาการ น�ำไปสูก่ ารวิจยั ต่อยอดเพิม่ ประสิทธิภาพการ
รักษาให้เป็นทีย่ อมรับแก่สงั คมทัว่ โลก ตลอดจนเป็นแหล่ง
วิจัย ส่งเสริมการใช้ยาไทย สมุนไพรไทย และอนุรักษ์
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านอย่างเป็นรูปธรรม
นัน่ ก็คอื “โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยจังหวัดสกลนคร”
ตั้งอยู่ที่ต�ำบลปลาไหล อ�ำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง แบ่งพื้นที่เป็นอาคาร
ผู้ป่วยและพื้นที่ปลูกสมุนไพรเพื่อใช้ ในการปรุงยา วาง
ศิลาฤกษ์ ไปเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2553 ก�ำหนดแล้ว
เสร็จในปี 2555
โรงพยาบาลนี้มีคณะกรรมการภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพแห่งชาติ ที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
(คสช.) แต่งตั้งให้การสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนเต็มที่
เพราะสอดคล้องกับทิศทางระบบสุขภาพที่ระบุไว้ ใน
ธรรมนูญว่ าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ข้อ 60
ทีร่ ะบุให้มี โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยต้นแบบทีม่ มี าตรฐาน
ทั้งการบริการ การศึกษาวิจัย และฝึกอบรมบุคลากร
อย่างน้อยภาคละ 1 แห่ง13 โรงพยาบาลแห่งนี้ถือเป็น
โรงพยาบาลต้นแบบในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่น่าสนใจก็คือ โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยแห่ง
แรกของประเทศนี้ มิได้เกิดขึ้นจากนโยบายของรัฐ หรือ
การด�ำเนินการของหน่วยงานราชการใดๆ รวมทั้งมิได้
ของบประมาณจากทางการอีกด้วย แต่เกิดจากความ
ร่วมแรงร่วมใจภายใต้รูปแบบความสัมพันธ์ดั้งเดิมของ
สังคมไทย คือ “บ้าน-วัด-โรงเรียน” อย่างแท้จริง นัน่ คือ
ความต้องการและความพร้อมของชาวสกลนครในฐานะ
ทีเ่ ป็น “แหล่งภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านการแพทย์แผนไทย”
เนื่องจากมีหมอพื้นบ้านถึง 1,368 คน นักวิชาการ
43 คน ผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย
108 คน และมีความพร้อมของทรัพยากรสมุนไพร ซึ่ง
นอกจากจะมี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่อง
มาจากพระราชด�ำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีแล้ว ยังมีสมุนไพรในป่าธรรมชาติ
บนเทือกเขาภูพานอีกด้วย14
งบประมาณก่อสร้างจ�ำนวน 98 ล้านบาท ได้รับ
การสนับสนุนจากหลวงปู่แฟบ สุภัทโท เจ้ าอาวาส
วัดป่าดงหวาย จ�ำนวน 23 ล้านบาท จัดสร้างในพื้นที่
58 ไร่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน
วิทยาเขตสกลนคร โรงพยาบาลแห่งนี้จะใช้ฝึกอบรม
นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต และจะเป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดการเบื้องต้นก่อนที่จะด�ำเนินการ
ในรูปของมูลนิธิต่อไป

น�ำร่องโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย
อีก 9 แห่ง
หลังจากทีภ่ าคประชาสังคมแห่งจังหวัดสกลนคร
เป็น “ทัพหน้า” บุกเบิกโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย
แห่งแรกของประเทศ ภาครัฐ โดยกระทรวงสาธารณสุข
ก็ ได้เคลื่อน “ทัพเสริม” ด้วยการคัดเลือกโรงพยาบาล
9 แห่ง เป็นต้นแบบการให้บริการแพทย์แผนไทยเต็ม
รูปแบบเป็นครั้งแรกของประเทศ ให้บริการตรวจรักษา
ผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษา ด้วยการแพทย์แผนไทยผสม
ผสานกั บ การแพทย์ แ ผนปั จ จุ บั น ตามความสมั ค รใจ
ของผู้ป่วย โดยใช้ยาไทย ทั้งยาเดี่ยวและสูตรต�ำรับที่มี
ส่วนผสมสมุนไพรหลายตัว ที่มีอยู่ทั้งในและนอกบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ ซึ่งเบื้องต้นมีอยู่ 209 รายการ
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โรงพยาบาลทัง้ 9 ได้แก่ โรงพยาบาลพระปกเกล้า
จังหวัดจันทบุรี, โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี,
โรงพยาบาลวังน�้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว, โรงพยาบาล
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว, โรงพยาบาลขุนหาญ จังหวัด
ศรีสะเกษ, โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัด
แพร่, โรงพยาบาลเทิง จังหวัดเชียงราย, โรงพยาบาล
ท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และทีก่ รุงเทพมหานคร
คือ สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ใช้งบประมาณในการ
พัฒนาแห่งละ 1 ล้านบาท รวมถึงจัดส่งบุคลากรด้าน
การแพทย์ แ ผนไทย อาทิ แพทย์ แ ผนไทย แพทย์
แผนไทยประยุก ต์ เภสั ช กร พยาบาลวิชาชีพ เพิ่ม
แห่งละประมาณ 18 คน
โดยจะมีการประเมินผลเป็นระยะๆ เพื่อปรับ
รูปแบบให้เหมาะสม หากได้รบั การตอบรับจากประชาชน
ก็จะเปิดเป็นโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะ และ
พัฒนาเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะโรคก่อนจะขยายผล
ใช้ทั่วประเทศต่อไป15

‘ไม่ ได้ด้วยเล่ห์ ก็เอาด้วยกล’ ขณะที่ ไทยเราเองก็ ‘อ่อน’
ไม่วา่ จะเป็นการไม่ตระหนักถึงความส�ำคัญของทรัพยากร
ทีม่ ี ไม่มมี าตรการปกป้องคุม้ ครองจากภาครัฐ ฯลฯ ท�ำให้
ต้ อ งตกเป็ น รองหรื อ เสี ย เปรี ย บตลอดมา ดั ง กรณี
ข้าวหอมมะลิ, เปล้าน้อย, กวาวเครือ, มังคุด ฯลฯ ล่าสุด
คือท่าฤาษีดัดตน17
นางกัญจนา ดีวิเศษ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักคุ้มครอง
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร กรมพัฒนา
แพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ทางเลื อ ก กระทรวง
สาธารณสุข ระบุวา่ ภูมปิ ญ
ั ญาไทยเสีย่ งทีจ่ ะถูกต่างชาติ
จดลิขสิทธิ์ตลอดเวลา จึงเฝ้าระวังพืชสมุนไพร 13 ชนิด
เช่น มังคุด กวาวเครือ ขมิ้นชัน เป็นต้น และภูมิปัญญา
ไทย 2 ชนิด คือ นวดแผนไทยและท่าฤาษีดัดตน และ
แม้จะมี พ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาทาง
การแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 บังคับใช้มากว่าสิบปีแล้ว
แต่ยังไม่มีกฎหมายลูก หรือประกาศกระทรวงที่ก�ำหนด
ให้มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อคุ้มครอง
พืชสมุนไพรหรือภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทย18 ขณะที่
กรมทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาก็ เ รี ย กร้ อ งให้ ห น่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องรวบรวมรายชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย จัดท�ำ
เป็ น ฐานข้ อ มู ล ที่ ชั ด เจนเพื่ อ ประโยชน์ ในการปกป้ อ ง
คุ้มครอง19

การแพทย์แผนไทยจึงดูจะมีชวี ติ ชีวามากขึน้ เรือ่ ยๆ
ด้ ว ยมู ล ค่ า การใช้ ย าสมุ น ไพรในสถานบริ ก ารสั ง กั ด
กระทรวงสาธารณสุขในปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็น 391 ล้าน
บาท สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาถึง 16 แห่ง16
เปิดสอนวิชาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์
(2) “ความเชื่ อ ” ของผู ้ ค น สิ่ ง ที่ ก ารแพทย์
ขณะที่ โรงพยาบาลทั้ ง ของรั ฐ และเอกชนหลายแห่ ง แผนไทยต้องเผชิญคือ การได้รบั ความเชือ่ ถือไว้ ใจให้รว่ ม
เปิดบริการแพทย์แผนไทยให้เป็นทางเลือกหนึง่ ของผูป้ ว่ ย เป็ น ทางเลื อ กของการรั ก ษาเช่ น เดี ย วกั บ การแพทย์
ตะวันตก โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์ที่มี โรคอุบัติใหม่
บนทางเดินที่มีขวากหนาม
ซึ่งมีลักษณะระบาดข้ามชาติ ทั้งโรคซาร์ส ไข้หวัดนก
แม้ทุกสิ่งทุกอย่างจะดูมีแนวโน้มสดใส แต่ยังมี ไข้ ห วั ด ใหญ่ 2009 ฯลฯ เมื่ อ การแพทย์ ต ะวั น ตก
ข้อห่วงใยถึงปัญหาและอุปสรรคทีอ่ าจ ‘บอนไซ’ ให้แพทย์ ไม่สามารถรับมือกับปัญหานี้ ได้ทนั ท่วงที การหันกลับไป
แผนไทยไม่สามารถเติบโตได้อย่างที่ตั้งความหวังไว้ หาสมุนไพรไทยจึงกลายเป็นก้าวย่างส�ำคัญทีจ่ ะต้องเร่ง
พัฒนาสรรพคุณ และสร้างความเชื่อมั่นไว้ ใจให้เกิดขึ้น
ซึ่งล้วนแต่เป็น ‘เรื่องใหญ่-แก้ยาก’ นั่นคือ
(3) “อคติ” ของแพทย์ ผู้เป็นแพทย์ทั้งหมด
(1) ต่างชาติฉกภูมิปัญญา-วัตถุดิบ สมุนไพร
และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ถือเป็น ‘วัตถุดบิ และปัจจัยการผลิต’ ของไทยผ่านการศึกษาอบรมจากหลักสูตรการแพทย์
ส�ำคัญ ที่ต้องได้รับการคุ้มครองปกป้อง แต่กลับเผชิญ ตะวั น ตก ที่ มี แ นวคิ ด ในการระบุ โ รค สาเหตุ และ
กับการแย่งชิงฉกฉวยตลอดเวลา โดยเฉพาะจากประเทศ การรักษาแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากการแพทย์แผนไทย
ต่างๆ ที่อาศัยความเหนือกว่าทางเทคโนโลยี กฎหมาย ทีส่ ำ� คัญคืออคติทางการแพทย์ ทีเ่ ชือ่ ว่าการแพทย์ตะวัน
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ใช้ ส ารพั ด กรรมวิ ธี ที่ เ ข้ า ข่ า ย ตกนัน้ ดีกว่า ถูกต้องกว่า จริงกว่า เพราะสามารถพิสจู น์
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ทดลองได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ และดูแคลนการแพทย์ โรงพยาบาลเขาไม่ ใช้ ” นายแพทย์ ส มหมายเล่ า
ทางเลือกอื่นๆ ว่าเป็นเพียง ‘ความเชื่อ’ หรือเป็นเพียง ประสบการณ์ตรงให้ ได้รับรู้21
‘ส่วนเสริม’ ในการรักษาเท่านั้น
“แพทย์ไทยแผนปัจจุบนั มีความรูเ้ รือ่ งยาสมุนไพร
น้ อยมาก ประกอบไม่ แน่ ใ จว่ า ยาแผนโบราณจะมี
ความสามารถก�ำราบโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แพทย์สว่ นใหญ่ ไม่มคี วามถนัดด้านนี้ จึงไม่แปลกที่ ไม่กล้า
ใช้” นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา นายกแพทยสภา
อธิบาย20 ขณะที่นายแพทย์สมหมาย ทองประเสริฐ
แพทย์ ไทยผู้เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรมองว่า แม้สังคม
จะยอมรับแพทย์แผนไทยมากขึ้น แต่ ในหมู่แพทย์แผน
ปัจจุบันตามโรงพยาบาลนั้น ยังคงปฏิเสธหรือต่อต้าน
การรักษาแบบแผนไทยรวมทั้งแพทย์ทางเลือกอื่นๆ

สร้างทางเลือกเพื่อทางรอด

การตั้ ง โรงพยาบาลแพทย์ แ ผนไทยอย่ า ง
เป็นทางการถือเป็นก้าวย่างส�ำคัญของการสร้างทางเลือก
ในการรักษาให้กับประชาชน ด้วยความหวังว่าจะเป็น
ทางรอดให้กับประเทศด้วย โดยเฉพาะการพึ่งพิงยา
จากบรรษัทข้ามชาติ เพื่อไม่ ให้เกิดภาวะ ‘ยาหมอฝรั่ง
ขาดแคลน’ เช่นสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ต้องผลิตยา
แผนตะวันตกจากสมุนไพรในท้องถิ่น

และสิ่ ง ส� ำ คั ญ ของการลงหลั ก ปั ก ฐานให้ กั บ
การแพทย์แผนไทย ควบคู่ ไปกับการสร้างโรงพยาบาล
“ถ้าไปหาหมอตามโรงพยาบาลแล้วถามว่ากินยา แพทย์แผนไทยก็คือ การก�ำจัดอคติ และเปิดใจกว้าง
สมุนไพรได้ ไหม เขาจะด่าเอาเลย หลายรายมารักษา ให้กับการแพทย์ทางเลือกอื่นๆ ที่ต่างก็เคยเป็นส่วนหนึ่ง
มะเร็งเต้านมกับผมแล้วกลับไปโรงพยาบาล หมอไม่ยอม ของอารยธรรมมนุษย์ทั้งสิ้น
อั ล ตราซาวนด์ ให้ เพราะมารั ก ษากั บ หมอแผนไทย
ต่อต้านกันน่าดู มียุคหนึ่งที่กระทรวงสาธารณสุขสั่งให้
ทุกโรงพยาบาลปลูกพืชสมุนไพร เดี๋ยวนี้แปลงสมุนไพร
หายไปหมดแล้ ว ปลู ก ไปก็ เ ท่ า นั้ น เพราะหมอใน
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บจากวันที่ 10 กรกฎาคม 2554 วันเริ่มต้นของการบังคับใช้พ.ร.บ.บัตรประจ�ำตัว
ประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 ได้เพิ่มอีกภารกิจอีกอย่างหนึ่งให้กับชีวิตของ
คนไทยก็คือ พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่มีลูกหลานอายุตั้งแต่ 7-14 ปี (ประมาณ 8 ล้านคน)
ต้องพาลูกหลานไปยังเขต เทศบาลหรืออ�ำเภอเพื่อท�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชน เสียงสะท้อน
กลับจากผู้ใหญ่ ในสังคมไทยต่อ ‘บัตรประชาชนเด็ก’ พบว่า มีทั้งแง่บวกและลบ ขณะที่
เสียงจากเด็กๆ แล้ว บัตรใบนี้ดูจะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น-ยินดีทีเดียว

บัตรประชาชนเด็กกับ
โจทย์ที่ไม่ถูกตอบ?
ที่มาที่ ไปของบัตรประชาชน
เด็กนั้น ต้องย้อนกลับไปดูโครงการ
ด้ า นไอที ข องรั ฐ บาลยุ ค ทั ก ษิ ณ
ชินวัตร ทีเ่ รียกว่า “โครงการปี 2546
ปีแห่งการบริการประชาชนด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Citizen E-Service)”
ทีเ่ สนอโดยคณะกรรมการบูรณาการ
และปฏิรปู ระบบการทะเบียนแห่งชาติ
ได้รบั การเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2546 โดย
คณะรัฐมนตรี ได้ ให้กรอบว่า
เมื่ อ ก� ำ หนดให้ ห น่ ว ยงาน
ของรัฐทุกแห่งที่ต้องออกบัตรให้กับ
ประชาชนด้วยการใช้เลขประจ�ำตัวประชาชน 13 หลัก
เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลทะเบียนบุคคล (identity) ของ
กระทรวงมหาดไทยแล้ว บัตรประจ�ำตัวประชาชนใน
อนาคตจะใช้แบบแถบแม่เหล็ก ซึ่งประชาชนต้องมีบัตร
ต่ า งๆ หลายใบ หรือจะพัฒนาไปใช้บัต รประจ�ำตัว
ประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ซึง่ สามารถ
พกบัตรเพียงใบเดียว โดยอาจท�ำเป็นระยะๆ หรือจัด
กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มๆ ทั้งนี้ ให้พิจารณาความคุ้มค่า
ทางเทคโนโลยีและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น1

สมาร์ทการ์ด ตั้งแต่ ‘แรกเกิด’
คือค�ำตอบแรก
ผ่ า นไปร่ ว มห้ า เดื อ น ประเด็ น นี้ ก ลั บ เข้ า มาสู ่
การประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง ด้วยการตัดสินใจว่า
บัตรประจ�ำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart
card) ภายใต้ โครงการจัดท�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Citizen) มีความเหมาะสมกว่า ด้วย
เหตุผลทางงบประมาณ เพราะหากให้แต่ละหน่วยงาน
ออกบัตรเพื่อให้ประชาชนแสดงตัวหรือใช้รับบริก าร
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จากรัฐ ประชาชนแต่ละคนจะต้องพกบัตรถึง 2 ใบ
คือ บัตรประชาชนและบัตรทอง 30 บาทรักษาทุกโรค
หรืออาจรวมถึงใบที่ 3 อย่างใบขับขี่ ย่อมมีผลต่อ
ความซ�้ำซ้อนทางปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน ภาระทาง
งบประมาณ และความไม่สะดวกของประชาชนเอง

นายวี นั ส สี สุ ข เจ้ า หน้ า ที่ ข องส� ำ นั ก บริ ห าร
การทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
อธิบายเหตุผลของการปรับเกณฑ์อายุในการท�ำบัตร
ประชาชนเด็กว่า การถ่ายรูปเด็กเป็นไปได้ยาก เนือ่ งจาก
ใบหน้าเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา รวมถึงการสแกนลาย
ครม.จึงมีมติเห็นชอบโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่ พิมพ์นิ้วมือก็ท�ำได้ยากเช่นกัน แต่เมื่อยึดถือกรอบที่ว่า
3 มิถุนายน 2546 โดยก�ำหนดกรอบว่า ให้เริ่มต้น ทุกคนควรมีบัตรแสดงตน เกณฑ์อายุจึงถูกขยับมาเป็น2
ั ชาติไทย”
จากการจัดท�ำบัตรประชาชนที่ด�ำเนินการโดยกระทรวง “1 ปีนบั แต่วนั เกิด หรือ 60 วัน นับแต่วนั ได้สญ
มหาดไทยเป็น “บัตรหลัก” เพื่อให้รู้ถึงข้อมูลประชากร
อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุผลที่ ไม่สมเหตุสมผล
ตามทะเบียนราษฎรทีถ่ กู ต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบนั โดยตัวของมันเอง ในระหว่างกระบวนการพิจารณาร่าง
ส�ำหรับข้อมูลของส่วนราชการ/หน่วยงานอื่นๆ เช่น กฎหมายฉบับนี้จึงมีการหยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมา
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน และกระทรวง อีกครั้ง พร้อมด้วยข้อโต้แย้งว่า “หากมองในแง่การ
เกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น ก็สามารถน�ำมาเชื่อมโยง ถ่ายรูปเด็ก ที่ว่าถ่ายได้ยาก ก็มีความเห็นโต้แย้งว่า
และเพิม่ เติมข้อมูลต่างๆ ลงในบัตรประชาชนของกระทรวง เด็กสามารถถ่ายรูปคู่กับพ่อแม่ หรือให้พ่อแม่อุ้มก็ ได้”
มหาดไทยได้เมื่อมีความพร้อม
ในที่ สุ ด ข้ อ สรุ ป ของเรื่ อ งนี้ ก ลั บ อาศั ย ประเด็ น
ทัง้ นี้ อยูบ่ นหลักการว่า บัตรประชาชนควรมีอายุ
ใช้งานมากกว่า 6 ปี เพื่อประหยัดงบประมาณในการ
ออกบัตรใหม่ โดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแก้ ไข
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
ประชาชนทุกคนต้องมีบตั รประจ�ำตัวประชาชนตัง้ แต่เกิด
ในระหว่างรอความพร้อมของกระทรวงมหาดไทยที่จะ
ต้องประสานกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่องไมโครชิพ หากหน่วยราชการใดมีความจ�ำเป็นต้อง
ท�ำบัตรให้ประชาชนก็ ให้ดำ� เนินการออกตามลักษณะของ
บัตรเดิมที่เคยท�ำมา หรือเป็นบัตรชั่วคราวไปพลางก่อน

15 ลบ 8 เท่ากับ 7: สมการง่ายๆ
ของ ‘บัตรประชาชนเด็ก’ 7 ขวบ

เกี่ยวข้องอื่นๆ มาร่วมพิจารณาด้วย 2 ประเด็น นั่นคือ
ประเด็ น แรก-อายุ ข องบั ต รประชาชน
สืบเนื่องจากร่างกฎหมายฯ ฉบับนี้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม
ในประเด็นอื่นด้วย หนึ่งในนั้นก็คืออายุใช้งานของบัตร
ประชาชน จากเดิมที่กฎหมายก�ำหนดให้บัตรประชาชน
มีอายุ 6 ปี (มาตรา 6 ทวิ แก้ ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.
บัตรประจ�ำตัวประชาชน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542) มีการ
แก้ ไขเพิ่มระยะเวลาในการใช้งานบัตรยาวขึ้นเป็น 8 ปี
ตามโจทย์คือ “ให้ค�ำนึงถึงความคุ้มค่าทางงบประมาณ”
ประเด็นที่สอง-เกณฑ์การท�ำบัตรประชาชน
จากเดิมที่กฎหมาย (พ.ร.บ.บัตรประจ�ำตัวประชาชน
พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542) ก�ำหนดให้คนไทย
ที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ และมีชื่อในทะเบียนบ้านต้องมี
บัตรประชาชน และเปลีย่ นค�ำน�ำหน้านามจาก “เด็กชาย”
เป็น “นาย” “เด็กหญิง” เป็น “นางสาว”3 ดังนั้น อายุ
เริ่มต้นของการมีบัตรครั้งแรก และอายุใช้งานของบัตร
ประชาชนทีต่ อ้ งแก้ ไขใหม่จงึ ควรสอดคล้องกัน และต้อง
สอดคล้องกับช่วงอายุ 15 ปีด้วย

ระหว่างกระบวนการพิจารณาและผ่านร่างกฎหมาย
ออกมาเป็น พ.ร.บ.บัตรประจ�ำตัวประชาชน ฉบับที่ 3
พ.ศ. 2554 นั้น ประเด็นที่มีการถกเถียงและปรับอยู่
หลายครั้งก็คือ อายุที่เด็กควรเริ่มท�ำบัตรประชาชน
จากแนวคิดที่ว่า “ประชาชนทุกคนต้องมีบัตรประจ�ำตัว
ประชาชนตัง้ แต่แรกเกิด” เมือ่ การเมืองไทยเปลีย่ นมาถึง
ค�ำตอบสุดท้ายจึงออกมาด้วยตรรกะคณิตศาสตร์
รัฐบาลสมัคร สุนทรเวช คณะรัฐมนตรีมีมติเสนอ ร่าง
พ.ร.บ.บัตรประจ�ำตัวประชาชน ฉบับที่... พ.ศ. ... ต่อ ระดับประถม ในชัน้ การพิจารณาร่างกฎหมายโดยวุฒสิ ภา
สภานิตบิ ญ
ั ญัติ โดยปรับเปลีย่ นให้เด็กท�ำบัตรประชาชน ว่า หากต้องการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนค�ำน�ำหน้า
นามเมื่อเด็กอายุ 15 ปี และการแก้ ไขให้บัตรประชาชน
เมื่ออายุ 1 ขวบ
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มีอายุบัตรยาวนานขึ้นจาก 6 ปี เป็น 8 ปี (มาตรา 6
ทวิ พ.ร.บ.บัตรประจ�ำตัวประชาชน ฉบับที่ 3 พ.ศ.
25544) ดังนั้น บัตรประชาชนเด็ก จึงเริ่มต้นเมื่อเด็ก
มีอายุ 7 ปี (มาตรา 5 พ.ร.บ.บัตรประจ�ำตัวประชาชน
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2554)5

อยูจ่ ะช่วยให้สง่ คืนพ่อแม่ ได้เร็วขึน้ เพราะมีชอื่ -นามสกุล
ที่อยู่...”

เด็กชนกลุม่ น้อยบนพืน้ ทีส่ งู ก็เข้าร่วมท�ำบัตรอย่าง
คึกคักเช่นกัน ดังรายงานข่ าวที่ว่า8 “ในพื้ น ที่ ต� ำ บล
ป่ า กลาง อ� ำ เภอปั ว บรรยากาศการเปิ ด ท� ำ บั ต ร
และนี่เองคือที่มาของ บัตรประชาชนเด็ก 7 ขวบ ประจ�ำตัวประชาชนเด็กเป็นไปอย่างคึกคัก มีนักเรียน
ชนเผ่าต่างๆ ทั้ง ม้ง เมี่ยน และลัวะ ต่างทยอยเข้ามา
นานาทัศนะต่อบัตรประชาชนเด็ก
ท�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชนกันอย่างหนาตา โดยเด็กๆ
จากการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลของทีมงาน แต่ละชนเผ่าต่างแต่งชุดประจ�ำเผ่าเพือ่ ใช้ ในการถ่ายรูป
สุ ข ภาพคนไทยต่ อ ความเห็ น เรื่ อ งบั ต รประชาชนเด็ ก ติดบัตรอีกด้วย”
พบว่ามีมุมมองทั้งทางบวกและทางลบที่น่าสนใจจาก
รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
แวดวงคนท�ำงานที่เกี่ยวข้องดังนี้
อาจารย์ประจ�ำคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเรื่องสถานะบุคคล ให้ความเห็น
แง่บวก
ว่า บัตรประชาชนนั้น ถือเป็นการแสดงสิทธิของมนุษย์
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวง เพราะอยู่ ในทะเบียนราษฎร ท�ำให้ข้อมูลของประชากร
มหาดไทย มองว่าเป็นประโยชน์ ในการยืนยันตัวบุคคล ชัดเจนมากขึ้น ยิ่งในยุคที่รัฐมีสวัสดิการมากขึ้น การที่
ให้เด็กสามารถใช้บัตรฯ แสดงตัวได้ง่ายขึ้น ป้องกันการ เด็ ก จะไปแสดงสิ ท ธิ ว ่ า เป็ น คนสั ญ ชาติ ไ ทยหรื อ ไป
สวมสิทธิของต่างด้าว รวมทัง้ เพือ่ ให้เด็กใช้บตั รประชาชน โรงพยาบาลก็ง่ายขึ้น สิ่งที่ดีตามมาอีกด้านคือ ป้องกัน
ในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากบริการสาธารณะ เรือ่ งทุจริตทีอ่ าจเกิดขึน้ ในพืน้ ทีย่ ากจน เช่น การสวมสิทธิ
ของรัฐ ดังที่นายนิรันดร์ กัลยาณมิตร รองอธิบดีกรม เด็กที่เกิดในต่างจังหวัด หรือเอาตัวตนของคนสัญชาติ
การปกครอง กระทรวงมหาดไทย ให้ความเห็นว่า6
ไทยไปขายจะท�ำได้ยากขึ้น9
“ข้อดีของการมีบัตรตั้งแต่อายุ 7 ปี คือ สะดวก
แง่ลบ
ต่อเด็กในการแสดงตัวตน ไม่ตอ้ งพกพาทะเบียนบ้านหรือ
ทัศนะของนักพัฒนาจากองค์กรด้านเด็ก ต่างออก
สูติบัตร ท�ำให้สามารถใช้สิทธิเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ
ได้งา่ ยขึน้ รวมทัง้ บรรเทาปัญหาการสวมสิทธิจากต่างด้าว มาให้ความเห็นคัดค้านกันระงม ดังความเห็นของนาย
ผู้ปกครองไม่ต้องพกเอกสารหลักฐานอื่นๆ ให้ยุ่งยาก มนตรี สินทวิชัย (ครูยุ่น) เลขาธิการมูลนิธิคุ้มครองเด็ก
ส�ำหรับข้อเสียนัน้ คือ เด็กวัยนีท้ ำ� ของหายบ่อย อาจเป็น ทีว่ า่ “ถือเป็นการใช้อำ� นาจโดยไม่ตรวจสอบรายละเอียด
ให้รอบคอบ เพราะอาจท�ำให้เกิดผลกระทบกับเด็ก
การล�ำบากต่อผู้ปกครอง”
หลายๆ กลุม่ เช่น กลุม่ เด็กพิการ เด็กก�ำพร้า เด็กเร่รอ่ น
ขณะที่เด็กๆ ที่เข้าเกณฑ์ทั่วประเทศต่างตื่นเต้น
ที่ตามหลักแล้วรัฐจะต้องคอยดูแลสงเคราะห์เด็กกลุ่มนี้
กับการท�ำบัตรประชาชนไม่น้อย ดังความเห็นจากเด็ก
ด้วย และกฎหมายในอดีตได้ผ่านกระบวนการคิดที่ดีอยู่
ในกรุง ด.ช.เอกสิทธิ์ สงศรีอินทร์ อายุ 7 ปี นักเรียน
แล้วว่า ให้เด็กอายุ 15 ปีขึ้นไปค่อยมีบัตรประจ�ำตัว
ชั้น ป.2 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา7 ว่า “ตอนนี้มีแต่
ประชาชน เพราะเด็กวัยนีเ้ ริม่ มีความคิดเป็นผู้ ใหญ่แล้ว”10
บัตรนักเรียน ก็อยากมีบัตรประชาชนบ้างจะได้เหมือน
ท�ำนองเดียวกัน ครูหยุย วัลลภ ตังคณานุรักษ์
ผู้ ใหญ่ ถ้ามีจริงๆ ก็ตอ้ งฝากแม่ ไว้ เพราะกลัวจะท�ำบัตร
หาย” แม่ด.ช.เอกสิทธิ์เองก็เห็นข้อดีหลายประการคือ เลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก แจงถึงความไม่จ�ำเป็น
“สะดวกเวลาแสดงสิทธิรบั บริการต่างๆ ของเด็ก ไม่ตอ้ ง อย่างยิ่งที่ต้องท�ำ เนื่องจาก “…เมื่อเด็กอายุน้อยตาย
ถือสูติบัตรมาให้ยุ่งยาก เวลาพาน้องขึ้นเครื่องบินก็ ใช้ ก็จะมีการสวมรอยของพวกมิจฉาชีพในการไปสวมชื่อ
บัตรนี้แสดงตัว หรือกรณีเด็กพลัดหลง ถ้ามีบัตรติดตัว ขณะเดียวกัน งบประมาณที่เอาไปใช้ท�ำบัตรจะคุ้มค่า
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หรือไม่ ท�ำแล้วได้ประโยชน์อะไร เพราะรูปแบบเดิม
ก็ ใช้ ได้ดีอยู่แล้ว เมื่อท�ำแล้วใครจะไปพกให้เด็ก ก็ต้อง
เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองอยู่ดี ท�ำแล้วเป็นระบบ
ออนไลน์หรือเปล่า เอกสารที่เรามีอยู่ก็ออนไลน์อยู่แล้ว
หากอ้างเพื่อการรักษาพยาบาล ก็มีเลข 13 หลักอยู่ ใน
ใบเกิด มันไม่ ได้มีประโยชน์มากกว่าเดิม แต่จะเปลือง
ทรัพยากรมากกว่า ท�ำแล้วคุ้มก็ดี แต่มองว่าตอนนี้
ถึงท�ำไปก็ ไม่คุ้ม”11
ส่ ว นนั ก วิ ช าการ รศ.ดร.โกวิ ท ย์ พวงงาม
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีมมุ มองที่ ไม่ตา่ งจากนักพัฒนาว่า “ไม่ ใช่สงิ่ จ�ำเป็นส�ำหรับ
เด็กวัย 7 ขวบเลย เนื่องจากเมื่อท�ำแล้ว ผู้ดูแลบัตรและ
ท�ำธุรกรรมต่างๆ ก็คือผู้ปกครองอยู่ดี เด็กไม่สามารถ
ท�ำธุรกรรมใดๆ หรือแม้แต่รบั ผิดชอบดูแลบัตรด้วยตนเอง
ได้ด้วยวัยเพียง 7 ขวบ...ผมว่ากฎหมายของเดิมดี
อยูแ่ ล้ว...ไม่แน่ ใจว่ามันเกีย่ วข้องกับผลประโยชน์อนื่ หรือ
เปล่า เช่น การประมูลบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเด็ก 7-14
ขวบนี่มันมีเกือบ 10 ล้านคน แล้วผลประโยชน์อาจจะ
มีเป็นร้อยๆ ล้านในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้”12

บัตรประกันสังคม, บัตรอื่นๆ ) และรัฐสามารถลดภาระ
ทางงบประมาณไม่ ต ้ อ งใช้ จ ่ า ยเพื่ อ การจั ด ท� ำ บั ต ร
หลายประเภท
ทัง้ นี้ ช่องว่างทีม่ อี ยูเ่ ดิมก็คอื ระหว่างเด็กแรกเกิด
จนถึงอายุ 15 ปี โดยเด็กแรกเกิดจะมีเพียงใบรับรอง
การเกิดจากสถานพยาบาล (ท.ร.1/1) เพือ่ ให้พอ่ แม่หรือ
ผู้ปกครองน�ำไปแจ้งเกิดกับหน่วยงานทะเบียนราษฎร
เพือ่ รับสูตบิ ตั ร ดังนัน้ ช่วงเวลาระหว่างเด็กแรกเกิดจนถึง
อายุ 15 ปี เอกสารที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องพกพา
แทนเด็กเพื่อแสดงตน (เด็ก) และเข้ารับบริการของรัฐ
ก็คอื สูตบิ ตั ร และ/หรือทะเบียนบ้าน (หลายกรณีมเี พียง
ใบรับรองการเกิด)

อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตต่อเอกสารทั้งสูติบัตร
ทะเบียนบ้าน รวมถึงใบรับรองการเกิดของเด็กด้วย
เช่นกัน กล่าวคือ เอกสารดังกล่าวไม่มีรูปถ่ายที่ยืนยัน
ตั ว เด็ ก ท� ำ ให้ น� ำ ไปสู ่ ก ารสวมตั ว เด็ ก ได้ ง ่ า ย หรื อ
การพิสจู น์ตวั เด็กท�ำได้ยาก บ่อยครัง้ ต้องใช้พยานบุคคล
มายืนยันว่าเด็กเป็นลูกของพ่อแม่คนนัน้ จริงๆ นอกจากนี้
ยังพบว่ามีเด็กจ�ำนวนไม่นอ้ ยที่ ไม่มสี ตู บิ ตั ร เพราะพ่อแม่
ท้ายสุดเป็นประเด็นเรื่องความกลัวการสวมบัตร หรือผู้ปกครองไม่ ได้ ไปแจ้งเกิด
ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนอย่างระนองหวั่นว่าจะมี
ข้อเสนอให้เด็กมีบัตรประจ�ำตัวตั้งแต่แรกเกิด
การน�ำเด็กต่างด้าวยัดไส้สวมบัตรประชาชน ซ�้ำรอย โดยเสนอว่ า พ่ อ แม่ ส ามารถอุ ้ ม ลู ก ถ่ า ยรู ป ติ ด บั ต รได้
ที่น�ำโรฮิงญาเข้าสวมบัตรไทยพลัดถิ่น13
จึงเป็นทางเลือกเพือ่ ลดโอกาสให้กบั การเข้าสูก่ ระบวนการ

โจทย์ที่ ‘บัตรประชาชนเด็ก’
ยังไม่ ได้ตอบ
นอกจากเสี ย งวิ จ ารณ์ ห รื อ ค� ำ ถามต่ อ ‘บั ต ร
ประชาชนเด็ก 7 ขวบ’ แล้วยังพบว่า มีข้อสังเกตต่อการ
มีบัตรประจ�ำตัวประชาชนเช่นกันว่า มีความอ่อนไหวสูง
ต่อประเด็นเสรีภาพส่วนบุคคล นั่นคือข้อมูลที่ถูกบันทึก
ในบัตรนั้นอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกละเมิดได้ง่าย

พิสูจน์ตัวเด็ก
กล่าวได้วา่ ‘บัตรประชาชนเด็ก 7 ขวบ’ นี้ นอกจาก
จะก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กว้างขวางในสังคม
และมีคำ� ถามถึงความเหมาะสม ผลดีผลเสียต่างๆ นานา
แล้ว ในทีส่ ดุ การใช้เกณฑ์อายุทำ� บัตรประชาชนครัง้ แรก
ไว้ที่ 7 ปี ก็ ไม่ ได้ตอบโจทย์การลดภาระทางงบประมาณ
ในการจัดท�ำบัตร ทีต่ อ้ งใช้เพือ่ แสดงตนและเข้าถึงบริการ
หรือสวัสดิการของแต่ละหน่วยงานแต่อย่างใด

หากทบทวนกันอีกครั้งถึงที่มาของบัตรประชาชน
ทั้งยังไม่ ได้ตอบโจทย์ช่องว่างของการมีหลักฐาน
เด็กจะเห็นว่า เป็นเพียงส่วนหนึง่ ของนโยบายบัตรประจ�ำ แสดงตนทีช่ ดั เจนของเด็กตัง้ แต่แรกเกิดจนถึง 7 ปี กลาย
ตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart card) ทีร่ ฐั บาล เป็นเพียงความตื่นเต้นชั่ววูบให้กับบรรดาเด็กน้อยกลุ่ม
สมัยทักษิณต้องการไปถึง นัน่ ก็คอื การเป็นบัตรใบเดียว หนึ่งทั่วประเทศเท่านั้น
ทีบ่ คุ คลแต่ละคนสามารถใช้เพือ่ แสดงตนในทางกฎหมาย
และใช้เพื่อรับบริการจากรัฐ โดยไม่ต้องพกบัตรอื่นอีก
(ได้แก่ บัตรประชาชน, บัตรทอง 30 บาทฯ, ใบขับขี่,
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BOI กับนโยบายส่งเสริม
การลงทุนเพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งต่อระบบสุขภาพ

จ

ากนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย ที่ถูกมองว่ามี
ผลลบต่อระบบสุขภาพโดยรวมมาก เพราะดึงดูดทรัพยากรด้านการรักษาพยาบาล
ของประเทศไปให้ชาวต่างชาติ ปี 2554 ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
จับมือกับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปรับทิศการส่งเสริมการลงทุนด้านสาธารณสุข
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และเพิ่มความเป็นธรรม ในระบบสุขภาพของไทย

ผลักดันนโยบาย
เมดิคัลฮับ ภาคสอง
ในช่ ว ง 10 ปี ที่ ผ ่ า นมานี้
การส่งเสริมให้ ไทยเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพนานาชาติ หรือ Medical
Hub ดึงดูดชาวต่างชาติเข้ามาใช้
บริการด้านสุขภาพในประเทศไทย
เป็นเป้าหมายที่ทุกรัฐบาลต้องการ
ผลักดันให้เกิดเป็นจริงให้ ได้
นั บ แต่ แ ผนพั ฒ นาให้ ไทย
เป็ น ศู น ย์ ก ลางสุ ข ภาพของเอเชี ย
ฉบับที่ 1 ตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี
(พ.ศ. 2547-2551) ประสบความ
ส� ำ เร็ จ สามารถสร้ า งรายได้ เ ข้ า
ประเทศถึง 227,616.43 ล้านบาท
กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบาย
เดินหน้าจัดท�ำ ร่างแผนยุทธศาสตร์
เมดิคลั ฮับ ฉบับที่ 2 ตัง้ แต่ปี 25532557 ยกระดับพัฒนาให้ ไทยเป็น
ศู น ย์ ก ลางสุ ข ภาพนานาชาติ ห รื อ
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ระดับโลก จากแผนเดิมที่ก�ำหนดเพียงเป็นศูนย์กลาง เพิ่มเติมประเภทกิจการโรงพยาบาล จากเดิมที่ก�ำหนด
สุขภาพของเอเชีย
ว่าต้องเป็นโรงพยาบาลทีม่ เี ตียงรองรับผูป้ ว่ ยไม่นอ้ ยกว่า
แผนยุทธศาสตร์เมดิคัลฮับ ฉบับที่ 2 นี้ ตั้งเป้า 50 เตียง เป็นมีเตียงรองรับผู้ป่วยค้างคืนไม่ต�่ำกว่า
ว่าจะน�ำรายได้เข้าประเทศ 402,906 ล้านบาทในช่วง 30 เตียง ซึง่ เป็นไปตามเงือ่ นไขเกณฑ์ขนั้ ต�ำ่ ของกระทรวง
5 ปี ตัวสร้างรายได้หลักคือ บริการรักษาพยาบาล สาธารณสุข
นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมการลงทุนในกิจการ
281,945 ล้านบาท รองลงมาคือ บริการส่งเสริมสุขภาพ
สปา 78,225 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพร เวชศาสตร์ฟน้ื ฟู ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง ศูนย์บริการ
ไทย 78,471 ล้านบาท และบริการแพทย์แผนไทยและ เทคโนโลยี ท างการแพทย์ และส่ ง เสริ ม การลงทุ น
การแพทย์ทางเลือก 2,822 ล้านบาท1
โลจิสติกส์เพื่อการรักษาพยาบาล โดยได้สิทธิประโยชน์
กรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ (สบส.) เป็ น ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตั้งแต่ 5-8 ปี ตามเขตที่ตั้ง
ผู้รับผิดชอบผลักดันนโยบาย Medical Hub โดยเน้น มีวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ และยกเว้น
ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ 1) การบริการด้านรักษาพยาบาล อากรขาเข้าเครื่องจักรตลอดอายุโครงการ
น่าสนใจว่า BOI ยังก�ำหนดมาตรการส่งเสริม
การลงทุ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของกิ จ การ
โรงพยาบาลเดิม เพื่อยกระดับมาตรฐานเทคโนโลยีทาง
การแพทย์ ด้ ว ยการน� ำ เข้ า เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์
การแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ ในโรงพยาบาล มาตรการนี้
บังคับใช้กบั โรงพยาบาลที่ด�ำเนินการอยู่แล้ว ไม่วา่ จะได้
5
ขณะเดียวกัน ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม รับส่งเสริมหรือไม่ก็ตาม
การลงทุ น (BOI) ก็ ข านรั บ นโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Medical กระแสต้านเมดิคัลฮับและนโยบาย BOI
ทว่า เสียงสะท้อนดังระงมจากหลายฝ่ายแสดง
Hub โดยจ้างสถาบันวิจยั เศรษฐกิจและการคลัง3 (สวค.)
ในเดือนสิงหาคม 2553 ศึกษาการลงทุนในกิจการ ความไม่เห็นด้วยกับนโยบาย Medical Hub วิพากษ์
ด้านสุขภาพทั้งระบบ เพื่อเป็นแนวทางก�ำหนดนโยบาย วิจ ารณ์ทัศนะที่เน้นเม็ดเงินจากการลงทุนของ BOI
ส่งเสริมการลงทุน และคาดว่าจะสามารถก�ำหนดขอบข่าย ที่เข้ามาท�ำให้บริการสุขภาพกลายเป็น ‘อุตสาหกรรม’
กิจการและเงือ่ นไขการให้สทิ ธิประโยชน์แก่กจิ การประเภท โดยเฉพาะปัญหาสมองไหล ที่เชื่อว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ในโรงพยาบาลรัฐจะถูกดึงตัวไปสู่ โรงพยาบาลเอกชน
นี้ ได้ภายในปี 25534
ต่ อ มาเมื่ อ วั น ที่ 24 พฤศจิ ก ายน 2553 เพิม่ ขึน้ ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ ในภาพรวมจะยิง่ ทวี
นางอรรชกา สีบญ
ุ เรือง เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการ ความรุนแรงสูงขึ้น และผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากการดึง
ส่งเสริมการลงทุน เปิดเผยว่า BOI จะปรับปรุงนโยบาย ทรัพยากรไปมากทีส่ ดุ ก็คอื ผูม้ รี ายได้นอ้ ย และคนชนบท
ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมสุขภาพ เพือ่ ให้เป็นไป ที่เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ

ให้เป็นศูนย์บริการเฉพาะทาง (Excellent Center)
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 2) ส่งเสริมธุรกิจ
บริการสุขภาพประเภทสปาและการนวดเพื่อสุขภาพ
3) การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อ
ส่งเสริมเอกลักษณ์และภูมปิ ญ
ั ญาไทย และ 4) สนับสนุน
สมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย2

ตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพของ
ประเทศอย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม มาตรการดังกล่าว
ประกอบด้วยการขยายขอบข่ายการส่งเสริมการลงทุน
ประเภท “กิจการโรงพยาบาล” ให้ครอบคลุมกิจการที่
เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลมากขึ้น โดยการปรับชื่อ
เป็น “กิจการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล” และ

ศาสตราจารย์อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการ
เกียรติคณ
ุ สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
ให้ความเห็นว่า นโยบาย Medical Hub เป็นนโยบาย
ที่เลวที่สุดเท่าที่รัฐบาลคิดออกมา เพราะเป็นการดึงดูด
ทรัพยากรด้านสุขภาพของประเทศไปบริการต่างชาติ
ทั้งที่ปัจจุบันคนไทยรวมถึงคนชายขอบก�ำลังขาดแคลน
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การรักษาพยาบาลอย่างแรง คนไข้ต่างชาติที่เข้ามาใช้
บริการยังท�ำให้ค่าตัวของหมอเพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลา
กระทรวงสาธารณสุขเองจะพบว่าเงินค่าตอบแทนที่
เพิม่ ให้หมอไปนัน้ ไม่เพียงพอ ต้องไล่ตามเพิม่ ค่าตอบแทน
ไปเรื่อยๆ ในที่สุดระบบจะเสียหาย
“วันนี้ผมอยากถามว่า ขณะนี้คนไข้ ไทยได้เวลา
ของหมอในโรงพยาบาลรัฐแค่ ไหน คุณไปรอกีช่ วั่ โมง และ
ได้เจอหมอกี่นาที แม้ว่ารัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณ
เพือ่ ผลิตหมอให้เพียงพอ ผมยังมองว่านโยบายนีก้ ย็ งั เลว
อยู่ดี เพราะคนไทยต้องไม่เพียงรักษากับหมอจบใหม่
เท่านั้น แต่เราต้องการหมอผู้เชี่ยวชาญที่ถูกดึงออกจาก
ระบบด้วย” ศาสตราจารย์อัมมารกล่าว6
ด้าน นางสาวกรรณิการ์ กิจติเวชกุล กรรมการ
มูลนิธเิ พือ่ ผูบ้ ริโภค ได้ ให้ขอ้ มูลในงานเสวนา “เมดิคลั ฮับ
ความเหลื่อมล�้ำในการรักษาพยาบาล” เมื่อวันที่ 24
พฤศจิกายน 2553 ระบุว่าในปี 2552 มีคนไข้ต่างชาติ
เข้ารับการรักษา 1.5 ล้านคน แต่ ไม่พบหลักฐานว่า
การกระจายรายได้ ไปถึงไหน ทีผ่ า่ นมาพบแต่ปญ
ั หาเรือ่ ง
การดึงแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนแพทย์ โดยปี
2545-2547 มีอาจารย์แพทย์ลาออก 350 ราย และใน
ช่วงปี 2548-2552 มีอาจารย์แพทย์จากโรงเรียนแพทย์
5 แห่งลาออกรวมกันถึง 181 ราย ส่วนใหญ่ ไปอยู่กับ
ภาคเอกชน เฉลีย่ มีการดึงแพทย์ ในโรงเรียนแพทย์แต่ละ
แห่งสูงถึง 40 คน ก่อให้เกิดความเหลื่อมล�้ำเพิ่มจาก
3 ระบบ คือ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบ
ประกันสังคม และระบบสวัสดิการข้าราชการ7
นายแพทย์ อ� ำ พล จิ น ดาวั ฒ นะ เลขาธิ ก าร
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) กล่าวว่า นโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมสุขภาพของ BOI
ขัดกับข้อ 51 ของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 ที่ออกตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
2550 ซึ่งก�ำหนดว่ารัฐไม่พึงสนับสนุนหรือให้สิทธิพิเศษ
ทางภาษีและการลงทุนกับบริการสาธารณสุขที่มุ่งเน้น
ผลประโยชน์เชิงธุรกิจ

แสวงหาก�ำไร ยิ่งถ้าเป็นการเปิดบริการโดยหวังบริการ
คนต่างชาติ แสดงว่าต้องใช้ทรัพยากรที่มี ในประเทศ
ไปบริการชาวต่างชาติดว้ ย ก็จะกระทบคนไทยส่วนใหญ่
ในชนบท” นายแพทย์อ�ำพลกล่าว8
ต่อมาในวันที่ 24 ธันวาคม 2553 มีการประชุม
คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ทีท่ ำ� เนียบรัฐบาล
โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในขณะนั้น
เป็นประธาน หลังจากที่ประชุมอภิปรายเรื่องนโยบาย
ส่ ง เสริ ม การลงทุ น อุ ต สาหกรรมสุ ข ภาพของ BOI
อย่างกว้างขวาง นายกรัฐมนตรี ในฐานะคณะกรรมการ
BOI มีมติ ให้ BOI ทบทวนการส่งเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมสุขภาพใหม่ เนื่องจากเนื้อหาไม่สอดคล้อง
กับธรรมนูญสุขภาพ
“ผมคิดว่า BOI คงไม่ทราบข้อความที่ก�ำหนดอยู่
ในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ และขณะนี้
มติดงั กล่าวยังไม่ ได้ประกาศออกไป จึงสัง่ ให้ระงับไว้กอ่ น”
นายอภิสิทธิ์กล่าว
ขณะที่ นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน กรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า บริการสาธารณสุขไม่ ใช่สนิ ค้า
ทั่วไปที่ภาคธุรกิจสามารถแสวงหาก�ำไรสูงสุด เพราะ
ระบบสุขภาพเป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของประชาชน ต้องเป็น
ระบบที่ ส ่ ง เสริ ม คุ ณ ค่ า และศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์
เป็นส่วนหนึ่งของระบบความมั่นคงของประเทศ การ
ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมสุขภาพจ�ำเป็นต้อง
ศึกษาผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบที่อาจเกิดขึ้น
ต่ อ ระบบบริ ก ารสาธารณสุ ข ของประชาชนไทยก่ อ น
โดยเฉพาะในสภาวการณ์ทยี่ งั มีความไม่เป็นธรรมในการ
เข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชน มีทรัพยากร
และบุคลากรจ�ำกัด อีกทั้ง 10 ปีที่ผ่านมานี้ภาคเอกชน
มีศักยภาพสูงในการพัฒนาธุรกิจสุขภาพด้วยตนเอง
จึงไม่มีความจ�ำเป็นที่รัฐต้องให้การสนับสนุนอีก9

BOI ปรับนโยบาย ส่งเสริมการลงทุน
โรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ

“การที่ธรรมนูญฯ เขียนไว้ ในข้อ 51 เพราะเห็น
ภายหลังทีน่ ายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ สัง่ ทบทวนมติ
ว่าการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นเรื่อง คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เกี่ยวกับนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยธรรม ไม่ควรปล่อยเป็นการบริการ ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมสุขภาพ ต่อมาวันที่
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31 มกราคม 2554 นายแพทย์
สมชัย ภิญโญพรพานิชย์ อธิบดีกรม
สนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ (สบส.)
ในฐานะหน่วยงานผลักดันนโยบาย
Medical Hub เปิดเผยว่า สบส.
จะมี ก ารประชาพิ จ ารณ์ ร ่ า งแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย
ให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
พ.ศ. 2553-2557 ครั้งที่ 1 ซึ่งจะ
พูดถึงรายละเอียดทั้งหมด ทั้งเรื่อง
การพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์
สปา นวดแผนไทย และสมุนไพรไทย
โดยเรื่องที่ ให้ความส�ำคัญมากที่สุด
คื อ การพั ฒ นาระบบบริ ก ารทาง
การแพทย์ โดยจะเชิญหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาหารื อ สนั บ สนุ น
การแพทย์ ข องภาคเอกชน จะมี
การพิจารณาอย่างรอบด้านว่าจะเกิด
ปัญหาสมองไหลหรือผลกระทบอืน่ ๆ
มากน้อยเพียงใด
ต่อมาในวันที่ 2 กุมภาพันธ์
2554 มี ก ารจั ด เวที เ สวนาหั ว ข้ อ
“บี โอไอ จับมือ สช. ปรับทิศอุตสาหกรรมสุขภาพ”
ที่อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ผู้ร่วม
เสวนาประกอบด้วย นายแพทย์อ�ำพล จินดาวัฒนะ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พร้อมด้วย
นางหิรัญญา สุจินัย ที่ปรึกษาการลงทุน ส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และนายยุทธศักดิ์
คณาสวัสดิ์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักยุทธศาสตร์และนโยบาย
การลงทุน ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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สช. และ BOI ได้ประชุมร่วมกันเพื่อหารือถึงทิศทาง
การส่งเสริมอุตสาหกรรมสุขภาพให้สอดคล้องกับธรรมนูญ
ว่าด้วยระบบสุขภาพ พ.ศ. 2552 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
เข้าร่วม จากทาง BOI คือ นางอรรชกา สีบุญเรือง
เลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
นางหิรัญญา สุจินัย ที่ปรึกษาการลงทุน และนาย
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักยุทธศาสตร์
และนโยบายการลงทุน

ผลการประชุ ม มี ข ้ อ สรุ ป ให้ นั ก วิ ช าการจาก
การเสวนาครั้ ง นี้ ส รุ ป ว่ า จะตั้ ง คณะท� ำ งาน
เชิงวิชาการ ประกอบด้วยตัวแทนจาก สช. และ BOI ทั้งสองฝ่ายร่วมกันยกร่างหลักการและกรอบแนวทาง
ร่วมกันหารือเพื่อหาทางออกว่าควรจะเดินหน้าหรือ การพิจารณากิจการทีจ่ ะส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรม
ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมสุขภาพในลักษณะใด สุขภาพที่สอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ
ต่อมาวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 คณะท�ำงานร่วม แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ก่อนจะเปิดเวทีรบั ฟังความเห็นจาก
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
หลังผ่านการท�ำงานกว่า 4 เดือน คณะท�ำงาน
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ร่วมฯ ก็จดั ท�ำหลักการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม ขอรั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น และต้ อ งอยู ่ ใ นระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบประกันสังคมตลอด
ด้านสุขภาพ มีสาระส�ำคัญ 4 ประการ คือ10
(1) เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสถานะทางสุขภาพ ระยะเวลาที่ ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
การส่ ง เสริ ม นี้ ต ้ อ งการดึ ง เอกชนเข้ า มาลงทุ น
โดยรวมของคนในประเทศเป็นส�ำคัญ โดยต้องเป็นหมวด
บริการหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุดสิทธิประโยชน์ของ สถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ ที่เป็นบริการหลักในระบบ
ระบบหลักประกันสุขภาพ/ประกันสังคม หรือรัฐสนับสนุน/ สาธารณสุขที่ส�ำคัญมากส�ำหรับประชาชน ซึ่งแต่ละปี
มี ผู ้ ใช้ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข ปฐมภู มิ ทั้ ง สถานี อ นามั ย
ลงทุนไม่เพียงพอ
(2) เป็นไปเพือ่ เสริมสร้างศักยภาพหรือประสิทธิภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล และโรงพยาบาล
ชุมชนถึงร้อยละ 80 ของผู้ป่วยนอกทั้งหมด
และเพิ่มความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล�้ำ
ส่วนกรอบการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
(3) ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ กฎหมาย แผนพัฒนา
ยา เน้นการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการในการวิจัยและ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธรรมนูญสุขภาพ
พัฒนาอุตสาหกรรมยาภายในประเทศให้พงึ่ พาตนเองได้
(4) มีระบบติดตาม ประเมินสถานการณ์ ผลกระทบ
การส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาเครือ่ งมือแพทย์
ของนโยบายส่งเสริมการลงทุน
ในประเทศไทย เน้นเพิ่มศักยภาพในการผลิตเครื่องมือ
โดยก�ำหนดกรอบบริการและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพที่ แพทย์ที่จ�ำเป็นส�ำหรับคนไทย ซึ่งรวมถึงส่วนประกอบ
ควรได้รับการส่งเสริมลงทุนไว้ 4 ประเภท คือ การส่ง ของเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพ
เสริ ม การลงทุ น สถานพยาบาลเอกชนระดั บ ปฐมภู มิ หรื อ เครื่ อ งมื อ เที ย บมาตรวั ด ของเครื่ อ งมื อ แพทย์
การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยา การส่งเสริม และการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ของ
การลงทุนและพัฒนาเครื่องมือแพทย์ ในประเทศไทย อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ไทย
และการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในกิ จ การบ้ า นพั ก และ
ขณะที่การส่งเสริมการลงทุนในกิจการบ้านพัก
ศูนย์สวัสดิการส�ำหรับผู้สูงอายุ
และศูนย์สวัสดิการส�ำหรับผูส้ งู อายุ เพือ่ สร้างทางเลือก
“ร่างกรอบการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรม ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น11
สุขภาพที่ ได้จดั ท�ำขึน้ ครัง้ นี้ แตกต่างจากมติการส่งเสริม
ขั้ น ตอนต่ อ จากนี้ BOI เตรี ย มน� ำ ร่ า งกรอบ
การลงทุ น ก่ อ นหน้ า ที่ เ น้ น การสนั บ สนุ น นโยบาย
เมดิคัลฮับ รักษาคนไข้ต่างชาติ แต่เป็นการเน้นสร้าง การส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมสุขภาพที่ปรับปรุง
ความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพของไทยมากขึ้น” นาย ใหม่เข้าสูก่ ระบวนการประชาพิจารณ์ โดยเชิญผูเ้ กีย่ วข้อง
ทุกฝ่ายมาให้ความเห็น ทั้งโรงพยาบาลเอกชน ภาค
แพทย์อ�ำพล จินดาวัฒนะ ให้ความเห็น
ประชาชน หรือผู้ ได้รับผลกระทบทั้งหมด
ส�ำหรับกรอบการส่งเสริมการลงทุนสถานพยาบาล
สิ่งที่ส�ำคัญคือ ยังต้องรอดูทิศทางนโยบายจาก
เอกชน เน้นส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพและ
เพิ่มจ�ำนวนสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยค้างคืน รัฐบาลชุดใหม่ของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร
และสถานพยาบาลทีม่ เี ตียงรับผูป้ ว่ ยค้างคืนขนาดไม่เกิน ซึ่งเข้ามาบริหารประเทศแทนรัฐบาลชุดก่อน ว่าจะยัง
30 เตียง เพือ่ ให้บริการผูป้ ว่ ยในระบบหลักประกันสุขภาพ คงเดินหน้านโยบายส่งเสริมการลงทุนด้านสาธารณสุข
ถ้วนหน้ าและระบบประกันสังคม โดยเฉพาะในเขต เพือ่ เน้นการสร้างความเข้มแข็งต่อระบบสุขภาพโดยรวม
ที่ มี ส ถานพยาบาลเหล่ า นี้ ไม่ เ พี ย งพอ ผู ้ ข อรั บ การ ของประเทศหรือไม่ อย่างไร
ส่งเสริมการลงทุนต้องอยู่ ในระบบหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า ระบบประกันสังคมภายใน 3 ปี นับจากวันที่
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แพทย์แผนไทยคว้ารางวัลเหรียญ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ทองอาหารเสริมสกัดจากเวทีประกวด สนับสนุนงบประมาณกว่า 170 ล้านบาท
เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
สิ่งประดิษฐ์นานาชาติ

แพทย์แผนไทยสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อ
จากสถิติประชากรของไทยที่มีแนวโน้มอายุยืนยาว
สายตาโลก จากการคว้ า รางวั ล ชนะเลิ ศ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
และมีจำ� นวนผูส้ งู อายุเพิม่ มากขึน้ น�ำมาสูป่ ญ
ั หาด้านสุขภาพ
นานาชาติ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในงาน
ของผูส้ งู อายุ ยิง่ หากมีอาการป่วย ย่อมส่งผลต่อความรุนแรง
International Exhibition Invention of GENEVA โดย
จากโรคเพิม่ สูงขึน้ ดังนัน้ การส่งเสริมให้มสี ขุ ภาพทีด่ ี และ
ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทอาหารเสริมสกัด “เลซิติน”
การป้องกันก่อนเกิดโรค จึงเป็นวิธีการป้องกันและแก้ ไข
จากไข่แดงผสมสารสกัดจากผลมะตูม รางวัลนีเ้ ป็นผลงาน
ปัญหาที่ยั่งยืน ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ของสองแพทย์แผนไทย คือ แพทย์แผนไทยบุณยพร ยี่มี
(สปสช.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) องค์การ
และแพทย์แผนไทยหญิงวรีวรรณ รัตรสาร เป็นการต่อยอด
บริหารส่วนต�ำบล (อบต.) และเทศบาลทัว่ ประเทศ จึงได้
องค์ความรู้เดิม คือการสกัดเอาเลซิติน โคลีน และโอเมก้า
จัดท�ำโครงการส่งเสริมสุขภาพผูส้ งู อายุ เพือ่ ป้องกันโรค
3 จากไข่แดง ผ่านการตรวจสอบความเป็นพิษจากส�ำนักงาน
และฟื้นฟูสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุ ผ่านกองทุนสุขภาพ
คณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) แล้วน�ำไปผสมกับสารสกัด
ต�ำบล 7,300 แห่ง มีจำ� นวนโครงการกว่า 4,665 โครงการ
จากมะตู ม ที่ มี ฤ ทธิ์ ท างเภสั ช กรรม สกั ด เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์
งบประมาณสนับสนุนกว่า 170 ล้านบาท โดยใช้สิทธิ
อาหารเสริม ทัง้ สองส่วนนีเ้ สริมฤทธิก์ ารท�ำงานซึง่ กันและกัน
ประโยชน์ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าคุม้ ครอง
โดยกระบวนการสกัดทัง้ หมดไม่ ใช้สารเคมี แต่ ใช้สมุนไพรไทย
ผูท้ มี่ อี ายุตงั้ แต่ 60 ปีขนึ้ ไป ซึง่ จะได้รบั การตรวจสุขภาพ
ที่มีคุณประโยชน์ต่อการบ�ำบัดและรักษาโรค กระบวนการดัง
ตรวจร่างกาย ซักประวัติ วัดความดันโลหิต ไขมัน และ
กล่าวเป็นการน�ำเอานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
ระดับน�ำ้ ตาลในเลือด ตลอดจนการรักษาโรคตาต้อกระจก
และแพทย์ตะวันตก มาประยุกต์เข้ากับภูมิปัญญาการแพทย์
การประเมินภาวะซึมเศร้าและสมองเสื่อม การตรวจ
แผนไทย ถือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ ให้ทดั เทียมต่างประเทศ
ระดับคอเลสเตอรอลในเลือด จัดกิจกรรมปรับเปลี่ยน
นอกจากนี้ การสกัด “เลซิติน” จากไข่แดงครั้งนี้ส ามารถ
พฤติกรรม การออกก�ำลังกาย การบริหารความเครียด
ช่วยทดแทนการน�ำเข้าได้ปีละ 100 ล้านบาท
และการดูแลสุขภาพจิต รวมถึงการให้วัคซีนป้องกัน
จุดเด่นของผลงานการน�ำสมุนไพรไทยมาใช้จนท�ำให้ ได้
โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปี
รับรางวัลครัง้ นี้ คือ สารสกัดจากผลมะตูมนัน้ ช่วยฟืน้ ฟูการสร้าง
ขึ้นไปจะได้รับบริการผ่านศูนย์แพทย์ชุมชนใกล้บ้าน
อินซูลินในการต้านไวรัสและแบคทีเรีย ช่วยท�ำให้หลอดเลือด
โรงพยาบาลทีข่ นึ้ ทะเบียนไว้ และพืน้ ทีท่ มี่ กี องทุนหลัก
หัวใจแข็งแรง ความดันโลหิตเป็นปกติ และท�ำงานเสริมกันกับ
ประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือกองทุนสุขภาพ
สารอาหารจากไข่แดง ผลงานดังกล่าวท�ำให้ร่างกายสามารถ
ชุมชน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง อบต./เทศบาล
ซ่อมแซมตัวเองในระดับยีนหรือดีเอ็นเอ ซึง่ ปัจจุบนั ได้ ใช้กบั ผูป้ ว่ ย
กับ สปสช. และหน่วยบริการสาธารณสุข
กลุม่ โรคเรือ้ รังต่างๆ ของคลินกิ แพทย์แผนไทยจังหวัดระยอง ทัง้ นี้
สปสช. และกระทรวงสาธารณสุขให้ความ
แพทย์แผนไทยทั้งสองได้ร่วมกันพัฒนาอาหารเสริมดังกล่าว
มั่นใจว่าได้จัดให้มีหลักประกันสุขภาพที่คุ้มครอง
เป็นเวลา 5 ปี ในการปรับปรุงสูตร แต่ ไม่ ได้ทดลองในสัตว์หรือคน
สุขภาพร่างกาย ไม่ต้องกังวลใจเรื่องค่ารักษา
เลขาธิการ วช. ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ได้ ให้การ
พยาบาล อีกทัง้ ยังมีกจิ กรรมเชิงรุกในการส่งเสริม
สนับสนุนและส่งเสริมผลงานดังกล่าว โดยพร้อมที่จะช่วยผลักดัน
สุขภาพและการป้องกันโรค เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุไทยมี
ไปสู่เชิงพาณิชย์ และให้ความส�ำคัญในการปกป้องคุ้มครองสิทธิ
สุขภาพแข็งแรงต่อไปในอนาคต
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
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หอการค้าตั้ง “ภาคีเครือข่าย
ภาคเอกชนต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น”

โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอบต.)
สนับสนุนโครงการส่งเสริมคนดีมคี ณ
ุ ธรรมในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน
องค์กรเพือ่ ความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency
ภาคใต้ ไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประจ�ำ
International) เผยผลส�ำรวจดัชนีภาพลักษณ์การทุจริต
ปี 2554 เป็นปีที่ 3 กลุม่ เป้าหมายคือประชาชนชาวไทยมุสลิม
ของรัฐบาล 183 ประเทศทั่วโลก พบว่าประเทศไทยมี
โดยโครงการฯ จะคัดเลือกชาวไทยมุสลิมทีด่ อ้ ยโอกาส มีฐานะ
อันดับความโปร่งใสลดลง จากอันดับที่ 78 เป็นอันดับ
ยากจน ผู้น�ำศาสนา องค์กรเอกชน โรงเรียนตาดีกา และ
ที่ 80 ด้วยคะแนน 3.5 จากเต็ม 10 และอยูอ่ นั ดับที่ 10
อสม. ทีท่ ำ� คุณประโยชน์ตอ่ สังคม ในพืน้ ที่ 5 จังหวัดชายแดน
ของ 26 ประเทศเอเชีย สอดคล้องกับผลส�ำรวจความ
ภาคใต้ คือ จากยะลา 40 คน ปัตตานี 56 คน นราธิวาส
คิดเห็นของประชาชนต่อปัญหาการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เดือน
54 คน สงขลา 30 คน และสตูล 20 คน ทั้งสิ้นจ�ำนวน
พ.ย. 2554 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่า
200 คน ไปประกอบพิธีฮัจย์ โดยมอบหมายให้อ�ำเภอ
ประชาชนร้อยละ 72.4 เห็นว่าปัญหาคอร์รปั ชัน่ ของไทยมี
และจังหวัด คัดสรรผู้เข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์
มาก และร้อยละ 63.1 คิดว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปีหน้า
เฉลี่ย 12 มัสยิดต่อ 1 คน ก่อนเดินทาง ศอบต. ได้มีการ
ปัญหาดังกล่าวได้สร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติเป็น
ซักซ้อมท�ำความเข้าใจ ท�ำหนังสือเดินทาง และตรวจ
อย่างมาก โดยเฉพาะภาคเอกชนมีการจ่ายเงินพิเศษให้กับ
สุขภาพ ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคร้ายต่างๆ เพื่อเตรียม
ผู้ที่มีอ�ำนาจเพื่อให้ ได้งานหรือสิทธิประโยชน์มากถึงร้อยละ
ความพร้อมส�ำหรับการเดินทาง
50 เพิม่ ขึน้ จาก 20-30 ปีทผี่ ่านมา ในแต่ละปีมกี ารคอร์รปั ชัน่
การไปประกอบพิ ธี ฮั จ ย์ ณ นครเมกกะห์
ประมาณ 300,000 ล้านบาท และคาดว่าอีก 5 ปีข้างหน้า
ประเทศซาอุดอิ าระเบีย เป็นหนึง่ ในห้าข้อบัญญัตทิ าง
อาจสูงกว่า 500,000 ล้านบาท
ศาสนาอิ ส ลาม ที่ ก� ำ หนดให้ ช าวมุ ส ลิ ม ที่ มี ค วาม
ด้วยเหตุนี้ กลุ่มภาคีภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริต
สามารถถือปฏิบัติ ชาวมุสลิมจึงมีความปรารถนา
คอร์รัปชั่น 38 องค์กร น�ำโดยนายดุสิต นนทะนาคร ผู้ก่อตั้ง
สูงสุดที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์อย่างน้อย
ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นขององค์กรภาคเอกชน (ภตค.)
ครั้ ง หนึ่ ง ในชี วิ ต เฉลี่ ย กว่ า 9,000 คนต่ อ ปี
และเครือข่ายหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ประกาศหยุดจ่าย
ครอบครั ว ที่ ได้ ไ ปประกอบพิ ธี ฮั จ ย์ นั้ น ถื อ เป็ น
ใต้ โต๊ะให้นักการเมืองและข้าราชการ ในหลักการ “ไม่ ให้ ไม่รับ
ชาวสวรรค์ เป็น “ครอบครัวคุณธรรม” ทีส่ มาชิก
ไม่ยอม” ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554 ปัจจุบัน นายประมนต์
ทุกคนเป็นผูป้ ระพฤติตนดี เป็นคนดี ไม่เกีย่ วข้อง
สุธีวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
กับยาเสพติด เป็นแบบอย่างแก่ครอบครัวอืน่ ใน
ได้เข้ามาสานต่องานดังกล่าว
ชุมชนต่อไป ทาง ศอ.บต. พร้อมทีจ่ ะสนับสนุน
ภาคีฯ ได้เน้น 3 บทบาท ได้แก่ การเฝ้าระวัง ส่งเสริมให้เกิด
ภารกิจการไปประกอบพิธฮี จั ย์ของพีน่ อ้ งมุสลิม
การเปลี่ยนแปลง และการประสานร่วมมือกับภาครัฐ เริ่มจากการเฝ้า
ในพื้นที่ และหวังว่าผู้ที่ผ่านโครงการไปประ
ระวังโครงการฟืน้ ฟูหลังมหาอุทกภัยทีม่ งี บสูงถึง 8 แสนล้านบาท และ
กอบพิธีฮัจย์ของ ศอ.บต. จะเป็นแบบอย่าง
กรณีการปล้นบ้านอดีตปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมีอาสาสมัคร
ของผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม พร้อมจะเป็น
เฝ้าติดตามและแจ้งเตือนการทุจริตในโครงการต่างๆ ของรัฐ ภาคีฯ
ผู้น�ำตามบทบาทหน้าที่ ในชุมชนของตัวเอง
เชื่อว่าในอนาคตภาพรวมจะดีขึ้น เพราะหลายหน่วยงานต่างให้ความ
ในอนาคต
ส�ำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่ยังต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง เพื่อขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น
ออกจากสังคมไทย

ความมัน่ คง
ทางอาหาร
เงินทองของมายา
ข้าวปลาสิของจริง
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ความจริงที่ขัดแย้ง
ในระบบอาหารของไทย
แผ่นดินไทยเคยได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่นำ�้ เป็นดินแดนที่ในน�้ำมีปลา
ในนามีข้าว บนแผ่นดินนี้ไม่เคยมีคนอดตาย
เพราะที่นี่เป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ไทยเป็นหนึง่ ในประเทศผูส้ ง่ ออกอาหารมากเป็นอันดับต้นๆ
ของโลก โดยเฉพาะ ข้าว ไก่ กุ้ง ปลาทูน่ากระป๋อง และ
สั บ ปะรดกระป๋ อ ง ซึ่ ง ไทยส่ ง ออกมากเป็ น อั น ดั บ ที่ 1
ของโลกติดต่อกันมาหลายปีตราบจนปัจจุบัน ในปี 2551
ไทยมีรายได้จากการส่งออกอาหาร 778,056 ล้านบาท
หรือราวร้อยละ 13 ของมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมด
มูลค่านี้คิดเป็นประมาณกว่าร้อยละ 2 ของมูลค่าส่งออก
อาหารของทั้งโลก
จะว่าประเทศไทยเป็น “ครัวของโลก” ก็คงจะ
กล่าวได้อย่างไม่เคอะเขิน
อย่างไรก็ตาม อีกด้านหนึ่งของความจริงที่น่า
ภาคภูมิ ใจนี้ คือ ปัญหาร้อยแปดที่เกษตรกรนับล้าน

ก�ำลังเผชิญอยู่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการเข้าถึงปัจจัย
การผลิตของเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีด่ ิน ปัญหา
ความเสือ่ มโทรมของฐานทรัพยากรเกษตร ปัญหาหนีส้ นิ
ในหมู่เกษตรกรที่พอกพูนขึ้นไม่รู้จบ การผูกขาดระบบ
เกษตรและอาหารโดยกลุ่มนายทุนและพ่อค้าคนกลาง
ต้นทุนการเกษตรสูง เกษตรกรใช้สารเคมีมากเกินขนาด
และเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม
วิกฤติพลังงานและภาวะโลกร้อน รวมทัง้ ปัญหาการแข่งขัน
ทางการค้าระหว่างประเทศและการเปิดเสรีการค้า
ทัง้ หมดนีล้ ว้ นแต่สง่ ผลกระทบต่อความมัน่ คงทางอาหาร
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
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อะไรควรจะมาก่อน อะไรควรมาหลัง
ระหว่างเกษตรทีม่ งุ่ ความเติบโตของ
ผลผลิ ต และรายได้ ข องประเทศ
โดยที่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังได้ส่วน
แบ่งที่ ไม่เป็นธรรม กับเกษตรที่มุ่ง
ความมัน่ คงทางอาหารโดยทีค่ รัวเรือน
ชุมชนและท้องถิน่ สามารถพึง่ ตนเอง
ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง
สังคมควรให้ความส�ำคัญแก่อะไร
มากกว่า ระหว่างเกษตรเชิงพาณิชย์
มองจากสภาพที่ เ ป็ น อยู ่ ใ น อันมีเป้าหมายอยู่ที่เงิน กับเกษตร
วันนี้ หลายคนสรุปว่า ระบบอาหาร เพือ่ ความพอเพียง ยัง่ ยืนและปลอดภัย
ของไทยได้ม าถึงจุดที่ต้องก�ำหนด ของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค
ทางเลือกและยุทธศาสตร์ ให้ชัดว่า
เช่นนี้แล้ว หลายคนที่เป็น
ห่วงจึงเริม่ ตัง้ ค�ำถามว่า หากสภาพ
ที่เป็นอยู่ปัจจุบันยังด�ำเนินต่อไป
จะเกิ ด ผลกระทบอะไรบ้ า งต่ อ
ความมั่นคงทางอาหารของชาติ
ประเทศไทยจะด�ำรงอธิป ไตยทาง
อาหารไว้ ได้หรือไม่ ท่ามกลาง
ก ร ะ แ ส เ ชี่ ย ว ก ร า ก ข อ ง ก า ร
เปลี่ยนแปลง ทั้งจากภายในและ
จากแรงกระแทกของโลกาภิวัตน์

บทความนี้ จะประเมิ น
สถานการณ์ความมั่นคงในการผลิต
อาหารของไทย โดยเน้นเฉพาะด้าน
การเกษตรเป็นหลัก เหตุผลก็เพราะ
เกษตรเป็ น ระบบการผลิ ต อาหาร
ที่ส�ำคัญที่สุด และเป็น 1 ใน 4 มิติ
ที่ส�ำคัญของระบบความมั่นคงทาง
อาหาร นอกจากนี้ เกษตรยังเป็น
“ฐานชี วิ ต ” ที่ ไม่ เ พี ย งให้ อ าหาร
เพือ่ ความด�ำรงอยู่ ได้ ในทางร่างกาย
เท่ า นั้ น แต่ ยั ง เป็ น ฐานที่ ร องรั บ
วิ ถี ชี วิ ต ทางเศรษฐกิ จ สั ง คมและ
วัฒนธรรมของมนุษย์ด้วย

ความมั่นคงทางอาหาร
พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ให้ความหมาย “ความมั่นคงทางอาหาร” ว่า
หมายถึง “การเข้าถึงอาหารที่มีอย่างเพียงพอส�ำหรับการบริโภคของประชาชนในประเทศ อาหารมีความปลอดภัย
มีคุณค่าทางโภชนาการ เหมาะสมตามความต้องการตามวัย เพื่อการมีสุขภาวะที่ดี รวมทั้งมีระบบการผลิตที่เกื้อหนุน
รักษาความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา และความคงอยู่ของฐานทรัพยากรอาหารทางธรรมชาติของประเทศ ทั้งใน
ภาวะปกติหรือเกิดภัยพิบัติ สาธารณภัยหรือการก่อการร้ายอันเกี่ยวเนื่องจากอาหาร”
การประชุมสุดยอดว่าด้วยอาหารโลก (World Food Summit) ซึ่งจัดโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (FAO) เมื่อ พ.ศ. 2539 ได้ ให้ความหมายของความมั่นคงทางอาหารว่า “เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
เมือ่ คนทุกคน ในทุกเวลา มีความสามารถทางกายภาพและทางเศรษฐกิจ ในการเข้าถึงอาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการ
เพียงพอ ปลอดภัย และสนองความต้องการประจ�ำวันและความชอบส่วนตัวของแต่ละคน เพื่อการมีร่างกายที่แข็งแรง
และการด�ำรงชีวิตอย่างมีสุขภาพ”
ความมั่นคงทางอาหารประกอบด้วยมิติสำ� คัญ 4 ด้าน คือ
(1) การมีอาหารเพียงพอทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ โดยอาศัยกระบวนการผลิต หรือจากการน�ำเข้า
(2) การทีค่ นทุกคนเข้าถึงอาหารทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการได้เพียงพอกับความต้องการ สิทธิในการเข้าถึงอาหาร
เป็นสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของคนทุกคน และสามารถเรียกร้องได้ ภายในขอบเขตของกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
ที่เขาอาศัยอยู่
(3) การใช้ประโยชน์อาหาร เน้นเรื่องการบริ โภคอาหารเพื่อความมีสุขภาพดี ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงปัจจัยอื่นๆ
ที่ ไม่ ใช่เรื่องอาหารโดยตรง เช่น การค้าอาหาร วัฒนธรรม การเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร (อาหารศึกษา) เป็นต้น
(4) ความยั่งยืนของอาหาร หมายถึงการที่ประชาชน ครัวเรือน และบุคคลสามารถเข้าถึงอาหารได้ทุกเมื่อ
โดยไม่เสี่ยงต่อการขาดแคลนอาหาร หรือความอดอยาก ไม่ว่าจะในยามปกติ หรือในยามที่เกิดวิกฤติ
ที่มา: 1. พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ 2. FAO Policy Brief, June 2006, Issue 2

88 สุขภาพคนไทย 2555

ระบบการผลิตอาหารของไทย

ความมั่นคงที่เริ่มสั่นคลอน
ถ้ า ดู จ ากปริ ม าณผลผลิ ต ทางการเกษตรในแต่ ล ะปี
ภาพทีเ่ ห็นอาจจะดูสดใสและน่าประทับใจ ประเทศไทยผลิต
อาหารหลักๆ ได้มากกว่าจ�ำนวนทีต่ อ้ งการบริโภคภายใน
ประเทศ และยังมีส่วนเกินอีกมากที่ส่งไปขายในตลาด
ต่างประเทศ ท�ำรายได้ปีละหลายแสนล้านบาท แม้ว่า
ปริ ม าณอาหารที่ ผ ลิ ต ได้ ในแต่ ล ะปี จ ะเปลี่ ย นแปลง
ขึ้น-ลงบ้างตามสภาพดินฟ้าอากาศ แต่โดยรวมแล้ว
ก็ยังเพิ่มขึ้นมาตลอด
อย่างไรก็ตาม เบื้องหลังภาพที่ดูสดใสนี้ ยังมี
ปัญหาระดับพืน้ ฐานหลายอย่าง ปัญหาเหล่านีบ้ างอย่าง
เข้าขัน้ วิกฤติทคี่ วรได้รบั การแก้ ไขอย่างจริงจังและรีบด่วน

1. วิกฤติฐานทรัพยากรเกษตร
ที่ดิน น�้ำ และทรัพยากรป่าไม้ คือฐานทรัพยากร
เกษตรที่ส�ำคัญที่สุด ในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมา การ
พัฒนาประเทศได้ ใช้ทรัพยากรเหล่านี้อย่างสิ้นเปลือง
ท�ำให้ปริมาณลดลง หรือสูญเสียสภาพทีส่ มบูรณ์ไปมาก
จนส่งผลกระทบต่อการผลิตอาหารในปัจจุบัน

ที่ดิน : ปัญหาใหญ่คือการถือครอง
และการใช้ประโยชน์
พื้นที่การเกษตรลดลง

ในปี 2552 มีพนื้ ทีถ่ อื ครองทางการเกษตรทัง้ หมด
ประมาณ 131.7 ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ 41 ของ
พืน้ ทีท่ งั้ ประเทศ (ซึง่ มีอยู่ 320.7 ล้านไร่) และมีพนื้ ทีป่ ่า
ไม้ประมาณ 107 ล้านไร่ (ร้อยละ 33) ที่เหลือเป็นพื้นที่
นอกเกษตรกรรม โดยเฉพาะคื อ เขตเมื อ งและเขต
อุตสาหกรรม
พื้นที่ท�ำการเกษตร ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าว
รองลงไปเป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่ และพืชสวน ที่เหลือเป็น
พื้นที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ และอื่นๆ
ทีน่ า่ สังเกตคือ พืน้ ทีป่ ลูกข้าวลดลงช้าๆ แต่ตอ่ เนือ่ ง จาก
ประมาณร้อยละ 55 ของพื้นที่ถือครองทางการเกษตร
ในปี 2532 เหลือราวร้อยละ 52 ในปี 2552 แม้กระนั้น
ผลผลิตข้าวก็ยังเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรท�ำนาปรัง
ได้มากขึ้น ส่วนพื้นที่ปลูกพืชไร่ลดลงจากร้อยละ 26
เหลือร้อยละ 21 ขณะที่พื้นที่ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น
(รวมทัง้ ยางพารา) เพิม่ ขึน้ จากประมาณร้อยละ 14 เป็น
ร้อยละ 21 (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1: ร้อยละของที่ดินการเกษตร จ�ำแนกตามการใช้ประโยชน์ คนจนที่ ท� ำ กิ น ในที่ ดิ น ของรั ฐ โดย
ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ปรากฏว่า
พ.ศ. 2532-2552
มี ผู ้ ม าขึ้ น ทะเบี ย นทั้ ง หมด 4.9
2532
2537
2542
2547
2552
ล้านราย เห็นได้ชดั ว่าปัญหาทีท่ ำ� กิน
นาข้าว
54.6
53.2
51.4
51
51.7
เป็นปัญหาของเกษตรกรกลุ่มใหญ่
พืชไร่
25.8
25
22.5
21.9
21.4
มาก เป็นวิกฤติสงั คมทีส่ ะสมมานาน
ไม้ยืนต้น
14.5
16.9
20.4
21.2
21.4
และนับวันจะพอกพูนมากขึ้น
ผักและไม้ประดับ
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
อื่นๆ
รวม

0.06
0.6
4.0
100

0.7
0.6
3.6
100

0.8
0.6
4.2
100

1
0.8
4.2
100

0.9
0.8
3.8
100

อะไรคื อ สาเหตุ ข องการไร้
ที่ท�ำกินของเกษตรกร? ถ้าจะพูดกัน
อย่างถึงแก่นแล้ว ปัญหานีม้ ที มี่ าจาก
โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจและ
ระบบการจัดการทีด่ นิ ที่ ไม่เป็นธรรม
ที่ส�ำคัญได้แก่:

ที่มา: ปรับจากข้อมูลของส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข น า ด ที่ ดิ น โ ด ย เ ฉ ลี่ ย ที่
เกษตรกรถื อ ครองก็ ล ดลง จาก
ประมาณ 26 ไร่ต่อครัวเรือนในปี
2529 เป็น 22 ไร่ ในปี 2552 หรือ
ลดลงประมาณร้อยละ 15 แต่ถ้าดู
ในรายละเอียดจะเห็นว่า มีสัดส่วน
ครั ว เรื อ นเกษตรกรที่ มี ที่ ดิ น ท� ำ กิ น
ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 10 ไร่) เพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ จากประมาณร้อยละ 33 ใน
ปี 2541 เป็นร้อยละ 38 และ 39
ในปี 2546 และ 2551 ตามล�ำดับ
ขณะที่ครัวเรือนเกษตรกรที่มีที่ดิน
ขนาดกลาง (10-39 ไร่) มีแนวโน้ม
ลดลงจากประมาณร้อยละ 58 ในปี
2541 เหลือร้อยละ 52 ในปี 2551
ครัวเรือนเกษตรกรทีม่ ที ดี่ นิ ขนาดใหญ่
ตั้งแต่ 40 ไร่ขึ้นไปซึ่งมีประมาณ
ร้อยละ 10 และมีแนวโน้มว่าสัดส่วน
ครัวเรือนกลุม่ นีจ้ ะสูงขึน้ (ตารางที่ 2)
สถิติจากส�ำมะโนการเกษตร
พ.ศ. 2546 บอกว่า ประมาณร้อยละ
77 ของทีด่ นิ ทีเ่ กษตรกรท�ำกินอยูน่ นั้
เป็นที่ดินที่เกษตรกรเป็นเจ้าของเอง
และร้อยละ 23.1 เป็นทีด่ นิ ทีเ่ กษตรกร
ไม่ ได้เป็นเจ้าของ แต่ท�ำกินในฐานะ
ผู้เช่าหรือในฐานะอื่น

เกษตรกรจ�ำนวนมากไร้ที่ท�ำกิน
ในปี 2546 ครัวเรือนเกษตรกร
ประมาณ 650,000 ครัวเรือนไม่มี
ที่ ดิ น ท� ำ กิ น โดยมี ค วามแตกต่ า ง
อย่างมากระหว่างภาคต่างๆ กล่าว
คือ ภาคกลางมีสัดส่วนเกษตรกร
ไร้ทที่ ำ� กินสูงทีส่ ดุ ภาคอีสานต�่ำทีส่ ดุ
หลั ก ฐานอี ก อย่ า งหนึ่ ง ที่ แ สดงว่ า
ครัวเรือนเกษตรกรไร้ทที่ ำ� กินมีจำ� นวน
มาก คือข้อมูลการขึน้ ทะเบียนคนจน
ในปี 2547 ซึง่ ก�ำหนดให้ขนึ้ ทะเบียน
คนจน 2 กลุ่ม คือ คนยากจนที่ ไม่มี
ที่ดินท�ำกินเป็นของตัวเอง หรือมีแต่
ไม่เพียงพอในการประกอบอาชีพ และ

1. ระบบเศรษฐกิ จ แบบ
ทุนนิยมเสรี ซึ่งได้เปลี่ยนคุณค่าของ
ที่ดินจากการเป็นฐานของชีวิต และ
เป็นทุนทางสังคมในชุมชน มาเป็น
สินค้าในตลาด เปิดโอกาสให้คนรวย
และคนมี อ� ำ นาจกอบโกยที่ ดิ น ได้
ภายใต้กลไกทางกฎหมายที่อ่อนแอ
2. ทิ ศ ท า ง ก า ร พั ฒ น า
เศรษฐกิจที่ ให้ความส�ำคัญแก่การ
เติบโตทางอุตสาหกรรม ซึ่งกลุ่มทุน
ใหญ่มีอ�ำนาจมาก ขณะที่เศรษฐกิจ
สั ง คม และวิ ถี ชี วิ ต ของเกษตรกร
รายย่อยได้รับความสนใจน้อย หรือ
ถูกละเลย

ตารางที่ 2: ร้อยละขนาดถือครองทีด่ นิ ท�ำการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร
พ.ศ. 2541, 2546, 2551
จ�ำนวน
น้อยกว่า 10 ไร่
10-39 ไร่
40 ไร่ขึ้นไป
รวม

2541
33.1
57.5
9.4
100

2546
37.6
51.1
11.3
100

ที่มา: คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ, 2554 (อ้างอิงข้อมูลของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ 2551)

2551
38.6
51.6
9.7
100

90 สุขภาพคนไทย 2555

เรื่องเร่งด่วนคือต้องปฏิรูปที่ดิน และต้องก�ำหนดให้
❝
การปฏิรปู ทีด่ นิ เป็นวาระแห่งชาติ รัฐต้องใช้ความเด็ดเดีย่ ว

ประชาชนจ�ำนวนมากขาดที่ท�ำกิน
หรือถูกเบียดขับออกจากที่ดินซึ่งตน
หนักแน่นในทางนโยบาย บวกกับความกล้าหาญทางการเมือง เคยท�ำกินมาก่อน แต่กลับมีทดี่ นิ ทีถ่ กู
และพลังสนับสนุนที่เข้มแข็งจากภาคประชาสังคม จึงจะ ปล่อยให้รกร้าง ไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์
หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มทีเ่ ป็นจ�ำนวน
บรรลุทางออกของปัญหานี้ได้
มาก แสดงว่านโยบาย โครงสร้าง
และระบบการจัดการที่ดินของเรา
3. ระบบกรรมสิทธิท์ ดี่ นิ แบบ ทีด่ นิ ขนาดใหญ่เป็นเพียงคนส่วนน้อย มี ป ั ญ หาที่ ต ้ อ งได้ รั บ การเยี ย วยา
ปั จ เจกที่ ยึ ด โยงอยู่ กั บกลไกตลาด แต่มที ดี่ นิ ถือครองรวมกันเป็นจ�ำนวน โดยด่วน
และระบบภาษีที่เอื้อต่อการกระจุก มาก ดังจะเห็นว่า บุคคลธรรมดา
ปัญหาทีด่ นิ ท�ำกินของเกษตรกร
ตัวของที่ดินในมือของคนรวย
ที่ถือครองที่ดินเกิน 100 ไร่ขึ้นไป
เป็นวิกฤติที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้น
4. นโยบายการจัดการป่าไม้ มี 4,613 ราย ในจ�ำนวนนี้ 121 ราย น�ำไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และ
แบบรวมศูนย์อำ� นาจอยูท่ รี่ ฐั ในนาม มีที่ดินถือครองขนาด 500-999 ไร่ ความไม่มนั่ คงทางอาหารในครัวเรือน
ของการสงวนพื้นที่ป่าไม้ของชาติซึ่ง ต่อราย และอีก 113 ราย ถือครอง เกษตรกรจ�ำนวนหลายแสนครัวเรือน
บ่ อ ยครั้ ง กลายเป็ น สิ่ ง ที่ เ บี ย ดขั บ ทีด่ นิ รายละ 1,000 ไร่ขนึ้ ไป ส�ำหรับ แถลงการณ์ของคณะกรรมการปฏิรปู
การจัดการที่ดินและทรัพยากรของ นิติบุคคล มี 2,205 ราย ถือครอง ว่าด้วย แนวทางปฏิรูปที่ดินเพื่อการ
ชุมชน และไล่รื้อชุมชนออกจากที่ดิน ที่ ดิ น ขนาดตั้ ง แต่ 100 ไร่ ขึ้ น ไป เกษตร (2554) กล่าวถึงความส�ำคัญ
ที่ เ ขาอยู ่ อ าศั ย และท� ำ กิ น ต่ อ เนื่ อ ง ในจ� ำ นวนนี้ มี 100 รายมี ที่ ดิ น ใน ของการไม่มที ดี่ นิ ท�ำกิน หรือการสูญ
ครอบครองขนาด 500-999 ไร่ และ
มานาน
42 รายครอบครองที่ดินเกินรายละ เสียที่ดินของเกษตรกรว่า “มิเพียง
ที่ดินกระจุกตัว
ก่อให้เกิดปัญหาความอับจนในการ
1,000 ไร่
ด้ ว ยสาเหตุ ที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น
ทีด่ นิ จ�ำนวนมากถูกเจ้าของ (ซึง่ ประกอบสัมมาอาชีพและกลายเป็น
ที่ ดิ น จึ ง กระจุ ก ตั ว อยู ่ ในมื อ ของ ส่วนมากเป็นคนรวย หรือนักเก็งก�ำไร ทุกข์ โศกของแผ่นดินเท่านั้น หากยัง
คนจ�ำนวนน้อย การศึกษาเกี่ยวกับ ทั้ ง บุ ค คลธรรมดาและนิ ติ บุ ค คล) เป็นการสูญสิน้ วิถชี วี ติ อันมีมาแต่เดิม
นโยบายที่ดินชิ้นหนึ่งรายงานว่า ใน ปล่อยให้รกร้าง ไม่ ได้ ใช้ประโยชน์ ของชาวไร่ชาวนา ซึง่ เป็นฐานวัฒนธรรม
หลายจังหวัดเจ้าของที่ดินรายใหญ่ หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ การศึกษา ทีส่ ำ� คัญอย่างหนึง่ ของสังคมไทยด้วย”
ทีส่ ดุ 50 รายแรกมีทดี่ นิ รวมแล้วคิด โดยมูลนิธิสถาบันที่ดิน (ประมาณปี
ปัญหาทีด่ นิ ท�ำกินของเกษตรกร
เป็นสัดส่วนที่สูงมาก เช่น จังหวัด 2544) ระบุวา่ ถ้ารวมทีด่ นิ ทีเ่ จ้าของ จึงเป็นปัญหาใหญ่มากในปัจจุบนั ถ้า
ปทุมธานี เจ้าของทีด่ นิ รายใหญ่ทสี่ ดุ ปล่อยให้รกร้างไม่ ได้ ใช้ประโยชน์ กับ ปล่อยให้เป็นอย่างนีอ้ ยูต่ อ่ ไป อาจจะ
50 รายแรกถือครองทีด่ นิ ราวร้อยละ ที่ดินที่ ใช้ประโยชน์ ไม่เต็มที่เข้าด้วย กลายเป็นปัญหาที่แก้ ไขไม่ ได้ หรือ
12 ของทีด่ นิ ทัง้ จังหวัด, ภูเก็ตร้อยละ กัน จะมีสดั ส่วนประมาณร้อยละ 30 อาจจะเปิดทางให้ปัญหาสังคมอื่นๆ
14, สมุทรปราการร้อยละ 12, กรุงเทพฯ ของทีด่ นิ ทีม่ ผี ถู้ อื ครองทัง้ หมด ท�ำให้ ตามมาอีกมาก เรื่องเร่งด่วนคือต้อง
ร้อยละ 10, นครนายกและอ่างทอง เกิดมูลค่าการเสียโอกาสและความ ปฏิรูปที่ดิน และต้องก�ำหนดให้การ
ร้อยละ 5
สูญเสียทางเศรษฐกิจมากถึงปีละ ปฏิรปู ทีด่ นิ เป็นวาระแห่งชาติ รัฐต้อง
การศึกษาข้อมูลจากส�ำนักงาน ประมาณ 127,384 ล้านบาท แน่นอน ใช้ความเด็ดเดี่ยวหนักแน่นในทาง
ที่ดิน 399 แห่งทั่วประเทศ พบว่า ว่า ส่วนหนึง่ ของทีด่ นิ เหล่านีเ้ ป็นทีด่ นิ นโยบาย บวกกับความกล้าหาญทาง
การเมือง และพลังสนับสนุนทีเ่ ข้มแข็ง
ประชากรส่ ว นใหญ่ ถื อ ครองที่ ดิ น ทางการเกษตร
ขนาดเล็ก ไม่เกิน 4 ไร่ต่อราย (โดย
สิ่งที่ ไม่น่าจะเกิดขึ้นในระบบ จากภาคประชาสังคม จึงจะบรรลุ
มี โฉนด) ขณะทีป่ ระชาชนทีถ่ อื ครอง การถื อ ครองที่ ดิ น ก็ คื อ ขณะที่ ทางออกของปัญหานี้ ได้

❞

ยอแห่งชีวิต...ภาพโดย จักรภัทร ประทุมนันท์
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นส�ำคัญในเรื่องนี้จึงไม่ ใช่การจัดหาน�้ำให้เพียงพอเท่านั้น
❝แต่ประเด็
อยู่ที่การบริหารจัดการน�้ำ อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
❞
น�้ำเพื่อการเกษตร: ยังมีไม่ทั่วถึง และบริหารจัดการไม่ดีพอ
ระบบชลประทานยังไม่พอ

ประเด็ น ส� ำ คั ญ ในเรื่ อ งนี้ จึ ง
ยังมีปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม และ
เกษตรส่วนใหญ่ของไทยยัง ระบบนิเวศที่ซับซ้อนเชื่อมโยงอยู่กับ ไม่ ใช่การจัดหาน�ำ้ ให้เพียงพอเท่านัน้
เป็น “เกษตรน�้ำฝน” พื้นที่เพาะปลูก เรื่ อ งการสร้ า งเขื่ อ นและระบบ แต่อยู่ที่การบริหารจัดการน�้ำ อย่าง
มีประสิทธิภาพด้วย
ส่ ว นใหญ่ อ าศั ย น�้ ำ ฝนอย่ า งเดี ย ว ชลประทาน
ปัญหาส�ำคัญในเรื่องน�้ำเพื่อ ทะเลเริ่มอ่อนล้า
ตามตัวเลขใน สถิติการเกษตรของ
ประเทศไทย ปี 2552 มีที่ดินทาง การเกษตรหนี ไม่พน้ ภาวะฝนแล้งและ
ทะเลไทยซึ่ ง เคยเป็ น แหล่ ง
การเกษตรร้อยละ 25.5 เท่านัน้ ที่ ได้ น�้ำท่วม ซึ่งเกิดขึ้นทุกปี บางพื้นที่ อาหารโปรตีนทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ ปัจจุบนั
รับน�ำ้ จากโครงการชลประทาน พืน้ ที่ เกิดขึน้ ซ�ำ้ ซาก นอกจากนี้ การปลูกพืช ก็ออ่ นล้าลงมาก สาเหตุมาจากหลาย
ในภาคกลางได้รับน�้ำจากโครงการ ของเกษตรกรก็ยงั ไม่สามารถบริหาร ด้าน แต่ที่ส�ำคัญคือ การท�ำประมง
ชลประทานมากกว่าในภาคอื่นๆ คือ จัดการให้สอดคล้องกับปริมาณน�้ำ ขนาดใหญ่ที่ ใช้เครือ่ งมือทันสมัย และ
17 ล้านไร่ ภาคเหนือ 9 ล้านไร่ ภาค ในแต่ ล ะปี ไ ด้ เกษตรกรในเขต จับสัตว์นำ�้ โดยไม่เลือกชนิดและขนาด
อีสาน 6 ล้านไร่ และภาคใต้ 4 ล้านไร่ ชลประทานส่วนใหญ่ยงั เน้นการปลูก บวกกั บ การลดลงของป่ า ชายเลน
ถ ้ า ดู ต า ม สั ด ส ่ ว น พื้ น ที่ ข้าว ซึง่ เป็นพืชทีต่ อ้ งการน�ำ้ มาก เมือ่ อันเนื่องจากการใช้พื้นที่ชายฝั่งเพื่อ
การเกษตรที่ ได้ รั บ น�้ำ ชลประทาน น�้ำจากเขื่อนไม่พอจึงเสี่ยงต่อความ พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมและการท่ อ ง
ในปั จ จุ บั น แล้ ว ประเทศไทยก็ ยั ง เสียหายมาก ส่วนในพื้นที่นอกเขต เทีย่ ว ซึง่ ได้กอ่ ให้เกิดมลพิษสะสมใน
ต้องการระบบชลประทานเพิม่ ขึน้ อีก ชลประทานหลายแห่ง ปัญหาภัยแล้ง ทะเลมากขึน้ เป็นสาเหตุสำ� คัญทีท่ ำ� ให้
มาก แต่นนั่ คงจะต้องใช้เวลาอีกนาน และน�้ำท่วม เป็นปรากฏการณ์ที่เกิด สัตว์นำ�้ จ�ำนวนมากหายไป ดังจะเห็น
เพราะต้องใช้งบประมาณมาก อีกทัง้ ขึ้ น บ่ อ ยๆ บางที ก็ เ กิ ด ในฤดู ก าล ว่าปริมาณสัตว์นำ�้ ทีช่ าวประมงขนาด
เพาะปลูกเดียวกัน
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ปริมาณสัตว์นำ�้ ทีช่ าวประมงขนาดเล็กหาได้ในแต่ละวันลดลง
❝
อย่างน่าใจหาย ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมัน่ คงทางอาหาร
ของครัวเรือนและชุมชนชาวประมงตามแนวชายฝัง่ มากขึน้

❞

เล็ ก หาได้ ในแต่ ล ะวั น ลดลงอย่ า ง
น่าใจหาย ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ความมัน่ คงทางอาหารของครัวเรือน
และชุมชนชาวประมงตามแนวชายฝัง่
มากขึ้น
ทะเลที่เคยเป็นแหล่งความ
มั่นคงทางอาหารมาแต่เดิม ก�ำลัง
ประสบวิกฤติมากขึ้น การบริหาร
จัดการที่ยึดเอาความมั่นคงของการ
ผลิตอาหารอย่างยัง่ ยืนส�ำหรับชุมชน
ในแถบชายฝั ่ ง เป็ น ที่ ตั้ ง เท่ า นั้ น จะ
ช่วยบรรเทาปัญหาลงได้

ทรัพยากรธรรมชาติ
เสื่อมโทรม
ในช่ ว งหลายสิ บ ปี ที่ ผ ่ า นมา
การลดลงของทรัพยากรป่าไม้ และ
พื้นที่ชุ่มน�้ำ เช่น ป่าชายเลนและป่า
พรุ อันเป็นแหล่งอาหารชั้นดี ส่งผล
กระทบต่อการผลิตทางการเกษตร
อย่ า งประมาณค่ า มิ ไ ด้ นอกจาก
ปัญหาน�ำ้ ท่วม-ฝนแล้ง ซึง่ เกิดซ�ำ้ ซาก
ในหลายพืน้ ทีแ่ ล้ว ยังมีปญ
ั หาคุณภาพ
ดินเพื่อการเกษตรเสื่อมโทรม และ
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ทั้ ง หมดนี้ มี ค วามเชื่ อ มโยงกั น เป็ น
ห่วงโซ่ทางสิ่งแวดล้อม

พื้นที่ป่าไม้หดหาย

มีนอ้ ยกว่าในปี 2543 ประมาณ 3.8

เมือ่ พ.ศ. 2504 ประเทศไทย
มีพื้นที่ป่า 171 ล้านไร่ หรือมากกว่า
ครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งประเทศ แต่ ใน
ปี 2542 พื้นที่ป่าไม้เหลืออยู่ 80
ล้านไร่ ตลอดช่วงเวลา 38 ปีนี้ พืน้ ที่
ป่าหายไปไม่น้อยกว่า 90 ล้านไร่
หรือประมาณร้อยละ 53 แต่หลัง
จากนั้น ตัวเลขพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นอย่าง
น่าสังเกต เป็น 106 ล้านไร่ ในปี 2543
และได้ทรงตัวอยู่ ในระดับใกล้เคียง
กันนีม้ าตลอดจนถึงปัจจุบนั ค�ำอธิบาย
ของการเพิม่ ขึน้ นีค้ อื เนือ่ งจากมีการ
เปลี่ยนวิธีประเมินพื้นที่ป่า จากการ
ส�ำรวจภาคพืน้ ดิน มาใช้วธิ แี ปลข้อมูล
จากภาพถ่ายดาวเทียม (มาตราส่วน
1 : 50,000) ซึง่ เริม่ มาตัง้ แต่ปี 2543
แต่ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมนี้ ไม่มี
การตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูล
จากการส�ำรวจภาคพื้นดิน

ล้านไร่ แสดงว่าในช่วงเวลาระหว่าง
ปี 2543-2547 นั้น ป่าไม้ถูกท�ำลาย
ไปโดยเฉลีย่ ปีละประมาณ 7 แสนไร่
แม้พนื้ ทีป่ า่ ทีเ่ หลืออยูก่ ย็ งั เป็นทีส่ งสัย
ว่าจะมีสภาพทางนิเวศสมบูรณ์อยู่
จริงๆ สักเท่าไร ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ป่าไม้ประมาณว่า ปัจจุบันป่าไม้ที่มี
สภาพสมบูรณ์มีราวร้อยละ 18 ของ
พื้นที่ประเทศเท่านั้น

การลดลงของพื้ น ที่ ป ่ า ไม้
ส่งผลโดยตรงต่อปริมาณน�ำ้ ในแหล่ง
น�้ำธรรมชาติ เพราะเมื่อป่าในพื้นที่
สูงหายไปก็ท�ำให้ชุมชนแถบลุ่มน�้ำ
หลายแห่งเสี่ยงต่อการได้รับน�้ำมาก
และถูกน�้ำท่วมเร็วเกินไปในหน้าฝน
เมื่อหมดหน้าฝนน�้ำก็ขาดแคลนเร็ว
เป็น “ปัญหาสองเด้ง” ที่เกิดในปี
เดียวกัน ดังเช่นที่เกิดในพื้นที่แถบ
ลุม่ น�ำ้ ยมตอนล่าง หรือลุม่ น�ำ้ อืน่ ๆ อีก
ข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ทุกวัน
หลายแห่ง สภาพเช่นนี้ย่อมส่งผล
นี้ท�ำให้เชื่อว่า พื้นที่ป่ายังถูกท�ำลาย
กระทบต่อการผลิตอาหารในท้องถิน่
อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้วยจุดมุ่งหมาย
ไม่มากก็น้อย
ทางการค้ า (แม้ จ ะมี ก ารยกเลิ ก
สัมปทานป่าไม้ ไปแล้วตัง้ แต่ปี 2532) พื้นที่ชุ่มน�้ำถูกคุกคาม
และการบุกรุกเข้าท�ำการเกษตรอย่าง
พื้นที่ชุ่มน�้ำเป็นพื้นที่ที่มีความ
ผิดกฎหมาย จากการเปรียบเทียบ อุดมสมบูรณ์สงู มีคณ
ุ ค่าต่อชีวติ ทัง้
ภาพถ่ายดาวเทียมปี 2547 กับปี ของมนุษย์ พืช และสัตว์นานาชนิด
2543 พบว่า พื้นที่ป่าในปี 2547 พืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ประกอบด้วย ป่าชายเลน
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ป่าพรุ หนอง บึง ทะเลสาบ รวมถึง ชุมชนในชนบทเป็นอย่างยิง่ ทัง้ ยังส่ง
แม่นำ�้ ซึง่ มีพนื้ ทีร่ วมทัง้ หมดประมาณ ผลเสียต่อระบบนิเวศ ทีม่ ผี ลกระทบ
21.4 ล้านไร่
ต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ของคน พื ช และสั ต ว์
ปัจจุบนั ป่าชายเลนและป่าพรุ ในที่สุด
นั้ น มี ป ริ ม าณลดลงจนน่ า เป็ น ห่ ว ง
เนือ่ งจากถูกบุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์
ทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม
การขยายตัวของชุมชน และธุรกิจ
ท่องเทีย่ ว ในการส�ำรวจเมือ่ ปี 2504
พบว่ามีป่าชายเลนอยู่กว่า 2.3 ล้าน
ไร่ แต่อีก 25 ปีต่อมา (พ.ศ. 2529)
เหลืออยู่ประมาณ 1.3 ล้านไร่ (ลด
ลง 43.5%) และอีก 10 ปี หลังจาก
นัน้ (พ.ศ. 2539) เหลือเพียง 1.1 ล้าน
ไร่ (ลดลง 15.4%) ปัจจุบันมีตัวเลข
ประมาณการว่าป่าชายเลนเหลืออยู่
ราว 940,000 ไร่เท่านั้น
เนือ่ งจากป่าไม้และพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้
เป็ น แหล่ ง อาหารอั น อุ ด มสมบู ร ณ์
ที่ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกัน
การลดลงของพืน้ ทีป่ า่ และพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้
ทีเ่ กิดขึน้ ต่อเนือ่ งนี้ ย่อมส่งผลต่อความ
มั่นคงทางอาหารของครัวเรือนและ

มูลนิธิชีววิถี เอื้อเฟื้อภาพ

ขึน้ ไม่รจู้ บ สภาพเช่นนีแ้ ม้จะไม่ทำ� ให้
ผลผลิตทางการเกษตรลดลง แต่ผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ของเกษตรกรเป็นเรื่องที่น่าห่วง

คุณภาพดินแย่ลง

ภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลง

ป่าไม้ที่ถูกท�ำลายไป บวกกับ
การท�ำเกษตรเชิงเดีย่ วมากขึน้ ท�ำให้
ดินไม่มี โอกาสได้พักฟื้นคืนสู่สภาพ
ที่สมบูรณ์ อีกทั้งไม่ ได้รับการบ�ำรุง
เท่าที่ควร ดินจึงมีสภาพโทรมลง
ขาดอินทรียวัตถุซงึ่ มีประโยชน์ตอ่ พืช
หลายพืน้ ทีเ่ กิดปัญหาดินเค็ม ขณะที่
หลายพื้นที่มีปัญหาดินเปรี้ยว เช่น
ในปี 2547 ประเทศไทยมี พื้ น ที่
ทีม่ ปี ญ
ั หาดินเค็มราว 4.5 ล้านไร่ ดิน
เปรี้ยว 5.5 ล้านไร่

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
อันเนื่องมาจากภาวะโลกร้ อ นเป็ น
ปรากฏการณ์ ที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ
มนุษย์ชัดเจนขึ้นทั่วทั้งโลก ส�ำหรับ
ประเทศทีอ่ ยู่ ในภูมภิ าคเขตร้อนอย่าง
เช่นประเทศไทย ผลกระทบโดยตรง
ที่มีต่อการเกษตรคือท�ำให้เกิดภาวะ
ฝนตกน้อยในบางพื้นที่ ฝนตกมาก
เกินไปในบางพืน้ ที่ และตกไม่ตรงตาม
ฤดูกาล ท�ำให้เกิดน�ำ้ ท่วมรุนแรง โรค
พืชและแมลงศัตรูพชื ระบาด ทัง้ หมด
นี้กระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร
หรื อ อย่ า งน้ อ ยก็ ท� ำ ให้ ผ ลผลิ ต ไม่
สม�่ำเสมอ นอกจากนี้ อุณหภูมิโลก
ที่สูงขึ้นยังส่งผลให้คลื่นลมในทะเล
รุนแรงขึ้น ท�ำให้ระบบนิเวศชายฝั่ง
ได้รับความเสียหาย และส่งผลทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อมต่อการผลิต
อาหาร

คุณภาพของดินที่แย่ลงและ
แมลงศัตรูพืชและโรคพืชที่มากขึ้น
ในปัจจุบนั ท�ำให้เกษตรกรต้องใช้ปยุ๋
เคมีและสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชมาก
ขึ้น เพื่อรักษาระดับผลผลิต แต่ยิ่ง
ใช้มากสภาพดินก็ยิ่งแย่ลง แมลง
ศัตรูพืชก็ดื้อยา น�ำไปสู่การใช้ที่มาก
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แต่ถ้าเกษตรกรเลี้ยงแม่ ไก่พันธุ์เพื่อ
เพาะพันธุ์ลูกไก่เอง จะมีต้นทุนค่า
ลูกไก่ตัวละ 5 บาท อย่างไรก็ตาม
ที่ จ ริ ง ทุ ก วั น นี้ เ กษตรกร ต้นทุนทีม่ ากทีส่ ดุ ในการเลีย้ งสัตว์อยู่
ส่วนใหญ่ ไม่นิยมคัดเลือกและเก็บ ที่ค่าอาหารสัตว์ ซึ่งมีราคาแพง
เมล็ดพันธุ์ ไว้ปลูกเองเหมือนในสมัย อาหารสัตว์
ก่อน ทัง้ นีเ้ พราะระบบการท�ำเกษตร
แม้วา่ ประเทศไทยจะสามารถ
ในปั จ จุ บั น เกษตรกรมั ก จะขาย ผลิ ต อาหารสั ต ว์ ไ ด้ เ กื อ บทุ ก ชนิ ด
ผลผลิตทันทีทเี่ ก็บเกีย่ วเสร็จ เมือ่ จะ แต่ปริม าณที่ผลิตได้ก็ยังไม่พอกับ
ปลูกรอบใหม่ก็ ไปซื้อเมล็ดพันธุ์จาก ความต้องการใช้ภายในประเทศ จึง
ตลาด ดังนั้น ต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์จึง มีการน�ำเข้าคิดเป็นมูลค่าปีละหลาย
เป็นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งได้ยาก ในการศึกษา หมื่นล้านบาท เช่น ในปี 2552 ไทย
ชาวนาบ้านลุ่มบัว ต�ำบลบ้านโพธิ์ น�ำเข้าอาหารสัตว์ประเภทข้าวโพด
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พบ มูลค่า 1 พันล้านบาท ถั่วเหลือง 2
ว่าทุนที่เกษตรกรจ่ายเป็นค่าเมล็ด หมืน่ ล้านบาท กากถัว่ เหลือง 3 หมืน่
พันธุ์คิดเป็นร้อยละ 13 ของต้นทุน ล้านบาท และปลาป่น 63 ล้านบาท
ทั้งหมด (รูปที่ 1)
(ตารางที่ 3) ถ้าคิดราคาทีเ่ กษตรกร

2. ต้นทุนการเกษตรสูงขึ้น
เกษตรทุกวันนี้เป็นเกษตรที่
ต้องลงทุนสูง ไม่เฉพาะในเรื่องพันธุ์
พืชพันธุส์ ัตว์เท่านัน้ แต่ยังรวมถึงค่า
ใช้จา่ ยในเรือ่ งปุย๋ เคมี สารเคมีกำ� จัด
ศัตรูพชื อาหารสัตว์ และค่าแรงงาน
อีกด้วย

พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์
ทุกวันนีเ้ กษตรกรส่วนใหญ่ ใช้
พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่พัฒนาขึ้นมา
ใหม่แทบทั้งสิ้น พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์
เหล่านีค้ อื ต้นทุนทีเ่ กษตรกรต้องจ่าย
เป็นเบื้องต้น
เฉพาะข้าวนั้นอาจกล่าวได้ว่า
ที่ ช าวนาปลู ก กั น อยู ่ ทุ ก วั น นี้ เ กื อ บ
ทั้งหมดเป็นข้าวสายพันธุ์ ใหม่ และ
ทีน่ ยิ มปลูกกันมากก็มอี ยูป่ ระมาณ 10
กว่าสายพันธุเ์ ท่านัน้ ข้าวพันธุพ์ นื้ เมือง
นับร้อยๆ สายพันธุ์ที่ปรับตัวเข้ากับ
สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของ
ท้องถิ่นได้อย่างดี และบางสายพันธุ์
ที่ มี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการสู ง นั้ น
ปัจจุบนั หายไปจากไร่นาเกือบหมดแล้ว
ข้าวโพดก็เช่นกัน ทีป่ ลูกกันอยูท่ กุ วันนี้
เป็นสายพันธุ์ลูกผสมที่พัฒนาขึ้นมา
ใหม่ ซึ่งเมื่อน�ำไปปลูกแล้วไม่เหมาะ
ที่จะเก็บเมล็ดไว้ท�ำพันธุ์เพื่อปลูกใน
รุน่ ต่อไป เพราะมีขอ้ บกพร่องในด้าน
การเติ บ โตและผลผลิ ต ไม่ แ น่ น อน
อันเป็นธรรมชาติของพืชพันธุล์ กู ผสม
ทั่วไป การใช้พันธุ์ลูกผสมนั้นอาจจะ
ดี ในแง่ผลผลิต แต่ก็ท�ำให้เกษตรกร
ต้องพึ่งพิงตลาดมาก ซึ่งหมายถึง
ต้นทุนที่สูงขึ้น

ในการเลีย้ งไก่ เป็ด และเลีย้ ง
ปลา เกษตรกรก็มตี น้ ทุนด้านพันธุส์ งู
เช่นกัน เนือ่ งจากพันธุส์ ตั ว์มรี าคาแพง
ในการศึกษาการเลีย้ งไก่เนือ้ พืน้ เมือง
พบว่ามีตน้ ทุนค่าลูกไก่ตวั ละ 6 บาท

ซื้อใช้ ในระดับฟาร์มแล้ว เพียงค่า
อาหารสัตว์ก็เป็นสัดส่วนต้นทุนที่สูง
มากทีเดียว ทัง้ นี้ ยังไม่รวมค่าวัคซีน
ป้องกันโรค ค่าโรงเรือน ค่าแรงงาน
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก

รูปที่ 1: ร้อยละของต้นทุนการผลิตโดยเฉลีย่ ของชาวนาบ้านลุม่ บัว ต.บ้านโพธิ์
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี, 2545-2546
คาเครื่องจักรกล
น้ำมัน 14%
คาจางไถ
พนสารเคมี
เก็บเกี่ยว 40%

เมล็ดพันธุ
13%
ปุย-สารเคมี
การเกษตร 32%
อินทรียวัตถุ 1%
ที่มา: วิฑูรย์ เลี่ยนจ�ำรูญ และคณะ, 2551
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ตารางที่ 3 : ปริมาณการใช้ ปริมาณผลผลิต ปริมาณน�ำเข้า และมูลค่าน�ำเข้าอาหารสัตว์ โดยประมาณ พ.ศ. 2552
ชาวนาภาคกลางมองตัวเองอยางไรปริมาณ: ตัน
เมล็ดพันธุ
13%

คาเครื่องจักรกล
น้ำมัน 14%

รอยละ
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

ข้าวโพด
ปริมาณการใช้
4,787,562
ปุย-สารเคมี
การเกษตร
32%
คาจางไถ
ปริมาณผลผลิ
4,430,039
พนสารเคมี ตในประเทศ
บเกี่ยว 40%
ปริมเก็าณน�
ำเข้า
291,863
อินทรียวัตถุ 1%
มูลค่าน�ำเข้าโดยประมาณ (ล้านบาท)
1,000

ถั่วเหลือง
18,630,000
190,480
1,534,551
20,000

1.9
39.3

58.8

กากถั่วเหลือง
9.3
2,902,692
190,480
69.0
2,076,634
30,000
21.7

ปจจุบัน

ที่มา: คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ, 2554

5 ปขางหนา

ชาวนา ชาวไร

ปลาป่น
24.8
556,021
500,000
67.11,839
63
13.1
10 ปขางหนา

เกษตรกาวหนา

นักธุรกิจการเกษตร

รูปที่ 2: ปริมาณและมูลค่าน�ำเข้าปุ๋ยเคมี และสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช

6,149,228

2549

2550

2551

2552

2553

2554

ปริมาณ (ตัน)

20,000
10,000
0

15,026

80000

40000
20000
0

11,135

9,116

2545 2546

11,360

15000
10000

2547 2548 2549 2550 2551

ปริมาณ (ตัน)

มูลคา (ลานบาท)

16,816

12,899

11,341

60000

20000

118152

5,172,708

30,000
3,833,072

0

33,554
3,797,749

1,000,000

40,000

4,350,516

2,000,000

42,666

3,532,729

3,000,000

50,000

45,140

มูลคา (ลานบาท)
25000

19,182

100000

109908

4,000,000

120000

116323

5,000,000

60,000

95763

61,211

80166

75,610

6,000,000

ปริมาณ (ตัน)
140000

86905

มูลคา (ลานบาท)
80,000
71,800
70,000

50331

ปริมาณ (ตัน)
7,000,000

ปริมาณและมูลคานำเขาสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ป พ.ศ.2545-2552

39634

ปริมาณและมูลคาการนำเขาปุยเคมีสูตรที่สำคัญ
ป พ.ศ.2549-2554

2552

5000
0

มูลคา (ลานบาท)

ข้อสังเกต: ในปี 2551 มูลค่าปุ๋ยน�ำเข้าพุ่งขึ้นสูงมาก ทั้งที่ปริมาณน�ำเข้าลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านั้น (2550) ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากราคาปุ๋ยในประเทศผู้ส่งออกสูงขึ้น โดยเฉพาะจากประเทศ
จีน ส่วนราคาสารเคมีน�ำเข้าในปี 2552 ที่ลดลงทั้งที่ปริมาณเพิ่มขึ้นนั้น น่าจะเกิดจากราคาสารเคมี ในตลาดต่างประเทศลดลง
ที่มา : ฝ่ายวัตถุมีพิษ ส�ำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร

ระดับความเสี่ยงของเกษตรกรที่คัดกรอง
ประเมินจากผลการสัมภาษณ 2554 (จำนวนตัวอยาง = 4,572)

ระดับความเสี่ยงของเกษตรกร
ประเมินจากผลการตรวจเลือด 2554 (จำนวนตัวอยาง = 2,742)

0.1
ปุ๋ยเคมีและสารเคมีการเกษตร
9.3

เกษตรกรส่วนใหญ่ตกเป็นเหยื่อของ
ทุกวันนี้ ไม่วา่ 18.7จะปลูกข้าว หรือ46.8 การโฆษณาจากบริษัทขายปุ๋ยและ
พืชอะไรก็ตาม ถ้า “ปุ๋ยไม่ถึง” และ เคมี ก ารเกษตรจนเกิ ด “กระแส
25.3
“ยาไม่ถึง” ก็เกือบแน่นอนว่
าผลผลิต การใช้” ที่สร้างความรู้สึกว่า “ไม่ ใช้
จะตกต�่ำ การใช้ปยุ๋ เคมีและสารเคมี ไม่ ได้” เพราะ “ของมันเคยใช้” หรือ
คอนขางสูง
ไมได ใช้กันทั้งนั้น” เกษตรกร
ปกติ
กลายเป็นต่ำสิ่งจ�ำปานกลาง
เป็น เพราะคุ
ณภาพ สูง“ใครๆสรุปเขาก็
ดินแย่ลง ขณะที่ โรคพืชและแมลง มักจะวิตกว่าผลผลิตของตัวเองจะ
ศั ต รู พื ช มี ม ากขึ้ น (การปลู ก พื ช ไม่ดีถ้าไม่ ใช้ปุ๋ยและสารเคมี ทั้งๆ ที่
เชิงเดี่ยวและปลูกปีละหลายครั้งต่อ อาจจะไม่มีความจ�ำเป็นเลย

และสารเคมี
การเกษตรนัน้ ต้องสัง่ เข้า
16.2
15.6
จากต่างประเทศเกือบทั้งหมด และ
ราคาแพง ปีหนึ่งๆ มีมูลค่าน�ำเข้า
36.7
หลายหมืน่ ล้า30.7
นบาท (รูปที่ 2) ทัง้ หมด
นี้คือภาระต้นทุนที่ผลักให้เกษตรกร
เป็นยผูแ้ บกรัเสีบ่ยในที
่ ดุ ไมปการศึ
ปลอดภั
ง ส
ลอดภัย กษาต้นทุน
การปลู ก ข้ า วของชาวนาที่ จั ง หวั ด
สุพรรณบุรีที่อ้างถึงข้างต้น (ข้อมูล
ในรูปที่ 1) รายงานว่า ค่าปุ๋ยและ
รอยละของแรงงานในภาคเกษตร
อายุเฉลี่ยของเกษตรกรและสัดสวนแรงงานในภาคเกษตร
สารเคมีคิดจำแนกตามอายุ
เป็นสัดส่วนประมาณ 1
ปุ ๋ ย เคมี แ ละสารเคมี จึ ง เป็ น พ.ศ.2528-2553
เนือ่ งกันโดยไม่ทงิ้ ช่วงนานพอสมควร
พ.ศ.2528-2553
้ หมด สูงเป็นอันดับ
รอยละ ตที่ขาดไม่
รอยละได้ ไปแล้วใน ใน 3 ของต้นทุนทัง
เฉลี่ย (ป) อย่างหนึ่งที่ท�ำให้ โรคพืช ปัจจัยการผลิ
เป็อายุ
น45สาเหตุ
45
80
67.6
37.1
40
เกษตรกระแสหลั
กปัจจุ40บนั แต่35.4ทงั้ ปุย๋ 32.4 ที่สอง รองจากค่าจ้างแรงงาน
และแมลงศั
ตรูพืชมี63.4
มาก) นอกจากนี
41.7 42.7 70
38.8้
35
30
25
20
15

31.7

33.5

51.7

48.6

42.6

60
50
40.7 40
30

35
30
25
20
15

25.1
17.2
13.5

25.5
18.7
12.8

25.2
22.3
16.6

24.7
24.3
19.5
16.8

25.6
42.7
20.0
13.1

24.5
42.7
18.0
16.2
12.1
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ประเทศไทยมีเนื้อที่การเกษตรมากเป็นอันดับ
❝
ที่ 48 ของโลก แต่ ใช้สารเคมีก�ำจัดวัชพืชมาก
เป็นอันดับที่ 4 ของโลก และใช้สารเคมีก�ำจัดแมลง
ศัตรูพืชมากเป็นอันดับที่ 5

มูลนิธิชีววิถี เอื้อเฟื้อภาพ

❞

3. วิกฤติเกษตรเคมี
สารเคมีท่วมไร่นา
อาจไม่เกินความจริงถ้าจะบอกว่า เกษตรกระแสหลัก
ของไทยในปัจจุบันเป็น “เกษตรเคมี” เพราะเกษตรกรไทยใช้
สารเคมีมาก รายงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (FAO) เมื่อ พ.ศ. 2543 ระบุว่า ประเทศไทย
มีเนือ้ ทีก่ ารเกษตรมากเป็นอันดับที่ 48 ของโลก แต่ ใช้สารเคมี
ก�ำจัดวัชพืชมากเป็นอันดับที่ 4 ของโลก และใช้สารเคมีก�ำจัด
แมลงศัตรูพืชมากเป็นอันดับที่ 5 หากค�ำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่า
ในช่วงเวลาประมาณ 10 ปีที่ผ่านมานี้ ปริมาณสารเคมีเกษตร
ทุกชนิดที่ ไทยน�ำเข้าจากต่างประเทศเพิม่ ขึน้ มาตลอดแล้ว อันดับ
โลกในเรือ่ งการใช้สารเคมีการเกษตรของไทยอาจจะสูงขึน้ กว่า
ที่รายงานไว้เมื่อกว่า 10 ปีที่ผ่านมาแล้วก็ ได้
สารเคมีเกษตรหลักๆ ทีเ่ กษตรกรใช้ ได้แก่ สารเคมีกำ� จัด
แมลง สารเคมีกำ� จัดโรคพืช และสารเคมีกำ� จัดวัชพืช ส่วนสาร
เคมีประเภทอืน่ มีปริมาณน้อย ในช่วง 10 ปี ทีผ่ ่านมานีป้ ริมาณ
น�ำเข้าสารเคมีเพิ่มขึ้นตลอด เฉพาะอย่างยิ่ง ตั้งแต่ปี 2550

ตารางที่ 4 : เปรี ย บเที ย บจ� ำ นวนทะเบี ย น
การค้ า สารเคมี ก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช ของไทยกั บ
บางประเทศในภูมิภาค
์ จ�ำนวนทะเบียน
ประเทศ สารออกฤทธิ
(ชนิด) การค้าที่ ได้รบั อนุญาต
ไทย
439
27,126
จีน
600
20,000
เวียดนาม
886
3,423
มาเลเซีย
240
3,104
ศรีลังกา
269
1,383
อินโดนีเซีย
*
1,158
เมียนมาร์
*
818
ลาว
46
100
อินเดีย
194
*
* ไม่มีข้อมูล
ที่มา: รพิจันทร์ ภูริสัมบรรณ, 2554
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้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา สารเคมีที่น�ำเข้ามีปริมาณเกิน 1 แสนตันทุกปี
❝ตัและเพิ
่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เฉพาะในช่วงเวลา 8 ปี จากปี 2545-2552
ปริมาณน�ำเข้าสารเคมีเกษตรเพิ่มขึ้นเกือบ 200%
ส่วนมูลค่าน�ำเข้าก็เกิน 10,000 ล้านบาทมาตั้งแต่ปี 2546

❞

เป็นต้นมา สารเคมีทนี่ ำ� เข้ามีปริมาณ
เกิน 1 แสนตันทุกปี และเพิ่มสูงขึ้น
เรื่อยๆ เฉพาะในช่วงเวลา 8 ปี จาก
ปี 2545-2552 ปริมาณน�ำเข้าสาร
เคมีเกษตรเพิม่ ขึน้ เกือบ 200% ส่วน
มูลค่าน�ำเข้าก็เกิน 10,000 ล้านบาท
มาตั้งแต่ปี 2546 (ข้อมูลในรูปที่ 2)

และท� ำ ลายสิ่ ง แวดล้ อ ม แต่ ก็ ยั ง
ไม่เป็นผลส�ำเร็จ (ดูรายละเอียดของ
สารเคมีทงั้ 4 ชนิด ได้ทตี่ ารางแสดง
การใช้และพิษของยาก�ำจัดศัตรูพืช
อันตราย 4 ชนิด ใน 10 สถานการณ์
เด่นทางสุขภาพ เรื่องที่ 7 "ค้านขึ้น
ทะเบียน 4 สารเคมีอันตราย," หน้า
ประเทศไทยมีปริมาณสารเคมี 64)
แม้จะมีความเคลื่อนไหวที่จะ
ทีข่ นึ้ ทะเบียนการค้ามากกว่า 27,000
รายการ อาจจะมากทีส่ ดุ ในโลก แต่ ควบคุมการใช้สารเคมีเกษตร แต่ก็
ที่ แ น่ ๆ มากกว่า หลายประเทศใน ยังไม่เกิดผลทีเ่ ป็นรูปธรรม ในปี 2551
ภูมิภาคเดียวกัน ดังข้อมูลในตาราง มีการออกพระราชบัญญัตวิ ตั ถุอนั ตราย
ที่ 4 สารเคมีเหล่านี้ มีหลายตัวที่มี ก�ำหนดให้สารเคมีที่ขึ้นทะเบียนการ
ผลการวิจัยบ่งชัดว่าเป็นสารที่เป็น ค้าและอยู่ ในท้องตลาดทั้งหมด ณ
อันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของมนุษย์ เวลานัน้ ต้องขึน้ ทะเบียนใหม่ ให้เสร็จ
สัตว์ และสิ่งแวดล้อม บางตัวเป็น ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2554
สารก่อมะเร็ง ซึ่งเป็นโรคที่คร่าชีวิต มิฉะนั้นจะไม่ ได้รับอนุญาตให้ขาย
คนไทยมากเป็นอันดับต้นๆ ในปัจจุบนั ต่อไป แต่กลุ่มผู้ค้าสารเคมีเกษตรก็
สารเคมี ที่ มี พิ ษ รุ น แรงเหล่ า นี้ ใช้มาตรการดือ้ แพ่ง ขอยืดก�ำหนดการ
หลายประเทศในโลกห้ามใช้แล้ว แต่ ขึ้นทะเบียนออกไป และได้รับการ
ประเทศไทยยังอนุญาตให้นำ� เข้าและ ผ่อนผัน โดยให้สารเคมีที่ผลิตออก
ยังให้ขนึ้ ทะเบียนการค้าเพือ่ จ�ำหน่าย มาแล้วและอยู่ ในร้านค้ายังจ�ำหน่าย
ได้อย่างกว้างขวาง โดยไม่มมี าตรการ ต่อไปได้อีก 2 ปี ยังไม่แน่ว่า เมื่อ
ครบก�ำหนด 2 ปีแล้ว ยังจะมีการ
ควบคุมที่เข้มแข็งพอ
มีสารเคมี 4 ตัว คือ คาร์ โบ ยืดเวลาออกไปอีกหรือไม่
ฟูราน, เมโธมิล, ไดโครโตฟอส, และ
อีพีเอ็น ที่นักวิชาการ องค์กรเอกชน
และเกษตรกรบางกลุ่ม ได้เรียกร้อง
ให้ห้ามน�ำเข้าและห้ามใช้มาหลายปี
แล้ว เพราะเห็นว่าเป็นสารเคมีที่มี
อันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพของมนุษย์

นัก เพราะคนที่ป่วยและตายเพราะ
ได้รบั สารเคมีการเกษตรไม่คอ่ ยเป็น
ข่าว ความรู้เรื่องนี้จึงจ�ำกัดอยู่ ในวง
นักวิชาการและผูท้ สี่ นใจหรือทีท่ ำ� งาน
ทางด้านนีเ้ ป็นหลัก ดังนัน้ ผลกระทบ
ต่อสุขภาพเกษตรกรจึงเป็นภัยที่เกิด
ขึน้ และด�ำรงอยูอ่ ย่างเงียบๆ อย่างไร
ก็ตาม ข้อมูลต่อไปนี้อาจท�ำให้เห็น
ภาพได้ชัดในระดับหนึ่ง
· ในปี 2550 ส�ำนักโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงสาธารณสุข ได้สำ� รวจการ
สัมผัสสารเคมีกำ� จัดศัตรูพชื โดยการ
ตรวจเลือดเกษตรกรจ�ำนวน 89,376
ราย พบผู้ที่อยู่ ในภาวะเสี่ยงและ
ไม่ปลอดภัยรวม 34,428 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 38.5

· ในปี 2554 หน่วยงาน
เดียวกันนั้นได้ส�ำรวจเพื่อประเมิน
ความเสีย่ งของเกษตรกรอีกครัง้ หนึง่
โดยให้เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามเกีย่ วกับพฤติกรรมการ
ใช้ ส ารเคมี แ ละอาการที่ เ กิ ด หลั ง
การใช้ เพือ่ ดูวา่ มีสภาพเสีย่ งมากน้อย
เพียงใด ข้อมูลเบื้องต้นชี้ ให้เห็นว่า
จากจ�ำนวนผูต้ อบแบบสอบถามทัง้ หมด
คือภัยเงียบของ
4,572 ราย พบว่า ผู้ที่มีความเสี่ยง
เกษตรกรและผู้บริโภค ในระดับต�่ำมีร้อยละ 47 ขณะที่ผู้ที่
ผลกระทบของการใช้สารเคมี มีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับปานกลาง
ต่อสุขภาพของเกษตรกรมีมากน้อย ไปจนถึงระดับสูงมีร้อยละ 53 แต่
เพียงใด สังคมไม่ค่อยได้รับรู้เท่าใด เมือ่ ดูผลการตรวจเลือดของเกษตรกร
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รูปที่ 3 : ร้อยละของเกษตรกรที่มีความเสี่ยงระดับต่างๆ วัดจากการสัมภาษณ์ และการตรวจเลือด พ.ศ. 2554
ระดับความเสี่ยงของเกษตรกรที่คัดกรอง
ประเมินจากผลการสัมภาษณ 2554 (จำนวนตัวอยาง = 4,572)

ระดับความเสี่ยงของเกษตรกร
ประเมินจากผลการตรวจเลือด 2554 (จำนวนตัวอยาง = 2,742)
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ที่มา: น.พ. พิบูล อิสสระพันธุ์, 2554
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ถ้าครัวเรือนส่วนใหญ่ ในชุมชนและท้องถิ่นท�ำเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นหลัก
❝
ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนและท้องถิ่นก็จะลดลงด้วย

เพราะจะต้องพึ่งพาอาหารหลายอย่างจากภายนอก

❞

4. เกษตรเชิงพาณิชย์เบียดขับเกษตรเพื่อการบริโภค
ความถดถอยของเกษตร
เพื่อการบริโภค

การเกษตรเมือ่ ประมาณ 10 ปีมาแล้วแสดงว่า มีครัวเรือน
เกษตรกรทั่ ว ประเทศประมาณร้ อ ยละ 30 เท่ า นั้ น
ที่ ใช้ผลผลิตจากไร่นาเพื่อบริ โภคในครัวเรือนเป็นหลัก
เกษตรกระแสหลักที่ท�ำอยู่ทุกวันนี้ ไม่ ได้เน้นการ (ตารางที่ 5) เชื่อว่าทุกวันนี้สัดส่วนนี้จะยิ่งน้อยลงไปอีก
ผลิตเพือ่ กินเพือ่ ใช้ ในครัวเรือนเป็นส�ำคัญ แต่เป็นเกษตร
เกษตรที่มุ่งสนองตลาดนั้นเป็นเกษตรเชิงเดี่ยว
เพื่อขาย ครัวเรือนเกษตรกรประเภทที่ ผลิตสิ่งที่ตัวเอง
กิน และกินสิ่งที่ตัวเองผลิตเป็นส่วนใหญ่ นั้น ถึงจะมีอยู่ เกษตรกรผลิตอาหารชนิดเดียวเป็นหลัก แต่การบริโภค
ก็เป็นเพียงส่วนน้อย ข้อมูลของส�ำนักงานเศรษฐกิจ ในครัวเรือนนั้นต้องการอาหารหลากหลายชนิด ดังนั้น
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เกษตรกรจึงต้องซือ้ อาหารส่วนใหญ่
เพือ่ ให้เพียงพอกับการบริโภคในครัว
เรือน นีค่ อื แนวโน้มการเกษตรไทยใน
ปัจจุบนั (เกษตรกระแสหลัก) สภาวะ
เช่นนี้ ครัวเรือนเกษตรกรพึ่งตัวเอง
ในด้านอาหารได้น้อย ถ้าครัวเรือน
ส่วนใหญ่ชมุ ชนและท้องถิน่ ท�ำเกษตร
เชิงเดี่ยวเป็นหลัก ความมั่นคงทาง
อาหารของชุมชนและท้องถิ่นก็จะ
ลดลงด้วย เพราะต้องพึ่งพาอาหาร
หลายอย่างจากภายนอก นอกจากนี้
เนื่องจากต้องพึ่งตลาดมาก เกษตร
เชิงเดี่ยวจึงมีความเสี่ยงสูง เมื่อใด
ที่ ร าคาในตลาดผั น ผวน (ซึ่ ง เป็ น
ปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ บ่อย) เกษตรกร
ก็เสี่ยงต่อการขาดทุน และอาจเป็น
หนี้สินได้ง่าย
ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
อย่ า งเช่ น ทุ ก วั น นี้ กลุ ่ ม ทุ น และ
ธุรกิจการเกษตรเข้ามามีบทบาทใน
การเกษตรมากขึน้ และมีการผูกขาด
หลายรูปแบบ ทั้งผูกขาดปัจจัยการ
ผลิต และผูกขาดตลาดผลผลิต กลุม่
ทุนและธุรกิจการเกษตรเหล่านี้มีทั้ง
ตารางที่ 5 : ร้อยละของครัวเรือน
ที่ ใช้ผลผลิตในไร่นาเพื่อบริ โภคใน
ครั ว เรื อ นเป็ น หลั ก ปี เ พาะปลู ก
2544/2545
ภาค
อีสาน
เหนือ
กลาง
ใต้
ทั่วประเทศ

ร้อยละ
37.2
23.2
39.8
6.4
29.7

ที่มา: ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2546

บริษัทยักษ์ ใหญ่ภายในประเทศและ
บรรษัทข้ามชาติจากต่างประเทศ ซึง่
มีบทบาทในระบบอาหาร ตัง้ แต่ตน้ น�ำ้
(การผลิต) ไปจนถึงกลางน�ำ้ (แปรรูป
อาหาร) และปลายน�้ำ (การตลาด)

เหล่านี้เข้าไปครอบครองปัจจัยการ
ผลิตที่ส�ำคัญคือที่ดิน ได้เบียดขับ
เกษตรกรรายย่อยที่อ่อนแอกว่าให้
หลุดออกไปจากระบบการผลิตอาหาร
มากขึ้นเรื่อยๆ

ปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ ที่ท�ำธุรกิจด้าน
อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหารไม่นอ้ ยกว่า 40 บริษทั (ประมาณ
ร้อยละ 7 ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์) มีเงินทุนจดทะเบียน
รวม 33,378 ล้านบาท (ข้อมูลเมื่อ
ต้นปี 2555) ทั้งนี้ ยังไม่รวมบริษัท
ที่ ไม่ ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ซึ่งน่าจะมีมากกว่านี้อีกหลายเท่า

เกษตรพันธสัญญา :
สิทธิท�ำนาบนหลัง
เกษตรกร?
กลุ่มทุนและธุรกิจการเกษตร
นั้นฉลาดพอที่จะไม่ท�ำการผลิตด้วย
ตัวเองในทุกเรือ่ ง แต่จะใช้วธิ ที ำ� สัญญา
กับเกษตรรายย่อย เพือ่ ให้ผลิตสินค้า
เกษตรให้ ตามเงื่อนไขด้านปริมาณ
และคุณภาพที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า
โดยบริษัทจะให้การสนับสนุนอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ขึ้นอยู่
กับเงือ่ นไขทีจ่ ะก�ำหนด ระบบเกษตร
แบบนี้เป็นที่รู้จักกันในนาม “เกษตร
พันธสัญญา” (contract farming)
การสนับสนุนจากบริษทั ไม่วา่ จะเป็น
พั น ธุ ์ พื ช /พั น ธุ ์ สั ต ว์ ปุ ๋ ย สารเคมี
ทุน ความรู้ เทคโนโลยี หรืออุปกรณ์
การผลิตอืน่ ๆ ก็ตาม เนือ้ แท้แล้วก็คอื
“หนี”้ ทีเ่ กษตรกรต้องช�ำระหลังจาก
เก็บเกี่ยวผลผลิตนั่นเอง ดังนั้น ใน
ระบบเกษตรพันธสัญญาเกษตรกร
จึงเป็นลูกหนี้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้น

ในแง่หนึ่ง การที่กลุ่มทุนและ
ธุรกิจการเกษตรเข้าไปมีบทบาทใน
การผลิตโดยตรง อาจจะมองว่าเป็น
ผลดี เพราะธุรกิจเหล่านี้มีเงินทุน
ปัจจัยการผลิต และเทคโนโลยี สูง
กว่าเกษตรกรรายย่อย จึงย่อมจะ
สามารถผลิตอาหารได้ดีกว่า ทั้งใน
ด้ า นปริ ม าณและคุ ณ ภาพ ที่ จ ริ ง
อาหารหลายอย่างทีป่ ระเทศไทยผลิต
ได้มากและส่งออกเป็นกอบเป็นก�ำ
ทุกวันนี้ เช่น ไก่ กุ้ง ข้าวโพดอ่อน
สับปะรดกระป๋อง กลุม่ ธุรกิจการเกษตร
มีส่วนอย่างมาก ในแง่นี้ประโยชน์
อาจจะได้แก่ประเทศโดยรวม และ
จ� ำ นวนเกษตรกรในระบบ
ผูบ้ ริโภคก็อาจมีสว่ นด้วยไม่มากก็นอ้ ย เกษตรพันธสัญญาในปัจจุบนั ยังไม่มี
แต่ ในอีกแง่หนึ่ง การที่ธุรกิจ ตัวเลขที่ชัดเจน เอกสารที่ ไม่ ได้อ้าง
เหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงใน แหล่งข้อมูลชิน้ หนึง่ บอกว่ามีประมาณ
ระบบการผลิตอาหารได้ก่อให้เกิด 160,000 ราย ขณะที่นักวิชาการ
ผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อย ซึง่ อิ ส ระท่ า นหนึ่ ง ประมาณว่ า มี ร าว
เป็นผู้ผลิตส่วนใหญ่ ในระบบเกษตร 300,000 ราย และจ� ำ นวนก็ มี
ของไทย การผูกขาดของกลุ่มทุนใน แนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ธุรกิจการเกษตร และการที่กลุ่มทุน

ความมัน่ คงทางอาหาร 101

ข้อดีของเกษตรพันธสัญญา
คือ บริษทั ผูร้ บั ซือ้ มัน่ ใจว่าจะได้ผลผลิต
ตรงตามความต้ อ งการของตลาด
ในปริมาณ ราคา และเวลาทีต่ อ้ งการ
ส่วนเกษตรกรก็ ได้ความมั่นใจด้าน
ตลาดที่ จ ะรั บ ซื้ อ ผลผลิ ต และใน
บางกรณีกม็ นั่ ใจด้านราคาด้วย ถ้าดู
ตามนี้ก็จะเห็นว่าเกษตรพันธสัญญา
นัน้ น่าจะเป็นประโยชน์กบั ทัง้ สองฝ่าย
(win-win) แต่ความจริงเรื่องนี้มี
ปัญหาซับซ้อนมากกว่านั้น
ในการท�ำสัญญานั้น ไม่ว่าจะ
เป็นสัญญาแบบปากเปล่าโดยไม่มี
เอกสาร (พบมากในกรณีการผลิต
พืช) หรือสัญญาที่เป็นลายลักษณ์
อักษร (พบมากในกรณีผลิตสัตว์เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ฯลฯ) เงื่อนไข
เกื อ บทั้ ง หมดจะถู ก ก� ำ หนดโดย

ทางบริษัท หรือตัวแทน/นายหน้า
ของบริษัท ข้อนี้ท�ำให้เกษตรกรตก
อยู่ ในฐานะทีเ่ สียเปรียบตัง้ แต่เริม่ ต้น
แม้บางกรณีเกษตรกรอาจจะต่อรอง
ได้บ้าง แต่ก็เป็นการต่อรองที่คู่กรณี
อยู่ ในฐานะที่ต่างกัน ดังนั้น ในทาง
ปฏิบัติเกษตรกรจึงเป็นฝ่ายที่ต้อง
แบกรับความเสีย่ งมากกว่า เนือ่ งจาก
ขาดประสบการณ์ ขาดความรู้ หรือ
เนื่องจากภัยธรรมชาติที่ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ (เช่น ฝนแล้ง น�้ำท่วม
พายุถล่ม โรคระบาด) หากผลผลิต
ออกมาไม่ตรงตามที่ระบุในสัญญา
ก็อาจถูกปฏิเสธการรับซือ้ หรือถูกกด
ราคา หรือถ้าบริษทั มารับซือ้ ผลผลิต
ล่าช้า ต้นทุนก็จะเพิม่ ขึน้ ซึง่ หมายถึง
ก�ำไรจะลดลง หรือในกรณีทเี่ ลวร้าย
ก็ขาดทุน

แม้ ว ่ า เกษตรกรในระบบ
พันธสัญญาบางส่วนจะประสบความ
ส�ำเร็จ แต่กม็ ี ไม่นอ้ ยทีล่ ม้ เหลว หลาย
ครัวเรือนต้องถอนตัวออกจากระบบนี้
(แบบเจ็บแล้วจบ) แต่หลายครัวเรือน
แม้ลม้ เหลวแล้วก็ยงั ถูก (บริษทั ) ปลุก
ให้สู้ต่อด้วยหวังจะพลิกฟื้นขึ้นมาใช้
หนี้ ได้ (เจ็บแล้วไม่จบ) บางรายติด
อยู่ ในบ่วงแห่งหนีจ้ นหมดตัวและสูญ
เสียทรัพยากรการเกษตรของครัว
เรือน เกษตรพันธสัญญาจึงไม่ต่าง
อะไรกั บ การได้ สิ ท ธิ ท� ำ นาบนหลั ง
เกษตรกร โดยมีเกษตรกรเป็นเสมือน
แรงงานรับจ้างในที่ดินของตัวเอง
เกษตรพันธสัญญา อาจช่วย
ให้ ป ระเทศไทยมี ผ ลผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น
แต่ผลผลิตเหล่านั้นไม่ ได้ช่วยให้เกิด
ความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน
ของเกษตรกรเท่าที่ควร

5. วิกฤติแรงงานภาคเกษตร
โครงสร้างแรงงานภาคเกษตรเปลี่ยนไป
ปัจจุบนั แม้จำ� นวนแรงงานไทยโดยรวมจะเพิม่ ขึน้ แต่แรงงานในภาค
เกษตรกลับลดลง การส�ำรวจภาวะการท�ำงาน (ไตรมาส 3) ของส�ำนักงาน
สถิติแห่งชาติ ชี้ ให้เห็นว่า ในช่วงเวลา 25 ปี จากปี 2528-2553 สัดส่วน
ของแรงงานในภาคเกษตรลดลงจากร้ อ ยละ 68 เหลื อ ร้ อ ยละ 41
ขณะเดียวกันแรงงานภาคเกษตรก็มีแนวโน้มเป็นแรงงานสูงอายุมากขึ้น
โดยมีอายุเฉลีย่ สูงขึ้นจาก 32 ปีเป็น 42 ปี (ข้อมูลการวิจยั ของมูลนิธชิ ีววิถี
ภายใต้การสนับสนุนจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในปี
2551-52 รายงานอายุเฉลี่ยของเกษตรกรเท่ากับ 45 ปี และ 51 ปี ตาม
ล�ำดับ) การที่แรงงานภาคเกษตรมีอายุสูงขึ้นนั้น สาเหตุหนึ่งมาจากการที่
ประชากรประเทศไทยโดยรวมเป็นประชากรสูงอายุมากขึ้น แต่อีกสาเหตุ
หนึง่ มาจากการทีค่ นรุน่ ใหม่เลือกท�ำอาชีพเกษตรน้อยลง แรงงานส่วนใหญ่
ในภาคเกษตรจึงเป็นแรงงานที่อายุมาก ดังข้อมูลในรูปที่ 4

มูลนิธิชีววิถี เอื้อเฟื้อภาพ

30.7

36.7

25.3

102 สุขภาพคนไทย 2555
ต่ำ

ปานกลาง

คอนขางสูง

สูง

สรุปไมได

ปกติ

ปลอดภัย

เสี่ยง

ไมปลอดภัย

รูปที่ 4 : อายุเฉลี่ยเกษตรกรไทย และแรงงานในภาคเกษตรจ�ำแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2528-2553
อายุเฉลี่ยของเกษตรกรและสัดสวนแรงงานในภาคเกษตร
พ.ศ.2528-2553

อายุเฉลี่ย (ป)
45
67.6
40
35
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31.7
25
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10
5
0
2528

รอยละ
80
37.1
42.7
70
63.4
41.7
38.8
60
33.5
48.6
50
42.6
51.7
40.7 40
30
20
10
0
2533
2538
2543 2548
2553
อายุเฉลี่ย
รอยละ

รอยละของแรงงานในภาคเกษตร จำแนกตามอายุ
พ.ศ.2528-2553

รอยละ
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

35.4
25.1
17.2
13.5
6.8
2.0

32.4
25.5
18.7
12.8
8.3
2.3

2528
2533
15-24
25-34

16.6

24.7
24.3
19.5
16.8

10.5

11.2

25.2
22.3

3.1
2538
35-44

25.6
42.7
20.0
13.1
12.6

24.5
42.7
18.0
16.2
12.1
5.8

6.0
3.5
2543
2548
2553
45-54
55-64
65 ขึ้นไป

ที่มา: โครงการส�ำรวจภาวะการท�ำงานของประชากร ไตรมาส 3 (ประมวลผลด้วยความเอื้อเฟื้อจาก ส�ำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ)

มองในแง่หนึง่ การทีเ่ กษตรกร
มีอายุมากขึน้ อาจจะเป็นผลดี เพราะ
เกษตรกรในวัยผู้ ใหญ่มักจะเป็นผู้มี
ประสบการณ์มาก และอดทนสูง
เหมาะกับงานด้านการเกษตร แต่ถา้
มองในแง่ของการสืบทอดวิถชี วี ติ โดย
เฉพาะในระดับครัวเรือน และชุมชน
แล้ ว ความเปลี่ ยนแปลงนี้ อาจจะ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความมั่ น คงทาง
อาหารได้ เว้นแต่จะมีการปรับตัว
ที่เหมาะสม

ความยากจนและหนีส้ นิ :
ปัญหาใหญ่ของ
เกษตรกร
เกษตรกร = คนจน?
แม้ ป ระเทศไทยจะประสบ
ความส�ำเร็จในการลดสัดส่วนคนจน
โดยรวมลงได้มากพอสมควรในช่วง
เวลาหลายสิบปีทผี่ า่ นมา แต่สดั ส่วน
คนจนในภาคเกษตรก็ ไ ม่ ไ ด้ ล ดลง
มากนัก ดังจะเห็นว่า ในปี 2545
คนจนในภาคเกษตรมีเกือบร้อยละ

20 และในช่วง 5 ปี ต่อมา (2549)
สัดส่วนนี้ลดค่อนข้างมาก เหลือราว
ร้อยละ 12 แต่หลังจากนั้นสัดส่วน
แทบจะไม่ลดลงเลย จนถึงปี 2552
สัดส่วนก็ยังอยู่ระดับสูงกว่าร้อยละ
10 เล็กน้อย ขณะที่นอกภาคเกษตร
สั ด ส่ ว นคนจนต�่ ำ กว่ า ร้ อ ยละ 5
มาตลอด โดยเหตุที่แรงงานในภาค
เกษตรเป็นแรงงานที่มีการศึกษาต�่ำ
ภาคการเกษตรจึงมีมลู ค่าการผลิตต�ำ่
ดังนัน้ คนจนส่วนใหญ่ หรือราว 2 ใน
3 จึงกระจุกอยู่ ในภาคการผลิตนี้
ประมาณว่ามีเกษตรกรยากจนราว
660,000 คนที่ ไม่มีที่ดินท�ำกินของ
ตนเอง ต้องเช่าทีด่ นิ ของคนอืน่ หรือ
ต้องรับจ้างคนอื่นเลี้ยงชีพ
ตามข้อมูลของส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติ เกษตรกรส่วนใหญ่มหี นีส้ นิ
และประมาณร้อยละ 60 ของหนีส้ นิ
นั้นเป็นหนี้ที่กู้มาเพื่อท�ำการเกษตร
โดยมีมลู ค่าหนีส้ นิ เพือ่ การเกษตรรวม
แล้วกว่า 360,000 ล้านบาท ราว
ร้อยละ 63 ของหนี้เหล่านี้กู้มาจาก
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธกส.) ร้อยละ 7 เป็น
หนี้นอกระบบ และร้อยละ 10 เป็น
หนี้ที่กู้จากกองทุนหมู่บ้าน ที่เหลือ
เป็นหนี้จากแหล่งอื่น
ความยากจนและหนี้สินของ
แรงงานในภาคเกษตรสะท้อนให้เห็น
ถึงความเหลื่อมล�้ำด้านรายได้ ซึ่ง
เชื่อมโยงไปถึงความเหลื่อมล�้ำทาง
โครงสร้างในหลายมิติ สภาพเช่นนี้
เสี่ยงต่อการสูญเสียความมั่นคงใน
ระบบการผลิตอาหารของประเทศ
เป็นอย่างมาก เว้นแต่จะมีการปรับ
ตัวที่เหมาะสมในภาคเกษตร

เกษตรกรพันธุ์ ใหม่?
การศึกษาของส�ำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เรื่อง วิถีชีวิตชาวนา
ภาคกลางและการเปลี่ ย นแปลง
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ (2553)
ชี้ ให้เห็นว่าวิถกี ารท�ำนาของเกษตรกร
อาจจะเปลีย่ นไป เกษตรกรแบบเดิม
มีแนวโน้มจะปรับตัวเป็น “เกษตรกร
ก้าวหน้า” หรือเป็น “ชาวนาไฮเทค”
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6. ผลกระทบจากวิกฤติพลังงาน
ประเทศไทยต้องพึ่งพลังงาน
ทีน่ ำ� เข้าจากต่างประเทศเกือบทัง้ หมด
โดยมีมูลค่าน�ำเข้าปีหนึ่งๆ เป็นเงิน
มหาศาล เช่น ในปี 2551 มีมลู ค่าถึง
กว่า 1 ล้านล้านบาท หรือประมาณ
ร้อยละ 11 ของ GDP ในช่วงเวลาที่
ผ่านมาทุกครั้งที่เกิดวิกฤติพลังงาน
ก็มักจะส่งผลกระทบถึงต้นทุนการ
ผลิ ต ทางการเกษตรของไทยด้ ว ย
เพราะเกษตรกรส่วนมากใช้
เครื่ อ งจั ก รในการท� ำ ไร่ ท� ำ นา
นอกจากนี้ ราคาพลังงานที่สูงขึ้นยัง
ดึงให้ราคาปุย๋ เคมีสงู ขึน้ ด้วย เพราะ
ปุ๋ยเคมีสูตรส�ำคัญต้องใช้สารที่ ได้
จากกระบวนการกลัน่ น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง
เป็นส่วนผสม ต้นทุนการเกษตรจึง
สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ ได้
เนื่ อ งจากราคาเชื้ อ เพลิ ง ใน
ตลาดโลกปรับตัวสูงขึน้ ทุกปี ประกอบ
กับมีความวิตกกันว่า วันหนึง่ เชือ้ เพลิง
ที่ ได้จากฟอสซิล ซึง่ เป็นแหล่งส�ำคัญ

ของเชื้อเพลิงที่ ใช้กันอยู่ ในปัจจุบัน
จะหมดไปจากโลก ประเทศต่างๆ
รวมทั้งประเทศไทยจึงเริ่มหันมาใช้
พลังงานทางเลือก ทดแทนพลังงาน
จากเชื้อเพลิงฟอสซิล ท�ำให้มีการ
น�ำเอาพืชอาหารบางอย่าง เช่น อ้อย
มันส�ำปะหลัง และปาล์มน�้ำมัน ไป
ผลิตเอทานอลเพื่อใช้เป็นส่วนผสม
ในน�้ำมันเชื้อเพลิง หรือเอาไปผลิต
เป็นเชื้อเพลิงไบโอดีเซลมากขึ้น

ข้อมูลจาก สถิติการเกษตร
ของประเทศไทย ปี 2552 แสดงว่า
ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 – 2552 พื้นที่
ปลูกปาล์มน�้ำมันเพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่า
จากประมาณ 1.7 ล้านไร่ เป็น 3.9
ล้านไร่ อ้อยเพิม่ จาก 5.5 ล้านไร่เป็น
6.0 ล้านไร่ มันส�ำปะหลังเพิ่มจาก
6.9 ล้านไร่เป็น 8.6 ล้านไร่ จึงค่อน
ข้างแน่นอนว่าความต้องการพืชเพื่อ
ผลิตพลังงานที่เพิ่มขึ้นในอนาคตจะ
รัฐบาลไทยเองก็วางเป้าหมาย แย่งพื้นที่ปลูกพืชอาหารไปไม่น้อยที
ไว้ว่า ในปี 2565 จะเพิ่มการผลิต เดียว
น�ำ้ มันเชือ้ เพลิงทีม่ สี ว่ นผสมเอทานอล
ในระยะยาววิกฤติพลังงานจึง
เป็นวันละ 9 ล้านลิตร (ปัจจุบัน อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงทาง
ประมาณ 1 ล้านลิตร) และเพิ่มการ อาหาร เพื่อลดผลกระทบนี้ รัฐบาล
ผลิตไบโอดีเซลไม่นอ้ ยกว่าวันละ 4.5 จะต้ อ งมี ม าตรการที่ เ หมาะสมใน
ล้านลิตร (ปัจจุบัน 1.4 ล้านลิตร) การสร้างความสมดุลระหว่างความ
สถานการณ์ดงั กล่าวนอกจากจะท�ำให้ ต้องการพืชอาหารกับพืชพลังงาน
พืชทีค่ วรจะเอามาท�ำเป็นอาหาร ต้อง ครัวเรือนและชุมชนเกษตรกรเองก็
ถูกแบ่งไปผลิตเป็นพลังงานแล้ว ยัง จ�ำเป็นต้องปรับตัวอย่างเหมาะสม
จะท�ำให้พนื้ ทีป่ ลูกพืชอาหารลดลงด้วย ด้วย โดยเฉพาะควรลดการท�ำเกษตร
ที่ ใช้พลังงานมากๆ

มูลนิธิชีววิถี เอื้อเฟื้อภาพ

ความมัน่ คงทางอาหาร 105

7. การเปิดเสรีการค้า : โอกาสที่มาพร้อมภัยคุกคาม
ผลกระทบจาก
การแข่งขันและ
การอุดหนุนสินค้า
ประเทศไทยเป็นสมาชิกของ
องค์การการค้าโลก เช่นเดียวกับประ
เทศอืน่ ๆ ในช่วงเวลาประมาณ 10 ปี
มานี้ ไทยได้เข้าร่วมในเขตการค้าเสรี
(เอฟที เ อ) กั บ ประเทศในภู มิ ภ าค
อาเซียน ภายใต้ข้อตกลงเขตการค้า
เสรีอาเซียน (AFTA) และยุทธศาสตร์
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดีเจ้าพระยา-แม่ โขง (ACMECS) และ
ในปี 2558 ประเทศไทยและประเทศ
เพือ่ นบ้านในภูมภิ าคอาเซียนก็จะเป็น
ชุมชนทางเศรษฐกิจเดียวกัน (AEC)
ท�ำนองเดียวกับกลุ่มเศรษฐกิจยุโรป
ส่วนนอกภูมภิ าคอาเซียนนัน้ ไทยก็เปิด
เขตการค้าเสรีกบั หลายประเทศแล้ว
เช่น กับจีน อินเดีย ออสเตรเลีย
นิวซีแลนด์ และญี่ปุ่น นอกจากนี้
ไทยยังอยูร่ ะหว่างการเจรจาท�ำความ
ตกลงการค้าเสรีกบั อีกหลายประเทศ
รวมทั้งสหรัฐอเมริกาด้วย การเปิด
เสรีทางการค้าจะท�ำให้เงินทุน ปัจจัย
การผลิต สินค้า และแรงงานเคลือ่ น
ย้ายผ่านพรมแดนประเทศได้อย่าง
เสรีมากขึ้น
ในแง่หนึง่ การเปิดเสรีการค้า
อาจจะท�ำให้สนิ ค้าและเครือ่ งอุปโภค
บริโภคหลายอย่างมีราคาถูกลง และ
สิ น ค้ า ไทยก็ มี โ อกาสไปแข่ ง ขั น ใน
ตลาดต่างประเทศได้มากขึน้ เนือ่ งจาก
สินค้าจะไม่ถูกเก็บภาษี หรือเก็บใน

อั ต ราต�่ ำ กว่ า ปกติ ตามข้ อ ตกลง
นี่อาจถือว่าเป็นประโยชน์ส�ำหรับทั้ง
ผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคในประเทศ แต่ ใน
อีกแง่หนึ่ง การเปิดเสรีทางการค้า
อาจเป็นสิ่งคุกคามสินค้าเกษตรไทย
บางชนิด โดยเฉพาะเมื่อสินค้าชนิด
เดียวกันจากประเทศที่มีค่าแรงงาน
ถูกกว่า หรือมีสินค้าคุณภาพดีกว่า
เข้ามาแข่งขันในตลาดภายในประเทศ
ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงการเปิด
เสรีการค้า ผลกระทบด้านลบย่อม
หลีกเลี่ยงได้ยาก
ตัวอย่างทีช่ ดั เจนจะเห็นได้จาก
กรณีกระเทียมจากประเทศจีน ซึง่ น�ำ
เข้าหลังจากเปิดเสรีการค้าไทย-จีน
(เริม่ มีผลมาตัง้ แต่ปี 2546) กระเทียม
จากจีนมีราคาถูกกว่ากระเทียมทีป่ ลูก
ในประเทศมาก ผลคือเกษตรกรปลูก
กระเทียมในภาคเหนือของไทยจ�ำนวน
มากขาดทุนย่อยยับ ถึงขนาดต้อง
ละทิง้ อาชีพทีท่ ำ� มานานก็มี นอกจาก
นี้ ผลไม้เมืองหนาวจากประเทศจีนที่
มีคุณภาพดีกว่า แต่ราคาต่างจาก
ผลไม้เมืองหนาวที่ปลูกในประเทศ
ไม่มากนัก ยังส่งผลกระทบอย่างส�ำคัญ
ต่อวงการปลูกผลไม้เมืองหนาวใน
ประเทศซึ่ ง ยั ง อยู ่ ใ นระยะเริ่ ม ต้ น
การเปิดเสรีการค้ากับออสเตรเลียก็มี
ผลกระทบท�ำนองเดียวกันนี้ แต่เกิด
กับเกษตรกรเลี้ยงโคนม เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์นมคุณภาพดีกว่าที่น�ำเข้า
จากออสเตรเลียภายใต้ขอ้ ตกลงการ
ค้าเสรี ไทย-ออสเตรเลีย (เริม่ มีผลปี
2548) ท�ำให้อตุ สาหกรรมเลีย้ งโคนม

และอุตสาหกรรมเกีย่ วกับนมภายใน
ประเทศซึ่ ง ก� ำ ลั ง เติ บ โตต้ อ งปรั บ
ตัวอย่างแรงเพื่อความอยู่รอด
การอุดหนุนสินค้าเกษตรก็เป็น
ปั ญ หาหนึ่ ง ที่ สื บ เนื่ อ งมาจากการ
แข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ
และมีผลกระทบต่อเกษตรกรไทยบาง
กลุม่ ประเด็นทีช่ ดั เจนคือการอุดหนุน
สินค้าเกษตรจากประเทศที่พัฒนา
แล้ว ตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกาซึ่ง
เป็นคูแ่ ข่งส�ำคัญรายหนึง่ ของไทยใน
ตลาดข้าวโลก มีงบประมาณและ
ระบบการอุดหนุนสินค้าเกษตรด้วย
มาตรการที่ซับซ้อน เพราะถ้าไม่มี
การอุ ด หนุ น เลยสิ น ค้ า เกษตรของ
สหรั ฐ อเมริ ก าจะแข่ ง ขั น ได้ ย าก
ในตลาดโลก เพราะมีราคาสูงอัน
เนื่องจากค่าแรงในสหรัฐอเมริกาสูง
ผูเ้ ชีย่ วชาญเรือ่ งการส่งออกข้าวราย
หนึ่ ง กล่ า วว่ า หากสหรั ฐ อเมริ ก า
ไม่อดุ หนุนเกษตรกรปลูกข้าวของเขา
คนไทยจะขายข้าวในตลาดโลกและ
ตลาดในสหรั ฐ อเมริ ก าได้ ป ริ ม าณ
มากขึน้ และได้ราคาสูงกว่าทีเ่ ป็นอยู่
ในปัจจุบันนี้มาก
ที่ วิ ต ก กั น อ ย ่ า ง ห นึ่ ง คื อ
นโยบายความมัน่ คงทางอาหารของ
ไทยเพือ่ รับมือกับเรือ่ งนีย้ งั ไม่ชดั เจน
เพียงพอ รวมทั้งยังไม่มีมาตรการที่
จะคุม้ ครองเกษตรกร และมาตรการ
ทางสุขอนามัยเข้มแข็งพอทีจ่ ะประกัน
ได้อย่างมั่นใจว่าประชาชนผู้บริโภค
จะไม่ ได้รับผลกระทบจากกระแส
การค้าโลกนี้
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เสี่ยงต่อการสูญเสีย
พันธุ์พืช
นักวิชาการและกลุม่ เกษตรกร
จ�ำนวนมากกังวลว่า การเปิดเสรี
การค้ า กั บ ประเทศที่ พั ฒ นาทาง
อุตสาหกรรมซึ่งมีเทคโนโลยีชีวภาพ
สูง เช่น สหรัฐอเมริกา หรือญีป่ นุ่ นัน้
หากไม่ดำ� เนินการอย่างรอบคอบอาจ
น�ำไปสู่การสูญเสียพันธุ์พืชอันเป็น
มรดกทางการเกษตรทีม่ คี า่ ได้ เพราะ
ประเทศที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
เหล่านัน้ อาจอาศัยช่องโหว่ของกติกา
การค้าโลก เช่น เรือ่ งข้อตกลงเกีย่ วกับ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา และกติกาอืน่ ๆ
เพื่ อ ด� ำ เนิ น การจดสิ ท ธิ บั ต รครอบ
ครองพันธุ์พืชที่พัฒนาขึ้นมาได้ และ
ผูกขาดเป็นของตนเอง ทั้งนี้ โดยไม่
ค�ำนึงว่าพันธุพ์ ชื ใหม่นนั้ จะพัฒนาจาก
เชือ้ พันธุท์ ี่ ได้มาจากประเทศใด หรือ
แหล่งทางภูมิศาสตร์ ใด เช่น อาจ
พัฒนาพันธุ์ข้าวชนิดใหม่ขึ้นมาจาก
เชือ้ พันธุข์ า้ วหอมมะลิของไทย เป็นต้น
กรณี นี้ เ ห็ น ได้ จ ากการที่ นั ก
วิชาการในสหรัฐอเมริกาพยายามจะ
จดสิทธิบัตรพันธุ์ข้าวที่ปรับปรุงมา
จากเชื้อพันธุ์ข้าวหอมมะลิของไทย
เมือ่ ประมาณ พ.ศ. 2544 แต่ถกู ฝ่าย
ไทยประท้วงอย่างรุนแรง เรื่องจึง
ระงับไป
แ ต ่ นั ก วิ ช า ก า ร เ ชื่ อ ว ่ า
สหรัฐอเมริกาจะไม่หยุดอยู่แค่นั้น
เพราะมีแนวโน้มว่าในการเจรจาเปิด
เสรีการค้าไทย-สหรัฐอเมริกาซึ่งจะ
มีต่อไปนั้น ทางฝ่ายสหรัฐอเมริกา
คงจะพยายามใช้เวทีการเจรจาบีบ
ให้ฝ่ายไทยยอมรับใน 2 เรื่อง คือ
(1) ให้ ย อมรั บ การใช้ กฎหมาย

มูลนิธิชีววิถี เอื้อเฟื้อภาพ

เครื่ อ งหมายการค้ า แทนการใช้
กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ใน
การปกป้องพันธุพ์ ชื และพันธุส์ ตั ว์ และ
(2) ให้เข้าเป็น ภาคีอนุสญ
ั ญายูปอฟว์
(The International Union for the
Protection of New Varieties of
Plants -- UPOV) ทั้งนี้ เนื่องจาก
กฎหมายเครื่องหมายการค้า และ
อนุสัญญายูปอฟว์นั้น จะเปิดโอกาส
ให้สามารถจดสิทธิบัตรพันธุ์พืชพันธุ์
สัตว์ทพี่ ฒ
ั นาขึน้ มาใหม่ ได้ โดยไม่ตดิ
ปัญหาเรือ่ งแหล่งทีม่ าของเชือ้ พันธุท์ ี่
ระบุไว้ ในกฎหมายว่าด้วยสิง่ บ่งชีท้ าง
ภูมศิ าสตร์ สหรัฐอเมริกาได้ทำ� เช่นนี้
ในการเจรจาการค้ า เสรี กั บ หลาย
ประเทศส� ำ เร็ จ มาแล้ ว จึ ง เชื่ อ ว่ า
จะท�ำเช่นเดียวกันในการเจรจากับ
ประเทศไทย ซึ่งจะด�ำเนินการต่อไป
ในอนาคต (การเจรจาการค้าเสรี
ไทย-สหรัฐอเมริกา เริ่มในปี 2547
แต่ภายหลังเหตุการณ์รัฐประหาร
ปี 2549 ในประเทศไทย การเจรจา
หยุ ด ชะงั ก ไป และยั ง ไม่ มี ค วาม
คืบหน้าจนถึงปัจจุบัน)

ได้ส�ำเร็จ การจดสิทธิบัตรพันธุ์ข้าว
ทีพ่ ฒ
ั นามาจากเชือ้ พันธุข์ า้ วหอมมะลิ
ของไทย (ซึ่งนักวิชาการของสหรัฐอเมริกาได้เริม่ ท�ำมาแล้ว) อาจจะเป็น
ไปได้ โดยไม่น่าเกลียด ตลาดข้าว
หอมมะลิไทยในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมี
ปริมาณราว 200,000 ตันต่อปีก็จะ
มีปญ
ั หาแน่นอน แม้ปจั จุบนั ก็มปี ญ
ั หา
อยู่บ้างแล้ว อันเนื่องจากการแอบ
อ้างใช้ชื่อข้าวหอมมะลิ (จัสมินไรซ์)
ส�ำหรับข้าวเมล็ดยาวทีป่ ลูกในสหรัฐอเมริกาเอง (กรอบที่ 2)

อธิปไตยทางอาหาร
เริ่มถูกคุกคาม

วิกฤติอาหารที่เกิดขึ้นในโลก
หลายครัง้ ทีผ่ า่ นมา ไม่วา่ จะเนือ่ งจาก
ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ทางการเมือง
หรือเพราะวิกฤติเศรษฐกิจโลกก็ตาม
ได้สง่ ผลให้ราคาอาหารพุง่ สูงขึน้ เมือ่
บวกกับวิกฤติพลังงาน และวิกฤติ
ภาวะโลกร้อนแล้ว ท�ำให้ประเทศ
ร�ำ่ รวยบางประเทศ ทัง้ ในยุโรป อเมริกา
เอเชีย และตะวันออกกลาง แสวงหา
ถ้าสหรัฐอเมริกาผลักดันให้ หนทางสร้างความมัน่ คงทางอาหาร
ไทยยอมรับเงื่อนไข 2 ข้อข้างต้น ให้แก่ประชาชนในประเทศของตน
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อนาคตข้าวหอมมะลิไทย
ข้าวหอมมะลิเป็นพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่สุด มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก แต่ ในยุคที่
ไทยจะเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศทีก่ า้ วหน้าทางเทคโนโลยีชวี ภาพอย่างสหรัฐอเมริกา
อนาคตของข้าวหอมมะลิก�ำลังน่าเป็นห่วง
ข้าวหอมมะลิ มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า “ข้าวขาวดอกมะลิ 105” มีพื้นที่ปลูกประมาณ
1 ใน 4 ของพืน้ ทีป่ ลูกข้าวของไทย ส่วนใหญ่อยู่ ในภาคอีสานและภาคเหนือบางส่วน เป็นพันธุข์ า้ ว
ที่เหมาะกับดินประเภทดินทรายและมีอินทรียวัตถุต�่ำ ดังนั้น พื้นที่แถบทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งได้ชื่อว่า
เป็นดินแดนที่กันดารแห้งแล้ง จึงเป็นสวรรค์ของข้าวหอมมะลิ
นอกจากได้ราคาดี ในตลาดภายในประเทศแล้ว ข้าวหอมมะลิยังเป็นที่นิยมในตลาด
ต่างประเทศอย่างมาก ท�ำให้มปี ริมาณและมูลค่าส่งออกสูงทุกปี เช่น ในปี 2547 ปริมาณส่งออก
2,279,621 ตัน คิดเป็นมูลค่า 35,572.03 ล้านบาท แต่เพราะคุณภาพที่ดีที่สุดในโลกนี้เอง
จึงมีบางประเทศจ้องจะฮุบเอาข้าวหอมมะลิเป็นสมบัติของตัวเอง โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา
ตอนแรก สหรัฐอเมริกาใช้วิธีแอบอ้างชื่อข้าวหอมมะลิ โดยอนุญาตให้อุตสาหกรรมข้าว
ขายข้าวเมล็ดยาวพันธุ์ ใดก็ ได้ทปี่ ลูกในประเทศภายใต้ชอื่ “จัสมินไรซ์” (ข้าวหอมมะลิ) เรือ่ งนีเ้ กิด
เมือ่ ปี 2542 ทัง้ นี้ สหรัฐอเมริกาอ้างว่าบริษทั ในประเทศของตนได้จดทะเบียนเครือ่ งหมายการค้า
ไว้แล้ว ภายใต้เครื่องหมายการค้า “จัสมะติ” และอ้างว่าเป็นข้าวหอมมะลิที่ปลูกในรัฐเท็กซัส
รัฐบาลไทยและคนไทยประท้วง แต่ ไม่เป็นผล ข้าวที่แอบอ้างชื่อข้าวไทยจึงยังขายได้ต่อไป
ต่อมาสหรัฐอเมริกาเริ่มด�ำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมมะลิให้
ปลูกในสหรัฐอเมริกาให้ ได้ โดยน�ำเอาพันธุกรรมข้าวหอมมะลิของไทยไปพัฒนา และอ้างว่า ได้เชือ้
พันธุกรรมข้าวหอมมะลิมาจากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) ในฟิลิปปินส์ แต่ ไม่พบหลักฐาน
การลงนามในสัญญาเคลือ่ นย้ายพันธุกรรมข้าวนีแ้ ต่อย่างใด ส่อเจตนาว่าสหรัฐอเมริกาจะจดสิทธิ
บัตรข้าวทีป่ รับปรุงจากพันธุกรรมข้าวหอมมะลิของไทยให้เป็นสมบัตขิ องตนเองให้ ได้ ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่ยอมรับไม่ ได้ตามกติการะหว่างประเทศ เกษตรกรและประชาชนไทยเดินขบวนประท้วง
แสดงความไม่พอใจไปยังสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ในที่สุดฝ่ายสหรัฐอเมริการับปาก
ว่าจะไม่จดสิทธิบัตรพันธุ์ข้าวซึ่งปรับปรุงจากข้าวหอมมะลิของไทย เรื่องดูเหมือนจะจบแค่นั้น
แต่ชา้ ก่อน... ในการเจรจาตกลงเปิดเสรีทางการค้ากับไทย นักวิชาการเชือ่ ว่าสหรัฐอเมริกา
จะพยายามกดดั น ไทยให้ ย อมยกระดั บ การคุ ้ ม ครองทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาให้ ทั ด เที ย มกั บ
การคุ้มครองตามกฎหมายของตน และให้การคุ้มครองสิทธิบัตรครอบคลุมสิ่งมีชีวิตทุกประเภท
ทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ เหมือนที่ท�ำมาแล้วในการเจรจาเปิดเขตการค้าเสรีกับหลายประเทศ
(ไทยห้ามไม่ ให้จดสิทธิบัตรพืชและสัตว์ แต่มีกฎหมายคุ้มครองพืชและสัตว์เป็นการเฉพาะ)
นอกจากนีส้ หรัฐอเมริกามีแนวโน้มจะกดดันให้ ไทยเข้าเป็นภาคีระหว่างประเทศว่าด้วยการคุม้ ครอง
พันธุพ์ ชื ใหม่ (อนุสญ
ั ญายูปอฟว์) พร้อมกับเรียกร้องให้มกี ารใช้กฎหมายว่าด้วยเครือ่ งหมายการค้า
แทนการคุ้มครองภายใต้กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ถ้าได้ทั้งหมดตามนี้ จะท�ำให้ความ
พยายามจดสิทธิบัตรข้าวหอมมะลิโดยนักวิจัยในสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องที่สะดวกขึ้น
ถ้ า สหรั ฐ อเมริ ก าจดสิ ท ธิ บั ต รข้ า วที่ พั ฒ นาจากพั น ธุ ก รรมข้ า วหอมมะลิ ส� ำ เร็ จ
ข้ า วหอมมะลิ ไ ทยที่ ส ่ ง ไปขายในตลาดสหรั ฐ อเมริ ก า ปี ล ะประมาณ 200,000 ตั น
จะมีปัญหาแน่นอน เพราะต้องจ่ายค่าสิทธิบัตรตามกฎหมายของเขา แม้วันนี้จะยัง
จดสิทธิบตั รไม่ ได้ แต่ขา้ วหอมมะลิกถ็ กู คูแ่ ข่งแอบอ้างชือ่ อยูแ่ ล้ว อนาคตข้าวหอมมะลิไทย
จึงน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง
ที่มา: สรุปจาก วิฑูรย์ เลี่ยนจ�ำรูญ, 2554, น. 94-126
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หนึ่งในกลยุทธ์เพื่อการนี้คือ การใช้
ประเทศก�ำลังพัฒนาที่มีทรัพยากร
การเกษตรอุดมสมบูรณ์เป็นฐานการ
ผลิตอาหาร เพือ่ ส่งไปเลีย้ งประชาชน
ในประเทศของตน ประเทศไทยเป็น
เป้าหมายส�ำคัญแห่งหนึ่งในเรื่องนี้
ทีผ่ า่ นมา มีความพยายามของ
ต่างประเทศทีจ่ ะใช้ประเทศไทยเป็น
ฐานผลิตอาหาร 2 รูปแบบ คือ การ
เข้ามาร่วมมือกับกลุม่ ทุนหรือตัวแทน
ในประเทศไทย ผลิ ต อาหารผ่ า น
ระบบเกษตรพันธสัญญา วิธีนี้เริ่มมี
มาหลายปีแล้ว โดยกลุม่ ทุนจากต่าง
ประเทศไม่ตอ้ งเป็นเจ้าของปัจจัยการ
ผลิต เช่น ที่ดิน และไม่ต้องท�ำการ
ผลิตเอง แต่ ใช้เกษตรกรในท้องถิ่น
เป็นผู้ผลิต โดยมีตัวแทน (นอมินี)
ช่วยจัดการให้ (นั่นคือ เกษตรพันธสัญญา) กลุ่มทุนจากญี่ปุ่นใช้วิธีนี้ ใน
ประเทศไทย และในเวียดนาม (และ
อาจจะรวมถึงประเทศอื่นในภูมิภาค
อาเซียนด้วย) อีกรูปแบบหนึง่ คือการ
เข้ามากว้านซื้อ หรือเช่าที่ดินท�ำการ

ครอบครองของต่ า งประเทศแล้ ว
เท่าไร แต่ดเู หมือนว่าต่างชาติได้เริม่
แทรกตัวเข้ามาแล้วด้วยกลยุทธ์ที่
แนบเนียน และนี่อาจเป็นการเบียด
ขับเกษตรกรไทยจ�ำนวนหนึง่ ให้ตกไป
แน่นอนว่า กลุ่มทุนจากต่าง จากเวทีการผลิตอาหารในที่สุด
ผ ล ลั พ ธ ์ โ ด ย ต ร ง ข อ ง
ประเทศย่อมเลือกพืน้ ทีท่ อี่ ดุ มสมบูรณ์
และมี โครงสร้างพื้นฐานการเกษตร สถานการณ์เช่นนี้ นอกจากท�ำให้ทดี่ นิ
ทีด่ ี เช่นในแถบลุม่ น�ำ้ เจ้าพระยา วิธนี ี้ ทางการเกษตรถูกต่างชาติเข้ามาใช้
ทีด่ นิ จะอยู่ในการครอบครองของกลุม่ ประโยชน์ โดยคนไทยได้รบั ส่วนแบ่ง
ทุนต่างประเทศนาน หรือตลอดไป น้อยนิดแล้ว (และส่วนใหญ่ของส่วน
ดังมีข่าวกลุ่มทุนจากไต้หวัน และ แบ่งนัน้ จะตกอยู่ ในมือของคนจ�ำนวน
จากบางประเทศในตะวันออกกลาง น้อยทีร่ ว่ มมือกับต่างประเทศเท่านัน้ )
พยายามเข้ามาหาที่ดินเพื่อลงทุน ต่างชาติที่เข้ามาท�ำการผลิตแบบนี้
ท�ำการเกษตรในประเทศไทย โดย ยั ง มาแย่ ง ใช้ โครงสร้ า งพื้ น ฐาน
ผ่านตัวแทนในไทย ประเทศจีนก็เคย การเกษตร เช่น ระบบชลประทาน
เสนอจะเข้ามาขอเช่าพื้นที่บริเวณ การขนส่ง และการสื่อสาร ที่ ไทย
ทุ ่ ง กุ ล าร้ อ งไห้ ในภาคตะวั น ออก ลงทุนสร้างขึน้ มา โดยทีเ่ ขาไม่มสี ว่ น
เฉียงเหนือ เพื่อปลูกข้าวหอมมะลิ ด้วยเลย ประโยชน์ที่ ไทยจะได้จึง
ส่งไปขายให้คนในประเทศของตน ไม่คุ้มกับส่วนที่เสียไป นอกจากนี้
ยังไม่มีข้อมูลชี้ชัดว่า ปัจจุบัน อธิป ไตยทางอาหารของชาติยังถูก
มี ที่ ดิ น ทางการเกษตรตกไปอยู ่ ใ น คุกคามด้วย
เกษตรโดยมีสัญญาเช่ า ระยะยาว
(ผ่านตัวแทน ซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือ
นิตบิ คุ คล) ลงทุนท�ำการผลิตอาหาร
เพือ่ ส่งไปขายในประเทศของตน หรือ
ส่งไปขายท�ำรายได้ ในตลาดโลก

❝การเปิดเสรีการค้ากับประเทศที่พัฒนาทางอุตสาหกรรมซึ่งมี

เทคโนโลยีชีวภาพสูง...หากไม่ด�ำเนินการอย่างรอบคอบอาจน�ำไปสู่
การสูญเสียพันธุ์พืชอันเป็นมรดกทางการเกษตรที่มีค่าได้

❞
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สู่ความมั่นคง

ทางอาหาร

❝ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ส�ำหรับประเทศไทยปัจจุบัน
สิ่งที่ดีที่สุดที่ต้องท�ำคือปฏิรูปการเกษตร
❞
สถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นบอก
ให้ทราบว่า ระบบเกษตรไทยปัจจุบัน
มีทั้งสิ่งท้าทายและโอกาส ค� ำถาม
คือ แล้วสังคมควรจะท�ำอะไรบ้าง?
เนือ่ งจากเป้าหมายส�ำคัญของ
ความมัน่ คงทางอาหาร คือการผลิต
อาหารทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้ ได้เพียงพอกับ
ความต้องการบริโภคของทุกคน ใน
ทุกสถานการณ์ ด้วยระบบการผลิต
ที่ปลอดภัย ไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม
และเกษตรกรผู้ผลิตเองก็มีชีวิตและ
สังคมทีม่ นั่ คง ดังนัน้ ในสถานการณ์
ทีเ่ ป็นอยูส่ ำ� หรับประเทศไทยปัจจุบนั
สิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด ที่ ต ้ อ งท� ำ คื อ ปฏิ รู ป
การเกษตร
ในที่นี้จะเสนอเฉพาะประเด็น
ที่ เ ห็ น ว่ า น่ า จะน� ำ ไปสู ่ ก ารปฏิ รู ป
การเกษตร เพื่ อ เป็ น แนวทางให้
สาธารณะได้ ช ่ ว ยกั น หาข้ อ สรุ ป ที่
คมชัดยิ่งขึ้นต่อไป

1. ปฏิรูปการถือครองที่ดิน
เกษตรกรจ�ำนวนหลายแสน
ครัวเรือนไร้ที่ท�ำกิน หรือมีที่ท�ำกิน
ไม่พอ และมีแนวโน้มว่าเกษตรกร
กลุม่ นีจ้ ะเพิม่ จ�ำนวนมากขึน้ ในอนาคต

การกระจายที่ดินด้วยมาตรการที่
เหมาะสมจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นเร่งด่วน
มาตรการส�ำคัญอย่างหนึ่งที่คณะ
กรรมการปฏิรปู และคณะกรรมการ
อาหารแห่ ง ชาติ เ สนอไว้ คื อ การ
ใช้มาตรการทางภาษี และการเข้า
แทรกแซงกลไกตลาดที่ดินผ่านทาง
คณะกรรมการนโยบายที่ ดิ น เพื่ อ
การเกษตรแห่งชาติ และ ธนาคาร
ทีด่ นิ นอกจากนี้ จะต้องมีระบบข้อมูล
ทีด่ นิ ทีท่ นั สมัย จ�ำกัดเพดานขนาดถือ
ครองทีด่ นิ ประเภทต่างๆ เพือ่ ป้องกัน
การผูกขาด การปฏิรูปการถือครอง
ที่ดินนั้น จะต้องก�ำหนดเป็นวาระ
แห่งชาติ

ที่ดี สนับสนุนระบบการผลิตอาหาร
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือก
รูปแบบอืน่ ๆ ให้แพร่หลายกว้างขวาง

3. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
อาหาร

ส่ ง เสริ ม ให้ เ กษตรกรสร้ า ง
นวัตกรรม และน�ำเอาเทคโนโลยี รวม
ทั้งปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ ในท้องถิ่น
มาใช้ สนับสนุนการรวมกลุ่มกันของ
เกษตรกรเพื่อสร้ างความเข้มแข็ง
ในการผลิต และมีอ�ำนาจต่อรองใน
ตลาด ก�ำหนดพื้นที่ท�ำการเกษตร
(zoning) ให้ เ หมาะสมกั บ สภาพ
ทรัพยากร ความต้องการในสังคม
2. บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร และวิถีชีวิตของชุมชน

การเกษตร

พัฒนาดิน น�้ำ และป่าไม้ ให้
มีคณ
ุ ภาพ เหมาะสมกับความต้องการ
ของการผลิตอาหาร จัดหาแหล่งน�้ำ
ให้เพียงพอ ส่งเสริมให้เกษตรกร
ใช้ ท รั พ ยากรดิ น และน�้ ำ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรกั ษ์ปา่ ต้นน�ำ้ ป่าชายเลน และ
ป่าชุมชน และปรับปรุงคุณภาพดิน
และน�ำ้ เพือ่ การเกษตรให้อยู่ ในสภาพ

4. สร้างความปลอดภัยในระบบ
การผลิตอาหาร
ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร
ห้ามน�ำเข้าและห้ามใช้สารเคมีทมี่ พี ษิ
ร้ายแรง มีมาตรการควบคุมการใช้
สารเคมี ในการเกษตร รวมทั้ ง
มาตรการตรวจสอบสารพิษตกค้าง
ในผักและผลไม้อย่างเข้มงวดสม�ำ่ เสมอ
ลดการน�ำเข้าสารเคมีและปุ๋ยเคมี
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การเกษตร พร้อมกับส่งเสริมการผลิต เข้มแข็งและหลากหลาย เพื่อสร้าง 9. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ให้กว้างขวาง มูลค่าเพิม่ แก่ผลผลิต และลดการพึง่ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอด
ห่วงโซ่อาหาร
ยิ่งขึ้น
พิงการส่งออกสินค้าเกษตร
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
5. สร้างความสมดุล
7. ส่ ง เสริ ม เกษตรที่ เ อื้ อ ต่ อ
คุณภาพดิน น�ำ้ และการใช้ทรัพยากร
ความมั่นคงทางอาหาร
พั ฒ นาให้ เ กิ ด ความสมดุ ล
เกษตรให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด
มุ่งให้ครัวเรือน ชุมชน และ
ระหว่างเกษตรเพื่อความมั่นคงทาง
และเกิดประโยชน์สูงสุด เผยแพร่
อาหารของครั ว เรื อ นและชุ ม ชน ท้องถิ่นเป็นหน่วยผลิตอาหารที่พึ่ง ความรู้และการท�ำเกษตรที่ ได้ผลดี
ซึง่ เน้นความหลากหลายของผลผลิต ตนเองได้ โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจ ไปสู่เกษตรกรในวงกว้าง วิจัยและ
กับเกษตรเชิงพาณิชย์ทเี่ น้นการผลิต พอเพียง ส่งเสริมเกษตรที่เอื้อต่อ พั ฒ นานวั ต กรรมและเทคโนโลยี
เพื่อสนองความต้องการของตลาด ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งใน การเกษตรที่ เ หมาะสม วิ จั ย และ
ด�ำเนินการให้เกิดความสมดุลระหว่าง แง่ของชนิดอาหารและสายพันธุ์พืช พัฒนาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ให้ดีขึ้น
การผลิตพืชอาหารกับพืชพลังงาน และสัตว์ อนุรกั ษ์และพัฒนาสายพันธุ์ อยู่เสมอ เพิ่มทุนการศึกษาวิจัยด้าน
ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีความต้องการ ที่เป็นเอกลักษณ์ประจ�ำถิ่น มีคุณค่า การเกษตรทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชน
พื้นที่เพาะปลูกพืชมากขึ้นในอนาคต ทางโภชนาการและคุณค่าทางสมุนไพร

ก�ำหนดนโยบายและแผนงาน
6. ท� ำ อาชี พ การเกษตรให้ มี 8. ปรั บ ปรุ ง ระบบการกระจาย 10.
ด้ า นอาหารของชาติ ที่ ป ระชาชน
อาหารที่มีประสิทธิภาพ
ความมั่นคง
มีส่วนร่วม
อาชี พ เกษตรต้ อ งมี ร ายได้
เพียงพอแก่การเลีย้ งชีพ และเกษตรกร
ในฐานะผู ้ ผ ลิ ต อาหารเลี้ ย งคนทั้ ง
ประเทศต้ อ งมี ห ลั ก ประกั น ที่ จ ะมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ี มีศกั ดิศ์ รี ไม่นอ้ ยกว่า
ผู้ประกอบอาชีพอื่น เพื่อจูงใจคนรุ่น
ใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมี
ฝีมอื เข้าสูอ่ าชีพการเกษตร มีมาตรการ
ทีเ่ ป็นรูปธรรมและยัง่ ยืนเพือ่ ลดต้นทุน
และเพิม่ รายได้ของเกษตรกร ส่งเสริม
อุตสาหกรรมอาหารในประเทศให้

กระจายอาหารสู ่ ผู ้ บ ริ โ ภค
อย่างมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงอาหารได้สะดวก โดย
การปรับปรุงใน 2 ด้านหลัก คือ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ขนส่งให้มีความสะดวก ปลอดภัย
รวดเร็ว และราคาต�ำ่ เช่น การขนส่ง
ระบบราง และปรับปรุงกลไกตลาด
เพื่อให้ผู้บริ โภคเข้าถึงอาหารได้ ใน
ราคาที่ เ ป็ น ธรรม ปราศจากการ
ครอบง�ำและการผูกขาด

สร้างมาตรการทางกฎหมาย
เพื่อวางกรอบในการพัฒนาเกษตร
ของชาติ และกรอบความปลอดภัย
ทางอาหาร มีมาตรการรับมือวิกฤติ
อาหาร ในยามเกิดภัยพิบัติ เกิดโรค
ระบาด หรือเมื่อโลกเกิดวิกฤติ และ
มีมาตรการปกป้องผลประโยชน์ของ
เกษตรกรอย่างเพียงพอ ภายใต้ความ
สัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศ
และการเปิดเสรีการค้า

แม้รายได้จากภาคเกษตรจะมีสดั ส่วนเพียงไม่ถงึ ร้อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(GDP) แต่ภาคเกษตรก็มคี วามส�ำคัญสูงยิง่ ส�ำคัญยิง่ กว่ารายได้ทเี่ ป็นเม็ดเงินหรือทรัพย์สนิ ใดๆ เพราะ
คุณค่าจริงแท้ของภาคเกษตรไม่ ได้อยูท่ เี่ งิน แต่อยูท่ กี่ ารผลิตอาหารหล่อเลีย้ งชีวติ มนุษย์ เกษตรจึงเป็น
“ฐานของชีวิต” ซึ่งรองรับสุขภาวะและเชื่อมร้อยทุกมิติเข้าด้วยกัน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ในยุคที่ โลกก�ำลังหวัน่ ไหวเพราะวิกฤติทางอาหารซึง่ เกิดถีข่ นึ้ อย่างเช่นทุกวันนี้ สังคมทีม่ คี วามมัน่ คง
ทางอาหารคือ สังคมทีร่ �่ำรวยและมีอ�ำนาจ แต่ถา้ เกษตรซึง่ เป็นฐานใหญ่ของระบบผลิตอาหารไม่มนั่ คง
ชีวิตคนก็ ไม่มั่นคง สังคมก็ ไม่มั่นคง แม้จะมีเงินทองหรือสมบัติอื่นมากมายก็ตาม สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียง
มายา อาหารและสุขภาพต่างหากคือของจริงส�ำหรับชีวิต
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ผู้จัดการรายวัน. 18 เมษายน 2554.
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13. “กรมวิชาการเกษตรเสนอเลิกน�ำเข้าสารเคมีอันตราย 4 ชนิด”. http://news.thaipbs.
or.th. 10 กันยายน 2554.
14. “พิษสารเคมีตกค้าง วาระชาติ วาระชีวิตคนไทย”. ไทยโพสต์. 6 กุมภาพันธ์ 2554.

8. ได้เวลาลงหลักปักฐาน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
1. “การแพทย์แผนไทยในยุคแห่งอรุณรุง่ ”. ASTV ผูจ้ ดั การรายวัน. 16 และ 24 กุมภาพันธ์
2554.
2. โครงการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง. “ประวัติเวชกรรมแผนไทย”. www.
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3. “กว่าจะมาเป็นกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก”. สยามรัฐ.
7 ตุลาคม 2554.
4. มูลนิธสิ ขุ ภาพไทย. “บัญชียาหลักแห่งชาติจากสมุนไพร”. สืบค้นจาก www.thaihof.org/
page/บัญชียาหลักแห่งชาติจากสมุนไพร
5. “กลัวสมุนไพรไทยสูญพันธุ์ สธ.เร่งแผนคุ้มครอง”. ไทยรัฐ. 14 พฤศจิกายน 2554.
6. “ขึน้ ทะเบียนรับรองหมอพืน้ บ้านป้องกันสูญหาย ต่างชาติฮบุ ”. คมชัดลึก. 25 พฤศจิกายน
2554.
7. “วิทยา ดันใช้แพทย์แผนไทยทุกรพ. หวังลดน�ำเข้ายานอกปีละ 5 พันล้าน”. โพสต์ทูเดย์.
1 กันยายน 2554.
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9. “อึง้ คนไทยใช้ยามูลค่าสูงกว่า 1.3 แสนล้านบาท”. ASTV ผูจ้ ดั การรายวัน. 19 สิงหาคม
2554.
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เชีย แอนเจลล์ (เขียน). กรุงเทพฯ: หมอชาวบ้าน, 2549.
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จดทะเบียน”. ASTV ผู้จัดการออนไลน์. 4 พฤษภาคม 2552. สืบค้นจาก http://
www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9520000049489.
19. “เร่งออกกฎหมายสกัดฉกภูมิปัญญาไทย จี้ท�ำฐานข้อมูลภูมิปัญญาไทย”. ไทยโพสต์.
5 กันยายน 2554.
20. “จุดตัดส�ำคัญสมุนไพรยาไทยแห่งชาติ”. อ้างแล้ว.
21. "‘ไทย’ ผูน้ ำ� การแพทย์ดงั้ เดิมอาเซียน มิติใหม่ทางการแพทย์ทางเลือกระหว่างประเทศ".
ASTV ผู้จัดการรายวัน. 24 สิงหาคม 2554.

9. บัตรประชาชนเด็กกับโจทย์ที่ ไม่ถูกตอบ?
1. ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. หนังสือเวียนเลขที่ นร 0504/ว172 เรื่องการจัดท�ำ
บัตรประจ�ำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์. 11 กรกฎาคม 2546.
2. สัมภาษณ์ โดยทีมงานสุขภาพคนไทย เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555.
3. พระราชกฤษฎีกาให้ ใช้ค�ำน�ำหน้านามสตรี พ.ศ. 2460.
4. มาตรา 6 ทวิ วรรคแรก บัตรให้ ใช้ ได้นับแต่วันออกบัตรและมีอายุแปดปีนับแต่วันเกิด
ของผู้ถือบัตรที่ถึงก�ำหนดภายหลังจากวันออกบัตร
5. มาตรา 5 วรรคแรก ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ ไม่เกินเจ็ดสิบปี
บริบูรณ์และมีชื่อในทะเบียนบ้านต้องมีบัตรตามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัตินี้
6. “มท. ดีเดย์ 10 ก.ค.ท�ำบัตร ปชช.เด็ก 7 ปี”. คมชัดลึก. 6 กรกฎาคม 2554.
7. “ดีเดย์ 10 ก.ค. ท�ำบัตรประชาชนเด็ก จัดรถบริการถึงโรงเรียน”. 8 กรกฎาคม 2554.
สืบค้นจาก http://hilight.kapook.com/view/58807.
8. “เด็กชนเผ่าม้งท�ำบัตรประชาชน ท่ามกลางบรรยากาศคึกคัก”. http://www.thainews70.
com. 11 กรกฎาคม 2554.
9. ““7 ขวบ” ตัวตนเด็กไทย ได้เวลาบัตรประชาชนรุ่นใหม่”. ASTV ผู้จัดการรายวัน.
5 กรกฎาคม 2554.
10. “เดินหน้า 7 ขวบท�ำบัตรประชาชน เด็กหรือผู้ ใหญ่ ใครได้ประโยชน์”. http://www.
phoncharoen.net. 8 กรกฎาคม 2554.
11. “ความพิลึกของสังคมไทย เมื่อเด็ก 1 ขวบ (จะ) มีบัตรประชาชน”. ASTV ผู้จัดการ
รายวัน. 11 ตุลาคม 2554.
12. “เดินหน้า 7 ขวบท�ำบัตรประชาชน เด็กหรือผู้ ใหญ่ ใครได้ประโยชน์”. อ้างแล้ว.
13. “ก�ำชับเข้ม ’ทะเบียนราษฎร’ สกัดเด็กต่างด้าวสวมบัตรปชช.”. คมชัดลึก. 12 พฤษภาคม
2554.

10. BOI กับนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ต่อระบบสุขภาพ
1. ดวงกมล สจิรวัฒนากุล. “ดันแผน “เมดิคัล ฮับ” ดึงผู้ป่วยนอก สร้างไทย “ศูนย์กลาง
สุขภาพโลก””. กรุงเทพธุรกิจ. 6 พฤษภาคม 2553.
2. “สบส. เน้นนโยบาย 4 ด้านผลักดัน Medical Hub”. มติชน. 24 กันยายน 2553.
3. เป็นองค์กรภายใต้มลู นิธสิ ถาบันวิจยั นโยบายเศรษฐกิจการคลัง ในการก�ำกับของกระทรวง
การคลัง
4. “BOI จ้างคลังศึกษายกระดับสิทธิประโยชน์ดันไทยเมดิคอลฮับ”. ประชาชาติธุรกิจ. 11
สิงหาคม 2553.
5. “บอร์ดบี โอไอยกเครือ่ ง เอือ้ ลงทุนอุตสาหกรรมสุขภาพ”. ไทยรัฐ. 25 พฤศจิกายน 2553.
6. ““อัมมาร” ด่าเปิง “เมดิคัลฮับ” ไอเดียเลวที่สุด ท�ำระบบสาธารณสุขไทยป่วน”.
ไทยโพสต์. 30 ตุลาคม 2553.
7. “เสนอตั้งกองทุน “เมดิคัลฮับ””. มติชน. 25 พฤศจิกายน 2553.
8. “ชี้นโยบายอุตสาหกรรมสุขภาพขัดรัฐธรรมนูญ สช. ห่วงเร่งธุรกิจโตกระทบคนไทยชงเข้า คสช. 24 ธ.ค.”. คมชัดลึก. 9 ธันวาคม 2553.
9. “นายกฯ สั่งระงับ BOI ธุรกิจ รพ.”. ไทยโพสต์. 25 ธันวาคม 2553.
10. “วางเกณฑ์อุตฯ สุขภาพ 4 ด้าน สถานพยาบาล-บริษัทยามีเฮ”. มติชน. 30 มิถุนายน
2554.
11. ดวงกมล สจิรวัฒนากุล. “สช. ชงกรอบลงทุนอุตฯ สุขภาพ เบรก “บี โอไอ” เร่ง
“เมดิคัลฮับ””. กรุงเทพธุรกิจ. 3 กรกฎาคม 2554.

4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย
1. แพทย์แผนไทยคว้ารางวัลเหรียญทองอาหารเสริมสกัดจากเวที
ประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ
ไข่-มะตูม รักษาโรค คว้ารางวัลนานาชาติ!. (2554, 28 เมษายน). ไทยโพสต์.
แพทย์แผนไทยคว้ารางวัล. (2554, 28 เมษายน). โลกวันนี้.
แพทย์แผนไทยคว้ารางวัลระดับโลก. (2554, 29 เมษายน). เดลินิวส์.
แพทย์แผนไทยน�ำสารสกัด “ไข่แดง-ผลมะตูม” คว้ารางวัลจากเจนีวา. (2554, 27 เมษายน).
ASTV ผู้จัดการออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 10 มกราคม 2555, จาก http://www.
manager.co.th/science/viewnews.aspx?NewsID=9540000051895.
แพทย์แผนไทยคว้ารางวัลเหรียญทอง เจนีวา 2011. ข่าวประชาสัมพันธ์ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.. สืบค้นเมื่อ 10 มกราคม 2555, จาก http://
pr.nrct.go.th/home/91-pr-news-3.html.
หมอบุณย์ แพทย์แผนไทยเจ๋งคว้ารางวัลระดับโลก. สืบค้นเมื่อ 10 มกราคม 2555, จาก
http://www.snaturepay.com/snatur-news/thai-traditional-medicine/.

2. ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนงบประมาณ
กว่า 170 ล้านบาท เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
สปสช.ทุ่ม 170 ล้าน บริการผู้สูงอายุ. (2554, 10 เมษายน). ไทยรัฐออนไลน์. สืบค้นเมื่อ
10 มกราคม 2555, จาก http://www.thairath.co.th/content/edu/162808.
ทุ่มงบ 170 ล้าน ท�ำ 4 พันโครงการสนับสนุนผู้สูงอายุไทย. (2554, 11 เมษายน). ASTV
ผู้จัดการออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 11 มกราคม 2555, จาก http://www.manager.
co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9540000044811.

3. หอการค้าตั้ง “ภาคีเครือข่ายภาคเอกชนต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น”
ดุสิต นนทะนาคร ผู้จุดประกาย สร้างภาคีต้านคอร์รัปชั่น. (2554, 31 ธันวาคม). โพสต์
ทูเดย์.
แผน Clean Thailand DIY ภาคีเครือข่ายต่อต้าน ‘คอร์รัปชั่น. (2554, 16 ธันวาคม).
มติชนสุดสัปดาห์.
เทียบผลส�ำรวจ ‘คอร์รัปชั่น’ ปัญหาใหญ่แต่คนสนใจน้อย. (2554, 15 ธันวาคม). กรุงเทพ
ธุรกิจ.
หอการค้าฯ ลงสัตยาบันไม่จ่ายใต้ โต๊ะ. (2554, 11 ธันวาคม). คมชัดลึก.
ตั้ง ‘ประมนต์’ ประธานภาคีคอร์รัปชั่นฯ. (2554, 8 ตุลาคม). มติชน.
คนไทยห่วงปากท้องนิ่งเฉยแก้คอร์รัปชั่น. (2554, 15 กันยายน). โพสต์ทูเดย์.
เดินหน้าปลุกต้าน ‘คอร์รัปชั่น’ ดุสิตใช้หอการค้าตั้งศูนย์รับร้องเรียนส่งปปช. ฟัน. (2554,
4 สิงหาคม). ไทยโพสต์.
ตะลึงคอร์รัปชั่นชั่นไทยแรงเข้าขั้นโคม่า หอการค้าชี้อีก 5 ปีมูลค่าการทุจริตสูงถึง 5 แสน
ล./ปี. (2554, 30 มิถุนายน). ข่าวสด.
ไทยคอร์รัปชั่น 3 แสนล้าน/ปี ปลุกต้านโกง. (2554, 30 มิถุนายน). ไทยโพสต์.
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย. ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นจับมือสื่อเชิญชวนร่วม
โครงการ. สืบค้นเมื่อ 11 มกราคม 2555, จาก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์: http://www.thaichamber.org/scripts/detail.asp?nNEWSID=4699

4. โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศอ.บต. ติวเข้มชาวมุสลิมก่อนเดินทางไปพิธีฮัจย์. (2554, 17 กันยายน). แนวหน้า.
Muslim Today. ศอ.บต.ปรับการสนับสนุนคนดีมคี ณ
ุ ธรรม. สืบค้นเมือ่ 13 มกราคม 2555,
จาก เว็บไซต์ http://www.muslimtoday.in.th/?modules=article&id=601
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ส�ำนักข่าวไทยมุสลิม. ศอ.บต. ส่งผูเ้ ดินทางไปท�ำฮัจย์ตามโครงการส่งเสริมคนดีมคี ณ
ุ ธรรม
ที่สนามบินหาดใหญ่. สืบค้นเมื่อ 13 มกราคม 2555, จาก ส�ำนักข่าวไทยมุสลิม
เว็บไซต์: http://www.thaimuslim.com/view.php?c=9&id=16326
ส�ำนักข่าวไทยมุสลิม. ศอ.บต.หนุนโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมแก่มุสลิม 5 จชต.ไป
ท�ำฮัจย์ทซี่ าอุฯ. สืบค้นเมือ่ 13 มกราคม 2555, จาก ส�ำนักข่าวไทยมุสลิม เว็บไซต์:
http://www.thaimuslim.com/overview.php?c=1&id=5541
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เกณฑในการจัดทํารายงาน
สุขภาพคนไทย 2555
สวนที่ 1 ตัวชี้วัดทางสุขภาพ
กระบวนการทํางาน
1. คัดเลือกประเด็นตัวชี้วัด ทางดานประชากร โดยผานคณะกรรมการชี้ทิศทาง
รวมพิจารณาประเด็นที่เหมาะสมและนาสนใจที่จะสื่อตอสาธารณะ
2. ติดตอผูเชี่ยวชาญ กําหนดผูเชี่ยวชาญที่มีความรอบรู ในตัวชี้วัดที่กําหนดไว
มีแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือ และขอมูลนั้นมีการจัดเก็บทุกป
3. กําหนดกรอบเวลาในการเขียนบทความ ผูเชี่ยวชาญรับผิดชอบหลักในแตละ
หมวด ไดทราบถึงแนวทางการเขียน วัตถุประสงคของการนําเสนอแตละหมวด
ตัวชี้วัด และขอกําหนดเวลาเบื้องตนในคนควาหาขอมูล และจัดทําเนื้อหา
4. รางเนื้อหาตัวชี้วัดสุขภาพตามหมวดที่ ไดรับมอบหมาย
5. ประชุมระดมสมอง พิจารณารางงาน
ตัวชี้วัดเพื่อรวมพิจารณาความเหมาะสม
ความครอบคลุ ม ของเนื้ อ หาและความ
เกณฑ ในการจัดทําเนื้อหาตัวชี้วัด
ซํ้าซอนของตัวชี้วัด โดยผานการประชุม
1. คนหาสาระสําคัญ (Key message) ของหมวด
คณะทํ า งานสุ ข ภาพคนไทย และ
ทีจ่ ะนําเสนอ เพือ่ ใหเนือ้ หาไมกระจัดกระจายใน
คณะกรรมการชี้ ทิ ศ ทางผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ
การนําเสนอ
อานทบทวนหมวดตัวชี้วัดสุขภาพ โดย
อานภาพรวมทุกหมวดในชุดตัวชีว้ ดั สุขภาพ
2. คนหาสถิติขอมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดแตละตัวที่คัด
คนไทย พรอมใหคําแนะนําในการปรับ
เลือก โดยเนนขอมูลรายป เพือ่ นําเสนอแนวโนม
แก ไขงาน
และรวมถึงผลการสํารวจลาสุด เพื่อใหเห็น
สถานการณ
6. สงงานที่ผานการแก ไขจากผูทรงคุณวุฒิ
ใหกับผูเชี่ยวชาญอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบ
3. เนนรูปแบบ และเนื้อหาที่งายตอการอานและ
ความถูกตองครบถวนของเนือ้ หาและขอมูล
เขาใจตอผูอานทุกกลุมวัย
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สวนที่ 2 สถานการณเดนทางสุขภาพ
และ 4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย
เกณฑการเลือกสถานการณเดน
สวนที่ 3 เรื่องพิเศษ
ประจําฉบับ
1. เปนสถานการณที่เกิดขึ้นในชวงป 2554
2. มีผลกระทบอยางสําคัญตอสุขภาพคนไทยในวงกวาง ซึง่
ผลกระทบหมายรวมถึงความมั่นคงปลอดภัยดวย
3. เปนนโยบายที่สงผลตอสุขภาพที่มีผลบังคับใชหรือผล
ทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นในปนี้ชัดเจน
4. เปนเรื่องใหมที่ ไมเคยเกิดขึ้นมากอน
5. เปนเรื่องที่เกิดขึ้นบอยครั้งมากในรอบป
สําหรับผลงานดีๆ ของคนไทยทางสุขภาพ เปน
เรื่องของการประสบความสําเร็จในการประดิษฐคิดคน
ความก า วหน า ทางวิ ท ยาการด า นสุ ข ภาพ การค น พบ
แนวทางใหมๆ ที่เปนผลดีกับสุขภาพสังคม และคนไทย
โดยรวม

หัวขอเรื่องพิเศษประจําฉบับมี 2
ลักษณะ คือ เปนเรื่องที่เนนกลุมเปาหมาย
(target group oriented) กับเรื่องเฉพาะ
ประเด็น (issue oriented) โดยอาจมีการ
เลือกเรือ่ งแตละลักษณะสลับกันไปในแตละ
ป ที่มาของเรื่องอาจจะพิจารณาเลือกจาก
10 สถานการณเดนในรอบปที่ผานมาก็ ได

เกณฑการจัดลําดับสถานการณเดน

2. เปนเรื่องที่มีประโยชนตอประชาชน

1. สํารวจความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไป โดยใชแบบ
สํารวจสถานการณที่มีสถานการณสําคัญในสังคมไทย
ทั้งที่เปนขาวและไมเปนขาว เกิดขึ้นตั้งแตตนป 2554
จนถึง ณ เวลาที่ทําการสํารวจสถานการณ การเรียง
ลําดับสถานการณ ในแบบสํารวจจัดเรียงโดยการจับสลาก
ไม ไดจัดตามความสําคัญ สําหรับตัวเลือกความคิดเห็น
ของประชาชน แตละสถานการณนั้นจะใหความสําคัญ
โดยใชมาตรวัดแบบประมาณคา (Rating Scale) ของ
ลิเคอรท (Likert Scale) แบงระดับความคิดเห็นเปน
3 อันดับ คือ มาก (คะแนน = 3 คะแนน) ปานกลาง
(คะแนน = 2 คะแนน) และนอย (คะแนน = 1 คะแนน)
2. การวิเคราะหขอ มูล โดยการใช โปรแกรมสถิติ (SPSS)
เพือ่ หาคาเฉลีย่ จากมากไปนอย จากนัน้ นํามาเรียงลําดับ
ความสําคัญ
3 การตัดสินเลือกสถานการณเดนประจําปไดรบั ความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการชีท้ ศิ ทางโครงการสุขภาพคนไทย

เกณฑการเลือก
เรื่องพิเศษประจําฉบับ
1. เปนเรื่องที่มีความสําคัญเชิงนโยบาย
3. เปนเรือ่ งทีม่ ปี ระเด็นและมุมมองทีห่ ลาก
หลาย

กระบวนการทํางาน
1. คณะกรรมการชีท้ ศิ ทางประชุมเพือ่ เลือก
หัวขอเรื่องพิเศษประจําฉบับในแตละป
2. คณะทํางานสุขภาพคนไทยกําหนดกรอบ
โครงรางของรายงาน
3. ติดตอผูเ ชีย่ วชาญในแตละประเด็น เพือ่
รางเนื้อหารายงานในเชิงวิชาการ
4. คณะทํางานสุขภาพคนไทยประมวลและ
เรียบเรียงเนื้อหาทางวิชาการใหเหมาะ
สมกับการสื่อสารตอสาธารณะ และ
ตรวจสอบความถูกตองกับนักวิชาการ
และผูเชี่ยวชาญในประเด็นนั้นๆ อีกครั้ง
5. ผู ท รงคุ ณวุ ฒิอ  านทบทวนร า งเนื้อ หา
รายงานและปรับแก ไข
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คณะกรรมการชี้ทิศทาง ป 2555
นพ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประธาน
นพ.วิชัย โชควิวัฒน
สถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย (สคม.)
กรรมการ
นพ.อําพล จินดาวัฒนะ
สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.)
กรรมการ
นพ.พงษพิสุทธิ์ จงอุดมสุข
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
กรรมการ
นพ.พินิจ ฟาอํานวยผล
สํานักงานพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสุขภาพ
กรรมการ
นพ.ณรงค กษิติประดิษฐ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
นพ.ชูชัย ศุภวงศ
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
กรรมการ
รศ.อภิญญา เวชยชัย
คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
กรรมการ
รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการและเลขานุการ
รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
อาจารย ดร.เฉลิมพล แจมจันทร
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

ดร.สุทธิลักษณ สมิตะสิริ
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
กรรมการ
ยุวดี คาดการณ ไกล
สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กรรมการ
ปาริชาต ศิวะรักษ
นักวิจัยอิสระ
กรรมการ
เบ็ญจพร ฉัตรกุล ณ อยุธยา
สํานักงานสถิติแหงชาติ
กรรมการ
วรัญญา เตียวกุล
นักวิชาการอิสระ
กรรมการ
อาจารยพิภพ ธงไชย
มูลนิธิเด็ก
กรรมการ
อาจารยสุรินทร กิจนิตยชีว
องคกรชุมชนคลองขนมจีน อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
กรรมการ
เบญจมาภรณ จันทรพัฒน
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
กรรมการ
กุลวีณ ศิริรัตนมงคล
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูประสานงานโครงการ
สุภรต จรัสสิทธิ์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูประสานงานโครงการ
บุรเทพ โชคธนานุกูล
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูประสานงานโครงการ
กุลภา วจนสาระ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ผูประสานงานโครงการ
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ผูทรงคุณวุฒิ ป 2555
ทบทวนรายงานฉบับสมบูรณ
นพ.สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข
นพ.วิชัย โชควิวัฒน
สถาบันพัฒนาการคุมครองการวิจัยในมนุษย (สคม.)
ปาริชาต ศิวะรักษ
นักวิจัยอิสระ

ทีมเขียนสถานการณเดนทางสุขภาพ
ปยนาถ วรสิริ
นักเขียนอิสระ
มหาอุทกภัยในรอบ 100 ป สัญญาณเตือนใหปรับตัว,
คานขึ้นทะเบียน 4 สารเคมีอันตราย,
ไดเวลาลงหลักปกฐาน โรงพยาบาลการแพทยแผนไทย
กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล
นักเขียนอิสระ
‘วังนํ้าเขียวโมเดล’ ภาพสะทอนปญหาคน-ปา-ที่ดิน,
สิทธิปฏิเสธการรักษา เมื่อความตายคือทางเลือก
ของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย, "ปฏิรูปประเทศไทย”
ภารกิจถอนตนไมพิษ ที่ยังไปไมถึงฝงฝน
สุภลักษณ กาญขุนดี
นักเขียนอิสระ
สถานการณชายแดนไทย-กัมพูชา:
การสูรบสงบลง แตปญหายังไมจบสิ้น
กุลภา วจนสาระ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล
วิ่งสูฟด! สานฝนสู “ประชาคมอาเซียน
อาจารยดรุณี ไพศาลพาณิชยกุล
คณะนิติศาสตร ม.นเรศวร
บัตรประชาชนเด็กกับโจทยที่ ไมถูกตอบ?
จักรพันธุ กังวาฬ
นักเขียนอิสระ
BOI กับนโยบายสงเสริมการลงทุน
เพื่อสรางความเขมแข็งตอระบบสุขภาพ

ผูเชี่ยวชาญตัวชี้วัดประชากรไทยกับสุขภาพ
ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล
รศ.ดร.ปทมา วาพัฒนวงศ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล
โครงสรางประชากรและการเปลี่ยนแปลง
การเกิด, การเจ็บปวยและการตาย
รศ.ดร.สุรียพร พันพึ่ง
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล
การยายถิ่น (ในประเทศ) กับสุขภาพ
รศ.ดร.วาทินี บุญชะลักษี
กัญญา อภิพรชัยสกุล
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล
การยายถิ่น (ระหวางประเทศ) กับสุขภาพ
ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
กําลังแรงงานและมิติทางเศรษฐกิจ
นายแพทยภูษิต ประคองสาย
สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวางประเทศ (IHPP)
ระบบบริการสุขภาพ

ทีมวิชาการสุขภาพคนไทย
รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
บรรณาธิการ
รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา
เรียบเรียงและประมวล “ความมั่นคงทางอาหาร
เงินของของมายา ขาวปลาสิของจริง”
รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล
เรียบเรียงและประมวล
“10+4 สถานการณเดนทางสุขภาพ”
อาจารย ดร.เฉลิมพล แจมจันทร
เรียบเรียงและประมวล
“11 ตัวชี้วัด ประชากรไทยกับสุขภาพ”
สุภรต จรัสสิทธิ์
กุลวีณ ศิริรัตนมงคล
บุรเทพ โชคธนานุกูล
กุลภา วจนสาระ
เรียบเรียงและรวบรวมขอมูลเบื้องตน
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ขอบคุณจากใจ
สุขภาพคนไทย 2555 เปนเลมที่ 9 และกําลังยางกาวสูปที่ 10 ตลอดกระบวนการ
จัดทําที่ผานมา คณะทํางานสุขภาพคนไทยไดรับความอนุเคราะหชวยเหลือในหลายดาน
จากหลายฝาย โดยเฉพาะคณะผูทรงคุณวุฒิ ที่ตองขอบคุณเปนพิเศษคือ นายแพทย
สุวิทย วิบุลผลประเสริฐ นายแพทยวิชัย โชควิวัฒน และคุณปาริชาต ศิวะรักษ
ที่กรุณาสละเวลาอานบทความตนฉบับ ขัดเกลาเนื้อหา พรอมดวยขอเสนอแนะแกไข
เพื่อใหสุขภาพคนไทย 2555 มีเนื้อหาสมบูรณรอบดานอยางที่ควรจะเปน
ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ อาจารยอนุช อาภาภิรม นายแพทยศิริเกียรติ
เหลียงกอบกิจ คุณวิฑูรย เลี่ยนจํารูญ และคุณเดชา ศิริภัทร ที่ ได ใหทั้งขอมูล
ความรู ประสบการณทํางาน และขอชวนคิดจากหลากหลายมุมมอง ทําให “เงินทอง
ของมายา ขาวปลาสิของจริง” เรื่องพิเศษประจําฉบับครอบคลุมประเด็นสําคัญ
ที่นาสนใจไวครบถวน
ขอขอบคุ ณ ผู  เ ชี่ ย วชาญหลายท า นที่ จั ด ทํ า ตั ว ชี้ วั ด ประชากรไทยกั บ สุ ข ภาพ
ศ.ดร.ปราโมทย ประสาทกุล รศ.ดร.ปทมา วาพัฒนวงศ รศ.ดร.สุรียพร พันพึ่ง
รศ.ดร.วาทินี บุญชะลักษี คุณกัญญา อภิพรชัยสกุล ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน
และนายแพทยภูษิต ประคองสาย ที่ ไดชวยทําใหขอมูลที่ซับซอนเขาใจยาก กลาย
เปนเรื่องอานงาย เขาใจงาย และทันสถานการณ
ขอขอบคุณคณะนักเขียน คุณปยนาถ วรศิริ คุณกฤษฎา ศุภวรรธนะกูล
คุ ณ สุ ภ ลั ก ษณ กาญจนขุ น ดี คุ ณ กุ ล ภา วจนสาระ อาจารย ด รุ ณี
ไพศาลพาณิชยกลุ และคุณจักรพันธุ กังวาฬ ทีช่ ว ยรางสถานการณเดนทางสุขภาพ
ใหมเี นือ้ เรือ่ งชวนอาน เพือ่ ใหทมี นักวิชาการใชเปนฐานในการเขียน 10 สถานการณเดน
ทางสุขภาพ
ทายสุด ขอขอบคุณผูอานที่ติดตามสุขภาพคนไทยมาโดยตลอด...ขอบคุณ
จากใจ
คณะทํางานสุขภาพคนไทย

