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8 สุขภาพคนไทย 2557

โรคอวน: ปจจัยกำหนดระดับบุคคลและปจจัยสิ่งแวดลอม

ปจ
จัย

สิ่ง
แว

ดลอมทางกายภาพ, เศรษฐกิจ, สังคม, และวัฒ
นธรรม

ปจจั
ยระดับปจเจกบุคคล

โล
ก
า
ภ
ิว
ัฒ

น
 ค
วา

มเ
ปน

เมื
อง

 ก
าร

พัฒนาทางเศรษฐกจิและสังคม การคมนาคมขนสง และเท
ค
โน
โล

ย
สี
�อ
ส
า
ร

อุ
ต
ส
า
ห
ก
ร
ร
ม
แ
ล
ะก

า
ร
ต
ล
าด

 ธ
รุกิ

จอ
าห

าร
แล

ะเค
ร�อง

ด�ม ธุรกิจรานอาหาร การกระจายตัวของซูเป
อ
ร
ม

าร
เก
ต็
 แ
ล
ะร

า
น
ส
ะด

ว
ก
ซื้
อ

วิถี
ชีวิ

ต วั
ฒนธร

รม และคานิยมทางสังคม (ท่ีเปล่ียนไป)

- ฯลฯ

“โรคอวน”
และความเสี่ยงตอ

โรคไมติดตอเรื้อรังอ�นๆ

“โรคอวน”
และความเสี่ยงตอ

โรคไมติดตอเรื้อรังอ�นๆ

ปจจัยเฉพาะบุคคล

เชน เพศ อายุ

ปจจัยพฤติกรรม 

- การศึกษา

- การทำงาน, ระดับรายได

- ที่อยูอาศัย, ภูมิภาค, เขตพื้นที่

- ความรู, ทัศนคติ, ความชอบ

 สวนบุคคล

- ฯลฯ

- การบริโภคอาหาร

- การใชพลังงานและการมีกิจกรรม

 ทางกาย

- ปจจัยและพฤติกรรมเสี่ยงอ�นๆ 

 เชน ความเครียด เหลา บุหรี่ ปจจัยเศรษฐกิจสังคม

และปจจัยสวนบุคคลอ�น

ปั จจุบัน การเจ็บป่วยและเสียชีวิต (ก่อนวัยอันควร) ของคนไทยมีสาเหตุมาจากโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง  
(Non-communicable Diseases: NCDs) และปัจจัยเส่ียงท่ีเป็นผลจากปัญหาพฤติกรรมสุขภาพท่ี 

ไม่เหมาะสมเพิม่มากขึน้ การศกึษาภาระโรคจากปจัจยัเสีย่งของประชากรไทย พ.ศ. 2552 พบวา่ “โรคอว้น” เปน็
ปจัจยัเสีย่งและภยัเงยีบสำ คญัอนัดบั 1 และอนัดบั 6 ของการสญูเสยีปสีขุภาวะในหญงิไทยและชายไทย ตามลำ ดบั

ส�ำหรับคนไทย โรคอ้วนยังคงเป็นปัญหำใน

กลุ่มคนรวย หรือผู้มีอันจะกิน แต่กินอย่ำงไม่ถกูต้อง 

มำกกว่ำกลุ่มคนจนหรือผู้มีรำยได้น้อย จำกแนวโน้ม 

ของระดับรำคำอำหำรจำนด่วนและอำหำรขยะ รวมถงึ  

เครื่องดื่มที่มีปริมำณน�้ำตำลเป็นส่วนประกอบสูงท่ี 

ถกูลงเมื่อเทียบกบัก�ำลงัซื้อของคนไทยท่ัวไปท่ีเพิม่ขึ้น 

คำดว่ำ อีกไม่นำนปัญหำนี้จะกลำยมำเป็นภัยเงียบ

คุกคำมสุขภำพของกลุ่มคนรำยได้ปำนกลำงและ 

รำยได้น้อยท่ีมีข้อจ�ำกัดในด้ำนก�ำลงัซื้อและทำงเลอืก

ในกำรบริโภคอำหำรทีด่ ีต ่อสุขภำพเพิ ่มมำกขึ้น 

เหมือนที่เกิดขึ้นในกลุ่มประเทศที่พัฒนำแล้ว 

กำรส�ำรวจสขุภำพประชำชนไทยโดยกำรตรวจร่ำงกำย 

ทัว่ประเทศ ล่ำสุดในปี 2552 พบคนไทยอำยุ 15 ปีขึน้ไป

มำกกว่ำ 1 ใน 3 มีภำวะน�้ำหนักเกินและอ้วน (ดัชนีมวลกำย 

หรอื BMI ต้ังแต่ 25 กก./เมตร
2 
ขึ้นไป) ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่ำ 2 เท่ำ

เมื่อเทียบกับผลกำรส�ำรวจรอบแรก ในปี 2534 ข้อมูลต่ำงๆ 

ช้ีให้เหน็ชัดเจนว่ำ คนไทย ไม่ว่ำชำยหรอืหญงิ เด็ก วยัท�ำงำน

หรอืสงูอำย ุฐำนะร�ำ่รวย ปำนกลำงหรอืยำกจน อำศยัในเขต

ชนบทหรือในเขตเมือง ก�ำลัง “อ้วน” มำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

เทียบกันใน 10 ประเทศอำเซียน โรคอ้วนในชำยไทยปัจจุบัน

มีควำมชุกสูงเป็นอันดับที ่ 4 ขณะที ่ หญิงไทย แซงหน้ำไป 

อยู่ในอันดับที่ 2 เป็นรองเพียงหญิงมำเลเซีย เท่ำนั้น 

11 ตวัชีว้ดั
“โรคอ้วน”
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911 ตัวชี้วัด “โรคอ้วน”

สถำนกำรณ์โรคอ้วนทีก่�ำลังทวีควำมรุนแรง 

เพิม่ขึน้นี ้มทีีม่ำท่ีไปจำกหลำยสำเหตดุ้วยกนั ท้ังปัจจยัใน

ระดบัปัจเจกบคุคล และปัจจยัสิง่แวดล้อมเชิงโครงสร้ำง

ทำงกำยภำพ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

ด้วยวถิชีีวติท่ีเปลี่ยนแปลงไป ลกัษณะกำรท�ำงำน

ที่ใช้แรงงำนน้อยลง รวมถึงกำรเดินทำงคมนำคมติดต่อ

สือ่สำรทีส่ะดวกสบำยกว่ำแต่ก่อน ท�ำให้คนไทยโดยเฉพำะ 

ในสังคมเมือง มีกำรเคลื่อนไหวร่ำงกำยและมีกิจกรรม

ทำงกำยที่ลดลง ใช้เวลำในแต่ละวันไปกับหน้ำจอ 

คอมพวิเตอร์ โทรทัศน์หรอืโทรศัพท์ และกำรเดินทำงบน

ท้องถนนซึ่งมีกำรเคลื่อนไหวค่อนข้ำงน้อยเป็นส่วนใหญ่ 

ในแต่ละวัน หำกไม่นับเวลำนอน (ประมำณ 8.4 ชั่วโมง) 

โดยเฉลี่ยคนไทยใช้เวลำกับกำรท�ำกิจกรรมที่มีกำร 

เคลื่อนไหวร่ำงกำยน้อยมำกถึง 13.3 ชั่วโมง นอกจำกนี้ 

กำรส�ำรวจในปี 2555 พบว่ำ ชำยไทยและหญิงไทยที่มี

กจิกรรมทำงกำยที่เพียงพอ เพียงร้อยละ 71.7 และ 62.4 

ตำมล�ำดับ 

ขณะที่ กำรใช้พลังงำนจำกกิจกรรมทำงกำยและ 

กำรออกก�ำลังกำยมีแนวโน้มลดลง แต่กำรรับพลังงำน 

จำกกำรบริโภคอำหำรและเครือ่งดืม่กลับมีแนวโน้ม 

เพ่ิมขึ้นและเกินควำมต้องกำร โดยเฉพำะจำกอำหำร 

ขนมกรุบกรอบและเครื่องดืม่ที่มีปริมำณน�้ำตำล ไขมัน

และโซเดยีมเป็นส่วนประกอบสงู กำรทำนอำหำรนอกบ้ำน 

และกำรซื ้ออำหำรส�ำเร็จรูปมำทำนทีบ่้ำนมีแนวโน้ม 

เพ่ิมข้ึน โดยท่ีอำหำรส่วนใหญ่มักมีรสชำติหวำน มนั เคม็

และให้พลงังำนท่ีสงูกว่ำอำหำรปรุงเอง ในทำงตรงกนัข้ำม  

กำรบริโภคผักและผลไม้กลับน้อยและไม่เพียงพอ 

ตำมปริมำณที่แนะน�ำ 

พฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรที่ไม่ดีต่อสุขภำพที่ 

พบมำกขึ้น ส่วนหน่ึงเป็นผลมำจำกปัจจยัทำงสิ่งแวดล้อม

ด้ำนอำหำรที่เปลี่ยนไป กำรเติบโตอย่ำงรวดเร็วของ

ตลำดและอุตสำหกรรมกำรผลิตอำหำรและเครื่องดื่ม 

ธุรกจิร้ำนอำหำร ซเูปอร์สโตร์และร้ำนสะดวกซื้อแฟรนไชส์  

ส่งผลกระทบต่อ จ�ำนวนชนดิและประเภทของอำหำรทีม่ี

กำรจ�ำหน่ำย (availability) และกำรเข้ำถึงอำหำรของ

คนกลุ่มต่ำงๆ (accessibility) โดยเฉพำะอำหำรทีไ่ม่ดี 

ต่อสุขภำพ ซึ่งมีควำมหลำกหลำยเพิ่มขึ้น เข้ำถึงหรือ 

หำซื้อได้ง่ำยโดยคนทุกวัยในทุกพื้นที่ ทั้งนี้ส่วนใหญ่มักมี

เด็กและวัยรุ่นเป็นกลุ่มเป้ำหมำยส�ำคัญ ค่ำนิยมและ

ทัศนคติบำงประกำรท่ียงัคงมอียูใ่นสงัคมไทย เช่น มมุมอง 

ต่อเด็กอ้วนจ�้ำม�่ำว่ำ น่ำรัก เป็นเด็กสมบูรณ์แข็งแรง  

โตขึ้นแล้วก็จะผอมเอง เป็นอีกเรื่องที่ควรต้องมีกำรปรับ

และสร้ำงควำมเข้ำใจใหม่ เช่นเดียวกับกำรปลูกฝัง 

ข้อค�ำนึงในกำรเลือกซือ้อำหำรทีค่วรให้ควำมส�ำคัญกับ

เรื่องหลกัโภชนำกำรเกี่ยวกบัคณุค่ำสำรอำหำรและสมดุล

ของพลังงำนท่ีจะได้รับ มำกกว่ำเพียงเรื่องรสชำติ  

ควำมชอบหรือควำมอยำกที่จะกินอำหำร

สุขภำพคนไทย 2557 ฉบับนี้ น�ำเสนอ 11 หมวด

ตัวชีว้ัด “โรคอ้วน” โดยแบ่งพื ้นทีก่ำรน�ำเสนอเป็น  

3 ส่วนหลัก เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ปัญหำโรคอ้วน รวมถึง 

ภำระและผลกระทบ ในหมวด 1-3 ปัจจยัและสำเหตุท่ีมำ

ของปัญหำโรคอ้วนท่ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ในหมวด 4-9  

และส่วนสุดท้ำย หมวด 10 และ 11 เป็นเรื่องเกี่ยวกับ 

ข้อเสนอแนะในระดับบคุคล รวมถงึนโยบำยและแนวทำง

ในกำรจดักำรปัญหำโรคอ้วนท่ีเกิดข้ึนในช่วงท่ีผ่ำนมำของ

ประเทศไทย....
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¹éÓË¹Ñ¡¹ŒÍÂ < 18.5  < 18.5

¹éÓË¹Ñ¡àËÁÒÐÊÁ 18.5-24.99  18.5-22.99

¹éÓË¹Ñ¡à¡Ô¹ ≥ 25  ≥ 23 

¹éÓË¹Ñ¡à¡Ô¹ (à¢ŒÒ¢‹ÒÂÍŒÇ¹)  25-29.99  23-24.99

ÍŒÇ¹ ≥ 30 ¢Öé¹ä»  ≥ 25 ¢Öé¹ä»

  àÊŒ¹ÃÍºàÍÇ (à«¹µÔàÁµÃ)
ÍŒÇ¹Å§¾Ø§ (ªÒÂ) ≥ 101  ≥ 90 

ÍŒÇ¹Å§¾Ø§ (Ë Ô§) ≥ 88  ≥ 80

·ÕèÁÒ: ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÊÓÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾»ÃÐªÒª¹ä·Â (ÊÊ·.), ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃÊÓÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾»ÃÐªÒª¹ä·Â
â´Â¡ÒÃµÃÇ¨Ã‹Ò§¡ÒÂ¤ÃÑé§·Õè 4 »‚ 2551-2552

อยางไรเรียกวา “น้ำหนักเกิน” “อวน” และ “อวนลงพุง”

เกณฑวัดน้ำหนักตัว

เกณฑวัดเสนรอบเอว

à¡³±�ÊÒ¡Å  à¡³±�àÍàªÕÂ-á»«Ô¿�¤
 ¤‹Ò BMI (¡¡./àÁµÃ2)

10 สุขภาพคนไทย 2557

กว่า 1 ใน 3 ของคนไทย มีภาวะ “น�้าหนักเกิน” และ 1 ใน 10 “อ้วน”
ในระยะ 2 ทศวรรษ (ปี 2534-2552) คนไทยอาย ุ15 ปีขึน้ไป มอีตัราของภาวะน�า้หนกัเกินเพ่ิมขึน้ 
2 เท่า (จาก 17.2% เป็น 34.7%) และภาวะอ้วนเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า (จาก 3.2% เป็น 9.1%)  
ปัญหาโภชนาการเกิน โดยเฉพาะในเด็กปฐมวัยและเด็กวยัเรียน เป็นวาระทางสุขภาพสำคญัทีทุ่กฝ่าย 
ต้องตระหนักและร่วมมือแก้ไข

คนไทย “อ้วน” แค่ไหน

น�้ำหนักเกิน ไม่เกิน อ้วน ไม่อ้วน ประเมินง่ำยๆ จำกค่ำดัชนีมวลกำย หรือ Body Mass Index (BMI) ซึ่งค�ำนวณ

จำกน�้ำหนักตัว (กก.) หำรด้วยส่วนสูงยกก�ำลังสอง (เมตร
2
) หำกมีค่ำตั้งแต่ 25 กก./เมตร

2
 ขึ้นไปตำมเกณฑ์สำกล นั่นคือ 

“น�้ำหนักเกิน” และตั้งแต่ 30 กก./เมตร
2
 ขึ้นไป คือ “อ้วน” หรือหำกวัดด้วยควำมยำวเส้นรอบเอว ชำยตั้งแต่ 90 ซม.  

และหญิงตั้งแต่ 80 ซม. ขึ้นไป ถือว่ำ “อ้วนลงพุง” 

ควำมอ ้วนด ูเหมือนจะ

แปรผันตำมระดับกำรพัฒนำ

ประเทศและคุณภำพชีวิต ควำม

ชุกของภำวะน�ำ้หนกัเกนิและอ้วน

ของคนไทยก�ำลังเพิ ่มขึ ้นอย่ำง

รวดเรว็ โดยทีห่ญงิไทยมีแนวโน้ม 

จะอ ้วนสำหัสกว ่ำชำยไทยใน 

ทุกตัวชี้วัด 

ËÁÒÂàËµØ: à»š¹»ÃÐÁÒ³¡ÒÃ³�â´ÂÇÔ¸Õ¡ÒÃ Age-standardized estimation
·ÕèÁÒ: WHO, World Health Statistics 2013

ใน 10 ประเทศอาเซียน

ชายไทยอวนมาก

เปนอันดับ 4

ขณะที่หญิงไทย

อวนมากเปนอันดับที่ 2

รอยละประชากรอายุ 20 ปขึ้นไปที่น้ำหนักเกินและอวน (BMI ≥ 25 กก./เมตร2) ป 2551

ผูชาย ผูหญิง
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àÍàªÕÂãµŒáÅÐµÐÇÑ¹ÍÍ¡

á»«Ô¿�¡µÐÇÑ¹µ¡
ÂØâÃ»
ÍàÁÃÔ¡Ò
ÍÒ¿ÃÔ¡Ò

à©ÅÕèÂâÅ¡
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àÍàªÕÂãµŒáÅÐµÐÇÑ¹ÍÍ¡

á»«Ô¿�¡µÐÇÑ¹µ¡
ÂØâÃ»
ÍàÁÃÔ¡Ò
ÍÒ¿ÃÔ¡Ò

àÇÕÂ´¹ÒÁ
¡ÑÁ¾ÙªÒ
ÅÒÇ

àÁÕÂ¹Á‹ÒÃ�
ÊÔ§¤â»Ã�
ºÃÙä¹

ÍÔ¹â´¹ÕàªÕÂ
¿�ÅÔ»»�¹Ê�
ä·Â

ÁÒàÅà«ÕÂ

àÇÕÂ´¹ÒÁ
¡ÑÁ¾ÙªÒ
ÅÒÇ

àÁÕÂ¹Á‹ÒÃ�
ÊÔ§¤â»Ã�
ºÃÙä¹

ÍÔ¹â´¹ÕàªÕÂ
¿�ÅÔ»»�¹Ê�
ä·Â

ÁÒàÅà«ÕÂ

17.2 3.2

22.6 5.4

29.5 7.1

34.7 9.1 

ป 2534-2552 คนไทยที่น้ำหนักเกินและอวน เพิ่มจำนวนสูงขึ้นอยางมาก

1) ในรอบ 18 ป คนไทยที่น้ำหนักเกิน 

เพิ่มกวา 2 เทา คนอวน เพิ่มเกือบ 3 เทา 

2) ป 2552: มากกวา 1 ใน 3 

“น้ำหนักเกิน” เกือบ 1 ใน 10 “อวน”

·ÕèÁÒ: ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÊÓÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾»ÃÐªÒª¹ä·Â (ÊÊ·.), ¨´ËÁÒÂ¢‹ÒÇÊÑÞÞÒ³ÊØ¢ÀÒ¾, Á¡ÃÒ¤Á 2554 
¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡ ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃÊÓÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾»ÃÐªÒª¹ä·Ââ´Â¡ÒÃµÃÇ¨Ã‹Ò§¡ÒÂ¤ÃÑé§·Õè 4 »‚ 2551-2552

2534

2547

2552

¹éÓË¹Ñ¡à¡Ô¹
BMI≥25

ÍŒÇ¹
BMI≥30 

2540

ÃŒÍÂÅÐ¢Í§¤¹ä·Â
ÍÒÂØ 15 »‚¢Öé¹ä»

57-03-022_008-032 New2-4_Y kim4c .indd  10 4/2/14  9:32 PM



1111 ตัวชี้วัด “โรคอ้วน”

หำกเปรียบเทียบในระดับภูมิภำค ปัจจุบัน คนไทยอ้วนมำกเป็นอันดับ 2 ใน 10 ประเทศอำเซียน รองจำกมำเลเซีย 

ซึ่งหำกแยกดูตำมเพศชำยไทยอ้วนเป็นอันดับที่ 4 ขณะที่หญิงไทยอ้วนเป็นอันดับที่ 2 

ที่น่ำกงัวลคือ สถำนกำรณ์เด็กอ้วนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงชัดเจนเช่นกนั จำกกำรส�ำรวจในปี 2552 เด็กไทยปฐมวัย 

(อำยุ 1-5 ปี) และวัยเรียน (อำยุ 6-14 ปี) ประมำณ 1 ใน 10 คน มีภำวะน�้ำหนักเกินและอ้วน หำกสังคมไทยยังไม่ตระหนัก

ถึงปัญหำนี้และช่วยกันแก้ไข เด็กอ้วนในวันนี้ก็จะกลำยเป็นผู้ใหญ่อ้วนในวันหน้ำ ซึ่งจะยิ่งเพิ่มควำมรุนแรงของสถำนกำรณ์

โรคอ้วนและผลกระทบต่ำงๆ มำกยิ่งขึ้นในอนำคต

นอกจำกนี ้ คนไทยจ�ำนวนมำกยังคงไม่รู้ตวัว่ำตนเองมีภำวะน�ำ้หนักเกินและอ้วน กำรตระหนักและรับรู้ในประเดน็นี้ 

เป็นจุดเริ่มต้นส�ำคัญที่จะน�ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดควำมอ้วนในระดับปัจเจกบุคคล ซึ่งต้องเกิดขึ้นควบคู่กับ

กำรด�ำเนินนโยบำยและมำตรกำรจัดกำรปัญหำโรคอ้วนในภำพรวม โดยอำศัยควำมร่วมมือ ร่วมใจจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง 

 »‚ 2552 ªÒÂ Ë Ô§ ÃÇÁ

BMI à©ÅÕèÂ (¡¡./Á2)  23.1 24.4 23.8

¤ÇÒÁªØ¡¹éÓË¹Ñ¡à¡Ô¹ (%) 28.4 40.7 34.7

¤ÇÒÁªØ¡ÍŒÇ¹ (%) 6.0 11.6 9.1

¤ÇÒÁÂÒÇàÊŒ¹ÃÍºàÍÇà©ÅÕèÂ («Á.) 79.9 79.1 79.5

¤ÇÒÁªØ¡ ÍŒÇ¹Å§¾Ø§ (%) 18.6 45.0 32.1(àÊŒ¹ÃÍºàÍÇªÒÂ ≥90 «Á. áÅÐËÞÔ§ ≥80 «Á.)

ËÁÒÂàËµØ: à©¾ÒÐ¼ÙŒ·ÕèÁÕÍÒÂØ 15 »‚¢Öé¹ä»

·ÕèÁÒ: ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÊÓÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾»ÃÐªÒª¹ä·Â (ÊÊ·.), ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃÊÓÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾»ÃÐªÒª¹ä·Â
â´Â¡ÒÃµÃÇ¨Ã‹Ò§¡ÒÂ¤ÃÑé§·Õè 4 »‚ 2551-2552

หญิงไทย อวนสาหัสกวาชายไทย ในทุกตัวชี้วัด

ภาวะน้ำหนักเกินและอวนในนักศึกษาปริญญาตรี 
7 มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม 

ËÁÒÂàËµØ: ¹éÓË¹Ñ¡à¡Ô¹áÅÐÍŒÇ¹ â´Â BMI ≥ 23 ¡¡./Á2)

·ÕèÁÒ: ÇÃÃ³ÀÒ àÅç¡ÍØ·ÑÂ áÅÐ¤³Ð, 2554

26 คน (91%)

ไมรูวาอวน/

น้ำหนักเกิน

3 คน (9%)

รูตัววาอวน/

น้ำหนักเกิน

ไมอวน

71 คน

อวน/

น้ำหนักเกิน

29 คน

ใน 100 คนใน 100 คน
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ป 2534-2552 น้ำหนักเกินและอวนพุง ทั้งชายไทยและหญิงไทย

21.9

30.8

23.9

36.5

30.8

43.5

19.4

12.2

ËÁÒÂàËµØ: à©¾ÒÐ¡ÅØ‹ÁÍÒÂØ 18-59 »‚

·ÕèÁÒ: ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÊÓÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾»ÃÐªÒª¹ä·Â (ÊÊ·.), ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃÊÓÃÇ¨
ÊØ¢ÀÒ¾»ÃÐªÒª¹ä·Ââ´Â¡ÒÃµÃÇ¨Ã‹Ò§¡ÒÂ¤ÃÑé§·Õè 1-4 

รอยละชายไทยและหญิงไทยที่น้ำหนักเกินและอวน 

(BMI≥25) พุงขึ้น 2.5 เทา และ 2 เทา ตามลำดับ

à´ç¡»°ÁÇÑÂ à´ç¡ÇÑÂàÃÕÂ¹

2538 2540 2542 2544 2546 2548 2550 2552

ภาวะน้ำหนักเกินและอวนของเด็กไทย พ.ศ. 2538-2552
12

10

8

6

4

2

0

ËÁÒÂàËµØ: »°ÁÇÑÂ ÍÒÂØ 1-5 »‚ áÅÐÇÑÂàÃÕÂ¹ ÍÒÂØ 6-14 »‚

·ÕèÁÒ: ÅÑ´´Ò àËÁÒÐÊØÇÃÃ³ ã¹ ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃÊÓÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾»ÃÐªÒª¹ä·Â â´Â¡ÒÃµÃÇ¨Ã‹Ò§¡ÒÂ ¤ÃÑé§·Õè 4 
¾.È. 2551-2552, "ÊØ¢ÀÒ¾à´ç¡"
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12 สุขภาพคนไทย 2557

“คนรวย ยังคงเสี่ยงอ้วนมากกว่า คนจน”
โรคอ้วนเป็นปัญหาของ “คนรวยในประเทศยากจนและคนจนในประเทศร�่ารวย” แม้ภาวะน�้าหนักเกิน
และอ้วนของคนไทยยงัเกดิขึ้นในคนรวยมากกว่าคนจน แต่ปัญหานี้มแีนวโน้มกำลงัเปลี่ยนผ่านไปสูค่นจน
มากขึ้นเรื่อยๆ ตามระดับการพัฒนาของประเทศและรายได้ต่อหัวประชากรที่สูงขึ้น

ความอ้วนทีเ่หลือ่มล�า้

สถำนกำรณ์ “โรคอ้วน” ของคนไทยมีควำม

รุนแรงแตกต่ำงกันไปในแต่ละภูมิภำค โดยทิศทำง

ควำมรุนแรงมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนตำมระดับกำรพัฒนำ

และฐำนะทำงเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที ่ ประชำกร 

อำยุ 15 ปีขึ้นไป ที่มีภำวะน�้ำหนักเกินและอ้วนมีอัตรำ

สูงทีสุ่ดในกรุงเทพมหำนคร (โดยเฉพำะในผู ้หญิง  

สงูเกอืบ 50%) และต�่ำทีส่ดุในภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  

หำกจ�ำแนกตำมเขตปกครอง โรคอ้วนในคนเมือง 

สูงกว่ำคนชนบทอย่ำงเห็นได้ชัด และเมื่อแบ่งคนไทย

เป็น 5 กลุ่มตำมระดับรำยได้ จะเห็นว่ำกลุ่มคนรวย

ทีสุ่ด 20% มีภำวะน� ้ำหนักเกินและอ้วนมำกกว่ำ 

กลุ่มคนจนที่สุด 20% ถึงประมำณ 1.5 เท่ำ 

แม้ปัจจุบัน โรคอ้วนจะเป็นปัญหำของคนรวย

มำกกว่ำคนจน แต่จำกประสบกำรณ์ในหลำยประเทศ 

เมื่อระดับกำรพัฒนำประเทศสูงข้ึนและคนในประเทศ

อยู่ดี กินดี มีคุณภำพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น กลุ่มเสี่ยงต่อโรค

อ้วนจะกลำยเป็นกลุ่มคนจน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีทำงเลือก

ในกำรบริโภคอำหำรทีด่ีต่อสุขภำพน้อยกว่ำประชำกร

กลุ่มอื่น อำหำรฟำสต์ฟู้ดจำนด่วนซึ่งมีแนวโน้มรำคำ

ถกูลง (เมือ่เทยีบกบัก�ำลงัซือ้ของคนทัว่ไปทีส่งูขึน้) และ

อำหำรขยะทีม่ีคุณค่ำทำงโภชนำกำรต�ำ่แต่ให้พลังงำน

สูงและรำคำถูกจะกลำยเป็นปัจจัยเสีย่งอ้วนในกลุ่ม 

ผู้มีรำยได้น้อย

ความชุกภาวะน้ำหนักเกิน/อวน
เทียบกับระดับความเหลื่อมล้ำทางรายไดภายในประเทศ 

·ÕèÁÒ: ¢ŒÍÁÙÅÃŒÍÂÅÐ»ÃÐªÒ¡Ã·ÕèÁÕ BMI≥25 (à©¾ÒÐ»ÃÐªÒ¡ÃÍÒÂØ 20 »‚¢Öé¹ä»ã¹»‚ 2551) ¨Ò¡ 
Global Health Observatory Data Repository, WHO; ¢ŒÍÁÙÅ Income GINI 
coefficient (»‚ 2553-2555) ¨Ò¡ Human Development Report 2013
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1311 ตัวชี้วัด “โรคอ้วน”

อาหารที่ไมดีตอสุขภาพ ราคาถูกลงเมื่อเทียบกับรายได

ã¹ÃÍº 10 »‚ (¾.È. 2545-2554) à·ÕÂºÃÐ´ÑºÃÒÂä´Œµ‹ÍÃÒ¤ÒÍÒËÒÃ
¤¹ä·ÂÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ«×éÍáÎÁàºÍÃ�à¡ÍÃ�à¾ÔèÁ¢Öé¹ 2.45 à·‹Ò ä¢ÁÑ¹ 2.27 à·‹Ò 

¹éÓÍÑ´ÅÁ 1.99 à·‹Ò ÍÒËÒÃ»ÃØ§ÊÓàÃç¨ 1.42 à·‹Ò áÅÐ¹éÓµÒÅ 1.40 à·‹Ò 
¢³Ð·Õè¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ«×éÍà¹×éÍÊÑµÇ� »ÅÒ ÊÑµÇ�¹éÓ áÅÐ¼ÅäÁŒ ¤‹Í¹¢ŒÒ§¤§·Õè

 

โรคอวนเปนปญหาของ “คนรวย ในประเทศยากจน
และคนจนในประเทศร่ำรวย”

“ã¹»ÃÐà·È¾Ñ²¹ÒáÅŒÇ ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�ÃÐËÇ‹Ò§»˜¨¨ÑÂàÈÃÉ°¡Ô¨ ÊÑ§¤Á 
¡ÑºâÃ¤ÍŒÇ¹ã¹à´ç¡ ã¹ª‹Ç§¡‹Í¹»‚ 2532 ÁÕ·Ñé§áººá»Ã¼Ñ¹

·ÔÈ·Ò§à´ÕÂÇ¡Ñ¹ã¹àªÔ§ºÇ¡ (ÂÔè§°Ò¹Ð´Õ ÂÔè§ÍŒÇ¹) áººá»Ã¼¡¼Ñ¹àªÔ§Åº 
(ÂÔè§°Ò¹ÐáÂ‹ ÂÔè§ÍŒÇ¹) áÅÐáººäÁ‹ÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡Ñ¹ áµ‹ËÅÑ§»‚ 2532 

¡ÅÑºäÁ‹ÁÕÃÒÂ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂã¹à´ç¡ÍÒÂØ 5-18 »‚ ·Õè¾º¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�
ã¹àªÔ§ºÇ¡ÍÕ¡àÅÂ áµ‹ã¹ËÅÒÂ»ÃÐà·È¡ÓÅÑ§¾Ñ²¹Ò ÃÇÁ¶Ö§»ÃÐà·Èä·Â 

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ �̧·Õè¾ºÂÑ§¤§à»š¹àªÔ§ºÇ¡ ¡Å‹ÒÇ¤×Í âÃ¤ÍŒÇ¹¾ºã¹à´ç¡
¨Ò¡¤ÃÍº¤ÃÑÇÃèÓÃÇÂÁÒ¡¡Ç‹Òà´ç¡¨Ò¡¤ÃÍº¤ÃÑÇÂÒ¡¨¹”

·ÕèÁÒ: »ÃÑº¨Ò¡ ÅÑ´´Ò àËÁÒÐÊØÇÃÃ³, 2553, ã¹ ÇÃÃ³Õ ¹Ô¸ÔÂÒ¹Ñ¹·� (ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ), 2553 0 5 10 15 20 25 30 35 40 

 

 

BM
I≥

30
BM

I≥
25

ËÁÒÂàËµØ: 1) °Ò¹Ð·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ÇÑ´¨Ò¡ Wealth Index ¢Í§¤ÃÑÇàÃ×Í¹ 
2) ÀÒÇÐâÀª¹Ò¡ÒÃà¡Ô¹ã¹à´ç¡ÇÑ´¨Ò¡¡ÒÃÁÕ¹éÓË¹Ñ¡à·ÕÂºÊ‹Ç¹ÊÙ§ ÁÒ¡¡Ç‹Ò +2 S.D. µÒÁà¡³±�ÍŒÒ§ÍÔ§

·ÕèÁÒ: ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê¶ÔµÔáË‹§ªÒµÔ, 2550, ¡ÒÃÊÓÃÇ¨Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�à´ç¡ã¹»ÃÐà·Èä·Â ¸Ñ¹ÇÒ¤Á ¾.È. 2548–
¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� ¾.È. 2549

ความชุกภาวะน้ำหนักเกินและอวน จำแนกกลุมประชากร
ตามระดับรายไดครัวเรือนตอหัว

·ÕèÁÒ: ÇÔªÑÂ àÍ¡¾ÅÒ¡Ã, »ÃÐÁÇÅ¨Ò¡ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃÊÓÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾»ÃÐªÒª¹ä·Â
â´Â¡ÒÃµÃÇ¨Ã‹Ò§¡ÒÂ¤ÃÑé§·Õè 4 »‚ 2551-2552
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4.4

3.0

35.8

32.1

32.5

26.2

ÃÇÁ
¤ÇÔ¹ä·Å� 5

 (ÃÇÂ·ÕèÊØ´ 20%)

¤ÇÔ¹ä·Å� 4

¤ÇÔ¹ä·Å� 3

¤ÇÔ¹ä·Å� 2

¤ÇÔ¹ä·Å� 1
 (¨¹·ÕèÊØ´ 20%)

รอยละของเด็กอายุ 0-59 เดือนที่มีภาวะโภชนาการเกิน 
จำแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน

0 2 4 6 8 10 12

¤ÇÔ¹ä·Å� 5 (ÃÇÂ·ÕèÊØ´ 20%)
¤ÇÔ¹ä·Å� 4
¤ÇÔ¹ä·Å� 3
¤ÇÔ¹ä·Å� 2
¤ÇÔ¹ä·Å� 1 (¨¹·ÕèÊØ´ 20%)

ÃŒÍÂÅÐ

ªÒÂ      Ë Ô§       ÃÇÁ

¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ¤ÃÑÇàÃ×Í¹à©ÅÕèÂµ‹Íà´×Í¹ 
¾.È. 2555 (ºÒ·)

ความชุกภาวะน้ำหนักเกินและอวน ของคนไทยในแตละพื้นที่

27.40
40.66
34.22

20,645 ºÒ·

27.48
36.30
31.99

14,010 ºÒ·

33.33
42.54
38.10

19,762 ºÒ·

ËÁÒÂàËµØ: à©¾ÒÐ¼ÙŒ·ÕèÁÕÍÒÂØ 15 »‚ ¢Öé¹ä»; “ÃÐ´Ñº¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ¤ÃÑÇàÃ×Í¹” ãªŒà»š¹µÑÇªÕéÇÑ´°Ò¹Ð·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§¤ÃÑÇàÃ×Í¹ã¹áµ‹ÅÐÀÒ¤

·ÕèÁÒ: ¤ÇÒÁªØ¡ÀÒÇÐ¹éÓË¹Ñ¡à¡Ô¹áÅÐÍŒÇ¹ ¨Ò¡ ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃÊÓÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾»ÃÐªÒª¹ä·Â â´Â¡ÒÃµÃÇ¨Ã‹Ò§¡ÒÂ¤ÃÑé§·Õè 4 »‚ 2551-2552 
áÅÐ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ¤ÃÑÇàÃ×Í¹à©ÅÕèÂµ‹Íà´×Í¹ ¨Ò¡¡ÒÃÊÓÃÇ¨ÀÒÇÐàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤Á¢Í§¤ÃÑÇàÃ×Í¹ »‚ 2555

¤ÇÒÁªØ¡ÀÒÇÐ¹éÓË¹Ñ¡à¡Ô¹áÅÐÍŒÇ¹ (ÃŒÍÂÅÐ)
(BMI>=25¡¡./Á2) (»‚ ¾.È. 2551-2552)

38.76
49.44
44.20

31,971 ºÒ·

22.48
39.10
30.94

14,277 ºÒ·
 36.1 44.9 40.7 23,873 (ºÒ·)

 25.1 38.8 32.1 15,870 (ºÒ·)

เขตชนบท

เขตเมือง

ข้อมูลจำกประเทศต่ำงๆ ทัว่โลก ทัง้ 

ประเทศรำยได้สูง ก�ำลังพัฒนำหรือด้อยพัฒนำ 

ชีใ้ห้เห็นว่ำ ระดับควำมเหลื่อมล�้ำทำงเศรษฐกิจ

และสังคมของคนในประเทศมีควำมสัมพันธ์ 

ในทำงเดียวกันกับควำมรุนแรงของสถำนกำรณ์ 

โรคอ้วน กล่ำวคือ ยิ่งมีควำมเหลื่อมล�้ำสูง ควำม

ชุกโรคอ้วนในประเทศยิ่งสูงตำมไปด้วย ดังนั้น  

กำรจัดกำรกับปัญหำโรคอ้วนจึงไม ่ใช ่เพียง 

กำรด�ำเนินกำรในระดับปัจเจกเท่ำนั้น แต่ต้อง 

เป ็นในระดบัเช ิงโครงสร ้ำงท ีมุ่ ่ งเน ้นสร ้ำง 

ควำมเท่ำเทียมทำงสงัคมและเศรษฐกจิให้เกดิขึ้น 

แก่คนในประเทศมำกยิ่งขึ้น...
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14 สุขภาพคนไทย 2557

ความชุกโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและขอเขาเสื่อม
จำแนกตามดัชนีมวลกาย (BMI) ป 2551-2552

BMI≥30 25≤BMI<30 BMI<25

0 5 10 15 20 25 30 35 40

¢ŒÍà¢‹ÒàÊ×èÍÁ

ËÑÇã¨

12.4
9.3

5.3

2.2
1.7

0.9

12.2
8.7

4.1

35.5
24.1

14.4
¤ÇÒÁ´Ñ¹

àºÒËÇÒ¹
ÃŒÍÂÅÐ¢Í§»ÃÐªÒ¡Ã·Õè»†ÇÂ

·ÕèÁÒ: ÇÔªÑÂ àÍ¡¾ÅÒ¡Ã »ÃÐÁÇÅ¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡ÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃÊÓÃÇ¨ÊØ¢ÀÒ¾»ÃÐªÒª¹ä·Â
â´Â¡ÒÃµÃÇ¨Ã‹Ò§¡ÒÂ¤ÃÑé§·Õè 4 »‚ ¾.È. 2551-2552

à»ÃÕÂºà·ÕÂº¤ÇÒÁªØ¡¢Í§âÃ¤ ÃÐËÇ‹Ò§ 
“¤¹¹éÓË¹Ñ¡à¡Ô¹áÅÐÍŒÇ¹ (BMI≥25)” ¡Ñº 
“¤¹¹éÓË¹Ñ¡äÁ‹à¡Ô¹/äÁ‹ÍŒÇ¹ (BMI<25)”

• àºÒËÇÒ¹: 1.4-3.0 à·‹Ò
• ¤ÇÒÁ´Ñ¹: 1.5-2.5 à·‹Ò 
• ËÑÇã¨: 1.3-2.4 à·‹Ò
• ¢ŒÍà¢‹ÒàÊ×èÍÁ: 1.3-2.3 à·‹Ò

ความเสี่ยงจากโรคอ้วน

“คนอ้วนเสีย่งเบาหวานกว่าคนไม่อ้วนถงึสามเท่า ความดนั หวัใจ ข้อเข่าเสือ่ม กว่าสองเท่า” 
“ภาวะน�า้หนกัเกนิและอ้วน” เป็นสาเหตสุำคญัทีเ่พิม่ความความเสีย่งต่อการเกดิโรคและภาวะแทรกซ้อนอืน่  
ซึ่งล้วนส่งผลกระทบด้านลบต่อคุณภาพชีวิตและความสุขในการใช้ชีวิตของคนไทย

งำนศึกษำทำงกำรแพทย์หลำยชิ้นได้ยืนยันแล้วว่ำ 

คนอ้วน มีควำมเสี่ยงสัมพัทธ์ หรือ Relative Risk ในกำร

เจ็บป่วยด้วยโรคหรืออำกำรผิดปกติต่ำงๆ มำกกว่ำคนที่มี

ดัชนีมวลกำยเหมำะสม กลุ ่มอำกำรหรือปัญหำสุขภำพ 

ที่มีควำมเสี่ยงเพิ่มขึ้นสูงมำกจำกโรคอ้วน ได้แก่ เบำหวำน 

ในผู้ใหญ่ โรคเกี่ยวกับถุงน�้ำดี ไขมันในเลือดสูง ภำวะ 

หำยใจล�ำบำกและหยุดหำยใจขณะหลับ กลุ่มที่มีควำมเสี่ยง 

เพิม่ขึน้ปำนกลำง ได้แก่ โรคหวัใจขำดเลอืด ควำมดนัโลหติสงู  

ข้อเสื่อม และภำวะกรดยูริกสูง โรคเกำต์ 

โรคและความผิดปกติที่เกี่ยวของกับ “อวนและอวนลงพุง”

ËÂØ´ËÒÂã¨¢³ÐËÅÑº

âÃ¤»Í´
• âÃ¤ËÍºË×´
• âÃ¤»Í´ÍØ´µÑ¹àÃ×éÍÃÑ§
• âÃ¤ËÅÍ´àÅ×Í´»Í´
 ÍØ´µÑ¹¨Ò¡ÅÔèÁàÅ×Í´

âÃ¤µÑº
• ä¢ÁÑ¹¾Í¡·ÕèµÑº
• µÑºá¢ç§

¹ÔèÇã¹¶Ø§¹éÓ´Õ

ÁÐàÃç§
• ÁÐàÃç§àµŒÒ¹Á
• ÁÐàÃç§Á´ÅÙ¡
• ÁÐàÃç§ÅíÒäÊŒãËÞ‹
• ÁÐàÃç§ËÅÍ´ÍÒËÒÃ
• ÁÐàÃç§µÑºÍ‹Í¹
• ÁÐàÃç§äµ
• ÁÐàÃç§µ‹ÍÁÅÙ¡ËÁÒ¡

ÊØÀÒ¾ÊµÃÕ
• »ÃÐ¨íÒà´×Í¹
 ¼Ô´»¡µÔ
• ÁÕºØµÃÂÒ¡

ÍÑÁ¾Òµ ÍÑÁ¾Ä¡É�

âÃ¤à¡Òµ�

ËÅÍ´àÅ×Í´´ÓÍÑ¡àÊº
áÅÐÁÕÅÔèÁàÅ×Í´

¢ŒÍÍÑ¡àÊº ¢ŒÍàÊ×èÍÁ

·ÕèÁÒ: »ÃÑº¨Ò¡àÍ¡ÊÒÃ “ÍŒÇ¹áÅÐÍŒÇ¹Å§¾Ø§ã¹»ÃÐà·Èä·Â” â´Â ÇÃÃ³Õ ¹Ô¸ÔÂÒ¹Ñ¹·�

âÃ¤àºÒËÇÒ¹

âÃ¤ËÑÇã¨¢Ò´àÅ×Í´

พิจำรณำจำกข้อมูลควำมชุกของโรคเบำหวำน  

ควำมดันโลหิตสูง หัวใจ และข้อเข่ำเสื่อมในคนไทย 

เมื่อปี 2552 เห็นได้ชัดเจนว่ำ คนไทยที่อ้วน (BMI≥ 
30 กก./เมตร

2
) มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคและอำกำร 

ข้ำงต้นมำกกว่ำคนที่มีน�้ำหนักเหมำะสมถึง 2-3 เท่ำ  

ในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นเบำหวำนทั้งหมด 1 ใน 4 ของ 

ผูป่้วยชำย และกว่ำครึง่ของผูป่้วยหญงิ มสีำเหตหุลกัมำจำกโรคอ้วน ซึง่นบัว่ำสงูมำก เช่นเดยีวกับผูป่้วยโรคหวัใจขำดเลอืด 

ที่คิดเป็นประมำณ 1 ใน 4 ของผู้ป่วยชำยและ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยหญิง
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1511 ตัวชี้วัด “โรคอ้วน”

นอกจำกควำมเสี่ยงต่อปัญหำสุขภำพกำยที่เพิ่มขึ้น ผลกระทบต่อสุขภำพจิตใจของคนท่ีมีภำวะอ้วนก็เป็นอีกเรื่อง 

ทีล่ะเลยไม่ได้ ข้อมูลกำรส�ำรวจควำมสุขคนท�ำงำนในประเทศไทยปี 2555 ชีใ้ห้เห็นว่ำ ระดับควำมพึงพอใจและควำมสุข 

ของคนท�ำงำนที่มีต่อสุขภำพกำยตนเอง ลดลงตำมค่ำดัชนีมวลกำยที่เพิ่มขึ้น นอกจำกนี้ ค่ำนิยม “คลั่งผอม” โดยเฉพำะ 

ในกลุ่มผู้หญิง ยิ่งท�ำให้คนอ้วนเสี่ยงต่อกำรมีปัญหำสุขภำพจิตหรือปัญหำจำกควำมเครียดสูงขึ้น

15.2

รอยละและจำนวนผูปวยโรคตางๆ ท่ีอาจมีสาเหตุมาจากภาวะน้ำหนักเกินและอวน 

        âÃ¤  ¨Ó¹Ç¹ ¨Ó¹Ç¹
       ¼ÙŒ»†ÇÂ¹Í¡* ¼ÙŒ»†ÇÂã¹*

รอยละคนทำงานอายุ 18-60 ปที่มีระดับความเครียด 
“มากถึงมากที่สุด” จำแนกตามดัชนีมวลกายและเพศ

ยิ่งอวน

ยิ่งเครียด

 

 

12.0 12.3
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18.1

0

4

8

12

16

20

*¨Ó¹Ç¹¼ÙŒ»†ÇÂ·ÕèÍÒ¨»†ÇÂ´ŒÇÂâÃ¤´Ñ§¡Å‹ÒÇ¨Ò¡ÀÒÇÐ¹éÓË¹Ñ¡à¡Ô¹áÅÐÍŒÇ¹ (BMI≥25 ¡¡./àÁµÃ2) »‚ 2552

·ÕèÁÒ: Á¹·ÃÑµÁ� ¶ÒÇÃà¨ÃÔÞ·ÃÑ¾Â� áÅÐ¤³Ð, 2554 

BMI<25 

25≤BMI<30

BMI<25 

à©ÅÕèÂÃÇÁ
(n=24,006)

BMI≥30

ÃŒÍÂÅÐ
0 20

11.3 52.6 23.8 6.5

20.1 20.6 46.4 3.1

10.8 15.5 52.9 16.6 4.2

3.
6 9.5 52.9 26.7 7.3

äÁ‹¾Íã¨àÅÂ/¾Íã¨¹ŒÍÂ·ÕèÊØ´

40 60 80 100

¾Íã¨¹ŒÍÂ
¾Íã¨»Ò¹¡ÅÒ§

¾Íã¨ÁÒ¡
¾Íã¨ÁÒ¡·ÕèÊØ´

·ÕèÁÒ: Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂ»ÃÐªÒ¡ÃáÅÐÊÑ§¤Á ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å, â¤Ã§¡ÒÃ¨ÑºµÒÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�
¤ÇÒÁÊØ¢¢Í§¤¹·Ó§Ò¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â ¾.È.2554-2557 ÊÓÃÇ¨¨Ó¹Ç¹¤¹·Ó§Ò¹ 
ÍÒÂØ 18-59 »‚ ¨Ó¹Ç¹ 24,006 ¤¹

ÃŒÍ
ÂÅ

Ð¤
¹·

ÕèÁÕÃ
Ð´

Ñº¤
ÇÒ
Áà
¤Ã

ÕÂ´
ÁÒ

¡¶
Ö§Á

Ò¡
·ÕèÊ

Ø´

ËÁÒÂàËµØ: ÃÐ´Ñº¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´ÇÑ´¨Ò¡ ¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´¨Ò¡¡ÒÃ·Ó§Ò¹, ¤ÃÍº¤ÃÑÇ, ªÕÇÔµÊ‹Ç¹µÑÇ, áÅÐàÃ×èÍ§Í×è¹æ ¨Ò¡¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË� ¾ºÇ‹Ò ÃÐ´Ñº¤ÇÒÁà¤ÃÕÂ´áÅÐ¤‹Ò´Ñª¹ÕÁÇÅ¡ÒÂÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§ÁÕ¹ÑÂÊÓ¤ÑÞ
·Ò§Ê¶ÔµÔ·Ñé§à¾ÈªÒÂáÅÐËÞÔ§ 

·ÕèÁÒ: Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂ»ÃÐªÒ¡ÃáÅÐÊÑ§¤Á ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÔ´Å, â¤Ã§¡ÒÃ¨ÑºµÒÊ¶Ò¹¡ÒÃ³�¤ÇÒÁÊØ¢¤¹·Ó§Ò¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â ¾.È. 2554-2557 ÊÓÃÇ¨¨Ó¹Ç¹¤¹·Ó§Ò¹ ÍÒÂØ 18-59 »‚ ¨Ó¹Ç¹ 23,974 ¤¹ 

BMI <
25¡¡./àÁµÃ2

25 ≤ BMI
< 30¡¡./àÁµÃ2

ชาย

BMI ≥
30¡¡./àÁµÃ2

BMI <
25¡¡./àÁµÃ2

25 ≤ BMI 
< 30¡¡./àÁµÃ2

หญิง

BMI ≥
30¡¡./àÁµÃ2

การตีตราทางสังคม 
(ลอเลียน, เยาะเยย) 

+
ผลกระทบทางสุขภาพ

จากโรคอวน

ผลกระทบตอ
พฤติกรรม
การกิน, 

การออกกำลังกาย,
การพักผอน

9.8

5.9

BMI

ระดับความพึงพอใจตอสุขภาพกายของ
คนวัยทำงาน(อายุ 18-59 ป) จำแนกตาม

ดัชนีมวลกาย (BMI) ป พ.ศ. 2555

ÃŒÍÂÅÐ¼ÙŒ»†ÇÂ Œ́ÇÂâÃ¤
·ÕèÍÒ¨ÁÒ¨Ò¡ÀÒÇÐ

¹éÓË¹Ñ¡à¡Ô¹áÅÐÍŒÇ¹
 ªÒÂ ËÞÔ§ ªÒÂ ËÞÔ§ ªÒÂ ËÞÔ§

àºÒËÇÒ¹ 24 52 63,376 274,451 10,361 41,945

ËÑÇã¨¢Ò´àÅ×Í´ 25 33 6,743 6,537 17,251 18,177

¢ŒÍà¢‹ÒàÊ×èÍÁ 23 15 16,296 29,578 788 2,057

¡ŒÍ¹àÅ×Í´ÍØ´µÑ¹
ËÅÍ´àÅ×Í´ãËÞ‹¢Í§»Í´ 15 22 22 36 38 128

ä¢ÁÑ¹ã¹àÅ×Í´ÊÙ§ 11 15 4,346 9,653 9 37

¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔµÊÙ§ 5 15 20,537 92,211 1,044 5,325

ÁÐàÃç§ÅÓäÊŒáÅÐàÃç¡µÑÁ 8 9 915 1,050 2,160 2,171

ËÅÍ´àÅ×Í´ÊÁÍ§áµ¡ 4 5 3,218 3,016 17,251 18,177

«ÖÁàÈÃŒÒ 4 3 430 817 47 104

¶Ø§¹éÓ´Õ 2 12 218 2,108 433 3,797

ÁÐàÃç§Á´ÅÙ¡ - 17 - 504 - 897

ÁÐàÃç§àµŒÒ¹Á - 2 - 649 - 712

ÃÇÁ   118,862 427,418 34,801 78,028
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16 สุขภาพคนไทย 2557

“ปัจจุบันภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วน เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับหนึ่ง ที่ส่งผลต่อสุขภาพ
ของหญิงไทย”
โรคติดต่อ การขาดสารอาหารในเด็ก เคยเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชากรในอดีต  
แต่ในปัจจบุนั โรคที่เกดิจากวิถชีวิีตที่เปลี่ยนไป เช่น โรคอ้วนและภาวะน�า้หนกัเกนิ กลบักลายเป็นปัจจยั
เสี่ยงที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วย พิการ หรือเสียชีวิต เป็นอันดับต้นๆ

ภาระโรคและผลกระทบ

โรคอ้วนและภำวะน�้ำหนักเกิน เป็น

ปัจจัยเสี่ยงที่ท�ำให้เกิดกำรสูญเสียปีสุขภำวะ

เพิ่มขึ้นทุกปีทั่วโลก โดยกำรสูญเสียปีสุขภำวะ 

หรือ Disability-Adjusted Life Years  

(DALYs) นี้ เป็นวิธีกำรหนึ่งในกำรวัดสถำนะ

สุขภำพของประชำชน ซึ่งรวมควำมสูญเสีย 

ที่ เกิดจำกกำรตำยก ่อนวัยอันควร และ 

ควำมสูญเสียจำกกำรเจ็บป่วยหรือพิกำร 

สถำนกำรณ์โรคอ้วนของประชำกรโลก

ทวีควำมรุนแรงขึ ้น เห็นได้จำกกำรสูญเสีย 

ปีสขุภำวะ และจ�ำนวนกำรเสยีชวีติทัว่โลกจำก

กำรมีดัชนีมวลกำยสูงทีเ่พิ่มขึ้นเกือบเท่ำตัวใน

ช่วงเวลำ 20 ปี (2533-2553) ในประเทศไทย

เอง เริม่เหน็แนวโน้มนีอ้ย่ำงชัดเจนเช่นเดยีวกนั  

โดยกลุ่มทีน่่ำเป็นห่วง คือ ผู ้หญิงไทย ทีม่ี 

กำรสูญเสียปีสุขภำวะจำกน� ้ำหนักเกินและ 

โรคอ้วนมำกกว่ำผู ้ชำยเกือบเท่ำตวั และ 

ทีส่�ำคัญคือ ภำวะน� ้ำหนักเกินและโรคอ้วน  

ได้กลำยเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับหนึ่ง ที่ส่งผลต่อ

สุขภำพของผู้หญิงในปัจจุบัน แซงหน้ำกำรมี

เพศสมัพนัธ์ท่ีไม่ปลอดภยั ท่ีเคยเป็นปัจจยัเสี่ยง

อันดับหนึ่งของผู้หญิงในปี 2547 

การสูญเสียปสุขภาวะทั่วโลกจากการมีดัชนีมวลกายสูง ป 2533 และ 2553

จำนวนการเสียชีวิตทั่วโลกจากการมีดัชนีมวลกายสูง ป 2533 และ 2553
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ËÁÒÂàËµØ: DALYs ¤×Í »‚ÊØ¢ÀÒÇÐ·ÕèÊÙÞàÊÕÂ»ÃÑº´ŒÇÂ¤ÇÒÁº¡¾Ã‹Í§·Ò§ÊØ¢ÀÒ¾ 

·ÕèÁÒ: Stephen S Lim, et al, 2012

·ÕèÁÒ: Stephen S Lim, et al, 2012
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ชาย

หญิง

อันดับภาระโรคจากปจจัยเสี่ยงของประชากรไทย ป 2552 

à¤Ã×èÍ§´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅ�
ºØËÃÕè/ÂÒÊÙº

¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔµÊÙ§
¡ÒÃäÁ‹ÊÇÁËÁÇ¡¹ÔÃÀÑÂ

¤ÍàÅÊàµÍÃÍÅã¹àÅ×Í´ÊÙ§
¹éÓË¹Ñ¡à¡Ô¹áÅÐâÃ¤ÍŒÇ¹

à¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸�·ÕèäÁ‹»ÅÍ´ÀÑÂ
¡ÒÃºÃÔâÀ¤¼Ñ¡áÅÐ¼ÅäÁŒäÁ‹à¾ÕÂ§¾Í

¡ÒÃÍÍ¡¡ÓÅÑ§¡ÒÂäÁ‹à¾ÕÂ§¾Í
¡ÒÃãªŒÊÒÃàÊ¾µÔ´·Õè¼Ô´¡¯ËÁÒÂ
ÁÅ¾ÔÉ¨Ò¡½Ø†¹ÅÐÍÍ§ã¹ÍÒ¡ÒÈ

¡ÒÃ¢Ò´¹éÓÊÐÍÒ´
¡ÒÃäÁ‹¤Ò´à¢çÁ¢Ñ´¹ÔÃÀÑÂ

¹éÓË¹Ñ¡µèÓ¡Ç‹Òà¡³±�ã¹à´ç¡ÍÒÂØµèÓ¡Ç‹Ò 5 »‚

¹éÓË¹Ñ¡à¡Ô¹áÅÐâÃ¤ÍŒÇ¹
¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔµÊÙ§

à¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸�·ÕèäÁ‹»ÅÍ´ÀÑÂ
¤ÍàÅÊàµÍÃÍÅã¹àÅ×Í´ÊÙ§

¡ÒÃºÃÔâÀ¤¼Ñ¡áÅÐ¼ÅäÁŒäÁ‹à¾ÕÂ§¾Í
ºØËÃÕè/ÂÒÊÙº

¡ÒÃäÁ‹ÊÇÁËÁÇ¡¹ÔÃÀÑÂ
¡ÒÃÍÍ¡¡ÓÅÑ§¡ÒÂäÁ‹à¾ÕÂ§¾Í

à¤Ã×èÍ§´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅ�
¡ÒÃ¢Ò´¹éÓÊÐÍÒ´

ÁÅ¾ÔÉ¨Ò¡½Ø†¹ÅÐÍÍ§ã¹ÍÒ¡ÒÈ
¹éÓË¹Ñ¡µèÓ¡Ç‹Òà¡³±�ã¹à´ç¡ÍÒÂØµèÓ¡Ç‹Ò 5 »‚

¡ÒÃäÁ‹¤Ò´à¢çÁ¢Ñ´¹ÔÃÀÑÂ
¡ÒÃãªŒÊÒÃàÊ¾µÔ´·Õè¼Ô´¡®ËÁÒÂ

Ë¹‹ÇÂ: »‚ÊØ¢ÀÒÇÐ·ÕèÊÙÞàÊÕÂ (DALYs) x 1,000 »‚

·ÕèÁÒ: ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âÂºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È, 2556, ÃÒÂ§Ò¹ÀÒÃÐâÃ¤¨Ò¡»˜¨¨ÑÂàÊÕèÂ§¢Í§»ÃÐªÒ¡Ãä·Â ¾.È. 2552

Ë¹‹ÇÂ: »‚ÊØ¢ÀÒÇÐ·ÕèÊÙÞàÊÕÂ (DALYs) x 1,000 »‚

น้ำหนักเกินและโรคอวน
ในผูชายเปนปจจัยเสี่ยง

อันดับที่ 6 ของ
การสูญเสียปสุขภาวะ

น้ำหนักเกินและโรคอวน
ในผูหญิงเปนปจจัยเสี่ยง

อันดับที่ 1 ของ
การสูญเสียปสุขภาวะ

นอกจำกนั้น กำรสูญเสียปีสุขภำวะจำกโรคอ้วน 

ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ เพรำะต้องใช้

ทรัพยำกรดูแลรักษำผู ้ทีป่ ่วยจำกโรคอ้วน และยังต้อง 

สูญเสียก�ำลังแรงงำนจำกควำมเจ็บป่วยหรือกำรตำย 

ก่อนวัยอันควรอีกด้วย 

ในปี 2552 พบว่ำต้นทุนทำงเศรษฐศำสตร์จำก 

โรคอ้วนทั้งสิ้นอยู่ที่ 12,142 ล้ำนบำท โดยต้นทุนนี้สำมำรถ

แยกได้เป็นต้นทุนทำงตรงและทำงอ้อม ต้นทนุทำงตรง ได้แก่ 

ค่ำรักษำพยำบำลควำมเจ็บป่วยทีเ่กิดจำกโรคอ้วน คิดเป็น

เงิน 5,584 ล้ำนบำท ส่วนต้นทุนทำงอ้อมนั้น มำจำก 

กำรเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ประกอบกับกำรขำดงำน

เนื่องจำกเกิดควำมเจ็บป่วยจำกโรคอ้วน ท�ำให้ประเทศ 

ขำดก�ำลังแรงงำน ต้นทุนทำงอ้อมนี ้มีมูลค่ำถึง 6,558  

ล้ำนบำท

ËÁÒÂàËµØ: ¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡¼ÙŒ»†ÇÂâÃ¤ÍŒÇ¹ áÅÐ¼ÙŒ»†ÇÂ´ŒÇÂâÃ¤Í×è¹·ÕèÁÕÊÒàËµØ¡ÒÃ»†ÇÂà¾ÃÒÐÀÒÇÐ¹éÓË¹Ñ¡à¡Ô¹
áÅÐâÃ¤ÍŒÇ¹ ä´Œá¡‹ àºÒËÇÒ¹ ¤ÇÒÁ´Ñ¹âÅËÔµÊÙ§ ¢ŒÍà¢‹ÒàÊ×èÍÁ ËÑÇã¨¢Ò´àÅ×Í´ 
ËÅÍ´àÅ×Í´ÊÁÍ§áµ¡ ÁÐàÃç§ÅÓäÊŒáÅÐàÃç¤µÑÁ ÍŒÇ¹ ÁÐàÃç§àµŒÒ¹Á «ÖÁàÈÃŒÒ 
¹ÔèÇã¹ÃÐºº¹éÓ´Õ ÁÐàÃç§Á´ÅÙ¡áÅÐ¡ŒÍ¹àÅ×Í´ÅÍÂä»ÍØ´µÑ¹ã¹ËÅÍ´àÅ×Í´ãËÞ‹¢Í§»Í´

·ÕèÁÒ: Á¹·ÃÑµ¹� ¶ÒÇÃà¨ÃÔÞ·ÃÑ¾Â� áÅÐ¤³Ð, 2554
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ตนทุนรวม 12,142

ตนทุนทางตรง
5,584

¤‹ÒÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ
(¼ÙŒ»†ÇÂ¹Í¡)

850

¤‹ÒÃÑ¡ÉÒ¾ÂÒºÒÅ
(¼ÙŒ»†ÇÂã¹)
4,734

¡ÒÃàÊÕÂªÕÇÔµ
¡‹Í¹ÇÑÂÍÑ¹¤ÇÃ

5,864

¡ÒÃ¢Ò´§Ò¹à¹×èÍ§¨Ò¡à¢ŒÒÃÑº
¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ·ÕèâÃ§¾ÂÒºÒÅ

694

ตนทุนทางออม
6,558

แนวโนมภาระโรคจากภาวะน้ำหนักเกินและโรคอวนในประเทศไทย
ป 2542, 2547 และ 2552

·ÕèÁÒ: ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹Ò¹âÂºÒÂÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È, 
ÀÒÃÐâÃ¤¨Ò¡»˜¨¨ÑÂàÊÕèÂ§¢Í§»ÃÐªÒª¹ä·Âã¹»‚ ¾.È. 2547 
áÅÐÃÒÂ§Ò¹ÀÒÃÐâÃ¤¨Ò¡»˜¨¨ÑÂàÊÕèÂ§¢Í§»ÃÐªÒ¡Ãä·Â ¾.È. 2552

Ë¹‹ÇÂ: ÅŒÒ¹ºÒ·
ตนทุนทางเศรษฐศาสตร
จากโรคอวน ป 2552

ดัชนีปีสุขภาวะที่สู เสีย (DALYs) = เป็นการวัดสถานะ 
ทางสุขภาพของประชากรแบบองค์รวมที่วัดภาวะการณ์สูญเสียด้าน
สุขภาพหรือช่องว่างสุขภาพ โดยแสดงถึงจ�านวนปีที่สู เสียไปจาก

การตายก่อนวัยอันควร (YLL) รวมกับจ�านวนปี  
ที่มีชีวิตอยู่กับความบกพร่องทางสุขภาพ (YLD)
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18 สุขภาพคนไทย 2557

รอยละการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ จำแนกตามเพศและกลุมอายุ

·ÕèÁÒ: ¡Í§ÍÍ¡¡ÓÅÑ§¡ÒÂà¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾ ¡ÃÁÍ¹ÒÁÑÂ, â¤Ã§¡ÒÃÊÓÃÇ¨¡Ô¨¡ÃÃÁ·Ò§¡ÒÂÃÐ´ÑºªÒµÔ, 2555

กิจกรรมทางกาย 2 ชั่วโมง กิจกรรมที่มีความเคลื่อนไหวนอย 13.3 ชั่วโมงการนอนหลับ 8.4 ชั่วโมง

การใชเวลาของคนไทยใน 1 วัน 

·ÕèÁÒ: ¡Í§ÍÍ¡¡ÓÅÑ§¡ÒÂà¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾ ¡ÃÁÍ¹ÒÁÑÂ, 2555, â¤Ã§¡ÒÃÊÓÃÇ¨¡Ô¨¡ÃÃÁ·Ò§¡ÒÂÃÐ´ÑºªÒµÔ 

กลุมอายุ

·Ø¡¡ÅØ‹ÁÍÒÂØ 71.7 62.4

ÃÐËÇ‹Ò§ 5-14 »‚

ÃÐËÇ‹Ò§ 15-29 »‚

ÃÐËÇ‹Ò§ 30-49 »‚

ÃÐËÇ‹Ò§ 50-59 »‚

60 »‚¢Öé¹ä»

74.4

75.3

69.9

74.5

62.3

60.6

57.7

64.5

70.5

56.2

ชาย หญิง
รอยละการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ

“เด็กไทยใช้เวลากับสื่อมากขึ้น ทั้งเล่นอินเตอร์เน็ต ดูโทรทัศน์ คุยโทรศัพท์ หรือแชท 
8-9 ชั่วโมงต่อวัน”
วถิชีวีติของคนสมยันี ้แตกต่างจากอดตีอย่างเหน็ได้ชดั จากงานทีต้่องใช้แรงงาน กก็ลายเป็นงานน่ังโต๊ะ 
การเดินทางก็สะดวกสบาย ไม่ว่าจะด้วยยานพาหนะส่วนตวั หรอืระบบการขนส่งสาธารณะที่ทันสมัย
และครอบคลุม หรือแม้แต่เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถสร้างความบันเทิงได้ โดยไม่ต้องแม้แต่ขยับตัว

วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป

เคยลองนกึบ้ำงหรอืไม่ ว่ำในแต่ละวนั  

ตัง้แต่ตืน่นอนตอนเช้ำ จนกระทัง่เข้ำนอน

ตอนกลำงคนื เรำใช้เวลำไปกบักำรท�ำอะไร

บ้ำง และกจิกรรมเหล่ำนั้นส่งผลต่อสขุภำพ

ของเรำอย่ำงไร วิถีชีวิตของคนยุคใหม่

เปลี่ยนแปลงอย่ำงมำก ปัจจบุนัคนไทยโดย

เฉลี่ยใช้เวลำกับกิจกรรมเคลื่อนไหวน้อย  

เช่น กำรน่ังๆ นอนๆ ถงึวนัละ 13 ช่ัวโมงครึ่ง  

ในขณะท่ีมกีจิกรรมทำงกำยรวมทุกประเภท

เพียง 2 ชัว่โมงต่อวัน กลุ่มทีม่ีกิจกรรมทำงกำยน้อย คือ กลุ่มผู้หญิงทีม่ีเพียงร้อยละ 62 ทีมี่กิจกรรมทำงกำยเพียงพอ  

นอกจำกนี้ กำรออกก�ำลังกำยและเล่นกีฬำของทุกกลุ่มยังอยู่ในระดบัต�ำ่ โดยเฉพำะคนในวัยท�ำงำน ซึง่พบว่ำน้อยกว่ำ 

ร้อยละ 20 ได้เล่นกีฬำหรือออกก�ำลังกำยในรอบ 1 เดือนที่ผ่ำนมำ 
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ËÁÒÂàËµØ: ¢ŒÍÁÙÅ¡ÃØ§à·¾»‚ 2550

·ÕèÁÒ: The Economist Inteligence Unit, 
2011, Asian Green City Index
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ขนาดพื้นที่สีเขียว
ที่องคการอนามัยโลก

แนะนำเทากับ 
9 ตร.ม./คน

ขนาดพื้นที่สีเขียวตอคน ในเมืองสำคัญตางๆ ในเอเชีย

นอกจำกนี้ เทคโนโลยีกลำยเป็นส่วนหนึ่งที่ขำดไม่ได้

ส�ำหรับชีวิตคนยุคนี้ ท�ำให้คนสมัยใหม่ใช้เวลำกับสื่อมำก 

ยิ่งขึ้นกว่ำเคย โดยเฉพำะกลุม่เด็กและเยำวชนต้ังแต่ระดับ

มัธยมศึกษำถึงอุดมศึกษำทีใ่ช้เวลำหน้ำจอในแต่ละวัน 

มำกจนน่ำตกใจ คือ วันละ 8-9 ชั่วโมงในกำรเล่น

อินเตอร์เน็ต ดูโทรทัศน์ และคุยโทรศัพท์หรือแชท 

กิจกรรมหน้ำจอเหล่ำนี้เบียดเบียนเวลำกำรมีกิจกรรม

ทำงกำย ท�ำให้มีโอกำสน�ำ้หนกัเกนิหรอือ้วนสงูยิง่ข้ึน

กำรมีพื้นทีส่ีเขียวให้เพียงพอต่อประชำกร 

เป็นหนึ ่งในวิธ ีส�ำคัญทีจ่ะช ่วยส่งเสริมให ้เกิด 

กำรออกก�ำลังกำยหรือเล่นกีฬำอย่ำงสม�่ำเสมอและยั่งยืน 

กรุงเทพฯ มีพื้นที่สีเขียวต่อคนเพียง 3 ตำรำงเมตร ซึ่ง 

น้อยกว่ำพื้นทีส่ีเขียวเฉลี่ยของเมืองส�ำคัญต่ำงๆ ในเอเชีย 

ที ่39 ตำรำงเมตรต่อคน และน้อยกว่ำทีอ่งค์กำรอนำมัยโลก

แนะน�ำไว้ที ่9 ตำรำงเมตรต่อคน

เวลาที่ใชไปกับกิจกรรมหนาจอคอมพิวเตอร โทรทัศน และโทรศัพทมือถือ
ของเด็กและเยาวชนไทยในรอบป พ.ศ. 2554-2555

·ÕèÁÒ: â¤Ã§¡ÒÃµÔ´µÒÁÊÀÒÇ¡ÒÃ³�à´ç¡áÅÐàÂÒÇª¹, 

ÊÀÒÇ¡ÒÃ³�à´‹¹´ŒÒ¹à´ç¡áÅÐàÂÒÇª¹ã¹ÃÍº»‚ 2554-2555

กิจกรรมหนาจอ  นาที/วัน
เลนอินเทอรเน็ต 198
ดูโทรทัศน 177
คุยโทรศัพท หรือแชท 166
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รอยละของประชากรที่เลนกีฬาหรือออกกำลังกาย
จำแนกตามชวงอายุ ป 2554
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Ð

ÃŒÍÂÅÐ

·ÕèÁÒ: ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê¶ÔµÔáË‹§ªÒµÔ, 2555, ¡ÒÃÊÓÃÇ¨¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃàÅ‹¹¡ÕÌÒËÃ×ÍÍÍ¡¡ÓÅÑ§¡ÒÂ¢Í§»ÃÐªÒ¡Ã ¾.È. 2554

รอยละของผูที่มีน้ำหนักเกินหรืออวน ตามจำนวนชั่วโมง
ที่ใชในการนั่งดูโทรทัศน หรือเลนคอมพิวเตอรตอวัน 
ป 2548-2549

·ÕèÁÒ: Banks et al., 2011
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20 สุขภาพคนไทย 2557

อาหารและเครื่องดื่ม

“พลงังานจากสารอาหารทีไ่ด้จากไขมนั เพิม่ขึน้จาก 9% เป็น 24% ภายใน 
ช่วงเวลา 40 ปี”
พฤตกิรรมการบริโภคอาหารและเครือ่งดืม่ มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วน 
ปัจจบุนั คนหนัมากนิอาหารนอกบ้าน และซื้ออาหารที่ปรงุสำเรจ็มากนิมากขึ้น ในขณะที่กลุม่เดก็กินผกัน้อย  
แต่กินอาหารไขมันสูงและขนมกรุบกรอบมาก ในส่วนคนวัยทำงานราว 1 ใน 3 ยังคงมีพฤติกรรม 
การดื่มน�้าอัดลมหรือเครื่องดื่มรสหวานเป็นประจำทุกวัน

พฤติกรรมกำรกินอำหำรของคนไทย

ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำก เห็นได้

จำกพลงังำนทีไ่ด้รบัจำกสำรอำหำร มีสดัส่วน 

พลังงำนที่มำจำกไขมันเพิ่มขึ้นอย่ำงชัดเจน 

จำกร้อยละ 9 ในปี 2503 เป็นร้อยละ 24  

ในปี 2546 

พลังงานที่ไดจากสารอาหารจากพลังงานทั้งหมด ป 2503-2546

ปที่ศึกษา

ËÁÒÂàËµØ: ¡ÒÃÊÓÃÇ¨áµ‹ÅÐ¤ÃÑé§ÁÕ¨Ó¹Ç¹áÅÐà¡³±�ÍÒÂØ¡ÅØ‹ÁµÑÇÍÂ‹Ò§äÁ‹à·‹Ò¡Ñ¹

·ÕèÁÒ: ÊÓ¹Ñ¡âÀª¹Ò¡ÒÃ ¡ÃÁÍ¹ÒÁÑÂ, ¡ÒÃÊÓÃÇ¨ÀÒÇÐÍÒËÒÃáÅÐâÀª¹Ò¡ÒÃ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â ¤ÃÑé§·Õè 1-5 »‚ 2503-2546

โปรตีน (%)

ไขมัน (%)

คารโบไฮเดรต (%)

 2503 2518 2529 2538 2546

 10.8 11.5 11.5 13.2 13.9

 8.9 13.1 21.8 22.2 23.9

 78.9 71.0 66.7 64.3 62.1
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รอยละของคาใชจายดานอาหารเฉลี่ยตอครัวเรือน ป 2545 และ 2555

·ÕèÁÒ: ¤Ó¹Ç³¨Ò¡¡ÒÃÊÓÃÇ¨ÀÒÇÐàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤Á¢Í§¤ÃÑÇàÃ×Í¹ ¾.È. 2545 áÅÐ 2555, ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê¶ÔµÔáË‹§ªÒµÔ
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ÃŒÍÂÅÐ
ด้วยวิถีช ีวิตเร ่งรีบในปัจจุบัน  

กำรกินอำหำรนอกบ้ำน และกำรซื้อ

อำหำรส�ำเร็จรูปมำกินท่ีบ้ำนเป็นทำง

เลือกทีส่ะดวก หำกพิจำรณำค่ำใช้จ่ำย

ด้ำนอำหำรของครวัเรอืนไทยเปรยีบเทียบ 

ปี 2545 และ 2555 จะพบว่ำ ค่ำใช้จ่ำย

ส�ำหรบัอำหำรส�ำเรจ็รปูท่ีซือ้มำกินท่ีบ้ำน

มีสัดส่วนเพิ่มขึ ้น ในขณะทีค่่ำใช้จ่ำย

ส�ำหรับข้ำว แป้ง และผักที่ใช้ส�ำหรับ 

กำรปรงุอำหำรเองในครวัเรอืน มสีดัส่วน 

ลดลง 

57-03-022_008-032 New2-4_Y kim4c .indd  20 4/2/14  9:32 PM



2111 ตัวชี้วัด “โรคอ้วน”

กำรกินข้ำวนอกบ้ำนและกำรซื้ออำหำรส�ำเร็จรูป

มีบทบำทต่อกำรบริโภคอำหำรส�ำหรับคนกรุงเทพฯ  

เป็นอย่ำงมำก โดยมีสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยสูงเกือบ 2 ใน 3 

ของค่ำใช้จ่ำยด้ำนอำหำรทัง้หมด อำหำรนอกบ้ำน  

หรือกำรกินอำหำรส�ำเร็จรูป มักมีแคลอรี่สูงกว่ำอำหำร

ปรุงเอง เนื่องจำกมักใช้น�้ำมันมำกกว่ำ 

ในแง่ของประเภทอำหำรทีบ่ริโภคนั ้น  

พบว่ำเด็กวัย 6-14 ปี เป็นทีน่่ำจับตำมองเป็น

พิเศษ เนื่องจำกมีสัดส่วนกำรกินผักและผลไม ้

ทุกวันน้อยทีสุ่ด แต่กินอำหำรไขมันสูงและ 

ขนมกรุบกรอบเป็นประจ�ำทุกวันมำกที่สุด ซึ่ง

พฤตกิรรมกำรกนิอำหำรเช่นนี้ สร้ำงควำมกงัวล

ต่อสถำนกำรณ์โรคอ้วนและภำวะน�้ำหนักเกิน 

ในอนำคต 

นอกจำกนี้ กำรบริโภคน�ำ้อัดลมทีอุ่ดมไปด้วยน�ำ้ตำล 

เป็นประจ�ำ อำจเป็นอีกสำเหตุส�ำคัญท่ีท�ำให้เกิดโรคอ้วนและภำวะ 

น�้ำหนักเกินได้อย่ำงไม่ทันรู้ตัว ประเทศไทยมีปริมำณกำรบริโภค 

น�้ำอัดลมต่อคนสูงที่สุดในอำเซียนถึง 41 ลิตรต่อคนต่อปี นอกจำก

น�้ำอัดลมแล้ว ปัจจุบันยังมีเครื่องดืม่รสหวำนให้เลือกจ�ำนวนมำก 

โดยที่กลุ่มวัยท�ำงำนรำว 1 ใน 3 รำยงำนว่ำดื่มเครื่องดื่มอัดลมหรือ 

เครื่องดื่มรสหวำนเป็นประจ�ำทุกวัน 

รอยละของคาใชจายดานอาหารเฉลี่ยตอครัวเรือนรายภาค ป 2555

·ÕèÁÒ: ¤Ó¹Ç³¨Ò¡¡ÒÃÊÓÃÇ¨ÀÒÇÐàÈÃÉ°¡Ô¨
áÅÐÊÑ§¤Á¢Í§¤ÃÑÇàÃ×Í¹ ¾.È. 2555, 
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê¶ÔµÔáË‹§ªÒµÔ

อาหารสำเร็จรูปที่ซื้อมากินที่บาน อาหารและเครื่องดื่มกินนอกบาน

¡ÃØ§à·¾
26.89%

¡ÃØ§à·¾
32.20%

ÀÒ¤¡ÅÒ§
18.51%

ÀÒ¤¡ÅÒ§
19.82%

ÀÒ¤àË¹×Í
13.55%

ÀÒ¤àË¹×Í
12.64%

ÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡
à©ÕÂ§àË¹×Í
11.53%

ÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡
à©ÕÂ§àË¹×Í
17.68%

ÀÒ¤ãµŒ
15.75%

ÀÒ¤ãµŒ
15.57% รอยละของประชากรจำแนกตามอายุที่กินอาหารแตละชนิดเปนประจำทุกวัน 

Ë¹‹ÇÂ: ÃŒÍÂÅÐ

·ÕèÁÒ: ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê¶ÔµÔáË‹§ªÒµÔ, 2553, ¡ÒÃÊÓÃÇ¨¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔâÀ¤ÍÒËÒÃ¢Í§»ÃÐªÒ¡Ã ¾.È. 2552
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Ë¹‹ÇÂ: ÅÔµÃ/¤¹/»‚

·ÕèÁÒ: BMI â´ÂÈÙ¹Â�ÇÔ¨ÑÂ¡ÊÔ¡Ãä·Â

ปริมาณการบริโภคน้ำอัดลมตอคนในประเทศไทยป 2554
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22 สุขภาพคนไทย 2557

“จากมูลค่าตลาดธุรกจิร้านอาหารรวม 97.3 พนัล้านบาท เป็นอาหารฟาสต์ฟูด้ประเภท
ไก่และเบอร์เกอร์ราว 20%”
คนส่วนใหญ่ไม่ได้เลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพเสมอไป เพราะพฤติกรรมการบริโภคมีความซับซ้อน
มากกว่าเพียงความตระหนักรู้ ในบางครั้งอาหารที่หาซื้อได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว หรือคุ้มค่า มักเป็น
ทางเลือกที่นิยมมากกว่า 

สิ่งแวดล้อมด้านอาหาร

สิ่งแวดล้อมด้ำนอำหำรมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรของประชำกรในสังคม วิถีชีวิตทีเ่ร่งรีบในปัจจุบัน 

ท�ำให้หลำยคนต้องเลือกกินอำหำรที่หำซื้อได้ง่ำย สะดวกรวดเร็ว ไม่ว่ำจะเป็นจำกธุรกิจร้ำนอำหำรที่มีจ�ำนวนสำขำมำกมำย 

หรือจำกร้ำนสะดวกซื้อใกล้ตัว 

ธุรกิจร้ำนอำหำรทีเ่ป็นเครือข่ำย

ในประเทศไทย เติบโตอย่ำงต่อเน่ืองทุกปี  

โดยมีมูลค่ำตลำดในปี 2556 ทั้งสิ้น 

97.43 พนัล้ำนบำท เป็นอำหำรฟำสต์ฟูด้

ประเภทไก่และเบอร์เกอร ์เป ็นหลัก 

รำวร้อยละ 20 ในขณะที่ร้ำนสะดวกซื้อ 

ในประเทศไทย มีจ�ำนวนต่อประชำกร

มำกทีส่ดุในภมิูภำคอำเซียน คือ 12.6 ร้ำน  

มูลคาตลาดรานอาหารที่เปนเครือขายธุรกิจอาหาร

ประมาณการป 2556 
จำแนกตามประเภทรานอาหาร

ËÁÒÂàËµØ: Ë¹‹ÇÂ ¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ·
·ÕèÁÒ: ÈÙ¹Â�ÇÔ¨ÑÂ¡ÊÔ¡Ãä·Â ÍŒÒ§ã¹ °Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨ 29 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2556
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ËÁÒÂàËµØ: * ¢ŒÍÁÙÅ»‚ 2553

·ÕèÁÒ: BMI, IMF áÅÐÈÙ¹Â�ÇÔ¨ÑÂ¡ÊÔ¡Ãä·Â

จำนวนรานสะดวกซื้อ
ตอประชากร 100,000 คน ป 2554
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ธุรกิจชานมไขมุก 

·ÕèÁÒ: ÈÙ¹Â�ÇÔ¨ÑÂ¡ÊÔ¡Ãä·Â, 2555 

ËÁÒÂàËµØ: Ë¹‹ÇÂ ¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ·
·ÕèÁÒ: ºÃÔÉÑ· Media Spending ÍŒÒ§ã¹ ÊØÇÔ·Â� ÇÔºØÅ¼Å»ÃÐàÊÃÔ° (ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ) 2554

มูลคาการโฆษณาน้ำอัดลมและขนมขบเคี้ยว ป 2549-2552

รายได
1.5-2 แสนบาท/เดือน

มูลคาตลาด
มากกวา 2,000 ลานบาท/ป

จำนวนคูแขงในตลาด
มากกวา 10,000 ราย

การขยายตัว
แบรนดเจาใหมเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2 ราย/เดือน

ยอดขาย
200-300 แกว/วัน (หากทำเลดี)

           รายการ พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

น้ำอัดลม 2.1 2.2 2.1 2.4 

ขนมขบเคี้ยว 2.7 2.5 2.4 2.4

ขนมปงกรอบ 1.6 1.5 1.5 1.6 

ลูกกวาด 0.7 0.7 0.7 0.4 

ช็อคโกแลต 0.4 0.3 0.3 0.3 

รวมมูลคาการโฆษณาน้ำอัดลม

และขนมขบเคี้ยว 
4.8 4.8 4.5 4.8

มูลคาการโฆษณาอาหาร 16.7 16.4 16.4 17.8

สัดสวนตอมูลคาการโฆษณาอาหาร

ทั้งหมด (%) 
28.8 28.9 27.4 27.2

ต่อประชำกร 100,000 คน ครอบคลุมทุกจังหวัด และแทบทุกอ�ำเภอ อำหำรที่ขำยในร้ำนสะดวกซื้อเหล่ำนี้ มักไม่มีของสด

จ�ำพวกผักและผลไม้ แต่มักเป็นอำหำรจำกอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ ไม่ว่ำจะเป็นขนมกรุบกรอบ อำหำรส�ำเร็จรูปแช่แข็ง  

เครื่องด่ืมรสหวำน เป็นต้น 

ส�ำหรับกลุ่มเด็กนักเรียน สิ่งแวดล้อมด้ำนอำหำร โดยเฉพำะในบริเวณโรงเรียน มีอิทธิพลต่อกำรเลือกซื้ออำหำรและ

ของว่ำงเป็นอย่ำงมำก จำกกำรส�ำรวจพบว่ำ มีโรงเรียนที่จ�ำหน่ำย ขนมปัง ผลไม้ดอง ไอศกรีม และของทอดต่ำงๆ เป็น

จ�ำนวนมำกกว่ำโรงเรียนที่จ�ำหน่ำยผลไม้สด 

รอยละของโรงเรียนที่จำหนายอาหารและเครื่องดื่มแตละชนิด
เครื่องดื่ม
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·ÕèÁÒ: á¼¹§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ¹âÂºÒÂÍÒËÒÃáÅÐâÀª¹Ò¡ÒÃ à¾×èÍ¡ÒÃÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ (FHP), 2556, ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ 2556

7.7

32.9

8.5

34.4

65.5

35.3

39.3

27.7

54.0

31.8

43.3

25.5

58.9

4.5

61.1 61.4

32.7

25.7

9.0

ธุรกิจชานมไขมุก 

·ÕèÁÒ: ÈÙ¹Â�ÇÔ¨ÑÂ¡ÊÔ¡Ãä·Â, 2555 

ËÁÒÂàËµØ: Ë¹‹ÇÂ ¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ·
·ÕèÁÒ: ºÃÔÉÑ· Media Spending ÍŒÒ§ã¹ ÊØÇÔ·Â� ÇÔºØÅ¼Å»ÃÐàÊÃÔ° (ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ) 2554

มูลคาการโฆษณาน้ำอัดลมและขนมขบเคี้ยว ป 2549-2552

รายได
1.5-2 แสนบาท/เดือน

มูลคาตลาด
มากกวา 2,000 ลานบาท/ป

จำนวนคูแขงในตลาด
มากกวา 10,000 ราย

การขยายตัว
แบรนดเจาใหมเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 2 ราย/เดือน

ยอดขาย
200-300 แกว/วัน (หากทำเลดี)

           รายการ พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 

น้ำอัดลม 2.1 2.2 2.1 2.4 

ขนมขบเคี้ยว 2.7 2.5 2.4 2.4

ขนมปงกรอบ 1.6 1.5 1.5 1.6 

ลูกกวาด 0.7 0.7 0.7 0.4 

ช็อคโกแลต 0.4 0.3 0.3 0.3 

รวมมูลคาการโฆษณาน้ำอัดลม

และขนมขบเคี้ยว 
4.8 4.8 4.5 4.8

มูลคาการโฆษณาอาหาร 16.7 16.4 16.4 17.8

สัดสวนตอมูลคาการโฆษณาอาหาร

ทั้งหมด (%) 
28.8 28.9 27.4 27.2

กำรส่งเสรมิให้ประชำกรกนิอำหำรให้เหมำะสม เพือ่ป้องกัน

ภำวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วน จึงเน้นกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ

ทำงโภชนำกำรเพียงอย่ำงเดียวไม่ได้ แต่จ�ำเป็นต้องเข้ำใจถึง 

สิ่งแวดล้อมด้ำนอำหำรของประชำชนควบคู่ไปด้วย เพื่อควบคุม

ภำวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

โฆษณำเป็นอีกปัจจัยท่ีมองข้ำมไม่ได้ 

กำรแข่งขันทีสู่งขึ้น ท�ำให้ธุรกิจอำหำรต้อง

แย่งชิงลูกค้ำด้วยนำนำกลยุทธ์ ในปี 2552 

มูลค่ำโฆษณำอำหำรทั้งหมดสูงถึง 17.8  

พันล้ำนบำท โดยที่มำกกว่ำ 1 ใน 4 เป็น 

กำรโฆษณำน�้ำอัดลมและขนมขบเคี้ยว
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24 สุขภาพคนไทย 2557

“ในการเลือกซือ้อาหาร คนไทยให้ความส�าคัญเรือ่ง รสชาติ เป็นอันดับ 1 ขณะที่ 
คุณค่าทางโภชนาการ เป็นอันดับ 5” 
โรคอ้วนกับคนไทย สาเหตุหนึ่งมาจาก ค่านิยมและทัศนคติบางประการที่ไม่เหมาะสม ปรากฏการณ์ 
“เด็กอ้วน” ที่เพิ่มมากขึ้น เป็นกรณีศึกษาหนึ่งที่ต้องเรียนรู้และช่วยปรับแก้ไข

ค่านิยม และทัศนคติ

วิธีทีใ่ช้ในกำรปรุงอำหำรและทัศนคติต่อกำรกินอำหำรนอกบ้ำน เป็นปัจจัยหนึ่งทีอ่ธิบำยสถำนกำรณ์โรคอ้วน 

ในคนไทย จำกข้อมูลพบว่ำ คนในกรุงเทพมหำนครและภำคกลำง ซึ่งเป็นภูมิภำคที่มีควำมชุกโรคอ้วนสูงที่สุด ปรุงอำหำร 

ท่ีกนิเป็นประจ�ำด้วยวธีิกำรผดัและทอดที่ใช้น�้ำมัน เป็นสดัส่วนสงูมำก อกีท้ัง มีแนวโน้มท่ีจะกินอำหำรนอกบ้ำนหรอืซื้ออำหำร

ส�ำเร็จรูปมำกินทีบ่้ำน มำกกว่ำปรุงอำหำรกินเอง ซึ่งแตกต่ำงจำกคนไทยในภูมิภำคอื่น ทัง้ภำคเหนือ ใต้ และตะวันออก 

เฉียงเหนือ อย่ำงชัดเจน 

เกี่ยวกับพฤติกรรมกำรเลือกซื้ออำหำร คนไทยยังให้ควำมส�ำคัญกับคุณค่ำทำงโภชนำกำรของอำหำรน้อยกว่ำ 

ควำมอยำกหรือควำมชอบที่จะกิน ธรรมเนียมกำรจัดหำอำหำรว่ำงหรืออำหำรนอกมื้อระหว่ำงพักเรียน พักกำรท�ำงำน 

หรือระหว่ำงกำรประชุม ก็เป็นอีกประเด็นที่น่ำพิจำรณำปรับเปลี่ยนเพื่อพิชิตโรคอ้วน 

วิธีการปรุงอาหารที่กินเปนประจำของคนไทย อายุ 6 ปขึ้นไป ป 2556 

อ�นๆ รวมปง ยาง 

4.7%

เฉพาะผัดและทอด จำแนกรายภาค
ทั่วประเทศ

ตม ลวกสุก

54.9%

ต
ุน
 น

ึ่ง
 อ
บ
 4
%

ผัด

25.4%

ท
อ
ด
 11%

·ÕèÁÒ: ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê¶ÔµÔáË‹§ªÒµÔ 2556, ÊÃØ»ÊÓËÃÑº¼ÙŒºÃÔËÒÃ ¡ÒÃÊÓÃÇ¨¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔâÀ¤ÍÒËÒÃ¢Í§»ÃÐªÒ¡Ã ¾.È.2556

ÀÒ¤àË¹×Í

27.9%

ÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡
à©ÕÂ§àË¹×Í

28.4%

ÀÒ¤¡ÅÒ§

48.3%

¡ÃØ§à·¾Ï

43.9%

ÀÒ¤ãµŒ

30.9%

36.4% เปนการผัด
และทอดซึ่งเปน
การปรุงอาหาร
ที่ใชน้ำมันสูง
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2511 ตัวชี้วัด “โรคอ้วน”

ปัญหำ “เด็กอ้วน” ส่วนหนึ่งเป็นผลจำกทัศนคตแิละค่ำนยิมทีว่่ำ เด็กจ�้ำม�่ำคอืเด็กน่ำรกั ยิ่งอ้วนยิ่งแสดงว่ำมสีขุภำพดี  

แข็งแรงและเมื ่อโตขึ ้นก็จะผอมเอง ควำมคิดเหล่ำนี ้เป็นเรื ่องทีส่ังคมไทยควรต้องหันกลับมำคิดและช่วยกันท�ำ 

ควำมเข้ำใจใหม่ กำรเป็นต้นแบบทีด่ีโดยเฉพำะในเรื่องทัศนคติและพฤติกรรมกำรกินอำหำรและกำรออกก�ำลังกำยของ 

พ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดู นับเป็นปัจจัยทีส่�ำคัญต่อภำวะโภชนำกำรของเด็ก โดยเฉพำะภำยใต้สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลง 

ในสังคมและครอบครัวไทยทีค่นนิยมมีลูกจ�ำนวนน้อยลง กำรประคบประหงมเอำใจ โดยเฉพำะในเรือ่งของอำหำรกำรกิน 

ก็มีแนวโน้มเพิ่มมำกขึ้น ซึ่งในบำงครั้งอำจเกินควำมต้องกำรของเด็กและน�ำไปสู่โรคอ้วนได้

ÁÒ¡¡Ç‹Ò 60% ¡Ô¹ÍÒËÒÃÇ‹Ò§/ 
ÍÒËÒÃ¹Í¡Á×éÍËÅÑ¡ à¾ÃÒÐ “ÍÂÒ¡” áÅÐ 
“à»š¹¡Ô¨ÇÑµÃ” ÁÒ¡¡Ç‹Ò à¾ÃÒÐ “ËÔÇ”

พฤติกรรมและเหตุผลในการบริโภคอาหารวาง/
อาหารนอกมื้อหลักของคนไทยอายุ 6 ปขึ้นไป 

à¤Â¡Ô¹
à»š¹»ÃÐ¨Ó
18.0% ÃÙŒÊÖ¡ËÔÇ

36.3%

ÍÂÒ¡¡Ô¹
45.5%

ËÁÒÂàËµØ: ÃŒÍÂÅÐ¢Í§¤¹ä·ÂÍÒÂØ 6 »‚¢Öé¹ä»

·ÕèÁÒ: ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹Ê¶ÔµÔáË‹§ªÒµÔ 2556, ÊÃØ»ÊÓËÃÑº¼ÙŒºÃÔËÒÃ ¡ÒÃÊÓÃÇ¨¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔâÀ¤ÍÒËÒÃ¢Í§»ÃÐªÒ¡Ã ¾.È. 2556

“สิ่งแรก” ที่คนไทยคำนึงถึงในการเลือกซื้ออาหาร

พฤติกรรม เหตุผล

¡Ô¹
Á×éÍÇ‹Ò§
79.3%

äÁ‹¡Ô¹ÍÒËÒÃÇ‹Ò§
20.7%

Í×è¹æ 0.2%

ÍÑ¹´Ñº �
¤ÇÒÁÊÐÍÒ´

19.4%ÍÑ¹´Ñº �
¤ÇÒÁªÍº
17.7%

ÍÑ¹´Ñº �
¤ÇÒÁÍÂÒ¡¡Ô¹

14.9%

ÍÑ¹´Ñº �
ÃÊªÒµÔ 24.5%

Í×è¹æ 0.2%

ÍÑ¹´Ñº �
¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡
ÃÇ´àÃçÇ 6.1%

ÍÑ¹´Ñº �
¤Ø³¤‹Ò·Ò§

âÀª¹Ò¡ÒÃ 12.8%

ÍÑ¹´Ñº �
ÃÒ¤Ò 4.4%

ทัศนคติและคานิยม ตอภาวะโภชนาการเกินในเด็ก

“à´ç¡ÍŒÇ¹ ¨éÓÁèÓ ¹‹ÒÃÑ¡”

“ÂÔè§ÍŒÇ¹ ÂÔè§ÊÁºÙÃ³� á¢ç§áÃ§” “¡Ô¹àÂÍÐæ ¡Ô¹ãËŒËÁ´¨Ò¹
¨Ðä´ŒâµàÃçÇæ”

“âµ¢Öé¹áÅŒÇ¡ç¼ÍÁàÍ§”

“¶ŒÒ ”ÍÂÒ¡” ¡Ô¹ ¡ç¡Ô¹à¢ŒÒä»à¶ÍÐ”
¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒË¹Öè§ã¹¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡‹¹ ¾ºÇ‹Ò 

ã¹¡ÅØ‹Á¼ÙŒ»¡¤ÃÍ§¢Í§à´ç¡ÍÒÂØ 0-5 »‚ 
·ÕèÁÕÀÒÇÐâÀª¹Ò¡ÒÃà¡Ô¹ 

48.7% àËç¹Ç‹Ò à´ç¡ÍŒÇ¹¤×Í à´ç¡¹‹ÒÃÑ¡ 
53.8% ªÍº¤ÐÂÑé¹¤ÐÂÍãËŒà´ç¡

¡Ô¹ÍÒËÒÃËÁ´¨Ò¹ 
59% ãËŒà´ç¡¡Ô¹ÍÒËÒÃäÁ‹à»š¹àÇÅÒ 

ËÃ×Í¡Ô¹àÁ×èÍÍÂÒ¡ 
56-62% ãËŒà´ç¡¡Ô¹ÍÒËÒÃä¢ÁÑ¹ÊÙ§·Ñé§ËÁ´ 

¢Í§ËÇÒ¹ ÍÒËÒÃ¡Ð·Ô â´Â·Õè 
25.6% àËç¹Ç‹Ò à´ç¡·ÕèÍŒÇ¹ “âµ¢Öé¹¨Ð¼ÍÁàÍ§”

·ÕèÁÒ: ¡ÒÞ¨¹Ò àËÅ×Í§ÍØºÅ, 2552

§Ò¹ÈÖ¡ÉÒã¹¡ÃØ§à·¾Ï 
¾ºà´ç¡·Õèà»š¹ÅÙ¡â·¹ (ÅÙ¡¤¹à´ÕÂÇ) 

áÅÐÅÙ¡¤¹ÊØ´·ŒÍ§à»š¹¡ÅØ‹Á·Õè 
“àÊÕèÂ§ÍŒÇ¹”

·ÕèÁÒ: ¹ÃÔÊÃÒ ¾Öè§â¾¸ÔìÊÀ, 2552

§Ò¹ÈÖ¡ÉÒã¹µ‹Ò§»ÃÐà·È ¾º “à´ç¡·Õè¾‹ÍáÁ‹ÍŒÇ¹” 
ÁÕâÍ¡ÒÊ·Õè¨ÐÍŒÇ¹ÁÒ¡¶Ö§ 80% 

ËÒ¡¾‹ÍËÃ×ÍáÁ‹ÍŒÇ¹¤¹à´ÕÂÇ âÍ¡ÒÊ¨ÐÅ´Å§
àËÅ×Í 40% áÅÐËÒ¡¾‹ÍáÅÐáÁ‹äÁ‹ÍŒÇ¹ 

âÍ¡ÒÊ·Õèà´ç¡¨ÐÍŒÇ¹ÁÕà¾ÕÂ§ 14%

·ÕèÁÒ: ÊØÀÒÇ´Õ ÅÔ¢ÔµÁÒÈ¡ØÅ, 2553
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26 สุขภาพคนไทย 2557

“ในช่วงปี 2555-2556 อย. พบโฆษณาผลติภณัฑ์เสรมิอาหารเกนิกว่าครึ่ง ที่กระท�า
การฝ่าฝืนกฎหมาย”
ไม่ว่าจะด้วยกระแสรักสุขภาพ หรือกระแสจากดารานักร้องนางแบบ หลายคนเริ่มให้ความสำคัญ 
กับรูปร่างมากยิ่งขึ้น จึงเปิดช่องทางทำมาหากินให้นักธุรกิจหัวใส ที่สรรหาวิธีการลดความอ้วนใหม่ๆ 
มานำเสนอให้เห็นอยูเ่ป็นประจำ ตั้งแต่ยาลดความอ้วนหลากหลายขนาน ผลติภัณฑ์อาหารเสรมิในรปูแบบ 
ต่างๆ เช่น กาแฟลดน�า้หนกั หรอืคอร์สรดีไขมนัตามสถาบนัลดน�า้หนกัทีม่ใีห้เหน็ทัว่ไป หากผูบ้รโิภคไม่ใช้
วิจารณญาณในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อวดอ้างสรรพคุณการลดน�้าหนัก อาจทำให้ต้อง
เสียทั้งเงินและสุขภาพได้ในที่สุด 

กลไกตลาด 

เจาะกลุ่ม “คนอ้วน”

สำว  ๆอำย ุ15-29 ปี  

เป็นกลุ่มทีมี่สัดส่วนกำร

ใช้ยำลดน�ำ้หนกัมำกทีส่ดุ

ในปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนให้

เห็นถึงค่ำนิยมทีต่้องกำร

มีหุ่นเพรียวบำง แต่สิ่งที่

น ่ำเป็นห่วงคือ แหล่ง 

ที่หลำยคนได้รับยำลด 

ควำมอ้วน เป็นแหล่งที ่

ไม่น่ำเชื่อถือ เช่น จำกร้ำนค้ำทั่วไป 

กำรขำยตรง จำกเพื่อน ญำติ หรือ

คนรู้จัก ซึ่งยำลดน�้ำหนักเหล่ำนี้อำจ

ไม่ได้รับกำรรับรองจำกส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) 

จึงอำจมีส ่วนผสมของต ัวยำที่ม ี

อนัตรำยต่อสขุภำพ เช่น ไซบทูรำมนี 

ทีเ่พ่ิมควำมเสี่ยงต่อกล้ำมเนื้อหัวใจ
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รอยละของประชากรอายุ 15 ปขึ้นไป ที่ใชยาลดความอวน ใน 30 วันที่ผานมา
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รอยละของประชากรไทยอายุ 15 ปขึ้นไป ที่ไดรับยาลดความอวน
มาจากสถานที่ตางๆ (ตอบไดมากกวา 1 คำตอบ)
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มาจากสถานที่ตางๆ (ตอบไดมากกวา 1 คำตอบ)
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2711 ตัวชี้วัด “โรคอ้วน”

ขำดเลอืดและโรคหลอดเลอืดสมอง ในปี 2555-2556 อย. พบโฆษณำผลติภณัฑ์เสรมิอำหำรเกนิกว่ำครึ่ง ท่ีกระท�ำกำรฝ่ำฝืน

กฎหมำย 

สถำบันลดน�้ำหนักต่ำงแย่งชิงลูกค้ำด้วยกลยุทธ์ท่ีดุเดือดขึ้นทุกวัน ไม่ว่ำจะเป็นโปรโมชั่นลดแลกแจกแถม กำรออก

ทรีตเม้นต์ใหม่ๆ กำรซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีล่ำสุดมำเพื่อดึงดูดลูกค้ำ หรือกำรออกสินค้ำใหม่ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำแฟ 

ลดน�้ำหนัก ที่ก�ำลังเป็นกระแสตลำดในปัจจุบันอีกด้วย ÃŒÍ
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การดำเนินคดี ผลการตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ปงบประมาณ 2555-2556 ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556

ไมพบ

การกระทำ

ที่ฝาฝนกฎหมาย 

44%

พบการกระทำ

ที่ฝาฝนกฎหมาย 

56%

ไมพบ

การกระทำ

ที่ฝาฝนกฎหมาย 

51%

พบการกระทำ

ที่ฝาฝนกฎหมาย 

49%

1
 

จำหนายอาหารที่แสดงฉลากไมถูกตอง 

 มีโทษปรับไมเกิน 30,000 บาท 

2
 จำหนายอาหารปลอมเน�องจากแสดงฉลาก

 เพ�อลวง มีโทษจำคุกตั้งแต 6 เดือน ถึง 10 ป  

 และปรับตั้งแต 5,000–100,000 บาท

3
 หากผลการตรวจวิเคราะห พบยาลดความอวน

 ไซบูทรามีน จะจัดเปนอาหารไมบริสุทธิ์ 

 มีโทษจำคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 

 20,000 บาท

·ÕèÁÒ: ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÒËÒÃáÅÐÂÒ, 2556

ตรำบใดท่ีผูบ้รโิภคยังต้องกำรลดน�้ำหนกัด้วย “วธีิลดั” ธุรกจิเหล่ำนี้กจ็ะยงัคงมช่ีองทำงในกำรท�ำกำรตลำดเพื่อดึงดูด

ลกูค้ำได้ทกุวนั ซึ่งบำงครั้งเป็นกำรโฆษณำอวดอ้ำงสรรพคณุ หรอืกำรใส่ส่วนผสมที่ไม่ปลอดภยัต่อผูบ้รโิภคเพื่อให้เหน็ผลเรว็

ทันใจ เนื่องจำกเล็งเห็นโอกำสท�ำก�ำไรสูง แม้มีควำมเสี่ยงที่จะถูกจับด�ำเนินคดีก็ตำม 

กลยุทธการตลาดของ “สถาบันลดความอวน”

กลยุทธ
การตลาดของ

“สถาบันลดความอวน”

ทรีตเมนต/

นวัตกรรม/

เทคโนโลยีใหมๆ

เพ�อดึงดูดลูกคา 

และสรางความนาเช�อถือ

ของสถาบัน

โฆษณา

• ใชดารา นักแสดง

 เปนพรีเซ็นเตอร

• จัดอีเวนท

โปรโมชั่นราคา

• ลด แลก แจก แถม

• ซื้อ 1 คอรส

 แถม 1 คอรส

• ซื้อคูปองของขวัญ

 ใหทดลองใชบริการฟรี

ขยายกลุมลูกคา

• เจาะกลุมผูชาย

 เปดบริการ

 สำหรับผูชาย

 โดยเฉพาะ

แตกไลนสินคา

• กาแฟ/เคร�องด�ม

 ลดน้ำหนัก

• อาหารเสริม
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28 สุขภาพคนไทย 2557

“หลักในการ ลด ละ เลิก “อ้วน” ที่ส�าคัญ คือ การรักษาสมดุลระหว่างพลังงานเข้า
และพลังงานออกของร่างกาย”
คนไทยมากกว่าร้อยละ 80 เคยอ่านฉลากโภชนาการ แต่เพียง 1 ใน 5 คนเท่านั้นที่คิดว่าเข้าใจ 
เนื้อหาทั้งหมด การให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องโภชนาการของอาหาร 
การกินเป็นสิ่งที่ยังต้องส่งเสริม

รู้ไว้…ไม่อ้วน

ปฏิบัติกำร 3อ. + 2ส. 

เป็นแนวคิดพิชิตอ้วนที่ว่ำด้วย 

กำรมีพฤติกรรมกำรบริโภค

อ ำ ห ำ ร แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ดื่ ม ที ่

เหมำะสมตำมหลักโภชนำกำร 

กำรออกก�ำลงักำยอย่ำงเป็นนจิ 

สม� ่ำเสมอ และกำรควบคุม 
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ÍŒÍÂáÅÐ¹éÓµÒÅ »‚ 2550, ¹éÓÁÑ¹¨Ò¡¡ÒÃÊÓÃÇ¨ÀÒÇÐÍÒËÒÃáÅÐâÀª¹Ò¡ÒÃ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â»‚ 2546, 
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»ÃÐªÒª¹ä·Ââ´Â¡ÒÃµÃÇ¨Ã‹Ò§¡ÒÂ¤ÃÑé§·Õè 4 ¾.È. 2551-2552
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ปริมาณบริโภค น้ำตาล ไขมัน เกลือ และผักและผลไม
ของคนไทย เฉลี่ยเทียบกับปริมาณการบริโภคที่แนะนำตอวัน
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»ÃÔÁÒ³ºÃÔâÀ¤·Õèá¹Ð¹Ó

แนวคิด ปฏิบัติการ 3อ. และ 2ส.
กินถูกสวน “ลดอวน” 

ตามแบบจำลองจานอาหาร ใน จาน 9 นิ้ว

อ.อารมณ
“3 Ê à¾×èÍ¤Çº¤ØÁÍÒÃÁ³�”
Ê.Ê¡Ñ´  ÊÔè§¡ÃÐµØŒ¹ãËŒÃÙŒÊÖ¡ÍÂÒ¡ ÃÙŒÊÖ¡ËÔÇ
Ê.ÊÐ¡´  ã¨µ¹àÍ§ µÑé§ÊµÔäÁ‹ãËŒ¡Ô¹
Ê.ÊÐ¡Ô´  ¤¹ÃÍº¢ŒÒ§ãËŒª‹ÇÂ¡Ñ¹àµ×Í¹
 àÃ×èÍ§¡ÒÃ¡Ô¹ ªÇ¹¡Ñ¹
 ÍÍ¡¡ÓÅÑ§¡ÒÂ ãËŒ¡ÓÅÑ§ã¨

อ.ออกกำลังกายอ.ออกกำลังกาย

อ.อาหาร

• ÍÍ¡¡ÓÅÑ§¡ÒÂµ‹Íà¹×èÍ§ 30 ¹Ò·Õ 
ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 5 ÇÑ¹/ÊÑ»´ÒË�

• à¾ÔèÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Ò§¡ÒÂã¹áµ‹ÅÐÇÑ¹ 
àª‹¹ à´Ô¹¢Öé¹ºÑ¹ä´ à´Ô¹àÃçÇ 
·Ó§Ò¹ºŒÒ¹ ËÃ×Íá¡Ç‹§á¢¹ 
“¢ÂÑºà·‹Ò¡ÑºÍÍ¡¡ÓÅÑ§¡ÒÂ”

• ãÂÍÒËÒÃ à¡Å×ÍáÃ‹ ÇÔµÒÁÔ¹ 2 Ê‹Ç¹: 
¼Ñ¡µ‹Ò§æ

• ¤ÒÃ�âºäÎà´Ãµ 1 Ê‹Ç¹ : 
ÍÒËÒÃ»ÃÐàÀ·¢ŒÒÇ, á»‡§

• â»ÃµÕ¹ 1 Ê‹Ç¹: à¹×éÍÊÑµÇ� ä¢ÁÑ¹µèÓ 
¶ÑèÇ ÍÒ¨à¾ÔèÁ ¼ÅäÁŒËÇÒ¹¹ŒÍÂ 
1 ¨Ò¹àÅç¡ ËÃ×Í¹Á (»ÃÐàÀ·
¾Ã‹Í§ÁÑ¹à¹Â ¹éÓµÒÅ¹ŒÍÂ)

·ÕèÁÒ: ÃÇºÃÇÁ¨Ò¡àÍ¡ÊÒÃà¼Âá¾Ã‹ à¤Ã×Í¢‹ÒÂ¤¹ä·ÂäÃŒ¾Ø§

ส.สูบบุหรี่ส.สุรา +
เครื่องดื่มแอลกอฮอล

ลด ละ เลิก 2ส.

3อ.
ดูแลอำรมณ์ควำมรู้สึกของตนเอง ควบคู่ไปกบั กำรละเว้น 

พฤติกรรมทีท่ �ำลำยสุขภำพจำกกำรดื่มสุรำ เครื ่องดืม่

แอลกอฮอล ์และกำรสูบบุหรี ่ สิ ่งเหล ่ำนี ้ เป ็นเรื ่อง 

ของกำรสร้ำงเสริมและปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมทีต่ ้อง 

เริ่ มจำกตัวบุคคล จำกกำรมีควำมรู ้  และทัศนคต ิ

ท ีเ่หมำะสมในเรื ่องต ่ำงๆ ท ีเ่กี ่ยวข ้อง โดยเฉพำะ 

เรื่องโภชนำกำรของอำหำรกำรกินในแต่ละวัน
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2911 ตัวชี้วัด “โรคอ้วน”

49.8

ËÁÒÂàËµØ: ¨Ó¹Ç¹µÑÇÍÂ‹Ò§ 1,330 ¤¹ ã¹ 4 ÀÙÁÔÀÒ¤¢Í§»ÃÐà·Èä·Â (äÁ‹ÃÇÁ¡ÃØ§à·¾Ï)

·ÕèÁÒ: »ÃÐä¾ÈÃÕ ÈÔÃÔ¨Ñ¡ÃÇÒÅ »ÃÐÀÒÈÃÕ ÀÙÇàÊ¶ÕÂÃ ÍªÔÃÞÒ ¤Ó¨Ñ¹·Ã�ÈØÀÊÔ¹. ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·ÑÈ¹¤µÔ ¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨¢Í§¼ÙŒºÃÔâÀ¤ à¡ÕèÂÇ¡Ñº¢ŒÍÁÙÅâÀª¹Ò¡ÒÃº¹©ÅÒ¡ÍÒËÒÃ
áÅÐ¡ÒÃ¹Óä»ãªŒ. ÃÒÂ§Ò¹©ºÑºÊÁºÙÃ³� â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§»ÃÐ¡ÒÈÏ Ç‹Ò´ŒÇÂàÃ×èÍ§ ©ÅÒ¡âÀª¹Ò¡ÒÃ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÒËÒÃáÅÐÂÒ, ÁÕ¹Ò¤Á 2551.

กอนซื้อ ดูซักนิด “ฉลากโภชนาการ” 
ก. รูปแบบ Guideline Daily Amounts (GDA)

ข. รูปแบบมาตรฐาน (แบบเต็ม)

»˜¨¨ØºÑ¹ ÊÑÞÅÑ¡É³� GDA ºÑ§¤ÑºãªŒã¹ÍÒËÒÃÊÓàÃç¨ÃÙ» 5 ª¹Ô´ 

1) ÁÑ¹½ÃÑè§·Í´ ËÃ×ÍÍº¡ÃÍº
2) ¢ŒÒÇâ¾´¤ÑèÇ·Í´ ËÃ×ÍÍºà¹Â
3) ¢ŒÒÇà¡ÃÕÂº ËÃ×ÍÍÒËÒÃ¢ºà¤ÕéÂÇª¹Ô´Íº¾Í§
4) ¢¹Á»˜§¡ÃÍº á¤Ã¡à¡ÍÃ�� ºÔÊ¡Ôµ
5) àÇà¿ÍÃ�ÊÍ´äÊŒ

»˜¨¨ØºÑ¹ ÊÑÞÅÑ¡É³� GDA ºÑ§¤ÑºãªŒã¹ÍÒËÒÃÊÓàÃç¨ÃÙ» 5 ª¹Ô´ 

1) ÁÑ¹½ÃÑè§·Í´ ËÃ×ÍÍº¡ÃÍº
2) ¢ŒÒÇâ¾´¤ÑèÇ·Í´ ËÃ×ÍÍºà¹Â
3) ¢ŒÒÇà¡ÃÕÂº ËÃ×ÍÍÒËÒÃ¢ºà¤ÕéÂÇª¹Ô´Íº¾Í§
4) ¢¹Á»˜§¡ÃÍº á¤Ã¡à¡ÍÃ�� ºÔÊ¡Ôµ
5) àÇà¿ÍÃ�ÊÍ´äÊŒ

Ë¹Öè§Ë¹‹ÇÂºÃÔâÀ¤ : ........................ (....................)
¨Ó¹Ç¹Ë¹‹ÇÂºÃÔâÀ¤µ‹Í .......................................
¤Ø³¤‹Ò·Ò§âÀª¹Ò¡ÒÃµ‹ÍË¹Öè§Ë¹‹ÇÂºÃÔâÀ¤
¾ÅÑ§§Ò¹·Ñé§ËÁ´ ............. ¡ÔâÅá¤ÅÅÍÃÕè (¾ÅÑ§§Ò¹¨Ò¡ä¢ÁÑ¹ ........... ¡ÔâÅá¤ÅÅÍÃÕè)
   ÃŒÍÂÅÐ¢Í§»ÃÔÁÒ³·Õèá¹Ð¹Óµ‹ÍÇÑ¹*

ä¢ÁÑ¹·Ñé§ËÁ´ ..... ¡. .....%
 ä¢ÁÑ¹ÍÔèÁµÑÇ ..... ¡. .....% 
â¤àÅÊàµÍÃÍÅ ..... Á¡. .....%
â»ÃµÕ¹  ..... ¡. .....%
¤ÒÃ�âºäÎà´Ãµ ..... ¡. .....%
 äÂÍÒËÒÃ ..... ¡. .....%
 ¹éÓµÒÅ ..... ¡. .....%
â«à´ÕÂÁ ..... Á¡. .....%
                         ÃŒÍÂÅÐ¢Í§»ÃÔÁÒ³·Õèá¹Ð¹Óµ‹ÍÇÑ¹*

ÇÔµÒÁÔ¹àÍ .....% ÇÔµÒÁÔ¹ºÕ 1 .....%
ÇÔµÒÁÔ¹ºÕ 2 .....% á¤Åà«ÕÂÁ .....%
àËÅç¡  .....% 
*ÃŒÍÂÅÐ¢Í§»ÃÔÁÒ³ÊÒÃ·Õèá¹Ð¹ÓãËŒºÃÔâÀ¤µ‹ÍÇÑ¹ÊÓËÃÑº¤¹ä·ÂÍÒÂØµÑé§áµ‹ 6 »‚¢Öé¹ä» 
(Thai RDI) â´Â¤Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹ÇÑ¹ÅÐ 2,000 ¡ÔâÅá¤ÅÅÍÃÕè
¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹¢Í§áµ‹ÅÐºØ¤¤Åáµ¡µ‹Ò§¡Ñ¹ ¼ÙŒ·ÕèµŒÍ§¡ÒÃ¾ÅÑ§§Ò¹ÇÑ¹ÅÐ 
2,000 ¡ÔâÅá¤ÅÍÃÕè ¤ÇÃä´ŒÃÑºÊÒÃÍÒËÒÃµ‹Ò§æ ´Ñ§¹Õé
ä¢ÁÑ¹·Ñé§ËÁ´ ¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 65 ¡.
 ä¢ÁÑ¹ÍÔèÁµÑÇ ¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 20 ¡. 
â¤àÅÊàµÍÃÍÅ ¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 300 Á¡.
¤ÒÃ�âºäÎà´Ãµ·Ñé§ËÁ´  300 ¡.
 äÂÍÒËÒÃ  25 ¡.
â«à´ÕÂÁ ¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 2,400 ¡..
¾ÅÑ§§Ò¹ (¡ÔâÅá¤ÅÍÃÕè) µ‹Í¡ÃÑÁ ä¢ÁÑ¹ -9 : â»ÃµÕ¹ -4 : ¤ÒÃ�âºäÎà´Ãµ -4

»ÃÔÁÒ³¾ÅÑ§§Ò¹¨Ò¡ ¹éÓµÒÅ ä¢ÁÑ¹ â«à´ÕÂÁ ã¹ÍÒËÒÃ¹Õé
¤Ø³¤‹Ò·Ò§âÀª¹Ò¡ÒÃµ‹Í 1 Ë¹‹ÇÂºÃÃ¨ØÀÑ³±� (àª‹¹ «Í§, ¶Ø§, ¡Å‹Í§)

¤ÇÃáº‹§¡Ô¹…………….¤ÃÑé§

»ÃÔÁÒ³ ¹éÓµÒÅ ä¢ÁÑ¹ â«à´ÕÂÁ 
(ËÇÒ¹ ÁÑ¹ à¤çÁ) ·Õèä´Œ¨Ò¡ÍÒËÒÃ¹Õé à·ÕÂºà»š¹
ÃŒÍÂÅÐ¢Í§»ÃÔÁÒ³ÊÙ§ÊØ´·ÕèºÃÔâÀ¤ä´Œµ‹ÍÇÑ¹

»ÃÔÁÒ³¾ÅÑ§§Ò¹
¨Ò¡ ¹éÓµÒÅ ä¢ÁÑ¹ 
â«à´ÕÂÁ ã¹ÍÒËÒÃ¹Õé

พลังงาน น้ำตาล ไขมัน โซเดียม

∗  %

∗¤Ô´à»š¹ÃŒÍÂÅÐ
¢Í§»ÃÔÁÒ³
ÊÙ§ÊØ´·ÕèºÃÔâÀ¤
ä´Œµ‹ÍÇÑ¹∗  % ∗  % ∗  %

¡ÔâÅá¤ÅÅÍÃÕè ¡ÃÑÁ ¡ÃÑÁ ÁÔÅÅÔ¡ÃÑÁ

¢ŒÍÁÙÅâÀª¹Ò¡ÒÃ

�
�

�

�

� »ÃÔÁÒ³·Õè¡Ô¹µ‹Í¤ÃÑé§

� ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§·Õè¡Ô¹ä Œ́
µ‹Í 1 ºÃÃ Ø̈ÀÑ³±� 
(à»š¹«Í§ ¡Å‹Í§ ¡ÃÐ»‰Í§)

� »ÃÔÁÒ³ÊÒÃÍÒËÒÃ·Õè¨Ð
ä´ŒÃÑºµ‹Í¤ÃÑé§ (áÅÐ % 
¢Í§»ÃÔÁÒ³¹éÓÁÑ¹µ‹ÍÇÑ¹)

� ¢ŒÍÁÙÅ»ÃÔÁÒ³ÊÒÃÍÒËÒÃ
·Õè¤¹ä·Â¤ÇÃä´ŒÃÑºµ‹ÍÇÑ¹

ฉลากโภชนาการ กับ “คนไทย”
(ข) รอยละของผูที่มีความรู ความเขาใจ “ถูกตอง” 

ในการอานฉลากโภชนาการ
(ก) รอยละของผูที่เคยอานกอนเลือกซื้อผลิตภัณฑ

ÃŒÍÂÅÐ 85.7 à¤ÂÍ‹Ò¹©ÅÒ¡âÀª¹Ò¡ÒÃ¡‹Í¹àÅ×Í¡«×éÍ¼ÅÔµÀÑ³±�
ã¹¨Ó¹Ç¹¹Õé
- 3 ã¹ 4 ¤Ô´Ç‹Ò “à¢ŒÒã¨ºÒ§Ê‹Ç¹”
- à¾ÕÂ§ÃŒÍÂÅÐ 20 ¤Ô´Ç‹Ò “à¢ŒÒã¨·Ñé§ËÁ´”

(ก) รอยละของผูที่เคยอานกอนเลือกซื้อผลิตภัณฑ

ÃŒÍÂÅÐ 85.7 à¤ÂÍ‹Ò¹©ÅÒ¡âÀª¹Ò¡ÒÃ¡‹Í¹àÅ×Í¡«×éÍ¼ÅÔµÀÑ³±�
ã¹¨Ó¹Ç¹¹Õé
- 3 ã¹ 4 ¤Ô´Ç‹Ò “à¢ŒÒã¨ºÒ§Ê‹Ç¹”
- à¾ÕÂ§ÃŒÍÂÅÐ 20 ¤Ô´Ç‹Ò “à¢ŒÒã¨·Ñé§ËÁ´”

¤ÇÒÁÃÙŒ·Ò§
âÀª¹Ò¡ÒÃ

ÊÒÃÍÒËÒÃ
·Õèä´ŒÃÑº

Ë¹‹ÇÂºÃÔâÀ¤ ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¢Í§
©ÅÒ¡âÀª¹Ò¡ÒÃ

49.8 48.5
61.1

66.9

¡ÓÅÑ§¢ÂÒÂä»áÊ´§ã¹ ª�Í¤â¡áÅµ ¢¹ÁÍº ÍÒËÒÃÊÓàÃç¨ÃÙ» 
ÍÒËÒÃÁ×éÍËÅÑ¡áª‹á¢ç§ áÅÐÍÒËÒÃ¢ºà¤ÕéÂÇÍ×è¹æ 

»˜¨¨ØºÑ¹ÂÑ§¤§à»š¹¡ÒÃáÊ´§©ÅÒ¡ GDA â´ÂÊÁÑ¤Ãã¨

ข้อมูลรำยงำนและกำรส�ำรวจที่ผ่ำนมำ แสดงให้เห็นว่ำ คนไทยยังคงบริโภคน�้ำตำล ไขมันและโซเดียม (อำหำรหวำน 

มนั เคม็) มำกกว่ำปรมิำณท่ีแนะน�ำต่อวนัถงึ 2-3 เท่ำ ขณะท่ี บรโิภคผกัและผลไม้ค่อนข้ำงน้อยหรอืเพยีง 3 ใน 5 ของปรมิำณ

ที่แนะน�ำ ปัญหำพฤติกรรมกำรบริโภคขำดๆ เกินๆ นี้ ส่วนหนึ่งมีสำเหตุมำจำกควำม “ไม่รู้” และกำร “ไม่ตระหนัก” ถึง 

หลักโภชนำกำรเกี่ยวกับปริมำณสำรอำหำรและพลังงำนที่คนเรำจะได้รับจำกกำรอำหำรและเครื่องดื่มแต่ละประเภท 

จำกกำรสอบถำมเกีย่วกบัพฤตกิรรมในกำรเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์อำหำรและเครือ่งดืม่ของคนไทย แม้ส่วนใหญ่จะบอกว่ำ

เคยอ่ำนฉลำกโภชนำกำร แต่สัดส่วนของผู้ทีค่ิดว่ำตนเองเข้ำใจเนื้อหำทัง้หมด และมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจทีถู่กต้องจริงๆ  

เกี่ยวกับควำมส�ำคัญของฉลำกโภชนำกำร หน่วยบริโภค สำรอำหำรท่ีได้รับ และ ควำมรู้ด้ำนโภชนำกำรยังถือว่ำต�่ำ  

กำรออกแบบสื่อในกำรให้ควำมรู้และข้อมูลโภชนำกำรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ รวมถึงรูปแบบของฉลำกโภชนำกำรทีมี่ลักษณะ

ดึงดูดและเข้ำใจง่ำยโดยคนทั่วไป เป็นเรื่องที่ควรพิจำรณำ
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30 สุขภาพคนไทย 2557

หนึง่ในเป้าหมายสุขภาพคนไทยและคนทัว่โลก คือ จากนีจ้นถึงปี 2568 โรคอ้วน 
ต้อง “ไม่เพิ่มขึ้น” 
“โรคอ้วน” เป็นปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุสำคัญหนึ่งของการตายและการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
ที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องทัว่โลก การจดัการปัญหานี้เป็นวาระทางสขุภาพและความท้าทายที่นานาประเทศ 
รวมทั้ง ประเทศไทยต้องเร่งจัดการ

แผนและมาตรการ

ขจัด “อ้วน”

ผลตอบแทนทางสังคม แผนงานรณรงคเพื่อเด็กไทยไมกินหวาน 
และโครงการภาคีรวมใจคนไทยไรพุง (ระหวางป 2551-2555)

งบประมาณ
ลงทุนทั้งหมด 
130.9 ลานบาท

ผลตอบแทนทางสังคม 
(มูลคาปจจุบันสุทธิ) 
รวม 1,765.1 ลานบาท

ผลตอบแทนทางสังคม 
(มูลคาปจจุบันสุทธิ) 
รวม 1,765.1 ลานบาท

งบประมาณลงทุน 1 บาท 
ใหผลตอบแทนทางสังคม 

13.49 บาท*

งบประมาณ
ลงทุนทั้งหมด 
130.9 ลานบาท

งบประมาณลงทุน 1 บาท 
ใหผลตอบแทนทางสังคม 

13.49 บาท*

หมายเหตุ: *ใช้อัตราคิดลด (discount rate) 3% ต่อปี
ที่มา: วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, 2555 ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม

กำรคงควำมชุก หรือ ร้อยละของประชำกรใน

ประเทศทีม่ภีำวะน�้ำหนกัเกนิและอ้วนไม่ให้เพิ่มข้ึน (หรอื

หำกท�ำได้ ควรลดลง) เป็น 1 ใน 9 เป้ำหมำยสุขภำพ

ในปี 2568 ตำมข้อเสนอแนะขององค์กำรอนำมัยโลก 

เพื ่อกำรป้องกันและลดภำระโรคจำกกำรป่วยและ 

ตำยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั่วโลก 

ในประเทศไทย ควำมพยำยำมในกำรจัดกำร

ปัญหำโรคอ้วนมคีวำมชัดเจน นบัตัง้แต่ได้รบับรรจแุละ

เห็นชอบเป็นมติหนึ่งในกำรประชุมสมัชชำสุขภำพ 

คร้ังที ่2 ปี 2552 แผนปฏบิตักิำรเพือ่กำรจดักำรปัญหำ

ภำวะน�้ำหนักเกินและโรคอ้วน ฉบับแรก (พ.ศ. 2554-

2558) ได้ถูกยกร่ำงขึ้นพร้อมข้อเสนอเชิงมำตรกำร 

ในหลำยแนวทำงภำยใต ้ 4 วัตถุประสงค ์หลัก  

คือ กำรปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมของคนไทยทุกช่วงวัย 

ในกำรบริโภคและกำรมีกิจกรรมทำงกำยท ีเ่พียงพอ  

กำรปรับปรุงระบบกำรจัดบริกำรดูแลรักษำโรคอ้วน และ 

กำรพัฒนำศกัยภำพเชงิระบบเพือ่กำรจดักำรปัญหำโรคอ้วน

ในระดับประเทศ 

กำรใช้มำตรกำรทำงภำษีและรำคำ รวมถงึ มำตรกำร

กำรจัดกำรทำงกำรตลำดอื่นๆ ทีเ่ข้มข้นขึ้น ในกลุ่มสินค้ำ

ประเภทอำหำรและเครื่องดื่ม โดยเฉพำะที่มุ่งเป้ำไปยังกลุ่ม

เด็กและนักเรียน เป็นหนึ่งในมำตรกำรส�ำคัญทีจ่�ำเป็นต้อง 

มีกำรศึกษำถึงแนวทำงกำรด�ำเนินกำรที่เหมำะสม 

จำกกำรศกึษำท่ีผ่ำนมำท้ังในประเทศและต่ำงประเทศ 

กำรลงทุนเพื ่อกำรสร้ำงเสริมสุขภำพทีด่ีของประชำชน  

ซึ่งรวมถึงกำรแก้ปัญหำโรคอ้วนนั้น เป็นกำรลงทุนทีคุ่้มค่ำ

เมื่อเทียบกับเม็ดเงินงบประมำณที่ใช้จ่ำย อย่ำงไรก็ตำม  

ผูก้�ำหนดนโยบำยควรเลอืกด�ำเนินกำรมำตรกำรท่ีมคีวำมคุม้

ค่ำสูง มีควำมเป็นไปได้มำกที่สุด และทีส่�ำคัญ คือ ตัง้อยู ่

บนข้อเท็จจรงิและหลกัฐำนเชิงประจกัษ์ ซึ่งส�ำหรบัประเทศไทย 

กำรมีฐำนข้อมูลด้ำนพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรและ

โภชนำกำรของคนไทยทีเ่ป็นมำตรฐำนยงัคงเป็นควำมท้ำทำย

ที่ส�ำคัญ
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3111 ตัวชี้วัด “โรคอ้วน”

เป้าหมายในการป้องกันและลดภาระโรคจากการป่วยและการตายด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังตามความสมัครใจ ปี 2553-2568  
ขององค์การอนามัยโลก และเป้าหมายของประเทศไทย 

เป้าหมาย
9 ตัวชี้วัดตามความสมัครใจ 
ขององค์การอนามัยโลก*

ตัวชี้วัดของประเทศไทย**

กลุ่ม 1  
การตายและป่วย 

1. อัตราตายด ้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด  
โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และโรคปอดอุดกัน้
เรื้อรัง ลดลงร้อยละ 25

ลดลงร้อยละ 25 (*ในกลุ่มประชากรอายุ 30-70 ปี)

กลุ่มที่ 2  
ปัจจัยเสี่ยงต่อ 
การเกิดโรค 
ไม่ติดต่อเรื้อรัง 

2. ภาวะเบาหวาน และภาวะน�้าหนักเกิน/อ้วน  
ไม่เพิ่มขึ้น 

ไม่เพิ่มขึ้น

3. ภาวะความดันโลหิตสูง ลดลงร้อยละ 25 ลดลงร้อยละ 25

4. การบริโภคยาสูบ ลดลงร้อยละ 30 การบริโภคยาสูบของประชากร (อายุ 15 ปีขึ้นไป)  
ลดลงร้อยละ 30

5. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นอนัตราย 
ต่อสุขภาพ ลดลงร้อยละ 10

ปริมาณการบริโภคแอลกอฮอล์ต่อหัว ลดลงร้อยละ 10

6. การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ ลดลง 
ร้อยละ 10

การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ ลดลงร้อยละ 10

7. การบริโภคเกลือ ลดลงร้อยละ 30 ค่าเฉลี่ยปริมาณการบริโภคเกลือ/โซเดียม ลดลงร้อยละ 30

กลุ่มที่ 3 ระบบ
บริการสุขภาพ
และนโยบาย 
ที่ตอบสนองต่อ
การลดโรค 
ไม่ติดต่อเรื้อรัง 

8. ประชาชนกลุ่มเสีย่ง โรคหัวใจและหลอดเลือด  
ได้รับการรกัษาด้วยยาควบคูก่บัการให้ค�าปรกึษา
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร้อยละ 50

ประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปที่มีความเสี่ยง ได้รับค�าปรึกษาเละยา
เพือ่ป้องกนัโรคหวัใจและโรคหลอดเลอืดสมอง (รวมถึงยาควบคมุ
ระดับน�้าตาลในเลือด) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50

9. ผูป่้วยโรคไม่ตดิต่อเรื้อรงัเข้าถงึการได้รบัยาและ
เทคโนโลยีที่จ�าเป็นอย่างเหมาะสม ร้อยละ 80

สถานบริการรัฐและเอกชนมียาที่จ�าเป็นและเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน
ส�าหรับรักษา/บริการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อที่ส�าคัญ ร้อยละ 80

*องค์การอนามัยโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เพิ่มตัวชี้วัดเป้าหมายที่ 10 ส�าหรับประเทศในภูมิภาค คือ “สัดส่วนของครัวเรือนที่ใช้พลังงานในการหุงต้มจากเชื้อเพลิงแข็ง (เช่น ฟืนไม้ ถ่าน ฟางข้าว เป็นต้น) ลดลงร้อยละ 50” 
** จากเอกสารประกอบการประชุมสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 6 (ร่างมติ 6 ผนวก 1)

มาตรการที่มีความคุ้มค่าสูง (Best Buys) และคุ้มค่า (Good Buys) ในการจัดการปัญหาการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ  
และการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ

ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ Best Buys Good Buys

การบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อ
สขุภาพ (Unhealthy diet)

- ลดการบริโภค “เกลือ”
- ทดแทนการบริโภค “ไขมันทรานส์” 
ด้วย “ไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน”

- รณรงค์สร้าง “จติส�านกึสาธารณะและ
ความตระหนัก” ในเรื่องอาหาร (ที่ดี
ต่อสุขภาพ)

- ควบคมุทางการตลาดในสนิค้าอาหารและเครื่องดื่มส�าหรบัเดก็
- ทดแทนการบริโภค “ไขมันอิ่มตัว” ด้วย “ไขมันไม่อิ่มตัว”
- จดัการในด้านภาษ/ีการสนบัสนนุเกีย่วกบัราคาในสนิค้าอาหาร
- บริการให้ค�าปรึกษาในระบบบริการปฐมภูมิ
- ให้สุขศึกษาในสถานที่ท�างาน
- ส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่ดีต่อสุขภาพในโรงเรียน

การมีกิจกรรมทางกาย 
ที่ไม่เพียงพอ  
(Physical inactivity)

- รณรงคส่์งเสรมิการมกีจิกรรมทางกาย 
ผ่านสื่อสารมวลชน

- รณรงค์ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย ผ่านชุมชน
- ส่งเสรมิระบบคมนาคม การเดนิทางที่ช่วยให้มกีจิกรรมทางกาย
- บริการให้ค�าปรึกษาในระบบบริการปฐมภูมิ
- รณรงค์ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย ในที่ท�างาน
- รณรงค์ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในโรงเรียน

หมายเหตุ: 1. เพื่อป้องกันและลดภาระโรคจากการป่วยและการตายด้วยโรคไม่ติดต่อ องค์การอนามัยโลกระบุปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพที่ส�าคัญไว้ 4 ปัจจัย ได้แก่ การบริโภคยาสูบ การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
การบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ และการมีกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ: 2. ความคุ้มค่าของมาตรการนั้นประเมินใน 4 ด้าน ได้แก่ ผลกระทบทางสุขภาพ ต้นทุน-ประสิทธิผล ต้นทุนในการด�าเนินการ และ ความเป็นไป
ได้ในการขยายระดับการด�าเนินการ (scale-up) โดยเฉพาะภายใต้เงื่อนไขสถานการณ์ที่มีข้อจ�ากัดด้านทรัพยากร

ที่มา: World Health Organization, 2011.
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32 สุขภาพคนไทย 2557

การผลักดันมาตรการภายใต้ “แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการปัญหาภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วน พ.ศ. 2554-2558” ของประเทศไทย

4 วัตถุประสงค์หลัก ตัวอย่าง มาตรการที่จะผลักดัน

1. ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภค 
ที่เหมาะสมอย่างต่อเนือ่งและ
สม�่าเสมอ

ส่งเสริมการเลีย้งลูกด้วยนมแม่, ผลักดันกลไกควบคุมการตลาดอาหารส�าหรับทารกและเด็กเล็ก,  
ส่งเสริมการผลิตการตลาดและการบริโภคอาหาร เครื่องดื่มและขนมชูสุขภาพ, ก�าหนดเกณฑ ์
นยิามและจดักลุม่อาหารไขมนั น�า้ตาล โซเดยีมสงู, ก�าหนดระเบียบข้อบังคับควบคมุการขายอาหาร
ในสถานศึกษา

2. ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย 
ที่เพียงพอเหมาะสม ต่อเน่ือง
สม�่าเสมอ

สร้างสิง่แวดล้อมให้เอือ้ต่อการมกีจิกรรมทางกาย (ในเรือ่งผงัเมอืง รวมการขนส่งมวลชน และพืน้ที่
นันทนาการและบริการสาธารณะ), พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่สนับสนุนการมีกิจกรรมทางกาย 
ของนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา, พัฒนาองค์กร/ชุมชน/พื้นที่ต้นแบบ, ส่งเสริม
การมีกิจกรรมทางกายให้เป็นนโยบายของระดับองค์กร และชุมชน

3. พัฒนาและสนับสนุนความเข้ม
แขง็ของระบบการจดับรกิารดแูล
รักษาภาวะน�า้หนักเกินและโรค
อ้วน รวมถงึผลกระทบทางสขุภาพ

พัฒนาเครื่องมือและแนวทางการคัดกรองภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วน, พัฒนาแนวทางการให ้
ค�าปรึกษา, พัฒนาคลินิกไร้พุง (DPAC), การเฝ้าระวังดูแลสุขภาพเชิงรุก, พัฒนาระบบข้อมูล 
ภาวะน�้าหนักเกิน โรคอ้วนท่ีใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพสูง, พัฒนากลไกการคลังสาธารณสุข 
ที่สนับสนุนการจัดการปัญหาโรคอ้วน

4. พัฒนาศักยภาพของระบบการ
จัดการปัญหาภาวะน�า้หนกัเกิน
และโรคอ้วนในประเทศไทย

บูรณาการงานของแต่ละภาคส่วน/หน่วยงานและในทุกระดับ, สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
และทุกระดับ, พัฒนากลไกการจัดการความรู้, สร้างเวทีสาธารณะระดับประเทศเพื่อแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ รายงาน ติดตามและประเมินผลสถานการณ์

ที่มา: ส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 2556 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดท�าแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาภาวะน�้าหนักเกินและโรคอ้วน

มาตรการทางภาษีและราคาของอาหารและเครื่องดื่ม

รูปแบบ ประเภทสินค้า ความท้าทายในบริบทของไทย

1. การเก็บภาษีอาหารและเครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว (ลูกอม ขนมกรอบ หมากฝรั่ง 
ไอศกรีม) เครื่องดื่ม (น�้าอัดลม และเครื่อง
ดื่มไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆ) และน�้าหวาน ซึ่ง
เป็นส่วนประกอบของเครื่องดื่ม

§	ประเภทสินค้าที่ควรจัดเก็บภาษี/อุดหนุน
§	อัตราภาษีที่จัดเก็บ/อุดหนุน
§	การประเมินผลกระทบที่จะเกิดจาก 
การเก็บภาษี/อุดหนุน
§	แนวทางการบังคับใช้และด�าเนินการ
§	มาตรการทางเลอืกอื่นๆ ที่ควรด�าเนนิการ
ควบคู่

2. การอดุหนุนราคาในสนิค้าเกษตร (เช่น ผัก 
ผลไม้)

ส่วนใหญ่เป็นสนิค้าอาหารหลกัของประชากร 
เช่น ข้าว แป้งข้าวโพด ข้าวสาลี

3. ทั้ง 2 รูปแบบควบคู่กัน

ที่มา: ทักษพล ธรรมรังสี, ส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการจัดเวทีสาธารณะรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การผลักดันมาตรการทางภาษีในอาหาร”

ข้อเสนอ แนวทางการสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารและโภชนาการที่เป็นมาตรฐาน

การแบ่งกลุ่มประชากร วิธีเก็บข้อมูล ตัวชี้วัดที่ส�าคัญ

1. เด็กแรกเกิดและทารก (ถึง  
1 ขวบ)

2. เด็ก โดยแบ่งเป็น ก่อนวัย
เรียน (1-5 ปี) และวยัเรยีน 
(6-14 ปี)

3. คนวัยท�างาน (15-59 ปี)
4. ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)
5. หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร

การสัมภาษณ์ 
โดยใช้แบบสอบถาม  
เน้นการเก็บข้อมูล 
“ความถี่” ในการ

บริโภคและ “ปริมาณ”  
อาหารที่บริโภค 

แบ่งเป็น 4 หมวด
1. ข้อมูลด้านพฤติกรรม เช่น การดื่มนมแม่เพียงอย่างเดียว ความถี่ในการ
บริโภคอาหาร 

2. ข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการ เช่น ปริมาณการบริโภคอาหาร
3. ข้อมูลด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภค เช่น ราคาของอาหาร จ�านวน
แหล่งอาหาร (ตลาด ร้านสะดวกซื้อที่ใกล้แหล่งที่อยู่)

4. ภาวะโภชนาการ เช่น น�้าหนกัตามเกณฑ์ส่วนสูง ระดับ lipid profile 
เป็นต้น

ที่มา: แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (FHP), 2556
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ในปี 2556 บรบิทการเมอืงไทยได้เดนิทางมาถงึจดุเปลีย่น
ครั้งส�าคัญอีกครัง้หนึง่ เมือ่มวลชนนับล้านได้ออกมาชุมนุม
เพื่อ “ต่อต้าน พ.ร.บ. นิรโทษกรรม” จนส�าเร ็จ จากนั้น 
“มวลมหาประชาชน” หรือ กปปส. ได้ยกระดับข้อเรียกร้อง 
เพื่อ ”ขับไล่รัฐบาล” เนื่องจากเห็นว่ารัฐบาลขาดความชอบธรรม 
เพ่ือเปิดทางให้เกดิ “การปฏริปูประเทศไทย” การชมุนมุของ กปปส. 
ติดต่อกันนานหลายเดือน สร้างกระแสสนับสนุนให้เกิดการปฏิรูป
ระบบการเมืองของประเทศ 

การชุมนุมของ กปปส. ได้น�าไปสูก่ารยบุสภา และการเลือกตั้ง
ท่ัวไปครั้งใหม่ที่ประสบปัญหาการคดัค้านจนไม่สามารถเลอืกตั้งได้
ในหลายจังหวัด ความขัดแย้งในสังคม ระหว่างรัฐบาลซึ่งได้รับ 
การสนับสนุนจาก นปช. และ กปปส. ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก
ประชาชนจ�านวนมากในหลายจงัหวดัทั่วประเทศ น�าไปสูก่ารใช้อาวธุ
ปืนและระเบิดลอบท�าร้ายกลุ่มผู้ชุมนุมของ กปปส. อย่างต่อเนื่อง 

ก้าวต่อไปของการเมืองไทยจะเป็นอย่างไร แสงสว่างที่ 
ปลายอุโมงค์มีอยู่ทีไ่หน ใครจะเป็นผู้แพ้ใครจะเป็นผู้ชนะ และ 
การปฏิรูปประเทศไทยจะเกิดขึน้ได้จริงหรือไม่ เป็นสิง่ทีทุ่กฝ่าย
ก�าลังเฝ้าติดตามแบบตาไม่กระพริบ

ปรากฏการณ์มวลมหาประชาชน

กับจุดเปลี่ยนประเทศไทย

ความขดัแย้งทางการเมอืงไทยในช่วงปี 2556 

เป็นความขัดแย้งทีต่่อเนื่องมาตลอดระยะเวลากว่า 

8 ปี หลงักระแสการต่อต้านอดีตนายกรฐัมนตรทัีกษิณ  

ชินวัตร อันน�ามาสู่การเคลื่อนไหวของภาคประชา

สังคม สื ่อและมวลชนต่างๆ แม้ภายหลังจะเกิด 

การรัฐประหารเมื่อ 19 กันยายน 2549 แต่ภาวะ

การเมอืง 2 ขั้วกย็งัคงด�าเนนิต่อเนื่องเรื่อยมา แม้ใน

สมยัรฐับาลยิง่ลกัษณ์ ชนิวตัร การเมืองแบบแบ่งขัว้

ก็ยังคงด�ารงอยู่ และรัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้ประสบ

ปัญหาความผดิพลาดล้มเหลวในการบรหิารราชการ

หลายประการ จนเกิดกระแสต่อต้านจากมวลชน

จ�านวนมาก โดยข้อกล่าวหาท่ีรฐับาลยิ่งลกัษณ์เผชิญ

ในปี 2556 ก็เป็นข้อกล่าวหาที่สืบเนื่องจากรัฐบาล

ของพี ่ชาย นั ่นคือ ระบอบทักษิณเป็นระบอบที ่

คอร ์รัปชั่นสูง มีการใช ้จ ่ายเ งินงบประมาณ 

จ�านวนมากไปกบันโยบายประชานยิม และมกีารรวบ

อ�านาจบริหารและนิติบัญญัติเข้าด้วยกันในลักษณะ

เผด็จการเสียงข้างมาก

prachatai
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3710 สถานการณ์เด่น

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาล

อย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มต่างๆ ตลอดปีที่ผ่านมา แต่ประเด็น 

ที่ “จุดติด” ให้เกิดการขยายฐานมวลชนออกมาเคลื่อนไหว

ครัง้ใหญ่ในปลายปี 2556 กคื็อประเด็น “ร่างพระราชบญัญติั

นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ ่งกระท�าความผิดเนื่องจากการชุมนุม

ทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน 

พ.ศ. ...” หรือ “พ.ร.บ. นิรโทษกรรมเหมาเข่ง” และ  

“การแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 

ว่าด้วยที่มาของวุฒิสภา” ซึ ่งน�าไปสู่การชุมนุมประท้วง 

ครั้งใหญ่จนเกิดปรากฏการณ์ “มวลมหาประชาชน” ข้ึน 

จนรฐับาลยิ่งลกัษณ์ต้องประกาศยุบสภาในช่วงปลายปี 2556 

หลังจากบริหารประเทศมาเพียงสองปีเศษเท่านั้น 

กระแสต่อต้านรฐับาลก่อน พ.ร.บ. นริโทษกรรม
ความเคลื่อนไหวของมวลชนกลุ่มใหญ่เพื่อต่อต้าน

รัฐบาลยิ่งลักษณ์เกิดขึ้นอย่างชัดแจ้งราวกลางปี 2555 โดย

องค์การพิทักษ์สยามได้ออกมาเคลื่อนไหว โดยมีเป้าหมาย

คือ “แช่แข็งประเทศเป็นเวลา 5 ปี” หรือ ให้นักการเมือง

หรอืภาคการเมืองต่างๆ หยุดเคลื่อนไหว 5 ปี เพื่อที่จะปฏิรปู

เปลี่ยนแปลงประเทศ ต่อมาองค์การพิทักษ์สยามได้แยกตัว

เป็นกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ และเครือข่าย

นักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยซึ ่งได ้แยกกัน 

แสดงบทบาทในการเคลือ่นไหวต่อต้านรฐับาลในกลางปี 2556

กลางปี 2556 กองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ 

(กปท.) ได้เรยีกร้องให้รฐับาลแสดงจดุยนืในความจงรกัภกัดี

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการหยุดการกระท�าอัน 

ไม่บังควร เช่น การจาบจ้วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 

นายกรฐัมนตร ีและ รมว.กลาโหม พล.อ.ยทุธศกัด์ิ ศศปิระภา 

รมช.กลาโหม ลาออกจากต�าแหน่ง ให้รฐับาลเพกิถอน พ.ร.บ. 

นิรโทษกรรม และ พ.ร.บ. ปรองดอง ทีม่ีผลนิรโทษกรรม 

ผู้กระท�าผิดจากเหตุการณ์ทางการเมอืง และเรียกร้องให้มี

การโค่นล้มระบอบทักษิณ1 

ในวันที ่ 4 สิงหาคม 2556 กปท. ได้เริ ่มชุมนุม 

ที่สวนลุมพินี บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 

ใกล้แยกศาลาแดง โดยมีกองทัพธรรมของสนัติอโศกเข้าร่วม

ด้วย และ 6 สงิหาคม 2556 ได้ย้ายเข้าไปชุมนมุในสวนลมุพนิ ี

ท้ังน้ี กปท. ได้เคลือ่นไปปักหลกัท่ีท�าเนียบรฐับาลเมือ่ 8 ตุลาคม  

แต่ในวันที่ 10 ตุลาคมได้ย้ายกลับมาชุมนุมท่ีสวนลุมพินี 

ตามเดมิ หลงัต�ารวจเจรจาว่าจะมีนายกรฐัมนตรจีีนเดนิทาง

เยอืนประเทศไทยและท�าเนยีบรฐับาล ระหว่าง 11-13 ตลุาคม  

อย่างไรก็ตามผู้ชุมนุมส่วนหนึ่งไม่ยอมกลับมาที่สวนลุมพินี 

และได้แยกตัวออกมาตั้งกลุ่ม เครือข่ายนักศึกษาประชาชน

ปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ชุมนุมกันอยู่ทีแ่ยกอุรุพงษ์ 

อย่างต่อเนื่อง

การต่อต้าน ร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม
สิงหาคม 2556 รัฐบาลพรรคเพือ่ไทย ได้เสนอ  

“ร่างพระราชบัญญัตนิิรโทษกรรมแก่ผู้ซึง่กระท�าความผิด 

เนือ่งจากการชมุนมุทางการเมอืง การแสดงออกทางการเมอืง 

ของประชาชน พ.ศ. ...” เข้าสู่การประชุมสภาผู้แทนราษฎร 

โดยในร่างแรกๆ ร่าง พ.ร.บ. นี้จะยกเลิกความผิดให้เฉพาะ

แก่ผู้ชุมนุม ไม่รวมถึงแกนน�าการชุมนุมและผู้สั่งการ ต่อมา 

ประยุทธ์ ศิริพานิชย์ รองประธานกรรมาธิการพิจารณาร่าง 

พ.ร.บ. นิรโทษกรรมฯ ได้แปรญัตติให้รวมการนิรโทษกรรม

ความผิดให้กลุ่มแกนน�าด้วย และในเวลาเช้ามืดของวันที่  

1 พฤศจิกายน 2556 สภาผู ้แทนราษฎรได้ลงมตใิห้ 

ร่าง พ.ร.บ. นี้ ผ่านการพิจารณาในวาระทีส่องและสาม  

การออกกฎหมายทีร่วบรัดดงักล่าว โดยไม่สนใจความเห็น

ของพรรคการเมืองฝ่ายค้านและการคัดค้านของภาค

ประชาชน เป็นสาเหตุส�าคัญให้ประชาชนหลายกลุ่มแสดง

การคัดค้านต่อร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวอย่างรุนแรง

สุเทพ เทือกสุบรรณ และบรรดาแกนน�าพรรค

ประชาธิปัตย์เป็นผู ้น�าการชุมนุมทีส่ถานีรถไฟสามเสน 

เพื่อค้านร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวมาต้ังแต่วนัท่ี 31 ตุลาคม 2556 

โดยให้เหตุผลว่า ร่าง พ.ร.บ. ฉบับน้ี จะช่วยให้ พ.ต.ท.ทักษิณ 

อดตีนายกรัฐมนตรี พ้นจากความผิดทางการเมือง และ

สามารถกลบัเข้าประเทศไทยได้ แต่ในขณะเดียวกนั แนวร่วม

ประชาธปิไตยต่อต้านเผดจ็การแห่งชาต ิ (นปช.) และกลุ่ม 

คนเสื้อแดงส่วนหนึ่ง ก็แสดงความคัดค้าน เนื่องจากจะ 

ล้างความผดิของอภสิทิธ์ิ เวชชาชีวะ และสเุทพ เทือกสบุรรณ  

ให้พ้นจากข้อหาสั่งสลายการชุมนุมเม่ือเมษายนและพฤษภาคม  

2553 จนมีผู้บาดเจ็บล้มตายจ�านวนมาก กระแสคัดค้าน

ขยายตัวจนมวลชนจ�านวนนับล้านคนมารวมตัวชุมนุมกัน 
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ทั่วกรุงเทพฯ เพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวจนเกิด

ปรากฏการณ์ “มวลมหาประชาชน” ขึ้น ท�าให้รัฐบาลต้อง

ยอมถอย และวุฒิสภาได้ลงมติไม่รับร่าง พ.ร.บ. นี้ อย่าง 

เป็นเอกฉันท์ 141 เสียงเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2556 ท�าให้ 

ร่าง พ.ร.บ. นี้ถูกยับยั้งไว้ 180 วัน2 และรัฐบาลแถลงการณ์

ว่าจะถอนร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมอื่นๆ ที่เคยเสนอเข้าสู ่

สภาผูแ้ทนราษฎร เพือ่ยติุการผลกัดันร่าง พ.ร.บ. นริโทษกรรม 

ฉบับอื่นอีกในอนาคต

แม้ว่าวฒิุสภาจะลงมติไม่เหน็ชอบ กบัร่าง พ.ร.บ. ฉบบันี ้ 

แต่การชุมนุมซึ่งน�าโดยสุเทพ ก็ยังคงด�าเนินต่อไป โดยได้

โจมตีความพยายามของรัฐบาลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ว่าด้วยที่มาของวุฒิสภา 

โดยก่อนหน้านี้ รัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้เสนอให้รัฐสภาแก้ไข

เปลี่ยนแปลงรูปแบบและจ�านวนของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 

ให้มาจากการเลือกตัง้ทั้งหมด แทนการแต่งตัง้ซึ่งมีจ�านวน

ครึ่งหน่ึงในรัฐธรรมนูญฉบับเดิม ความพยายามดังกล่าว 

ได้รับการต่อต้านจากสังคม ว่าเป็นการเอื้อให้ทั้ง ส.ส. และ 

ส.ว. ถกูกมุอ�านาจแบบเบด็เสรจ็โดยพรรคการเมอืงและรฐับาล  

จึงมีผู้ยื ่นฟ้องศาลรัฐธรรมนูญว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 

ดังกล่าวขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ ต่อมา 20 พฤศจิกายน 

2556 ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค�าวินิจฉัยว่า ร่างรัฐธรรมนูญ 

ดังกล ่าว ข ัดต ่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 มาตรา 68 โดยระบุว่า จะท�าให้เกิดสภา

ผัวเมีย และน�าไปสู่การผูกขาดอ�านาจ ส่งผลให้การแก้ไข

รัฐธรรมนูญในประเด็นดังกล่าวต้องตกไป3 

ภายหลังประสบความส�าเร็จในการคัดค้าน พ.ร.บ. 

นิรโทษกรรม การชุมนุมเคลื ่อนไหวได้ยกระดับมาเป็น 

การต่อต้านรัฐบาลยิ่งลักษณ์และขจัดระบอบทักษิณ และ 

ได้ประกาศ 4 มาตรการอารยะขัดขืน ได้แก่ 1) หยุดงาน 

หยุดเรียน ระหว่าง 13-15 พฤศจิกายน 2) หยุดช�าระภาษี 

3) ปักธงชาติตามบ้านเรือนหรือพาหนะ และให้พกนกหวีด 

4) ถ้าพบเห็นนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และผู้เกี่ยวข้อง

ไม่ต้องพูดด้วย แต่ให้เป่านกหวีดใส่4 โดยสุเทพได้ปราศรัย

ตอนหนึ ่งว ่ า การช ุมนุมได ้ยกระด ับไปสู ่ เป ้ าหมาย  

“ขจัดต้นไม้พิษ” คือขจัดระบอบทักษิณให้หมดไป5 

ส�าหรับความเคลื่อนไหวของ นปช. ได้จัดการชุมนุม

ตอบโต้การชุมนุมของกลุ่มต่อต้านรัฐบาล โดยใช้สถานที่

ภายในสนามกฬีาราชมงัคลากฬีาสถาน ต้ังแต่ 24 พฤศจิกายน  

ถึงเช้าวันที ่ 1 ธันวาคม 2556 ขณะทีก่ลุ่มผู้ชุมนุมภายใต้

การน�าของสุเทพ ได้ประกาศชุมนุมใหญ่ในชื่อ วันมวลมหา

ประชาชน คนไทยใจเกนิล้าน เริ่มปิดล้อมและพยายามบกุรกุ

เข้ายึดอาคารสถานทีร่าชการหลายแห่งในช่วงปลายเดือน

พฤศจกิายน 2556 เป็นต้นมา เพือ่หวงัจะบงัคบัให้หน่วยงาน

ของรฐัปิดท�าการ เช่น ส�านกังบประมาณ กระทรวงการคลงั 

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตฯิ แจ้งวัฒนะ และกดดนัให้

นายกรัฐมนตรีลาออก ในช่วงเวลานี้ได้มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น  

คือการปะทะกันระหว่างกลุ่มสนับสนุนและต่อต้านรัฐบาล

บริเวณมหาวิทยาลัยรามค�าแหง จนมีผู้เสียชีวิต 4 คน และ

บาดเจ็บ 57 คน6 

ข้อเสนอปฏิรูปการเมือง 6 ข้อ จากสุเทพ7

1. แก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเด็ดขาด

2. กฎหมายคดีคอร์รัปชั่นต้องไม่มีอายุความ 

3. การปฏิรูปโครงสร้างต�ารวจ ให้อยู่ใต้ผู้ว่าราชการจังหวัด

4. ประชาชนถอดถอนนักการเมืองได้เห็นผลจริง เลือกผู้ว่า

ราชการจังหวัดได้โดยตรง 

5. ออกแบบกฎระเบียบให้ข้าราชการอยู่ในระบบคุณธรรม ไม่ใช่

ระบบอุปถัมภ์

6. การศึกษา สังคม คมนาคมขนส่ง สาธารณสุข ต้องเป็นวาระ

แห่งชาติ ยกเลิกประชานิยม 

ทัง้นี้ กปปส. เสนอให้มีนายกรัฐมนตรี ทีป่ระชาชนทัง้ประเทศ

ยอมรับ เพื่อด �าเนินการปฏิรูปประเทศไทย ตามแนวทาง 

ประชาภิวัฒน์ แล้วจึงค่อยจัดการเลือกตั้ง8

ต่อมา กลุ่มผู้ชุมนุมที่น�าโดยสุเทพ ได้ประกาศก่อตั้ง 

คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย

ให้เป็นประชาธิปไตยทีส่มบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุข หรือ กปปส. ประกอบด้วย ตัวแทนกลุ่มองค์กร

ประชาชนในสาขาอาชพีต่างๆ เช่น กลุม่นกัวชิาการ เครอืข่าย 

นักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย กลุ ่มประชาคม 

นักธุรกิจสีลม เครือข่ายนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตย กองทัพ

ธรรม กองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ สมาพนัธ์แรงงาน

รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น โดยมีสุเทพ เป็นเลขาธิการ กปปส.  

เมื่อ 29 พฤศจิกายน 25569 
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3910 สถานการณ์เด่น

หลังจากนั้น (30 พฤศจิกายน 2556) ผู้ชุมนุม กปปส. 

ได้กดดนัรัฐบาลด้วยการบุกรุกไปยังบริเวณอาคารของ  

บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) เขตบางรัก และ

หน่วยงานอื่นๆ โดยเหตุการณ์ที่ส�าคัญคือการปะทะระหว่าง

กลุ่มผุ ้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ต�ารวจ 3 จุด เช่นที่สะพาน 

ชมัยมรุเชษ โดยมีการกั้นแท่นแบริเออร์ ขว้างแก๊สน�้าตา 

และฉีดน�้าตลอดจนอาวุธจริงใส่ผู้ชุมนุม และมีการใช้ระเบิด

ปิงปองด้วย10 ท�าให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจ�านวนมาก

กระแสกดดันทีเ่กิดขึ้น ท�าให้รัฐบาลต้องหาทางออก 

เพื่อบรรเทาความตึงเครียด จึงได้มีการประกาศยุบสภา  

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 แต่ฝ่าย กปปส. เห็นว่า แม้จะมี

รัฐบาลรักษาการ แต่นายกรัฐมนตรีต้องเป็นทีย่อมรับของ

ประชาชนด้วย จึงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจาก

นายกรฐัมนตรรีกัษาการ โดย กปปส. ต้องการให้มกีารปฏริปู

การเมืองก่อนแล้วค่อยเลือกตั้ง ในขณะที่รัฐบาลเห็นว่าควร

มกีารเลอืกต้ังก่อนแล้วจงึท�าการปฏริปู โดย กกต. ได้ก�าหนด

วันเลือกตัง้ในวันที ่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 อย่างไรก็ตาม  

รัฐบาลได้ตอบสนองข้อเสนอของกลุ่มผู้ชุมนุมในระดับหนึ่ง  

ด้วยการต้ังสภาปฏริปูประเทศเพื่อด�าเนนิการเรื่องการปฏิรปู

ในอนาคต พร้อมกับเดินหน้าเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์

ต่อไป11 แต่ข้อเสนอน้ีไม่ได้รับการตอบสนองจากฝ่ายผูชุ้มนมุ

ผูไ้ด้รบับาดเจ็บและเสยีชีวติจากการชุมนมุทางการเมือง12

พื้นที่ บาดเจ็บ เสียชีวิต รักษาตัวใน รพ.

กรุงเทพฯ 730 20 6

ต่างจังหวัด 43 3 ไม่มีข้อมูล

ที่มา: ศูนย์เอราวัณ วันที่ 17 มีนาคม 2557 

การเลือกตั้ง 2 ก.พ. 2557
เมื่อรฐับาลประกาศยบุสภาและก�าหนดวนัเลอืกต้ังข้ึน

ในวนัท่ี 2 กมุภาพันธ์ 2557 กปปส. ได้ประกาศแนวทางปฏิรปู

ประเทศก่อนการเลือกตัง้ โดยรณรงค์คัดค้านการเลือกตัง้  

และขัดขวางกระบวนการเลือกตัง้ ตัง้แต่การรับสมัคร 

รับเลือกตั้ง การเลือกตั้งล่วงหน้า และการเลือกตั้งทั่วไป  

โดยในวนัที ่23–26 ธนัวาคม ผู้ชุมนมุ กปปส. ได้ปิดล้อมไม่ให้ 

มกีารรับสมคัร ส.ส. บญัชรีายชือ่ทีศ่นูย์เยาวชนกรงุเทพมหานคร  

(ไทย-ญี่ปุน่) และมีการปะทะกบัเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ จนมตี�ารวจ

เสียชีวิต 1 ราย ผู้ชุมนุมเสียชีวิต 1 ราย และมีผู้บาดเจ็บ 

148 ราย13 โดยมีการใช้อาวุธจริง แต่ไม่ทราบว่ามีการยิง 

มาจากที่ใด ในเวลาต่อมาได้มีผู ้เผยแพร่คลิปชายชุดด�า 

พร้อมอาวธุปืนจ�านวนหนึง่บนยอดตกึของกระทรวงแรงงาน 

ใกล้จดุปะทะ ซึ่งส�านกังานต�ารวจแห่งชาติได้ยอมรบัในเวลา

ต่อมาว่า กลุ่มชายชุดด�าดังกล่าวเป็นต�ารวจ แต่ไม่ได้เป็น 

ผูย้งิกลุม่ผูช้มุนมุ เหตกุารณ์ทีม่ผีูบ้าดเจบ็และล้มตายนีท้�าให้ 

กกต. ได้แสดงความเสียใจต่อสิง่ทีเ่กิดขึน้และแสดงจุดยืน

โดยเสนอให้รัฐบาลเลื่อนการเลือกตัง้ออกไป โดย กกต. 

พร้อมที่จะเป็นตัวกลางเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน14 

ส่วนฟากฝั ่งของพรรคเพื ่อไทยเห็นว่า เมื ่อเกิด 

ความขัดแย้งทางการเมืองเช่นนี้ ก็น่าจะแก้ปัญหาด้วยการ

เลือกตั้ง เพื่อคืนอ�านาจให้กับประชาชน โดยจัดการเลือกตั้ง

ใน 45-60 วันหลังยุบสภา การก�าหนดวันเลือกตัง้จึงเป็น

อ�านาจตามรัฐธรรมนูญ รัฐบาลไม่มีสิทธิในการเปลี ่ยน 

วันเลือกตั้ง และเรียกร้องให้ กกต. หนักแน่น และท�าหน้าที่

ของตนให้ดีท่ีสดุ15 และยนืยนัว่า ควรด�าเนนิการเลอืกต้ังตาม

ก�าหนดเดิม16 ขณะที่ผู้ชุมนุม กปปส. ก็หาทางขัดขวางไม่ให้

เกิดการเลือกตัง้ในหลายวิธ ี เช ่น ขัดขวางไม่ให้เปิด 

การรับสมัคร ส.ส. ชุมนุมเพื่อปิดที่ท�าการไปรษณีย์เพื่อไม่ให้

มีการขนบัตรและอุปกรณ์เลือกตั้ง17 รวมทั้งปิดล้อมสถานที่

เลือกตั้งล่วงหน้าท่ีมีขึ้นในวันที่ 26 มกราคม 255718  

นอกจากนี้ การประกาศไม่เอาการเลือกตั้งของ กปปส.  

ได้ผลกัดันให้มมีวลชนอกีฝ่ายหนึ่งท่ีต้องการยนืยนัสทิธิเลอืกต้ัง 

ของตนเองออกมาแสดงพลงัเคลื่อนไหวทางการเมอืงเช่นกนั  

โดยมีการเคลื่อนไหวจุดเทียนแสดงพลังของคนที่ต้องการ

เลือกตั้งทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 

การรณรงค์คดัค้านและการขดัขวางการเลอืกต้ังของ 

กปปส. ส่งผลกระทบอย่างส�าคญัต่อผลการเลอืกต้ังทีเ่กดิขึ้น 

โดยหน่วยเลือกตัง้ทัว่ประเทศ 93,952 หน่วย สามารถ 

เปิดลงคะแนนในวนัที ่2 กมุภาพนัธ์ 2557 ได้ 83,813 หน่วย 

หรอื 89.2% การเลอืกต้ังครั้งนี้ มผีูไ้ปใช้สทิธิเลอืกต้ัง 47.72%  

มีบัตรดี 71.34% แต่บัตรเสียสูงถึง 11.97% และโหวตโน 

หรอืไม่ประสงค์จะลงคะแนนมากถงึ 16.69% จาก 77 จังหวัด

ทัว่ประเทศสามารถจัดการเลือกตัง้ได้ทุกหน่วยเลือกตัง้ 

เพยีง 59 จงัหวดั (306 เขต ส.ส.) งดลงคะแนนการเลอืกตัง้ 

ทุกหน่วย 9 จังหวัด (ได้รับผลกระทบ 37 เขต ส.ส.  
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40 สุขภาพคนไทย 2557

ล�าดับเหตุการณ์ส�าคัญ19

30 ต.ค. 2556 สเุทพ แถลงข่าวจดัการชมุนมุใหญ่วนัที ่31 ตลุาคม หลงัสภาผูแ้ทนราษฎร ก�าหนดการประชมุ พจิารณา พ.ร.บ. นริโทษกรรม  

ในวาระที่สาม

31 ต.ค. เริ่มการชุมนุมที่สถานีรถไฟสามเสน

4 พ.ย. ย้ายการชุมนุมไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

11 พ.ย. สุเทพยกระดับการชุมนุมด�าเนินมาตรการ 4 ข้อ, เปิดตัวแกนน�า 9 คน และลาออกจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

19-20 พ.ย. นปช. ชุมนุมใหญ่ที่ราชมังคลากีฬาสถาน ครั้งที่ 1

20 พ.ย. ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยที่มาของสมาชิกวุฒิสภา ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

24-30 พ.ย./1 ธ.ค. นปช. ชุมนุมใหญ่ที่ราชมังคลากีฬาสถาน ครั้งที่ 2

24 พ.ย. การชุมนุมใหญ่ทีอ่นุสาวรีย์ประชาธิปไตย และบริเวณโดยรอบ เรียกว่า “วันมวลมหาประชาชน คนไทยใจเกินล้าน” 

25 พ.ย. - กลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางไปปิดล้อม 13 สถานที่ส�าคัญ และสุเทพน�าผู้ชุมนุมบุกยึดกระทรวงการคลัง

- นายกรัฐมนตร ีแถลงเพิ่มเขตพื้นที่บังคับใช้ พ.ร.บ. มั่นคงฯ ดูแลการชุมนุม

27 พ.ย. กลุ่มผู้ชุมนุมบุกยึดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

29 พ.ย. เปิดตัวกลุ่ม กปปส. โดยสุเทพเป็นเลขาธิการ

30 พ.ย./1 ธ.ค. เกิดเหตุจลาจลบริเวณรอบนอกมหาวิทยาลัยรามค�าแหง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 64 ราย

1-3 ธ.ค. การปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมและต�ารวจบริเวณใกล้ท�าเนียบรัฐบาล มีผู้บาดเจ็บ 221 ราย

9 ธ.ค. - กลุ่มผู้ชุมนุมคืนพื้นที่กระทรวงการคลัง และย้ายไปชุมนุมที่แยกนางเลิ้ง

- นายกรัฐมนตรียุบสภาผู้แทนราษฎร โดยจัดการเลือกตั้งใหม่ 2 กุมภาพันธ์ 2557

22 ธ.ค. การชุมนุมปิดถนนในกรุงเทพมหานคร 6 จุด ครึ่งวัน

26 ธ.ค. เกิดเหตุจลาจลทีศู่นย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดงมีผู้บาดเจ็บ 160 ราย

1 ม.ค. 2557 สุเทพประกาศแผนปิดกรุงเทพ ที่จะด�าเนินการในวันที่ 13 มกราคม

13 ม.ค. การชุมนุมปิดถนนในกรุงเทพมหานคร 9 จุด

15 ม.ค. ประชุมหารือเรื่องก�าหนดวันเลือกตั้ง ซึ่ง กกต. 5 คน กปปส. ปชป. สตง. และศาลยุติธรรมไม่เข้าร่วม มติที่ประชุม 

ให้คงวันเลือกตั้งตามเดิม

17 ม.ค. มีผู้ขว้างระเบิดลูกเกลี้ยงใส่กลุ่มผู้ชุมนุมที่เดินขบวน ถึงถนนบรรทัดทอง บาดเจ็บ 41 ราย เสียชีวิต 1 ราย

19 ม.ค. มีผู้ขว้างระเบิดลูกเกลี้ยงใส่ผู้ชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูม ิบาดเจ็บ 29 รายสาหัส 8 ราย

21 ม.ค. นายกรัฐมนตรีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในกรุงเทพฯ, จ.นนทบุรี, อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี  

และ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

24 ม.ค. ศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 8:0 ว่าวันเลือกตั้งทั่วไปสามารถเลื่อนออกไปได้ และมีมติ 7:1 ว่า ครม.กับ กกต. สามารถปรึกษา

หารือกัน เพื่อหาข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวได้

26 ม.ค. - มีการเลือกตั้งล่วงหน้า แต่มีกลุ่มผู้ชุมนุม กปปส. เข้าขัดขวางผู้ต้องการใช้สิทธิ

- เกิดเหตุปะทะของกลุ่มชน บริเวณใกล้ที่เลือกตั้งล่วงหน้า โดยแกนน�า กปท. ถูกยิงเสียชีวิต 1 คน และบาดเจ็บ 12 คน

28 ม.ค. การหารือระหว่าง คณะรัฐมนตรีกับ กกต. หาข้อยุติร่วมกันไม่ได้ จึงจ�าเป็นต้องจัดการเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 2 ก.พ. 2557 

ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ต่อไปตามเดิม

1 ก.พ. - กลุ่ม กปปส. ปะทะกับกลุ่มคนเสื้อแดง ที่ต้องการน�าอุปกรณ์การเลือกตั้ง ออกมาจากส�านักงานเขตหลักสี่ บริเวณ 

ใต้สะพานข้ามแยกหลักสี่ มีผู้บาดเจ็บ 6 ราย

- มติ กกต. ประกาศปิดหน่วยเลือกตั้ง 158 แห่งในเขตหลักสี่ทั้งหมด เนื่องจากไม่สามารถน�าหีบ, บัตรเลือกตั้ง และ 

เอกสารต่างๆ ออกจากส�านักงานเขตได้

2 ก.พ. วันเลือกตั้งทั่วไป

- ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตดินแดงชุมนุมประท้วงกลุ่ม กปปส. ที่ปิดเขตดินแดงจนไม่สามารถมีการเลือกตั้งในพื้นที่ได้  

และเรียกร้องสิทธิในการเลือกตั้ง

- มีหน่วยเลือกตั้งที่เปิด ให้ลงคะแนนเลือกตั้งได้ 83,813 หน่วย จากทั้งหมด 93,952 หน่วย

5 ก.พ. ศาลอาญาอนุมัติหมายจับแกนน�า กปปส. 19 คน ข้อหาฝ่าฝืนพระราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

9 ก.พ. มีผู้ใช้เครื่องยิงลูกระเบิด เอ็ม-79 เข้าใส่บริเวณที่ชุมนุม กปปส. แจ้งวัฒนะ มีผู้บาดเจ็บ 2 คน
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4110 สถานการณ์เด่น

10 ก.พ. สุเทพเดินขบวนเพื่อระดมทุน น�าไปให้ กปปส. จ้างทนายความ ช่วยชาวนาด�าเนินคดี

14 ก.พ. ศรส. ขอพื้นผิวการจราจรคืน ตั้งแต่แยกสะพานมัฆวานรังสรรค์ ถึงแยกสวนมิสกวันมีผู้ใช้เครื่องยิงลูกระเบิดเอ็ม 79  

ยิงเข้าใส่ศาลอาญาชั้น 7

17-18 ก.พ. สุเทพ น�ากลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนไปท�าเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นที่ชุมนุมของกลุ่ม คปท.เพื่อป้องกัน ศรส.ขอพื้นผิวจราจรคืน  

โดยกลุ่ม คปท.น�าปูนซีเมนต์ฉาบปิดประตู 1-2 และ 5 ของท�าเนียบรัฐบาล เพื่อไม่ให้คณะรัฐมนตรีเข้าท�างาน

18 ก.พ. เกิดการปะทะกัน ระหว่างต�ารวจและผู้ชุมนุม ในการขอพื้นที่บริเวณแยกสะพานผ่านฟ้าลีลาศคืน มีผู้บาดเจ็บ 71 คน  

เสียชีวิต 5 คน

21 ก.พ. มีผู้ใช้เครื่องยิงลูกระเบิด อาร์จีดี5 ยิงเข้าใส่เวที กปปส. ราชประสงค์ บาดเจ็บ 6 ราย

23 ก.พ. - มีผู้ใช้ระเบิดและอาวุธปืน ยิงเข้าใส่เวที กปปส. ที่ตลาดย่ิงเจริญ เขตเทศบาลต�าบลแสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด  

มีผู้บาดเจ็บ 41 คน และเสียชีวิต 3 คน 

- มีผู้ใช้เคร่ืองยิงลูกระเบิดเอ็ม 79 ยิงระเบิดชนิด 40 มม. เข้าใส่ประชาชนบริเวณหน้าห้างค้าส่งบิ๊กซี สาขาราชด�าร ิ 

ใกล้ที่ชุมนุม กปปส. แยกราชประสงค ์มีผู้บาดเจ็บ 24 คน และเสียชีวิต 3 คน

28 ก.พ. สุเทพประกาศยุบเวที และคืนพื้นผิวการจราจรทั้งหมด โดยย้ายเวทีชุมนุมหลัก เข้าไปภายในสวนลุมพินี ส่วนพระสุวิทย์  

ธีรธมฺโม (พระพุทธะอิสระ) ยืนยันว่าไม่ยุบเวทีแจ้งวัฒนะ

7 มี.ค. - มีผู้ใชเ้ครื่องยิงลูกระเบิดเอ็ม 79 เข้าใส่บริเวณที่ชุมนุม กปปส. สวนลุมพินี มีผู้บาดเจ็บ 5 คน

- ศาลปกครองสูงสุดมีค�าวินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรี คืนต�าแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตแิก่ถวิล เปลี่ยนศรี

ภายใน 45 วัน

11 มี.ค. มีผู้ใชเ้ครื่องยิงลูกระเบิดเอ็ม 79 เข้าใส่บริเวณที่ชุมนุม กปปส. สวนลุมพินี มีผู้บาดเจ็บ 3 คน อาการสาหัส 1 ราย

12 มี.ค. ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยกรณีที่มีผู้ร้องให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ

14 มี.ค. ศาลแพ่งสั่งคุ้มครอง ไม่ให้เนรเทศสาธิต เซกัล ชาวอินเดีย หนึ่งในแกนน�าผู้ชุมนุม ออกจากประเทศไทยเป็นการชั่วคราว 

ตามค�าสั่ง ศรส.

21 มี.ค. ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติ 6 ต่อ 3 สรุปว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ก�าหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป  

ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 108 วรรค 2

ประกอบด้วยชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ ระนอง 

ตรัง ภูเก็ต พังงา สงขลา พัทลุง) เนื่องจากไม่มี 

ผู้สมัคร ส.ส.ระบบแบ่งเขตเลอืกตัง้ และจัดเลือกตัง้  

ส.ส. แบบบญัชีรายชือ่ไม่ได้ เพราะไม่มีบตัรเลอืกตัง้ 

แบบบัญชีรายชือ่ จากการปิดล้อมสถานที่เก็บ 

บัตรเลือกตั ้ง และไม่มีกรรมการประจ�าหน่วย 

เลือกตัง้ไปปฏิบัติหน้าที ่ และการปิดล้อมหน่วย

เลือกตั้ง ปัญหาดังกล่าว ท�าให้ กกต. ไม่สามารถ

ประกาศผลการเลอืกต้ังอย่างเป็นทางการ เนื่องจาก 

ไม่สามารถจัดการเลือกตัง้ได้ในหลายเขต โดย 

กกต. ได้ประกาศวันเลือกตั้งชดเชยเขตที่มีปัญหา

ขึ้นอีกครั้งในวันที ่ 20 และ 27 เมษายน 2557  

อย่างไรก็ตาม การประกาศวันเลือกตั้งชดเชย 

ในเดือนเมษายน ไม่สามารถด�าเนนิการได้ หลงัจาก

ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีค�าวินิจฉัยว่าการเลือกตั้ง 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นโมฆะ

การแบ่งขั้ว และทางออกอย่างสันติ 
ที่ยังมองไม่เห็นแสงสว่าง 

ความขดัแย้งทางการเมอืงไทย ยงัคงด�าเนนิต่อไปอย่างไม่มทีีท่า

ว่าจะยตุไิด้โดยสนัตบินพืน้ฐานของประชาธิปไตย การต่อสูท้างการเมอืง 

ไม่เพียงด�าเนินไปด้วยการเคลื่อนไหวบนท้องถนนของผู้ชุมนุมต่อต้าน

รัฐบาลเพียงอย่างเดียว องค์รกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กร

ตุลาการ ก็มีบทบาทส�าคัญในความขัดแย้งทางการเมืองครั้งนี้  

แม้หลายครั้งจะถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยกลุ่มการเมืองบางกลุ่มก็ตาม 

ขณะเดียวกนักเ็ช่ือกนัว่า การเจรจาต่อรองทางการเมอืงระหว่างรฐับาล 

และผู้น�า กปปส. ยังคงด�าเนินต่อไป แต่ยังไม่สามารถหาทางออก 

ร่วมกันได้ ปัจจุบัน สังคมไทยก�าลังถูกท้าทายต่อการอยู่ร่วมกันบน 

พื้นฐานประชาธิปไตยอย่างส�าคญัยิ่ง อย่างไรกต็าม กระแสการปฏริปู

ทางการเมืองทีก่�าลงัเกิดขึน้ น่าจะส่งผลเชิงบวกในการปรบัปรงุแก้ไข

กติกาทางการเมืองและกลไกของรัฐในระยะยาว เพื่อให้ตอบสนอง 

ต่อความต้องการของสังคมและการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม 

ที่มากขึ้นในอนาคต
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42 สุขภาพคนไทย 2557

นโยบายรับจ�าน�าข้าว:

แก้ปัญหาหรือสร้างปัญหา?

ในรอบปี 2556 “นโยบายรบัจ�าน�าข้าว” เป็นนโยบาย

สาธารณะส�าคัญที่มีการถกเถียง แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่าง

กว้างขวาง และเป็นนโยบายที่มีทัง้ผู้สนับสนุนและคัดค้าน

จ�านวนมาก เนื่องจากนโยบายจ�าน�าข้าวมีผลกระทบทุก 

ภาคส่วนของสังคม ไม่เพียงแต่ภาคเกษตรกรรมเท่านั้น  

แต่รวมไปถงึภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคมและระบบ

เศรษฐกิจในภาพรวมอีกด้วย และแม้ว่าในรายงานสุขภาพ

คนไทยเมื่อปีท่ีผ่านมาจะมีการน�าเสนอ “ววิาทะแห่งปีว่าด้วย

การรับจ�าน�าข้าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์” ไปแล้ว แต่ในปี 

2556 กระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับนโยบายรับจ�าน�าข้าว

ยิ่งแรงขึ้นกว่าเดิม เมื่อความล้มเหลวของนโยบายดังกล่าว

เริ่มปรากฏชัดต่อเนื่องมาถึงปี 2557 โดยภาครัฐเริ่มประสบ

ปัญหาสภาพคล่อง เนื่องจากไม่สามารถระบายข้าวได้ตาม

เป้าหมาย ท�าให้ชาวนาจ�านวนมากไม่ได้รับเงินค่าจ�าน�าข้าว 

แม้จะน�าข้าวไปจ�าน�าไว้หลายเดือนแล้วก็ตาม กอปรกับมี 

การรั่วไหลของโครงการดังกล่าวจนมีการร้องเรียน ปปช.  

ให ้สอบสวนการทุจริตของเจ ้าหน้าที ่ระด ับสูงของรัฐ  

การท�าความเข้าใจปัญหาของนโยบายรบัจ�าน�าข้าวจงึจ�าเป็น

ต้องท�าความเข้าใจพื้นฐานของนโยบายรับจ�าน�าข้าวของ

รัฐบาล และศึกษาข้อมูลการรับจ�าน�าข้าวในฤดูกาลผลิต  

พ.ศ. 2555/56 เพื่อน�าไปพิจารณาหาทางออกทีเ่หมาะสม 

ในอนาคตต่อไป 

ความเข้าใจพื้นฐานของนโยบายรับจ�าน�าข้าว
นโยบายรับจ�าน�าข้าว คือนโยบายแทรกแซงกลไก

ราคา (pricing policy) ผ่านการใช้ระบบเงนิกู้ท่ีมีหลกัประกัน  

โดยใช้ “ข้าว” เป็นหลักประกันการกู้เงินจากรัฐ ในช่วงต้น

ฤดูกาลทีร่าคาข้าวตกต�า่โดยให้ชาวนาน�าเงินกู้ไปใช้ก่อน  

จนเมื่อถึงปลายฤดูกาลทีร่าคาข้าวสูงขึ้น ชาวนาสามารถ 

น�าเงินจ�านวนเท่ากับทีกู่้ไปพร้อมทัง้ดอกเบี้ยมา “ไถ่ถอน” 

แม้ว่าทกุรฐับาลต่างมนีโยบายเพื่อช่วยเหลอืชาวนาผูเ้ป็นกระดกูสนัหลงั 
ของชาต ิในรปูแบบต่างๆ แต่ไม่มคีรั้งไหนที่รฐับาลจะแทรกแซงกลไกตลาด
ทัง้ระบบ โดยรับจ�าน�าข้าวด้วยราคาทีสู่งลิว่ และใช้เงินมากมายมหาศาล
เท่ากับโครงการรับจ�าน�าข้าวในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ในช่วงแรกชาวนาต่างดีใจที่รัฐได้ออกมารับจ�าน�าข้าวในราคาตันละ 
15,000 บาท แต่เมื ่อเวลาผ่านไป สิง่ทีเ่กิดขึน้คือรัฐบาลประสบ 
ความล้มเหลวในการระบายข้าว ขาดสภาพคล่อง จนท�าให้ไม่สามารถ 
ช�าระเงินค่าจ�าน�าข้าวให้กับชาวนา จนชาวนาต้องออกมาทวงเงินค่าข้าว 
และบางคนถึงกับต้องฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ 
นโยบายรับจ�าน�าข้าวยังเกี่ยวพันกับการทุจริตคอร์รัปชัน่และก�าลังได้รับ
การตรวจสอบจาก ปปช.

prachatai
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ข้าวคืน เพื ่อน�าไปขายในตลาดตามราคาทีสู่งขึน้ ทัง้นี ้  

การรับจ�าน�าข้าวไม่ได้เพ่ิงเกิดขึ้นมาในรัฐบาลยิ่งลักษณ์  

แต่เกดิขึ้นต้ังแต่ยคุรฐับาลพลเอกเปรม ติณสลูานนท์ ภายใต้

เป้าหมายท่ีจะให้ชาวนาชะลอการขายข้าวในฤดูกาลเกบ็เกี่ยว 

โดยน�าข้าวไปจ�าน�าไว้กบัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) และฝากข้าวไว้ที่องค์การคลังสินค้า 

(อคส.) โดยมีราคาจ�าน�าต�่ากว่าราคาตลาดเพราะต้องการ 

ให้ชาวนาเอาเงินไปใช้ก่อน แต่ยังไม่มีการขายข้าวออกไป 

และเมื่อราคาข้าวดีขึ้นในอนาคต ชาวนากส็ามารถมาไถ่ถอน

ข้าวกลับไปขายได้ นโยบายจ�าน�าข้าวดังกล่าว ถูกน�ามาใช้

อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันในฤดูกาลผลิต พ.ศ. 2556/57 

ยกเว้นช่วง พ.ศ. 2552-2554 ในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์  

เวชชาชีวะ ที่ใช้นโยบาย “ประกันราคาข้าว”1 โดยจ่ายเงิน

อดุหนนุโดยตรงกบัชาวนาแทนการรบัจ�าน�าข้าว แต่นโยบาย

ประกันราคาข้าวถูกยกเลิกไปและกลับไปใช้นโยบายรับ 

จ�าน�าข้าวอีกวาระหนึ่งในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์

ความเปลี่ยนแปลงส�าคัญของนโยบายรับจ�าน�าข้าว

อยู่ที่การปรับราคาจ�าน�าจากราคา “ต�่ากว่า” ราคาตลาด  

ไปสูร่าคาจ�าน�าที่ “สงูกว่า” ราคาตลาดในสมัยรฐับาลทักษิณ 

ชินวัตร ซึ่งได้ก�าหนดเป้าหมายของการรับจ�าน�าข้าวเปลือก

นาปรงัครั้งแรกในเดือนเมษายน-สงิหาคม 2544 จ�านวน 2.5 

ล้านตัน และข้าวเปลือกนาปีไว้ที่ 8.7 ล้านตัน เพื่อกระตุ้น

การบริโภคและการใช้จ่ายของเกษตรกรภายในประเทศ  

ผ่านการแทรกแซงนโยบายราคาข้าว ในราคาท่ีสงูจนไม่มุง่หวงั 

ให้เกษตรกรมาไถ่ถอนคืน ท�าให้การใช้งบประมาณของรัฐ

เพือ่จ�าน�าข้าวเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ จากเพยีง 2,938 ล้านบาท

ในปีการผลิต พ.ศ. 2540/41 เป็น 18,930 ล้านบาทในปี 

การผลติ พ.ศ. 2545/46 หรอืกล่าวอีกนัยหนึ่ง รฐับาลทักษิณ

และรัฐบาลต่อๆ มา (ยกเว้นรัฐบาลอภิสิทธิ์) ได้ท�าหน้าที่

เสมือนเป็นพ่อค้าเอกชนในกระบวนการค้าข้าว เริ่มจาก 

การรบัซือ้ข้าวจากชาวนา การสต๊อกข้าว และการระบายข้าว  

ตลอดฤดูกาลผลิต พ.ศ. 2544/45 จนถึง พ.ศ. 2556/57  

แม้เนื้อหานโยบายอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แต่แบบแผน 

ส�าคัญของนโยบายยังคงเหมือนเดิม คือการใช้กลไกรัฐ 

เป็นหัวใจส�าคัญในการควบคุมกลไกข้าวภายในประเทศ 

ของไทย

นโยบายรับจ�าน�าข้าวในฤดูกาลผลิต 
พ.ศ. 2555/56

ในรอบปี 2556 นโยบายรับจ�าน�าข้าวภายใต้รัฐบาล

ยิ่งลักษณ์ ในฤดูกาลผลิต พ.ศ. 2555/56 ได้เปิดรับจ�าน�า 

ปีละ 2 ครั้ง/แปลง/ราย ไม่แยกนาปีและนาปรงั โดยไม่จ�ากดั

ปรมิาณเป้าหมายในการรบัจ�าน�า ภายใต้ระยะเวลาโครงการ

คือ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 31 มกราคม 2557 (ระยะเวลา 

รับจ�าน�าจริง คือ 1 ตุลาคม 2555-15 กันยายน 2556)  

แต่หากชาวนารายใดมีวงเงินรับจ�าน�าเกิน 500,000 บาท 

ต้องให้คณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัดตรวจสอบก่อน 

โครงการรับจ�าน�าข้าวฤดูกาลผลิต พ.ศ. 2555/56 มีจ�านวน

ข้าวท่ีเข้าสูโ่ครงการรบัจ�าน�าทัง้สิน้ 22 ล้านตัน ประกอบด้วย

ภาคเหนือ 9.5 ล ้านต ัน ภาคกลาง 8.5 ล ้านต ัน  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 ล้านตัน และภาคใต้ประมาณ 

3.3 แสนตัน อคส. เป ็นหน่วยงานของรัฐท �าหน้าท ี ่

รับจ�าน�าข้าวร่วมกับภาคเอกชนคือ “โรงสี” โดยโรงสีเปิด 

เป็นจุดรับฝาก 869 โรง และเปิดเป็นจุดรับจ�าน�านอกพื้นที่ 

627 จุด ดังนั้น ข้าวในสต๊อกของรัฐบาลช่วงปลายปี 2556 

ทีเ่พิ่มขึ้นจากเดิมอีก 22 ล้านตัน บวกกับยอดคงคลังเดิม 

อีกหลายล้านตนัจึงเป็นภาระของรฐับาลในการหาทางระบาย

ข้าวออก ไม่ว่าจะเป็นการค้าระหว่างรัฐต่อรัฐ หรือการเปิด

ประมูลข้าวให้เอกชน

สถานการณ์ของนโยบายรบัจ�าน�าข้าวในรอบปี 
นโยบายรับจ�าน�าข้าว ถือได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่ส�าหรับ

รฐับาลยิง่ลกัษณ์ พรรคเพือ่ไทย รวมถงึ พ.ต.ท. ทักษิณ ด้วย 

เพราะนโยบายดังกล่าวนี้ถือเป็นนโยบาย “ทีเด็ด” แบบ 

“ทักษิณคิด ยิ่งลักษณ์ท�า” ทีช่่วยให้ได้รับชัยชนะในการ 

เลือกตั้งทั่วไปในปี 2554 ในฤดูกาลแรกๆ ของการรับ 

จ�าน�าข้าวเป็นไปอย่างราบรื่น โดยสามารถรับจ�าน�าข้าว 

ได้ทุกเมล็ด แต่ย่างเข้าฤดูกาลต่อๆ มา เริ่มมีเงื่อนไข  

ข้อจ�ากดัต่างๆ โดยช่วงกลางปี 2556 รฐับาลมแีนวคดิจ�ากดั

ปริมาณข้าวทีร่ับจ�าน�า อีกทัง้ต้องการลดราคาจ�าน�าลงมา

เหลือ 12,000 บาท แต่เมื่อมีแรงกดดันจากชาวนาก็กลับมา

ให้ราคาเท่าเดิม แต่มีการจ�ากัดโควตา โดยข้าวเปลือกเจ้า 

(ความช้ืนไม่เกนิ 15%) จ�าน�าได้ไม่เกนิ 350,000 บาท/ครวัเรอืน  

57-03-022_036-087 New2-4_Y kim=4c.indd   43 4/2/14   9:42 PM



44 สุขภาพคนไทย 2557

และข้าวเปลือกนาปรัง (ความชื้นไม่เกิน 15%) จ�าน�าได ้

ไม่เกิน 300,000 บาท/ครัวเรือน2 

แม้ว่าจะมกีารวพิากษ์วจิารณ์ถงึนโยบายรบัจ�าน�าข้าว

อย่างกว้างขวางนบัตัง้แต่เริม่โครงการเป็นต้นมา แต่ภาครฐั

ก็ยังยืนยันถึงความถูกต้องเหมาะสมของนโยบายดังกล่าว 

แต่สญัญาณท่ีชัดเจนจากรฐับาลของปัญหาการรบัจ�าน�าข้าว

เกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางปี 2556 โดยสุภา ปิยะจิตติ รองปลัด

กระทรวงการคลงั ในฐานะประธานผูต้รวจสอบบัญชโีครงการ 

ดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่าโครงการรับจ�าน�าข้าวมีการขาดทุนรวม

แล้วไม่ต�่ากว่า 4 แสนล้านบาท ขณะเดียวกัน นักวิชาการ

จ�านวนมาก เช่น นักวิชาการของ TDRI ได้ออกมาเตือน

รัฐบาลให้ยกเลิกโครงการดังกล่าว หรือเปลี ่ยนวิธีการ 

รับจ�าน�าข้าวเพือ่ลดความเสียหายทีเ่กิดขึ้น3 นอกจากนี้  

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ได้อธิบายว่า นโยบาย 

รับจ�าน�าข้าว เป็นผลกระทบต่อความมั่นคง เนื่องจาก 

นโยบายน้ีขาดประสทิธิภาพในการใช้งบประมาณ สร้างภาระ

ด้านงบประมาณสูง ท�าลายขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของอุตสาหกรรมข้าวไทย และความเข้มแข็งของเครือข่าย

ทางสังคมทีเ่ปลี่ยนจากการพึ่งพากันเองไปพึ่งพารัฐมากขึ้น 

อีกทัง้การด�าเนินนโยบายดังกล่าวมีความเสี ่ยงทีจ่ะเกิด 

การทุจริตสูง4 แต่ทว่ารัฐบาลก็ยังคงเดินหน้าโครงการ 

ดงักล่าวต่อไป ขณะเดยีวกนักมี็การปิดบงัตวัเลขการขายข้าว

และจ�านวนเงินจากการขายข้าว รวมทัง้ผู้รับซื้อ โดยนาย 

บุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ และนายณัฐวุฒิ  

ใสยเกื้อ รมช.พาณิชย์ในขณะนั้นไม่สามารถให้ค�าตอบกับ

สงัคมได้ เพยีงแต่บอกว่า “จ�าน�าข้าว ไม่ได้ขาดทนุ 2.6 แสนล้าน”  

เท่านั้น5 เมื่อมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก จึงม ี

การปรับเปลี่ยนให้ นายนิวัฒน์ธ�ารง บุญทรงไพศาล เป็น 

รมว.พาณชิย์แทน แต่ก็ยงัเดินหน้าโครงการจ�าน�าข้าวเต็มตัว 

และอ ้างว ่ามีการขายข ้าวแบบรัฐต ่อรัฐ (จ ีทูจี ) ได ้

หลายล้านตัน โดยจนีรบัซือ้ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ล้านตันติดต่อกนั

ถึง 5 ปี ทั้งที่ทางการจีนเองไม่ได้มีค�าแถลงยืนยันในเรื่องนี้6 

ในด้านผลประโยชน์ทีช่าวนาได้รับจากการจ�าน�าข้าว 

การศึกษาหลายชิ้นชี้ว่า ชาวนาได้ส่วนแบ่งจากงบประมาณ

ที่ใช้ในการรับจ�าน�าข้าวเพียง 30-40% เท่านั้น โดยงานวิจัย

ของนิพนธ์ พัวพงศกร7 พบว่าชาวนาส่วนใหญ่ที่ได้รับ

ประโยชน์จากนโยบายจ�าน�าข้าว คือ ชาวนาทีม่ีรายได้  

“ปานกลาง” รายได้ 100,001-600,000 บาท/ปี โดยได้รับ

ประโยชน์เป็นตัวเงินถึง 74.6% ของเงินจ�าน�าเงินทั้งหมดที่

ชาวนาทุกคนได้รับส�าหรับนาปี และ 73.1% ส�าหรับนาปรัง 

หมายความว่าชาวนาทีไ่ด้รับผลประโยชน์ไม่ใช่ชาวนาที่

ยากจน แต่เป็นชาวนาระดับปานกลาง ดังนั้น ข้ออ้างของ

รัฐบาลทีก่ล่าวว่านโยบายจ�าน�าข้าวเป็นการช่วยเหลือ 

ชาวนาที่ยากจนจึงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเสียทีเดียว

ปัญหาส�าคญัของนโยบายรบัจ�าน�าข้าว คอืการขาดทนุ 

เป็นเงินจ�านวนมหาศาลจากโครงการดังกล่าว โดย ม.ร.ว. 

ปรดิียาธร เทวกลุ ผูเ้ช่ียวชาญด้านนโยบายการคลงั เปิดเผย

ข้อมูลว่าโครงการรับจ�าน�าข้าว พ.ศ. 2555/56 ขาดทุน 

ทางบัญชีรวม 230,000 ล้านบาท ประกอบด้วย ราคาจ�าน�า 

ที่สูงกว่าตลาด 110,000 ล้านบาท ดอกเบ้ีย 4% ต่อปี  

จ�านวน 48,000 ล้านบาท ค่าเสื่อมราคา 10% ต่อปี จ�านวน  

52,000 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาและอื่นๆ 

ตารางแสดงจ�านวนและอัตราของชาวนาที่ได้รับประโยชน์จากวงเงินจ�าน�าข้าว 

ระดับวงเงินที่ได้รับ

นาปี นาปรัง

จ�านวนราย (คน) จ�านวนเงิน (ล้านบาท) จ�านวนราย (คน) จ�านวนเงิน (ล้านบาท)

จน (1-100,000 บาท) 439,919 (52.3) 24,122 (20.4) 196,804 (32.0) 11,108 (7.8)

ปานกลาง (100,001-600,000 บาท) 393,590 (46.8) 88,352 (74.6) 384,286 (62.5) 103,690 (73.1) 

รวย (มากกว่า 600,000 บาท) 7,882 (0.9) 6,030 (5.1) 33,309 (5.4) 27,034 (19.1) 

รวม 841,391 118,504 614,399 141,833 

ที่มา: นิพนธ์ พัวพงศกร. 2556
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อีก 20,000 ล้านบาท8 ด้วยงบประมาณที่สูญเสียไป 

จ�านวนมากเช่นนี้ จึงควรประเมินความคุ้มค่าของนโยบาย 

ดังกล่าวว่า หากสามารถช่วยเหลือชาวนาให้มีชีวิตที่ดีขึ้น 

ได้จรงิกถ็อืว่าเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ แต่หากมเีงินหลดุออก

ไปนอกระบบไปยังบุคคลอื่นจ�านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นโรงสี  

ผู้ส่งออก ข้าราชการ หรือรั่วไหลไปกับการทุจริตคอร์รัปชั่น  

ก็ควรทบทวนและปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมมากขึ้น หรืออาจ

ทดลองใช้รูปแบบนโยบายใหม่ที่สามารถช่วยเหลือชาวนา 

ที่ยากจนได้ดีกว่านี้ 

นโยบายรับจ�าน�าข้าวกับม็อบชาวนา
แม้ปัญหาของโครงการรับจ�าน�าข้าวจะพอกพูนขึ้น 

จนเป็นท่ีรบัรูก้นัอย่างกว้างขวาง รวมท้ังมีการกล่าวหาเรื่อง

การทุจริตในขั้นตอนต่างๆ แต่รัฐบาลก็ยังเดินหน้าด�าเนิน

นโยบายนี้เต็มที่ และมีการโจมตีฝ่ายที่คัดค้านว่า “ขัดขวาง

ไม่ให้ชาวนารวย” แต่ในฤดูกาลจ�าน�าข้าว พ.ศ. 2556/57  

ที่รัฐบาลเกิดปัญหาสภาพคล่องจนหมุนเงินไม่ทัน เพราะ

กระทรวงพาณิชย์ระบายข้าวไม่ได้ ท�าให้ชาวนาที่จ�าน�าข้าว

ไว้กบัรฐับาลและถอืใบประทวน ไม่ได้รบัเงินตามเวลาท่ีตกลง

กันไว้ ชาวนาจ�านวนมากต้องรอการจัดสรรเงินค่าข้าวจาก 

ธ.ก.ส. เป็นเวลาหลายเดือน ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับ

ชาวนาอย่างมาก จนท�าให้ชาวนาหลายจังหวัดประท้วง

รัฐบาล เพื่อเรียกร้องเงินค่าจ�าน�าข้าว จนมีการปิดถนน 

ในหลายจังหวัด อาทิ 

• ม็อบชาวนาบุรีรัมย์ 2,000 คน บุกศูนย์ราชการ 

จ.บรุรีมัย์ จี้รฐับาลเร่งจ่ายเงนิจ�าน�าข้าว หลงัล่าช้า 3-4 เดือน  

โดยมีผู้ไม่ได้รับเงินค่าข้าวรวมกว่า 5 หมื่นราย เป็นเงิน  

4 พันล้านบาท (9 มกราคม 2557)

• ชาวนาจาก 5 จังหวัด คือ นครสวรรค์ พิจิตร 

สโุขทัย ก�าแพงเพชร และพษิณโุลก ชุมนมุปิดถนนสายเอเชยี 

117 พิษณุโลก-นครสวรรค์ ทีบ่ริเวณแยกโพธิไ์ทรงาม  

(17 มกราคม 2557) 

• กลุ่มชาวนา 6 จังหวัดภาคตะวันตก ปิดถนน

พระรามที่ 2 และถนนเพชรเกษม บริเวณใกล้ทางแยกต่าง

ระดับวังมะนาว (1 กุมภาพันธ์ 2557) 

• ชาวนาหนองขาวป ิดถนนสายกาญจนบุรี - 

สุพรรณบุรี บริเวณสามแยกไฟแดงหนองขาว ซึ ่งเป็น 

เส้นทางเข้า-ออกตัวเมืองกาญจนบุรี (5 กุมภาพันธ์ 2557)

• ชาวนา จ.อุทัยธานี เคลื่อนขบวน “อีแต๋น” เข้าสู่

กรงุเทพฯ เพื่อปิดสนามบินสวุรรณภมู ิ(20 กมุภาพนัธ์ 2557) 

แต่มกีารเจรจาจนท�าให้ชาวนาไม่ปิดสนามบินและเดนิทางกลบั

นอกจากนี้ ชาวนาอีกหลายจังหวัดได้เข้าร่วมชุมนุม

กดดันรัฐบาลร่วมกับ กปปส. ที่กรุงเทพฯ เพื่อให้รัฐบาล 

ยิ ง่ลักษณ์ ลาออกจากรัฐบาลรักษาการ โดยเชือ่ว ่า  

รัฐบาลใหม่จะสามารถแก้ปัญหาเรื ่องเงินค่าจ�าน�าข้าว 

ได้มปีระสทิธิภาพมากกว่า ทางด้านรฐับาลได้แถลงว่า ก�าลงั

ด�าเนินการอย่างเร่งด่วน โดยจะกู้เงินวงเงิน 1.3 แสนล้าน 

เพือ่ใช้หนีใ้ห้กับชาวนา โดยเสนอแผนการกู้เงินให้ กกต. อนมุติั  

เนื่องจากรัฐบาลรักษาการไม่สามารถก่อหนี้ทีม่ีผลผูกพัน 

ไปถึงรัฐบาลอื่นได้ แต่ต่อมา กกต. ได้ตีกลับแผนการกู้เงิน 

ดังกล่าว โดยชี้ว่าไม่อยู่ในอ�านาจของ กกต.9 แต่รัฐบาล 

ก็ยังตดัสินใจทีจ่ะขอกู้เงนิจากสถาบันทางการเงินของรัฐ  

ไม่ว่าจะเป็น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

(ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสนิ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรงุไทย  

รวมทั้งกองทุนประกันสังคม แต่เกิดกระแสการต่อต้าน 

ท้ังจากพนกังานของสถาบันการเงนิต่างๆ และกระแสสงัคม 

เนื่องจากปัญหาข้อกฎหมายของเงินกู้ดังกล่าว ซึ่งสร้าง 

ความเสี ่ยงทางการเงินให้กับสถาบันการเงินเหล่านั ้น  

โดยนักวิชาการส่วนใหญ่ เห็นว่ารัฐบาลควรเร่งระบายข้าว

เพื่อน�าเงนิมาช�าระให้กบัชาวนา มากกว่าการกูเ้งนิซึ่งมปัีญหา 

ในข้อกฎหมาย

เมื่อธนาคารออมสินเปิดเผยว่า ได้อนุมัติเงินกู้ให้กับ 

ธ.ก.ส. วงเงนิ 20,000 ล้านบาท โดยได้โอนเงินไปแล้ว 5,000 

ล้านบาท กไ็ด้สร้างความต่ืนตระหนกและกระแสการต่อต้าน

จากผู้ฝากเงินและพนักงานของธนาคารออมสิน จนผู้ฝาก

เงินแห่ไปถอนเงินจากธนาคารจ�านวนมาก10 โดยในช่วงเวลา 

3 วันระหว่าง 17-19 กุมภาพันธ์ 2557 มีการถอนเงิน 

เป็นจ�านวนรวมกันถึงประมาณ 92,000 ล้านบาท เทียบกับ

ปริมาณเงินฝากรวมกันเพียง 32,800 ล้านบาทเท่านั้น11 

สภาพคล่องทีล่ดลงจ�านวนมหาศาลในชั ่วข้ามคืนของ

ธนาคารออมสิน ท�าให้ธนาคารต้องยกเลิกเงินกู้ดังกล่าว  
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และนายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการธนาคาร 

แสดงความรับผิดชอบโดยการลาออก เหตุการณ์ดังกล่าว 

ท�าให้สถาบนัการเงนิต่างๆ ปฏิเสธการเข้าร่วมประมลูพนัธบัตร 

ของรัฐบาล และระมัดระวังไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการจัดสรร

เงนิกูใ้ห้กบัรฐับาลหรอื ธ.ก.ส. ในโครงการรบัจ�าน�าข้าวอกี12

ทางด้านรัฐบาลเองกไ็ด้เชิญชวนประชาชนให้ฝากเงิน

กับ ธ.ก.ส. เพื่อช่วยเหลือชาวนา ล่าสุด ธ.ก.ส. ได้ระดมทุน

สมทบกองทุนช่วยเหลือชาวนา วงเงนิ 2 หมืน่ล ้าน  

เป็นการทั่วไป เริ่มวันแรก 3 มีนาคม 2557 ด้วยยอดเงิน

บรจิาคและเงินสมทบรวม 121 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินบรจิาค

ของ ธ.ก.ส. 10 ล้านบาท และของประชาชนทั่วไปอีก  

1 บญัช ีประมาณ 543,000 บาท13 โดยจะเปิดรบัเป็นการท่ัวไป 

วันที่ 5 มีนาคม 2557 ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้สรุปยอดเงิน ณ วันที่  

7 มีนาคม 2557 มียอดรวมกว่า 509,387,382.04 บาท14 

บทสรุป: หนึ่งทศวรรษของนโยบาย 
รับจ�าน�าข้าวใน “ราคาสูงกว่าตลาด” 

นโยบายรับจ�าน�าข้าวเป็นเครื่องมือของรัฐบาล 

ในการควบคุมกลไกราคาข้าวในประเทศ ตลอดทศวรรษ 

ทีผ่่านมามีการใช้นโยบายรับจ�าน�าข้าวในราคาที่ “สูงกว่า” 

ราคาตลาด แต่กเ็กดิข้อถกเถยีงในสงัคมว่าชาวนาได้ประโยชน์ 

จริงหรือไม่ ถ้ามี ชาวนาที่ได้ประโยชน์จะเป็นชาวนาจนหรือ

ชาวนารวยมากกว่ากัน หากการใช้เงินภาษีประชาชนไป

หลายแสนล้านบาทแต่ช่วยชาวนาที่ยากจนได้น้อยนิด และ

เกดิปัญหาการทุจรติคอร์รปัช่ันมากมาย กจ็�าเป็นต้องทบทวน

นโยบายดังกล่าว ท้ังนี้การเสนอนโยบายไม่ใช่เป็นเพยีงหน้าที่

ของพรรคการเมืองเท่านั้น แต่ประชาชนและสถาบันต่างๆ 

ของสังคม สามารถร่วมเสนอแนวทางออกร่วมกันได้ 

ในด้านหนึ่ง เราไม่สามารถปล่อยให้ราคาสนิค้าเกษตร

วิ ่งไปตามกลไกตลาดเพียงล�าพัง เนือ่งจากกลไกตลาด

ปัจจบุนัสร้างความผนัผวนอย่างมากให้กบัราคาสนิค้าเกษตร 

ดังนั้น “การแทรกแซงของรัฐ” จึงเป็นสิ่งปกติในประเทศ 

ผู้ผลิตสินค้าเกษตรทั่วไป แต่ในอีกด้านหนึ่ง การแทรกแซง

ของรัฐก็ควรท�าอย่างจ�ากัดและยึดหลักการสากล โดยควร

ยึดหลักส�าคัญสามด้านคือ 1) ผลประโยชน์ควรตกอยู่กับ

เกษตรกรทีย่ากจนซึ่งแบกรับความผันผวนของกลไกตลาด 

2) ด้วยศักยภาพของรัฐทีม่ีอยู่อย่างจ�ากัด รัฐต้องเลือก 

ใช้นโยบายที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และ 3) ต้องค�านงึถงึหลกัความยติุธรรมแบบแบ่งสนัปันส่วน 

ระหว่างประชาชนกลุ่มต่างๆ ทั้งเกษตรกร ผู้บริโภคและ 

ผูเ้สยีภาษี โดยควรพจิารณาว่า การช่วยเหลอืเกษตรกรไม่ใช่

เพราะเป็นความเมตตา แต่เป็นเพราะเกษตรกรเหล่านั้น 

คอยแบกรบัต้นทนุของสงัคมไว้ โดยช่วยให้ค่าครองชีพอยูใ่น

ระดับต�่าจึงสมควรได้รับการเยียวยาจากสังคมด้วย

ที่มา: ดูชัดๆ โครงการเน่าจ�าน�าข้าว รัฐบาลจ่าย และ ค้างจ่ายให้กับชาวนา. 

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มกราคม 2557. ค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2557, จาก ASTV 

ผู้จัดการ เว็บไซต์ : http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.

aspx?NewsID=9570000011258 
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โครงสร้างคมนาคมขนส่งท้ังทางราง ทางถนน ทางน�้า 

และทางอากาศ เปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ส�าคัญของชาติ  

ที่ท�าหน้าทีข่นส่งผู้โดยสารและสินค้าไปยังที่ต่างๆ โดยเมื่อ

ร้อยกว่าปีท่ีแล้วไทยเป็นประเทศท่ีเป็นผูน้�าด้านการรถไฟและ 

ระบบคมนาคมในภมูภิาค แต่เมือ่เวลาผ่านไประบบคมนาคม

ขนส่งของไทยขาดการปรับปรุงพัฒนาและล้าหลังลงเมื่อ

เทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้ต้นทุนโลจิสติกส์ของ

ไทยสงูและสิ้นเปลอืงพลงังาน ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจงึต้อง

เร่งปรบัตัวในฐานะศูนย์กลางด้านคมนาคมขนส่งของอาเซยีน 

ในปี 2558

คณะรฐัมนตร ี(ครม.) ภายใต้การน�าของ น.ส.ยิ่งลกัษณ์  

ชินวัตร ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติให้อ�านาจ

กระทรวงการคลงักูเ้งินเพื่อการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานด้าน

คมนาคมขนส่งของประเทศ (พ.ร.บ. กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท) 

ในการประชุม ครม. เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2556 หลังจาก 

ท่ีเลื่อนการพจิารณาเข้าสู ่ครม. มาก่อนหน้านี้ถึง 3 ครั้งแล้ว1

โดยกระทรวงคมนาคมเป็นผู้พจิารณารายละเอยีดของโครงการ

ลงทุนดังกล่าว และกระทรวงการคลัง โดยส�านักบริหาร

หนี้สาธารณะ (สบน.) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับ 

ความพร้อมในการจดัหาแหล่งเงินทุน2 โครงการนี้เป็นการลงทุน 

ขนาดใหญ่ระยะยาว 7 ปี (2557-2563) เพือ่พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยหลายด้านโดยเฉพาะ 

การขนส่งทางรางเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ

สังคมหลายภาคส่วนได้ออกมาท้ังสนับสนุนและ

คัดค้านกับร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว เสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย 

กับแนวคิดของโครงการในการพัฒนาระบบขนส่งของไทย 

แต่คัดค้านเนื่องจากโครงการนี้ขาดรายละเอียดและแผน 

การศกึษาอย่างชดัเจน รวมทัง้ความคุม้ค่าของบางโครงการ 

เช่น รถไฟความเรว็สงู ท่ีอาจจะประสบปัญหาขาดทุนอย่างมาก  

นอกจากนี้ยงัมคีวามกงัวลถงึความเหมาะสมในการออกเป็น 

พ.ร.บ. รวมทัง้ปัญหาเรื่องวิธีการงบประมาณ และความ

โปร่งใสของรฐับาลในการบรหิารงบประมาณในการด�าเนนิการ 

ตามแนวทางดังกล่าว 

ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อ�านวยการวิจัย ด้านการพัฒนา

อย่างทัว่ถึง TDRI ตัง้ข้อสังเกตว่า การกู้เงินครั้งนี้เป็น 

การกูเ้งินนอกระบบงบประมาณขนาดใหญ่ท่ีสดุเท่าท่ีเคยมมีา  

แต่มีการน�าเสนอให้สภาเห็นชอบเป็น พ.ร.บ. ซึ่งไม่เหมือน

การกู้เงินนอกงบประมาณอื่นท่ีไม่ต้องผ่านสภาฯ ขณะเดียวกนั 

ยังมีการใช้ ‘บัญชีท้ายพระราชบัญญัติฯ’3 ซึ่งประเด็นบัญชี

โครงการเงนิกู ้2 ล้านล้านบาท

กับอนาคตประเทศไทย 

นับตั้งแต่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ได้เสนอร่าง “พ.ร.บ.  
เงนิกู้ 2 ล้านล้านบาท” เพื่อยกเครื่องระบบคมนาคมขนส่ง
ของไทยทีข่าดการปรบัปรงุและพฒันาอย่างต่อเนื่อง ท�าให้
ประเทศไทยล้าหลังลงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน 

แต่ด้วยวงเงินกู ้จ�านวนมหาศาลและวิธีการทาง 
งบประมาณทีผ่ิดปกติ รวมทัง้ความไม่ชอบมาพากลของ
การจัดการโครงการ ก่อให้เกิดค�าถามจากหลายภาคส่วน
ว่า โครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ด้วยการกู้เงิน
จ�านวน 2 ล้านล้านบาทนี ้ จะช่วยพัฒนาประเทศไทย  
หรือ เป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ จนน�าไปสู่ 
การยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาว่า ”ร่าง พ.ร.บ. 
เงินกู้ 2 ล้านล้านบาทนี้ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือ
ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องหรือไม่” 
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48 สุขภาพคนไทย 2557

ที่มาของ พ.ร.บ. กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท 
(Mega Project)

ทศวรรษที่ผ่านมา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ

ประเทศไทยได้ขาดช่วงลง เนือ่งจากงบลงทุนในงบประมาณ

แผ่นดินแต่ละปีไม่เพยีงพอต่อการพฒันาภาคการขนส่งสนิค้า

และบริการอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะการขนส่งระบบราง 

ทีม่ีต้นทุนค่าขนส่งถูกและประหยัดเชือ้เพลิงกว่าการขนส่ง

ทางถนน ท�าให้สัดส่วนการขนส่งทางถนนมีกว่าร้อยละ 80 

และใช้น�า้มนัถึงราว 7 แสนล้านบาทต่อปี รฐับาลจึงได้เสนอ 

“ร่างพระราชบัญญัติให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ

การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ 

พ.ศ. ….” หรอื “พ.ร.บ. กูเ้งิน 2 ล้านล้านบาท” ซึ่งเป็นกฎหมาย 

ทีใ่ห้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้าง 

พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งมูลค่ารวมกันไม่เกิน 2 ล้านล้านบาท  

ในปี 2556-2563 (7 ปี) เงินที่ได้จากการกู้ ให้น�าไปใช้จ่าย

ตามวตัถุประสงค์โดยไม่ต้องน�าส่งคลงั ตามกฎหมายว่าด้วย

วิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง ทัง้นี ้

คณะรัฐมนตรีต้องรายงานการกู้เงิน ผลการด�าเนินงานและ

การประเมินผลการด�าเนินการตามแผนงานต่อสภาผู้แทน

ราษฎรและวุฒิสภาเพื่อทราบทุกปีงบประมาณ6

ร่าง พ.ร.บ. ฉบบันี้ มจีดุประสงค์เพื่อลงทุนในโครงสร้าง 

พื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจ 

การค้าและการลงทุนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่จะ

ท�าให้ไทยเป็นศนูย์กลางด้านการคมนาคมขนส่งและเป็นฐาน 

เชื่อมโยงการขนส่งในระดับภูมิภาค เพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 

ตลอดจนอ�านวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน

โดยงบลงทุนร้อยละ 81 เป็นการสร้างระบบขนส่ง

ทางราง ได้แก่ การก่อสร้างทางคู่ การก่อสร้างทางสายใหม่ 

การก่อสร้างรถไฟความเรว็สงู การก่อสร้างรถไฟฟ้าใน กทม. 

และปรมิณฑล ทีเ่หลอืเป็นการปรบัปรงุระบบขนส่งทางถนน 

(เช่น ทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ทางหลวงพิเศษ  

หรือ Motorway สถานีขนส่งสินค้า) ทางน�า้ และด่าน 

การค้าชายแดนจ�านวน 41 ด่าน 

เมื่อพิจารณาต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP7 รายงาน  

The Global Competitiveness Report 2013-2014, 

ท้ายร่าง พ.ร.บ. น้ี มีความกงัวลต่อสภาพบงัคบัของกฎหมาย

ว่า แค่ไหน เพยีงใด เนื่องจากหากตีความว่าไม่มสีภาพบังคบั

ทางกฎหมาย หรอืไม่เคร่งครดั ผลทีต่ามมาคอื จะกลายเป็น

ลักษณะของ “Blank cheque” คือ เมื่อกฎหมายผ่าน 

การพิจารณาของรัฐสภาแล้ว รัฐบาลมีอ�านาจที่จะน�าเงินกู้

ไปท�ากจิการใดๆ กไ็ด้ โดยไม่จ�าเป็นจะต้องเป็นรายการที่ระบุ 

ไว้ในบัญชีแนบท้าย แต่หากมีสภาพบังคับตามกฎหมาย 

อย่างเคร่งครัด ก็จะเกิดความไม่ยืดหยุ่นในการใช้เงินที่กู้มา  

เพราะจะต้องด�าเนินกิจการตามทีก่�าหนดเท่านั้น4 ทางด้าน

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น  

โต้แย้งว่า แม้สงัคมมองว่าประเทศต้องเป็นหนี้เป็นเวลานาน

กว่า 50 ปี แต่เมื่อพ้น 50 ปีหมดหนี้แล้ว ประเทศไทยก็ยัง 

มทีรพัย์สนิทีย่งัสามารถใช้งานได้อกีหลายทศวรรษ ทีส่�าคญั

เงินกู้เหล่านี้มีการก�าหนดการช�าระไว้ชัดเจน โดย 10 ปีแรก

จะยังไม่ต้องช�าระ แต่จะเริ่มช�าระในปีที่ 115 เป็นต้นไป

ที่มา: “กรณ์” จวก เงินกู้ 2 ล้านล้าน ล้มล้าง พ.ร.บ. หนีส้าธารณะ แบกหนี ้50 ปี  

“สรุนนัทน์” โต้ วสิยัทัศน์สั้น. 24 มนีาคม 2556. ค้นเมื่อ 5 มกราคม 2557, 

จาก มติชนออนไลน์ เว็บไซต์: http://www.matichon.co.th/news_ 

detail .php?newsid=1364123165&grpid=00&catid=01& 

subcatid=0100
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4910 สถานการณ์เด่น

World Economic Forum จัดอันดับประเทศไทยในด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน ในอันดับที่ 47 จากทั้งหมด 148 ประเทศ 

ตกลงมาจากอันดับที ่ 46 ในปีก่อนโดยไทยยังตามหลัง

ประเทศชั้นน�าของเอเชียท้ังทางด้าน ถนน การขนส่งทางเรอื 

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งทางรางตามท่ีเรามักจะ

ได้ยนิข่าวถงึความล้าหลงัและปัญหาของระบบขนส่งทางราง

ของไทย เช่น รถไฟตกราง รวมทั้งอุบัติเหตุทางรถไฟ 

หลายต่อหลายครั้งตลอดเวลาที่ผ่านมา

สศช. มั่นใจในโครงการ แต่... 
คปก. กังวลว่าจะขัดรัฐธรรมนูญ

นายชาญวทิย์ อมตะมาทชุาต ิรองเลขาธิการส�านกังาน 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.) กล่าวว่า สศช. ได้ท�างานร่วมกับรัฐบาลในการเสนอ

ความคดิเหน็และคดักรองโครงการท่ีมคีวามจ�าเป็นโดย พ.ร.บ.  

ฉบับนี้ มีผลส�าคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน 

ท�าให้เหน็ทศิทางการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

ในระยะ 7-10 ปี เนื่องจากเป็นการลงทุนท่ีมีการก�าหนด

แหล่งเงินทุนรองรับแน่นอน และ สศช. มีหน้าที่ศึกษาและ

ให้ความเห็นประกอบโครงการต่างๆ ตามขั้นตอนปกติซึ่ง

หมายความว่าในขั้นตอนท่ีจะมกีารเดินหน้าก่อสร้างโครงการ

ต่างๆ หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องเสนอโครงการให้  

ครม. เห็นชอบ8

ในขณะทีส่�านักงานคณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมาย (คปก.) มีความเหน็ว่าโครงการนี้เป็นโครงการ 

ทีมี่ประโยชน์ต ่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  

เป ็นการพัฒนาระบบคมนาคมใหม่ๆ ท ัง้ระบบ  

มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาทีเ่ป็นรูปธรรม ชัดเจน  

เป็นโครงการขนาดใหญ่ มีระยะเวลาการด�าเนินการ

ยาวนานกว่าทุกโครงการทีทุ่กรัฐบาลเคยด�าเนินการ 

และเป็นการลงทุนทีต่้องใช้งบประมาณจ�านวนมาก 

คปก. มีความเห็นว่าร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ อาจขัดต่อ

รัฐธรรมนูญ เพราะยุทธศาสตร ์และแผนงาน 

มีการก�าหนดโครงการไว้อย่างกว้าง ไม่มีรายละเอียด

การด�าเนนิการทีช่ดัเจน บางโครงการอาจส่งผลกระทบ 

ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย หรือคุณภาพชีวิต 

จงึควรมีการด�าเนนิการเพื่อให้ประชาชนได้รบัสทิธิในการเข้าถงึ 

ข้อมลู นอกจากนั้นรฐับาลชุดต่อไปจะถกูผกูพนัโดยโครงการ

ต่างๆ ท่ีก�าหนดไว้ ไม่มีอสิระท่ีจะเสนอโครงการพฒันาใหม่ๆ 

ได้อกี เนือ่งจากโครงการท้ังหมดถกูก�าหนดไว้แล้วจากรฐับาล

ชุดก่อน และมีผลผูกพันถึง 7 ปี 

นอกจากนี้ คปก. ยังเห็นว่า ร่างโครงการดังกล่าว 

ยงัไม่มีมาตรการทีร่องรบักบัปัจจัยเสีย่งทีจ่ะเกิดข้ึนในอนาคต

ท้ังในระยะสัน้และในระยะยาว อาทิ การขยายตัวทางเศรษฐกจิ 

ซ่ึงอาจต�่ากว่าท่ีคาด และโครงการบางโครงการอาจไม่คุม้ค่า

กบัการลงทุน หรอืจดัประเภทการลงทุนท่ีไม่เหมาะสม คปก. 

จึงเสนอแนะว่า รัฐสามารถด�าเนินการได้ โดยใช้เงินกู้ตาม

ระบบงบประมาณประจ�าปีและควรมกีารศกึษาแต่ละโครงการ 

อย่างรอบด้านและด�าเนินการโครงการเฉพาะเท่าทีจ่�าเป็น 

นอกจากนั้นควรมีการศึกษาผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและ

สุขภาพให้ครบถ้วน ควรให้ข้อมูลในการด�าเนินการ และ 

รายละเอียดต่างๆ ของโครงการต่อประชาชนอย่างทั่วถึง 

รวมไปถึงการจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนอย่างเพียงพอและรอบด้าน9

สังคมเห็นด้วยกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน  
แต่กงัวลเรือ่งคอร์รปัชัน่และการจดัการความเสีย่ง

ผลส�ารวจความเห็นนักเศรษฐศาสตร์จากองค์กร 

ชัน้น�าจากกรงุเทพโพลล์ พบว่าส่วนใหญ่มองว่า เป็นโครงการ

ทีด่แีละมีประโยชน์ โดย 96.6% ยืนยันถึงความจ�าเป็น 

ท่ีมา: สศช., NDRC และ CSCMO’s 22
nd

 Annual State of Logistics Report 

เปรียบเทียบตนทุนโลจิสติกสของประเทศไทย สหรัฐอเมริกา 

และสาธารณรัฐประชาชนจีน ในชวงป 2551-2553

สาธารณรัฐประชาชนจีน           ไทย           สหรัฐอเมริกา        

2551 2552 2553

19.5

17.1

9.4

17.8

15.2

8.3

18.1

15.1

7.8
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50 สุขภาพคนไทย 2557

ทีจ่ะต้องลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่สร้างความได้เปรยีบ

รองรบัการเปิด AEC ท้ังนี้ 56.7% ต้องการให้ด�าเนนิการ 

ลงทุนด้วยวธีิการอื่นมากกว่า พ.ร.บ. กูเ้งิน เนื่องจากเป็นห่วง

ในปัญหาต่างๆ ทีอ่าจเกิดขึน้ 25.0% เห็นว่าการออก  

พ.ร.บ. กู้เงินเป็นวิธีการทีเ่หมาะสมแล้วแม้ว่าอาจน�ามา 

ซึ่งปัญหาต่างๆ บ้างแต่ก็ดีกว่าไม่ท�าอะไรเลยหรือท�าไป 

ตามกรอบงบประมาณที่มี 

สิ่งทีน่ักเศรษฐศาสตร์กังวลคือ ปัญหาหนี้สาธารณะ

และการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยกังวลถึงหนี้สาธารณะทีอ่าจ

เพิม่ขึน้ หากไทยเจอวกิฤตเิศรษฐกจิ รวมถงึรฐับาลอาจขาด

สภาพคล่องเนื่องจากต้องใช้จ่ายในโครงการ (ประชานิยม) 

อื่นๆ ด้วย และไม่ค่อยเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะดูแลปัญหาทุจริต

คอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นในโครงการนี้ได้10

TDRI กังวลเรื่องคอร์รัปชั่น
กลุ่มนักวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

(TDRI) กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ. กู้เงินฉบับนี้ มีความเสี่ยงเรื่อง

คอร์รัปชัน่ทีจ่ะสร้างปัญหาต่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม 

ค่าใช้จ่ายภาครฐัในการบ�ารงุรกัษาโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุน 

โครงสร้างพื้นฐานทีไ่ม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจและอาจน�าไปสู่

ปัญหาหนี้สาธารณะในระดับทีสู่งหรือจะเป็นการเพิ่มต้นทุน

ให้แก่ประชาชน เนื่องจากสาธารณูปโภคทีม่ีคุณภาพต�า่  

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ในบางกรณีอาจท�าให้โครงการไม่สามารถเกิดขึ้น

ได้จริง และการคอร์รัปชั่นอาจเป็นการเบียดบังงบประมาณ

รายจ่ายภาครฐัในประเดน็อื่นๆ เช่น การศกึษา การสาธารณสขุ  

ฯลฯ

TDRI กังวลว่าอาจมปีัญหาความไม่โปร่งใสได้  

ทัง้ก่อนการด�าเนินโครงการ ระหว่างการด�าเนินโครงการและ

หลังการด�าเนินโครงการ เช่น กรณี King Power Duty  

Free ซึ่งมีการให้สัมปทานสินค้าปลอดภาษี โดยหลีกเลี่ยง 

การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ร่วมทุน และกรณีโครงการโฮปเวลล์

ทีม่ีความหละหลวมของข้อสัญญา ท�าให้ บ.โฮปเวลล์  

ฟ้องร้องเรยีกค่าเสยีหาย และคณะอนญุาโตตุลาการวนิจิฉยั 

ให ้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟคืนเง ินชดเชยให้  

บ.โฮปเวลล์ รวมกว่า 11,889 ล้านบาท11

ข้อเสนอแนะของนักวิชาการ
ผศ.ดร.ประชา คุณธรรมดี คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าที่รัฐจะต้อง

ก�าหนดเงือ่นไขบริการสาธารณะ เปิดเผยข้อมูลทีจ่�าเป็นสู่

สาธารณะ โดยเฉพาะการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ

ขนาดใหญ่ ก�าหนดเงื่อนไขท่ีชัดเจน เรื่องการบริหารเงินกู้ 

รวมถงึการบรหิารจดัการโครงการ โดยค�านงึถงึการถ่ายทอด

เทคโนโลยแีละการก�าหนดเง่ือนไขการใช้วสัดภุายในประเทศ

ภายในระยะเวลาทีก่�าหนด นอกจากนั้นรัฐไม่ควรละเลย

โครงสร้างพื้นฐานของการพัฒนาด้านท่ีไม่ใช่วัตถุ เช่น  

การศึกษาความพร้อมด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และ 

ปัจจัยด้านกลไกหรือสถาบัน ซึ่งเป็นปัญหาทีแ่ท้จริงของ

ประเทศไทย12 กลุ ่มนักวิจัย TDRI ได้ให้ข้อเสนอแนะ 

ของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาลว่า ควร

ป้องกันการคอร์รัปชัน่ ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ  

(Feasibility Study: FS) สร้างธรรมาภิบาลในโครงการ

ลงทุนและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างรัดกุม13

ความคืบหน้าของ พ.ร.บ. 
เวลา 02.50 น. วนัที ่20 พฤศจกิายน 2556 ท่ีประชมุ

สมาชิกวฒิุสภาลงมติเหน็ชอบร่าง พ.ร.บ. นี้ ด้วยคะแนนเสยีง  

63 ต่อ 13 งดออกเสียง 3 โดยให้มีเนื้อหาให้เป็นไปตาม 

ร่างเดิมที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรทุกมาตรา14 ต่อมาพรรค

ประชาธิปัตย์ได้ร้องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรยื่นเรื่อง 

ให้ศาลรฐัธรรมนญูว่าร่าง พ.ร.บ. ให้อ�านาจกระทรวงการคลงั 

กู้เงิน 2 ล้านล้านบาทขัดหรอืแย้งต่อรฐัธรรมนญูหรอืตราขึ้น

โดยไม่ถูกต้องหรือไม่ นอกจากนี้ในระหว่างการพิจารณา 

ร่าง พ.ร.บ. กู้เงินนี้ ส.ส. พรรคเพื่อไทยรายหนึ่งได้กดบัตร 

แสดงตนแทน ส.ส. รายอื่น โดยมีคลิปบันทึกภาพและเสียง 

เป็นหลกัฐาน15 ท�าให้เกดิเสยีงวพิากษ์วจิารณ์อย่างกว้างขวาง  

เกี่ยวกับความถูกต้องชอบธรรมของกระบวนการพิจารณา 

ร่าง พ.ร.บ. นี้

หลังจากทีร่ัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้ประกาศยุบสภาเมื่อ  

9 ธันวาคม 2556 ก็เป็นที่ถกเกียงกันว่าร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ 

จะตกไปหรอืไม่ เพราะร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวผ่านความเหน็ชอบ 

จากรัฐสภาอย่างสมบูรณ์แล้ว แต่ยังไม่สามารถน�าขึ้น

ทูลเกล้าฯ ได้ เพราะต้องรอค�าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
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5110 สถานการณ์เด่น

รวบรวมความเห็นต่อ พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท วันท่ี 8 มกราคม 2557 

ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยาน 

นั ดแรก โดยหั วหน ้ าพรรค

ประชาธิปัตย์ น�าทีมกฎหมาย

พรรคประชาธิปัตย์เข้าให้ถ้อยค�า

ต่อศาลรัฐธรรมนูญขณะท่ีพยาน

ฝ่ายผูถ้กูร้อง มรีกัษาการรฐัมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลัง รวมทั้ง

รกัษาการรฐัมนตรว่ีาการกระทรวง 

คมนาคม เข้าให้ถ้อยค�าต่อตุลาการ 

ศาลรัฐธรรมนูญ28

ล่าสุด 12 มีนาคม 2557 

ตลุาการศาลรัฐธรรมนูญได ้ม ี

ค�าวนิจิฉยัว่า ร่าง พ.ร.บ. ให้อ�านาจ 

กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า  

2 ล้านล้านบาท ขัดรัฐธรรมนูญ 

มาตรา 169 วรรคหนึ่ง และ 

มาตรา 170 ด้วยมติ 9 ต่อ 0 รวม

ทัง้กระบวนการตราร่าง พ.ร.บ. 

ขัดรัฐธรรมนูญ ด้วยมติ 6 ต่อ 2 

(มีตุลาการ 1 คน งดออกเสียง) 

เ นื ่อ ง จ าก เนื้ อ ห าและ

กระบวนการไมช่อบด้วยรฐัธรรมนญู  

โดยที่ มาตรา 169 ระบุว ่ า  

การจ่ายเงินแผ่นดินจะต้องกระท�า

ผ่านกฎหมายงบประมาณรายจ่าย

ด้วยวิธ ีงบประมาณ กฎหมาย

เกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ

กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลงั ดังนั้น

การใช้วธิพีเิศษตาม ร่าง พ.ร.บ. นี้  

จึงขัดรัฐธรรมนูญ เป็นผลให ้

ร่าง พ.ร.บ. กู ้2 ล้านล้าน เป็นอนั 

ตกไป29

เห็นด้วย

เป็นการลงทุนท่ีจ�าเป็น เพ่ือรองรบัการค้าท่ีจะขยายตัวขึ้นจาก AEC รวมถงึเชื่อมโยงการขนส่ง

กับประเทศเศรษฐกิจใหญ่ของโลกอย่างจีน16

เป็นการลงทนุท่ีถกูทิศทาง ช่วยลดต้นทุนโลจสิตกิส์ของระบบขนส่งไทยและลดการใช้พลงังาน

กระจายฐานการผลติสูภ่มูภิาค รองรบัการเปิดประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ส่งผลต่อการเติบโต

ของเศรษฐกิจและช่วยให้ประเทศมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

ความต่อเนื่องของโครงการชัดเจน สร้างความเชือ่มั่นต่อนักลงทุนช่วยให้ภาคเอกชนมั่นใจ

วางแผนล่วงหน้าได้17

จ�าเป็นต้องออกเป็น พ.ร.บ. กู้เงิน งบประมาณประจ�าปี ไม่เพียงพอต่อการลงทุนในโครงการ

ขนาดใหญ่18

ภาระหนี้สามารถบริหารจัดการได้ สัดส่วนหนีส้าธารณะต่อจีดพีียังต�า่ทัง้เป็นการกู้ภายใน

ประเทศและการลงทุนจะช่วยให้เศรษฐกจิขยายตัวจะท�าให้เกบ็ภาษีได้มากขึ้นและช่วยให้แข่งขนั

ได้ดีขึ้น19

คัดค้าน

ประเดน็ข้อกฎหมาย ตามมาตรา 6 ซึง่บญัญตัไิว้ว่า “รฐัธรรมนญูเป็นกฎหมายสงูสดุของประเทศ 

บทบัญญัติใด ของกฎหมายกฎ หรือ ข้อบังคับขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ บทบัญญัติ นั้น 

เป็นอันใช้บังคับมิได้” และตามมาตรา 169 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “การจ่ายเงินแผ่นดินจะกระท�าได้

เฉพาะท่ีได้อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวธีิการงบประมาณ 

กฎหมายเกีย่วด้วยการโอนงบประมาณ หรอืกฎหมายว่าด้วยเงนิคงคลงั…” ต้องดวู่าร่าง พ.ร.บ. 

ดังกล่าวขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่20

ความเป็นธรรมระหว่างรุน่ การใช้คนืเงนิกูจ้ะใช้ระยะเวลาประมาณ 50 ปีจะเกดิการผลกัภาระ

การช�าระหนี้ไปให้ชนรุ่นหลังซึ่งก็เกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมระหว่างชนรุ่น21

ประเด็นการทุจริต ไม่ควรให้อ�านาจตัดสินใจใช้เงินแผ่นดินจ�านวนมากกับฝ่ายบริหาร 

ผ่านการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในเอกสารประกอบการพิจารณา ในขณะทีฝ่่ายนิติบัญญัติมี

โอกาสให้ความเหน็ชอบตาม พ.ร.บ. และบัญชีแนบท้ายแค่เพยีงครั้งเดยีวในระยะเวลา 7 ปีเศษ22

โครงการจ�านวนมากยังไม่ผ่านการศึกษาความคุ้มค่าทางการเงิน/เศรษฐกิจ ผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ หากโครงการด�าเนินการไม่ได้หรือล่าช้า ความต่อเนื่องที่ตั้งใจให้เกิด

จะไม่เกิดจริงหรืออาจมีการเร่งรีบสรุปผลการศึกษาในทางให้เกิด โครงการทัน 7 ปี

ผลต่อความเสี่ยงด้านการคลงั ยงัมคีวามไม่ชดัเจนเรื่องแผนการลงทุน นอกจากนี้รฐับาลไม่ได้

น�าเสนอแผนการสร้างรายได้อื่น23 หนี้สาธารณะอาจเพิ่มขึ้นถงึ 60% ต่อจดีีพ ีหากไทยเจอวกิฤติ

เศรษฐกิจหรือฟองสบู่แตก24

ผลกระทบต่อรายจ่ายภาครัฐในอนาคตในเรื่องที่ส�าคัญอื่น โดยเฉพาะรายจ่ายด้านสังคม  

การพฒันาคน และนวตักรรมอาจกระทบต่อความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในเรื่องคณุภาพ 

ก�าลังคน/แรงงานและไม่ชัดเจนเรื่องผลต่อความเหลื่อมล�้าในประเทศว่ามากขึ้นหรือน้อยลง25

ให้อ�านาจฝ่ายบริหารในการก�าหนดรายละเอียดเป็นเวลาถึง 7 ปี ซึ่งข้ามช่วงอายุปกต ิ

ของรัฐสภาเป็นการก้าวล่วงอ�านาจของสภาชุดต่อไปในการกลั่นกรอง/ให้ความเห็นชอบ26

เป็นการสร้างภาระหนี้จ�านวนมหาศาลให้แก่ประชาชน เป็นการสร้างภาระหน้ีสนิให้กบัคนไทย

นานเกินกว่า 50 ปี โดยเมื่อรวมกับหนี้สาธารณะและการใช้เงินในโครงการอื่นๆ เช่น จ�าน�าข้าว 

โครงการน�้า ในขณะที่รายได้จากการขายของส่งออกน้อยลง ไทยอาจไม่สามารถช�าระหนี้เงินกู้

ได้27
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เมื่ออ่าวพร้าวกลายเป็นทะเลสีด�า
ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2556 ได้เกิดวิกฤตกับ 

สิง่แวดล้อมและระบบนิเวศทางทะเลครัง้ส�าคัญในประเทศไทย  

เมื่อน�้ามันดิบรัว่จากท่อน� ้ามันกลางทะเลจนท้องทะเล 

กลายเป็นสีด�า คราบน�า้มันได้เคลื่อนตัวออกห่างจากจุด 

ที่น�้ามันรั่วประมาณ 15 กิโลเมตร1 คราบน�้ามันดิบขยายตัว

เข้ามายังเกาะเสม็ดและชายหาดบ้านเพ จังหวัดระยอง 

อย่างรวดเร็ว โดยคราบน�้ามันส่วนใหญ่ถูกพัดเข้ามาที ่

อ่าวพร้าว ท�าให้ผืนทรายและน�้าทะเลที่ใสสะอาดกลายเป็น

สีด�าในเวลาอันรวดเร็ว

โดยกลุ ่มบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ซึ ่งเป็น 

ผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้ได้แถลงถึงสาเหตุว่าเกิดจากท่อรับ

น�้ามันดิบขนาด 16 นิ้วรั่วที่บริเวณทุ่นรับน�้ามันดิบ ที่อยู่ห่าง

จากชายฝั่งท่าเรือมาบตาพุดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

ประมาณ 20 กิโลเมตร ขณะทีเ่รือบรรทกุน�้ามัน Malan 

Plato สัญชาติกรีซ ก�าลังถ่ายน�้ามันดิบผ่านทุ่นน�้ามันดิบ

มายังโรงกลั่นน�า้มันของบริษัท ท�าให้มีน�้ามันดิบรั่วออกมา

ประมาณ 50,000 ลติร2 ท้ังนี้ ภาพถ่ายดาวเทียมจากส�านกังาน 

พฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องค์การมหาชน)  

ข่าวน�้ามนัรั่วกลางทะเลที่จงัหวดัระยอง เมื่อกลางปี 2556 เป็นข่าวที่มผีูค้นสนใจตดิตามกนัมากข่าวหนึ่ง เนือ่งจาก
การรั่วไหลดังกล่าว ส่งผลให้อ่าวพร้าวของเกาะเสม็ดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส�าคัญ ได้แปรเปลี่ยนจากหาดสีขาวเป็นสีด�า
ในพริบตา แม้ว่าบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) ได้กล่าวขอโทษและแสดงความเสียใจต่อกรณีน�้ามันรั่ว รวมทั้งพยายาม
ขจดัคราบน�้ามนัจนหมดไป แต่ชมุชนท้องถิ่นกยั็งไม่มั่นใจถงึผลกระทบทางสิง่แวดล้อมและสขุภาพที่อาจเกดิขึ้นในอนาคต 
ส่วนภาครัฐกลับให้ความส�าคัญกับผลกระทบด้านการท่องเทีย่วมากกว่าผลกระทบของระบบนิเวศและสุขภาพชุมชน 
ในระยะยาว

57-03-022_036-087 New2-4_Y kim=4c.indd  52 4/2/14  9:42 PM



5310 สถานการณ์เด่น

แสดงให้เหน็คราบน�า้มันดิบท่ีขยายแผ่กว้างบนผวิทะเลค่อยๆ 

เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงอ่าวพร้าว 

เหตุการณ์ครั้งนี้ท�าให้ทางการได้ประกาศให้อ่าวพร้าวเป็นเขต

ประสบภัยพิบัติทางทะเล3 

ภาพที่ปรากฏหลังท้องทะเลกลายเป็นสีด�า
ทันทีที่เกิดน�้ามันรั่วกลางท้องทะเล ส่ิงแรกที่ปรากฏ 

แก่สายตาสาธารณชนคือการน�าทุ่นกักน�า้มัน มาใช้เพื ่อ 

จ�ากัดการขยายตัวของคราบน�้ามันกลางท้องทะเล และ 

น�าเครือ่งมอืเกบ็คราบน�า้มนั มาเกบ็คราบน�า้มนัไปไว้บนเรอื 

และการใช ้เรือฉีดน�้ายาสลายคราบน�้ามันเพื่อให ้เกิด 

การแตกตัวและจมลงสูท้่องทะเล จนกระท่ังเกดิภาพของคน

ชุดขาวพร้อมหน้ากากป้องกันสารพิษหมุนเปลี่ยนเวียนกัน 

ใช้แผ่นดูดซับน�้ามัน (absorbent sheet) พร้อมกับใช้ถัง 

ตักน�้ามันทีล่อยเข้ามาติดกับชายหาดฝั่งอ่าวพร้าวและใช้

เครื่องมือฉีดพ่นแรงดันสูงท�าความสะอาดก้อนหิน 

วิกฤตทางสิ่งแวดล้อมทีเ่กิดขึ้นท�าให้ ดร.ไพรินทร์  

ชโูชตถิาวร ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการ

ใหญ่ บรษัิท ปตท. จ�ากดั (มหาชน) ได้กล่าวขอโทษและแสดง

ความเสียใจต่อกรณีน�้ามันรั่ว เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 

และยืนยันว่า “กลุ่ม ปตท. พร้อมร่วมมือกับ PTTGC แก้ไข

ปัญหาอย่างเตม็ทีใ่นทกุๆ ด้าน รวมทัง้การฟ้ืนฟแูละเยยีวยา

อย่างต่อเน่ือง ให้เกดิประสทิธิผลและประสทิธิภาพมากทีส่ดุ 

โดยจะด�าเนินการตามแผนการด�าเนินงานด้านความมั่นคง 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHEMS) 

ที่มีการด�าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง”4 พร้อมกับให้ข้อมูล 

ว่า “ทันทีที่เกิดเหตุ บริษัทฯ ได้ปิดระบบวาล์วทั้งหมดโดย

สมบรูณ์ ดังนั้น จงึมีเพยีงน�า้มนัท่ีค้างอยู่ในท่อระหว่างจดุส่ง

น�้ามันบนเรือและทุ่นเท่านัน้ทีมี่โอกาสรัว่ไหลออกสู่ทะเล  

โดยประมาณการปริมาณที่รั่วไหล 54,341 ลิตร ในด้านการ

ปฏิบัติงาน บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการ

ท�างานและการจัดการในสภาวะฉุกเฉินกรณีน�้ามันรั่ว  

โดยฉดีพ่นสารกระจายคราบน�้ามนัในการปฏบิติัการทางเรอื 

และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ จึงได้ใช้การปฏิบัติการ 

ทางอากาศโปรยสารกระจายคราบน�้ ามันร ่วมด ้วย  

แต่เนื่องจากกระแสน�้าและลมแรง คณะท�างานประเมินว่า

น�า้มนัอาจจะเข้าฝ่ัง จงึน�าทุ่นกักน�า้มันลง เพื่อกกัน�า้มนัให้อยู่ 

ในบริเวณทีส่ามารถใช้สารกระจายคราบน�า้มันทางเรือให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ทุ่นกักน�้ามันใช้ไม่ได้ผล 

เพราะช่วงเวลานั้นทะเลมคีลื่นลมแรง ท�าให้มนี�า้มนัเลด็ลอด

ไปขึ้นฝั่งที่อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด”5 

อย่างไรก็ตาม ภาคประชาสังคมและนักวิชาการได้

ร่วมกันตัง้ค�าถามต่อสิ่งทีเ่กิดขึ้นกับเหตุการณ์น�้ามันรั่วและ

ถามหาความรบัผดิชอบจาก บรษัิท พทีทีี โกลบอล เคมคิอล 

จ�ากัด (มหาชน) หรือ PTTGC บริษัทลูกของ ปตท. ซึ่งเป็น

ผู้รับผิดชอบโดยตรงกับเหตุการณ์ครั้งนี้ในหลายประเด็น  

ท้ังการแก้ไขปัญหาอย่างไม่ทนัท่วงทแีละการประชาสมัพนัธ์

ให้ข้อมูลที่อาจไม่ครบถ้วนและชัดเจน ดังที่ น.ส.เพ็ญโฉม  

แซ่ต้ัง ผูอ้�านวยการมลูนธิิบรูณะนเิวศ ได้ให้สมัภาษณ์เว็บไซต์

โลกสเีขียวว่า ยงักงัวลในเรือ่ง “การทีใ่ห้ข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อเท็จ

จริงทัง้หมด ซึ่งท�าให้เหตุการณ์บานปลายมากยิ่งขึ้น เช่น 

ปริมาณน�้ามันที่รั่วไหล สารเคมีที่ใช้สลายอนุภาคของน�้ามัน

มีผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตในทะเลอย่างไร” 

ต่อมา (5 สิงหาคม 2556) ภาคประชาสังคม 25 

องค์กรได้ร่วมกันออกแถลงการณ์ฉบับท่ี 2 มเีนือ้หาส่วนหนึ่ง

ว่า “ค�าถามที ่พทีที ีโกลบอล เคมิคอล ต้องตอบต่อสาธารณะ

ท่ีเน้นย�้าเรื่องเปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงที่จะแสดงให้เห็น 

ถึงความโปร่งใสเพื่อน�าไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันของทัง้

ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม และมีความส�าคัญยิ่ง

ต่อการหาสาเหตุการปนเปื ้อนทีแ่ท้จริง การประเมิน 

ผลกระทบและความเสียหาย การฟื้นฟูการปนเปื้อนมลพิษ

ในระยะยาว การเยยีวยาความเสยีหายทีถ่กูต้องและเป็นธรรม  

รวมถึงมาตรการป้องกันในอนาคต”6 เนื้อหาอีกส่วนหนึ่งใน

แถลงการณ์ คอืการตั้งข้อสงัเกตต่อวธีิการก�าจดัคราบน�า้มนั

ของ PTTGC โดยหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์ เกษมศรี  

หนึ่งในแกนน�า “กลุ่มติดตามน�้ามัน ปตท. รั่วไหล” ที่เห็นว่า 

วธีิการก�าจดัคราบน�้ามนัในระดับสากลและท่ีกรมควบคมุมลพษิ 

ก�าหนดคือให้ท�าการกักน�้ามันด้วยทุ่นกักน�้ามัน และดูดกลับ

ด้วยเครื่องดูดคราบน�้ามัน ซึ่งไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมก่อน

เป็นอันดับแรก เมื่อน�้ามันที่รั่วไหลอยู่นอกเหนือการควบคุม

จริงๆ จึงจะใช้วิธีการพ่นสารเคมีก�าจัดคราบน�้ามัน หากวิธ ี

การใช้ทุ่นกักน�้ามันไม่ได้ผล ก็สามารถแก้ไขโดยการใช้เรือ  

2 ล�า ลากทุ่นกกัน�า้มนัเป็นรปูตัว V ขบัสวนทางท่ีคราบน�้ามนั

ท่ีลอยอยู่ เพื่อกักน�้ามันไว้ให้อยู่ในทุ่น และใช้เครื่องดูด 
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คราบน�้ามนัขึน้เรอือกีที ซึ่งวธีินี้นอกจะไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม

แล้ว เครื่องมอืและอปุกรณ์ท่ีใช้กไ็ม่ได้มรีาคาสงูเม่ือเทียบกับ

ก�าไรในแต่ละปีของบริษัทในเครือ ปตท.7

ทัง้นี้ ภาคประชาสังคมได้เรียกร้องให้มีการเปิดเผย

ข้อเท็จจริง และให้มีการก�าหนดแนวทางป้องกันหรือแก้ไข

ปัญหาหากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี ้ขึ้นอีกในอนาคต  

และได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ “กรณีน�้ามันรั่วมอนทารา”  

หรือ “Montara Oil Spill” ที่ได้เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้  

เมื่อ 21 สิงหาคม 2552 ซึง่เป็นเหตกุารณ์ทีแ่ท่นขุดเจาะ  

“เวสต์แอตลาส” ระเบดิระหว่างการขุดเจาะน�า้มนัในทะเลตมิอร์ 

จนสญูเสยีน�้ามนัไป 29,600 บาร์เรล และเกดิคราบน�้ามนัใน

ทะเลกนิพ้ืนท่ีเกอืบ 90,000 ตารางกโิลเมตร ซึ่งเป็นโครงการ

ของ พีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย (PTTEPAA/พีทีทีอีพีเอเอ) 

บรษัิทลกูของบรษัิท ปตท. ส�ารวจและผลติปิโตรเลยีม จ�ากดั 

(มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ซึง่ถือเป็นเหตุการณ์ภัยพิบัต ิ

ด้านน�้ามันครัง้เลวร้ายทีสุ่ดในประเทศออสเตรเลีย8 ต่อมา 

รัฐบาลออสเตรเลียได้ต ัง้คณะกรรมการเพื ่อสอบสวน

เหตุการณ์ดังกล่าวทีเ่รียกว่า Montara Commission of 

Inquiry โดยกระทรวงความย่ังยืน สิ่งแวดล้อม น�า้ ประชากร 

และช ุมชน แห ่งรัฐบาลออสเตรเลีย (DSEWPaC)  

ได้เรียกร้องให้ PTTEPAA รับผิดชอบการศึกษาผลกระทบ 

ต่อระบบนิเวศในทะเลต่อเนื่องกันอย่างน้อย 2-5 ปี รวมถึง 

จัดท�าโครงการส�ารวจและรวบรวมข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 

ในระยะยาว โดยทาง PTTEPAA ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้ ส�านักงานก�ากับดูแลความปลอดภัย

และสิง่แวดล้อมแห่งชาตอิอสเตรเลยี (NOPSEMA) ได้ระบุ

ไว้ในรายงานว่า ต้องปฏิรปูการท�างานของหน่วยงานรฐับาล

ออสเตรเลยี ซ่ึงท�าหน้าทีก่�ากับดแูลและตรวจสอบมาตรฐาน

การขุดเจาะน�้ามัน โดยที่ผ่านมาบางหน่วยงานก็บกพร่อง 

ต่อหน้าท่ี ท�าให้ไม่สามารถป้องกันเหตรุ้ายดังกลา่วได้ ทัง้ยงั

เสนอให้มีการร่างแนวทางการรับมือและจัดการภัยพิบัติซึ่ง

อาจเกดิขึ้นในอนาคต เพื่อให้การควบคมุสถานการณ์ฉกุเฉนิ

มีประสิทธิภาพสูงสุดและจะช่วยลดทอนความเสียหาย 

ในด้านต่างๆ ได้ ในเวลาต่อมา ศาลออสเตรเลียได้ตัดสินว่า 

PTTEPAA มีความผิด 4 ข้อหา ซึ่งรวมถึงการละเมิด

กฎหมายการขุดเจาะปิโตรเลียมนอกชายฝั่งออสเตรเลีย  

เป็นเหตุให้ผู้อื่นตกอยู่ในอันตราย และสั่งปรับอีก 510,000 

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (ประมาณ 14,280,000 บาท)9  

หลังจากที่ ปตท.สผ. ได้จ่ายค่าเสียหายไปแล้วเป็นเงินกว่า 

9,724 ล้านบาท10 ในช่วงปี 2552-2555 

ผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจ ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม

นอกจากผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบนิเวศและ 

สิ่งแวดล้อมทางทะเลแล้ว อีกปัญหาหนึ่งทีต่ามมาในทันท ี

คือ ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ มีการประเมินเบื้องต้นว่า

เหตุการณ์น�้ามันรั่วลงทะเลในพื้นที่อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด  

ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อม ท้ังในสาขาธุรกิจท่องเทีย่ว ธุรกิจทีเ่กีย่วเนือ่งกบั

การท่องเที่ยว ธุรกิจประมง ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็ง และ

ธรุกิจอืน่ๆ มากกว่า 32,422 ราย โดยนักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทย 

และต่างชาติทีล่ดน้อยลงได้ส่งผลกระทบไม่เพียงอ่าวพร้าว 

แต่ยังรวมถึงหาดอื่นๆ บนเกาะเสม็ดอีกด้วย11 

ในด้านการประมง คราบน�้ามนัได้ส่งผลถงึระบบนเิวศ

และห่วงโซ่อาหารที่ซับซ้อนในท้องทะเล ตั้งแต่แพลงก์ตอน 

สัตว ์น�้าน ้อยใหญ่ไปจนถึงปากแม่น�้าและป่าชายเลน  

โดยคราบน� า้มันจะไปปิดกัน้แสงอาท ิตย ์ที จ่�าเป ็นต ่อ 

กระบวนการสังเคราะห์แสง ท�าให้ปริมาณออกซิเจนลดลง  

ดร.ธรณ์ ธ �ารงนาวาสวัสด ิ ์ รองคณบดีคณะประมง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวถึงหลักสากลของ 

การก�าจัดคราบน�้ามันไว้ว่า “อย่าให้โดนฝั่ง อย่าให้โดนพื้น 

http://daypic.ru/wp-content/uploads/2013/08/120-900x576.jpg
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นั้นหมายถึง ควรเลี่ยงทุกวิถีทางทีค่ราบน�้ามันจะสัมผัสกับ

พื้นชัน้ตะกอน เนื่องจากการขจัดคราบน�า้มันในชัน้ตะกอน

หรือพ้ืนทรายยากกว่าบนผิวน�้าหลายสิบเท่า”12 จะท�าให้

กระบวนการย่อยสลายขาดออกซิเจนและท�าให้การสลาย

คราบน�้ามันด้วยวิธีการธรรมชาติเป็นไปได้ยาก ซึ่งจะส่งผล

ต่อสัตว์น�้าและห่วงโซ่อาหารในทะเล เป็นที่น่าสังเกตว่า  

ภายหลังการก�าจัดคราบน�า้มันแล้ว ชาวประมงชายฝั่ง 

ยังพบว่าปูม้าทีเ่ก็บขึ้นมาจากลอบ 10 ตัวจะตาย 7 ตวั  

แม้จะยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการรองรับว่าปูเหล่านั้นตาย 

จากผลของคราบน�า้มนัหรอืไม่ แต่สิง่ทีเ่หน็เม่ืองดักระดองปู

ออกมาก็พบว่าบริเวณเหงือก มีคราบสีด�าติดอยู่13 

ในช่วงหนึ่งเดือนของเหตุการณ์คราบน�้ามัน กลุ่ม

องค์กรภาคประชาสงัคมยงัคงเดินหน้าในการแก้วกิฤตปัญหา

ในครั้งน้ี และมีการรณรงค์ให้ร่วมลงช่ือของประชาชนบนโลก

ออนไลน์ ในเว็บไซต์ Change.org กว่า 32,000 รายชือ่ 

เพื่อสนับสนุนให้รัฐบาลตั้ง “คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ

น�้ามันรั่ว” นอกจากนี้ ตัวแทนจากภาคประชาสังคมในนาม 

“กลุ่มติดตามน�้ามัน ปตท.รั่ว” ซึ่งประกอบด้วยมูลนิธิบูรณะ

นิเวศ (EARTH) มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (EnLAW)  

กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Greenpeace Southeast 

Asia) และสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม (GSEI) ได้ยื่นจดหมายและรายชือ่ประชาชน 

ดังกล่าวถึงรัฐบาลเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 แต่ในระยะ

เวลาทีผ่่านมา มเีพยีงหนงัสอืตอบกลบัจากส�านกัเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรีว่าได้ประสานงานเพื่อส่งเรื่องให้กระทรวง

พลังงานพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น14

แนวทางการแก้ไขปัญหาน�้ามันรั่วของไทย
ประเทศไทยได้ด�าเนนิการขจดัคราบน�า้มนัในแหล่งน�า้

โดยปฏิบติัตาม “แผนป้องกนัและขจดัมลพษิทางน�า้เนื่องจาก

น�้ามันแห่งชาติ” โดยมีหน่วยงานหลักในการด�าเนินการขจัด

และแก้ไขปัญหาจากคราบน�า้มันรั่วไหล คือ คณะกรรมการ

ป้องกนัและขจดัมลพษิทางน�้าเนื่องจากน�้ามัน หรือ กปน. 

จดัต้ังขึ้นเมื่อวนัที่ 6 มกราคม 2538 โดยระเบยีบส�านกันายก

รัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน�้าเนื่องจาก

น�้ามัน พ.ศ. 2538 โดย กปน. มีหน้าที่ควบคุม ก�ากับ ดูแล 

และรับผิดชอบในการขจัดมลพิษทางน� ้าเนื ่องจากน�า้มัน 

ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกัน รวมทั้ง

การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และรายงานผลการด�าเนินงาน

ให้คณะรฐัมนตรรีบัทราบ ซึง่จะปฏิบัตงิานร่วมกบัหน่วยงาน

ต่างๆ ดังนี้

ศูนย์ประสานงาน ด�าเนินการโดยกรมเจ้าท่า

ศูนย ์ควบคุมการปฏิบัติการ ด�าเนินการโดย 

กรมเจ้าท่าหรือกองทัพเรือ 

หน่วยปฏิบัติการ ประกอบด้วย กรมเจ้าท่า กองทัพ

เรอื หน่วยงานของจงัหวดัในพืน้ท่ีเกิดเหต ุกรงุเทพมหานคร 

และสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรม

น�้ามัน

หน่วยสนับสนุน ประกอบด้วย หน่วยงานต่างๆ 

จ�านวนมาก กองทัพอากาศ กองทัพบก กรมการขนส่ง 

ทางอากาศ กองบังคับการต�ารวจน�า้ กรมอุตุนิยมวิทยา  

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ส�านักเลขาธิการ

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน) ส�านักงานนโยบายแผนทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมประมง 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น15

กลยุทธ์ในการขจัดคราบน�้ามัน
แผนด�าเนินการขจัดคราบน�้ามันเมื่อมีน�้ามันรั่วหกลง

สูแ่หล่งน�า้มุ่งลดผลกระทบต่อประชาชนและสภาพแวดล้อม

ให้น้อยทีสุ่ดและโดยเร็วทีสุ่ด อาจพยายามด�าเนินการ 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างพร้อมกัน เช่น

1.  ควบคุมและเก็บคราบน�้ามัน โดยใช้ทุ่นกักน�า้มัน 

(oil boom) ล้อมคราบน�้ามันไว้ และพยายามใช้เครื่องมือ

ต่างๆ เก็บคราบน�้ามันให้ได้มากที่สุด

2.  ใช ้สารกระจายเคมี ท่ีช ่วยให ้น�้าม ันแตกตัว  

(dispersant) ท�าให้น�้ามันแตกตัวออกเป็นหยดเล็กๆ  

ซึ่งสามารถกระจายไปตามกระแสน�้าได้ง่ายขึ้น และจะถูก 

ย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ในที่สุด

3.  เผาคราบน�้ามัน หากมีเงือ่นไขที่เหมาะสม เช่น 

การรั่วหกในทะเลเปิด ซึ่งเป็นวิธีการขจัดคราบน�า้มันที่มี

ประสิทธิภาพดี แต่จะก่อให้เกิดควันด�า
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4. ใช้วัสดุซับน�้ามัน (absorbent) ซึ่งเหมาะส�าหรับ

การรั่วหกปริมาณไม่มาก

5.  ท�าความสะอาดชายฝั่ง เนื่องจากน�า้มันทีร่ั่วหก 

จะถูกคลื่นพัดเข้าหาชายฝั่ง ซึ่งหมายรวมถึงการเตรียม 

สถานที่ที่จะเก็บขยะปนเปื้อนน�้ามันปริมาณมหาศาล

6. ใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายน�้ามัน ซึ่งเป็นวิธีการทีจ่ะ

ใช้เวลามากกว่าวิธีอื่นๆ 

7.  ปล่อยให้ระเหยและย่อยสลายไปตามธรรมชาติ 

ในกรณีที่น�้ามันรัว่หกในมหาสมุทรทีห่ ่างไกล แสงแดด  

คลื่น ลม จะช่วยให้น�้ามันระเหยและย่อยสลายไปเอง16

บทสรุปที่ยังไม่มีค�าตอบของอ่าวพร้าว
ในวนัที ่1 พฤศจกิายน 2556 หลงัการฟ้ืนฟอู่าวพร้าว

เพียง 3 เดือนเศษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิง่แวดล้อมได้ประกาศเปิดให้บรกิารอ่าวพร้าว ในเขตอทุยาน 

แห่งชาติเขาแหลมหญ้า หมู่เกาะเสม็ด หลังจากมีรายงาน

ค่าน�้าทะเลที่อ่าวพร้าว เกาะเสมด็ กลบัคนืสูส่ภาวะปกติ หรอื 

“อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการนันทนาการ” นอกจากนี้ 

บรษัิท PTTGC ได้ร่วมมอืกบัทีมนกัวจิยัของ 3 มหาวทิยาลยั 

ได้แก่ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

และมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อส�ารวจและประเมินสภาพ

แวดล้อมทางทะเลชายฝ่ังท้ัง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านสมทุรศาสตร์ 

แนวประการัง แหล่งหญ้าทะเล หาดหิน หาดทราย ป่าชาย

เลน สัตว์ทะเลหายากและมลพิษ โดยจะด�าเนินการติดตาม

อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ปี จนมั่นใจว่าระบบนิเวศจะกลับ

คืนสู่สภาวะปกติ นอกจากนี้ได้มีการออกโฆษณาชุด Better 

Samed ออกเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ทีแ่สดงภาพให้เห็นว่า

เกาะเสมด็นั้นดีข้ึนและอยากเชิญชวนให้คนกลบัมาท่องเท่ียว

ยงัเกาะเสมด็ เพือ่ช่วยกนัฟ้ืนฟใูนเรือ่งวถิชีวีติและเศรษฐกิจ

การท่องเที่ยว 

อย่างไรกต็าม ได้มีเสยีงสะท้อนของคนในพื้นท่ี อย่าง

นายวรีศกัดิ ์คงณรงค์ ประธานกลุม่ชาวประมงบางกระเฌอ 

ทีก่ล่าวว่า “การออกโฆษณาบอกว่า เกาะเสม็ดปลอดภัย  

เป็นเหมือนเดิม สามารถมาเทีย่วได้แล้วนั้นก็เป็นเรื ่องดี  

ช่วยเหลือการท�ามาหากินทีไ่ด้รับผลกระทบอย่างหนัก  

แต่ควรจะเกิดขึ้นภายหลังจากการน�าตัวอย่างของ น�้า สัตว์

ทะเล และทราย ไปตรวจสอบ ยืนยันความปลอดภัยว่า

สามารถกินได ้ เล ่นน� า้ ได ้ เป ็นปกต ิ ไม ่มีผลกระทบ  

พร้อมยนืยนัว่าไม่มชีาวประมงคนไหนอยากพดูให้นกัท่องเทีย่ว 

หวาดกลัว ไม่มาเที่ยว ไม่มาซื้อ แต่ทุกวันนี้ชาวประมงเอง 

ยังไม่มั ่นใจ กลัวว่าบริโภคไปแล้วจะสะสมก่ออันตราย 

ในภายหลัง”17 ทั้งนี้ ภายหลังการฟื้นฟูและขจัดคราบน�้ามัน

ในเดือนสิงหาคม 2556 เป็นต้นมา หากมองด้วยตาจะ 

ไม่พบคราบน�า้มันหลงเหลืออยู ่ในพื ้นทะเล แต่ผลจาก 

การตรวจสอบปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน�้าของ

เกาะเสม็ด ยังพบปริมาณของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอน 

ในตะกอนดินบริเวณชายฝั่งทะเลและน�้ามันที่ยังคงตกค้าง 

อยูท่ีผ่วิหน้าทรายและในผวิทรายบรเิวณอ่าวพร้าว มากกว่า

หาดทรายปกติ (อ่าวหวาย) แต่ก็ไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าเป็น

ค่าทีเ่กินมาตรฐานหรือไม่เพราะปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มี

มาตรฐานการตรวจสอบคราบน�า้มันในผิวดิน ดร.สมภพ  

รุ ่งสุภา จากสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน�้า จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั กล่าวและย�า้ว่า “แนวทางการก�าจดัคราบน�า้มนั 

ในหาดทรายวันนี ้ จ�าเป็นต้องบ�าบัดซ�้าอย่างต่อเนื ่อง  

เพื่อฟื้นฟูให้กลับคืนสู่ภาวะปกติให้ได้มากที่สุด”18

ความไม่มั่นใจถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตยังเป็นสิ่งท่ีสร้างความวิตก

กังวลให้กับชาวบ้าน และยังไม่มหีน่วยงานใดสามารถสร้าง

ความม่ันใจให้กับชาวบ้านในระยะยาวได้ ปัจจุบันชุมชน 

ของอ่าวพร้าวไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากร่วมมือกับภาค

ประชาสังคมเคลื่อนไหวเพื่อติดตามประเมินผลกระทบของ

ระบบนิเวศและผลกระทบต่อสุขภาพของตนในระยะยาว 

และท�าความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิของตนตามกฎหมาย  

เพื่อสามารถด�าเนินการทางกฎหมายในการเยียวยาชุมชน 

ของตนในอนาคต
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เขือ่นแม่วงก์กบัปรากฏการณ์  
“คนไม่เอาเขื่อน” 

กระแสคัดค้านเขื่อนแม่วงก์

เกิดขึ้นและขยายวงจนเป็นทีร่ับรู ้

ของคนท่ัวไป เมื่อมกีารเดินทางไกล

ระยะทาง 388 กิโลเมตร จาก

นครสวรรค ์ถึงกรุงเทพฯ ของ 

กลุ ่มผู้คัดค้านภายใต้การน�าของ 

นายศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการ

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ในโครงการ  

และคณะได้รายงานความเคลื่อนไหวของคณะในพื้นทีต่่างๆ 

ผ่านเฟซบุ๊กและสื่อออนไลน์ต่างๆ โดยสร้างการมีส่วนร่วม

ของผู้ร่วมเดินทางหน้าใหม่ผ่านการถ่ายรูปแล้ว “อัพ” ขึ้น

หน้าเฟซบุ๊กแบบทันอกทันใจ อกีด้านหน่ึงมูลนธิิสบืนาคะเสถยีร  

และองค์กรอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม 45 แห่ง ได้รวมตัวกัน

ภายใต้ชือ่ “เครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมได้

เคลื่อนไหวคู่ขนานโดยการออกเอกสาร “ท�าไมต้องค้าน 

เข่ือนแม่วงก์”1 เพือ่ให้ข้อมูลแก่ประชาชนถึงเหตผุลและ 

ข้อเท็จจริงในการต่อต้านเขื่อนและทางเลือกเพื่อแก้ปัญหา

น�า้ท่วมและน�า้แล้งของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูก

น�าไปบอกต่อทัง้แบบปากต่อปาก เผยแพร่ในสือ่กระแสหลกั

และสื่อสังคมออนไลน์ จนเกิดการขยายกลุ่มผู้รับรู้ข้อมูล

อย่างกว้างขวางในเวลาอันรวดเร็ว 

จากเขื่อนแม่วงก์

สู่โครงการน�้า 3.5 แสนล้าน

จากมหาอุทกภัยปี 2554 สู่โครงการบริหารจัดการน�้ามูลค่า 3.5 แสนล้าน ถึงการเดินคัดค้านการสร้างเขื่อน
แม่วงก์... ทั้ง 3 เหตุการณ์ที่มีความเชือ่มโยงและสร้างประวัติศาสตร์สูงสุดในเชิงตัวเลขด้านมูลค่าความเสียหาย  
งบประมาณโครงการ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

น่าติดตามว่า ความเคลือ่นไหวของภาคประชาชนในเหตุการณ์ข้างต้นทีถ่ือเป็นเหตุการณ์ “ประวัติศาสตร์”  
จะเป็นการ “จุดกระแสคิด” ท่ีน�าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ หรือเป็นเพียง “ปรากฏการณ์” ที่มาเร็ว 
ไปเร็ว แบบ “ไฟไหม้ฟาง” 

“เดินเท้าคัดค้าน EHIA เขื่อนแม่วงก์” เริ่มเมื่อวันท่ี 10 

กันยายน 2556 ในช ่วงแรกกลุ ่มผู ้คัดค ้านไม ่คิดว ่า 

การเดินทางดังกล่าวจะได้รับความสนใจจากประชาชนและ

สื ่อมวลชนแขนงต่างๆ มากมายนัก จนกระทัง่เมื ่อเดิน 

เข้าใกล้กรุงเทพมหานคร ผู ้คนเริ่มเข้ามาร่วมมากขึ้น 

ตามล�าดับ จนเม่ือสิ้นสุดการเดินที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง

กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที ่ 22 กันยายน 2556 มีผู้คน 

เข้าร่วมกิจกรรมนับหมื่นคน ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์แห่ง

ประวัติศาสตร์ของการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในประเด็น

ด้านสิ่งแวดล้อม

ความตื่นตัวของภาคประชาชนกรณีเขื่อนแม่วงก ์

ส่วนหนึง่เป็นผลมาจากสือ่สมัยใหม่ทีน่�ามาใช้เพือ่ให้เข้าถึง

ประชาชนวงกว้าง ท่ามกลางข้อจ�ากัดของส่ือโทรทัศน์และ

วทิยซ่ึุงให้ความส�าคญักบัประเด็นข่าวอื่นๆ มากกว่า โดยศศนิ
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การน�าเสนอข้อมูลผ่านการประชาสัมพันธ์แบบใหม่ 

ให้ตรงกับพฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารของคนรุ่นใหม่ ที่ชอบ

ข้อมูลที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย และมีสีสัน เช่น การท�า 

คลิปวิดีโอ นับเป็นการขยายการรับรู ้ไปสู ่คนกลุ ่มใหม่ๆ  

อย่างมปีระสทิธิภาพยิ่ง ดังจะเหน็ได้จากคลปิความยาว 4 นาที  

เกี ่ยวกับความเคลื่อนไหวดังกล่าว ทีจ่ัดท�าโดยนักศึกษา 

คณะนวตักรรมสื่อสารสงัคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ประสานมติรเผยแพร่ทางยทูปูเมื่อ 26 กนัยายน 25562 และ

รายการเจาะข่าวตื้นตอน “เฉพาะเขื่อนแม่วงก์” ที่เผยแพร่

ทางยูทูปเมื่อ 21 กันยายน 2555 มีคนเข้าไปดูมาก 

ถงึคลปิละกว่าสองแสนคนในช่วงปลายเดือนมกราคม 25573

นอกจากนี ้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ยงัท�าให้เกดิปรากฏการณ์

การเคลื ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมของนักร ้องนักแสดง 

โดยในช่วงท้ายๆ ของการเดนิทางไกลครัง้นี ้เหล่าดารานกัร้อง

ที่มีชื่อเสียงจ�านวนมากได้ออกมาติดป้าย NO DAM หรือ 

“ไม่เอาเขือ่นแม่วงก์” และลงข้อความคดัค้านผ่านสือ่ออนไลน์

ต่างๆ ท้ังเฟซบุก๊ อินสตาแกรม และทวติเตอร์4 ซึ่งช่วยขยาย

การรับรู้เรื่องเขื่อนแม่วงก์ไปในคนกลุ่มเด็กและวัยรุ่นและ 

ผู้สนใจด้านบนัเทงิ ซ่ึงไม่ได้เป็นกลุม่เป้าหมายการรบัรูข้้อมลู

ข่าวสารด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาก่อน กระแสสังคม 

ที่ตื่นตัวคัดค้านเขื่อนแม่วงก์ท�าให้มีผู ้ลงชื่อคัดค้านเขื่อน 

แม่วงก์ที่เว็บไซต์ Change.org ซึ่งประกาศตัวว่าเป็นกลาง 

ในการให้ผู้คนสามารถรณรงค์เพื่อเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

ถึง 1.2 แสนคน5 ส่งผลให้เป็นการรณรงค์ผ่านเว็บไซต์ทีมี่ 

ผู้ร่วมลงชื่อมากที่สุดในเอเชีย 

ขณะเดียวกัน ความเคลื่อนไหวของนักการเมืองที่ 

ผลักดันการสร้างเขื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่สนใจกระแส

คัดค้านของสังคม ได้กระตุ้นให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมแสดงความคิดเห็นมากขึ้น เช่น กรณีนายปลอดประสพ 

สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการ

บริหารจัดการน�้าและอุทกภัย (กบอ.) กล่าวถึงการคัดค้าน

การสร้างเขื่อนแม่วงก์ว่า 

“ขอขอบใจที่พวกเขาเป็นคนรักป่า รักสัตว์ป่า แต่ผม

รักคนไทยมากกว่า ผมเลือกเอาชีวิตของคนไทยมากกว่า  

ผมต้องท�าให้คนไทยปลอดภัยให้ได้ ป่าสร้างได้ สตัว์ป่าสร้างได้  

แต่ถ้าน�า้ท่วมไม่มคีนไทย ประเทศกอ็ยูไ่ม่ได้ รฐับาลตดัสนิใจ

แล้วคือสร้างเขื่อนแม่วงก์ ไม่มีเปลี่ยนใจ แม้การสร้างเขื่อน

จะท�าให้ป่าเสียหาย แต่ก็มีการสั่งให้ปลูกทดแทน 3 เท่า  

และเชิญให้ผูค้ดัค้านมาช่วยกนัปลกูป่าด้วย ผมจะให้เงินและ

หาที่ให้”6

นอกจากนี้ นายปลอดประสพยังกล ่ าว อีกว ่ า  

แม้การสร้างเขื่อนแม่วงก์จะช่วยลดปัญหาน�้าท่วมได้เพียง  

1% ก็ต้องสร้าง เพราะรัฐบาลมีแผนสู้กับน�้าท่วม 9 เรื่อง 

โดยการสร้างเขื่อนเป็นหนึ่งในนั้น ซึ่งประกอบด้วยเขือ่นเลก็

และใหญ่ รวม 21 เขื่อน เมื่อรวมพลังกันทั้งหมดแล้วจะเป็น

พลังขนาดใหญ่ในการสู้กับน�้าท่วมได้7 

นโยบายของรฐัดงักล่าว ท�าให้การเคลือ่นไหวคดัค้าน

เขื่อนแม่วงก์ได้พัฒนาขยายวงจากการคัดค้านเขื่อนแม่วงก์

ไปยังการตรวจสอบนโยบายสาธารณะที่ส่งผลกระทบต่อ

ระบบนิเวศอื่นๆ อีกด้วย โดยเฉพาะโครงการบริหารจัดการ

น�้า 3.5 แสนล้านบาท โดยเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556  

ได้มีการต่อยอดการรณรงค์ครั้งนี้ผ่านกิจกรรม “เดนิ-ยื่น-หยดุ  

เขื่อนแม่วงก์” เดินเท้าจากหอศลิปวฒันธรรมกรงุเทพมหานคร 

ไปยังอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนออกมา

คดัค้านโครงการท่ีส่งผลกระทบต่อธรรมชาติในพื้นท่ีอุทยาน

แห่งชาติแม่วงก์ และมีการก่อตัง้เครือข่ายอาสาเพื ่อ 

สิ่งแวดล้อม หรอื Green Move Thailand ซึง่เป็นเครอืข่าย

อาสาของประชาชนทั่วประเทศทีจ่ะท�างานเพื่อสิ่งแวดล้อม 

โดยมีจุดยืนสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม่เบียดเบียน 

สิ ่งแวดล้อมและชุมชน และท�าหน้าทีต่ ิดตามตรวจสอบ

นโยบายสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะโครงการ

จัดการน�้า 3.5 แสนล้านบาท ซึ่งมีแผนสร้างเขื่อนในป่า

อนุรักษ์ถึงกว่า 20 แห่ง8 จึงเท่ากับว่าการเคลื่อนไหวเพื่อ

คัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ครั้งนี้ได้ปูทางและเสริมก�าลัง

ของภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแสดง

เจตนารมณ์ในการคดัค้านโครงการขนาดใหญ่ของรฐัท่ีจะส่ง

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งอาจ 

น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ต่อไป

“ยกต่อไป” โครงการบริหารจัดการน�้า  
3.5 แสนล้านบาท

การ ไม ่ กล ่ า วถึ ง โครงการบริ หารจั ดการน� ้า  

3.5 แสนล้านบาท ซึ่งเป็น “โครงการแม่” ของเขื่อนแม่วงก์  

จะท�าให้มองไม่เหน็การเช่ือมโยงและภาพใหญ่ของโครงการนี ้ 
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ซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์น�้าท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 2554 

หลังเหตุการณ์น� ้าท่วมใหญ่เมื ่อปลายปี 2554 ต่อเนื ่อง 

ถึงต้นปี 2555 รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้จัดท�าโครงการ

บรหิารจดัการน�้าที่ใหญ่ที่สดุในประวติัศาสตร์ไทย ภายใต้ช่ือ 

“โครงการระบบบริหารจัดการน�้าอย่างยั่งยืน และระบบ

แก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย” ด้วยงบประมาณ 

3.5 แสนล้านบาท ประกอบด้วยการจัดปลูกป่าในภาคเหนือ 

ก่อสร้างเขื่อนและจัดหาพื้นทีแ่ก้มลิงกักเก็บน�้าโดยจะสร้าง

โครงข่ายเชื่อมต่อแม่น�้าหลัก 4 สาย คือ ปิง วัง ยม น่าน 

และก่อสร้างทางระบายน�้าหรือฟลัดเวย์ด้านตะวันออกและ

ตะวันตกของแม่น�้าเจ้าพระยา โดยแบ่งเป็น 10 แผนงาน 

(module) (ดูภาพที ่ 1) โดยนายปลอดประสพ ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการบรหิารจดัการน�้าและอทุกภยั (กบอ.) 

ซึง่เป็นองค์กรใหม่ทีก่่อตัง้ขึน้เพื่อบริหารจัดการโครงการ 

กล่าวว่าจะใช้วิธีการประมูล ออกแบบ และก่อสร้างแบบ  

“ท�าไป ออกแบบไป” คือบริษัทที่ประมูลเป็นผู้ออกแบบและ

ก่อสร้าง โดยผูป้ระมูลจะต้องส่งแบบให้ตรวจสอบก่อนจงึจะ

ด�าเนินการก่อสร้าง หากไม่อนุมัติก็ไม่สามารถด�าเนินการได้ 

ซึ่งจะใช้เวลาด�าเนินการแล้วเสร็จประมาณ 5 ปี ในขณะที่ 

วิธีปกติของภาครัฐจะต้องออกแบบ ประมูล และก่อสร้าง 

อาจจะต้องใช้เวลา 10-12 ปี9  

เกาะติดการเคลื่อนไหวภาคประชาชน
นับตั้งแต่รัฐบาลก�าหนดโครงการบริหารจัดการน�้า 

3.5 แสนล้านบาท หน่วยงานภาครัฐก็เดินหน้าขับเคลื่อน

โครงการด้วยการออกและแก้ไขกฎหมายหลายฉบับโดย 

ให้เหตุผลด้าน “ความเร่งด่วน” การกระท�าดังกล่าวผลักดัน

ให้องค์กรภาคประชาชนเรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูล 

ในรายละเอียด และต่อสู้ด้วยกระบวนการทางกฎหมาย  

โดยกลไกทางกฎหมายท่ีองค์กรภาคประชาชนใช้ คอืการฟ้อง 

ศาลปกครองให้ระงับการประมูลโครงการบริหารจัดการน�้า 

3.5 แสนล้านซึ่งรัฐบาลได้ด�าเนินการอย่างรวบรัด (ดูภาพ 

ท่ี 1) ผลลัพธ์คือศาลปกครองกลางได้มีค�าสั่งให้รัฐบาล 

กลับไปจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได ้

ส่วนเสียตามรัฐธรรมนูญก่อน ต่อมา กบอ. ได้ก�าหนด 

การประชาพิจารณ์ใน 36 จังหวัด ระหว่าง 15 ตุลาคม- 

6 ธันวาคม 2556 ประชาพิจารณ์ดังกล่าวด�าเนินการอย่าง

เร่งรีบ โดยใช้เวลาจังหวัดละ 1 วัน และผู้สนใจเข้าร่วม

สามารถลงทะเบียนได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น 

กระบวนการท่ีรวบรัดดังกล่าวท่ีไม่เอื้อให้ผู ้มีส่วน 

ได้เสยีมส่ีวนร่วมอย่างเปิดกว้าง เป็นตวัจดุชนวนให้เกดิกระแส 

คัดค้านจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งนอกจากจะไม่เห็นด้วยกับ

ภาพที่ 1 10 Module บริหารจัดการน�้า 

ที่มา: โครงการน�้า 3.5 แสนล้าน โครงการยักษ์เปลี่ยนประเทศ ที่คนไทยไม่รู้ไม่ได้. 30 กันยายน 2556. ค้นเมื่อ 15 มกราคม 2557, จาก OK Nation Blog 

เว็บไซต์ : http://www.oknation.net/blog/pasalarksee/2013/09/30/entry-1
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ตารางที่ 1 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเขื่อนแม่วงก์

ประเด็น รายละเอียด

ข้อมูลทั่วไป เข่ือนแม่วงก์มลีกัษณะเป็นเขือ่นหนิทิง้แกนดนิเหนยีวขนาดใหญ่ ความยาว 730 เมตร กว้าง 10 เมตร สูง 57 เมตร 

พื้นที่อ่างเก็บน�้าประมาณ 13,000 ไร่ อยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จ.ก�าแพงเพชร และ จ.นครสวรรค์ ปริมาณ 

กกัเกบ็น�า้ 250 ล้านลกูบาศก์เมตร งบประมาณ ณ วันที ่10 เมษายน 2555 มีมูลค่าก่อสร้างทัง้สิน้ 13,000 ล้านบาท

รายงานการศึกษา

ผลกระทบทาง 

สิ่งแวดล้อม (EIA)

จากการท�า EIA ทั้ง 4 ครั้งตั้งแต่ปี 2538, 2541, 2545 และ 2547 ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

สิ่งแวดล้อม ซึ่งระบุให้กรมชลประทานไปหาวิธีจัดการน�า้แบบบูรณาการทีด่ีกว่าสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ทีก่่อให้เกิด

ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีหนังสือด่วนทีสุ่ดเมื่อวันที ่ 23 

มีนาคม 2555 ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นว่า โครงการเขื่อนแม่วงก์ขัดต่อเจตนารมณ์ของพระราช

บัญญัติอุทยานแห่งชาติและไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ ป่า และพันธุ์พืช จะพิจารณา 

ให้ด�าเนินการได้

ที่มา: ตัดตอนจาก 9 เรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับเขื่อนแม่วงก์, ดร. นณณ์ ผาณิตวงศ์ @ siamensis.org

รูปแบบการประชาพิจารณ์แล้ว ยังไม่เห็นด้วย 

กับข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

ทีภ่าครัฐน�าเสนออีกด้วย ดังความเห็นของ 

นายศรสีวุรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะ 

โลกร้อนและแกนน�าภาคประชาชนในการฟ้อง 

ศาลปกครองกลางทีก่ล่าวว่า “การเชิญกลุ ่ม 

ผ ู้ม ีส ่วนได ้ เสียเข ้ามารับฟ ังยังไม ่ครบถ ้วน  

การน�าเสนอเนื้อหารายละเอียดไม่ได้เป็นตาม 

ค�าสั่งของศาลปกครอง เช่น ให้เอาแผนแม่บท 

ไปรับฟัง แต่รัฐบาลพยายามเอาโมดูลไปรับฟัง  

ซึ่งขดัหรอืแย้งต่อค�าพพิากษาของศาล “นอกจากนี ้

ขั้นตอนการท�าประชาพิจารณ์ต้องเอาแผนแม่บท

ไปคยุกบัประชาชนทัง้ 65 จงัหวดัทีไ่ด้รบัผลกระทบ 

จากน�้าท่วมในปี 2554 ให้เรียบร้อย เสร็จแล้ว 

ได้ข้อสรุปมาจึงมาก�าหนดเป็นแผนงาน แล้วจึง 

ไปศึกษาผลกระทบด้านคุณภาพสิ ่งแวดล้อม 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสขุภาพ หรอื EHIA โดย

ขั้นตอนการศึกษา EHIA มี 5 เวที ต้องรับฟัง

ความเห็น กระบวนการเหล่านี้อย่างน้อย 2 ปี  

ดูจากประสบการณ์คดีมาบตาพุดอย่างน้อย 2 ปี 

เรว็กว่านี้ไม่ได้”10 ด้วยเหตน้ีุองค์กรภาคประชาชน

จึงยื่นฟ้องศาลปกครองกลาง ขอไต่สวนฉุกเฉิน

กรณีการประชาพิจารณ์ดังกล่าว ในการยื่นฟ้อง

ครั ้งนี ้มีการเพิ ่มข้อกล่าวหาเพิ ่มขึ ้นอีก 5 คดี  

โดยมีการแถลงปิดคดีเมื่อ 9 มกราคม 2557 

อนาคตของโครงการบริหารจัดการน�้า  
กับกระแสการคัดค้าน

ภายหลังรัฐบาลประกาศยุบสภาเมื่อวันที ่ 9 ธันวาคม 2556 

รฐับาลได้เลื่อนประชาพจิารณ์ออกไป เนื่องจากติดกฎหมายการเลอืกต้ัง  

โดยยังเหลืออีก 3 จังหวัด และจนถึงปลายเดือนมีนาคม 2557  

ศาลปกครองกลางยังไม่มีค�าพิพากษาในเรื่องนี้ จึงน่าจับตามองว่า

รฐับาลใหม่จะมีท่าทีต่อโครงการน้ีต่อไปอย่างไร และองค์กรภาคประชาชน 

จะด�าเนินการเช่นไร

ประเด็นท่ีน่าสนใจในด้านการเคลื่อนไหวของภาคประชน 

เก่ียวกับโครงการบรหิารจดัการน�า้ คอืการต่ืนตัวของประชาชนในพื้นท่ี 

ผ่านการติดตามข้อมูลข่าวสารทางสื่อต่างๆ และปรากฏตัวแสดง

เจตนารมณ์ในเวทีประชาพิจารณ์ต่างๆ ดงัสะท้อนให้เห็นจากรายงาน

ข่าวของสื่อหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ถึงการปะทะกัน

ระหว่างเจ้าหน้าท่ีภาครฐักับประชาชนท่ีเข้าร่วมการประชาพจิารณ์เป็น

ระยะ นอกจากนี้องค์กรภาคประชาชนและประชาชนในพื้นที่ส่วนหนึ่ง

ได้ลุกขึ้นมาเปิดช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์  

เพื่อสร้างการรับรู้และสนับสนุน ดังตัวอย่างของหน้าเพจในเฟสบุ๊ค

ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรณรงค์คัดค้านโครงการจัดการน�้า 3.5 แสนล้าน 

อาทิ “จับตาแม่น�้าใหม่ อย่าท�าร้ายสายน�้าแม่กลอง”, “ตะวันตกไม่เอา

คลองแม่น�า้ปิง”, “จบัตา-โครงการจดัการน�้า”, “รณรงค์คดัค้านการสร้าง 

เขื่อนแม่แจ่ม”, “เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน�้าชมพู” ฯลฯ ซึ่งนับวันจะยิ่ง 

สร้างพันธมิตรจากคนกลุ่มต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อเป็นพลังในการยับยั้ง

โครงการบรหิารจดัการน�า้ทีด่�าเนนิการโดยขาดความโปร่งใส และละเลย 

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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ตารางที่ 2 การขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน�้าของภาครัฐและประชาชน

การขับเคลื่อนภาครัฐ การขับเคลื่อนภาคประชาชน

26 มกราคม 2555 พระราชก�าหนดกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ 

การวางระบบบริหารจัดการ น�า้และสร้างอนาคตประเทศไทย 

ในวงเงินไม่เกิน 3.5 แสนล้านบาทมีผลบังคับใช้11

5 กมุภาพนัธ์ 2556 ประกาศผลผูม้สีิทธเิขา้ร่วมประมลูรอบแรก

ว่ามีจ�านวน 6 กลุ่มบริษัท 

3 พฤษภาคม 2556 เปิดให้ผู้ประมูลที่ได้รับคัดเลือกในรอบแรก

มายื่นซองราคา

17 พฤษภาคม 2556 ป.ป.ช. พจิารณาแล้วเหน็ว่าโครงการดังกล่าว 

มีการใช้งบประมาณจ�านวนมาก และมจีดุเส่ียงหลายจดุ จงึมมีติ

เป็นเอกฉนัท์ส่งรายงาน “ข้อเสนอแนะเพือ่ป้องกนัการทุจรติและ

ความเสยีหายของทางราชการ ในการด�าเนนิการโครงการระบบ

บริหารจัดการทรัพยากรน�้าอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหา

อุทกภัยของประเทศไทย” ต่อคณะรัฐมนตรี12

10 มิถุนายน 2556 รัฐบาล “ปิดซองราคา” ผู้ชนะด้านเทคนิค

โครงการน�้า 3.5 แสนล้านบาท “ITD POWER CHINA JV” 

ได้มากสุด 5 โมดูล วงเงิน 1.09 แสนล้านบาท ขณะที่  

“เค วอเตอร์” ได้ 2 โมดลู แต่งบฯ มากสดุ 1.62 แสนล้านบาท13

19 มิถุนายน 2556 คณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนการกู ้เงินตาม 

พระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลงักูเ้งินเพื่อการวางระบบ

บรหิารจดัการน�้าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 วงเงินทั้งสิ้น 

314,337.87 ล้านบาท14 

27 มิถุนายน 2556 ก่อน พรก. ไม่มีผลบังคับใช้ 3 วัน นายพงษ์

ภาณ ุเศวตรนุทร์ รองปลดักระทรวงการคลงัลงนามในสญัญาเงนิกู้

วงเงิน 324,606.27 ล้านบาท กับสถาบันการเงิน 4 แห่ง ได้แก่ 

ธนาคารกรุงเทพ, กรุงไทย, กสิกรไทย และออมสิน 

17 กันยายน 2556 ส�านักงานนโยบายและบริหารจัดการน�าและ

อุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) ก�าหนดการจัดประชุมรับฟังความคิด

เห็นของประชาชนใน 36 จังหวัด คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุม 

40,000 คน ใช้งบประมาณ 184,643,920 บาท 

26 ธันวาคม 2556 กกต. มีค�าสั่งเลื่อนกระบวนการรับฟังความคิด

เห็นจากประชาชนออกไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นการเลือกตัง้ โดยยังมี

อีก 3 จังหวัด ที่ยังไม่ได้ด�าเนินการ คือ นครปฐม, กาญจนบุรี และ 

กรุงเทพมหานคร 

2 พฤษภาคม 2556 ศาลปกครองกลางนัดไต่สวนนัดแรก คดี

สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน และชาวบ้านผูร่้วมฟ้อง 45 ราย ยื่น

ค�าร้องให้ระงบัการประมูลโครงการบริหารจดัการน�า้ 3.5 แสนล้าน

27 มิถุนายน 2556 ศาลปกครองกลางมีค�าสั่งให้รัฐบาลกลับไป

จัดกระบวนการศึกษา และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และ 

ผูม้ส่ีวนได้เสยี ตามรฐัธรรมนญูมาตรา 57 วรรค 2 และ มาตรา 67 

วรรค 2 ก่อนทีจ่ะด�าเนินการจ้างออกแบบและก่อสร้าง 

ในแต่ละแผนงาน (Module)” 

10 ตุลาคม 2556 สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน และชาวบ้าน 

ผูร่้วมฟ้อง 45 ราย ยื่นค�าร้องต่อศาลปกครองสงูสดุให้ไต่สวนฉกุเฉนิ

เพื่อยุติหรือเพิกถอนเวทีฟังความคิดเห็นของประชาชนทัว่ประเทศ

จ�านวน 36 จังหวัด ซึ่งสมาคมฯ เห็นว่าการด�าเนินการดังกล่าว 

ไม่เป็นไปตามค�าพิพากษาของศาลปกครองกลาง ณ วันที ่ 27 

มิถุนายน 2556

15 ตุลาคม-ธันวาคม 2556 เกิดความวุ ่นวายในการจัดท�า 

ประชาพิจารณาระดับจังหวัด อาทิ

15 ตุลาคม ชาวบ้านจังหวัดล�าพูนคัดค้านโครงการอ่างเก็บน�า้ 

ขนาดใหญ่ โดยเสนอให้สร้างอ่างเก็บน�้าขนาดเล็กแทน เนื่องจาก

กลัวการย้ายที่อยู่อาศัยและวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลง

22 พฤศจิกายน ทีจ่ังหวัดสมุทรสงคราม ชาวบ้านค้านและโห่ 

ไม่ยอมรบักระบวนการท�าประชาพิจารณ์และขณะทีร่ถของกรรมการ 

กบอ. ก�าลงัออกจากสถานทีจั่ดงาน ถูกกลุม่นกัศกึษาวทิยาลยัเทคนคิ

สมุทรสงครามยืนขวางหน้ารถ ต�ารวจปราบจลาจลผลักดันจนเกิด

การกระทบกระทั่ง 

27 พฤศจิกายน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อ�าเภอ

จอมบึง จังหวัดราชบุรี ผู ้ว่าราชการจังหวัดกล่าวยืนยันมต ิ

ของที่ประชุมว่า “มติมหาชนชาวราชบุรีไม่เอาโครงการน้ี”  

หลังจากแกนน�าชาวราชบุรีต้ังค�าถามในที่ประชุมว่ามีผู้เห็นด้วย

กับโครงการหรือไม่ ไม่ปรากฏว่าไม่มีใครยกมือเห็นด้วย และ 

เมือ่ถามว่ามใีครคดัค้านบ้าง ปรากฏว่าทัง้หอประชมุต่างร่วมกนั

ยกมือ”15

9 มกราคม 2557 ผู้ฟ้องแถลงปิดคดี
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62 สุขภาพคนไทย 2557

ปัญหาสมองไหลของบุคลากรสาธารณสุขเป็นเรื่องที่มีมาอย่างยาวนาน กระทรวงสาธารณสุขต้องการแก้ปัญหา
นี้ด้วยการจ่ายค่าตอบแทนแก่บคุลากรสาธารณสุขแต่ละคนตามผลงาน ที่เรยีกว่า P4P เพื่อจงูใจให้บคุลากรสาธารณสขุ
ตั้งใจท�างานเพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากยิ่งขึ้น

แต่รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนแบบ P4P เป็นที่ถกเถียงในวงการสาธารณสุขว่า อาจส่งผลให้บุคลากร
ทางการแพทย์ที่อยู่ในชนบทห่างไกลย้ายมาท�างานในตัวเมือง รวมทั้งอาจเป็นการลดทอนคุณภาพการให้บริการลง  
โดยจะเน้นไปทีก่ารเพิม่ปรมิาณในการให้บรกิารแทน สงัคมคงต้องตดิตามกนัต่อไปถงึวธิกีารจ่ายค่าตอบแทนแบบ P4P 
ว่าจะเหมาะสมและเป็นการพัฒนาระบบสาธารณสุขโดยรวมจริงหรือไม่

P4P ยาดีส�าหรับ 
วงการสาธารณสุข...จริงหรือ? 

ข ่าวเด ่นประเด ็นร ้อนเรื ่องหนึ ่งในแวดวงการ

สาธารณสุขตั้งแต่ต้นปี 2556 เป็นต้นมา คงหนีไม่พ้นกรณ ี

ทีก่ระทรวงสาธารณสุขโดย นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ 

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง ณ เวลานัน้ จุดประเดน็เรือ่งการน�า

ระบบจ่ายเงินตามผลการท�างาน หรือทีรู่ ้จักคุ้นหูในนาม  

P4P มาใช้ จนน�ามาสู่ความสับสนวุ่นวายและการต่อต้าน 

อย่างหนักโดยเฉพาะจากกลุ่มแพทย์ชนบท 

P4P คืออะไร 
P4P มาจากค�าว่า Pay for Performance เป็น 

การจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรสาธารณสุขแต่ละคน  

ตามผลการปฏิบัติงานทั้งงานบริการ งานบริหารและ 

งานวิชาการ โดยผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ปริมาณ

ภาระงานและคุณภาพงาน ทีเ่พิ่มขึ้นเกินจากมาตรฐานที่

หน่วยงานก�าหนด1 จะว่าไปแล้ว P4P เป็นเครื่องมือที่มุ่งให้

prachatai
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6310 สถานการณ์เด่น

แก่เจ้าหน้าทีท่ีอ่ยู่เวรนอกเวลาราชการ เพื่อจูงใจให้แพทย์

พยาบาลที่อยู่เวร ขยันในการดูแลคนไข้มากขึ้น โครงการนี้

แม้จะมีข้อเสยีอยูบ้่าง แต่กน็บัว่าประสบผลส�าเรจ็ เพราะเป็น 

มาตรการสมคัรใจ ไม่บงัคบั เพราะจะได้ค่าตอบแทนมากขึ้น

ถ้าท�างานมากขึ้น 

วิวาทะของวงการสาธารณสุข
วิวาทะของทั้ง 2 ฝ่ายเริ่มต้นขึ้น เมื่อรัฐบาลประกาศ

ว่าจะใช้นโยบาย P4P ซึ่งจะท�าให้แพทย์ในเขตเมืองซึ่งมี

จ�านวนคนไข้มากกว่าได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าแพทย์ในเขต

ชนบท ความเห็นต่างเริม่ลุกลามจนกลายเป็นความขัดแย้ง

ที่ดูเหมือนจะไม่จบลงง่ายๆ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ 

ประธานชมรมแพทย์ชนบท และบคุลากรทางการสาธารณสขุ 

ทีป่ระจ�าอยู่ต่างจังหวัด โดยเฉพาะภูมิภาคทีห่่างไกลจาก

ความเจริญ ได้ประท้วง นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว. 

กระทรวงสาธารณสุข ด้วยการแต่งชุดด�า และถึงขั้นเผาหุ่น 

นพ.ประดิษฐ โดย นพ.เกรยีงศกัด์ิกล่าวว่า ได้รบัความกระทบ

กระเทือนจิตใจจากกรณีรัฐมนตรีพูดว่า แพทย์ชนบทไม่มี

น�้าใจ ตลอดชีวิตของท่านรัฐมนตรีไม่เคยเป็นแพทย์ชนบท  

จงึไม่รูว่้าการท�างานของแพทย์ชนบทเป็นอย่างไร4 และการน�า 

P4P มาใช้ท�าให้แพทย์และบุคลากรในพื้นทีช่นบทขาดแรง

จงูใจ จนลาออกไปซบอกเอกชนมากขึ้น เกดิความขาดแคลน

บุคลากรในพื้นที่ห่างไกล5

เกิดการจูงใจให้คนท�างานในองค์กรขยัน หรือตัง้ใจท�างาน

เพื่อจะได้ค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น โดยก่อนหน้านี้ กระทรวง

สาธารณสุขได้ประสบปัญหาเรื่องการกระจายบุคลากรและ

การจัดสรรทรัพยากรมานานแล้ว และได้พยายามแก้ไข

ปัญหาระบบการจ่ายค่าตอบแทนเพื ่อให ้ท ัดเท ียมกับ 

ภาคเอกชน ซึ่งความริเริ่มครั้งล่าสุด ในปี 2556 คือระบบ

การจ่ายค่าตอบแทนแบบ P4P2

จะว่าไปแล้ว ระบบ P4P ก็เป็นหลักการที่ดี แต่ก็ 

เป็นเรือ่งน่าคิดว่า เมือ่กระทรวงสาธารณสุขน�าระบบนี้

มาใช้ ท�าไมจึงถูกต่อต้านขนาดนี้ 

อันทีจ่ริงหลักการเรื ่องการจ่ายผลตอบแทนตาม 

ผลงาน (Pay for Performance) ไม่ใช่เรื่องใหม่ ในภาค

เอกชนมีการน�าระบบนี้มาใช้กว่า 20 ปีแล้ว ต้นตอเริ่มจาก

เดิมทีการจ่ายผลตอบแทนขององค์กรต่างๆ ไม่ว่าภาครัฐ 

หรือเอกชนต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมการท�างานแบบ

ที่เรียกว่า “ถึงเวลาต้องได้” (Entitlement Culture) รวม

ทั้งในวงการสาธารณสุขก็เช่นกัน 

กรณีแรกๆ ท่ีมีการน�า P4P มาใช้เม่ือกว่า 30 ปีท่ีแล้ว 

คือ การจ่ายเงินเพิ่มแก่โรงพยาบาลชุมชนทีท่�าหมันหญิง 

ในโครงการวางแผนครอบครัว มาตรการนี ้ได ้ผลด ี  

ท�าในระยะหนึ่งกเ็ลกิไป เพราะบรรลเุป้าหมายแล้ว3 อกีกรณี 

ทีน่่าสนใจคือ โครงการจ่ายค่าตอบแทนตามปริมาณงาน 

ส่วนที่ 1 การจัดแบ่งกลุ่มโรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ใหม่ ให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบัน 

การด�าเนินการเรือ่งที่ 1 โดยการปรับพืน้ทีส่�าหรับการเบิกจ่ายเบีย้เลีย้งเหมาจ่ายแบ่งเป็น 4 กลุ่มพืน้ที ่ คือ พืน้ทีเ่ขตเมือง พืน้ทีป่กติ  

พื้นที่เฉพาะระดับ 1 และพื้นที่ระดับ 2 โดยวางแผนการด�าเนินการเป็น 2 ระยะ เพื่อให้บุคลากรและโรงพยาบาลมีเวลาปรับตัว และ 

ศึกษาปัญหาที่เกิดในระหว่างด�าเนินการ เพื่อปรับเปลี่ยนให้เกิดประสิทธิภาพและลดช่องว่างให้น้อยที่สุด จะเริ่มด�าเนินการตามระบบใหม่

ระยะแรก ตั้งแต่ 1 เมษายน 2556-31 มีนาคม 2557 และระยะที่ 2 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นไป

ส่วนที่ 2 ปรับวิธีการจ่ายค่าตอบแทนเป็น 2 ระบบคู่ขนาน 

ระบบ 1 การจ่ายแบบเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ในโรงพยาบาลชุมชนทัว่ไปทีอ่ยู่ไกลเมือง อยู่ในพื้นทีห่่างไกล และ 

มีความยากล�าบากในการเดินทาง 

ระบบ 2 การจ่ายตามผลการปฏิบัติงาน หรือ P4P ซึ่งเป็นระบบ

การจ่ายทีส่ร้างความเป็นธรรม ภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพ 

ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในภาคบริการทุกคน 

การด�าเนนิการเร่ืองท่ี 2 ปรับอัตราค่าเบ้ียเลี้ยงเหมาจ่ายให้เป็นธรรม

มากขึ้น ให้สอดรับกับการปรับในส่วนที่ 1 

การด�าเนินการเรื่องที่ 3 เพิ่มการจ่ายแบบ P4P ตามคู่มือการจ่าย

ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 

เริ่มปรับใช้ 1 เมษายน 2556 ใช้เวลาในระยะเปลี่ยนผ่าน 1 ปี และจะใช้เต็มรูปแบบ 1 เมษายน 2557

ระบบการจ่ายค่าตอบแทน ปี 2556
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ดร.ธงชัย วชิรโรจน์ไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั กล่าวว่า หลกัการท่ีก�าลงัจะใช้เป็น 

Pay for Service มากกว่า กล่าวคือ รับคนไข้มากแค่ไหนได้

เงินมากเท่านั้น ความเหน็ส่วนตัวคดิว่า ระบบนี้ท�าให้คณุภาพ

ในการรักษาคนไข้ต�่าลง เนื่องจากระบบบังคับให้แพทย์ต้อง

ท�าแต้มเยอะๆ เพือ่ให้ได้เงนิตามจ�านวนงาน ซึ่งอาจท�าให้

แพทย์ต้องเร่งตรวจคนไข้ให้ไวข้ึน เพื่อจะท�าแต้ม6 ในฝ่ังของ 

นพ.สมชาย ศรีสมบัติ ผอ.รพ.ตากใบ ได้บอกว่า การจ่าย 

ค่าตอบแทนแบบ P4P ยิ่งสร้างความเหลื่อมล�้า โดยเฉพาะ

ในสายงานบริหาร7 ท ัง้ นี ้ ความขัดแย ้งท ีเ่กิดขึ ้นนี ้   

มี 2 สาเหตุ8 

สาเหตุแรก คือ การจ่ายเฉพาะตามรายกิจกรรม 

มากขึน้ เช่น ผ่าตดัเส้นเลอืดหรอืเยบ็แผลจะได้เท่าโน้นเท่านี้ 

กลายเป็นรายละเอียดในกิจกรรม ซึ่งอาจจะไม่ส่งผลต่อ

ความอยู่ดีมีสุขหรือการมีสุขภาพดีของคนไข้ เพราะเป็น 

การมองการรักษาคนไข้แบบแยกส่วน ตามกิจกรรมการ 

ให้บรกิาร อาจท�าให้การดแูลคนไข้แบบองค์รวมไม่เกดิขึ้นได้

ตามที่ควรจะเป็น 

สาเหตุที่สอง คือ แพทย์ที่ท�างานในชนบทเกรงว่า 

จะเปลี่ยนจากระบบเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายในพื้นทีทุ่รกันดาร  

มาเป็น P4P ซึ่งเป็นเรื่องทีอ่่อนไหวมาก เพราะว่า แพทย ์

ที่ท�างานในชนบทนั้นอยู่ในที่ล�าบาก เครื่องมือไม่เพียงพอ 

ต่อการให้บริการ ทางราชการจึงจ่ายเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 

ให้ตามพื ้นที ่ เพื ่อแสดงให้เห็นถึงความยากล�าบากของ 

การท�างานในพื้นท่ี และหากเอา P4P มาแทนกม็ข้ีอกงัวลว่า 

โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) คนไข้น้อย หากจ่ายตามปริมาณ

งานก็อาจมีส่วนท�าให้ได้รับค่าตอบแทนน้อยลง รวมทัง้

การน�าระบบ P4P มาใช้น้ี เริ่มต้นด้วยการจดัแบ่งพื้นท่ี รพช. 

ใหม่ให้สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจรงิ บางพื้นที ่จากท่ีเคย

แบ่งเป็น รพช. เล็ก ย่อยเป็นพื้นที่ปกติ พื้นที่ทุรกันดาร 1-2, 

รพช.กลาง ย่อยเป็นพื้นทีป่กติ พื้นทีทุ่รกันดาร 1-2 และ 

รพช.ใหญ่ จะแบ่งใหม่เป็น รพช.ขนาดเล็กพื้นที่ปกติ, พื้นที่

เฉพาะ 1-2 รพช.กลางพื้นที่ปกติ, รพช.ใหญ่พื้นที่ปกติ และ

รพช.พื้นที่ชุมชนเมือง  

เมื่อมีการแบ่งพื้นที่ รพช.ที่มีอยู่ทั้งสิ้น 737 แห่งใหม่ 

จะท�าให้ รพช.บางแห่ง ถูกยกเป็นพื ้นที ่ปกติตามขนาด 

โรงพยาบาลเลก็ กลาง ใหญ่ รวม 591 แห่ง และพืน้ทีช่มุชน

เมือง 33 แห่ง ขณะทีพ่ื้นทีท่ีย่ังมีความทุรกันดารแท้จริง 

ยังคงถูกระบุเช่นเดิมแต่เปลี่ยนชื่อเป็นพื้นที่เฉพาะ 1 และ 2 

อาทิ รพช.ทุกแห่งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่เกาะ 

ท่ียากล�าบากในการเดนิทาง พื้นท่ีชายแดน และพื้นท่ีห่างไกล 

เช่น รพ.ปางมะผ้า รพ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน รพ.อุ้มผาง 

จ.ตาก เป็นต้น จ�านวน 113 แห่ง การถูกยกระดับให ้

กลายเป็นพื้นที่ปกติและพื้นที่ชุมชนเมืองมีผลอย่างยิ่งต่อ

อัตราการได้รับเบี้ยกันดาร ที่มีการทยอยปรับเป็น 2 ระยะ

ระยะแรก เริม่ 1 เมษายน 2556 รพช.ขนาดเลก็พืน้ท่ี

ปกติ และพื้นที่เฉพาะ 1-2 ไม่มีการปรับเบี้ยกันดาร ให้รับ

เท่าเดิม มกีารปรบัลดลงในส่วนของรพช.กลางและใหญ่พื้นท่ี

ปกติและพื้นที่ชุมชนเมือง และระยะที่ 2 เริ่ม 1 เมษายน 

2557 พื้นที่เฉพาะ 1-2 ไม่มีการปรับเบี้ยกันดาร ส่วน รพช.

พื้นที่ปกติท้ังขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ปรับลดลงและได้รับ 

การจ่ายเพิ่มเติมตามหลัก P4P และพ้ืนที่ชุมชนเมือง 

จะยกเลิกเบี้ยกันดารจ่ายแบบ P4P อย่างเดียว หลังจาก 

ผ่านพ้น 2 ระยะจะมีการประเมินผลและพิจารณาอีกครั้ง 

ว่าจะมีทิศทางแนวการจ่ายค่าตอบแทนอย่างไรต่อไป 

แม้จะได้รับการคัดค้านอย่างมาก แต่ น.พ. ประดิษฐ 

ได้ให้สมัภาษณ์ผ่านหนงัสอืพมิพ์ไทยรฐัฉบบัวนัท่ี 26 เมษายน 

2556 ว่า “P4P ไม่มีทางทีจ่ะท�าให้แพทย์ลาออกมากขึน้  

มแีต่จะท�าให้แพทย์และบุคลากรสาธารณสขุทุกสาขาวชิาชพี

มีขวัญและก�าลังใจมากข้ึน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องรับผิดชอบ

ภาระงานที่ยากและมีปริมาณมาก” 9 

ในทางกลบักนั มเีสยีงสนบัสนนุนโยบายนีจ้ากบุคลากร 

ทางการแพทย์บางกลุ ่ม โดยโรงพยาบาลศูนย์และโรง

prachatai

57-03-022_036-087 New2-4_Y kim=4c.indd  64 4/2/14  9:42 PM



6510 สถานการณ์เด่น

พยาบาลทั่วไป ได้เข้าให้ก�าลังใจกับ นพ.ประดิษฐ ว่า P4P 

มาถูกทางแล้ว เหมาะสม ยุติธรรมกับคนท�างาน ส่วนคนที่

ได้ประโยชน์ คอื ประชาชนผูร้บับรกิาร นั่นคอื ท�ามากได้มาก 

ท�าน ้อยได ้น ้อย รวมทั้ง นพ.ณรงค ์ สหเมธาพัฒน ์  

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แสดงความคิดเห็นผ่านรายการ

รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 

เมื่อวนัท่ี 8 มิถนุายน 2556 ว่า “P4P จะช่วยพฒันาคณุภาพ

การให้บริการและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด” 10

ปัญหานี้คาราคาซังมาพอสมควรและท�าท่าว่าจะต่อ

เนื่องต่อไปอีกนาน ยังไม่มีใครตอบได้ว่าสุดท้ายจะออก  

“หัว” หรือ “ก้อย” แต่ค�าถามที่น ่าสนใจในตอนน้ีคือ  

“เราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได้บ้าง?” 

ที่ผ่านมา วงการสาธารณสุขพบว่าภาวะสมองไหล 

ในหน่วยงานราชการโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย ์

อยู่ในระดับสูง โดยแต่ละปีกระทรวงสาธารณสุขสูญเสีย

แพทย์ที่มีฝีมือไปไม่น้อยกว่าปีละ 600-700 คน อัตรา 

การลาออกรวมทุกประเภทของบุคลากรสายงานแพทย์  

ตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 19 มีนาคม 

2556 ตั้งแต่ปี 2550-2555 ตามล�าดับดังนี้ 792, 736, 650, 

622, 711, 675 คน

ดงันั้นหากมองย้อนกลับไป คงเป็นทีเ่ข้าใจได้ว่าเหตุ

ใดแนวคิดเรื ่อง P4P จึงถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาและ

ประกาศใช้เป็นนโยบายในท่ีสดุ กเ็พราะเช่ือว่าระบบการจ่าย

ผลตอบแทนแบบนี้จะช่วยแก้ปัญหาบุคลากรภายในองค์กร

ได้ดังที่เคยใช้กับภาคเอกชน

อันที่จริงก่อนการประกาศใช้นโยบาย P4P ในสมัย

รฐับาลยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร กระทรวงสาธารณสขุได้ด�าเนนิการ

โครงการ “ทดลองจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 

หรือ Pay-for-Performance (P4P)” มาแล้ว เมื ่อ

ปีงบประมาณ 2546 โดยน�าร่องที่ โรงพยาบาลพาน 

จ.เชียงราย และโรงพยาบาลสงูเนนิ จ.นครราชสมีา ในลกัษณะ 

การจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มเติม นอกเหนอืการจ่ายค่าตอบแทน

ในรูปแบบพื ้นฐานอื ่นๆ จากนั้นในปีงบประมาณ 2551  

ได้ขยายโครงการน�าร่องไปท่ี โรงพยาบาลแก่งคอย จ.สระบรุ ี

โรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรี โรงพยาบาลแม่จัน 

จ.เชียงราย โรงพยาบาลพนมสารคามและโรงพยาบาล

บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา มาแล้ว จากนั ้น ได้ประชุม  

“สรปุบทเรยีน” เรื่อง P4P ท่ีโรงพยาบาลพาน จงัหวดัเชยีงราย  

ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน พ.ศ. 2551 ซึ่งสามารถ 

สรปุผลกระทบท้ังด้านบวกและด้านลบของโครงการได้ดังนี้11

ที่มา: https://www.facebook.com/pages/ชมรมแพทย์ชนบท#sthash.q56no8Vz.dpuf

 

รายไดแพทย เภสัช ทันตแพทย เดิม

ที่ต่ำกวาเอกชนอยางนอย 2-3 เทา

รายไดแพทย เภสัช ทันตแพทย ไมรวมเบี้ยเลี้ยง

เบี้ยเลี้ยงเหมาจาย

เปลี่ยนเปน

เปดคลินิก

ลาออก/ยาย

ประชาชน ? คนรากหญา?

เกิด แก เจ็บ ตาย ทำไง?

ไมไหวแลว อดทน

ทนไมไหว

แพทย เภสัช

ทันตแพทย

ในชนบทลดลง

รพ.เอกชน

ลดตนทุนมหาศาล

ผลประโยชนได ใคร?

เพิ่มปริมาณงาน

เพราะใหเงินตามแตม

รายไดลดลง

เพราะเอาไปลอใหทำงาน

เพิ่มภาระงาน

เพราะมัวจดแตม

สรางความแตกแยกใน รพช.

เพราะตองมาปนแตมแยงเงิน

ลดคุณภาพงาน

เพ�อเพิ่มปริมาณ

ตัดแบง

P4P
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อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ยังไม่สามารถตอบค�าถาม

ได้ว่า P4P จะส่งผลดีต่อบริการที่ประชาชนจะได้รับหรือไม่ 

ข้อร้องเรียนจะลดลงหรือไม่ และอัตราความผิดพลาด

ทางการรกัษาจะเปลีย่นแปลงไปอย่างไร รวมท้ังจะลดภาวะ

สมองไหลได้อย่างไร และจากการศึกษาครั ้งนี ้ แม้ว่า 

โรงพยาบาลน�าร่องทีไ่ด้ทดลองใช้ P4P ได้สะท้อนถงึข้ออ่อน 

อาทิ ใช้ได้กับบางระบบเท่านั้น หรือระบบ P4P มีความ 

ซับซ้อนมากและต้องพัฒนาก่อนที่จะมีการน�ามาใช้จริง  

แต ่ รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ยังเร ่งรัด 

ประกาศใช้ในลักษณะบังคับใช้ทั่วประเทศ 

ในต่างประเทศมีการ ศึกษาเรื่อง P4P ขององค์การ

อนามัยโลกทีท่�าในประเทศเอสโทเนีย เมื่อปี 2551 พบว่า 

การใช้ P4P อาจท�าให้เกิดการเบี่ยงเบน มุ่งบริการเฉพาะ

กิจกรรมที่ “ได้แต้ม” แต่ละเลย “การรักษาให้ผู้ป่วยดีขึ้น” 

และการศึกษาของ Bruin และคณะ ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสาร

การแพทย์ของอังกฤษ เมื่อปี 2554 ทีได้ศึกษาในสหรัฐฯ 

เยอรมนี และออสเตรเลีย พบว่า แม้ว่า P4P จะท�าให้ 

“ปรมิาณงานมากขึ้น” แต่กไ็ม่มีหลกัฐานว่าจะได้รบับรกิารดี

ขึ้น ตรงข้ามอาจเกิดผลทางลบ เพื่อ “เพิ่มแต้ม”12 ก็เป็นได้

ดังนั้นหากมองเรื่องนี้ด้วยใจเป็นกลาง ต้องยอมรับ

ว่าการจ่ายผลตอบแทนทุกระบบล้วนมีปัญหาทั้งสิ้น หากใช้

วิธีการเดิมแบบ “ถึงเวลาต้องได้” (Entitlement) จะส่งผล

ให ้องค ์กรสุ ่ม เสี่ ยงที่ จะสูญเสียบุคลากรที่ม ีความรู  ้

ความสามารถไป ในทางกลบักนัหากใช้การจ่ายผลตอบแทน

ตามผลงาน (Pay-for-Performance) อาจช่วยให้องค์กร

ด้านบวก ด้านลบ

1. เจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นในการท�างาน 

เพิ่มขึ้น 

2. ขวัญและก�าลังใจของผู้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 

3. ผู้ปฏิบัติงานมีแรงจูงใจในการสร้างงานและ

นวัตกรรมใหม่ๆ 

4. ผลผลิตของโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น 

5. พฤติกรรมการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานดีขึ้น 

1. มีการปฏิเสธงานที่มีคะแนนน้อยหรือไม่มีคะแนน

2. มีการไม่ยอมกระจายงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของการท�างาน  

เพราะต้องการให้ตนเองได้ผลงานตามตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้

3. เกิดทัศนคติเชิงลบและต่อต้านในกลุ่มที่ไม่เข้าใจนโยบาย ไม่มีส่วนร่วมหรือ 

ไม่ได้รับการสื่อสาร/ให้ข้อมูลที่เพียงพอ

4. มีความรู้สึกไม่เป็นธรรมในการก�าหนดคะแนนระหว่างแผนกหรือลักษณะงาน 

ที่แตกต่างกัน

รกัษาคนเก่งคนดไีว้ได้ แต่คงมีปัญหาเรือ่งการเกีย่งงานและ

ความรูส้กึว่าไม่เป็นธรรมตามมา เพราะฉะนั้นปัญหาคงไม่ได้

อยู่ที่ “หลักการ” ใดดีกว่ากัน แต่อยู่ที่ “การน�าหลักการไปสู่

การปฏิบัติ” มากกว่า ซึ่งมุมมองนี้สอดคล้องกับความเห็น

ของคุณอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา

องค์กรและพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กร 

ภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง13 ที่มองว่า “P4P เป็นแนวคิด

ทีด่ีและเหมาะสมอย่างยิ่งทีจ่ะน�ามาใช้ในการบริหารจัดการ

เพือ่ให ้คนทีม่ีผลงานดี ได ้รับค่าตอบแทนทีเ่หมาะสม  

แตกต่างจากคนที่มีผลงานปานกลางหรือไม่ค่อยดี เพื่อเป็น

ก�าลังใจให้บุคลากรเหล่านั้นท�าดียิ่งๆ ขึ้นไป แต่ปัญหาท่ี 

เกดิขึ้นไม่ใช่เป็นเพราะหลกัการไม่ดแีต่กลบักลายเป็นปัญหา

ในการน�าไปปฏิบัติ ต่างหาก จุดเริ่มต้นของความล้มเหลว 

อยู่ที่ผู้บริหารมองการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้เป็นโครงการ 

(Project) แทนที่จะมองเป็นกระบวนการ (Process) ซึ่งต้อง

มีการบูรณาการปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องให้ครบถ้วน รวมทั้ง 

ต้องด�าเนินการอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ไม่ใช่คิดวันนี้...

พรุ่งนี้ท�า !” 

P4P เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของการน�าหลักการและ

นโยบายที่ดีไปสู่ความล้มเหลวในการปฏิบัติ จริงอยู่แม้เรา 

ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ใหม่ แต่หากใส่ใจและสนใจ 

ในเรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านมา ความผดิพลาดกส็ามารถเป็นครู

ชั้นดีให้กับเราได้

สรุปบทเรียน เรื่อง P4P
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6710 สถานการณ์เด่น

การพัฒนาอุตสาหกรรม 
กับผลกระทบด้านสุขภาพ

การพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นนโยบายส�าคัญเพื่อ 

การพัฒนาประเทศและสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่างๆ  

แต่ในหลายกรณี อุตสาหกรรมทีเ่กิดขึ ้นได ้ก ่อให ้เกิด 

ผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชน แม้จะ

มีกฎหมายควบคุม
1
 

อย่างไรกต็าม ในทางปฏิบตั ิการพฒันาอตุสาหกรรม

ของไทยกลับก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากมาย 

ท้ังมลพษิทางอากาศ การปนเป้ือนสารพิษในดิน การปนเป้ือน 

สารพิษในน�้า ผลกระทบต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ของชุมชน รวมไปถึงปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนที่อาศัย

อยู่ใกล้กับพื้นทีอุ่ตสาหกรรม จนน�าไปสู่การเรียกร้องของ

ภาคประชาสังคมว่านอกจากการประเมินผลกระทบด้าน 

สิ ่งแวดล้อมแล้ว ต้องมีมาตรการเชิงป้องกันผลกระทบ 

ด้านสุขภาพ โดยท�าการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ  

จนน�าไปสู่การบรรจุประเด็นดังกล่าวในรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 67 วรรคสอง2  

ความว่า “การด�าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทัง้ทางด้านคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาติ และสขุภาพ จะกระท�ามไิด้ 

เว ้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มี

ตะกั่วในล�าห้วยคลิตี้: คดีตัวอย่าง

การเยยีวยาชมุชนด้านส่ิงแวดล้อมและสขุภาพ

เป็นเวลาเกอืบสี่สบิปีที่ชาวบ้านชมุชนคลติี้ล่างต้องทกุข์ทรมานจากการสารตะกั่วที่ปนเป้ือนอยูใ่นล�าห้วยคลติี้ซึ่งชาว
บ้านใช้ดื่มกินและท�าการเกษตร ทั้งอาการเจ็บป่วย สัตว์เลี้ยงตาย และการไม่มีน�้าดื่มน�้าใช้ จนถึงขั้นเสียชีวิต บทเรียน
กรณขีองชาวคลิตี้ล่างได้สะท้อนภาพปัญหาใหญ่ของระบบการปกป้องคุม้ครองดแูลสิ่งแวดล้อมและสขุภาพของประชาชน
ในชุมชนต่างๆ ของประเทศไทย 

การต่อสู้ของชุมชนคลิตีล่้างร่วม 15 ปี จงึเป็นการต่อสูเ้พือ่พสิจูน์ความผดิของผูก่้อมลพษิ และชีใ้ห้เหน็ว่าหน่วย
งานรัฐต้องแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพของประชาชน

prachatai
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68 สุขภาพคนไทย 2557

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วน

ได้เสยีก่อน รวมท้ังได้ให้องค์การอิสระซ่ึงประกอบด้วยผูแ้ทน

องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทน

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือ

ทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบ

ก่อนมีการด�าเนินการดังกล่าว” 

แม้จะมีบทบัญญัติเรื่องการประเมินผลกระทบด้าน 

สิง่แวดล้อมและสขุภาพแล้ว แต่ในข้ันตอนปฏบิตัมิกีารก�าหนด 

ประเภทของอุตสาหกรรมที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 67 

วรรคสองไว้เพียง 11 ประเภทโครงการเท่านั้น3 จนเกิด 

ช่องว่างในการป้องกันและคุ้มครองสุขภาพของชุมชน 

ตัวอย่างหนึ่งที่เป็นบทเรียนของสังคมซึ่งเป็นทีร่ับรู้กันอย่าง

กว้างขวาง คือ กรณีการปนเปื้อนสารตะกั่วจากเหมืองแร ่

ในห้วยคลิต ี ้ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ ่งสะท้อนให้เห็นถึง 

ความบกพร่อง ล้มเหลวของระบบการคุ้มครองป้องกัน 

ผลกระทบด้านสขุภาพประชาชนจากการพฒันาอตุสาหกรรม

ของประเทศ โดยปล่อยให้ปัญหายืดเย้ือเรื้อรังมาเป็นเวลา

ยาวนาน 

จุดเริ่มต้นของปัญหาในชุมชนคลิตี้ล่าง
ชุมชนชาวกะเหรี่ยงบ้านคลิตีล้่าง หมู่ 3 ต.นาสวน 

อ.ศรีสวัสดิ์ และหมู่ 4 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

เป็นสองชุมชนไทยกลุม่ชาตพินัธุเ์หรีย่งโปว์ ท่ีสบือายยุาวนาน 

มาหลายร้อยปี4 ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ร่วม 400 คน5

ด�ารงวิถีชีวิตที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติโดยการท�าไร่หมุนเวียน

ในป่ารอบชุมชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของป่าตะวันตกผืนใหญ่

แถบทุ่งใหญ่นเรศวร ชาวกะเหรี่ยงเหล่านี้ทีเ่คยโยกย้าย

ท�าไร่หมุนเวียนได้เริ่มตัง้บ้านเรือนเป็นหลักแหล่งถาวรเมื่อ

ปี 2440 หรือประมาณ 116 ปีมาแล้ว6 แถบล�าห้วยคลิตี้  

ซึ่งเกดิจากสายห้วยหลายสายจากผนืป่าใหญ่ทุ่งใหญ่นเรศวร

ท่ีไหลมารวมกนั ชุมชนเหล่าน้ีอาศัยน�้าในล�าห้วยคลต้ีิส�าหรบั

กจิกรรมทุกอย่างในชีวติประจ�าวนั ท้ังด่ืม กนิ อาบ ท�าอาหาร 

ล้างจาน ซักผ้า เลี้ยงสัตว์ เป็นแหล่งอาหาร เช่น กุ้ง หอย 

ป ูปลา รวมทัง้เป็นทีเ่ล่นสนุกและงานบญุประเพณทีีเ่กีย่วเนือ่ง 

กับความเชือ่ของพวกเขา คนในชุมชนเหล่านี้มีข้อปฏิบัต ิ

ต่อล�าห้วยสายหลักนี้ และยึดถือร่วมกันด้วยความเคารพว่า 

จะไม่ท�าให้น�้าในห้วยสกปรก การจับสัตว์น�้าก็ท�าแต่พอกิน 

และมีประเพณีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในล�าห้วยเพื่อขอขมา 

ต่อสายน�้าด้วย7 

วถิชีีวติของชมุชนชาวคลต้ีิล่างที่อยูอ่ย่างกลมกลนืกบั

ธรรมชาติมานานนับร้อยปี ต้องเปลี่ยนแปลงอย่างหน้ามือ

เป็นหลังมือ เมื่อมีการอนุมัติให้โรงแต่งแร่คลิตี้ของบริษัท

เอกชนแห่งหน่ึง เข้ามาด�าเนินกิจการในปี 2510 หลงัจากนั้น

ประมาณ 8 ปี ชาวคลิตี้ล่างก็พบว่า น�้าในล�าห้วยคลิตี้มี 

โคลนดินใต้ท้องน�้ามากผิดปกติ มีกลิ่นเหม็นฉุนอย่างรุนแรง 

น�า้เป็นสนี�้าตาลขุน่ เมื่อด่ืมเข้าไปท�าให้เกดิอาการเวยีนศรษีะ 

เมือ่อาบน�า้หรอืเล่นน�า้จะเกดิอาการคนัตามตวั ปลาน้อยใหญ่

ลอยตายเกลื่อนล�าห้วย สัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะควายล้มตาย

ด้วยอาการชกัดิน้น�า้ลายฟมูปากเกอืบทัง้หมู่บ้าน นอกจากนี้ 

ทัง้เด็กและผู้ใหญ่ต่างเจ็บป่วยด้วยอาการผิดสังเกต เช่น  

ชาตามมือ เท้า และตามร่างกาย เจ็บในข้อ ปวดกระดูก  

ปวดศีรษะ ปวดท้องอย่างรุนแรง บุคคลอันเป็นที่รักของ

หลายครอบครัวเสียชีวิต ผู้หญิงตั้งครรภ์แท้งลูก เด็กที่เกิด

มามีสุขภาพอ่อนแอและตายก่อนวัยอันควรกว่า 30 คน  

โดยไม่ทราบสาเหตุ8 โดยท่ีผ่านมา ชุมชนเลก็ๆ กลางป่าใหญ่

ท่ีห่างไกลสถานพยาบาลนีต้้องพึง่ยาสมุนไพรพืน้บ้าน แต่ยา

พืน้บ้านทีเ่คยรกัษาโรคได้ในอดตีไม่อาจเยยีวยาการเจ็บป่วย

ในช่วงหลายปีนี้ จนต้องพาคนป่วยเดินเท้าจากหมู่บ้าน 

ไปรักษาที่โรงพยาบาล แต่อาการป่วยก็ไม่ได้หายไป 

สารตะกั่วกับเสียงร้องทุกข์ของชาวคลิตี้
ปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นจาก

อาการเจบ็ป่วยและการเสยีชีวติของชาวบ้าน ปัญหาน�า้เสยี 

การล้มตายของสัตว์น�้าและสัตว์เลี้ยงที่มากขึ้นเรื่อยๆ ท�าให้

ชาวคลิตีล้่างรวมตัวกันเพื่อค้นหาถึงสาเหตุของปัญหาท่ี 

เกิดขึ้น และหาหนทางแก้ไข จนในที่สุดทราบว่ามีการปล่อย

น�้าหางแร่จากโรงแต่งแร่เหนือหมู่บ้านลงล�าห้วยคลิตี้ จึงได้

ส ่งตัวแทนชุมชนไปเจรจากับผู ้จัดการของโรงแต่งแร ่ 

หลายครั้ง แต่ก็ไม่ได้รับการแก้ไข ชาวบ้านจึงพยายามหา

ทางอื่น ทั้งปรึกษากับหน่วยงานรัฐหลายหน่วยงาน เช่น 

อ�าเภอ ต�ารวจตระเวนชายแดน หน่วยพฒันาและสงเคราะห์

ชาวเขา ครู เป็นต้น แต่ก็ปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข  

จนกระท่ังเมื่อปี 2541 มีองค์กรพัฒนาเอกชนน�าโดย  

ศนูย์ศกึษากะเหรีย่งและพฒันา เข้าไปพบปัญหาทีเ่กดิขึน้และ 
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6910 สถานการณ์เด่น

น�าสือ่มวลชนเข้าไปในพ้ืนที ่ท�าให้เรือ่งราวของชาวคลิต้ีล่าง

กลายเป็นขา่วใหญ่ที่เปิดเผยสูส่าธารณชน สื่อมวลชนหลาย

แขนงทัง้หนงัสอืพมิพ์ วทิย ุโทรทศัน์ พากนัรายงานข่าวความ

เจบ็ป่วยและความตายของชาวบ้านจากสาเหตุการปล่อยน�า้

เสียปนเปื้อนสารตะกั่วเข้มข้นลงสู่ล�าห้วยคลิตี้ จนท�าให้

หลายหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหา  

แต่การแก้ไขปัญหาก็ท�าอย่างจ�ากัด คอื เข้าไปตรวจวัดระดบั

การปนเปื้อนตะก่ัวในสิ่งแวดล้อม ไม่ได้สร้างความเข้าใจ 

ให้ชาวคลิตีล้่างได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการแก้ไข และมิได้

บอกถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ต่อมาในปี 2542 ชาวบ้านได้รับการเจาะเลือดเพื่อ

ตรวจหาระดับตะกั่วเป็นครั้งแรกโดยกรมอนามัย9 ผลการ

ตรวจพบว่าชาวคลิตี้ล่างหลายคนมีระดับตะกั่วในเลือดสูง

กว่าค่ามาตรฐานหลายเท่า เหตุการณ์ด�าเนินต่อมา จนปี 

2545 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอนามัยเกริงกระเวียจึงเข้ามา

ปิดป้าย “งดบริโภคน�้าและปลาในล�าห้วยชั่วคราว”10  

กล่าวได้ว่า ปัญหาท่ีสืบเนื่องมายาวนานท�าให้ชาวคลิตีล้่าง

ได้รับความกดดันอย่างมากจากความไม่สนใจแก้ไขปัญหา 

ทั้งในส่วนของบริษัทเอกชนผู้ก่อปัญหา และจากหน่วยงาน

ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของรัฐ 

จากการถูกละเมิดสิทธิสู่การเรียนรู้และใช้
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

การแก้ไขปัญหาเริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเกิดกระบวนการ

เรียนรู้ถึงสิทธิทางกฎหมายของชาวคลิตี้ โดยองค์กรพัฒนา

เอกชน สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชนได้เข้าไปติดตาม

ข่าวอย่างต่อเนื่อง อาทิ ศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนา  

ได้เข้าไปร่วมพูดคุย รับฟังปัญหา และให้ค�าปรึกษาเพือ่ 

ช่วยเหลอืชุมชน จนชาวคลต้ีิล่างได้รบัรูถึ้งสทิธิทางกฎหมาย

ของตน นอกจากนี้ภาคประชาสังคมได้ส่งชาวคลิตี ้ล่าง  

8 ราย เข้ารบัการรกัษาท่ีคลนิกิอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาล 

ราชวถิ ีและแพทย์ได้บ่งช้ีว่าชาวคลติีล่้างท้ัง 8 รายป่วยจาก

พิษสารตะกั่วเรื้อรัง การรักษาทีถู่กต้องท�าให้ชาวคลิตีล้่าง

กลุม่นีมี้ระดบัตะกัว่ในเลอืดลดลงและสขุภาพดข้ึีน นอกจากนี้  

ชุมชนชาวคลิตีแ้ละภาคประชาสังคมได้ขอความช่วยเหลือ

จากสภาทนายความเพือ่หวงัพึง่กระบวนการยตุธิรรมในการ

แก้ไขปัญหาท้ังด้านสิ่งแวดล้อมและสขุภาพอย่างเป็นระบบ11 

ทีมทนายความจากสภาทนายความ และโครงการนิติธรรม

สิ่งแวดล้อมจึงลงพื้นที่เพื่อสืบค้นข้อเท็จจริง ร่วมกับองค์กร

พัฒนาเอกชนและสื่อมวลชน 

จนในที่สุดชาวบ้านคลิตีล้่างจ�านวน 8 รายทีแ่พทย์

รับรองว่าเป็นผู้ป่วยจากพิษสารตะกั่วจึงยื่นฟ้องเพื่อเอาผิด

กับบริษทัเอกชนผู้ก่อมลพิษในปี 254612 และต่อมาในปี 

2550 ศาลอุทธรณ์ภาค 7 (แผนกคดีสิ่งแวดล้อม) ได้ม ี

ค�าพพิากษาตดัสนิให้บรษัิทผูก่้อมลพษิต้องชดใช้เงนิค่าเสยีหาย 

ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้ง 8 คนเป็นจ�านวนเงิน 29,551,000 บาท13 

จากนั้น ชาวบ้านจ�านวน 151 รายจึงยื่นฟ้องบริษัทเอกชน 

ผู ้ก ่อมลพิษเพิ ่มเติมอีกในปี 255014 และในปี 2554  

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 (แผนกคดีสิ่งแวดล้อม) ก็ได้พิพากษา 

ให้บริษัทและกรรมการบริษัทจ่ายเงินค่าเสียหายจ�านวน 

36,050,000 บาท ในฐานเป็นผู้ก่อมลพิษ 

โดยทั้งสองคดีนี้ศาลพิจารณาว่าการที่ผู้ประกอบการ

ระบายน� ้าจากบ่อกักเก็บตะกอนสู ่ล�าห้วยคลิตีจ้นท�าให ้

สารตะกั่วจากการรั่วไหลหรือแพร่กระจายสู่ล�าห้วยคลิตี้นั้น

เป็นความผิดที่ร้ายแรง15 โดยทั้งสองคดีนี้เป็นการฟ้องเรียก

ค่าเสียหายที่เกิดกับสุขภาพของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งรวม

prachatai
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70 สุขภาพคนไทย 2557

ถงึค่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลก่อนฟ้องคด ีและค่ารกัษา

พยาบาลต่อเนื่อง รวมถงึค่าเสยีหายอืน่ๆ ท่ีเก่ียวข้องทัง้สตัว์

เลีย้งตาย และค่าเสียประโยชน์ในการใช้ประโยชน์จากน�้า 

อย่างไรก็ตาม จนถึงสิ้นปี 2556 ชุมชนก็ยังไม่ได้รับ 

การชดเชยค่าเสียหายทางสุขภาพจากบริษัทผู้ก่อมลพิษ 

เนือ่งจากจ�าเลยได้น�าคดเีข้าสูก่ารพจิารณาของศาลฎกีาต่อ16 

นอกจากการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทเอกชน

แล้ว ชุมชนชาวคลิตี้ยังได้ด�าเนินกระบวนการคู่ขนานเพื่อ

ฟื้นฟูล�าห้วยคลิตี้ให้กลับสู่สภาพปกติที่ชุมชนสามารถใช้

ประโยชน์ได้ดังเดิม โดยยื่นฟ้องกรมควบคุมมลพิษต่อศาล

ปกครองเมื่อปี 254717 ในฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าทีแ่ละ

ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า ให้เร่งด�าเนินการฟื้นฟูล�าห้วยคลิตี้ให้

สะอาดโดยเร็ว กระบวนการยุติธรรมใช้เวลานานเกือบ

ทศวรรษ จนในปี 2556 ศาลปกครองสูงสุดได้มีค�าพิพากษา

ให้ชาวคลิตี้ชนะคดี โดยให้กรมควบคุมมลพิษด�าเนินการ 

ฟื้นฟูห้วยคลิตี้จนกว่าจะพบว่าค่าสารตะกั่วในน�้า ดิน พืชผัก 

และสัตว์น�้าในล�าห้วยคลิตีไ้ม่เกินเกณฑ์มาตรฐานเป็นระยะ

เวลาอย่างน้อย 1 ปี และให้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ทัง้ 22 คน เป็นเงินรายละ 177,199.55 บาท เนื่องจาก

ปรมิาณสารตะกัว่ในสตัว์น�า้ยงัคงเกนิค่ามาตรฐาน ชาวบ้าน

จึงยังคงได้รับความเสียหายทีต่้องแบกรับภาระในการซื้อ

อาหาร และยงัถกูละเมดิสทิธิในการได้ประโยชน์จากทรพัยากร 

ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ เน่ืองจากชุมชน

ชาวคลิตี้ล่างมีวิถีการด�ารงชีพที่ต้องพึ่งพิงธรรมชาติ18 

การต่อสู้ของชุมชนคลิตี้ล่างร่วม 15 ปีนั้นจึงเป็น 

การต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้ก่อมลพิษ และชี้ให้เห็นว่า

หน่วยงานรัฐต้องแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

เพื่อแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อมและ

แก้ไขปัญหาสุขภาพซึ่งถือเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมาก  

ปี 2556-2557 จงึเป็นเพยีงการเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาด้าน 

สิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษในการฟื้นฟูการปนเปื้อน

ในล�าห้วยคลิตี้ แต่ปัญหาด้านสุขภาพของชุมชนคลิตี้ล่าง 

กย็งัคงอยู ่และยงัไม่มคีวามชัดเจนในเรื่องมาตรการป้องกนั

หรือการเฝ้าระวังคนในหมู่บ้าน และในช่วงทีม่ีการฟื้นฟู

ล�าห้วยนั้นจะมีมาตรการพิเศษอย่างไรในการดูแลสุขภาพ

หรือไม่ เนือ่งจากไม่ได้มีการดงึหน่วยงานด้านสาธารณสุข

เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู ้ข้อมูลและการวางแผนการ

ด�าเนินการในการฟื้นฟูล�าห้วยคลิตี้แต่อย่างใด 

ชาวคลิตี้ล่างกับการต่อสู้กับนายทุนและรัฐ
“พวกเราไปบอก ไปพูดคุยเรือ่งการปล่อยน� ้าแร่ 

ลงห้วยหลายครั้งกับพวกเหมือง เขาก็รับปากแบบขอไปที 

แล้วก็ปล่อยน�้าลงห้วยเหมือนเดิม แถมเหมืองยังมาท้าพวก

เราว่า ถ้าอยากได้เงินกใ็ห้ไปฟ้องเอา ฟังอย่างนี้ กเ็หมอืนเขา

ดถููกเรามากๆ เหน็ว่าเราไม่มีปัญญา พอดมีอีาจารย์หนอน19 

กับนักข่าวมาช่วย เราก็เลยตัดสินใจฟ้อง” ยะเสอะ นาสวน

สุวรรณ, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคลิตี้ล่าง20

วกิฤตท้ังด้านสิ่งแวดล้อมและสขุภาพท่ีเกดิขึ้น ได้เป็น

ตัวหล่อหลอมให้เกิดพลังต่อสู้กับความอยุติธรรมทีเ่กิดขึ้น 

ชาวคลิตี้ล่างจึงพร้อมสู้ในทุกวิถีทาง การต่อสู้ได้เกิดขึ้นผ่าน

วนัผ่านคนืแบบวถีิชาวบ้าน กลุม่ผูน้�า แกนน�า ได้รวมกลุม่กนั

ไปพบผูจ้ดัการเหมอืงแร่เพื่อเจรจาถงึการกระท�าของเหมอืง

ป้ายห้ามบริโภคน�้าชั่วคราว และห้ามกินสัตว์น�้าชั่วคราว ภายในชุมชนบ้านคลิตี้ล่าง (ติดปี 2542)

ที่มา: มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (ENLAWTHAI Foundation)
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30 ม.ค.46 (คดีแพง-1) ชาวบาน 8 คน ฟองบ.ตะกั่วฯ ตอศาลจ.กาญจนบุรี ใหชดเชยคาเสียโอกาส 
คารักษาพยาบาล พรอมกับฟนฟูลำหวย เรียกคาเสียหาย 119,036,400 บาท

ในน้ำมีสารตะก่ัว ชาวบานยังคงเจ็บปวย และคดีความยังไมส้ินสุด2555

2546

2545

2541

2464

2510

เร่ิมต้ังหมูบานเปนหลักแหลงถาวร

บ.ตะก่ัวฯเร่ิมดำเนินการโรงแตงแรท่ีบานคลิต้ีบน บริเวณริมหวยคลิต้ี

โรงแตงแรปดทำการ

การฟนฟูส้ินสุด เหลือเพียงการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม

ชาวบานเร่ิมฟองคดีตอศาล

2498 เร่ิมมีการขุดบอแรคลิต้ี (บองาม) 

2523-2524 บอเก็บน้ำแรเต็ม โรงแตงแรไดเอาหัวฉีดฉีดตะกอนแรในบอน้ำเสีย
ลงสูลำหวยในชวงฤดูฝน และปลอยน้ำแรลงลำหวยโดยปลอย 3 วัน ปด 3 วัน

2531 บ.ตะก่ัวฯ เขามาขุดบอน้ำใหชาวบานคลิต้ีลาง แตกลับทำใหบอน้ำเดิมใชไมได
หลังจากการขุดบอดังกลาว เหมืองก็ปลอยน้ำแรลงหวยคลิตี้อยางหนักทั้งวันทั้งคืน

เม.ย.41 บ.ตะก่ัวฯ ใหเหตุผลวาบอบำบัดน้ำเสียพังเพราะลมพายุ
น้ำเสียจึงทะลักลงไปในลำหวยคลิต้ี

23 เม.ย.41 กรมทรัพยากรธรณีมีคำสั่ง
ใหบ.ตะก่ัวฯหยุดประกอบกิจกรรมแตงแร

27 เม.ย.41 กรมควบคุมมลพิษลงตรวจสอบขอเท็จจริงคร้ังท่ี 1 เก็บตัวอยางน้ำ ดินตะกอน และสัตวน้ำมาวิเคราะห
พบวามีการปนเปอนจากตะก่ัวในปริมาณท่ีสูง โดยเฉพาะบริเวณใตโรงแตงแรและถัดลงไปอีกเปนระยะทาง 8 กม.

19 มิ.ย.41 คพ.ประชุมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ (กรมทรัพยากรธรณี กรมอนามัย กรมปาไม และบ.ตะก่ัวฯ) คร้ังท่ี 1
มีมติให บ.ตะกั ่วฯ ฟ นฟูลำหวยคลิต ี ้  โดยการขุดลอกดินตะกอนที ่ปนเป อนสารตะกั ่วออกไปกำจัด
และใหสำรวจและศึกษาการปนเปอนกอนดำเนินการ

24 พ.ค.-21 มิ.ย.42 บ.ตะก่ัวฯ ขุดลอกตะกอนดินท่ีปนเปอนสารตะก่ัว ในชวง KC2-KC3 รวมท้ังส้ิน 3,753 ตัน 
และอยูระหวางเตรียมการกอสรางเข่ือนดักตะกอนก่ึงถาวร (rock check dam)

22 พ.ค.43 คพ.ตรวจสอบผลการฟนฟูลำหวย ซ่ึงจากการเก็บตัวอยางดินตะกอนฝงบริเวณ KC2-KC3
พบวายังมีตะกั่วปนเปอนในปริมาณที่สูง

ม.ค.-ก.พ.45 บ.ตะกั่วฯ กอสรางเขื่อนดักตะกอนกึ่งถาวร 2 แหงบริเวณ
ใตโรงแตงแรลงมา 4.5 กม. และ 8 กม. ตามลำดับ

2545–ปจจุบัน นับจากสรางเข่ือนดักตะกอนก่ึงถาวรแลวเสร็จ ยังไมมีการ
ดูดตะกอนเพ่ือนำไปกำจัดดวยวิธีการเหมาะสมตามหลักวิชาการแตอยางใด

มี.ค.47 คพ.อางวาหารือกับผูเช่ียวชาญจากหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของวาไมควร
ดำเนินการสูบหรือขุดลอกตะกอนดิน จึงระงับการดำเนินการไวช่ัวคราว และ
จะเก็บตัวอยางส่ิงแวดลอม เพ่ือติดตามตรวจสอบและเฝาระวังระดับตะก่ัวตอไป

3 มี.ค.49 คพ.อางวาประชุมกับผูเชี่ยวชาญในประเทศ เพื่อหาวิธีจัดการ

ตะกอนดินทองน้ำ ไดขอสรุปวาจะใชวิธีปลอยใหธรรมชาติฟนฟู

21 พ.ค.51 คพ.อางวาประชุมกับผูเช่ียวชาญในประเทศ เพ่ือหาแนวทางแกไข
ปญหาปนเปอนสารตะก่ัว ไดขอสรุปวาการปลอยใหฟนฟูตามธรรมชาติเปนวิธี
ตามหลักวิชาการท่ีไดรับการยอมรับ ใชเวลาในการฟนฟูนาน และมีความ
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีคลิต้ี โดยใหคพ.ดำเนินงานเพ่ิมเติมเพ่ือใหเกิดความ
ม่ันใจวาตะกอนทองน้ำท่ีปนเปอนจะไมกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

2552-ปจจุบัน คพ.จัดหาแนวทางจัดการตะกอนในหลุมฝงกลบริมหวย
ซึ่งเปนหลุมฝงกลบเดิมที่เคยทำไวตั้งแตป 2543-45 โดยกอนหนานี้
มีการรั่วซึมกลับสูลำหวย และยังไมเคยมีการแกปญหามากอน

ก.ค.54 คพ.เสนอ “โครงการศึกษาแนวทางการฟนฟูลำหวยจากการ
ปนเปอนตะก่ัว” มาทดแทนการฟนฟูดวยกระบวนการตามธรรมชาติ แตระงับไป
เพราะมีคำพิพากษาศาลจ.กาญจนบุร ี (คดีแพง-2) แตย ังคงเสนอ 
“โครงการสำรวจออกแบบเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพเข่ือนดักตะกอนท้ัง 2 แหง
เพราะตรวจสอบวาสภาพเข่ือนดักตะกอนเดิมไมสามารถดักตะกอนไดแลว”

เรียบเรียง: โครงการนิติธรรมส่ิงแวดลอม / ภาพ: โครงการหมูบานคลิต้ี ชีวิต สายน้ำ ความหวัง / ศิลปกรรม: ขนิษฐา แซเอ้ียว และพันธกานต ตงฉิน / ท่ีปรึกษา: เก้ือเมธา ฤกษพรพิพัฒน / พิมพคร้ังท่ี 1 (พฤษภาคม 2555)

29 พ.ย.54 (คดีแพง-2) ศาลอุทธรณภาค 7 (แผนกคดีส่ิงแวดลอม) พิพากษาใหบริษัทและกรรมการบริษัท
จายเงิน 36,050,000 บาท ฐานเปนผูกอมลพิษ และพิพากษาวา พ.ร.บ.ส่ิงแวดลอม 2535 ไมไดบัญญัติ
ใหสิทธิชาวบานมีอำนาจขอบังคับใหบริษัทและกรรมการรวมกันฟนฟูลำหวย เพราะเปนอำนาจของกรมควบคุมมลพิษ

20 ธ.ค.53 (คดีแพง-2) ศาลจ.กาญจนบุรีพิพากษาใหบริษัทและกรรมการบริษัทจายเงิน 36,050,000 บาท 
ฐานเปนผูกอมลพิษ และใหรวมกันขจัดมลพิษใหหมดสิ้น หากไมดำเนินการใหชาวบานมีอำนาจ
กระทำการแทน โดยบริษัทและกรรมการบริษัทออกคาใชจาย ภายใตพ.ร.บ.สิ่งแวดลอม 2535

18 ธ.ค.50 (คดีแพง-1) ศาลอุทธรณภาค 7 (แผนกคดีสิ่งแวดลอม) พิพากษาวา
บริษัทมีความผิดใหจายเงินชดใชเพ่ิมรวมเปนจำนวน 29,551,000 บาท

6 พ.ค.51 (คดีปกครอง) ศาลปกครองชั้นตนพิพากษาวากรมควบคุมมลพิษลาชาในการปฏิบัติหนาที่
ฟนฟูหรือระงับการปนเปอนสารตะก่ัวในลำหวย และใหชดใชคาเสียหายจำนวน 743,226 บาท

19 ต.ค.50 (คดีแพง-2) ชาวบาน 151 คน ฟองศาลจ.กาญจนบุรี เรียกคาเสียหาย
จากบริษัทและกรรมการบริษัทผูปลอยมลพิษลงลำหวยคลิต้ี 

15 ส.ค.49 (คดีแพง-1) ศาลจ.กาญจนบุรีพิพากษาใหบ.ตะกั่วฯจายเงิน 4.26 ลานบาท
ฐานเปนผูกอมลพิษ บ.ตะก่ัวฯและชาวบานย่ืนอุทธรณ

23 ก.พ.47 (คดีปกครอง) ตัวแทนชาวบาน 22 คน ฟองกรมควบคุมมลพิษตอศาลปกครองกลาง 
ฐานละเวนการปฏิบัติหนาท่ีและปฏิบัติหนาท่ีลาชาในการฟนฟูลำหวย

22 เม.ย.41 นสพ.มติชน ขาวสด และบางกอกโพสต ลงขาวกรณีชาวบานคลิต้ีลาง

21 เม.ย.41 ทำหนังสือถึง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เร่ือง “ขอใหตรวจสอบมลพิษทางน้ำ”

2532-41 ชาวบานเจ็บปวยผิดปกติ มีอาการคลายคลึงกันคือ ถายทอง ปวดหัว เจ็บกระดูก
ชาตามรางกาย เปนตน บางรายตาบอดสนิท และบางรายถึงขั้นเสียชีวิต เด็กบางราย
เกิดมาผิดปกติทางดานรางกายและสมอง วัวควายลมตายเปนจำนวนมาก

2521 ชาวบาน 6 คนรองเรียนเหมือง เร่ืองปลอยน้ำเสีย

2518 ชาวบานหลายคนเห็นการปลอยน้ำเสียลงหวย ปลาตายจำนวนมาก
น้ำขุนเทา รสชาติคงเดิมแตดื่มแลวจะรูสึกไมสบาย คันคอ และมึนหัว

20 พ.ค.41 ศูนยศึกษากะเหรี ่ยงและพัฒนา และมูลนิธ ิ
สืบนาคเสถียร ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง
“ขอใหเพิกถอนใบอนุญาตแตงแรของบริษัทตะก่ัวคอนเซนเตรทสฯ”

2542 น้ำในหวยยังมีสีดำแดง มีกลิ ่นเหม็นทำใหปวดหัว 
พญ.อรพรรณ เมธาดิลกกุลไดออกใบรับรองแพทยใหชาวบาน
บางคนวาเปนโรคพิษสารตะก่ัว

2544-2545 ชาวบาน เด็กบางสวนเสียชีวิตเพิ ่ม ตาบอด
เร่ิมไปรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลราชวิถี

29 ก.ค.45 เจาหนาที่สาธารณสุขอนามัยเกริงกระเวีย
เขามาปดปาย “งดบริโภคน้ำและปลาในลำหวยช่ัวคราว”

8 ก.พ.42 ชาวบานไดรับการเจาะเลือดเพ่ือตรวจหาระดับตะก่ัว
เปนคร้ังแรก โดยกรมอนามัย ผลการตรวจพบวาชาวคลิต้ีลาง
มีระดับตะก่ัวในเลือดสูงกวาคามาตรฐานหลายเทา

6 พ.ค.41 ทำหนังสือถึงสาธารณสุขจ.กาญจนบุรีเร่ือง “ขอใหตรวจสุขภาพราษฎร”
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ท่ีปล่อยน�้าหางแร่ลงสูล่�าห้วย ทว่าการเจรจาไม่เป็นผลอนัใด 

และเมื่อคืนวันผ่านไป ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยา

เลยแม้แต่น้อยกลุ่มแกนน�าเริ่มมีความรู้สึกว่า “การสู้กับ

เจ้าของเหมอืงแร่ซึง่เป็นผูม้อีทิธิพลช่างยากเยน็ ยิ่งสูก็้ยิ่งท้อ 

เหมือนเอาเท้าไปเตะภูเขา ยิ่งเตะมากเท่าใด ก็ยิ่งเจ็บ”21 

การทีชุ่มชนลุกขึ้นมาต่อสู้กับนายทุนและไม่เกิดการ

แก้ไขปัญหาแม้ว่าจะรู้สึกท้อไปบ้าง แต่ความจริงที่เกิดขึ้น

จากความเจ็บป่วย ความสูญเสียที่ไม่สามารถเรียกคืนกลับ

มาได้ แกนน�าจึงสร้างขวัญก�าลังใจให้กับคนในชุมชนในการ

ต่อสู้กันต่อไป กระทัง่เมื่อชุมชนรู้ถึงสิทธิของตนเองตาม

กฎหมายและก้าวเข้าสูก่ระบวนการยุติธรรมท้ังศาลแพ่งและ

ศาลปกครองการต่อสูอ้กีขั้นตอนหนึง่กเ็ริ่มขึ้น ความประหม่า 

ไม่คุ้นชินกับกระบวนการในชัน้ศาล ปัญหาเรือ่งการสือ่สาร

ภาษาไทยก็เป็นปัญหาส�าคัญประการหนึ่งท่ีท�าให้ชุมชน 

มีความกังวลมาก แต่ชุมชนก็พยายามทีจ่ะเรียนรู้และท�า 

ความเข้าใจกบักระบวนการต่อสูใ้นชัน้ศาลผ่านทางทนายความ 

ท่ีเข้าไปช่วยเหลอือย่างเต็มท่ี และการก้าวเข้าสูก้ระบวนการ

ยุติธรรมชั้นศาลนัน้ ชมุชนก็เสมือนกบัก้าวเข้าสู่การต่อสู้กบั

นายทุนเจ้าของโรงแต่งแร่ และต่อสู้กับรัฐคือกรมควบคุม

มลพิษอย่างเป็นทางการอีกด้วย กระบวนการต่อสู้ของ 

ชุมชนคลิตีล้่าง มีลักษณะทีเ่ปิดรับการเรียนรู้จากภายนอก

อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงนอกจากทมีทนายความทีม่าช่วยเหลอืทาง

คดีแล้ว ยังเปิดรับการเรียนรู้และการช่วยเหลือจากบุคคล 

กลุ่มคน องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย

ต่างๆ และสื่อมวลชน อย่างเต็มทีเ่พื่อเสริมสร้างศักยภาพ

ความเข้มแข็งในการคิดการตดัสินใจของชุมชนในการต่อสู้

อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนเอง ดังสะท้อนจากค�ากล่าวของ 

สมพงษ์ ทองผาไฉไล ที่ได้กล่าวว่า

“ส�าหรับตัวชาวบ้านเอง ก็อยากมีส่วนร่วมในสิ่งที ่

คนข้างนอกช่วย คนอื่นช่วยเรามาเยอะแล้ว เราอยากท�า

ด้วยตัวเองบ้าง แต่กม็ข้ีอจ�ากดัว่าไม่ค่อยรูข่้าวสารสกัเท่าไหร่ 

และก็ไม่รู้กฎหมายอะไรต่างๆ ถ้ามีอะไรก็ช่วยส่งข่าวบอก

ด้วย เพราะทุกอย่างก็เป็นเรื่องของเรา ท�าอะไรเราก็อยาก

ร่วมคิดด้วย” 22 

ชุมชนคลิตีล้่าง แม้จะเป็นเพียงชุมชนเล็กๆ ทีอ่ยู่ 

ห่างไกลตวัเมอืง ความรูค้วามเข้าใจภาษาไทย และสทิธิตาม

กฎหมายอาจมีอยู่น้อย แต่จิตใจอันเข้มแข็ง วิถีชีวิตที่ม ี

อตัลกัษณ์เป็นของตนเองและผกูพนัอยูกั่บธรรมชาติ สายน�้า

อย่างเต็มเปี่ยม ดังนั้นแม้จะถูกเรียกขานว่าเป็นหมู่บ้านสาร

ตะกั่ว แต่แทนทีชุ่มชนจะก้มหน้ารับชะตากรรมทีเ่กิดขึน้  

พวกเขากลับลุกขึ้นเรียกร้องสิทธใิห้ตนเอง และทรัพยากร 

ธรรมชาติ มากว่า 16 ปี และปัจจุบันการต่อสู้ก็ยังไม่สิ้นสุด 

ชุมชนยังคงรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งติดตามการด�าเนินการ

ของหน่วยงานรฐัในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการฟ้ืนฟลู�าห้วยคลติี้

ตามค�าพพิากษา รวมทัง้มีการประเมินความเสีย่งทางสขุภาพ

ของชุมชนและเตรียมความพร้อมในการทีจ่ะใช้วิถีชีวิต 

ทีป่ลอดภัยในช่วงทีม่ีการด�าเนินการฟื้นฟูล�าห้วยคลิตี ้ เช่น 

การจดัหาน�า้สะอาดให้ครบทกุครวัเรอืนโดยการท�าโครงการ

ประปาภูเขาหมู่บ้านคลิตีล้่าง เริ่มต้นด�าเนินการโดยใช้ทุน

ทรัพย์และแรงกายของคนในชุมชนบางส่วนและขอรับ 

การช่วยเหลือจากภายนอกเพิ่มเติม ทั้งยังร่วมมือกับภาคี

เครือข ่ายในการพัฒนาช ุมชนตนเองให ้ เข ้มแข็งขึ ้น  

การผลักดันรณรงค์ให้เกิดการแก้ไขกฎหมาย และกลไกใน

การช่วยเหลือประชาชนทีไ่ด้รับผลกระทบทางสุขภาพและ 

สิ่งแวดล้อมอนัเกดิจากการปนเป้ือนมลพษิในสิ่งแวดล้อมด้วย

คลิตี้ล่างกับบรรทัดฐานใหม่ในการปกป้อง
ชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

เรื่องราวท่ีเกดิขึ้นกบัชาวคลต้ีิ เป็นตัวอย่างท่ีช้ีให้เหน็

ว่า กระทรวงอตุสาหกรรมต้องค�านงึให้หนกัว่าการมุ่งพฒันา

อตุสาหกรรมโดยขาดการพจิารณาอย่างรอบด้านนั้นอาจเป็น 

ต้นเหตุของความเจ็บป่วย ความตาย และความสูญเสียทาง

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน

ได้ ส่วนหน่วยงานด้านสาธารณสุขนั้นก็มีบทบาทส�าคัญ  

โดยต้องเข้าไปมส่ีวนร่วมท้ังก่อนท่ีจะมกีจิกรรมทีม่คีวามเสีย่ง

ด้านสุขภาพ การจัดท�าข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพก่อนม ี

กิจกรรมนั้นๆ รวมถึงมาตรการในการเฝ้าระวังด้านสุขภาพ

ท ีอ่าจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม  

ส่วนกระทรวงสาธารณสขุกค็วรมนีโยบายในเรือ่งการพฒันา

อุปกรณ์และแพทย์ผู้เชีย่วชาญเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจาก

การประกอบกิจการอุตสาหกรรม หรือโรคจากสิ่งแวดล้อม

เพิ่มมากขึ้น 
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ทุจริตการสอบครู

ภาพสะท้อนคณุภาพการศกึษาไทย

การสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยในแต่ละปี เป็นการสอบที่มีอัตราการแข่งขันสูงมาก มีต�าแหน่งว่างเพียงหลักพันอัตรา 
ในขณะที่ผู้สมัครสอบมีหลายหมืน่ถึงหลักแสนราย เมื่อต้นปี 2556 ข่าวการทุจริตในการสอบครูผู้ช่วยท�าให้สังคม
ตระหนกตกใจกับกรณีดังกล่าว โดยพบว่ามีการโกงอย่างเป็นขบวนการ ทั้งผู้เข้าสอบ ผู้จัดสอบ และยังเกี่ยวพันไปถึง
ข้าราชการระดับสูงด้วย และเป็นสิ่งที่น่าขบคิดว่า ปัญหาของระบบการศึกษาไทยที่สะสมมานานทั้งปัญหาการทุจริต  
ปัญหาจริยธรรม และคุณภาพของครู จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการศึกษาของประเทศอย่างไร

ปัญหาการทุจริตในแวดวงการศึกษาไทยดูจะเป็น

ปัญหาทีอ่ยู่คู่กันมายาวนาน แม้ภาครัฐ สถานศึกษาและ 

ทุกฝ่ายทีเ่กี ่ยวข้องจะพยายามพัฒนาการศึกษาของไทย 

ควบคูไ่ปกบัการสร้างเสริมจริยธรรมและแก้ปัญหาการทุจรติ 

แต่กดู็เหมอืนจะยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรปูธรรม 

ข่าวการทุจริตในการสอบครูผู ้ช่วยเมื ่อต้นปี 2556 ซึ ่ง 

ด�าเนนิการอย่างเป็นขบวนการและมีผูเ้ข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก  

โดยมีผู้เข้าสอบทีถู่กชีมู้ลความผิดฐานทุจริตถึง 344 ราย 

รวมถงึผูอ้�านวยการโรงเรยีนท่ีถกูต้ังข้อหาว่าขายเฉลยข้อสอบ 

ให้แก่ผู้เข้าสอบ และยังเกี่ยวพันกับข้าราชการระดับสูงของ

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

ได้สร้างความผิดหวังให้กับสังคมไทยอย่างกว้างขวาง  

และก่อให้เกิดค�าถามที่ส�าคัญเกี่ยวกับคุณภาพของระบบ 

การศกึษาไทยและปัญหาเรื่องจรยิธรรมของพ่อพมิพ์แม่พมิพ์

ของชาติ ซึ่งย่อมส่งผลต่อการหล่อหลอมเยาวชนไทยซึ่ง 

เป็นอนาคตของชาติด้วย

สอบครูผู้ช่วย ขบวนการโกงแบบมโหฬาร
การสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย1 ในแต่ละปี เป็นการสอบ

ท่ีมอีตัราการแข่งขนัสงูมาก โดยมตี�าแหน่งว่างเพยีงหลกัพนั

อัตรา ในขณะที่ผู้สมัครสอบมีหลายหมื่นถึงหลักแสนราย  

ในอดตีส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษา ก�าหนดหลกัเกณฑ์ให้การจดัสอบ ออกข้อสอบ 

และตรวจข้อสอบ เป็นหน้าที่ของเขตพื้นที่การศึกษา ต่อมา 

สมัยที่นายสุชาติ ธาดาธ�ารงเวช ด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์ใหม่ 

http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/photos/21906/227527.JPG, 
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ให้ สพฐ. เป็นหน่วยงานกลางจดัสอบในทุกขั้นตอน ในปีแรก 

(ปี 2555) สพฐ. ได้มอบหมายให้มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสติ 

เป็นผู้ออกข้อสอบ-จัดสอบ ซึ่งไม่พบปัญหาการทุจริต แต่ใน

ปี 2556 สพฐ. ได้ด�าเนินการจัดสอบเองทุกขั้นตอน และพบ

ว่ามปัีญหาการทุจรติเกดิข้ึน เม่ือ 20 มีนาคม 2556 กระทรวง

ศึกษาธิการและกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกันแถลงข่าว 

โดยเชือ่วา่มกีารทจุรติเกดิขึ้นในการสอบคัดเลือกบคุคลเพื่อ

บรรจแุละแต่งต้ังบคุคลเข้ารบัราชการเป็นข้าราชการครแูละ

บุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งครูผู้ช่วย เมื่อ 13 มกราคม 

2556 ในเขตพื ้นทีก่ารศึกษาต่างๆ ของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือหลายเขตการศึกษา การทุจริตเกิดขึ้นหลาย 

รูปแบบ อาทิ มีบุคคลอื่นเข้าสอบแทน ผู้เข้าสอบได้เฉลย

ข้อสอบผ่านข้อความ SMS ผู้เข้าสอบน�าเครื่องมือสื่อสาร

เพื่อส่งสัญญาณเฉลยข้อสอบ และมีการน�าค�าเฉลยข้อสอบ

เข้าไปในห้องสอบ เป็นต้น จากการตรวจสอบผลคะแนน  

พบว่ามผู้ีทีท่�าคะแนนสอบได้สงูผดิปกตถิงึ 486 ราย ในจ�านวน 

ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือก 9,242 ราย จากจ�านวนที่สามารถ

บรรจุได้ 2,161 ราย

ต่อมา คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ได้พบว่า

เฉลยข้อสอบ 4 ชุดวิชา ถูกลักลอบน�าไปให้ขบวนการทุจริต 

และขายให้กับผู ้ที่ต้องการสอบบรรจุครูผู ้ช่วย ในราคา  

กระบวนการทุจริตสอบครูผู้ช่วย2

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เชื่อว่าการทุจริตสอบครูผู้ช่วยในครั้งนี้ มีการกระท�าเป็นกระบวนการ ระหว่างเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 

และผู้เข้าสอบ และมีการเตรียมการมาตั้งแต่ต้น โดยมีพยานหลักฐาน ดังนี้

1) มีการก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื ่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการโดยก�าหนดให้ส่วนราชการ สพฐ.  

เป็นผู้ด�าเนินการออกข้อสอบ ซึ่งเดิมส�านักงานเขตพื้นที่จะเป็นผู้ด�าเนินการออกข้อสอบและจัดสอบเอง

2) มีการจัดท�าข้อสอบ โดยจ้างบริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง จ�ากัด เป็นผู้จัดพิมพ์

3) มีการจัดส่งข้อสอบ โดยจ้างบริษัทไปรษณีย์ไทย จ�ากัด ซึ่งเดิมส�านักงานเขตพื้นที่จะมารับข้อสอบเอง

4) มีการสั่งให้บุคคลไปสมัครสอบต่างพื้นที่และยังให้ไปสมัครในพื้นที่อื่นอีกก่อนที่จะมีการสอบ (วันที่ 6-12 ธันวาคม 2555 โดยไม่เว้น 

วันหยุดราชการ)

5) มีการจัดผังที่นั่งสอบใหม่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ที่เข้าสอบ

6) มีการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือ (โทรศัพท์) ก่อนมีการสอบ 2 วัน (วันที่ 10 มกราคม 2556)

7) มีการส่งเฉลยข้อสอบมาให้ก่อนวันสอบ 1 วัน (คืนวันที่ 12 มกราคม 2556)

8) มีการให้จดเฉลยข้อสอบเพื่อท่องเข้าไปในห้องสอบโดยได้เฉลยก่อนวันสอบ 1 วัน (วันที่ 12 มกราคม 2556)

9) มีการจดเฉลยข้อสอบเข้าไปในห้องสอบ (วันที่ 13 มกราคม 2556)

4-7 แสนบาท โดยมผีูบ้รหิารบางคนจาก สพฐ. เก่ียวข้องกับ

การน�าเฉลยข้อสอบออกไปขาย กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

มีหลกัฐานว่าผูอ้�านวยการโรงเรยีนแห่งหนึ่งใน จ.นครราชสมีา  

เป็นผูข้ายเฉลยข้อสอบให้กบัผูท่ี้ต้องการสอบบรรจุครผูู้ช่วย

จ�านวน 48 ราย โดยพบหลักฐานเฉลยข้อสอบทั้ง 43 วิชา 

และบัญชีธนาคารทีมี่การโอนเงินเข้าช่วงก่อนสอบและ 

ในช่วงสอบ ไม่ต�า่กว่า 5 ล้านบาท3 ส�าหรบัผู้เข้าสอบครผูู้ช่วย  

344 ราย ที่ถูกชี้มูลว่ากระท�าการทุจริตในการสอบ บางราย

ท่ีได้รบัการบรรจแุละแต่งต้ังแล้วต้องถกูให้ออกจากราชการ 

โดยบางรายได้ขอลาออกจากราชการเอง ส่วนรายทีม่ ี

การร้องทกุข์ กใ็ห้มีการพจิารณาค�าร้องทกุข์ตามกระบวนการ

ขั้นตอนให้เสร็จสิ้น

ข้อมูลสถิติมัดตัวคนโกง 344 คน
ในบรรดาผู้เข้าสอบครูผู้ช่วยนับแสนคน ส�าหรับผู้ที่

ไม่มหีลกัฐานการทุจรติอย่างชดัแจ้ง ทางกระทรวงศกึษาธิการ 

และกรมสอบสวนคดีพิเศษจะทราบได้อย่างไรว่าผู้เข้าสอบ

รายใดท�าการทุจริตบ้าง 

ดร.ชอบ ลีซอ ผู้เช ี่ยวชาญด้านสถิติ ประธาน 

คณะอนุกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการสอบ

ของผู้เข้าสอบคัดเลือกประจ�าคณะกรรมการประจ�าศูนย ์
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ให้ค�าปรึกษาและติดตามผลการคัดเลือกครูผู้ช่วย กล่าวว่า 

โดยทั่วไปกราฟคะแนนของผู้เข้าสอบจะอยู่ในรูปโค้งปกติ  

แต่การสอบครั้งนี้กราฟช่วงปลายด้านขวาซึ่งเป็นช่วงคะแนน

เกิน 90% เส้นกราฟสูงเกินโค้งปกติอย่างชัดเจน คือม ี

ผู้ได้คะแนนเกิน 90% ถึงกว่า 500 คน (ตามหลักสถิติจะมี

แค่ 3 คน) ซึ่งโอกาสเกิดกราฟแบบนี้มีน้อยมาก และใน

จ�านวนผู้ที่ได้คะแนนสูงผิดปกติ มี 344 ราย ที่เลือกค�าตอบ 

“ก” ในขอ้ 34 ของขอ้สอบฉบบัที ่1 วชิาความรอบรู ้ซึง่เป็น

ค�าตอบทีผิ่ด ทัง้ทีเ่ป็นค�าถามทีง่่าย (ดชันคีวามยากของข้อนี้ 

อยูท่ี่ 71% คอื ใน 100 คนจะมีคนตอบถกู 71 คน) เนื่องจาก 

สพฐ. ได้เปลี่ยนข้อสอบข้อที่ 34 ใหม่ โดยข้อสอบข้อนี้เดิม 

เฉลยข้อ “ก” แต่ก่อนพมิพ์ข้อสอบกรรมการรายหนึง่เหน็ว่า

ข้อสอบข้อนี้มีความผิดพลาด จึงเปลี่ยนค�าถามใหม่ ท�าให้

เฉลยข้อสอบเปลี่ยนจาก ข้อ “ก” เป็น ข้อ “ข” แต่เฉลย

ข้อสอบทีห่ลดุออกไปนัน้น�าออกไปก่อนจะมีการแก้ไขข้อสอบ4

ความหละหลวมของระบบการสอบ
นางพนิตา ก�าภู ณ อยุธยา ปลดักระทรวงศกึษาธิการ

ในฐานะประธานคณะกรรมการสบืสวนข้อเท็จจรงิกรณทุีจรติ

การสอบครูผู ้ช่วย กล่าวว่า ปัญหาส�าคัญที่เกิดขึ้น คือ 

ระบบการจัดการสอบทีห่ละหลวมทุกขั้นตอน5 โดยพบว่า

ข้าราชการของ สพฐ. มีความผิดพลาดในการเก็บรักษา

ข้อมลูลบัในการสอบครผููช่้วยหลายข้ันตอน ทุกกระบวนการ

หละหลวม ทัง้กระบวนการออกข้อสอบ การเก็บตัวผู้ออก

ข้อสอบ การถ่ายข้อสอบจากเครื่องพีซีมายังคอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก แต่ไม่มีการระวังดูแลเก็บรักษาโน้ตบุ๊กที่ดีพอ 

ท�าไมต้องทุจริตสอบครู
อดิศร เนาวนนท์ คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั

ราชภัฏนครราชสีมา ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 7 ให้สาเหตุส�าคัญที่ท�าให้มี

ผู้สมัครสอบครูจ�านวนมากจนก่อให้เกิดการทุจริตสอบครู

เพราะครูมีบัญชีเงินเดือน เงินได้อื่นๆ ค่าตอบแทน รวมทั้ง

สวัสดิการต่างๆ เช่น เงินวิทยฐานะ มีปิดเทอม สวัสดิการ

รักษาพยาบาลทั้งคู่สมรส บิดา มารดา ซึ่งดีกว่าข้าราชการ

อื่นหลายหน่วยงาน นี่จึงเป็นเหตุผลส�าคัญที่ท�าให้มีคนสนใจ

อยากสอบเข้าเป็นข้าราชการครจู�านวนมาก โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในภาคอีสาน ภาคเหนือ ทีโ่อกาสของลูกหลานจะได้รับ

ราชการกค็อืเป็นข้าราชการครแูละต�ารวจ เพราะสองอาชีพนี้ 

ใช้ต้นทนุค่อนข้างต�า่ในการส่งลกูเรยีนเมือ่เทยีบกบัอาชพีอ่ืนๆ6

การทุจริตสอบครูผู้ช่วยกับจริยธรรม 
ในวงการการศึกษา

สวนดุสิตโพล ได้เปิดเผยผลส�ารวจพบว่าผู้ตอบแบบ

ส�ารวจ 82% เห็นว่าข่าว “การทุจริตสอบครูผู ้ช ่วย”  

มีผลกระทบต่อ “กระทรวงศึกษาธิการ” มาก เพราะครูคือ

ต้นแบบ เป็นแบบอย่างที่ดีส�าหรับเด็ก ขณะท่ี 27% 

มองว่าการทุจริตเช่นนี้เกิดข้ึนมานานและมีอยู่ทุกวงการ/

แก้ไขได้ยาก ด้านแนวทางป้องกันหรือแก้ไข 50% ชี้ว่า 

ต้องมีมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างเข้มงวด บทลงโทษ

ชัดเจนและเด็ดขาด ด�าเนินคดีกับผู ้ทีท่�าผิด ในขณะที ่  

41% มองว่าควรปลกูฝังจติส�านกึ สร้างค่านยิมทีด่ใีนแวดวง 

ข้าราชการครู7 

ในขณะทีส่ังคมไทยมองว่าการทุจริตการสอบคร ู

เป็นสิง่ท่ีผดิจรยิธรรมอย่างมาก แต่ทศันคติของนสิตินกัศกึษา 

ต่อการทุจรติกลบัไม่สะท้อนภาพเช่นนัน้ จากผลส�ารวจเรือ่ง 

“ทัศนคติของนิสิตนักศึกษาต่อการทุจริต การโกง ในการ

เรยีนการสอบ” โดย รศ.พาชิตชนตั ศริพิานชิ สถาบนับณัฑติ

พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) พบว่า นิสิตนักศึกษา 16%  

เคยทุจริตในการสอบ ขณะท่ี 30% เคยช่วยเพื่อนทุจริต 

ในการสอบ แต่ทีน่่าห่วงมากท่ีสุด คือ นักศึกษาทีทุ่จริต 

หรือช่วยเพื่อนทุจริต มองว่าการทุจริตไม่ผิดหรือผิดน้อย  

และนักศึกษาที่เคยช่วยเพื่อนทุจริต ทราบว่า การทุจริต 

เป็นเรื่องร้ายแรงน่าละอาย แต่ก็ยังท�าเป็นประจ�า8 ไม่เพียง

เรื่องจริยธรรมของนักเรียน นักศึกษาเท่านั้นที่เป็นประเด็น

ร้อนในสังคมไทย แม้แต่ผู้บริหารระดับสูงของสถานศึกษา 

ชั้นน�าก็ยังมีข่าวเกี่ยวกับจริยธรรม เช่น กรณีอธิการบดี

มหาวิทยาลัยช้ันน�าแก้ผลการเรียนให้กับลูกตนเองจ�านวน  

8 รายวิชา จนถูกถอดถอนให้พ้นจากต�าแหน่งอธิการบดี9 

เป็นต้น
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จากปัญหาทุจริตสอบครู 
สู่ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทย

ปัญหาของระบบการศึกษาไทยทีส่ะสมมานาน  

ทัง้ปัญหาการทุจริต ปัญหาจริยธรรม และคุณภาพของครู 

ได้ส่งผลกระทบมายังคุณภาพของการศึกษา แม้ว่าเด็กไทย

หลายคนจะมีความสามารถสูง สามารถคว้ารางวัลระดับ

นานาชาต ิทัง้ด้านคณติศาสตร์ ฟิสกิส์ เคม ีหรอืทางด้านหุน่

ยนต์ มาให้คนไทยได้ชื่นชม แต่เม่ือมองภาพการศึกษา 

โดยรวมพบว่าคุณภาพการศึกษาของไทยกลบัรัง้อนัดับท้ายๆ 

ของภูมิภาคอาเซียน รายงานการจัดอันดับความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศต่างๆ 148 ประเทศ โดย World 

Economic Forum (WEF) ปี 2013 เปิดเผยว่า คุณภาพ

การศกึษาระดบัประถมศกึษาของไทย (Quality of Primary 

Education) อยูอ่นัดบัที ่86 ของโลก ลดลง จากอนัดบัที ่82 

ในปีก่อน และอยู่ในอันดับที ่ 7 จาก 10 ประเทศอาเซียน  

น�าหน้าเพียงลาว กัมพูชา และเมียนมาร์เท่านั ้น ส่วน 

การศึกษาระดบัอุดมศึกษาของไทย (Higher education 

and training) ก็ตกลงมาทีอ่ันดับ 66 จากอันดับที ่ 60  

ในปีก่อนหน้า และเป็นอันดับที ่ 5 ของอาเซียนเท่านัน้  

น�าหน้าก็เพียงฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาว กัมพูชา และพม่า10

ซึ ่งสวนทางกับนโยบายการพัฒนาประเทศของไทยทีมุ่ ่ง 

ให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของอาเซียน

ปัญหาการขาดแคลนครู
นอกจากปัญหาจริยธรรมในการสอบครูผู้ช่วยแล้ว 

ปัญหาเรือ่งครมูคีวามรูเ้กีย่วกบัวชิาทีต่วัเองสอนไม่เพยีงพอ 

การขาดแคลนครูและปัญหาโรงเรียนไม่สามารถบรรจคุร ู

ได้ตรงกับความต้องการก็เป็นปัญหาที่ส�าคัญที่ต้องการ 

การแก้ไขอย่างเร่งด่วน ในการสอบคัดเลือกบรรจุครูผู้ช่วย

ประจ�าปี 2556 พบว่า มีผู้สอบผ่านเกณฑ์ 60% จ�านวน 

เพียง 1,536 ราย จากจ�านวนผู้เข้าสอบ 21,773 ราย  

หรือมีผู้สอบผ่านเพียง 7% เท่านั้น นอกจากนี้ในเขตพื้นที ่

การศึกษา ประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 มีผู้สอบ 

ได้คะแนนต�า่กว่าเกณฑ์เป็นประวตักิารณ์และไม่มผีูส้อบผ่าน

วชิาเอกคณติศาสตร์แม้แต่รายเดยีว11 แสดงให้เหน็ถงึความรู้ 

ความสามารถของผู้ที่สมัครสอบคัดเลือกที่ไม่เพียงพอต่อ 

การสอบเข้าบรรจุครูซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจอย่างมาก12

สาเหตสุ�าคญัส่วนหนึง่น่าจะมาจากการพฒันาการศกึษา 

ทีไ่ม่มีการวางแผนพฒันาบุคลากรอย่างเหมาะสม สาเหตหุนึง่ 

เกิดจากรฐับาลขาดการเหลยีวแลเพื่อพฒันาในด้านดังกล่าว 

เนื่องจากนโยบายของรัฐทุ่มไปเพื่อพัฒนาบุคลากรในสาขา

ขาดแคลน ท�าให้การพัฒนาครูขาดความต่อเนื่อง และ 

ไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากรัฐบาล 

ส�าหรับปัญหาการขาดแคลนครูและปัญหาโรงเรียน

ไม่สามารถบรรจคุรไูด้ตรงกบัความต้องการนั้น นายจาตุรนต์ 

ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

เปิดเผยว่าภายใน 5 ปีจะมีการขาดแคลนครูและบุคลากร

ทางการศกึษาจากการเกษยีณอายรุาชการ ถงึ 155,225 คน 

มีการขาดแคลนครทุูกกลุม่สาระการเรยีนรู ้รวม 51,462 อตัรา  

ในสาขาวชิาทีเ่ป็นพืน้ฐานส�าคญัคอื ภาษาองักฤษ คณติศาสตร์  

ภาษาไทย และวิทยาศาสตร์13 ซึ่งความขาดแคลนที่เกิดขึ้น

อย่างต่อเนือ่งนี ้เป็นเพราะหน่วยงานทีค่วบคุมอัตราก�าลงัคน 

ภาครัฐ มีนโยบายลดก�าลังคนภาครัฐลง และนโยบาย 

ดังกล่าวได้ถูกน�ามาใช้กับบุคลากรทางการศึกษาด้วย  

บวกกับมีข้าราชการครท่ีูเข้าร่วมโครงการเกษยีณอายรุาชการ 

ก่อนก�าหนดเป็นจ�านวนมาก จึงท�าให้ขาดครูเพิ่มขึ้นไปอีก14 

ท ัง้นี ้การแก ้ป ัญหาการขาดแคลนครูต ้องด ูท ัง้ระบบ  

ทัง้การขอคืนอัตราเกษียณ การเกลี่ยครูจากโรงเรียนทีค่ร ู

เกินไปยังโรงเรียนทีค่รูขาด การเกลีย่ให้ครูได้สอนตรงตาม

วิชาเอก รวมทัง้การหาครูใหม่มาทดแทน ซึ่งขณะนี้ก็ยังมี

ปัญหาเรื่องการผลติครไูม่ตรงกบัความต้องการ อย่างไรกต็าม  

ตนคิดว่าการเพิ่มคนอย่างเดียวคงไม่พอ แต่ต้องมีการน�า

เทคโนโลยกีารศกึษาเข้ามาช่วยในการเรยีนการสอนให้มากขึน้  

และน�าระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาช่วยในการเกลี่ย

ก�าลังคน และการแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อ 

การจัดสรรอัตราก�าลังคนที่เหมาะสม15 
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คดีปราสาทพระวิหาร
(ภาค 2)

แม้ว่าศาลโลกจะพิพากษาให้ปราสาทพระวิหารเป็น

ของกัมพูชาตั้งแต่ปี 2505 แต่ความขัดแย้งระหว่างไทย 

กับกัมพูชาในกรณีเขาพระวิหารก็ยังไม่ยุติ ความขัดแย้ง 

รอบใหม่รุนแรงขึ้น ภายหลังปราสาทพระวิหารได้รับการ 

ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในปี 2551 

ตามการยื่นเสนอของกัมพูชา เนื่องจากไทยและกัมพูชา 

ต่างอ้างกรรมสทิธ์ิพื้นท่ีรอบเขาพระวหิารท่ีทบัซ้อนกัน ท�าให้

ในปี 2554 กัมพูชาได้ยื่นขอให้ศาลโลกตีความเกี่ยวกับ 

ความหมายและขอบเขตของค�าพิพากษาเดิมที่ศาลตัดสิน 

ไว้ตั้งแต่ปี 2505 ซึ่งการตีความค�าพิพากษานี้ อาจส่งผล 

กระทบต่อการสญูเสยีดินแดนของประเทศใดประเทศหน่ึงได้ 

และเป็นเหตุการณ์ส�าคัญที่เกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแย้ง

ตึงเครียดระหว่างไทยกับกัมพูชาในช่วงหลายปีทีผ่่านมา  

จนมีการปะทะกันทางทหารและส่งผลกระทบต่อประชาชน

ในพื้นที่ใกล้ชายแดน 

การตีความค�าพิพากษาปี 2505 ของคดีปราสาท 

พระวิหารเป็นเหตุการณ์ส�าคัญทีสุ่ดเหตุการณ์หนึ่งของไทย

และกมัพชูา ในปี 2556 และมีความส�าคญัอย่างยิง่ต่ออนาคต

ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศ อีกทัง้ยังเป็น

เหตุการณ์ทีค่รองพื ้นทีใ่นสื ่อมวลชนได้มากนับแต่ต้นป ี

เลยทีเด ียว เมื ่อสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ช ัยกุล รัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้นได้ประเมินว่า 

โอกาสทีไ่ทยจะชนะคดปีราสาทพระวิหารมีน ้อยมาก  

หากแม้นว่าไทยชนะคดีคือศาลไม่รับตีความตามค�าขอของ

กัมพูชา ไทยก็ยังแค่เสมอตัว และค�าพูดเช่นนั้น กลายเป็น 

ทีว่ิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่า รัฐบาลยอมอ่อนข้อให้กับ 

ฝ่ายกัมพูชาในการว่าคดีดังกล่าว1

ค�าพิพากษาของศาลโลกปี 2556
ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 ศาลยุติธรรมระหว่าง

ประเทศ โดยมติเป็นเอกฉันท์เห็นว่า ศาลมีอ�านาจตาม 

ปัญหาข้อพิพาทเรื่องดินแดนมีอยู่ในทุกภูมิภาคของโลก คดีปราสาทพระวิหารระหว่างไทยและกัมพูชาที่แม้ว่า
ศาลโลกได้มีการตัดสินให้ตัวปราสาทตกเป็นของกัมพูชาต้ังแต่ปี 2505 แต่ความขัดแย้งระหว่างสองประเทศ 
ก็ยังไม่ยุติ โดยไทยและกัมพูชาต่างอ้างพื้นที่รอบตัวปราสาท และเกิดความตึงเครียดตามแนวชายแดนเป็นระยะ 

ค�าตดัสินของศาลโลกในปี 2556 มคีวามส�าคญัอย่างยิง่ต่ออนาคตความสมัพันธ์ทวภิาครีะหว่างสองประเทศ 
ในการลดความตึงเครียดท่ีสะสมมานาน โดยให้ทั้งสองประเทศไปด�าเนินการร่วมกันเพื่อก�าหนดเส้นขอบเขตบริเวณ
ใกล้เคียงปราสาทพระวิหาร แต่หลายฝ่ายก็ได้ตีความผลของการตัดสินไปในหลายทาง ทั้งในด้านบวกและลบ
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78 สุขภาพคนไทย 2557

มาตรา 60 ของธรรมนูญศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 

ที่จะตีความค�าพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารใน ค.ศ. 1962  

(พ.ศ. 2505) ตามค�าขอของกัมพูชา และศาลรับค�าขอนั้นไว้

ตีความ และตดัสนิให้กมัพชูามีอ�านาจอธิปไตยเหนอืยอดเขา

ทัง้หมดของภูพระวิหารตามทีไ่ด้นิยามเอาไว้ในย่อหน้า 98 

ของค�าพิพากษาปัจจุบัน (จะได้กล่าวถึงต่อไป) และโดย 

ผลแห่งการนัน้ประเทศไทยมีพนัธะทีจ่ะต้องถอนทหาร ต�ารวจ 

หรือเจ้าหน้าที่อื่นใดที่รักษาพื้นที่อยู่ออกจากที่นั้น2 

ค�าพิพากษาดังกล่าวน้ัน ก่อให้เกิดปฏิกิริยาไปใน 

หลายทาง บ้างว่าไทยแพ้อย่างราบคาบก่อให้เกิดการเสีย 

ดนิแดนอย่างชดัเจน3 แต่รฐับาลและเจ้าหน้าทีข่องรฐับาลไทย  

พอใจกับค�าตัดสินและเห็นว่าค�าตัดสินเป็นประโยชน์ต่อไทย

อย่างมาก4 ทางด้าน ฮอร์ นัมฮง รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาในฐานะ

หัวหน้าทีมกฎหมายฝ่ายกัมพูชา กล่าวว่า ทัง้สองฝ่าย 

ต่างได้รบัชัยชนะด้วยกนัท้ังคูแ่ละจะต้องประชุมปรกึษาหารอื

กันว่าจะด�าเนินการตามค�าพิพากษากันอย่างไรให้เหมาะสม

ทีส่ดุ5 ส่วน น.ส.รสนา โตสติระกลู วฒิุสมาชิก กรงุเทพมหานคร 

ได้อภิปรายในรัฐสภาเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ว่า  

เมื่อปี 2505 นั้น ประเทศไทยเสยีแค่ตัวปราสาทไปให้กัมพชูา 

แต่ผลจากการตีความของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ 

เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2556 นั้น ท�าให้ไทยเสียภูพระวิหาร 

ทั้งลูกให้กัมพูชาไป และนายกษิต ภิรมย์ สมาชิกสภาผู้แทน

ราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การต่างประเทศ อภิปรายแสดงความสงสัยว่า ค�าพิพากษา

ของศาลที่อาศัยหลักภูมิศาสตร์ที่ยกภูเขาทั้งลูกให้กัมพูชา 

ไปนั้นยืนอยู่บนหลักกฎหมายใด และค�าพิพากษาเช่นนั้น 

เป็นสิ่งท่ีคนไทย รฐับาลไทยและประเทศไทยสมควรจะยอมรบั 

หรือไม่6 

กมัพูชาได้ย่ืนค�าร้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนาม “ศาลโลก” เม่ือ 28 เมษายน  

2554 ขอให้ศาลใช้อ�านาจตามมาตรา 60 ของธรรมนญูศาล

ตีความเกี่ยวกบัความหมายและขอบเขตของค�าพพิากษาเดิม

ที่ศาลตัดสินไว้ตั้งแต่ปี 2505 หลังจากที่ไทยและกัมพูชา 

ขัดแย้งมาโดยตลอดเกี่ยวกับพื้นที่ใกล้เคียงตัวปราสาท 

พระวิหาร โดยไทยเห็นว่ากัมพูชาต้องการน�าพื้นที่ใกล้เคียง

ไปใช้เพือ่จัดการปราสาทหินแห่งนี้ในฐานะที่เป็นมรดกโลก7

สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ความขัดแย้งรุนแรงมากขึ้นจนเป็นเหตุ

ให้เกดิการปะทะกนัทางทหาร รวมท้ังลกุลามไปพืน้ทีอ่ืน่ เช่น 

พื้นที่ใกล้เคียงปราสาทตาเมือน จ.สุรินทร์ ในเดือนเมษายน 

2554 ท�าให้เกิดการสูญเสียชีวิตทั้งทหารและพลเรือน 

ทั้งสองฝ่าย 

ปัญหาท่ีเกดิขึ้น กอปรกบัความประสงค์ในการบรหิาร

จัดการปราสาทพระวิหารในฐานะมรดกโลก ท�าให้กัมพูชา

ต้องการให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศชี ้ขาดว่าพื ้นที ่

ใกล้เคยีงปราสาทพระวหิารน้ันมีขอบเขตเพยีงใด โดยกมัพชูา 

เห็นว่า เม่ือศาลได้ตัดสินในปี 2505 ว่าปราสาทพระวิหาร 

ตัง้อยูใ่นอาณาเขตภายใต้อ�านาจอธิปไตยของกัมพชูา ดงันัน้

กัมพูชาจึงขอให้ศาลประกาศว่า ประเทศไทยมีพันธะที่จะ 

ต้องถอนทหารหรือบุคลากรอื่นใดท่ีเฝ้าพื้นที่อยู่ออกจาก 

ตัวปราสาทหรือพื้นทีใ่กล้เคียง (vicinity) ของปราสาท 

พระวิหารด้วย8 ทางฝ่ายไทย เห็นว่า เรื่องตัวปราสาทนั้น  

ฝ่ายไทยไม่ติดใจเพราะถือว่าได้ปฏิบัติตามค�าพิพากษา 

ของศาลตั้งแต่ปี 2505 โดยมอบปราสาทให้กัมพูชาไปแล้ว 

แต่ปัญหาส�าคัญในตอนนี้คือ พื้นที่ใกล้เคียงตัวปราสาท 

ที่กัมพูชากล่าวถึงนั้นมีขอบเขตมากน้อยเพียงใด 

การต่อสู้คดีระหว่างไทยกับกัมพูชา
ศาลโลกได้เปิดการไต่สวนโดยวาจาครั้งแรกในเดือน

กรกฎาคม 2554 และมีค�าสั่งออกมาตรการชั่วคราวในวันที่ 

18 กรกฎาคม 2554 ให้ไทยและกัมพูชาถอนทหารออกจาก

พื้นท่ีพพิาทและบรเิวณใกล้เคยีง พร้อมท้ังให้กลุม่อาเซยีนส่ง

ผู ้สังเกตการณ์ไปดูแลการถอนทหารและห้ามไม่ให้ไทย 

ขดัขวางการเข้าออกของฝ่ายกมัพชูาและเจ้าหน้าท่ีท่ีจะเข้าไป 

บรหิารจดัการปราสาทพระวหิารในฐานะมรดกโลก9 จากนัน้ 

ศาลได้นัดการไต่สวนด้วยวาจาอีกครั้งหนึ่งระหว่างวันท่ี  

15-19 เมษายน 2556 โดยครั้งหลังนี้เป็นเสมือนการสรุป

และขมวดประเด็นส�าคัญที่ทั้งสองฝ่ายต้องการชี้ให้ศาลเห็น

ในข้อต่อสูข้องตนเอง โดยในระหว่างท่ีมกีารให้การด้วยวาจานี ้ 

ปรากฏว่าผู้พิพากษา อับดุลกาวี อาเม็ด ยูซูป ได้ร้องขอให้

คูค่วามให้ค�านยิามเก่ียวกับพืน้ท่ีใกล้เคยีงปราสาทพระวิหาร 

(vicinity) ตามความเข้าใจของฝ่ายตนให้ศาลพจิารณาด้วย10  

และทัง้สองฝ่ายได้จัดส่งเอกสารและค�าชีแ้จงรวมทัง้แผนที่

ประกอบไปให้กับศาลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 
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7910 สถานการณ์เด่น

ฝ่ายไทยนั้นได้โต้แย้งท้ังในข้อเท็จจรงิและข้อกฎหมาย 

ซึ่งสามารถประมวลสรุปได้ 4 ข้อดังต่อไปนี้ 

1)  ศาลไม่มีอ �านาจตีความค�าพิพากษาปี 2505 

เนื่องจากค�าพิพากษานั้นมีความชัดเจนดีแล้วและคู่กรณี 

ก็เห็นพ้องกันมาโดยตลอดจนกระทั่งเมื่อกัมพูชามีความ

ต้องการจะใช้พื้นที่เพิ่มเติมหลังการขึ้นทะเบียนปราสาท 

พระวิหารเป็นมรดกโลกในปี 2550 

2)  ไทย ได ้ ปฏิ บั ต ิต ามค� า พิพากษาป ี  2505  

ครบถ้วนแล้วทุกประการ โดยได้ด�าเนินการจัดท�าขอบเขต

ปราสาทพระวิหารและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นพื้นทีข่นาด 0.25 

ตารางกิโลเมตรพร้อมทัง้ได้ท�ารั้วลวดหนามกั้นและปักป้าย

แสดงโดยชัดเจน ซึ่งฝ่ายกัมพูชาก็ยอมรับการด�าเนินการ 

เช่นนั้นมาโดยตลอด

3)  ส่วนที่กัมพูชาน�ามาขอให้ศาลตีความนั้นมุ่งเน้น 

ไปที่ปัญหาเส้นเขตแดนและแผนที่ภาคผนวกที่ 1 หรือที่รู้จกั

กันดีในแผนที่มาตราส่วน 1:200,000 ซึ่งไม่ใช่ส่วนของ 

บทปฏิบัติการ ซ่ึงตามหลักการตีความค�าพิพากษานั้นจะท�า 

ได้เฉพาะในส่วนที่เป็นบทปฏิบัติการเท่านั้น 

4)  บริ เวณใกล ้ เคียงปราสาทพระวิหาร ตาม 

ค�าพิพากษาเดิมนั้นไม่จ�าเป็นเสมอไปว่าจะต้องเป็นดินแดน

ของกัมพูชา เส้นทีใ่ช้แบ่งขอบเขตปราสาทก็ไม่จ�าเป็นว่า 

จะต้องเป็นเส้นเขตแดนระหว่างประเทศเสมอไป อีกทัง้ 

เส้นที่กัมพูชาอ้างตามแผนที่ภาคผนวกที่ 1 ในคดีปัจจุบันนี้ 

ก็เป็นคนละเส้นกับที่มีการพูดกันในคดีเดิม11

ท้ังนี ้ศาลให้เวลาประมาณ 6 เดือนนบัจากการให้การ

โดยวาจาในเดือนเมษายน 2556 จนถึงวันตัดสิน โดยได้ท�า

ค�าตัดสินและนัดอ่านค�าพิพากษาในวันที่ 11 พฤศจิกายน 

2556 ซึ่งได้ตัดสินว่า กัมพูชามีอ�านาจอธิปไตยเหนือชะง่อน

ผา (promontory) พระวหิารท้ังหมด โดยมีรายละเอยีดของ

ค�าตัดสิน ดังนี้ 

1)  ศาลได้ชี ้(ตามย่อหน้า 98) ว่า promontory หรอื

ชะง่อนผา หรือยอดเขานั้น เป็นไปตามลักษณะธรรมชาติ

ของภูมิประเทศทีต่ัวปราสาทตัง้อยู่ กล่าวคือ ทางด้านทิศ

ตะวันออก ทิศใต้ และตะวันตกเฉียงใต้ ยอดเขานี้ดิง่ลง 

เป็นหน้าผาชันลงสู่ทีร่าบกัมพูชาซึ่งคู่กรณีเห็นร่วมกันแล้ว 

ว่าหน้าผานีล้งไปจนถึงพืน้ทีท่ี่ตนีของมันอยู่ภายใต้อ�านาจ

อธปิไตยของกัมพชูา ส่วนพืน้ท่ีทางด้านตะวนัตกและตะวนัตก 

เฉียงเหนือนัน้นัน้พืน้ทีล่าดลงไป แม้ว่าจะลาดชันน้อยกว่า

หน้าผาแต่กเ็หน็ได้ชัดว่าลาดลงไปสูห่บุเขาซึง่แยกภพูระวิหาร 

ออกจากพนมทรอบหรือพนมซับหรือภูมะเขือในภาษาไทย 

2)  ทางด้านทิศเหนอืขอบเขตของภพูระวิหารอยูท่ี่เส้น 

ตามแผนทีภ่าคผนวก 1 จากจดุทางทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ของตัวปราสาทตรงที่เส้นตัดกับขอบหน้าผาลากไปสู่ทิศ

ตะวันตกเฉยีงใต้ทีห่บุเขาตนีภมูะเขือ แต่ทางด้านทิศเหนอืนี้

ศาลไม่ได้บอกลักษณะรูปพรรณสัณฐานของภูมิประเทศว่า

เป็นเช่นใด และศาลเองยอมรับตามความเห็นของฝ่ายไทย

ว่า การถ่ายทอดเส้นตามแผนท่ีภาคผนวก 1 ลงสูภ่มูปิระเทศ

จริงนั้น เป็นไปด้วยความยากล�าบาก ดังนั้นตามที่ระบุ 

ในย่อหน้าที่ 99 ให้ทั้งสองฝ่ายหาทางร่วมมือกันด�าเนินการ

โดยสุจริตและห้ามฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ว่าไทยหรือกัมพูชา

ด�าเนินการฝ่ายเดียวโดยเด็ดขาด12 

แม้ว่าค�าพิพากษาข้างต้นจะก่อให้เกิดปฏิกิริยาที ่

แตกต่างกันและสร้างความไม่พอใจให้กับคนบางกลุ่ม แต่

นายวรีชัย พลาศรยั เอกอคัรทูตไทยประจ�ากรงุเฮก ประเทศ

เนเธอร์แลนด์ ในฐานะหัวหน้าคณะทีมกฎหมายฝ่ายไทย 

กล่าวว่า ค�าพิพากษานั้นเป็นผลดีต่อไทยหลายประการ  

ทีส่�าคญัท่ีสดุคอื ไทยไม่ได้เสยีพื้นท่ีพพิาท 4.6 ตารางกโิลเมตร 

ท้ังหมดรวมท้ังภมูะเขอืให้กมัพชูา อกีท้ังศาลไม่ได้ตัดสนิเรื่อง

เขตแดน ไม่ได้ให้ฐานะแก่แผนท่ี 1:200000 ซึ่งกมัพชูาน�ามา

อ้างในการก�าหนดเขตแดนนอกบริเวณปราสาทพระวิหาร  

สิ่ ง ท่ี ไทยเสียไปโดยผลของค�าพิพากษาก็ เป ็นเพียง 

เส้นขอบเขตตามมติคณะรัฐมนตรีปี 2505 เท่านั้นเพราะ 

ศาลไม่ยอมรับเส้นดังกล่าว13

การตีความเรื่องดินแดน
ประเด็นส�าคัญทีอ่ยู่ในความสนใจของสาธารณชน 

มากที่สุด คือปัญหาว่าด้วยการเสียดินแดน การพิจารณาว่า

เสียดินแดนหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับมุมมองว่ายืนอยู่บนพื้นฐาน

เดิมอย่างไร หากพิจารณาว่าพื้นทีน่อกเส้นขอบเขตตาม 

มติคณะรัฐมนตรีป ี 2505 นั ้นเป็นของไทยมาแต่เดิม  

การทีศ่าลไม่ยอมรับเส้นดังกล่าวก็ท�าให้คิดได้ว่า เสียพื้นที ่

นั้นไป แต่หากพจิารณาโดยข้อเท็จจรงิท่ีว่า มติคณะรฐัมนตร ี 

ปี 2505 นั้น ไม่สะท้อนส่วนใดในค�าพิพากษาเดิมเพราะ 
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ไม่ได้อธิบายค�าว่ายอดเขาและไม่ได้บอกว่าอาศยัหลกัการใด

เป็นตัวก�าหนดอาณาบริเวณใกล้เคียงปราสาท แต่สะท้อน

เพียงเจตนาของทางการไทยในสมยันัน้ว่าจะให้ซากปราสาท

และพ้ืนดินส่วนน้อยทีส่ดุเท่าท่ีจะท�าได้เพื่อรองรบัตัวปราสาท

ให้กับกัมพูชาไปเท่านั้นเอง และการก�าหนดเช่นนั้นก็ท�า 

แต่ฝ่ายเดยีว ทัง้ศาลก็ได้พิจารณาโดยชัดแจ้งว่ากัมพูชา 

ไม่เคยยอมรับซ�้ายังได้ท้วงติงมาโดยตลอด 

อย่างไรกต็ามรฐับาลได้ตัง้คณะกรรมการชุดหนึง่โดย

มีนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

เป็นประธาน นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตไทย 

ประจ�ากรุงเฮกในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการว่าคดี

เป็นเลขานุการ เพื่อท�าการศึกษาค�าพิพากษาของศาล  

ปี 2556 นี ้ เพื่อท�าความเข้าใจต่อสาธารณะเกี ่ยวกับ 

ผลของค�าพิพากษา รวมทัง้แปลค�าพิพากษาเป็นภาษาไทย 

และเสนอแนะแนวทางต ่อรัฐบาลในการปฏิบัต ิต ่อ 

ค�าพิพากษานั้น ในเบื้องต้นปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

แถลงว่า ในการตดัสนิคดนีัน้ศาลเหน็ว่าเส้นขอบเขตบรเิวณ

ใกล้เคยีงปราสาทพระวหิารตามมติคณะรฐัมนตรปีี 2505 นั้น  

ไม่ครอบคลุมพื้นที่บริเวณใกล้เคียงทั้งหมด เนื่องจาก 

ไม่ครอบคลมุถงึท่ีต้ังของสถานตี�ารวจไทยซึ่งอยูท่างตะวนัออก 

เฉียงเหนือของปราสาทพระวิหาร

ประการต่อมา ฝ่ายไทยยังไม่สามารถระบุขอบเขต

ของบรเิวณใกล้เคียงปราสาท (vicinity) ซ่ึงศาลก�าหนดตาม

ค�าพิพากษาว่า คือ promontory (ค�าแปลชั่วคราว คือ  

ยอดเขาพระวิหาร) ได้ว่า มีอาณาบริเวณและพื้นที่เท่าใด 

เนื่องจากต้องศกึษาค�าพพิากษาโดยละเอยีด ท้ังยงัต้องลงไป

ดสูภาพภมิูศาสตร์ในพืน้ทีจ่รงิเสยีก่อน แต่สิง่ทีส่ามารถยนืยนั

ได้จากค�าพิพากษาของศาลคือ บริเวณใกล้เคียงปราสาท

ไม่ใช่พื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตร และเส้นเขตแดนบนแผนที่

ภาคผนวก 1 มาตราส่วน 1: 200,000 ไม่ผูกพันไทยในฐานะ 

เส้นเขตแดนทั่วไประหว่างไทย-กัมพูชา ตามที่กัมพูชากล่าว

อ้างมาโดยตลอด ซึ่งแสดงว่าศาลรับฟังข้อต่อสู้ทีฝ่่ายไทย 

น�าเสนอ

อีกประการหนึ่ง ศาลได้ยอมรับว่า การถ่ายทอดเส้น

ขอบเขตบรเิวณใกล้เคียงปราสาทพระวหิารตามค�าพพิากษา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านทิศเหนือของตัวปราสาทพระวิหาร 

นั้น ท�าได้ยาก และทั้งไทยและกัมพูชาจะต้องหารือ เจรจา

กันเพื่อด�าเนินการร่วมกันต่อไป ไม่สามารถก�าหนดเส้น 

โดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยล�าพังได้

ประการส�าคัญ แนวทางการหารือกับฝ่ายกัมพูชา 

ในอนาคต ฝ่ายไทยจะยึดหลัก 4 ประการ ซึ่งรัฐสภาเห็น

สอดคล้อง ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธี 2) การ

ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ 3) การรักษา

ความสมัพนัธ์กับกัมพชูาในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและสมาชิก 

ประชาคมอาเซยีน และ 4) การรกัษาเกยีรตภิมิูของประเทศไทย 

ในสังคมโลก14

บทสรุป
ค�าตัดสินของศาลโลกถือว่าช่วยลดความตึงเครียดที่

สะสมมานานระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยให้ทั้งสองประเทศ

ไปด�าเนนิการร่วมกนัเพื่อก�าหนดเส้นขอบเขตบรเิวณใกล้เคยีง 

ปราสาทพระวิหาร ซึ่งในอนาคต หากความสัมพันธ์ทวิภาคี

ระหว่างสองประเทศราบรื่นก็อาจเจรจาเพื่อหาข้อตกลง 

ร่วมกนัได้ แต่จนถงึสิ้นปี 2556 รฐับาลไทยยงัไม่ได้แสดงท่าที

อย่างเป็นทางการเกี่ยวกบัค�าพพิากษาการตีความคดีปราสาท 

พระวิหาร โดยยังไม่มีการระบุชีช้ ัดลงไปว่า พื ้นทีต่าม 

ค� าพิพากษานั้ นอยู ่ บริ เวณใดและมีขนาดเท ่ า ใดใน 

ภูมิประเทศจริง ก่อนหน้านี ้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การต่างประเทศ สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล กล่าวว่าเมื่อ 

ไทยก�าหนดท่าทีและจุดยืนอย่างเป็นทางการแน่ชัดแล้ว 

จะน�าเข้าผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาตาม มาตรา 190 

ของรัฐธรรมนูญและจะได้มีการนัดหารือกับฝ่ายกัมพูชาใน

กรอบคณะกรรมาธิการร่วม (Joint Commission) เพื่อหา

ทางแก้ไขปัญหาร่วมกนัต่อไป15 แต่สถานการณ์ทางการเมอืง 

ในประเทศท�าให้รัฐบาลภายใต้การน�าของนายกรัฐมนตรี  

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ไม่สามารถยืนยาวต่อไปได้จนถึงวันนั้น 

อันเนื่องมาจากผลของประกาศยุบสภาเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 

2556 ท�าให้การด�าเนินการใดๆ เกี่ยวกับปราสาทพระวิหาร

ดูเหมอืนหยดุชะงักลง แม้ว่าคณะท�างานจะยงัคงด�าเนนิการ

ต่อไป แต่แนวทางการด�าเนนิงานของไทยในเรือ่งนี ้คงข้ึนอยู่ 

กบัรฐับาลในอนาคตว่าจะมท่ีาทใีนเรือ่งนีอ้ย่างไร มหากาพย์

เรื่องปราสาทพระวิหารจึงยังคงด�าเนินต่อไป
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เณรค�า พระนอกรีต

กับแนวทางการแก้ปัญหา

ในรอบปีที่ผ่านมา มีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับพระนอกรีต

ทีเ่ป็นข่าวใหญ่ติดต่อกันนานนับเดือน จนกรมสอบสวนคดี

พิเศษต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็คือกรณีเณรค�า หรืออดีต

พระวิรพล ฉัตติโก ผู้เคยเป็นประธานสงฆ์ส�านักสงฆ์วัดป่า

ขันติธรรม ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ ที่มีชื่อเสียง

อย่างมากจากความสามารถในการเทศนา โดยแฝงเรื่อง 

อิทธิปาฏิหาริย์ ดังปรากฏในงานเขียนท่ีแพร่หลายตาม 

ร้านหนงัสอืท่ัวไป อาทิ “ชาติหน้าไม่ขอมาเกดิ” และ “นพิพาน 

มีจริง” แม้จะมีอายุเพียง 34 ปี เมื่อปี 2556 แต่ลูกศิษย ์

และผูม้จีติศรทัธาต่างพากนัเรยีก ‘หลวงปูเ่ณรค�า’ เนือ่งจาก

ความเชือ่ถือศรัทธาในภูมิธรรมของอดีตพระวิรพล แม้แต่

ข้าราชการระดับสูงและนักธุรกิจที่มีชื่อสียงจ�านวนมาก 

ต่างพากนัมาเป็นลกูศษิย์ท่ีใกล้ชิด จนเป็นท่ีมาของลาภสกัการะ 

มหาศาล

เรื่องอือ้ฉาวเก่ียวกับเณรค�าเกิดข้ึนเมื่อมกีารแพร่ภาพ

เณรค�าในหลายอิริยาบถที่ผิดอาจาระของสงฆ์ เช่น เณรค�า

ในเครื่องบินส่วนตัวพร้อมกับถือกระเป๋าหรูหราราคาแพง1 

ภาพถ่ายแนบหน้ากับรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ เป็นต้น  

จนเกิดกระแสต่อต้านและวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่าง 

กว้างขวาง หลังจากนั้น สื่อต่างๆ ได้ให้ความสนใจในการ 

สบืประวติัและเรื่องราวท่ีเกี่ยวข้องกบัเณรค�า จนปรากฏภาพ

ที่น่าตกใจของเณรค�านอนกับหญิงสาวรายหนึ่ง2 นอกจากนี้

ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์เนื้อหาในหนังสือ “ชาติหน้าไม่ขอ 

มาเกิด” และ “เพชรน�้าหนึ่ง” ที่อดีตพระวิรพลแต่งขึ้น  

ว่าเป็นการอวดอุตริมนุสธรรม เนื ่องจากอ้างตนว่าเป็น 

พระอรหันต์ท่ีหลุดพ้นจากวัฏสงสารแล้ว จนส�านักงาน

พระพทุธศาสนาต้องด�าเนนิการตรวจสอบในเรือ่งนี้3 กระแส

สังคมได้กดดันให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมของอดีต 

ชวีติของพระภกิษใุนพระพทุธศาสนาถ้ามีความมักน้อย สนัโดษ ต้ังใจศกึษาและปฏิบติัธรรมแล้ว กจ็ะมศีลีจรยิวตัร
ทีง่ดงามเป็นทีเ่ลือ่มใสศรัทธาของประชาชน แต่ถ้าพระภิกษุเริ่มสะสมความมัง่คัง่และแสวงหาอ�านาจแล้ว ในทีสุ่ด 
จะกลายเป็น “พระนอกรีต” ที่มีเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับสีกาและทรัพย์สินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กรณีของเณรค�าก็เช่นกัน 
ภาพเณรค�าทีใ่ช้สินค้าหรูหราฟุ่มเฟือยและประพฤติตนไม่เหมาะสมก่อให้เกิดกระแสต่อต้านและวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม
อย่างกว้างขวาง ปัญหาพระนอกรีต นอกจากจะเป็นพฤติกรรมทีไ่ม่เหมาะสมของปัจเจกบุคคลแล้ว ยังเป็นปัญหา 
เชิงโครงสร้างของ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ปัจจุบัน ทีไ่ม่ทันยุคสมัย ขาดประสิทธิภาพ และท�าให้อ�านาจการตรวจสอบของ 
ภาคประชาชนและภาครัฐต่อคณะสงฆ์ลดน้อยลง
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พระวริพลทั้งในเรื่องวตัรปฏบิติั และเรื่องอื้อฉาวเก่ียวกับเงิน

บริจาค จนกรมสอบสวนคดีพิเศษเขา้มาตรวจสอบในเรื่องนี้ 

และมกีารต้ังข้อหาในฐานความผดิถงึ 8 ข้อหา ได้แก่ การใช้

สือ่สารสนเทศลงโฆษณาอันเป็นเทจ็ (ตาม พ.ร.บ. คอมพวิเตอร์ฯ  

มาตรา 14 เนื่องจากมีการอ้างว่า ได้เข้าเฝ้าพระอินทร์แล้ว

พระอินทร์รับสั่งให้สร้างพระแก้วมรกตองค์ใหญ่) กรณ ี

การกระท�าช�าเราเด็กหญงิและพรากผูเ้ยาว์ (ความผดิอาญา 

มาตรา 277 และ 317 วรรค 3) พฤติกรรมหลบเลี่ยงภาษี

รถหรู กรณีเสพยาเสพติดให้โทษ การแสดงและใช้วุฒ ิ

การศึกษาเท็จ (ความผิดตาม พ.ร.บ. การอุดมศึกษาเอกชน) 

คดฆ่ีาคนตายโดยประมาทจากการขบัรถชนคนตาย ความผิด 

ฐานฟอกเงิน (กรณีการเบียดบังเงินบริจาคไปซื้อทรัพย์สิน

และน�าเงินไปฝากในต่างประเทศ) และการอวดอตุร ิอภนิหิาร4

แต่อดีตพระวิรพลได้อ้างกจินมินต์เพื่อเดินทางไปต่างประเทศ

และถือโอกาสหลบหนีคด ี ในท ีสุ่ดคณะสงฆ ์จังหวัด

อบุลราชธานแีละคณะสงฆ์จงัหวดัศรสีะเกษได้ขบัพระวริพล

ออกจากสมณเพศเมื่อ 13 กรกฎาคม 2556 เนื่องจากผิด

วินัยสงฆ์ร้ายแรง ได้แก่ เสพเมถุนและต้องอาบัติปาราชิก5

ต่อมามีตัวแทนของเณรค�าให้ข่าวว่าเณรค�าได้ลาสิกขาแล้ว

ท่ีวดัแห่งหนึ่งในสหรฐัอเมรกิา เมือ่ 26 กรกฎาคม ปีเดียวกัน6

แต่ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่า เณรค�าหลบหนีไปอยู่ที่ใด

ข่าวคราวของ “พระนอกรีต” ที่ประพฤติมิชอบตาม

หลักพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา นับตั้งแต่อดีต

พระยันตระเมื ่อหลายสิบปีก่อนจนถึงอดีตพระเณรค�าใน

ปัจจุบัน ทีต่ ้องคดถีึงขัน้อาบัตปิาราชิก เช่น อวดอ้าง

คณุวเิศษเพื่อหลอกลวงประชาชน และการแอบมเีพศสมัพนัธ์

กับสีกา เป็นต้น จนกระทัง่เมื่อไม่นานมานี้จิตรกรผู้หนึ่ง

ได้เขียนรูป “ภิกษสุันดานกา”7 วิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรม 

อันไม่เหมาะสมของ “มารศาสนา” ผู้แอบแฝงมาในรูปของ

พระสงฆ์เพื่อแสวงหาลาภสักการะ หรือมีพฤติกรรมมิชอบ

ผิดสมณะวิสัย อันไม่อาจเรียกว่าภิกษุสงฆ์อีกต่อไป นับเป็น 

“กาฝาก” ที่คอยบ่อนท�าลายพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ 

และปรากฏเป็นข่าวอยู่เนืองๆ สะท้อนให้เห็นว่าพระพุทธ

ศาสนาในสงัคมไทยก�าลงัประสบปัญหาท่ีอาจก่อให้เกดิวกิฤต

ศรัทธาในอนาคต

เงินบริจาคกับการจัดการศาสนสมบัติ
เรือ่งอือ้ฉาวทีเ่กดิขึน้เป็นข่าวบ่อยครัง้เมือ่มพีระนอกรตี 

คือความไม่โปร่งใสเรื่องเงินบริจาค ดังตัวอย่างกรณีเณรค�า

ที ่มีผู ้ร้องเรียนจ�านวนมากว่า มีการน�าเงินบริจาคไปใช ้

ผิดวัตถุประสงค์ รวมถึงน�าเงินบางส่วนไปใช้ซื้อทรัพย์สิน 

ส่วนตวั เช่น บ้าน รถยนต์ จนน�าไปสูก่ารตรวจสอบการใช้เงนิ 

โดยทางราชการ โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ขอให้ 

ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)  

ตรวจสอบในเรื่องนี้ และรองเลขาธิการ ได้แถลงข่าวว่า 

ปปง. ได้ตรวจสอบข้อมูลหลกัฐานเส้นทางการเงนิของหลวงปู่ 

เณรค�า และส�านกัสงฆ์วดัป่าขนัตธิรรม ซึ่งเป็นข้อมลูท่ีได้รบั 

จากสถาบนัการเงนิ โดยเป็นการเปิดบญัชเีพือ่รบับรจิาคเงนิ

สร้างพระแก้วองค์ใหญ่มเีงินหมนุเวยีนประมาณ 200 ล้านบาท8  

นอกจากนี ้ ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)  

ยงัเปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ส�านกังานพระพทุธศาสนาจังหวัด 

(พศจ.) ทัว่ประเทศ เร่งด�าเนินการตรวจสอบสถานะสาขา

ของส�านักสงฆ์วัดป่าขันติธรรมทัว่ประเทศว่าขออนุญาต 

ถกูต้องหรอืไม่ การเข้าไปจดัตัง้ส�านกัปฏิบัตธิรรมได้ขออนญุาต 

ตามขัน้ตอนหรอืไม่ ที่ดนิที่ตัง้เป็นของใคร เจ้าคณะปกครอง

ในพื ้นทีท่ราบเรื ่องหรือไม่ รวมถึงพระสงฆ์ไปพ�านักที่

ส�านกัสงฆ์แต่ละสาขาได้ขออนญุาตเจ้าคณะปกครองหรอืไม่ 

รวมทั้งให้ตรวจสอบด้วยว่าการเรี่ยไรเงินบริจาคของ 

แต่ละสาขาได้น�าไปท�ากิจกรรมอะไรบ้าง9

ยิ ่งไปกว่านั ้น ความเป็นมาของส�านักสงฆ์วัดป่า 

ขันติธรรม ก็มีประวัติของการใช้ท่ีดินบริจาค ที่ไม่ตรงกับ

วตัถปุระสงค์ของผูบ้รจิาคมาแต่เดิม โดยนางลอน มนสั หรอื 

คุณแม่ลอน อายุ 68 ปี ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินประมาณ 15 ไร่

ท่ีมอบให้อดีตพระวิรพล สุขผล ด�าเนินการสร้างวัดป่า 

ขันติธรรมทีบ่้านยาง ต.ยาง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ  

ได้เปิดเผยว่า จุดมุ่งหมายตั้งแต่แรกในการมอบที่ดินให้อดีต

พระวิรพล ก็สืบเนื่องมาจากหลวงปู่เณรค�าได้ถูกชาวบ้าน

ชุมนุมขับไล่ให้ออกไปจากป่าช้าของชาวบ้าน ท�าให้ต้องหา 

ทีอ่ยูใ่หม่ ตนจึงได้มอบทีด่นิของตวัเองจ�านวนประมาณ 15 ไร่ 

ให้สร้างวัด และต้องการท�าบุญโดยการสร้างวัดทีส่มบูรณ์

แบบ จนกระทัง่ระยะเวลาผ่านไปนานร่วม 10 ปีก็ยังไม่ม ี

การด�าเนินการสร้างวัดแต่อย่างใด มีเพียงแค่การยื่นเรื่อง

เสนอทางกรมการศาสนาเพื่อขอสร้างวดั และขอใบอนญุาต
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ตั้งวัด กระทั่งใบอนุญาตได้หมดอายุตามก�าหนดเวลา 5 ปี 

ก็ยังไม่สามารถด�าเนินการสร้างวัดได้ส�าเร็จ เมื่อตนได้ไป

สอบถามข้อเท็จจริง กลับได้ค�าตอบว่าจะไม่มีการสร้างวัด 

แต่จะสร้างเป็นวิหารหลวง ซึ่งไม่เป็นไปตามสัญญา10

ประเด็นเรื่องสถานะของวัดมีความส�าคัญอย่างยิ่ง 

ต่อการตรวจสอบควบคุมการใช้เงินบริจาค เนื่องจากตาม 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 วัดในพระพุทธศาสนา

เป็นนติบิคุคลตามกฎหมาย ดงันัน้ กจิการและทรพัย์สนิของ

นิตบิุคคล ซึง่ผู้มีหน้าทีร่ับผิดชอบในการปกครองดแูลก็คือ 

เจ้าอาวาสจะต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามข้อกฎหมาย 

คณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และกฎกระทรวงทีเ่กี ่ยวข้อง  

ซึ่งมีระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคและการจัดการ 

ศาสนสมบติัอย่างชดัเจน โดยถ้าเป็นเงินผลประโยชน์ของวดั 

ให้วัดเก็บไว้ได้ 3,000 บาท เป็นอย่างมาก ส่วนที่เกิน  

3,000 บาทให้ฝากไว้กบัธนาคาร โดยระบช่ืุอบัญชีว่าเป็นเงิน

ของวัดนั้นๆ ห้ามฝากในนามบุคคล ในกรณีที่ฝากเงินไว้กับ

ธนาคารให้ระบุชื่อผู้มีอ�านาจถอนเงินไว้อย่างน้อย 3 คน คือ  

1) เจ้าอาวาส 2) ไวยาวัจกรหรือผู้ท�ากิจธุระแทนพระสงฆ ์

ที่เจ้าอาวาสแต่งตั้ง 3) ผู้ที่เจ้าอาวาสเห็นสมควร แต ่

การสั่งจ่ายให้ลงนามในเช็คสั่งจ่ายพร้อมกนั โดยมเีจ้าอาวาส

ลงนามด้วยทุกครั้ง จึงจะถอนเงินได้ ส่วนเงินการกุศล นั้น  

การดูแลรักษาตลอดจนการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามความ

ประสงค์อย่างชัดเจนว่า จะให้เก็บรักษาท่ีไหน อย่างไร  

ซ่ึงวดักอ็าจปฏบิติัเช่นเดียวกบัการเกบ็รกัษาเงินผลประโยชน์

โดยอนุโลม ดังนั้น การเบิกจ่ายหรือใช้เงินของวัดต่างๆ  

จึงไม่สามารถท�าตามอ�าเภอใจของใครคนใดคนหนึ่งได้

ปัญหาของส�านกัสงฆ์วดัป่าขันตธิรรม คอืปัญหาเรือ่ง

สถานะทีม่ิใช่วัด ที่จริงแล้วควรจะเรียกให้ถูกต้องว่า ทีพ่ัก

สงฆ์ เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2507) ที่อาศัย

อ�านาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 32 แห่งพระราช

บัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2550 ได้บัญญัตถิึงการสร้างวัด  

การตั้งวัด การรวมวัด การย้ายวัด การยุบเลิกวัด และ 

การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา โดยไม่ได้กล่าวถึง 

การสร้างส�านักสงฆ์ ดังนั ้น ส�านักสงฆ์ทีก่ระจายอยู่ทัว่

ประเทศไทยจ�านวนมาก เป็นทีพ่�านักของพระภิกษุทีไ่ม่ได้ 

ขออนุญาตสร้างวัดและตั้งวัด11 ซ่ึงที่พักสงฆ์มิได้อยู่ภายใต้

บงัคบัพระราชบญัญติัคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ท�าให้การจดัการ

ศาสนสมบัติไม่ได้ด�าเนนิการระเบียบปฏบิัติและข้อกฎหมาย

ต่างๆ โดยกรณีส�านักสงฆ์วัดป่าขันติธรรมมีการเปิดบัญช ี

ในนามบุคคล ท�าให้สามารถเบิกจ่ายและโอนเงินได้โดยไม่มี

การตรวจสอบ ขาดความโปร่งใสจนเป็นเหตใุห้เกดิเรือ่งอือ้ฉาว 

เกี ่ยวกับการใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ของผู ้บริจาคตามที ่

เป็นข่าว ด้วยเหตนุี ้เณรค�าจงึไม่ยอมตัง้วดัอย่างถูกต้องตาม

เจตนาของนางลอนซึ่งเป็นผู้บริจาคที่ดิน

พ.ร.บ. คณะสงฆ์ในบริบทของสังคมไทย
ปัญหาเรื ่องพระนอกรีตและความไม่โปร่งใสของ 

เงินบริจาค นั้น ในด้านหนึ่ง ก็มาจากปัญหาปัจเจกบุคคล  

การประพฤติมชิอบของพระนอกรีตนั้นเกิดจากพฤติกรรม

ส่วนตวัของอดีตพระสงฆ์นั้นๆ แต่ในอกีด้านหนึ่ง กเ็ป็นปัญหา

เชิงโครงสร้างของการก�ากบัดแูล โดยการปกครองในแนวดิง่ 

ของคณะสงฆ์ตาม “พระราชบญัญัตกิารปกครองคณะสงฆ”์ 

(พ.ร.บ. คณะสงฆ์) นั้นเองเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง ที่ก่อให้

เกดิกรณพีระนอกรตีอยูเ่นอืงๆ เนือ่งจากขาดกลไกเชิงระบบ

ทีจ่ะแก้ไขปัญหาพระนอกรีตเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ 

เช่น เมื่อเกิดข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับพระสงฆ์ทีต่้องอธิกรณ์  

แม้ชาวบ้านในชุมชนจะรู้และหนังสือพิมพ์จะประโคมข่าว 

แต่ถ้าพระสงฆ์ซึ่งเป็นผูบ้งัคบับญัชาเบื้องบน เช่น เจ้าอาวาส 

เจ้าคณะต�าบล เจ้าคณะอ�าเภอ เจ้าคณะจงัหวัด เจ้าคณะภาค 

หรือแม้แต่มหาเถรสมาคม ไม่สั่งการลงไป พระสงฆ์ทีต่้อง

อธิกรณ์นั้นก็ยังคงอยู่ได้ การให้คุณให้โทษแก่พระสงฆ์นั้น 

ไม่ได้อยู่ที่ “พุทธบริษัทสี่” ดังเช่นในอดีต แต่อยู่ที่ “ระบบ

ราชการ” ในคณะสงฆ์ที่มาพร้อมกับ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ 

พระพทุธศาสนาได้เจรญิรุง่เรอืงอยูบ่นผนืแผ่นดินไทย

มานาน12 ปัจจยัส�าคญัแห่งความเจรญิรุง่เรอืงดงักล่าวมาจาก  

“ความสัมพันธ์ 3 เส้า” ทีไ่ด้สมดุลกันระหว่างพระสงฆ์ 

ประชาชน และรัฐ ในอดีตประชาชนหรือชุมชนควบคุม 

พระสงฆ์ในเชิงวัตถุ เช่น ประชาชนเป็นผู้ทีส่ร้างวัดให้แก ่

พระสงฆ์ที่ตนเคารพนับถือ บ�ารุงพระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี

ปฏิบตัชิอบด้วยวตัถปัุจจยัต่างๆ หากพระสงฆ์รปูใดประพฤติ

ล่วงละเมิดพระธรรมวินัย ประชาชนในชุมชนนั้นเมื่อทราบ 

ก็จะถอนการอุปัฏฐากบ�ารุงเลี้ยง พระสงฆ์รูปนั้นก็ไม่อาจจะ

อยู ่ในชุมชนนั้นได้อีก ต้องสึกหาลาเพศไปตามแต่กรณี  

นี่เป็นอ�านาจการตรวจสอบของประชาชนที่มีต่อพระสงฆ์
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ขณะเดียวกันพระสงฆ์ควบคุมประชาชนในเชิงจิตใจ 

พระสงฆ์มหีน้าทีห่ลกัคือศึกษาและปฏบิติัธรรม แล้วน�าความ

รู้ทีไ่ด้นั้นมาสั่งสอนประชาชน ว่ากล่าวตักเตือนประชาชน 

มิให้ประพฤติตนเสื่อมเสีย ประชาชนทีถู่กพระสงฆ์ติเตียน 

ก็จะได้ส�านึกกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดี พระสงฆ์จึงควบคุม

ประชาชนในเชิงจิตใจ 

ส่วนรัฐนั ้นมีหน้าทีใ่นการปกป้องภัยอันจะเกิดแก่

พระพทุธศาสนา ภยัภายในกค็อื เม่ือมีผูป้ลอมปนมาบวชเป็น

พระภกิษุเพื่อแสวงหาลาภสกัการะ ประพฤติตนเป็นท่ีเสื่อมเสยี  

รัฐมีหน้าที่โดยตรงในการขจัดภัยเหล่านั้น โดยการเข้าไป

ตรวจสอบ วินิจฉัย และจับสึกเมื่อผิดจริง ส่วนภัยภายนอก

กค็อืการคกุคามจากศาสนาหรอืลทัธิความเช่ืออืน่ ในอนัท่ีจะ

บ่อนท�าลายพระพุทธศาสนาทั้งทางตรงและทางอ้อม รัฐจะ

ต้องเข้มแข็งเด็ดขาดในการขจัดภัยจากศาสนาอื่นหรือลัทธิ

ความเชือ่อืน่เหล่าน้ัน และก�าราบให้เข็ดขยาดมใิห้มากล�า้กราย 

พระพุทธศาสนาได้อีก

การประกาศใช้ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ 3 ฉบับในรอบกว่า 

100 ปีทีผ่่านมา ได้น�าความเปลี่ยนแปลงมาสู่รากฐานของ

พระพุทธศาสนาในสังคมไทยอย่างใหญ่หลวง โดยการน�า 

“ระบบราชการ” ซึ่งมีการบังคับบัญชาตามล�าดับชัน้มาใช้ 

การให้คณุให้โทษแก่พระสงฆ์ขึ้นอยูก่บัผูม้อี�านาจในคณะสงฆ์

ตามล�าดับชั้น มิได้อยู่ที่ประชาชนในชุมชนอีกต่อไป และรัฐ

ก็มิได้ท�าหน้าทีต่รวจสอบคณะสงฆ์และปกป้องภัยของ

พระพุทธศาสนาด ังเด ิม แต ่กลับท �าหน ้าท ีเ่ป ็นเพียง 

“เลขานุการ” ของคณะสงฆ์ ท�าให้ “ความสัมพันธ์ 3 เส้า” 

ระหว่างประชาชน พระสงฆ์ และรฐั ซ่ึงแต่เดมิมคีวามสมดลุ

และท�าหน้าที่ตรวจสอบซึ่งกันและกัน ต้องแตกสลายลง

เมือ่ประชาชนไม่อาจควบคุมพระสงฆ์ในเชิงวตัถไุด้อกี 

เวลามีพระสงฆ์ที่ประพฤติมิชอบเกิดขึ้น แม้ประชาชนจะ 

รวมตัวกันต่อต้านคัดค้านพระสงฆ์ทีต่้องอธิกรณ์นั้น แต่ถ้า 

ผ ู้บังคับบัญชาปกป้อง พระสงฆ ์รูปนั้นก็ยังคงอยู ่ ได ้  

ส่วนรัฐเองก็ไม่อาจขจัดภัยที่เกิดขึ้นภายในคณะสงฆ์เอง 

และภัยจากภายนอกได้ เพราะ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ทั้ง 3 ฉบับ 

ยกสงฆ์ให ้เป ็นใหญ่ในกิจการพระพุทธศาสนาทัง้ปวง  

รฐัเป็นเพยีงเลขานกุาร และประชาชนถกูกดีกนัให้อยูว่งนอก  

ภายใต้สภาพการณ์เช่นนี้ คณะสงฆ์จึงปราศจากการถ่วงดุล

และการตรวจสอบทั้งจากภาคประชาชนและภาครัฐ 

พ.ร.บ. คณะสงฆ์ในบริบทของคณะสงฆ์13
การรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ ์ ธนะรัชต์ ในปี 

2500 จอมพลสฤษดิไ์ด้หันมาท�าลายระบอบประชาธิปไตย 

ในฝ่ายศาสนจักร โดยการยกเลกิ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ฉบับท่ี 2  

ซึ่งมีเนื้อหาเป็นประชาธิปไตย และประกาศใช้ พ.ร.บ.  

คณะสงฆ์ ฉบับที ่ 3 ในปี 2505 ซึ่งรวบอ�านาจคณะสงฆ์ 

ไว้ท่ี “มหาเถรสมาคม” ซึ่งเป็นกลุม่พระราชาคณะอาวโุสจาก

การแต่งตัง้จ�านวน 10 กว่ารูป โดยมีสมเด็จพระสังฆราช 

ทรงเป็นประมุขสงูสดุ ท�าหน้าท่ีท้ังฝ่ายนิตบัิญญตั ิฝ่ายบรหิาร  

และฝ่ายตลุาการควบกนัไป ปกครองพระภกิษสุงฆ์ทัว่ประเทศ 

นับเป็นระบอบ “คณาธิปไตย” ทีป่กครองคณะสงฆ์ไทย 

จวบกระทั่งถึงปัจจุบัน

ข ้อด ีของ พ.ร.บ. คณะสงฆ ์ ฉบับท ี ่ 3 ก็คือ  

พระมหากษัตริย์ยังทรงไว้ซึ่งพระราชอ�านาจในการแต่งต้ัง

สมเด็จพระสงัฆราช ประมขุแห่งรฐัยงัคงมอี�านาจตรวจสอบ

คณะสงฆ์ในระดับหนึ่ง ส่วนข้อเสียของ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ 

ฉบับนี้คือ พระสงฆ์ส่วนใหญ่ไม่มีสิทธิเสียงในการปกครอง

คณะสงฆ์ คณะสงฆ์เติบโตโดยปราศจากการถ่วงดุลและ 

การตรวจสอบทัง้จากภาคประชาชนและภาครัฐ พระเถระ 

ผู ้มีอ�านาจส่วนใหญ่ชราภาพ ท�าให้ขาดความคล่องตัว 

ในการแก้ปัญหาภายในคณะสงฆ์ รวมท้ังจดัการกบัภยัคกุคาม 

พระพุทธศาสนาทั้งจากภายในและจากภายนอก

โครงสร้างของ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ฉบับที่ 3

อาณาจักร ศาสนจักร

1. ผู้น�าสูงสุด 1. สมเด็จพระสังฆราช

2. คณะรัฐมนตรี 2. มหาเถรสมาคม

3. ประชาชน 3. พระสงฆ์
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พ.ร.บ. พุทธบริษัทสี่
พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ฉบับปี 2505 ทีใ่ช้มานานกว่า 

ครึ่งศตวรรษ (แม้จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2535) ไม่เหมาะสม 

กับยุคสมัยปัจจุบัน ท�าให้เกิดเสียงเรียกร้องให้มีการออก 

พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ฉบบัใหม่ขึน้มา เนือ่งจากความเจรญิรุง่เรอืง 

ของพระพุทธศาสนาในอดีตขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่าง

ประชาชน พระสงฆ์ และรัฐทีไ่ด้สมดุล จึงมีการเสนอแนว

ความคิด “พ.ร.บ. พุทธบริษัทสี่” ขึ้น14 โดยมีสาระส�าคัญ 

อยู่ที่โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน พระสงฆ์ 

และรัฐ อันเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ส�าคัญ โดยรัฐจะต้อง

ถอนคืน “ระบบราชการ” ออกจากคณะสงฆ์ ท�านุบ�ารุง

พระพทุธศาสนาโดยองค์รวมอยู่ห่างๆ จดัสรรงบประมาณให้ 

ปกป้องคุม้ครองพระพทุธศาสนาจากปัญหาภายใน เช่น การ

ขจดัผู้ปลอมปนมาบวช และตรวจสอบพระสงฆ์ทีต้่องอธกิรณ์ 

เป็นต้น ปกป้องอารกัขาพระพทุธศาสนาจากปัญหาภายนอก 

เช่น สงคราม การก่อการร้ายเพือ่บ่อนท�าลายพระพทุธศาสนา  

การรกุเชิงนติบิญัญตัแิละกมุกลไกอ�านาจรฐัเพือ่เผยแพร่ลทัธิ

ของตนและเบยีดพระพุทธศาสนาให้ตกไป รวมท้ังการรกุเชิง

วัฒนธรรม เป็นต้น ส่วนการบริหารจัดการภายในของ

พระพุทธศาสนานั้น พุทธบริษัทสี่ อันได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณี 

อุบาสก และอุบาสิกา ควรจะได้รับโอกาสให้ดูแลกันเอง

ประชาชนควรจะควบคุมพระสงฆ์ได้ในเชิงวัตถุ เช่น 

อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค รวมทั้ง

การก่อสร้างศาสนสถาน และศาสนวัตถุ เป็นต้น ประชาชน

ควรจะเป็นผูค้ดัเลอืกพระภกิษุสามเณรท่ีจะมาพ�านกัอยูใ่นวดั

หรือส�านักสงฆ์ในชมุชนของตน รวมทัง้พระอุปัชฌาย์และ 

เจ้าอาวาส และประชาชนควรเป็นผู้เสนอสมณศักดิใ์ห้แก่ 

พระสงฆ์ผู้ปฏิบตัดิปีฏิบตัชิอบ (ถ้าหากจะคงระบบสมณศกัดิไ์ว้)  

ส่วนหน้าทีข่องพระสงฆ์คือ ศึกษาพระธรรมวินัยและ 

ปฏบิติัธรรม สั่งสอนประชาชน เป็นท่ีพึ่งทางจติใจแก่ประชาชน 

และเป็นผู้น�าทางสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาสังคม เช่น 

ความยากจน ยาเสพติด และอบายมุข เป็นต้น และชีน้�า

สังคมตามหลักพระพุทธศาสนา ให้ออกจากวิกฤตการณ์ทัง้

ทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรม สาธารณสขุ และ

สิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

บทสรุป
ชวีติของพระภกิษุในพระพทุธศาสนาถ้ามคีวามมกัน้อย  

สันโดษ ตั้งใจศึกษาและปฏิบัติธรรมแล้ว ก็จะมีศีลจริยวัตร 

ท่ีงดงามเป็นท่ีเลื่อมใสศรทัธาของประชาชน แต่ถ้าพระภกิษุ

เริ ่มสะสมความมั ่งคั ่งและแสวงหาอ�านาจแล้ว ในที ่สุด 

จะกลายเป็น “พระนอกรตี” ท่ีมเีรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกบัสกีาและ

ทรัพย์สินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ทีผ่่านมา 

ได้ท�าให้คณะสงฆ์ตกอยูภ่ายใต้ “ระบบราชการ” ท่ีการตัดสนิ

คดีอื้อฉาวข้ึนอยู่กับผู้บังคับบัญชาในคณะสงฆ์เพียงอย่าง

เดียว กลายเป็น “ระบบอปุถมัภ์” ท่ีท�าให้พระนอกรตีซึ่งมั่งคั่ง

และมีเส้นสายยังคงอยู่ได้ อ�านาจการตรวจสอบของภาค

ประชาชนและภาครัฐท่ีมตี่อคณะสงฆ์ได้ลดน้อยลงจนเกือบ

ไม่เหลืออยู่

พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ทีผ่ ่านมาทัง้ 3 ฉบับสะท้อน 

การปกครองของฝ่ายอาณาจักรใน 3 ยุคสมัยคือ ฉบับที่ 1 

สะท้อนระบอบ “สมบูรณาญาสิทธิราชย์” ฉบับที่ 2 สะท้อน

ระบอบ “ประชาธิปไตย” แบบเก่า และฉบับที่ 3 สะท้อน

ระบอบ “เผด็จการทหาร” แม้บ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงไป

อย่างมากในรอบ 50 ปีที่ผ่านมาก็ตาม แต่ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ 

ฉบับที ่ 3 ยังคงใช้อยู่ จึงไม่อาจตอบสนองต่อสังคมไทยใน

ปัจจบุันได้ กลายเปน็ปัญหาเชิงโครงสร้างของคณะสงฆ์ไทย 

แนวทางในการแก้ปัญหาจึงอยู ่ที่การเปลี่ยนแปลงเชิง

โครงสร้างเพือ่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดย 

การยกร่าง พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ฉบับใหม่

ความรุง่เรอืงของพระพทุธศาสนาในประวัตศิาสตร์ไทย 

ที่ผ่านมา ขึ้นอยู่กับ “ความสัมพันธ์ 3 เส้า” ที่ลงตัวระหว่าง

ประชาชน พระสงฆ์ และรัฐ พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ฉบับใหม่ 

จึงควรจะขยายเพื่อให้ครอบคลุมภาคประชาชนและภาครัฐ

ด้วย จึงควรจะออกมาในรูปของ “พ.ร.บ. พุทธบริษัทสี่”  

ที่สอดคล้องกับการปกครอง “ระบอบประชาธิปไตย” และ

สอดคล้องกับพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า ดังพุทธด�ารัส

ท่ีว่า “พระพทุธศาสนาจะรุง่เรอืงหรอืเสื่อมนั้น มไิด้ขึ้นอยูก่บั

คณะสงฆ์เพยีงฝ่ายเดียว แต่ขึ้นอยูก่บัพทุธบรษัิทสี ่อันได้แก่

ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา” 

57-03-022_036-087 New2-4_Y kim=4c.indd  85 4/2/14  9:43 PM



86 สุขภาพคนไทย 2557

4 ผลงานดีๆ

หมอไกรสิทธิ์ได้รับรางวัลนักโภชนาการโลก

ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ นายแพทย์ไกรสทิธ์ิ ตันติศรินิทร์ ท่ีปรกึษาอาวโุสสถาบนัโภชนาการ มหาวทิยาลยั

มหดิล และประธานคณะกรรมการประเมนิผลของ สสส. คว้ารางวลัระดบัโลกจากสหพนัธ์โภชนาการนานาชาติ 

โดยได้รับรางวัล The IUNS Lifetime Achievement Award 2013 เป็นคนที่ 8 ของโลก ในฐานะเป็นผู้อุทิศ

ตนเพือ่การศกึษาวจิยัและพฒันาด้านโภชนาการ มผีลงานท่ีได้รบัการตีพมิพ์เผยแพร่กว่า 90 เรือ่ง เพือ่ลดปัญหา

ทุพโภชนาการของประชากรในประเทศก�าลังพัฒนาทั่วโลก รางวัลนี้จะพิจารณามอบแก่นักโภชนาการจากทัว่

โลกทุกๆ 4 ปี ครั้งละ 1 รางวัลเท่านั้น 

นอกจาก น.พ.ไกรสทิธ์ิแล้ว นกัโภชนาการของไทยอกีหลายท่านยงัได้รบัการยกย่องไปท่ัวโลก โดยสหพนัธ์

โภชนาการนานาชาติได้ยกย่อง ศ.เกียรติคุณ พ.ญ.คุณสาคร ธนมิตต์ ทีป่รึกษาอาวุโส สถาบันโภชนาการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เป็นบุคคลในต�านานโภชนาการ เนื่องจากมีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาภาวะโภชนาการ

ของประเทศไทย นอกจากนี้ รศ.ดร.ประภาศรี ภูวเสถียร ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันเดียวกันยังได้รับรางวัล 

ศาสตราจารย์เนวนิ สกรมิชอว์ ซึ่งมอบแก่นกัวชิาการท่ีรเิริ่มและทุ่มเทท�างานด้านฐานข้อมลูคณุค่าทางโภชนาการ

ทั้งระดับชาติและนานาชาติอีกด้วย

4 ผลงานดีๆ

1

ศิริราชคว้ารางวัลธาลัสซีเมียระดับโลก

แพทย์ศิริราชสร้างชือ่ด้วยการคว้ารางวัลระดับโลกเกี่ยวกับการรักษาโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียถึง 

สองรางวัล ได้แก่ รางวัลประเภทสถาบัน และรางวัลประเภทบุคคล โดยศูนย์ธาลัสซีเมีย คณะแพทยศาสตร์

ศริริาชพยาบาล ได้รบัรางวลัสถาบนัแห่งความเป็นเลศิด้านการดูแลผูป่้วยธาลสัซเีมยี จากมลูนธิิเพื่อมนษุยธรรม

และวิทยาศาสตร์ สุลตาน บินคาลิฟา อัล นายาน (H.H Sheikh Sultan Bin Kalifa AL Nahyan) ประเทศ

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับรางวัลประเภทบุคคลจากมูลนิธิเดียวกัน 

ทั้งนี้ ศูนย์ธาลัสซีเมีย ได้เปิดรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมียแบบครบวงจรมานานกว่า 10 ปี และสามารถรักษา

ให้หายขาดได้ ส่วน นพ.ประเวศ วะสี เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโลหิตวิทยาที่วิจัยถึงกลไกการเกิดโรคทางพันธุกรรม 

และมีผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการทีไ่ด้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่างประเทศกว่า 200 เรื่อง  

และยังแต่งต�าราวิชาการและคู่มือโลหิตวิทยาให้แก่แพทย์รุ่นหลังจ�านวนมาก

2
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เพื่อสขภาพคนไทย

วันดินโลก

องค์การสหประชาชาติยกย่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โดยประกาศให้ 

วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก ท่ีประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อเดือนธันวาคม 2556  

ได้เห็นชอบกับข้อมติขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ทีป่ระกาศให้ทุกวันที่  

5 ธนัวาคมของทุกปีซึง่ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ เป็นวันดนิโลก 

(World Soil Day)เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

เกี่ยวกบัการพฒันาดินมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ องค์การสหประชาชาติจะจดักจิกรรมต่างๆ อาทิ การประกาศ 

ให้ปี 2558 เป็น “ปีดินสากล” (International Year of Soils) เพื่อให้ความส�าคัญเกี่ยวกับบทบาทและ 

ความส�าคัญของทรัพยากรดินที่มีต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก

อนึ่ง เมื่อปี 2555 ศ.เกียรติคุณ ดร.สตีเฟน นอร์ตคลิฟฟ์ กรรมการบริหารสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดิน

นานาชาติ (The International Union of Soil Sciences: IUSS) ได้เคยเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยชาติ (The Humanitarian Soil Scientist 

Award) มาแล้ว

ผลงานดี กีฬาเด่น

ปี 2556 นับเป็นปีทองของวงการกีฬาไทย เนื่องจากนักกีฬาไทยหลากหลายประเภทสามารถคว้าแชมป์

ระดับนานาชาติจนสร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับชาวไทยอย่างถ้วนหน้า เริ่มจากกีฬาตบลูกหนัง  

ท่ีทีมวอลเลย์บอลสาวไทยสามารถคว้าแชมป์เอเชียเป็นสมยัท่ี 2 อกีกฬีาหนึ่งท่ีสร้างแรงบนัดาลใจให้กบัเยาวชน

ของไทย คือแบดมินตัน ทีน่ักตบลูกขนไก่สาวไทย “น้องเมย์” รัชนก อินทนนท์ เจ้าของแชมป์เยาวชนโลก  

3 สมัยซ้อน สามารถคว้าแชมป์แบดมินตันชิงแชมป์โลก ด้วยวัยเพียง 18 ปี 

นอกจากนี้ ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที ่ 27 ทีส่าธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ทัพนักกีฬาไทย 

ประสบความส�าเร็จอย่างงดงาม โดยสามารถคว้าแชมป์ซีเกมส์มาได้ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคว้า 

เหรียญทองมาได้ครบทั้ง 4 เหรียญ ทั้งแชมป์ฟุตบอลชาย แชมป์ฟุตบอลหญิง แชมป์ฟุตซอลชาย และแชมป์ 

ฟตุซอลหญงิ จนได้รบัฉายาว่า “แข้งจตรุเทพ” นอกจากนัน้ทมีวอลเล่ย์บอลและทมีตะกร้อ ทัง้ชายและหญิง ต่างก็ 

คว้าเหรียญทองมาได้แบบสบายๆ เช่นเดียวกับทีมกรีฑาไทยที่พากันกวาดเหรียญรางวัลมาอย่างเป็นล�่าเป็นสัน

เพื่อสุขภาพคนไทย

3

4
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ชุมชนท้องถิ่นคือฐานรากของประเทศ
คนไทย 65 ล้านคนอยู่ในชุมชน ทัง้ในชนบท 

และในเมือง ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ขนาดเล็กคือ

หมูบ้่าน หลายหมู่บ้านในอาณาบรเิวณหน่ึงๆ รวมกนัเป็น

ท้องถิ่น หรือบางทีก็เรียกว่าชุมชนท้องถิ่น ซึ่งโดยมาก

หมายถึงชุมชนระดับต�าบล แต่ในบทความนี้จะใช้ค�า 

“ชุมชน” และ “ชุมชนท้องถิ่น” ในความหมายเดียวกัน 

หรือแทนกันได้ ในบางทีท่ีต่้องการหมายถึงทั้งชุมชน

ระดับหมูบ้่านและเหนอืระดับหมูบ้่านขึ้นไปจะใช้ค�ารวมๆ 

ว่า “ชุมชนท้องถิ่น” 

ชมุชนท้องถิน่ในความหมายทีก่ล่าวมานีไ้ม่ได้เป็น

เพียงทีอ่ยู่ของคนเท่าน้ัน แต่ยังเป็นแหล่งทรัพยากร 

และสิง่แวดล้อมส�าคัญ ท่ีก่อให้เกดิอาชีพ เป็นแหล่งงาน 

และเป็นวถิชีีวติ ท่ีสั่งสมสบืทอดเป็นวฒันธรรม บ่มเพาะ 

ผูกร ้อยผู ้คนด้วยสายสัมพันธ ์หลากหลาย ตั้งแต ่

ความเกี่ยวพันกันทางเครือญาติ ไปจนถึงความสัมพันธ ์

เชือ่มโยงกันทางงานอาชีพและความเชือ่ทางศาสนา  

จนเกิดเป็นสังคม

ประเทศไทยประกอบด้วยชุมชนท้องถ่ินเช่นนี้นบัพนันบัหมื่น  

จึงไม่ผิดถ้าจะบอกว่า ชุมชนท้องถิ่นทัง้หมดก็คือประเทศไทย  

และฐานรากของประเทศไทยกค็อืชุมชนท้องถิน่

ลองนึกดูว่า ถ้าชุมชนท้องถิ่นทั้งหมดจัดการปัญหาต่างๆ 

ในวิถีชีวิตของคนไม่ได้ คอยแต่จะรับความช่วยเหลือทีร่ัฐจะ 

หยิบยื่นให้ ขาดพลังท่ีจะเรียนรู้ แก้ปัญหาของตนเองไม่เป็น  

เช่นนั้นแล้วคนไทยทัง้ประเทศจะมีชีวิตทีข่าดความผาสุก และ

ประเทศชาติจะขาดความม่ันคงเพยีงใด ในทางกลบักนั ถ้าชมุชน

ท้องถิน่ทัง้หมดจัดการตนเองได้ มีศกัยภาพในการเรยีนรู ้ปรบัตวั 

และจดัการปัญหาในเรื่องส�าคญัๆ ของตนได้อย่างเหมาะสม โดย

สามารถรบัมอืกบัความเปลี่ยนแปลง ท้ังท่ีเกดิจากภายในและท่ีมา 

จากภายนอกได้ คนไทยและประเทศไทยจะมั่นคงผาสุกเพียงใด

บทความนี้เริ่มจากความจริงที่ว่า ชุมชนท้องถิ่นเป็นพื้นที่

ฐานรากส�าคัญของประเทศ ดังนั้น การที่จะปฏิรูปประเทศให้มี

ความมั่นคงยั่งยนืในทุกๆ ด้านจ�าเป็นต้องปฏริปูจากพื้นท่ีฐานราก 

ยทุธศาสตร์ปฏิรปูประเทศจะต้องยดึเอาชุมชนท้องถิน่เป็นตวัตัง้ 

แนวทางท่ีเหมาะสมคอืให้ชุมชนท้องถิ่นจดัการตนเองให้มากท่ีสดุ 

}ยุทธศาสตร์ปฏิรูปประเทศจะต้องยึดเอาชุมชนท้องถิ่นเป็นตัวตั้ง  
และแนวทางที่เหมาะสมคือให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองให้มากที่สุด

~
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ชุมชนท้องถิ่น

ตามความหมายที่ให้ไว้ใน พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 “ชุมชน” หมายถึงกลุ่มประชาชน 

ที่รวมตัวกัน โดยมีผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือหรือสนับสนุนกัน หรือท�ากิจกรรมอันชอบด้วย

กฎหมายและศีลธรรมร่วมกัน หรือด�าเนินการอื่นอนัเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก มีการด�าเนนิการอย่างต่อเนื่อง 

และมีระบบบริหารจัดการและการแสดงเจตนาแทนกลุ่มได้ ส่วน “ชุมชนท้องถิ่น” หมายถึงชุมชนที่อยู่ร่วมกันในพื้นที่

หมู่บ้านหรือต�าบล

ในทางสังคมวิทยา ชุมชนคือกลุ่มคนที่มีวิถีชีวิต และมีการติดต่อสื่อสารหรือสัมพันธ์กันอย่างเป็นปกติต่อเนื่อง 

อันเนื่องมาจากการมีถิ่นที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน หรือมีความสนใจร่วมกัน เช่น มีอาชีพเดียวกัน ประกอบกิจการเดียวกัน 

มีวัฒนธรรม หรือความเชื่อร่วมกัน 

ตามความหมายที่กล่าวข้างต้น ชุมชนอาจมีอาณาเขตที่สามารถก�าหนดได้ชัดเจน ภายในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์

แห่งใดแห่งหนึ่ง เช่น หมู่บ้านหรือต�าบลในชนบท หรือชุมชนในเมือง แต่ก็ไม่จ�าเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไป เพราะ

ชุมชนยังหมายรวมถึงกลุ่มคนที่มีการติดต่อสมัพันธ์เป็นปกติอย่างต่อเนือ่งเพราะมคีวามสนใจ มีอาชีพ หรือม ี

ผลประโยชน์ร่วมกันด้วย ในกรณีเช่นนั้นอาณาเขตเชิงพื้นที่อาจไม่ใช่สิ่งส�าคัญ และสมาชิกของชุมชนเช่นนั้นไม่จ�าเป็น

ต้องอยู่ในพื้นที่แห่งเดียวกัน เช่น สมาชิกของสมาคมผู้ปลูกอ้อย สมาชิกสมาคมผู้ประกอบการขนส่ง รวมทั้งชุมชน 

ที่เกิดขึ้นในเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ (social networks) เป็นต้น 

บทความนี้จะพูดถึงชุมชน

ประเภทที ่มีขอบเขตก�าหนดได้

ชัดเจน คือชุมชนในชนบทและ

ชุมชนในเมืองเท่านั้น ในชนบท

นัน้ชุมชนที ่เล็กที ่สุดคือหมู่บ้าน 

ถัดจากหมู่บ้านขึ ้นไปคือ กลุ่ม

หมู ่ บ ้ านที ่ใ ช ้ ท รัพยากรและ

โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ร่วมกัน 

เช่น ถนนหนทาง แหล่งน�า้ พลงังาน  

และบรกิารสาธารณสุข กลุ่มชมุชน 

หมู ่บ ้านเช ่นนี้ เรียกว ่าท ้องถิ่น  

ท้องถิน่ขนาดเล็กคือต�าบล ขณะที ่

ในเมืองนั ้นมีชุมชนหลายระดับ 

ซึ่งมกีารจดัตัง้ตามกฎหมาย หรือ

ระเบียบการปกครองรูปแบบใด 

รูปแบบหนึ่ง เช่น ชุมชนรายได้ต�่าหรือชุมชนแออัด และชุมชนบ้านจัดสรร หลายชุมชนในเมืองรวมกันภายใต้รูปแบบ

การปกครองที่เรียกว่าเทศบาล ซึ่งมีสามระดับ ได้แก่เทศบาลต�าบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร โดยทั่วไปชุมชน

ในชนบทและในเมืองต่างกันทั้งในด้านรูปแบบ โครงสร้าง และความหลากหลายของผู้คน

หมายเหต:ุ * ข้อมลูกรมการปกครอง ปี 2554 สบืค้นเม่ือ 15 กุมภาพันธ์ 2557 จาก http://www.agriinfo.doae.go.th/year54/general/village54.
pdf

 ** ข้อมูลจากกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินปี 2555 สืบค้นเม่ือ 15 กุมภาพนัธ์ 2557 จากhttp://www.dla.go.th/work/abt/index.jsp

ชุมชนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต่างๆ 

1. แบ่งตามรูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่น* จ�านวน

หมู่บ้าน 74,944

ต�าบล/แขวง 7,409

อ�าเภอ/เขต 927

จังหวัด (ไม่รวม กทม.) 76

2. แบ่งตามประเภทองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น**

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 76

เทศบาลนคร 30

เทศบาลเมือง 172

เทศบาลต�าบล 2,081

องค์การบริหารส่วนต�าบล (อบต) 5,492

องค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (กทม. และเมืองพัทยา) 2
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92 สุขภาพคนไทย 2557

ชุมชนท้องถิ่นในกระแสการเปลี่ยนผ่าน
ในชว่งเวลาตัง้แตก่่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 

พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน พลวัตของนโยบายด้านเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง รวมทั้งกระแสโลก มีผลต่อชุมชนท้องถิ่น

ทัง้โดยตรงและโดยอ้อม โดยเฉพาะกระบวนทัศน์และ

โครงการพัฒนา ทัง้ของรัฐและของหน่วยงานองค์กรอื่นๆ  

ที่เกิดขึ้นตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมานั้น  

มีความเชือ่มโยงกับการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของชุมชน 

ท้องถิ่นไทยอย่างแยกไม่ออก การจัดการตนเองของชุมชน

ท้องถิ่นซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ในปัจจุบัน ก็อาจนับได้ว่า

เป็นคลื่นลูกล่าสุดในกระแสวิวัฒนาการนี้

การศึกษาเศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีตตัง้แต่ก่อน

เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองของ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา  

ชี้ให้เห็นว่า ชุมชนท้องถิ่นส่วนมากมีความเป็นอิสระและ 

ค่อนข้างเบด็เสร็จในตัวเอง ไม่เฉพาะในด้านเศรษฐกจิเท่านัน้ 

แต่ในด้านสังคม สุขภาพ ศาสนา และการปกครองดูแล

ตนเองด้วย แต่ทั้งน้ี ไม่ได้หมายความว่าชุมชนท้องถิ่น 

ในประวัติศาสตร์เป็นสังคมที่โดดเดีย่วและเป็นอิสระจาก

อ�านาจรฐั แต่หมายความว่า ชุมชนท้องถิ่นในอดีตอยูห่่างไกล

จากอทิธิพลของอ�านาจของรัฐ ท�าให้อ�านาจรฐัไม่มผีลโดยตรง 

ต่อวิถีชีวิตของผู้คนมากนัก ชุมชนท้องถิ่นต้องพึ่งตนเอง 

ในทุกด้าน ส่วนการติดต่อกับชุมชนท้องถ่ินอื่นนั้น เกดิขึ้นเป็น

ปกติธรรมดาอยู่แล้ว โดยเฉพาะการติดต่อแลกเปลี ่ยน

ผลผลติแบบถ้อยทีถ้อยอาศยัและเป็นเครอืข่ายกนัในท้องถิน่ 

เงินและตลาดมบีทบาทน้อย หรอืแทบไม่มบีทบาทเลย ระบบ

เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นในอดีตจึงเป็นแบบเบ็ดเสร็จ แม้ว่า

ในเวลาต่อมาทุนนิยมจะเริ่มคืบคลานเข้าไป แต่จนถึงช่วงที่

เกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองใน พ.ศ. 2475 และ

แม้ในช่วง 1-2 ทศวรรษหลังจากนั้น ชุมชนชนบทไทย 

ส่วนใหญ่ก็ยงัไม่ได้ถูกดงึเข้าสูร่ะบบเศรษฐกจิและสงัคมของ

โลกสมัยใหม่อย่างเต็มตัว

หลังสงครามโลกครั้งท่ีสองสถานการณ์เปลี่ยนไป  

ในด้านหนึ ่ง ความสูญเสียอันเกิดจากสงครามท�าให้ม ี

ความจ�าเป็นทีจ่ะต้องฟื้นฟูประเทศ และในการฟื้นฟูนั้นรัฐ 

ในฐานะเป็นองค์อธิปัตย์ก็อ้างความชอบธรรมทีจ่ะเป็น 

ผู้จัดการ อย่างน้อยก็ในด้านนโยบายและการสนับสนุนอื่นๆ 

ผ่านกลไกของรัฐในหลายระดับ อีกด้านหนึ่ง สถานการณ์

สงครามเย็นที่ปรากฏชัดขึ ้นในช่วงหลังสงคราม ท�าให ้

ประเทศมหาอ�านาจอย่างสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้น�าค่าย

เสรีนิยม พยายามขยายอิทธิพลเข้าไปในภูมิภาคต่างๆ ของ

โลก รวมถึงภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ที่ไทยก็เป็นส่วนหนึ่งด้วย 

เพื่อยันกับอิทธิพลของค่ายคอมมิวนิสต์ สิ ่งทีส่�าคัญมาก 

อย่างหน่ึงในยคุสงครามเยน็คอืการช่วงชิงมวลชน เครื่องมอื

การพัฒนาในแนวทางที่รัฐเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญนี้  
แทนที่จะท�าให้ชุมชนท้องถิ่นยืนอยู่บนขาของตัวเองได้อย่างมั่นคง  

กลับกลายเป็นถูกท�าให้อ่อนแอ
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93ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง...สู่การปฏิรูปประเทศจากฐานราก

ส�าคัญของรัฐในเรื่องนี้คือการพัฒนา ดังนั้นนโยบายและ

โครงการพัฒนาทีส่่งผลกระทบถึงท้องถิ่นชนบทจึงเกิดขึ้น

จ�านวนมาก และด�าเนินต่อมาอย่างเข้มข้นตั้งแต่ช่วง 

ต้นทศวรรษ 2500 เป็นต้นมา

การพัฒนาภายใต้อุดมการณ์ช ่วงชิงมวลชนใน 

ยุคสงครามเย็นนี ้ ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาทีร่ัฐเป็นผู้ริเริม่ 

ในการออกแบบและจดัการให้ โดยชมุชนท้องถิน่เป็นฝ่ายรบั 

เพราะรัฐอ้างความชอบธรรมที่มีอ�านาจเหนือชุมชนท้องถิ่น 

ขณะเดยีวกนักเ็หน็ว่าหากไม่ท�าให้ชมุชนท้องถิน่ดขึีน้ รฐักจ็ะ

สูญเสียความชอบธรรมและเพลี่ยงพล�้าต่อฝ่ายตรงข้าม  

รูปธรรมของการพัฒนาในช่วงนี้สะท้อนให้เห็นได้ชัดจาก 

การตั้งหน่วยงานระดับกรมขึ้นในกระทรวงมหาดไทย  

ในช่วงหลัง พ.ศ. 2500 เพื่อรองรับกิจการด้านนี้โดยเฉพาะ 

คอื กรมการพฒันาชุมชน และส�านกังานเร่งรดัพฒันาชนบท 

(หน่วยงานหลังนี้ต่อมาได้ยกฐานะเป็นกรม ในกระทรวง

มหาดไทย แต่ได้ถูกยุบรวมเข้ากับกรมอื่นไปแล้วในปัจจุบัน)

การพัฒนาในช่วงนี้มีฐานความคิดมาจากเรื่อง  

“ความทันสมัย” ซึ่งมองว่าการพัฒนาคือการท�าให้ชุมชน 

ท้องถิ่นมคีวามทันสมัย (modernization) รฐัจงึต้องเร่งสร้าง

สิ่งบ่งชี้หรือสัญลักษณ์ของความทันสมัยต่างๆ ให้ชุมชน 

ท้องถิ่น เช่น ถนน ไฟฟ้า สุขาภิบาล โรงเรียน สถานีอนามัย 

โรงพยาบาล ฯลฯ ในด้านหนึ่ง โครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ท�าให้

การด�าเนินชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่นสะดวกสบายขึ้น  

แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ได้เชือ่มโยงชุมชนท้องถิ่นเข้ากับโลก

ภายนอก ซึง่ในระยะยาวท�าให้ทรัพยากรในชุมชน (รวมถึง

ก�าลงัคนด้วย) ไหลออกไปข้างนอกมากขึ้น ขณะท่ีอ�านาจและ

อิทธิพลจากภายนอกก็ไหลบ่าเข้าไปในชุมชนอย่างมากด้วย

เช่นกัน จนชุมชนในชนบทส่วนมากตัง้รับไม่ทัน กลายเป็น

สังคมที่ต้องพึ่งพิง 

โดยรวมแล้ว การพัฒนาในแนวทางทีร่ัฐเป็นผู้มี

บทบาทส�าคัญนี้ แทนที่จะท�าให้ชุมชนท้องถิ่นยืนอยู่บนขา

ของตวัเองได้อย่างมัน่คง กลับกลายเป็นถูกท�าให้อ่อนแอ 

และสูญเสียอัตลักษณ์ของตน รวมทัง้สูญเสียทุนทางสังคม 

ทุนทางปัญญาและทรพัยากรธรรมชาติด้วย นบัว่าเป็นข้อเสยี 

ที่ส�าคัญของการพัฒนาตามแนวทางนี้ 

ในช่วงเวลาต่อมาจึงเกิดกระแสแนวคิดทีต่้องการ

เปลีย่นการพฒันาจากการพึง่พารฐัส่วนกลาง ไปสูก่ารพฒันา

ท่ีชมุชนท้องถิ่นพึ่งตนเอง ซึ่งเริม่มาต้ังแต่ก่อนทศวรรษ 2520 

กระแสนี้เริ่มในประเทศแถบละตินอเมริกาก่อน แล้วแพร ่

ไปยังประเทศก�าลังพัฒนาในส่วนอื่นๆ ของโลก รวมทัง้

ประเทศไทยด้วย แนวคิดนี้ให้ความส�าคัญเป็นพิเศษกับ 

การพึ ่งตนเองของชุมชนท้องถิ่น เพราะเชือ่ว่าชุมชนมี

ศักยภาพที่จะพึ่งตนเองได้ในเรื่องส�าคัญๆ ท้ังในด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติ ก�าลังคน ภูมิปัญญา รวมถึงเรื ่อง

สุขภาพด้วย ดังที่สะท้อนออกมาให้เห็นในการพัฒนาการ

สาธารณสุขมูลฐาน ซึ ่งมุ่งท�าให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ทาง

สุขภาพ แนวคิดนี้เรียกร้องให้ใส่ใจในศักยภาพของชุมชน  

ทัง้ในด้านทรัพยากร ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม 

เพราะเช่ือว่าสิง่เหล่านีค้อืจดุแขง็หรอืทุนท่ีมอียูข่องทุกชมุชน 

ท�าให้เกิดกระแสการพัฒนาทีใ่ห้ความส�าคัญกับวัฒนธรรม
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94 สุขภาพคนไทย 2557

ท้องถิ่น ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในกลุ่มองค์กร 

ที่ท�างานด้านการพัฒนา ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน หรือ 

เอ็นจีโอ (NGO) 

การพัฒนาในสายวัฒนธรรมชุมชนนี้ ได้กลายเป็น 

กระแสหลักอันหนึ่งมาตัง้แต่ช่วงทศวรรษ 2520 ต่อมา 

ได้ตกผลึกเป็นแนวคิดภูมิปัญญาชาวบ้าน (หรือภูมิปัญญา

ชุมชน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น) ซึ่งนักพัฒนาในช่วงนั้นให้ 

ความส�าคัญกันมาก จนได้รับการยอมรับในวงการพัฒนา

หลายด้าน โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขและการเกษตร ซึ่ง

เกดิมกีระแสเกษตรทางเลอืก เกษตรผสมผสาน หรอืเกษตร

พึ่งตนเอง ทีอิ่งอยู่กับการผลิตโดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน  

มีการฟื ้นฟูวัฒนธรรมและวิถีชีวิตทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของ 

ท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นในช่วงนี้จึงถูกชีน้�าให้หันกลับไปหา 

รากเดมิทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ซึ ่งเชือ่ว ่าเป็น 

ความเข้มแข็งของตน 

แต่พอถงึช่วงต้นทศวรรษ 2530 กเ็กดิการเปลีย่นแปลง 

อย่างส�าคัญขึ้นในโลก นั่นคือการล่มสลายของระบอบ

คอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นการสิ้นสุดยุคสงครามเย็น ท�าให้ 

ความจ�าเป็นที่จะช่วงชิงมวลชนหมดไป นโยบายของรัฐไทย

ในช่วงนี้จึงหันไปให้ความส�าคัญกับการค้าขาย เพื่อสร้าง 

รายได้เป็นหลัก ทีช่ัดเจนก็คือนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็น

สนามการค้า ในสมัยรัฐบาล พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 

(พ.ศ. 2531-2534) ในช่วงนี้งานด้านการพฒันาชนบทในสาย

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาชาวบ้านซบเซาลง และดูเหมือน

บทบาทของกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน ก็ซบเซาลงไปไม่น้อย

ด้วย ชุมชนท้องถิ่นถูกดึงเข้าสู่ระบบทุนนิยมมากขึ้น และ 

ยิ่งมากขึ้นไปอีกในช่วงทศวรรษถัดมา

นโยบายเปลีย่นสนามรบเป็นสนามการค้าอยู ่ได ้

ชั่วเวลาอันสัน้ ในช่วงเวลาเดยีวกันนั้นเองก็ได้เริม่เกดิความ

เคลือ่นไหวอย่างใหม่ของชุมชนท้องถิน่ ซึง่อาจเรยีกรวมๆ ว่า  

ขบวนการชุมชน (community movement) ขบวนการนี้ 

เริ่มจากการที่ชุมชนจ�านวนหนึ่ง ซึ่งได้บ่มเพาะแนวคิดเรื่อง

สทิธแิละการพึ่งตนเองมาบ้างต้ังแต่ในช่วงก่อนหน้า จากการ

ได้ติดต่อกับกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน ชุมชนเหล่านี้ได้เริ่ม

ตระหนักรู้ในปัญหาที่ตนเผชิญอยู่ และเริ่มเชื่อมโยงกันเป็น

เครอืข่ายหลวมๆ มีการร่วมถกแถลงกันในเวทต่ีางๆ รวมทัง้

ในวงวิชาการด้วย เพื่อหาทางออก ขณะเดียวกันก็มีชุมชน

ท้องถิ่นจ�านวนหนึ่งท่ีลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิต่างๆ จากรัฐ 

เพือ่ปกป้องทรพัยากรในท้องถิน่ของตน โดยมีองค์กรพฒันา

เอกชนช่วยประสาน การเกดิขบวนการชมุชนขึน้เช่นนีท่ี้จรงิ

แล้วกค็อืหน่ออ่อนอนัหนึ่งของ ประชาสังคม (civil society)  

ซึ่งเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างใหม่ส�าหรับสังคมไทยในเวลานั้น

เมื ่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ ้นในปี 2540 คนไทย 

ท้ังประเทศได้รบัผลกระทบกนัท่ัวหน้า ในช่วงนี้ชุมชนท้องถิ่น

ได้รับความสนใจในฐานะเป็นภาคส่วนทีดู่ดซับผลกระทบ 

อันรุนแรงจากวิกฤตเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่ง ขณะเดียวกัน

}โดยสาระส�าคัญแล้ว  
สมัชชา ไม่ว่าจะเป็นในระดับใดก็ตาม ก็คือ
กระบวนการที่ประชาชนและชุมชนร่วมกัน
ก�าหนดนโยบายและออกแบบการพัฒนา 

ที่พวกเขาสามารถจัดการตนเองได้ 
ในทุกด้านและทุกระดับ

~
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95ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง...สู่การปฏิรูปประเทศจากฐานราก

กเ็กดิการเปลีย่นแปลงส�าคญัทางการเมอืงอกีอย่างหนึง่ คอื 

รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีผลบงัคบัใช้  

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ (และต่อเนื่องมาถึง รัฐธรรมนูญ ฉบับ 

พ.ศ. 2550) ให้ความส�าคัญกับความเป็นอิสระในการจัดการ

ตนเองของท้องถิน่มากทีสุ่ดเท่าทีเ่คยมีมา พร้อมกันนัน้

แนวคดิเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั 

ทรงให้ไว้ก่อนหน้านั้น ก็ได้รับความสนใจในฐานะเป็น “ยา” 

ขนานหนึ่ง ทีเ่ชื ่อว่าจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากวิกฤต

เศรษฐกิจได้ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นหลักส�าคัญ 3 

ประการ คือ ความพอประมาณ การมีภูมิคุ้มกันที่เหมาะสม 

และความมีเหตุผล ได้รับการบรรจุเป็นหลักปรัชญาส�าคัญ

ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 9 

(2545-2549) แต่ก็ดูเหมือนว่าชุมชนท้องถิ่นจะขานรับ

แนวคิดนี้ในระดับหนึ่งเท่านั้น 

ในช่วงทศวรรษ 2540 การขยายตัวของชุมชน

เศรษฐกิจพอเพียงยังอยู่ในวงจ�ากัด และยังไม่มีพลังมากพอ 

ท่ีจะต้านกระแสอนัเช่ียวกรากของทุนนยิม กพ็อดีมาประจวบ

เข้ากับนโยบายประชานิยมของรัฐบาลในช่วงนัน้ นโยบาย

ประชานิยมพุ่งเป้าไปที่คนในชุมชนชนบทเป็นหลัก ชุมชน

เศรษฐกิจพอเพียงซึ ่งเริ ่มมีการขานรับที่นั ่นบ้างทีนี่ ่บ้าง  

จึงยังเป็นแค่ทางเลือกส�าหรับชุมชนส่วนน้อย ขณะที่ชุมชน 

ท้องถิน่ส่วนใหญ่ถกูดดูเข้าไปในกระแสการพฒันาทีขั่บเคลือ่น 

ด้วยระบบทุนนิยม-ประชานิยมมากขึ้น

อีกด้านหนึง่ ขบวนการชุมชนซึง่ได้เริม่ก่อตวัมาแล้ว

ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 2540 หรือก่อนหน้านั้น ดูเหมือนจะ

ท�างานอยู่อย่างขมักเขม้นและต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นในด้าน

การปฏิรูปสุขภาพ การปกป้องทรัพยากร สิ่งแวดล้อม หรือ

สทิธิชุมชนกต็าม ตัวอย่างท่ีชัดเจนจะเหน็ได้จากการเคลื่อนไหว 

ของกลุ่มคนในชุมชนด้านสุขภาพ ซึ่งสามารถสืบย้อนไปได้

ถึงต้นทศวรรษ 2530 ผลที่ตามมาอย่างหนึ่งของขบวนการ

ชุมชนในแนวนี้คือการก่อตัวขึ้นของ “ขบวนการสมัชชา” 

เฉพาะอย่างยิ่ง “สมัชชาสุขภาพ” ซ่ึงเป็นนวัตกรรมทาง

สังคมทีอ่อกแบบมาเพื ่อขับเคลื ่อนประเด็นเชิงนโยบาย 

ตัง้แต่ระดับชาติไปจนถึงระดับท้องถิ่น ขบวนการสมัชชา 

ซึง่เริม่จากกลุ่มบุคคลและเครือข่ายผู้ทีเ่กีย่วข้องกับวงการ

สุขภาพเป็นหลัก ได้พัฒนาต่อมาเป็นขบวนการสมัชชา 

หลายรปูแบบและเพื่อวตัถปุระสงค์ท่ีแตกต่างกนั ท้ังในระดับ

ชาติ ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับชุมชนท้องถิ่น เช่น 

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาเฉพาะประเด็น สมัชชา

เฉพาะพื้นที่ สมัชชาปฏิรูปประเทศไทย สมัชชาสภาองค์กร

ชุมชน ฯลฯ แต่โดยสาระส�าคัญแล้ว สมัชชาไม่ว่าจะเป็น 

ในระดับใดก็ตาม ก็คือกระบวนการทีป่ระชาชนและชุมชน

ร่วมกันก�าหนดนโยบายและออกแบบการพัฒนาที่พวกเขา

สามารถจัดการตนเองได้ในทุกด้านและทุกระดับ อนึ ่ง  

ควรจะกล่าวด้วยว่าสมชัชาสขุภาพซึ่งเริ่มท�ากนัอย่างเข้มข้น

มาตัง้แต่ปี 2544 นั ้น ได้เป็นพลังส�าคัญมากอันหนึ ่ง 

ในการขับเคลือ่นให้เกิด พระราชบัญญัตสิุขภาพแห่งชาติ 

พ.ศ. 2550 (ดู ข้อความในกรอบ)

ปลายทศวรรษ 2540 อาจถอืว่าเป็นช่วงเวลาท่ีชุมชน

ท้องถิ่นได้รบัความสนใจอย่างมาก ไม่เฉพาะในแง่ท่ีถกูเอารดั

เอาเปรยีบจากระบบทุนนยิมเท่านัน้ แต่ในทางกลบักนั ชุมชน

ท้องถิน่ถกูมองในแง่ทีเ่ป็นความหวงัในการพลิกฟ้ืนหรอืปฏริปู 

สังคมไทยจากฐานรากด้วย มีนิมิตหมายบางอย่างทีเ่ริ ่ม 

ส่งสญัญาณให้สงัคมตระหนกัว่า การให้ชุมชนท้องถิ่นจดัการ

ตนเองในการพัฒนาเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุด และไม่ใช่

สิ่งที่อาจจะปิดกั้นได้อีกต่อไปแล้ว 

นิมิตหมายอันแรก คือการกระจายอ�านาจซึ ่งได้

ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และในกฎหมายลูก 

รวมทัง้กฎหมายอื่นๆ อีกหลายฉบับ ในจ�านวนนั้นรวมถึง  

พระราชบญัญติัสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ด้วย กฎหมายนี ้ 

มีเจตนารมณ์ทีจ่ะให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง “สามารถจัดการ

ตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทัง้มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนา

ประเทศ การสร้างระบอบประชาธิปไตย และระบบธรรมาภบิาล  

ซึ ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติรับรอง 

สิทธิชุมชนและประชาชน ให้มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนา

ท้องถิ่น ตามความหลากหลายของวิถีชีวิต วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาของท้องถิ่น” 

นิมิตหมายอย่างท่ีสอง คือการตื่นตัวของชุมชน 

ท้องถิ่นในทุกภาคของประเทศ แม้ยงัไม่ใช่ท้ังหมด แต่จ�านวน

ก็เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน ชุมชนท้องถิ่น 

ทีส่ามารถจัดการตนเองจนประสบความส�าเร็จได้ก็มีเป็น

จ�านวนมาก ชุมชนท้องถิ่นเหล่านี้เป็นตัวอย่างทีม่ีชีวิตและ 
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จากสมัชชาสุขภาพ...สู่ขบวนการสมัชชาหลากหลาย

สมชัชา เป็นนวัตกรรมทางสังคม ที่เปิดพื้นที่สาธารณะให้กบัทกุฝ่ายในสังคม ได้แก่ องค์กรประชาสังคม องค์กรภาคเอกชน  
องค์กรทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งภาคการเมืองและราชการ ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ได้เข้ามาร่วมกัน
ท�างานเชิงนโยบาย ตามวิถีทางประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ควบคู่ไปกับประชาธิปไตยแบบตัวแทน

ในประเทศไทย การจัดการประชุมในรูปของสมัชชามีขึ้นครั้งแรก 
ใน พ.ศ. 2531 เม่ือคณะกรรมการระบาดวทิยาแห่งชาตไิด้ร่วมกบักระทรวง
สาธารณสุขและอีกหลายหน่วยงานจัดประชมุ สมัชชาสาธารณสุขแห่งชาติ 
ขึน้ และมีการเสนอแนวคดิในการจดัต้ัง “สภาสาธารณสุข” เพื่อเป็นองค์กร
ประสานระหว่างสาขาและกระทรวงต่างๆ ให้มาร่วมกนัท�างานพฒันาสุขภาพ  
แต่ไม่ประสบความส�าเรจ็ หลังจากน้ันไม่ปรากฏว่ามีหน่วยงานใดจดัสมัชชา
เช่นนี้อีกเลย 

จนกระทั่งปี 2543 เมือ่มี “ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การปฏริปูระบบสุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2543” ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ 

ปฏิรูประบบสุขภาพ (คปรส.) มีส�านักงานปฏิรูประบบสุขภาพ (สปรส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สถาบันวิจัยระบบสาธาณสุข 
(สวรส.) เป็นหน่วยเลขานุการ ท�าหน้าที่ประสานงานกับทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อจัดท�าร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ ภารกิจ
ของ สปรส. ได้ก่อให้เกดิกระบวนการเรยีนรูร่้วมกันของทกุภาคส่วน จนเกิดเครื่องมือ “การพฒันานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
แบบมีส่วนร่วม” (Participatory Healthy Public Policy: PHPP) หรือที่เรียกในเวลาต่อมาว่า สมัชชาสุขภาพ 

ในช่วงที่ด�าเนินการจัดท�าร่าง พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาตินั้น มีการจัดงาน “ตลาดนัด (ปฏิรูประบบ) สุขภาพ” ขึ้นในปี 
2544 ในงานดังกล่าวมีการจัดประชุม “สาธิตสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” ด้วย ในปีต่อมา (2545) มีการจัด “สมัชชาสุขภาพ 
แห่งชาติ พ.ศ. 2545 ว่าด้วย พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.....” จากนั้นมาก็ได้มีการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่าง 
ต่อเนื่อง รวมทั้งหมด 6 ครั้ง และเมื่อมี พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เป็นทางการแล้ว จึงมีการจัด สมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ อย่างเป็นทางการ โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นในปี 2551 ปัจจุบันมีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เป็นทางการมาแล้ว  
5 ครั้ง 

นอกจากนีก้็มีการสนับสนุนให้พื้นที่และเครือข่ายองค์กรภาคีที่สนใจจัด “สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่” และ “สมัชชา
สุขภาพเฉพาะประเด็น” ที่หลากหลายควบคู่มาโดยตลอดด้วย

เนื่องจากเป็นกระบวนการจดัท�านโยบายสาธารณะที่ประชาชนทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วมอย่างเท่าเทยีมกนั แนวคดิของสมัชชา
สุขภาพจึงได้รับความสนใจ ถูกน�าไปปรับใช้อย่างกว้างขวางในหลายด้านและหลายระดับ ตั้งแต่ระดับชาตไิปจนถึงระดับชมุชน
ท้องถิ่น เช่น มีการจัดสมัชชาปฏิรูประดับชาติ 3 ครั้ง (พ.ศ. 2554-2556) โดยคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศ (คสป.) 
นอกจากนี้ยังมีการจัด “สมัชชาครอบครัว” “สมัชชาเด็กและเยาวชน” สมัชชาผู้พิการ” “สมัชชาเครือข่ายองค์กรชุมชน” และ
สมัชชาระดับภาคและระดับท้องถิน่อีกจ�านวนมาก เหตุที่แนวคิดของสมัชชาซึ่งเป็นกระบวนการจัดท�านโยบายสาธารณะได้รับ
ความนิยมมากขึ้นตามล�าดับ นอกจากเป็นเพราะสมัชชาเป็นกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมแล้ว ข้อตกลงหรือ
นโยบายสาธารณะที่ได้จากกระบวนการสมัชชา ยังเป็นข้อตกลงท่ีมีความผูกพันในเชิงการปฏิบัติสูง เน่ืองจากสมาชิกจากทุก 
ภาคส่วนได้ช่วยกันก�าหนดขึ้นด้วยตนเอง (มีความเป็นเจ้าของ) และมีส่วนส�าคัญในการผลักดันและขับเคล่ือนการปฏิบัติไปสู่
ความส�าเร็จร่วมกันด้วย

ที่มา: http://www.samatcha.org/?q=ha-introduction ; http://www.reform.or.th/
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97ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง...สู่การปฏิรูปประเทศจากฐานราก

มบีทเรยีนแบ่งปันให้ชุมชนท้องถิ่นอ่ืนๆ น�าไปประยกุต์ใช้ตาม

ความเหมาะสมและศักยภาพของตน 

การจัดการตนเองของช ุมชนท้องถิ ่นนั ้นมีผลด ี

อย่างน้อย 2 ประการ ประการแรก ประชาชนสามารถออกแบบ 

การพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของตนเองได้มากทีสุ่ด 

และการพัฒนาเช่นนั้นมีความยั่งยืนกว่าการพัฒนาทีห่น่วย

งานข้างนอกออกแบบและวางแผนมาให้ ประการทีส่อง 

ชุมชนมีความเข้มแข็ง เพราะประชาชนได้ผ่านกระบวนการ

เรียนรู้และมีส่วนร่วมคิดร่วมท�ากันอย่างกว้างขวาง

จากกระแสการเปลี่ยนผ่านท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเหน็ว่า  

โฉมหน ้าของช ุมชนท ้องถิ ่นไทยเปลี ่ยนแปลงไปตาม 

กระบวนทัศน์และนโยบายท่ีช้ีน�าการพฒันาในแต่ละช่วงเวลา 

ในยุคแรกๆ ของการพัฒนา ชุมชนท้องถิ่นอยู่ในฐานะเป็น 

ผู้ถูกกระท�าโดยรัฐ เพื่อมุ่งจะให้มีความทันสมัย แต่ผลที่ตาม

มา กลายเป็น “ทนัสมยัแต่ไม่พฒันา” ดงัที ่นอร์แมน เจคอบ 

(Norman Jacob) ตัง้ข้อสงัเกตเอาไว้ในหนงัสอืของเขาเม่ือ

กว่า 40 ปี มาแล้ว นโยบายการพัฒนาแบบนี้ท�าให้ชุมชน

ท้องถิน่ตกอยูใ่นฐานะพึง่พงิและอ่อนแอ นอกจากจะสญูเสยี

เอกลักษณ์ของตนแล้ว ยังสูญเสียทุนทางสังคม และ

ทรัพยากรธรรมชาติด้วย 

ในยุคต่อมาที่การพัฒนาชูแนวคิดการพึ่งตนเอง โดย

หันไปหาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น ก็ไม่ได้ท�าให้

ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 

แม้ว่าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ ่นจะเป็นรากเดิมที ่

เข้มแขง็ แต่การพฒันาท่ีขาดมติิส�าคญั คอืการจดัการตนเอง

ของชุมชน ก็ไม่ได้ท�าสถานการณ์ของชุมชนดีขึ้นมากนัก ใน

แง่หนึ่งชุมชนท้องถิ่นกลบัถกูมองเสมือนว่าเป็นสงัคมอดุมคติ 

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงจากโลกาภวิตัน์ท่ีนบัวนัจะ

มากขึ้น สดุท้ายชุมชนท้องถิ่นกยั็งคงไม่เข้มแขง็ และในหลาย

กรณกีลบัเปราะบางมากขึ้นเสยีอกี โดยเฉพาะในเม่ือคนรุน่ใหม่ 

หันไปชื่นชมกับความเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัตน์ 

มากขึ้น และการตัดสนิใจอนาคตของชุมชนท้องถิ่นส่วนมาก

ก็ยังรวมศูนย์อยู่ที่ส่วนกลางหรือองค์กรที่อยู่เหนือขึ้นไป

มาถึงยุคทุนนิยม-ประชานิยม ในช่วงทศวรรษ 2530 

และ 2540 ชมุชนท้องถิน่ส่วนมากถกูดดูเข้าสูก่ระแสทุนนยิม- 

ประชานิยม แทบทุกอย่างในชุมชนท้องถิ่นมุ่งสนองความ

ต้องการของตลาดเป็นหลัก ตั้งแต่การผลิตข้าวปลาอาหาร 

ผู้คน (แรงงาน) หรือแม้กระทัง่ความงามของธรรมชาติ  

รวมท้ังประเพณแีละศลิปวฒันธรรมกไ็ม่เว้น แต่ขณะเดียวกนั

ก็มี “ชุมชนก้าวหน้า” จ�านวนหนึ่งทีถู่กท�าให้ตืน่ตัวทาง 

การเมืองมากขึ้น ประชาชนในชุมชนเหล่านั้นเริ่มตระหนัก 

ในสิทธิทีจ่ะปกป้องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของตน จาก

การถูกกลุ่มทุนเข้าไปกอบโกย ท�าให้เกิดการประท้วงและ 

การชมุนมุเรยีกร้องมากอย่างท่ีไม่เคยมมีาก่อน บางปีเกดิขึ้น

นับร้อยๆ ครั้ง ชุมชนท้องถิ่นจึงเริ่มไม่ได้เป็นฝ่ายถูกกระท�า

อกีต่อไป ในช่วงนีเ้องท่ีหน่ออ่อนของขบวนการประชาชนเริม่

ผลใิบเป็นเครอืข่ายกลุม่พลเมอืงท่ีรูห้นาวรูร้้อนในปัญหาของ

ตน ทั้งในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท การเกิดขึ้นของ 

“สมัชชาสุขภาพ” ในระดับต่างๆ ก็อาจถือว่าเป็นรูปธรรม 

อันหนึ่งของขบวนการประชาชน ซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่จัดการ

ตนเอง และนับว่าเป็นแนวโน้มใหม่ในปัจจุบัน 

สู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง
ถ้าวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงระดับมหภาคในช่วง

เวลาประมาณ 20-30 ปีที่ผ่านมานี้ สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัด คือ 

ความหย่อนประสทิธภิาพของอ�านาจรฐัในการจัดการปัญหา

ส�าคญัๆ หลายประการ คงจะไม่ผดิถ้าจะกล่าวว่า ความหย่อน 

ประสทิธิภาพของอ�านาจรฐันีเ้องเป็นเช้ือมลูส�าคญัอย่างหนึง่ 

ทีท่�าให้พลเมืองท่ีรูห้นาวรูร้้อนในชุมชนท้องถิ่นหลายแห่งเริ่ม

ลุกขึ้นมาจัดการปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง แทนทีจ่ะรอคอย

ความช่วยเหลอืจากรฐั หรอืองค์กรอืน่จากภายนอก ตัวอย่าง

ของความหย่อนประสิทธิภาพของรัฐดังกล่าวนั้นจะเห็นได้ 

ในเรื่องที่ส�าคัญ 3 เรื่องต่อไปนี้

1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  

แทบไม่มข้ีอสงสยัเลยว่า นโยบายเศรษฐกจิท่ีเน้นการเติบโต

ของภาคอตุสาหกรรมเพือ่ส่งออกเป็นหลกั ได้ท�าให้ทรพัยากร

ในภาคเกษตร ซึ่งรองรับวิถีชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่น 

ส่วนมาก ถูกน�าไปใช้เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม และ 

ในบางกรณถูีกแย่งชิงไปโดยมีอ�านาจรฐัอยูเ่บือ้งหลงั หรอืไม่

ก็มีโครงสร้างทางสังคมที่ไม่เป็นธรรมค�้าจุนอยู่ ไม่ว่าจะเป็น
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98 สุขภาพคนไทย 2557

ปัญหาเรื ่องป่าไม้ แหล่งน� ้า แร่ธาตุ ทีด่ิน หรือมลพิษ

อุตสาหกรรม ชุมชนท้องถิน่คอืฝ่ายทีส่ญูเสยี โดยทีอ่�านาจรฐั  

ซึ่งแม้จะมีประสิทธิภาพอยู่บ้างในบางครั้ง แต่ก็ยังไม่เพียง

พอทีจ่ะจัดการปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระดบั

ชุมชนท้องถิ่นได้ เพราะความหย่อนประสิทธิภาพของกลไก

อ�านาจรัฐ รากเหง้าของปัญหาจึงยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่าง

จริงจัง

2. การกระจายอ�านาจ แม้ว่าการกระจายอ�านาจ

ไปสู ่ท้องถิ่นจะเป็นข้อก�าหนดทีม่ีอยู ่ในรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย (ตั้งแต่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ต่อเนื่อง

มาถงึรฐัธรรมนญู พ.ศ. 2550) และในกฎหมายลกู (organic  

laws) ตามรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะ พระราชบัญญัติก�าหนด

แผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รวมทัง้กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องอีก 

หลายฉบับ แต่รูปธรรมของการกระจายอ�านาจก็ยังติดขัด 

อยู่มาก ท�าให้อ�านาจในการจัดการตนเองจริงๆ ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนมีข้อจ�ากัด เช่น ในด้าน

งบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังต้องพึ่งรัฐเป็น

ส่วนมาก ข้อก�าหนดใน พ.ร.บ.ก�าหนดแผนและขั้นตอน 

การกระจายอ�านาจฯ ทีเ่คยก�าหนดให้รฐัส่วนกลางต้องจดัสรร 

งบประมาณให้ท้องถิ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ใน พ.ศ. 2549 

ก็ไม่ด�าเนินการให้บรรลุ และยังได้มีการแก้ไขกฎหมายนี้ 

ใน พ.ศ. 2550 โดยยกเลิกก�าหนดเวลาดังกล่าวด้วย จนถึง 

พ.ศ. 2556 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทัง้หมดได้รบังบประมาณ 

เพียงร้อยละ 27 ของรายได้ทั้งประเทศเท่านั้น ยังห่างไกล

จากตัวเลขร้อยละ 35 มาก ที่ส�าคัญงบประมาณที่รัฐส่วน

}ในโลกปัจจุบัน อ�านาจรัฐ โดยเฉพาะอ�านาจรัฐที่รวมศูนย์ 
เป็นจักรกลที่เล็กเกินไปส�าหรับปัญหาใหญ่ๆ ในชีวิตของผู้คน  

แต่ขณะเดียวกันมันก็ใหญ่เทอะทะเกินไป 
ส�าหรับปัญหาเล็กๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้คน

~
กลางจัดสรรมาให้นั้น ส่วนหนึ่งยังเป็นงบประมาณทีร่ะบุ

รายการใช้จ่ายเฉพาะ (earmarked budget) เช่น ค่าอาหาร

กลางวันเด็กนักเรียน เงินอุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข 

เป็นต้น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไม่สามารถ

น�าไปใช้ท�าอย่างอืน่ได้เลย นอกจากนี้ในการใช้จ่ายงบประมาณ 

ยังมี “ล็อค” ทางระเบียบและกฎหมายที่ไม่ส่งเสริมการกระ

จายอ�านาจเท่าทีค่วร รัฐส่วนกลางยังมีการควบคุมอยู่ค่อน

ข้างมาก ในด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนแม้จะมีโอกาส

อยู่บ้าง แต่ความเคยชินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กย็งัไม่ได้ตอบสนองเจตนารมณ์การมส่ีวนร่วมของประชาชน

อย่างจรงิจงั ดงันั้น ถ้าถอืตามกติกาของรฐัท่ีมอียู ่ การกระจาย 

อ�านาจให้ประชาชนก�าหนดการพัฒนาได้ด้วยตนเองก็ยัง 

ไม่ได้เกิดขึ้นจริงๆ 

3. การกระจายรายได้ นับตั้งแต่เริ่มยุคพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมเมื่อ 50 ปีที่แล้ว รายได้ของชาติกระจุก

ตัวอยู่ในมือของคนส่วนน้อยตลอดมา คนที่รวยที่สุดร้อยละ 

20 ของประเทศ (กลุ่มบนสุด) มีส่วนแบ่งรายได้มากกว่า 

ร้อยละ 54 ของทัง้ประเทศ (ตัวเลขปี 2554) ชนบทซึ่ง 

เป็นทีอ่ยู่ของคนส่วนใหญ่ มีส่วนแบ่งรายได้น้อยกว่าเมือง 

ภาคการเกษตรซ่ึงรองรับแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศมี

ส่วนแบ่งความม่ังคัง่ของชาติเพยีงแค่ร้อยละ 10 ของท้ังหมด 

ครัวเรือนเกษตรกรส่วนใหญ่มีหนี้สิน คนจนในสลัมเมือง 

มชีีวติอยูอ่ย่างไร้ความหวงั ฯลฯ สถานการณ์ท่ีแย่เช่นนี้ด�ารง

อยู่ทั้งๆ ที่รัฐมีนโยบายลดช่องว่างทางรายได้มาตลอด ผลที่

ปรากฏจึงฟ้องว่ารัฐยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในด้านนี้ 

ทั้งนี้มไิยต้องกล่าวถึงความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงบริการ
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99ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง...สู่การปฏิรูปประเทศจากฐานราก

ด้านต่างๆ เช่น การศึกษาและสุขภาพ อันเนื่องมาจาก 

ความหย่อนประสิทธิภาพของนโยบายกระจายรายได้ 

เป็นส�าคัญ

ความหย่อนประสิทธิภาพของรัฐนั้น ความจริงก็เป็น

เรื่องที่เข้าใจได้ เพราะในโลกปัจจุบันอ�านาจรัฐ เฉพาะอย่าง

ยิ่งอ�านาจรัฐที่รวมศูนย์อย่างทีเ่ป็นอยู่ของไทยในปัจจุบันนี้ 

เป็น “จักรกลที่เล็กเกินไปส�าหรับปัญหาใหญ่ๆ ในชีวิตของ

ผู้คน แต่ขณะเดยีวกนัมนักใ็หญ่เทอะทะเกนิไปส�าหรบัปัญหา

เล็กๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้คน” ดังที่ศาสตราจารย์แดเนียล เบลล์ 

(Daniel Bell, 1919-2011) ปัญญาชนอเมริกันยุคหลัง

สงคราม ตั้งข้อสังเกตเอาไว้เมื่อกว่า 20 ปีมาแล้ว ดังนั้น 

จึงไม่แปลกที่ผู้คนในชุมชนซึ่งตระหนักในปัญหาของตนและ

เห็นความหย่อนประสิทธิภาพของอ�านาจรัฐจะลุกขึ้นมา

จัดการปัญหาต่างๆ ด้วยมือของพวกเขาเอง

ต้องยอมรับว่าในชุมชนท้องถิ่นส่วนมากมีพลเมือง 

ที่มีจิตสาธารณะอยู่แทบทั้งนั้น พลเมืองเหล่านี้อาจเป็น

ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มคน ทั้งที่เป็นผู้น�าหรือไม่ใช่ผู้น�า รวม

ทั้งชนชั้นกลางที่มีการศึกษา เช่น กลุ่มข้าราชการที่เกษียณ

อายุในชนบท ซึง่มีความตระหนักในปัญหาทีชุ่มชนท้องถิน่

ของเขาประสบอยู่ คนเหล่านี้คือพลังเบื้องต้นที่ปลุกให้พลัง

เงียบอื่นๆ ตระหนกัว่าพวกเขามคีวามสามารถท่ีจะจดัการกับ

ปัญหาต่างๆ ที่ชุมชนเผชิญอยู่ด้วยตนเอง แล้วยื่นมือเข้ามา

ประสานกัน จนเกิดพลังมากพอทีจ่ะขับเคลื่อนการจัดการ

ตนเองได้ 

กระแสชุมชนท้องถิ่น 
จัดการตนเอง

หลายคนทีส่นใจความเคลือ่นไหว

ของสงัคมในช่วงเวลา 20-30 ปีทีผ่่านมา  

คงจะสังเกตว่า มีความริเริ ่มท�าการ 

บางอย่างร่วมกันในชุมชน ทีมุ่่งให้เกิด 

ผลด้านสวัสดิการส�าหรับผู้คนในชุมชน

ชนบท ในช่วงแรกๆ ความรเิริม่นีม้าจาก

ปัจเจกบุคคลที่เข ้าใจปัญหาของคน 

ในชุมชน ปัญหาส�าคัญคือการที่คนใน

ชนบทส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงสวัสดิการท่ีรัฐจัด ตัวอย่างที่ควร

กล่าวถึงในที่นี้คือ กลุ่มสัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท โดย

การรเิริ่มของ ครชูบ ยอดแก้ว แห่งจงัหวดัสงขลาในปี 2523 

และ กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ซึ่งริเริ่มโดยพระสุบิน ปณีโต 

แห่งจังหวัดตราดในปี 2533 กลุ่มออมทรัพย์ทั้งสองนี้จัดว่า

เป็นนวัตกรรมทางสังคมทีโ่ดดเด่น และเป็นตัวอย่างแสดง 

ให้เห็นการจัดการตนเองเฉพาะประเด็น ของคนในชุมชน 

ท้องถิ่น นอกจากนี้ยังชีใ้ห้เห็นว่าปัญหาของคนในชุมชน 

ท้องถ่ินสามารถแก้ได้ด้วยพลังของคนในชุมชนท้องถิ่นเอง 

อนึ่ง ควรจะกล่าวด้วยว่าการริเริ่มของทั้งสองท่านนี้เกิดขึ้น

ก่อนท่ีองค์กรภาครฐัและภาคเอกชนจะให้ความสนใจประเด็น 

การจัดการตนเองของชุมชนอย่างจริงจังเสียอีก

ปัจจบุนักลุม่ออมทรพัย์ในแนวท่ีครชูบ ยอดแก้ว และ

พระสุบิน ปณีโต ริเริ่ม หรือในแนวอื่น ได้แพร่กระจายไป 

ทั่วประเทศ ประมาณว่ามีจ�านวนกว่า 40,000 กลุ่ม และมี

เงนิออมรวมกนันบัหมื่นล้านบาท กลุม่ออมทรพัย์เหล่านี้เป็น

เครือ่งมอืตอบสนองโดยตรงต่อการท่ีผูค้นในชุมชนส่วนใหญ่

เข้าไม่ถงึสวสัดิการท่ีรฐัจดั และการขาดโอกาสในการเข้าถงึ

แหล่งทุนในระบบ จุดประสงค์ก็เพื่อช่วยเหลือกันเองของ

คนในชุมชน เพื่อให้สามารถลดปัญหาด้านการเงินได้บ้าง 

เช่น ให้ยืมเงนิในอัตราดอกเบีย้ต�า่ หรือบางรายอาจไม่คิด

ดอกเบี้ยเลย เพื่อน�าไปใช้หนี้ หรือเพื่อใช้จ่ายเมื่อจ�าเป็น 

เกี่ยวกับเรื่องการเกิด แก่ เจ็บ ตาย หรือการศึกษาของ 

ลูกหลาน ขณะเดียวกันก็ใช้กลุ ่มออมทรัพย์เป็นกลไก 

อย่างหนึ่งในการพัฒนาคนด้านคุณธรรมจริยธรรมด้วย

ที่มา: http://thaipublica.org/2013/05/chob-yodkaew/ ที่มา: http://v-reform.org/wp-content/uploads/ 

2012/07/พระอาจารย์.jpg
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100 สุขภาพคนไทย 2557

ในระยะหลงัๆ นี ้องค์กรด้านการพฒันาหลายองค์กร 

เช่น ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) ส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  

และ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) มีบทบาทส�าคัญ 

ในการกระตุ้นและหนุนเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง 

มากขึ้น ตัวอย่างเช่น สสส. มีโครงการ/แผนงานจ�านวนมาก 

ซึ่งด�าเนินการโดยส�านัก 3 และส�านักอื่นๆ ทีมุ่่งสนับสนุน 

สุขภาวะของชุมชนด้วยพลังของคนในชุมชนเอง สช.  

มีกิจกรรมการจัดสมัชชา (สมัชชาเฉพาะพื้นท่ี) ส่งเสริมให้

ชุมชนท้องถิ่นก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อบรรลุ

ถึงการมีสุขภาวะทีด่ีทัง้ 4 ด้าน พอช. มีพันธกิจในการ

สนับสนุนการพัฒนาองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง เพื ่อเป็น

รากฐานส�าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

ผลทีต่ามมาท�าให้ชุมชนทีร่ับเอาแนวทางการจัดการ

ตนเองไปใช้ในการพัฒนามีจ�านวนมากขึน้ หลายชุมชน 

มุ่งจัดการตนเองแบบเบด็เสรจ็ บางชุมชนมีการก�าหนดกตกิา

ร่วมกันในรูปของธรรมนูญชุมชน เพื่อเป็นแผนท่ีทางเดิน 

(road map) สู่เป้าหมาย คือการมีสุขภาวะของคนในชุมชน 

และมีกลุ่มกิจกรรมหลากหลาย เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่ม

อาชีพ กลุม่สวสัดกิาร กลุม่เยาวชน กลุม่แม่บ้าน กลุม่ปุย๋หมัก  

กลุ ่มเกษตรอินทรีย ์ ฯลฯ ตัวอย่างเช่น ชุมชนต�าบล 

หนองสาหร่าย อ�าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี (ดู กรณี

ตัวอย่างท่ี 1 หน้า 103) ชุมชนต�าบลเปือย อ�าเภอลอือ�านาจ 

จังหวัดอ�านาจเจริญ ช ุมชนต �าบลบ้านซ ่อง อ�าเภอ

พนมสารคาม จงัหวดัฉะเชิงเทรา ชุมชนสร้างสรรค์นครรงัสติ  

(ดู กรณีตัวอย่างที่ 2 หน้า 108) แต่บางชุมชนก็มุ่งจัดการ 

ปัญหาส�าคัญเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น เรื่องภัยพิบัติ 

เรื่องความปลอดภัยทางถนน ทัง้หมดนี้ใช้แนวทางชุมชน

จัดการปัญหาด้วยตนเองเป็นหลักในการขับเคลื่อนงาน

ความส�าคัญของกระแสชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง 

จะเหน็ได้จากการน�าเอาหวัข้อเรื่อง “ธรรมนญูเพื่อการจดัการ 

ตนเอง” เข้าเป็นประเด็นส�าคัญเรื ่องหนึ่งในการประชุม 

สมัชชาปฏิรปูระดบัชาตคิรัง้ที ่3 ระหว่างวนัที ่31 พฤษภาคม- 

2 มิถุนายน 2556 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติรับรองแล้ว ประเด็น

ดังกล่าวมีเจตจ�านงที ่จะส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นจัดท�า 

ธรรมนูญ หรือข้อตกลงทีอ่าจจะเรียกชือ่อย่างอื่น (เช่น  

แผนแม่บทชุมชน) เพื่อเป็นแผนท่ีทางเดินส�าหรบัการจดัการ

ตนเอง อันจะหนุนเสริมขบวนการชุมชนท้องถิ่นจัดการ

ตนเองให้มีความเข้มแข็งยิ่งข้ึน ท้ังน้ีโดยท่ีตระหนกัว่า ชมุชน

ท้องถิ่นเป็นพื้นท่ีฐานรากท่ีส�าคญัของประเทศ และในปัจจุบัน

ชุมชนท้องถิ่นในหลายพื้นทีก่็ได้แสดงให้เห็นว่ามีศักยภาพ 

ที่จะจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี มติที่ประชุมสมัชชาปฏิรูป

ระดับชาติครั้งที ่ 3 จึงไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นความส�าคัญ

ของการปฏิรูปประเทศด้วยแนวทางให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการ

ตนเองเท่านั้น แต่ยังเพิ่มความชอบธรรมให้แก่การปฏิรูป

ประเทศโดยใช้แนวทางนี้ด้วย 
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ธรรมนูญสุขภาพต�าบลเปือย

จากตัวจังหวัดอ�านาจเจริญไปทางใต้บนถนนหมายเลข 212 ขับรถราว 20 นาที เลีย้วซ้ายที่แยกอ�าเภอลืออ�านาจ 

ไปอีก 3 กม. คือที่ตั้งต�าบลเปือย ต�าบลที่ได้นามตามชื่อไม้ยืนต้นที่มีอยู่มากในพื้นที่นี ้ ที่นีค่ือต�าบลแรกในภาคอีสานที่มี  

ธรรมนูญสุขภาพ ระดับต�าบล คนที่นี่ท�าสิ่งนี้ได้อย่างไร พวกเขาคาดหวังอะไรจากกติกาที่พวกเขาร่วมกันสร้างขึ้น?

เบื้องหลังกระบวนการจัดท�าธรรมนูญ คือความใฝ่ฝันที่อยากเห็นคนกว่า 7,200 ชีวิตในต�าบลนี้มีความสุขทั้งทางกาย 

จติใจ สงัคม และปัญญา หรือถ้าจะกล่าวตามวสิยัทัศน์ในภาษาของคนถ่ินน้ีก็คอื อยากให้คนท้ังต�าบล อยู่ดมีแีฮง ฮกัแพงแบ่งปัน  

สร้างสรรค์เฮียนฮู้ อยู่เย็นเป็นสุขทั่วหน้า ภายในปี 2559 

กระบวนการทัง้หมดเร่ิมด้วย “ขาข้ึน” ซึ่งเป็นการแสวงหาความรู ้ทั้งจากประสบการณ์ของที่อืน่ และจากการเรยีนรูปั้ญหา

ของตนเอง วิเคราะห์หาจดุแข็งจดุอ่อน ผ่านกระบวนการถกแถลงในเวทีประชาคม ท่ีพวกเขาเรยีกติดปากว่า “ลานคดิ ลานคยุ” 

เวลาผ่านไปนานจนคนเริ่มมีความคิดความเห็นไปในทางเดียวกันว่า ถ้าสุขภาวะคือสิ่งที่พวกเขาปรารถนา ทางเดียวที่จะได้มา

คือพวกเขาจะต้องร่วมกันสร้างมันขึ้นมาด้วยตนเอง เมือ่ชัดเจนและแน่วแน่เช่นนีก้็เริ่มเข้าสู่งานขั้นที่สองซึ่งเป็น “ขาเคลือ่น”  

โดยคนในทกุภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น บ้าน วดั โรงเรยีน ฝ่ายปกครอง และฝ่ายสาธารณสขุ รวมถงึผู้แทนจากกลุม่/องค์กรทัง้หมด

ในชุมชน (ผู้สูงอายุ ผู้หญิง เยาวชน เด็ก) เริ่มถกแถลงกันถึงเนือ้หาและแนวทางที่ควรก�าหนดไว้ในกติกาสังคมที่เรียกว่า 

“ธรรมนูญสุขภาพ” ของพวกเขา หลังจากขับเคล่ือนกันอย่างเข้มข้นอยู่ 6 เดือนก็ได้ร่างธรรมนูญท่ีทุกคนในต�าบลลงมติรับ 

ในปลายเดือนมีนาคม 2554

ธรรมนูญสขุภาพฉบบันีป้ระกอบด้วย 10 หมวด มทีัง้หมด 41 ข้อ เน้ือหาส�าคญัอยู่ที ่หมวดที ่3--การจัดให้มหีลกัประกัน

และคุ้มครองผู้บริโภค การควบคุมโรคและปัจจัยคุกคามสุขภาพ หมวดที่ 4--การสร้างเสริมสุขภาพ หมวดที่ 5--การอนุรักษ์ 

และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ หมวดที่ 6--การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ และหมวดที่ 7--การสร้าง

และพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข แม้ว่าเนื้อหาของธรรมนูญจะเน้นสุขภาพเป็นประเด็นหลัก แต่ก็มีข้อก�าหนดที่เช่ือมโยงไปถึง

ประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการเรียนรู้ ของคนในชุมชนมากพอสมควร

มคีวามพยายามท�าให้ธรรมนญูบังเกิดผลทีเ่ป็นรูปธรรมแล้วในหลายเรือ่ง เช่น ในหมวดที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ  

ต�าบลเปือยสามารถชักชวนให้คนส่วนมากงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาได้ ร้านค้าในชุมชนบางร้านให้ความร่วมมือโดยงดจ�าหน่าย 

เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา งานศพ งานบวช และงานบุญต่างๆ ปลอดเหล้าร้อยเปอร์เซ็นต์ ท�าให้เจ้าภาพ 

ลดรายจ่ายลงได้อย่างชัดเจน นอกจากนี ้ ในด้านสิง่แวดล้อม ก็มีการจัดการที่ดี โดยเฉพาะการคัดแยกขยะ และการรักษา 

ป่าชุมชน เยาวชนที่ทะเลาะวิวาทหรือก่อความรุนแรงลดลงเกือบหมด ปัญหายาเสพติดก็ลดลงแม้ว่าจะยังไม่หมดไปก็ตาม 

ความส�าเร็จ (เท่าที่เกดิข้ึนแล้ว) ในการสร้างธรรมนูญสุขภาพ

และในการขับเคลือ่นเพื่อให้เกิดผลตามธรรมนูญของต�าบลนี้ เป็น

ผลมาจากการมีแกนน�าที่เข้มแข็ง และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

บวกกับพื้นฐานที่ดีมาแต่เดิมของชุมชน แม้ว่าวันนี้อาจจะเร็วเกินไป

ท่ีจะประเมินความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดของธรรมนูญ 

สุขภาพต�าบลเปือย แต่ความส�าเร็จเบื้องต้นได้เกิดขึ้นแล้ว  

จากการเป็นชุมชนที่ผู้คนร่วมกันจัดการตนเอง นี่เป็นนิมิตหมาย 

ที่พอจะบอกได้ว่า ในอนาคตความส�าเร็จอื่นๆ จะตามมา

ที่มา: (1) ธรรมนูญสุขภาพต�าบลเปือย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554 

(2) สัมภาษณ์กลุ่มผู้น�าต�าบลเปือย 2 มกราคม 2557
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ธรรมนูญเพื่อการจัดการตนเอง

ในการประชุม สมัชชาปฏิรูประดับชาติครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ที่ประชุม

ได้รับรองมติว่าด้วย “ธรรมนูญเพื่อการจัดการตนเอง” ซึ่งนับว่าเป็นก้าวส�าคัญสู่การปฏิรูปประเทศจากฐานรากคือ

ชุมชนท้องถิ่น สาระส�าคัญของมตินี้สรุปได้ดังนี้

·	 สนับสนุนการด�าเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดการขยายผล
ของกระบวนการพัฒนา และการจัดท�าธรรมนูญเพื่อการ

จดัการตนเองให้เต็มพื้นที่ ทั้งในพื้นที่ที่เริ่มมีการท�าธรรมนญู

อยู่แล้ว และที่ยังไม่มีการริเริ่ม โดยให้หน่วยงานภาครัฐ 

ที่เกี่ยวข้องและองค์กรชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งสถาบันทาง

วิชาการและภาคประชาชนให้การสนับสนุนทุกวิถีทาง 

·	 ให้องค์กรชุมชนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมร่วมกันจัดท�า
ค�าประกาศเจตจ�านงร่วม โดยการสังเคราะห์เจตจ�านงร่วม 

ธรรมนูญจากพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็น ธรรมนูญภาคประชาชน

ในระดับชาติ

·	 ให้มีการจดัตัง้ เครอืข่ายธรรมนูญภาคประชาชนเพือ่การปฏิรปูสังคม เพือ่น�าเอาสาระส�าคญัตามค�าประกาศ

เจตจ�านงร่วมไปเสนอเรียกร้องหรือกดดันให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ด�าเนินการตามภารกิจ รวมถึง 

ด�าเนินการติดตามตรวจสอบให้การปฎิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปตามธรรมนูญ

·	 ขอให้หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพัฒนาการเมือง สถาบัน 

พระปกเกล้า สภาพัฒนาองค์กรชุมชน คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

และหน่วยงานที่เกีย่วข้องอืน่ๆ ให้การสนบัสนุนการด�าเนินการให้เป็นไปตามธรรมนูญเพือ่การจดัการตนเอง

มติที่ประชุมสมัชชาดังกล่าวข้างต้นเกิดจากความตระหนักในเรื่องส�าคัญต่อไปนี้

(1) ชุมชนท้องถิ่นเป็นพื้นที่ฐานรากของสังคม และเป็นหน่วยที่ส�าคัญในกระบวนการเปลีย่นแปลงเพื่อ 

ปฏิรปูสังคม แต่ปัจจบุนัชมุชนท้องถิ่นมีความอ่อนแอ เพราะถกูตดัโอกาส ขาดอ�านาจในการบรหิารจดัการ

ตนเอง ขณะที่ชุมชนท้องถิ่นในหลายพื้นที่ได้แสดงให้เห็นว่ามีพลังและศักยภาพที่จะบริหารจัดการตนเอง

ได้เป็นอย่างดี 

(2) การปฏิรูปและสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็ง มีความสมดุลและยั่งยืนอย่างแท้จริง จ�าเป็นต้องริเร่ิมที่ชุมชน 

ท้องถิ่น โดยการส่งเสริมสนับสนุนให้โอกาสแก่ชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนือ่ง เพื่อเป็นการวางโครงสร้าง 

พื้นฐานของประเทศ

(3) ธรรมนูญเพื่อการจดัการตนเองเป็นแนวทางในการใช้อ�านาจของภาคประชาชน ทีจ่ะแสดงออกถงึเจตจ�านง

ร่วมของชุมชนท้องถิ่นในระดบัต่างๆ เพื่อน�าไปสูก่ารปฏิรปูระบอบประชาธิปไตย และการปฏิรปูทางสังคม

อกีทั้งยงัเป็นแนวทางส�าคญัในการปรบัโครงสร้างทางสังคม จากระดบัล่างไปสู่ระดบับน และปรบัโครงสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคพลเมือง ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น

ทีม่า: สรปุจากเอกสารเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของ ส�านกังานปฏิรปู--http://www.reform.or.th/assembly-national-2556/สบืค้นเมือ่วนัที ่10 กมุภาพนัธ์ 2557 
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กรณีตัวอย่าง
เรื่องเล่าจาก 2 ชุมชนต่อไปนี้เป็นกรณีตัวอย่างของ

ชุมชนจัดการตนเอง ซึ่งมีอยู่จ�านวนมากในปัจจุบัน ชุมชนที่

หน่ึงเป็นชุมชนชนบทท่ีจดัการตนเองแบบเบด็เสรจ็ อกีชุมชน

หนึ่งเป็นชุมชนแถบชานเมืองใกล้กรุงเทพมหานคร ท้ังสอง

ชุมชนถูกเลือกมาเป็นตัวอย่าง เพราะเห็นว่าแต่ละชุมชน

ประสบความส�าเร็จในแบบของตัวเอง จนได้รับการยอมรับ

ในวงการทีเ่กี ่ยวข้องด้วยการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้ 

ในโอกาสต่างๆ ชุมชนทั้งสองนี้ แม้จะต่างกันโดยพื้นท่ีทาง

ภูมิศาสตร์ ผู้คน เงือ่นไขทางสังคมเศรษฐกิจ และมูลเหตุ

จูงใจในการเข้าสู่กระบวนการจัดการตนเอง แต่ก็มีสิ่งท่ี

เหมอืนกันบางประการ ทีอ่าจน�ามาเป็นบทเรยีนส�าหรบัทีอ่ืน่

ได้ ดังที่ได้ถอดบทเรียนไว้ในหัวข้อต่อไป

กรณีที่ 1

หนองสาหร่าย : 
จัดการตนเองโดยเอาความสุขเป็นตัวตั้ง

หนองสาหร่ายต�าบลขนาดกลางในอ�าเภอพนมทวน 

จังหวัดกาญจนบุรี เป็นตัวอย่างของชุมชนท้องถิ่นทีผู่ ้คน 

จัดการปัญหาของตนเองโดยยึดหลักการเอาความสุข 

ของคนในชุมชนน�าหน้าการพัฒนา

ปัจจุบันประชากรกว่า 3,000 คน ใน 900 กว่า 

ครัวเรือน จาก 9 หมู่บ้านของชุมชนต�าบลนี้มีอาชีพท�า 

การเกษตร ปลกูข้าว อ้อย ข้าวโพด และมบีางส่วนเลี้ยงสตัว์ 

เช่นเดียวกับชุมชนอื่นในละแวกเดียวกัน หลังจากผ่าน 

ช่วงเวลากว่า 20 ปี ที่ปัญหาต่างๆ เพิ่มขึ้นไม่หยุด อันเนื่อง

มาจากการถล�าเข้าไปในวงจรการเกษตรที่พึ่งปุ๋ย สารเคมี 

และเครื่องจักรเป็นหลัก จนท�าให้เกิดผลกระทบหลายด้าน 

และความสขุหายไป วนันี้หนองสาหร่ายได้เข้าสูช่่วงเวลาใหม่ 

ที่ผู้คนร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการตนเอง เพื่อน�าความสุข

กลับมาให้ได้

ย้อนไปก่อนปี 2522 ตอนทีค่ลองชลประทานยังมา 

ไม่ถึง การท�านาต้องอาศัยน�้าฝนอย่างเดียวและท�าได้เพียง 

ปีละครั้งเท่านั้น ผู้คนมีรายได้น้อย แต่รายจ่ายก็ไม่มาก 

เพราะแทบไม่ต้องซื้ออาหาร ข้าวในนาปลาในหนองมีอยู่

อย่างอุดมสมบูรณ์ และหามากินได้ง่าย ชนิดที่ว่า “ถ้าอยาก

กินปลาก็ก่อไฟต้ังหม้อไว้ได้เลย ถือแหไปทอดในหนองสกัครั้ง

สองครั้ง ก็ได้ปลามาพอกินทั้งครอบครัวสบายๆ โดยไม่ต้อง

กลวัพษิจากสารเคมเีหมอืนทกุวนันี้” การไถหว่านและเกบ็เกี่ยว 

ถ้าแรงงานของครัวเรือนไม่พอ ก็ลงแขกขอแรงเพื่อนบ้าน 

โดยไม่มค่ีาใช้จ่าย ชีวติไม่รบีร้อน เจบ็ไข้กม็หีมอยากลางบ้าน

ช่วยรกัษา ไม่ต้องเสยีเงิน การพึ่งหมอและพึ่งยาโรงพยาบาล

มีน้อย 

แต่หลังจากทีค่ลองชลประทานเข้ามาถึง ทุกอย่าง

เปลี่ยนไป เหมือนเป็นคนละชุมชน ชาวนาท�านาได้ปีละสอง

ครั้ง ปุ๋ย สารเคมี และเครื่องจักรเป็นปัจจัยการผลิตที่ขาด

ไม่ได้ ครวัเรอืนมรีายได้เพิ่มขึ้น แต่รายจ่ายกม็ากเป็นเงาตาม

ตวั ท้ังรายจ่ายเพือ่การผลติ และรายจ่ายเพือ่กนิเพือ่ใช้ตาม

แรงกระตุน้ของทนุนยิม-บรโิภคนยิม ถ้าปีไหนราคาผลผลติดี  

กพ็อมีก�าไร ได้ใช้หนีค่้าไถหว่าน ค่าปุย๋และยาฆ่าแมลง แต่ถ้า 

ปีไหนราคาไม่ดี ก็ขาดทุน หลายครัวเรือนต้องเป็นหนี้ ใน

ระยะยาวครัวเรือนส่วนมากมีหนี้สินเพิ่มขึ้น ความสุขลดลง 

เรียนรู้ ขบปัญหา และหาทางแก้ไข
สภาพเช่นนีไ้ม่ได้ด�ารงอยู่โดยไม่มีใครรู้หนาวรู้ร้อน  

นับแต่ปี 2535 เป็นต้นมามีการริเริ่มที่จะหาทางออกโดยคน

กลุ่มเล็กๆ แต่ก็ยังเป็นขั้นการเรียนรู้และการลองผิดลองถูก 

ทีย่งัไม่สมัฤทธิผ์ลเป็นชิน้เป็นอนัมากนกั สิง่ท่ีท�าได้ในช่วงนัน้

คือการพยายามหาความรู้จากการเข้ารับการอบรมหรือ 

การประชุมสัมมนาบ้าง จากประสบการณ์ของที่อื่นบ้าง  

โดยเฉพาะจากหลายชุมชนทางภาคใต้ ซ่ึงได้รเิริม่การพฒันา

57-03-022_090-114 New2-4_Y thai kim.indd   103 4/2/14   9:49 PM



104 สุขภาพคนไทย 2557

ตนเองมาก่อน และก่อนทีทุ่กอย่างจะสุกงอมก็เข้าสู่ช่วง 

การค้นหาปัญหาและความต้องการ ของคนในชุมชนอย่าง

จริงจัง ด้วยการ “ปิดชุมชน” คือไม่ท�าโครงการพัฒนาใหม่ๆ 

อะไรเลยเป็นเวลา 3-4 ปี (2545-2548) 

หนึ่งในงานส�าคญัทีท่�าในช่วงปิดตัวเองนี้ คอืการส�ารวจ 

ข้อมูลทุกครัวเรือนในต�าบล เพ่ือเรียนรู้ให้แน่ใจว่าปัญหา

จริงๆ คืออะไร เกิดมาจากอะไร จะแก้ได้อย่างไร และคนใน

ชุมชนต้องการอะไรกันจริงๆ การส�ารวจได้รับความร่วมมือ

จากอาสาสมัครสาธารณสุขหมู ่บ้าน (อสม.) และจาก 

หน่วยงานในท้องถิ่น เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 

ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และ

ส�านกังานสาธารณสขุจงัหวดั วตัถปุระสงค์กเ็พือ่จะรูค้วามจรงิ 

จากทุกครวัเรอืน เกี่ยวกบัเรื่องรายได้ รายจ่าย หนี้สนิ การออม  

อุปสรรค และความต้องการของชาวบ้าน ผลการส�ารวจ 

ครั้งนั้น ได้ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย การออม และ 

หนีส้ิน ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากครัวเรือนประมาณครึง่หนึง่ 

ไม่ตอบค�าถามส่วนนี้ และท่ีตอบมาส่วนหนึ่งก็ให้ข้อมูลไม่ครบ

ถ้วน แต่ถงึกระนั้นตัวเลขท่ีได้มากพ็อท�าให้เหน็ว่า ปัญหาใหญ่

ส�าหรบัชมุชนต�าบลนีค้อืหนีส้นิ หลายครวัเรอืนหนีส้นิมากกว่า

รายได้ และในแต่ละปีมเีงนิไหลออกนอกชมุชนนบัสบิๆ ล้าน 

เมื ่อข้อมูลชีใ้ห้เห็นว่าหนี ้สินคือต้นตอส�าคัญของ 

ปัญหาทีท่�าให้คนหนองสาหร่ายเป็นทุกข์ ดังนั้นถ้าจะลด 

ความทุกข์กต้็องหาทางลดหน้ีลงให้ได้ แล้วหลายอย่างจะดีขึน้  

และความสุขก็จะกลับมา การลดหน้ีน้ันไม่มีใครที่ไหนมาท�า 

ให้ได้ นอกจากชาวหนองสาหร่ายต้องท�าด้วยมือของตนเอง 

ตรรกะทีต่รงไปตรงมานี ้น�าไปสู ่การตัดสินใจร่วมกันว่า  

หนองสาหร่ายต้องเป็นชุมชนท้องถิ่นที่ปลอดหนี้ โดยเฉพาะ

หนี้นอกระบบท่ีต้องเสยีดอกเบีย้ในอตัราสงูๆ นั้นต้องจดัการ

ก่อนเรื่องอื่น และต้องจัดการโดยคนหนองสาหร่ายเอง  

ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากนี้

ก่อนจะเปิดชุมชนอีกครั้งในปี 2549 ได้มีการประชุม

เชิงปฏิบัติการครั้งใหญ่ โดยเชิญแกนน�าจากภาคส่วนต่างๆ 

ในชุมชนและนักวิชาการมาร่วมวิเคราะห์ปัญหาและกลั่น

ความคดิออกมาเป็นแนวทางพัฒนาต่อไป ข้อสรปุส�าคญัท่ีได้

คือ หนองสาหร่ายต้องเป็นชุมชนจัดการตนเองในทุกเรื่อง 

ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ การศึกษา และคุณธรรม

จริยธรรม ผู้น�าคนหนึ่งบอกว่า “ตอนนั้นชาวหนองสาหร่าย

ประกาศตัวเองว่า ต้องท�าหนองสาหร่ายให้เป็นเหมือน

ประเทศหนองสาหร่าย คือต้องพัฒนาหนองสาหร่ายให้เป็น

ชุมชนเบ็ดเสร็จ”

ลดรายจ่าย เพิ่มเงินออม ปลดหนี้นอกระบบ
วิธีลดหนี ้ท�าหลายทาง ทางหนึ ่งคือกระตุ้นให้คน 

ออมเงิน ตอนแรกกค็ดิง่ายๆ ว่าถ้ามกีระปกุออมสนิแล้วทุกคน 

จะออมเงนิ จงึท�ากระปกุออมสนิแจกชาวบ้านไป 2,000 กว่า

กระปุก เพื่อให้ออมเงนิกันวันละ 3 บาท แต่ไม่ประสบ 

ความส�าเร็จ ชาวบ้านส่วนใหญ่อ้างว่าไม่มีเงินจะออม  

จึงหันมาชวนคนให้ “ออมจากรายจ่าย แทนทีจ่ะออมจาก 

รายได้” คอืถ้าตดัรายจ่ายทีไ่ม่จ�าเป็นลงบ้าง กจ็ะมเีงนิเหลอื

ไว้ออมได้ ปรากฏว่าเริ ่มได้ผล คนออมกันได้มากขึ ้น  

พร้อมกนันั้นกตั็ง้กลุม่/องค์กรเพื่อกจิกรรมต่างๆ จ�านวนมาก 

เพื่อท�างานประสานกันไป หนึ่งในนั้นคือ สถาบันการเงิน

ชุมชน ซึ่งท�าหน้าที่คล้ายสหกรณ์ออมทรัพย์ของชุมชน  

ให้สมาชิกทุกครัวเรือนในชุมชนส่งค่าสมาชิกปีละ 400 บาท 

โดยได้รบัเงินปันผล และได้รบัสวสัดกิารเกี่ยวกบัการเกดิ แก่ 

เจบ็ ตาย นอกจากนี้สถาบนัการเงินชุมชนยงัรบัฝากเงินออม

ของสมาชิกด้วย โดยให้ดอกเบ้ียสงูกว่าธนาคาร แต่ทีส่�าคญั

คอืให้สมาชิกกูเ้งินไปใช้หนี้นอกระบบท่ีคดิดอกเบี้ยแพง แล้ว

มาผ่อนช�าระกบัสถาบนัฯ วธีินีท้�าให้สมาชกิท่ีมีหนีน้อกระบบ

จ�านวนมากปลดหนี้ได้ และสมาชกิยงัสามารถกูเ้งินไปลงทุน

หรือท�าสิ่งที่จ�าเป็น เช่น สร้างหรือซ่อมแซมบ้านได้ด้วย  

วันนี้สถาบันการเงินชุมชนหนองสาหร่ายเข้มแข็งขึ้น มเีงิน 

ในสถาบันฯ เกือบ 50 ล้านบาท 

เนื่องจากผลการส�ารวจชมุชนบอกว่า คนหนองสาหร่าย 

มีรายจ่ายค่าปุ๋ยและค่าน�า้ดืม่ปีละหลายล้านบาท เพือ่ตัด 

รายจ่ายส่วนนี้ลงจึงตั้งโรงงานท�าปุ๋ยอินทรีย์ และโรงงาน 

ท�าน�้าดืม่ขึ ้น ขายให้สมาชิกในราคาทีช่าวบ้านเข้าถึงได้ 

โรงงานปุ๋ยนั ้นช่วยลดค่าใช้จ่ายในการท�าเกษตรและลด 

การใช้ปุ๋ยเคมีลงโดยตรง วนัน้ีเกษตรกรต�าบลหนองสาหร่าย

ใช้ปุ๋ยเคมีน้อยลงกว่าเดิมราว 40-50% นโยบายของต�าบล

ตั้งเป้าจะลดปุ๋ยเคมีลงให้ได้ร้อยละ 10 ต่อปี นอกจากนี ้
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ยงัได้จดัต้ังตลาดกลางข้าวขึ้นมารบัซื้อข้าวจากสมาชิก ท�าให้

สมาชิกไม่ถูกโรงสีกดราคารับซื้อข้าวอีกต่อไป

ยุทธศาสตร์สร้างคน สร้างความดี 
การลดรายจ่าย การออม และการหลดุพ้นจากหนีส้นิ

ช่วยลดความทกุข์ของครวัเรอืนลงได้บ้างกจ็รงิ แต่กใ็ช่ว่าจะ

ส่งผลให้ความสุขเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ การที่ความสุขจะเกิด

ได้น้ันต้องสร้าง วธีิสร้างสขุต้องพฒันาคน และกระบวนการ

พัฒนาคนจะต้องท�าผ่านกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ด้วยความเชือ่

เช่นนีจ้งึเกดิกลุม่กจิกรรมข้ึนจ�านวนมาก ปัจจบัุนมถีงึ 93 กลุม่  

ซึ่งสามารถจดัแบ่งได้เป็น 5 ประเภท ได้แก่ กลุม่ทางการเงิน 

กลุ่มกิจกรรมด้านสวัสดิการ กลุ่มกิจกรรมด้านสุขภาพ กลุ่ม

อาชีพ และกลุม่กจิกรรมพฒันาคนและสิง่แวดล้อม ทัง้หมดนี้ 

ท�างานประสานกัน โดยทกุกลุม่ (ไม่ว่าจะท�ากจิกรรมเกีย่วกบั 

การเงินหรอืไม่กต็าม) มีวตัถปุระสงค์ส�าคัญเหมอืนกนัข้อหนึ่ง 

คอืให้สมาชิกออมเงินและท�าบญัชีรายรบัรายจ่ายของครวัเรอืน

สิง่ทีชุ่มชนให้ความส�าคัญมากอย่างหนึง่คือกิจกรรม

สร้างความเข้มแข็งเดก็และเยาวชน (ภายใต้กลุม่งานพฒันา

คนและสิ่งแวดล้อม) โดยเฉพาะด้านการศกึษา ชุมชนท�างาน

เชื่อมประสานกันระหว่างบ้าน วัด และโรงเรียน ท�าการ

พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น โดยการสนับสนุนด้านงบประมาณ

จาก อบต. จึงเกิดหลักสูตรวัฒนธรรมท้องถ่ินขึ้นใน 

ทุกโรงเรียนในต�าบล 

เพื่อจะพัฒนาคนในด้านคุณธรรมจริยธรรม ชุมชน

หนองสาหร่ายได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ชุมชนอยู่ดีมีสุข หรือ 

“ธรรมนูญชุมชน” ซึ่งได้ก�าหนดความดีด้านต่างๆ ไว้ พร้อม

ด้วยตวัชีว้ดัทีผู่ป้ระเมนิสามารถจะบอกได้ว่า ความดท่ีีแต่ละ

คนท�านั้นเป็นความดีจริงหรือไม่ ตอนแรกชุมชนได้ก�าหนด

ความดท่ีีพงึประสงค์ไว้ 9 ด้าน แต่ปัจจบุนัขยายเป็น 23 ด้าน 

มีตัวชี้วัดรวม 64 ตัวชี้วัด (ดู ตารางที่ 1) และเพื่อจูงใจให้

คนต้ังใจท�าความด ีชุมชนได้ก�าหนดให้มีการ “สะสมความด”ี 

ที่แต่ละคนท�าไว้ใน “ธนาคารความดี” และเมื่อสะสมได้ครบ

ตามเกณฑ์ก�าหนดแล้ว ความดีเหล่านั้นสามารถเอาไปใช้

ประโยชน์ในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินชุมชนได้ (ถ้า

ต้องการ) เช่น ถ้าสะสมความดีได้ครบ 15 ด้าน สามารถ 

กู้เงินได้ 10,000 บาท ความดี 18 ด้าน กู้ได้ 15,000 บาท 

และความด ี23 ด้าน กู้ได้ 20,000 บาท การกูเ้งนิในทกุกรณี

ทีก่ล่าวนีไ้ม่ต้องมีการค�า้ประกันและไม่ต้องเสยีดอกเบีย้ (ถ้า

ช�าระคืนได้ภายในเวลา 1 ปี) จนถึงวันนี้มีครัวเรือนใช้สิทธิ์

เอาความดีทีส่ะสมไว้มาขอกู้เงินแบบนี้แล้วประมาณ 300 

ราย และไม่ปรากฏว่ามีรายไหนผิดนัดการช�าระหนี้เลย  

นี่ถือว่าเป็น “ความดีที่กินได้” 

อย่างไรก็ตาม เป้าหมายหลักของโครงการธนาคาร

ความดีไม่ได้อยู่ที่การให้กู ้เงินโดยไม่มีการค�้าประกันหรือ 

ไม่เสยีดอกเบ้ีย แต่คอืการส่งเสรมิให้คนท�าด ีเพือ่เป็นความสขุ 

ส�าหรับตัวเขา ครอบครัว และชุมชน เป็นส�าคัญ นี่คืออุบาย

การจดัการชุมชนเพื่อสร้างคนและสร้างสขุท่ีแยบยล ท่ีส�าคญั
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คือโครงการนี้ท�าให้คนในชุมชนรู้จักกันดี ไม่เฉพาะในทางรูปร่าง

หน้าตาเท่านั้น แต่รวมถึงการกระท�าอันเป็นตัวตนจริงๆ ของ

แต่ละคนด้วย เป็นการสร้างกลไกการก�ากบัดแูลพฤติกรรมกนัเอง

ในชุมชน โดยใช้ “อ�านาจทางสังคม” เป็นตัวตั้ง ผู้น�าท่านหนึ่ง

อุปมาให้เห็นภาพการรู้จักกันดีของคนในชุมชนนี้ว่า “ถ้ามีใคร 

สักคนผายลมออกมา คนที่นี่ก็แทบจะบอกได้ว่ากลิ่นผายลมนั้น

เป็นของใคร” 

สิ่งที่ส�าเร็จและยังไม่ส�าเร็จ
ตัง้แต่เริ ่มจัดการตนเองอย่างเข้มข้นมาเกือบ 10 ปี  

หนองสาหร่ายเริม่เหน็ความส�าเรจ็แล้วในหลายด้าน แต่ในบางด้าน 

ดูเหมือนจะต้องการเวลา ผู้น�าหนองสาหร่ายมีความเห็นตรงกัน

ว่า วันนี้ชาวหนองสาหร่ายอยู่ดีกินดีขึ้น เนื่องจากหนี้สินของ 

ครัวเรือนลดลง โดยเฉพาะหนี้นอกระบบนั้นไม่มีอีกแล้ว ทัง้นี้ 

โดยอาศัยสถาบันการเงินชุมชนเข้ามาช่วยจัดการ (เมื่อตอนเริ่ม

การพัฒนาอย่างเข้มข้นใหม่ๆ หนี้นอกระบบมีจ�านวนประมาณ 

20 ล้านบาท ตามตวัเลขการส�ารวจในตอนนัน้ ซึง่ไม่ค่อยสมบรูณ์)  

หนี้สินที่มีอยู่ในวันนี้เป็นหนี้สินที่กู้จากสถาบันการเงิน เช่น ธกส. 

(เมื่อปี 2555 มีประมาณ 100 ล้านบาท) รายได้ของครัวเรือน

เพ่ิมขึ้น เมื่อ 2 ปีท่ีแล้ว ทัง้ชมุชนมีรายได้มากกว่า 200 ล้านบาท 

(ตัวเลขการส�ารวจ ซึง่ไม่ค่อยสมบรูณ์) ปัจจุบนัคนหนองสาหร่าย

ทีย่ากจนทีส่ดุมีรายได้โดยเฉลีย่ปีละประมาณ 48,000 บาท สงูกว่า 

เส้นความยากจนส�าหรับปี 2554 ซึ่งเท่ากับ 29,784 บาท/คน/ปี 

ส�าหรบัประชากรนอกเขตเทศบาล ในภาคกลาง) ครวัเรอืนยากจน 

กม็สีทิธ์ิเข้าถงึแหล่งทุนจากสถาบนัการเงินชมุชนได้ ถ้าเป็นคนดี 

คือท�าความดีตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 

สังคมหนองสาหร่ายมีความสงบมากขึ้น คนใน

ชุมชนไม่มกีารลกัขโมยของกนั (มแีต่คนท่ีอ่ืนมาลกัขโมย) 

ทุกวนันี้ท่ีหนองสาหร่ายไม่มปัีญหาความรนุแรงและการ

แข่งรถมอเตอร์ไซค์ของกลุ่มวัยรุ่น ปัญหาเยาวชนตัง้

ครรภ์ไม่พึงประสงค์เคยเกิดขึ้นรายหนึ่งเมื่อ 2 ปีก่อนนี้ 

แต่ได้พยายามหาทางออกที่เกิดผลกระทบน้อยท่ีสุด  

ผู้เสพยาเสพติดมีจ�านวนลดลง ปี 2549 มีคนในชุมชน 

ทีเ่สพยาเสพตดิประมาณ 60 ราย ปัจจุบนัมีไม่ถงึ 20 ราย  

ปัญหาการพนัน (เล่นหวย) และการดื่มสุรายังมีอยู่ แต่

ไม่รนุแรง มคีนสมาทานงดเหล้าในช่วงเข้าพรรษามากขึ้น 

สขุภาพของคนโดยรวมดีขึ้น เช่น ด้านสขุภาพจติ 

เมื่อหลายปีก่อนเคยมีคนเครียดมากถึงขนาดพยายาม 

ฆ่าตวัตาย แต่ทุกวันนี้ไม่มี เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว 

ร้อยละ 80 ของเกษตรกรท่ีมาตรวจเลอืดพบว่ามสีารพษิ

จากเคมีการเกษตรทีเ่สีย่งต่อสขุภาพระดบัใดระดบัหนึง่ 

ปัจจบัุนพบประมาณร้อยละ 20 และในจ�านวนนีไ้ม่มใีคร

มีสารพษิในเลอืดถึงระดับท่ีเสี่ยงต่อสขุภาพ แต่พฤติกรรม 

การบริโภคอาหารและการออกก�าลังกายยังไม่ดีขึ้น 

เท่าท่ีควร จ�านวนผูท่ี้มีภาวะความดันโลหติสงูมปีระมาณ 

300 คน เบาหวานมีประมาณ 100 คน และทีม่ีทั้ง 

ความดันและเบาหวานมปีระมาณ 40 คน จากประชากร

ประมาณ 3,200 คน ผูส้งูอายแุละเด็กเลก็ได้รบัการดูแล

ค่อนข้างดี ทั้งจากครอบครัวและจากชุมชน ผู้น�าชุมชน

ท่านหนึง่กล่าวว่า “ผูส้งูอายนุัน้ที่อืน่อาจดูแลไม่เท่าเรา...

เรามีกองทุนต่างๆ ที่ดูแลผู้สูงอายุ เราพยายามดูแล

อย่างมากเลย” 

ตารางที่ 1: ความดีและตัวชี้วัด ภายใต้ยุทธศาสตร์ชุมชนอยู่ดีมีสุข (ธรรมนูญชุมชน) ต�าบลหนองสาหร่าย อ�าเภอพนมทวน  

 จังหวัดกาญจนบุรี

ความดีในชุมชน เกณฑ์/ตัวชี้วัด
1. ผู้น�าดี/ผู้ตามดี

- ผู้น�าโดยต�าแหน่ง
- ผู้น�าตามธรรมชาติ

1. คิดดีพูดดีท�าดีเป็นประโยชน์โดยรวมต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติ (ได้รับการรับรองหรือ
เกยีรตบิตัร)  2. ซื่อสัตย์ มุ่งม่ันตั้งใจจรงิ ท�างานโปร่งใส  3. เสียสละกล้าคดิกล้าท�า กล้าตดัสนิใจ รบัผดิชอบ

2. สุขภาพดี 1. ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง (มีการป้องกันควบคุมโรค/เจ็บป่วยดูแลอย่างดี)  2. จิตใจผ่องใส ไม่เป็นโรคเครียด 
โรคซึมเศร้า (มีการดูแลสุขภาพร่างกายตามช่วงวัย)  3. ร่างกายไม่มีกลิ่นตัว  4. เครื่องแต่งกายสะอาด  5. บ้าน
เรอืนสะอาดเรยีบร้อยทั้งภายในและภายนอกบรเิวณบ้าน ตามเกณฑ์บ้านน่าอยู ่ 6. ร่วมท�าความสะอาดในหมูบ้่าน
อย่างน้อย 6 ครัง้ต่อปี  7. บรโิภคอาหารเหมาะสม น�้าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ/วยั  8. ออกก�าลงักายสม�า่เสมอ 
(ครั้งละ 30 นาทีหรือมากกว่า)
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ความดีในชุมชน เกณฑ์/ตัวชี้วัด
3. อาชีพดี 1. อาชีพสุจริต  2. มีรายได้พอเลี้ยงครอบครัว (ไม่ต�่ากว่าเกณฑ์ จปฐ.)  

3. ไม่มีคนว่างงาน (ประเมินโดยองค์กรการเงินชุมชนต�าบลหนองสาหร่าย)
4. กลุ่มองค์กรดี 1. มกีารรวมกลุม่กนัท�างาน และสามารถแก้ไขปัญหาได้  2. มีโครงสร้างการบรหิารและมีคณะกรรมการ  3. มีระเบยีบ 

ข้อบังคับท่ีชดัเจน (ประเมินโดยสภาผูน้�าองค์กรชมุชนต�าบล)  4. ผ่านการยอมรบัของชมุชน (ชมุชนรบัรองสถานภาพ)
5. สวัสดิการดี 1. มีกองทุนสวัสดิการของชุมชน  2. จัดสวัสดิการโดยชุมชนเป็นแกนหลัก  3. ครอบคลุมทุกคน ครบวงจรชีวิต

ตั้งแต่เกิดถึงตาย  4. เท่าเทียม/เสมอภาคกัน (ประเมินโดยกองทุนสวัสดิการ)
6. ครอบครัวดี 

(ครอบครัวอบอุ่น)
1. ไม่มีการทะเลาะ/เฆี่ยนตี  2. ท�ากิจกรรมร่วมกันในครอบครัวอย่างน้อยอาทิตย์ละ 1 ครั้ง  
3. รับประทานอาหารพร้อมกันอย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 มื้อ  4. ช่วยกันท�างาน

7. สามัคคีดี 1. ไม่มีการทะเลาะวิวาทในชุมชน  2. ร่วมมือกันท�างานส่วนรวมเสร็จตามเวลาที่ก�าหนด
8. จิตใจดี 1. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ (บริจาคให้วัด โรงเรียน ชุมชน สาธารณะ)  2. มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
9. มีสัจจะ 1.ซื่อตรง ยืมเงิน/กู้เงิน ช�าระคืนตามก�าหนดเวลา (ประเมินโดยแหล่งทุน และกองทุนต่างๆ)
10. เรียนรู้ดี 1. อายุ 7 ปีขึ้นไปร้อยละ 90 อ่านและเขียนภาษาไทยได้ (ประเมินโดยผู้น�า)  

2. มีเรื่องเรียนรู้ในชุมชนอย่างน้อย 2 เรื่อง (ประเมินโดยชุมชนกลุ่มโรงเรียน)
3. มีการเพิ่มเติมหลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียนอย่างน้อย ร.ร. ละ 1 หลักสูตร

11. มีความกตัญญูดี 1. เลี้ยงดูเอาใจใส่พ่อแม่ (สอบถามคนข้างบ้านอย่างน้อย 2 บ้าน)
2. ดูแลเช่ือฟังเคารพปู่ย่า ตายาย พี่ป้า น้าอา

12. ปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมาย

1. ไม่ท�าผิดกฎหมาย (ดูข้อมูลจากต�ารวจ)  2. ปฏิบัติตามระเบียบของหมู่บ้าน/ต�าบล (ดูข้อมูลจากหมู่บ้าน) 
3. ระเบียบกลุ่มองค์กร (ดูข้อมูลจากกลุ่ม)

13. ประพฤติตนอยู่ใน 
ศีลธรรมอันดี

1. รักษาศีล 5 ข้อ ในเวลา 1 เดือนละเมิดไม่เกิน 3 ข้อ 
2. ตักบาตร/ท�าบุญอย่างน้อย 12 ครั้ง/ปี

14. ประหยัด/อยู่แบบ 
พอเพียง

1. ไม่ใช้จ่ายฟุม่เฟือย (จดบนัทกึรายจ่ายและลดการใช้จ่ายฟุม่เฟือยลงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5)
2. ใช้น�้าไฟอย่างประหยัด (ค่าน�้า-ค่าไฟฟ้าลดลง)

15. การเก็บออมดี 1. มีการออมเงินฝากไว้กับกลุ่มออมทรัพย์เป็นประจ�าอย่างน้อย 20 บาทต่อเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
ครอบครัวในต�าบลหนองสาหร่าย   2. มีการออมเงินฝากไว้กับสถาบันการเงินชุมชนเป็นประจ�าอย่างน้อย  
100 บาทต่อเดือน (ประเมินโดยองค์กรการเงินชุมชนต�าบลหนองสาหร่าย)

16. นิยมไทย ใช้ของ
ไทย

1. ร้องเพลงชาติไทย ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติไทย (ทุกครั้งยกเว้นมีภารกิจ)
2. ใช้ผลิตภัณฑ์ของชุมชน 10% ของผลิตภัณฑ์ที่เคยใช้อย่างน้อย 50% ครัวเรือน

17. มีวิถีชีวิตตามหลัก 
ประชาธิปไตย

1. ยอมรับและปฏิบัติตามเสียงข้างมาก  2. เคารพและปฏิบัติตามมติที่ประชุม (ประเมินโดยประชาคม)
3. การใช้สิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้งทุกระดับ

18. มีวินัยดี 1. ปฏิบัติตามล�าดับก่อนหลัง (เข้าคิว) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ปฏิบัติตามกฎจราจร (คาดเข็มขัดนิรภัย-ใส่หมวกนิรภัย) ไม่เคยถูกจับกุม

19. ตรงเวลา 1. เข้าประชุมตรงเวลา (ลงเวลาที่ประชุม) 2. การมาท�างาน (ลงเวลาที่ท�างาน/โรงเรียน)
20. การละเว้นสิ่งเสพ

ติดและอบายมุข
1. ไม่เสพยาเสพติด (ยาบ้า ยาเค ยาอี เฮโรอีน)  2. ไม่สูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะ
3. ไม่ดื่มสุรา (ในเวลาท�างานและขับรถ)  4.ไม่เล่นการพนัน (ไพ่ ไฮโล ก�าถั่ว หวยเถื่อน)

21. มีมารยาทและ
วัฒนธรรมไทยที่ดี

1. การไหว้ 2. การเคารพผู้อาวุโส 3. การเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีไทยในวันส�าคัญต่างๆ อย่างน้อย 5 ครั้งต่อปี

22. การมีส่วนร่วมดี 1. เข้าร่วมประชมุหมู่บ้านอย่างน้อยปีละ 8 ครั้ง 2. เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชมุชนอย่างน้อยปีละ 12 ครั้ง
23. สิ่งแวดล้อมดี 1. ลดการใช้สารเคมี/ปุ๋ยเคมี  2. ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้

3. คัดแยกขยะ  4. ไม่เผาตอซังข้าว

หมายเหตุ: ความดีแต่ละด้านที่จะสามารถน�าไปสะสมในธนาคารความดีได้ จะต้องผ่านการประเมินจากองค์กร กลุ่ม ชุมชน หรือ 
คณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง การประเมินท�าเป็นรายปี ทั้งนี้โดยใช้หลักฐาน หรือเอกสารที่มีอยู่ในเรื่องนั้นๆ ให้มากที่สุด  
เพื่อความโปร่งใส และเป็นธรรม

ตารางที่ 1 (ต่อ)
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กรณีที่ 2 

ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต : 
ชุมชนเมืองจัดการตนเอง

ลึกเข้าไปในซอย 26/4 บนถนนสายรังสิต-นครนายก 

ห่างจากใจกลางกรุงเทพฯ ไปไม่มากนัก คือที่ตั้งของชุมชน

สร้างสรรค์นครรงัสติ ทีน่ีเ่ป็นชมุชนเกดิใหม่ จากการรวมตวั

กันของประชาชนชาวสลัม 4 ชุมชนในละแวกรังสิตคลอง

หนึ่ง บ้านเรือนในชุมชนน้ีเป็นบ้านแถว มทีั้งบ้านเดี่ยวและ

บ้านแฝด มองไกลๆ เหมอืนหมูบ้่านจดัสรร นีค่อืรงัอนัอบอุน่

ของ 199 ครวัเรอืน เรยีงรายกนัอยู่ใน 2 ซอยขนานลกึเข้าไป

ทางด้านหลัง ดูเป็นระเบียบ ผู้คนกว่า 1,200 ชีวิตในชุมชน

นี้ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและค้าขาย ที่เหลือยังชีพด้วยการ

ขับแท็กซี่ และเก็บของเก่าขาย 

แต่ภาพชุมชนทีเ่ห็นและเป็นอยู ่ในวันนี ้ไม่ใช่การ

เนรมติของนายทุนบ้านจดัสรร หากเป็นผลการจดัการตนเอง

ของคนในชุมชนนี้ล้วนๆ 

ก่อนจะเป็นวันนี้
ชุมชนแออัด หรือที่เรียกกันติดปากว่าสลัม ดูเหมือน

จะเป็นของคู่กบัเมืองใหญ่ๆ เกอืบทัว่โลก ไม่ว่าจะเป็นกรงุเทพฯ  

จาการ์ตา มะนิลา หรือแม้กระท่ังนิวยอร์ก ปัญหาของคน 

ในสลัมนั้น ไม่ว่าที่ไหนๆ ก็ไม่ต่างกัน นอกจากสิ่งแวดล้อม

และสงัคมท่ีเสื่อมโทรมแล้ว บ้านเรอืนยงัมสีภาพแย่ คนส่วน

มากไม่ได้เป็นเจ้าของทั้งบ้านและทีด่ิน ชาวสลัมแถวรังสิต

คลองหนึ่งกไ็ม่ต่างจากนี้ ปัญหาใหญ่ของพวกเขาคอืเรื่องบ้าน 

และทีด่ินทีพ่วกเขาอาศัยอยู่ ท้ังนี้ไม่รวมถึงการถูกรังเกียจ

หรือหมิ่นแคลน จากสายตาทีไ่ม่เข้าใจหัวอกคนสลัม ชีวิต 

จึงอยู่กับความเสี่ยงหลายด้าน

ฝ่าความยากล�าบาก
ประมาณ 10 ปีมาแล้ว ชาวสลัมจาก 4 ชุมชนใน

ละแวกใกล้เคยีงกนัในเขตเทศบาลนครรงัสติ เริ่มมองหาทาง

ท่ีอาจจะท�าให้ความฝันท่ีจะมีบ้านบนท่ีดินของตัวเองเป็นจรงิ 

ส�าหรับพวกเขาทางเลือกอย่างอื่นดูเหมือนจะไม่ต้องพูดถึง 

นอกจากต้องลกุข้ึนมาจดัการกับปัญหาท่ีเผชญิอยูด้่วยตัวเอง 

แม้โอกาสที่จะส�าเร็จอาจจะริบหรี่ แต่ก็ต้องท�า เพราะ 

ความหวงัไม่เคยเดินมาหาใคร นอกจากคนท่ีอยากมคีวามหวงั 

จะต้องเดินไปหามันเอง

ในพื้นที่เทศบาลนครรังสิตนั้น ทางเทศบาลจัดให้ม ี

เวทีเครือข่ายชุมชนแออัดทุกเดือนอยู่แล้ว เวทีนี้เป็นโอกาส

ให้ชุมชนแออัด 4 ชุมชน ตกลงจับมือกันเดนิไปสู่จุดหมาย  
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คอืการมบ้ีานในทีด่นิทีต่วัเองเป็นเจ้าของ ซ่ึงได้กลายมาเป็น

ชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิตในวันนี้

ด้วยค�าชีแ้นะจากทางเทศบาล ชมุชนท้ัง 4 เริม่จบัตา

ไปยัง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ซึ่งเป็นองค์การ

มหาชน ภายใต้การก�ากับดูแลของ กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แกนน�าของชุมชนได้เรียน

รูว่้า พอช. มหีน้าท่ีสนบัสนนุและให้ความช่วยเหลอืแก่องค์กร

ชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในหลายด้าน รวมทั้งด้าน

ที่อยู่อาศัยด้วย แต่ความช่วยเหลือจาก พอช. ก็ใช่ว่าจะได้

มาง่ายๆ เนื่องจากมีเงื่อนไขว่าชุมชนต้องมีการรวมตัวกัน

เป็นกลุม่ทีเ่ข้มแข็ง และต้องออมเงนิให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

10 ของราคาที่ดินที่จะซื้อ ถ้าปราศจากเงื่อนไขนี้ พอช. ก็ไม่

อาจยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือได้

ส�าหรับคนในชุมชนแออัด เงื่อนไขของ พอช. นี้ยาก

ถึงสองชัน้ ยากชัน้แรกคือการรวมคนจากชุมชนสลัมถึง  

4 ชุมชนให้เป็นหนึ ่งเดียว เรื ่องนี ้แค่คิดก็แทบจะมอง 

ไม่เห็นทางแล้ว เพราะคนในชุมชนทั้งสี ่มาจากหลายทิศ 

หลายทาง แกนน�าคนหนึ่งบอกว่า เมื่อเริ่มรวมตัวกันใหม่ๆ 

สมาชิกทีแ่สดงความจ�านงเข้าร่วมโครงการมาจากจังหวัด

ต่างๆ ถึง 50 กว่าจังหวัด แต่ต่อมาหลายรายเปลี่ยนใจบ้าง 

ลาออกไปบ้าง เหลือสมาชิกเพียง 199 ครัวเรือนจาก  

20 จังหวัด ซึ่งก็นับว่าหลากหลายมาก ในสภาพเช่นนั้น 

ความผกูพนัใกล้ชิดจรงิๆ เกิดข้ึนได้ยาก นอกจากนี้ เนื่องจาก

ส่วนมากเป็นครัวเรือนประเภทรายได้ต�่า แต่ละคนแทบ 

ไม่มีเวลาให้ใคร เพราะล�าพงัท�ามาหากินเลี้ยงครอบครวัตัวเอง  

ก็ไม่มีเวลาพอแล้ว แต่สิ ่งทีท่้าทายอย่างยิ ่งคือ แกนน�า 

ต้องรวมคนทั้งหมดให้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันให้ได้

ยากชัน้ที่สอง ซึ่งยากมากกว่าอันแรกหลายเท่า คือ

การทีจ่ะกระตุ้นให้ทุกครัวเรือนออมเงินกันอย่างสม�า่เสมอ 

แกนน�าจึงต้องพยายามอย่างหนักในการโน้มน้าวให้สมาชิก

ทุกคนออมกันให้ตลอดและสม�่าเสมอ บางรายต้องแนะน�า 

ให้ลดรายจ่ายที่ไม่จ�าเป็นลงบ้าง เช่น ค่าเหล้า ค่าบุหรี่ และ

การซื้อหวย ความยากอีกอย่างหนึ่งคือการสยบค�าพูดทีจ่ะ

บ่ันทอนความมั่นใจของสมาชิกท่ีเข้าร่วมในโครงการ เช่น 

“คอยดูเถอะ เดี๋ยวมันก็โกงกัน” 

แต่ในวิกฤตย่อมมีโอกาส การที่ทุกคนมีปัญหากดดัน

อยู่ในใจอย่างเดียวกัน คืออยากมีบ้านในที่ดินทีต่ัวเองเป็น

เจ้าของ และอยากมีท่ีอยูท่ี่พอจะเรยีกได้เตม็ปากว่า “ชุมชน” 

เพื่อลูกหลานจะได้มสีิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ได้กลายเป็นแรงขับ

ที่ท�าให้สมาชิกเกิดความมุ่งมั่น ในที่สุดพวกเขาก็พลิกวิกฤต

ให้เป็นโอกาสได้
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ก้าวส�าคัญ 
ก้าวส�าคัญของการเคลื่อนงานสร้างชุมชนเริ่มจาก

การส�ารวจครัวเรือน เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้รู้แน่ว่าสมาชิก

แต่ละครัวเรือนมีความสามารถที่จะออมได้มากน้อยแค่ไหน 

คนในชุมชนท�าการส�ารวจกันเอง โดยมีผู ้น�าชุมชนเป็น 

แกนหลัก รวบรวมข้อมูลทุกด้านเกี่ยวกับครัวเรือน ตัง้แต่

ขนาดกว้างยาวของบ้าน จ�านวนสมาชิก งานอาชีพ รายได้ 

รายจ่าย ไปจนถงึเงินออม หนีส้นิ และความต้องการท่ีจะเข้า

ร่วมในโครงการ ผลการส�ารวจถูกน�าไปบอกเล่าชาวชุมชน

โดยทัว่กนั ผ่านการ “จดัประชาคม” คอืการประชมุถกแถลง

กันอย่างสม�่าเสมอ ทุกเดือน กระบวนการนี้นอกจากท�าให้ 

รู้ว่าใครสมัครใจที่จะร่วมในโครงแล้ว ยังท�าให้รู้ถึงศักยภาพ

ในการออมของแต่ละครัวเรือน และท�าให้สมาชิกได้รูจ้กัสนทิ

สนมกันดขีึน้ ซึง่ช่วยส่งเสริมความเป็นหนึง่เดยีวกันของ

คนในชุมชน

การออมอย่างจริงจังเริ่มมาตั้งแต่ปี 2547 หลังจาก

ออมเงนิกนัอยู ่3-4 ปี ได้เงนิออมรวมกนัประมาณ 5 ล้านบาท  

จงึเริ่มมองหาท่ีดินท่ีพอจะซื้อได้ ในท่ีสดุกตั็ดสนิใจจะซ้ือท่ีดิน

แปลงหนึ่ง เนื้อที่ 10 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งชุมชนในปัจจุบันนี้ ที่ดิน

แปลงนี้เจ้าของบอกขายในราคา 30 ล้าน ดังนั้นเงินที่ออม

ได้จ�านวน 5 ล้านบาท น่าจะเพียงพอตามเงื่อนไปของ พอช. 

จงึเสนอโครงการขอความช่วยเหลอืในรปูเงินกู้จาก พอช. ซึง่

ก็ได้รับการอนุมัติ แต่ก็มีปัญหาที่ พอช. ไม่สามารถโอนเงิน

ให้กลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนซึ่งไม่มีสถานะทางกฎหมายได้ 

ท�าให้ต้องด�าเนินการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้น และได้จดทะเบียน 

ถูกต้องตามกฎหมายในปลายปี 2549 โดยสมาชิกชุมชน  

199 ครัวเรือนเป็นสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมด แต่ละครัวเรือน 

ส่งค่าหุ้นเป็นรายเดือน ขั้นต�่ารายละ 10 หุ้น ราคาหุ้นละ  

10 บาท เมื่อทุกอย่างลงตัว พอช. ก็โอนเงินเข้าสหกรณ์  

และด�าเนินการซ้ือที่ดิน 10 ไร่ ได้ตามที่ต้องการ โดยโอน

โฉนดเป็นของสหกรณ์

สิ่งท่ีต้องจดัการในเวลาต่อมา คอื จะแบ่งท่ีกันอย่างไร 

แต่ละครวัเรอืนควรจะได้รบัสดัส่วนท่ีดินเท่ากนัหรอืแตกต่าง

กันอย่างไร ใครจะได้ที่อยู่ในส่วนไหนของที่ดินนี้ ฯลฯ หลัง

จาก “ท�าประชาคมกัน” หลายครั้งก็หาข้อตกลงท่ีทุกคน

ยอมรับได้ วิธีการคือ ขั้นแรก แบ่งทีด่ินปลูกบ้านออกเป็น  

2 ขนาด คอื 10 ตารางวาส�าหรบัปลกูบ้านแถว 2 ชั้น (คล้าย

ทาวน์เฮาส์) และ 15 ตารางวาส�าหรับบ้านเดี่ยว ครัวเรือน

ทีมี่ความสามารถออมเงินรายเดือนได้มากมีสิทธิจ์ะได้ทีด่ิน

แปลงใหญ่ คอื 15 ตารางวา แต่ต้องค�านงึด้วยว่าครวัเรอืนนั้น 

มคีนมากหรอืน้อย เช่น ถ้ามเีพยีง 2 คน แม้ส่งเงินรายเดอืน

ได้มากก็อาจจะได้ทีแ่ปลงเล็กคือ 10 ตารางวา (ครัวเรือน 

ที่ส่งมากสุดส่งเดือนละ 2,400 บาท น้อยสุดเดือนละ 1,000 

บาท) ตามเงื่อนไขในสัญญากับ พอช. คนในชุมชนนี้จะต้อง

ผ่อนส่งคืนเงินที่กู้จาก พอช. เป็นเวลา 15 ปี

ขั้นต่อมาคือการตัดสินใจว่าใครควรจะได้อยู่ส่วนไหน

ของชุมชน เรื่องนี้ประชาคมลงมติกันว่า เบื้องต้นให้สมาชิก

จับกลุ่มกันเองก่อน ว่าใครอยากจะอยู่ใกล้กับใคร เช่น คนที่

เป็นญาตพิีน้่องกันและอยากอยูใ่กล้กัน ก็ให้จัดเป็นกลุม่หนึง่ 

หรือคนที่ชอบพอกันไม่ว่าจะกี่ครัวเรือน ถ้าอยากอยู่ใกล้กัน

ก็ให้จัดเป็นกลุ่มหนึ่ง เมื่อจัดกลุ่มกันลงตัวอย่างนี้แล้วจึงมา

จับสลากกัน ว่ากลุ่มไหนจะได้อยู่ตรงส่วนไหนของที่ดิน วิธีนี้

ท�าให้การจัดวางต�าแหน่งในที่ดินชุมชนเป็นไปตามที่สมาชิก

ต้องการ ตัดปัญหาท่ีอาจจะท�าให้ขุ่นเคอืงกันภายหลงัได้ เมือ่

ทุกอย่างลงตัวก็พร้อมส�าหรับการเข้าปลูกบ้าน โดยสมาชิก

ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปลูกบ้านด้วยงบประมาณ

ส่วนตวั ณ วนันี้ สมาชกิส่วนใหญ่ปลกูบ้านเสรจ็และย้ายเข้า

อยู่ในชุมชนเกือบทั้งหมดแล้ว

ท�าหมู่บ้านให้เป็นชุมชน
การที่แต่ละครัวเรือนมีบ้านในทีด่ินผืนเดียวกันนั้น 

อาจท�าให้เกดิเป็นหมูบ้่าน แต่นัน่กไ็ม่ได้หมายความว่าจะเกดิ

เป็นชุมชนท่ีสมบรูณ์โดยอตัโนมติั จนกว่าจะมกีารจดัระเบยีบ

ด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองการด�ารงชีวิตในชุมชน ทีส่�าคัญ 

คอืต้องมสีิ่งสาธารณปูโภค เช่น ไฟฟ้า น�้าประปา ถนน ระบบ

รักษาความสะอาด รวมถึงระบบการดูแลความปลอดภัย 

และสวัสดิการเบื้องต้น 

ทุกครัวเรือนในชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิตต่างได้

ประจักษ์มาด้วยตนเองว่า การด�าเนนิการบางเรือ่ง เช่น เรือ่ง 

ไฟฟ้าและน�้าประปานั้น ต้องผ่านกระบวนการทีย่าวนาน  

ยากล�าบาก ซึ่งท�าให้ต้องอดทนและแบ่งปันกนั จึงสามารถ 
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ฝ่าวิกฤตมาได้ ประสบการณ์เช่นน้ีสอนให้คนเข้าใจและ 

เห็นอกเห็นใจกัน เมื่อถึงเวลาจะระดมการมีส่วนร่วมใน

กิจการของชุมชน เช่น เรื่องการรักษาความปลอดภัย และ

การท�าความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางในชุมชน จิตอาสาของ

สมาชิกเกดิขึน้เองโดยไม่มีการขอร้อง นอกจากนีชุ้มชนแห่งนี้ 

ยังมีกองทุนสวัสดิการที่พวกเขาจัดการกันเองอีกด้วย 

ความส�าเรจ็ท่ีผ่านมากล่าวได้ว่าเกดิขึ้นจากการเรยีนรู ้

และการจัดการของคนในชุมชนเอง บนพื้นฐานของความ

ผูกพัน และการมีส่วนร่วม ภายใต้กลุ่มแกนน�าที่ท�างานด้วย

ความเสียสละ โปร่งใส และเป็นธรรม

ผู้คนในชุมชนชานเมืองเล็กๆ แห่งนี้อาจภูมิใจในสิ่งที่

พวกเขาได้มา แต่พวกเขาก็รู้ดีว่าหากพวกเขาไม่ลุกขึ้นมา

จดัการด้วยตนเอง ความฝันของพวกเขากไ็ม่อาจเป็นจริงได้ 

แกนน�าคนหนึง่ของชมุชนนีพ้ดูด้วยความภาคภูมิใจว่า ส�าหรบั 

พวกเขาแล้ว “อยากได้อะไรต้องท�าเอง หากเหลือวิสัยค่อย

ไปเรียนรู้ หรือขอความช่วยเหลือจากคนอื่น.... ความส�าเร็จ

ทีไ่ด้มานั ้นถึงจะส�าคัญ แต่ก็ไม่ใช่ว่าเพราะพวกเราเก่ง  

ความจรงิชุมชนไหนๆ กท็�าส�าเร็จได้ ถ้าลงมือท�าด้วยตนเอง”

ถอดบทเรียนชุมชนจัดการตนเอง
จากประสบการณ์ของชุมชนท่ียกมาเป็นกรณตัีวอย่าง

ข้างต้น เราอาจมองชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองว่าเป็น 

ชุมชนทีผู่้คนตระหนักในปัญหาทีพ่วกเขาประสบอยู่ โดยที่

เชื่อว่าปัญหาเหล่าน้ันพวกเขาสามารถจดัการได้ด้วยตนเอง 

ด้วยการร่วมกันก�าหนดแนวทางแก้ไข ผ่านกระบวนเรียนรู ้

และการมส่ีวนร่วม ขับเคลือ่นการแก้ปัญหาด้วยพลงัสามคัคี 

และด�าเนินการด้วยแนวทางประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

เป็นหลัก 

การจ ัดการตนเองของชุมชนตัวอย ่าง ท้ังสอง 

มีบางอย่างที่คล้ายกัน คือ :

1. ท้ังสองชุมชนจบัประเด็นปัญหาท่ีอยูใ่นความสนใจ

ของผู้คนส่วนใหญ่ในชุมชน แล้วขับเคลื่อนไปสู่จุดหมายคือ

การแก้ปัญหานัน้ๆ ได้ด้วยแนวทางของตนเอง หนองสาหร่าย 

จบัประเด็นหนีส้นิครวัเรอืนท่ีเพิ่มขึ้นท้ังๆ ท่ีรายได้จากการท�า

เกษตรของทกุครวัเรอืนกเ็พิ่มขึ้น จากนั้นจงึเริ่มโครงการเพื่อ

ลดหนี้ด้วยการออม การลดรายจ่าย และการจัดตั้งสถาบัน

การเงนิชุมชน แล้วขยายไปสูโ่ครงการส่งเสรมิการท�าความดี  

เพื่อเดินไปสูเ่ป้าหมายสดุท้ายคอืความสขุของบคุคล ครอบครวั 

และชุมชน ส่วนชุมชนสร้างสรรค์นครรงัสติ ซึง่เดมิอยูใ่นสลมั  

จบัเรื่องท่ีอยูอ่าศยัอนัเป็นความเดือดร้อนร่วมกนัของสมาชิก

ทุกครัวเรือนเป็นประเด็นหลัก แล้วใช้ประเด็นนี้ขับเคลื่อน

ชุมชนให้ท�าการออมเพื่อหาที่อยู่ใหม่ จนได้รับอนุมัติความ

ช่วยเหลือในรูปของเงินให้กู้จาก พอช. ซื้อที่ดินสร้างชุมชน

ใหม่ได้ส�าเร็จ

2. ผู้คนในชุมชนทัง้สองมีการพัฒนาจนเกิดความ

ตระหนัก และรู้สึกว่าตนมีอ�านาจและมีความสามารถทีจ่ะ

จดัการปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตนเอง ข้อนี้นบัว่าเป็นพลงัภายใน 

ที่ท�าให้คนในชุมชนลุกข้ึนมาร่วมมือกันในกิจกรรมต่างๆ ได้

อย่างต่อเน่ือง และไม่รูส้กึท้อแท้แม้จะยากล�าบาก กระบวนการ 

ประชาคมคอืเครื่องมือส�าคญัท่ีสร้างความตระหนกัและท�าให้

สมาช ิกในช ุมชนรู ้สึกว ่า ตนมีศักยภาพท ีจ่ะ จัดการ 

กับปัญหาที่ประสบอยู่ได้ด้วยตนเอง

} ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองเป็นชุมชน 
ที่ผู้คนตระหนักในปัญหาที่พวกเขาประสบอยู่  

โดยที่เชื่อว่าปัญหาเหล่านั้นพวกเขาสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง 
ด้วยการร่วมกันก�าหนดแนวทางแก้ไข  

ผ่านกระบวนเรียนรู้และการมีส่วนร่วม...~
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3. แนวทางขับเคลื่อนการด�าเนินงานของชุมชน 

ทัง้สองสะท้อนให้เห็นหลายอย่างทีอ่าจถือว่าเป็นฐานของ

การจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น ที่ส�าคัญคือ :

1. การเรียนรู้: การเรียนรู้เป็นเงือ่นไขที่ส�าคัญที่สุด 

เพราะการเรยีนรูจ้ะน�าไปสคูวามตระหนกั ไม่เฉพาะในปัญหา

ทีชุ่มชนท้องถิ่นประสบอยู่เท่านั้น แต่ทีส่�าคัญกว่านั้นคือ 

ความตระหนักว่า ปัญหาเหล่าน้ันสามารถแก้ไขได้ด้วย 

พลังของคนในชุมชนท้องถิ่นเอง ในแง่นี้ การเรียนรู้จึงเป็น 

การเพิ่มอ�านาจ (empowerment) ให้แก่คนในชุมชนโดยตรง 

กระบวนการเรียนรู ้นั ้นไม่จ�าเป็นต้องเป็นทางการ แต่ 

การแลกเปล่ียนเรยีนรูอ้ย่างไม่เป็นทางการภายในชุมชน ผ่าน 

เวทีพดูคยุอย่างเป็นกนัเองของชาวบ้าน กมี็ความส�าคญัมาก 

(ดูข้อ 2) การเรียนรู้ที่จะเกิดผลในการสร้างความตระหนัก

ไดต้อ้งมาจากฐานข้อมูลที่ถูกต้องและเปน็ปัจจบุัน แตข่้อมลู

กไ็ม่จ�าเป็นต้องมาจากนกัวจิยัมืออาชีพ คนในชุมชนกส็ามารถ 

ท�าการส�ารวจข้อมูลเองได้

ในกรณีชุมชนตัวอย่างทัง้สอง การเรียนรู้เกิดขึ้นทัง้

ในรปูของการเข้ารับการอบรมอย่างเป็นทางการ การส�ารวจ

ชุมชน และการไปแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กับแหล่งภายนอก  

ที่หนองสาหร่ายนอกจากไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแหล่งอื่น

แล้ว ยังมีการเรียนรู้กันภายในชุมชนด้วยการปิดชุมชนถึง  

3 ปี เพือ่ “มองด้านใน” ค้นหาปัญหาและความต้องการ 

จริงๆ ของตน เมื่อชัดเจนว่าอะไรคือปัญหาแล้วจึงประชุม 

ถกแถลงกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อกลั่นความคิดออกมาเป็น

แนวทางการท�างานทีจ่ะจัดการปัญหา ชุมชนสร้างสรรค ์

นครรังสิตก็ส�ารวจชุมชนทุกครัวเรือนอย่างละเอียด ตัง้แต่

ตอนยังอยู่ในสลัม เพื่อทราบความสามารถในการออมของ

แต่ละครัวเรือน นอกจากนี้ แกนน�าชุมชนยังได้เข้ารับ 

การอบรมจากแหล่งต่างๆ ในหลายเรื่องและหลายโอกาส  

สิง่เหล่านีท้�าให้กลุม่แกนน�ากลายเป็น “แหล่งความรูท้ตุยิภมิู”  

ที่ดีส�าหรับสมาชิกอื่นในชุมชน

2. เวทีประชาคม: “ประชาคม” ดูเหมือนจะเป็น 

ค�าที่คนในชุมชนตัวอย่างเข้าใจกันทั่วไปว่า หมายถึงการมา

ประชมุเพือ่พดูคยุกนัในประเดน็สาธารณะ ทัง้ทีเ่ป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ ความหมายที่ชาวบ้านเข้าใจนี้อาจ 

ไม่ตรงกับนิยามทางวิชาการ แต่นั่นไม่ส�าคัญเท่ากับสิ่งที ่

ชาวบ้านท�ากนัในเวทีประชาคมของพวกเขา ในชมุชนตวัอย่าง 

ทัง้สอง “การท�าประชาคม” (ตามค�าทีช่าวบ้านพูดกัน)  

เป็นเครื่องมือส�าคัญในกระบวนการตัดสินใจ และก�าหนด

แนวทางแก้ปัญหา ดังนั้น ชุมชนจะมีการท�าประชาคมกัน

อย่างสม�่าเสมอ เช่น เดือนละครั้ง หรือทุก 2 สัปดาห์  

เพื่อการพูดคุยทีไ่ม่เป็นทางการ ทุกคนมีโอกาสได้พูด และ

เสยีงของทกุคนได้รบัการรบัฟัง ทีชุ่มชนสร้างสรรค์นครรงัสติ 

เมื่อมีประเด็นอะไรเกิดขึ้นและถ้าชุมชนเห็นว่าอาจน�าไปสู่

การเข้าใจไม่ตรงกัน แม้เป็นเรือ่งเล็กน้อย ชาวชมุชนก็จะ 

“จัดประชาคมพูดคุยกัน” เพื่อร่วมกันหาทางออก ส่วนที่

ต�าบลหนองสาหร่ายซึ่งประกอบด้วย 9 หมู่บ้าน มีตาราง 

การประชุมเกิดขึ้นแทบทุกวัน ท�าให้ในแต่ละเดือนแทบไม่มี

วันทีว่่างเว้นจากการประชุม เพราะมีกลุ่มกิจกรรมต่างๆ  

มากถึง 93 กลุ่ม

ในเรื่องเวทีประชาคมนี ้ ข้อมูลจากชุมชนอื่นก็คล้าย

กบัท่ีพบในชมุชนตัวอย่างท้ังสองนี้ เช่น ท่ีต�าบลเปือย อ�าเภอ

ลืออ�านาจ จังหวัดอ�านาจเจริญ ซึ่งเป็นต�าบลที่มีผลงานเด่น

ในด้านการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ “ประชาคม” เป็นค�า

ท่ีชาวบ้านมกัอ้างถงึเสมอเมื่อพดูถงึการประชุม เพื่อถกแถลง

เกี่ยวกับประเด็นสาธารณะ 

3. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน: การมีส่วนร่วม

มรีากฐานส�าคญัอยูท่ี่การยอมรบัว่า แต่ละคนในชุมชนมสีิ่งท่ี

จะให้แก่ส่วนรวมได้ และสิ่งทีแ่ต่ละคนให้นั้นมีความส�าคัญ 

ต่อส่วนรวม หากกล่าวในมุมมองของปัจเจกชนแล้ว การที ่

เขามีส่วนร่วมก็เพราะตระหนกัว่า เขามีสิ่งท่ีจะให้แก่ส่วนรวม 

ได้เช่นเดียวกับคนอื่นๆ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเล็กน้อย หรือส�าคัญ

มากน้อยเพียงใดก็ตาม ไม่ใช่เพราะการชักชวนหรือขอร้อง 

โดยปกติความตระหนักเช่นนี้เกิดจากการได้เรียนรู้จนเข้าใจ

ปัญหาและเป้าหมายของชุมชน ท�าให้อยากมีส่วนร่วม 

ในการจัดการกับปัญหานั้นๆ แต่ไม่ว่าจะมีส่วนร่วมด้วย 

เหตจุงูใจใด ผลกไ็ม่ต่างกนัมากนกั เพราะการร่วมคดิร่วมท�า

ย่อมเป็นผลดีต่อการจัดการตนเองของชุมชนเหมือนกัน

ท่ีหนองสาหร่าย สมาชิกส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกจิกรรม 

กลุม่หลายกจิกรรม ส่วนท่ีชุมชนสร้างสรรค์นครรงัสติ สมาชิก 
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มส่ีวนร่วมในกจิกรรมต่างๆ กนัค่อนข้างดี เช่น ในการประชุม

ประชาคม การท�าความสะอาดถนนและพื้นที่ส่วนกลางของ

ชุมชน หรืองานส่วนรวมอื่นๆ 

4. พลังสามัคคีและความผูกพันกันของคนใน

ชมุชน: ความสามัคคีเกดิจากความสมัพันธ์ทีด่ขีองคนในชุมชน  

ในทุกชุมชนมีความสัมพันธ์หลักๆ อยู่ 2 แบบ คือความ

สัมพันธ์แนวดิ่ง กับความสัมพันธ์แนวราบ โดยทั่วไปแล้ว 

ความสัมพันธ ์แนวด ิง่ เป ็นความสัมพันธ ์บนฐานของ 

ความแตกต่างเชงิอ�านาจ ตัวอย่างท่ีเหน็ได้ชดัคอืความสมัพนัธ์ 

ทางเครือญาติ ซึ่งจัดวางต�าแหน่งความสัมพันธ์ของคนตาม

ล�าดับอาวโุสเป็นหลกั ความสมัพนัธ์เชิงอปุถมัภ์กเ็ป็นรปูแบบ

หนึ่งของความสัมพันธ์แนวดิง่ด้วยเหมือนกัน ในสังคมไทย

ความสัมพันธ์แบบนี้ยังมีบทบาทอยู่ค่อนข้างมาก แม้ว่าใน

ปัจจบุนัอาจจะลดความส�าคัญไปบ้างกต็าม ส่วนความสมัพนัธ์ 

แนวราบนั้น เป็นความสัมพันธ์บนฐานความเสมอภาค และ

ถือเอาความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกันเป็นเครื่องยึด

เหนี่ยว นักวิชาการส่วนมากเชือ่ว่า ความสัมพันธ์แนวราบ

เอื้อต่อการมีส่วนร่วมในกจิการสาธารณะมากกว่าความสมัพนัธ์ 

แนวดิง่ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีลักษณะส�าคัญทีต่ ่างกัน  

ความสัมพันธ์ทั้งสองแบบนี้ก็ไม่จ�าเป็นต้องขัดแย้งกัน 

ในชุมชนตัวอย่างข้างต้น หนองสาหร่ายซึ่งเป็นชุมชน

ชนบทที่มีประวัติยาวนาน คนจ�านวนมากมีความสัมพันธ์กัน

แบบเครือญาติ ไม่เฉพาะภายในหมู่บ้านเดียวกันเท่านั้น  

แต่ยังขยายวงข้ามเขตหมู่บ้านไปด้วย ในแง่นี้ผู้คนส่วนมาก

ทัง้ต�าบลจงึอยูใ่นวงญาต ิไม่วงใดกว็งหนึ่ง หรอือาจจะหลาย

วงในเวลาเดียวกนั ท่ีชุมชนสร้างสรรค์นครรงัสติ ผู้คนท่ีเป็น

ญาติกันมีน้อย เนื่องจากคนส่วนใหญ่มีภูมิหลังมาจากหลาย

จังหวัด แต่สมาชิกชุมชนก็รวมกลุ่มกันค่อนข้างแน่น เพราะ

ทุกคนมีความสนใจเดียวกัน คือเรื่องที่อยู่อาศัย (ความ

สัมพันธ์แนวราบ) ส่วนที่หนองสาหร่าย เป้าหมายรวมของ

ชุมชนคอืการมีชีวติทีมี่ความสขุ ซึง่แปลออกมาเป็นเป้าหมาย

เชิงปฏบัิติท่ีทุกคนเหน็ประโยชน์ของการให้ความร่วมมอื เช่น 

เรื่องของการออมเงิน การลดหนี้สนิด้วยมาตรการลดการใช้

ปุ๋ยเคมี และการท�าความดีที่สามารถเอาไปใช้ประโยชน ์

ได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นแม้มีฐานของความสัมพันธ์ที ่

ค่อนข้างต่างกัน ก็ไม่ปรากฏว่าคนในทัง้สองชุมชนประสบ

ปัญหาในการรวมกลุ่มเพื่อท�ากิจกรรมต่างๆ 

5. ภาวะผูน้�า : ภาวะผูน้�าเป็นปัจจยัท่ีจ�าเป็นส�าหรบั

การจัดการชุมชนท้องถิ่น เช่นเดียวกับการจัดการในระดับ

หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ผูน้�าในชุมชนท้องถิน่นัน้มหีลาย

ระดับ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ในทั้ง 2 ชุมชน

ผูน้�ามีบทบาทสงูมากในการขับเคลื่อนคนและงานไปสูเ่ป้าหมาย  

ด้วยการท�างานหนัก โปร่งใส มีวิสัยทัศน์ เป็นธรรม และ 

มีความอดทนสูง 
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ทีชุ่มชนหนองสาหร่าย ก่อนหน้าจะเริ่มกระบวนการ

จัดการตนเองอย่างจริงจังนั้น ผู้น�าฝ่ายท้องถิ่น (ผู้บริหาร 

อบต.) กับฝ่ายชุมชน (ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน) ไม่ค่อยประสานกนั

ดีเท่าทีค่วร กว่าผู้น�าทัง้สองฝ่ายจะรวมกันเป็นหนึง่เดียวได้ 

กใ็ช้เวลานาน แกนน�าคนหนึ่งบอกว่า “ปัจจยัเรื่องผูน้�าส�าคญั

ทีสุ่ดเลย” ส่วนทีชุ่มชนสร้างสรรค์นครรังสิต ผู้น�าเป็นคน

ท�างานทุ่มเท มีความเสียสละ อดทน และยึดหลักท�างาน

อย่างโปร่งใส ท�าให้สมาชิกในชุมชนให้ความร่วมมือเป็น 

อย่างดี 

บทสรุป-สู่การปฏิรูปประเทศจากฐานราก
บทความนี้สนับสนุนยุทธศาสตร์การปฏิรูปประเทศ 

ที่เอาชุมชนท้องถิ่นเป็นตัวตั้ง เพราะชุมชนท้องถิ่นเป็นพื้นที่

ฐานรากส�าคัญของประเทศ แนวทางปฏิรูปทีเ่หมาะสมคือ 

ให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในทุกด้านทีม่ีความพร้อม  

ทัง้ด ้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ความเสมอภาค  

ความเป็นธรรม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และวัฒนธรรม 

การปฏิรูปทีใ่ห ้ช ุมชนท้องถิ ่นจัดการตนเองเป็น 

การแก้ปัญหาที่ถูกจุดและตรงกับความต้องการของคนใน

ชุมชนท้องถิน่ เพราะไม่มใีครรูปั้ญหาและความต้องการของ

คนในชุมชนท้องถิน่ได้ดีเท่ากบัคนในชุมชนท้องถิน่เอง ชุมชน

ท้องถิ่นท่ีจดัการตนเองจะเป็นชุมชนท่ีเข้มแขง็และพึ่งตนเอง

ได้ เนื่องจากในกระบวนการจัดการตนเองนั้นประชาชน 

ในชุมชนท้องถิ ่นจะได้เรียนรู ้จากการกระท�าของตนเอง  

ความเข้มแขง็ของผูค้นคอืเกราะหรอืภมูคิุม้กนัท่ีดท่ีีสดุส�าหรบั 

ทุกเรื่อง นอกจากนี ้การพฒันาให้ท่ีชุมชนท้องถ่ินจดัการตนเอง 

เป็นการพัฒนาทีย่ั่งยืน เพราะคนส่วนมากจะอยู่ในชุมชน 

ท้องถิ่นของพวกเขาตลอดไป ต่างจากการพัฒนาทีจ่ัดการ

โดยหน่วยงานหรือคนจากภายนอก ซึ่งมักจะไม่ยั่งยืน ดัง

ตัวอย่างทีเ่กิดขึ้นมาแล้วมากมาย ถ้าชุมชนท้องถิ่นทัง้หมด

สามารถจัดการตนเองได้จะท�าให้ประเทศชาติโดยรวม 

มีความเข้มแข็งและมั่นคงด้วย

ท้ังหมดนี้สอดคล้องกบัมติของท่ีประชุมสมชัชาปฏริปู

ระดับชาติครั้งที่ 3 ที่ส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง

ในทกุๆ ด้านท่ีมคีวามพร้อม อกีท้ังยงัสอดคล้องกบัข้อเทจ็จรงิ 

ที่ว่า ในปัจจุบันมีชุมชนท้องถิ่นจ�านวนมากที่ได้แสดงให้เหน็

ว่ามพีลงัและศกัยภาพท่ีจะบรหิารจดัการตนเองได้เป็นอย่างดี 

ดังนั้น จงึไม่มเีหตผุลอะไรท่ีจะปิดกัน้พลงัอนันี ้

อย่างไรกต็าม ต้องยอมรบัว่าชุมชนท้องถิ่นในปัจจบุนั

ยังมีความแตกต่างกันอยู ่มาก ในบางพื ้นที ่นอกจากจะ

ขาดแคลนทรัพยากรทีจ่�าเป็นแล้ว ประชาชนยังไม่มีความ

พร้อมเพียงพอ ทั้งในด้านจิตส�านึกในการพึ่งตนเองและการ

ตระหนักรู้ศักยภาพของตน ส�าหรับพื้นทีเ่ช่นนั้น พลังของ

องค์กรชุมชนทีม่ีอยู ่ในท้องถิ่นและท้องทีอ่ย่างเดียวอาจ 

ไม่เพยีงพอ จ�าเป็นต้องได้รบัการหนนุเสรมิจากพลงัภายนอก 

ซ่ึงอาจรวมถึง สถาบันการศกึษาในท้องถ่ินและหน่วยงานอื่น 

ทัง้หน่วยงานของรัฐและเอกชน แต่พลังจากภายนอกควร

เข้าไปมีบทบาทในการหนุนเสริมให้เกิดการตระหนักรู ้  

ให้คนในชุมชนท้องถิ่นรู ้สึกว่าตนมีอ�านาจและมีศักยภาพ 

ที่จะจัดการสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเขาเองเป็นส�าคัญ 

เพราะเป็นฐานส�าคัญของประเทศ ชุมชนท้องถิ่น

จดัการตนเองท่ีเช่ือมโยงกันเป็นเครือข่าย จะมพีลงัเข้มแขง็  

สามารถขบัเคลื่อนการปฏริปูสงัคมจากฐานรากได้

} ปัจจุบันมีชุมชนท้องถิ่นจ�านวนมาก 
ที่ได้แสดงให้เห็นว่ามีพลังและศักยภาพ 
ที่จะบริหารจัดการตนเองได้เป็นอย่างดี  

ดังนั้น จึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะปิดกั้นพลังอันนี้ ~ 
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บรรณานุกรม 
11 ตัวชี้วัด “โรคอ้วน” 
1. คนไทย “อ้วน” แค่ไหน 
เยาวรัตน์ ปรปักษ์ขาม และ พรพันธุ์ บุญยรัตพันธุ์ (บรรณาธิการ). 2549. การส�ารวจ 
        สภาวะสุขภาพอนามัยของประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 3 พ.ศ.  
        2547. กรุงเทพฯ: ส�านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  
        ในพระบรมราชูปถัมภ์. 
วรรณภา เล็กอุทัย, ลี่ลี อิงศรีสว่าง, เนติ สุขสมบูรณ์, และยศ ตรีระวัฒนานนท์. 2554.  
       ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคอ้วนในกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัด 
       เชียงใหม่. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข, 5, 299-306. ค้นเมื่อ 25 กันยายน  
       2556, จากคลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพของ สวรส. และองค์กรเครือข่าย. 
สถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย. ม.ป.ป.. รายงานการส�ารวจสถานะสุขภาพของประชาชนไทย  
        ด้วยการสอบถามและการตรวจร่างกายทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2534 –  
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        จาก โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์ : http://www.posttoday.com/การเมือง/ 
        258357/วุฒิสภามีมติคว�่าร่างนิรโทษกรรม 
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3 ค�าต่อค�า ศาลรัฐธรรมนูญชี้แก้ที่มา ส.ว.ผิดมาตรา 68 แต่ไม่เข้าเงื่อนไขยุบพรรค. 20  
        พฤศจิกายน 2556. ค้นเมื่อ 12 มกราคม 2557, จาก ASTV ผู้จัดการออนไลน์  
        เว็บไซต์ :http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?News 
        ID=9560000144300 
4 มติชุมนุมต่อ - สุเทพลาออก ส.ส. - ประกาศอารยะขัดขืนหยุดงานทั่วประเทศ 13-15  
        พ.ย..11 พฤศจิกายน 2556. ค้นเมื่อ 30 มกราคม 2557, จาก ประชาไท  
        เว็บไซต์ http://prachatai.com/journal/2013/11/49731 
5 สุเทพ เทือกสุบรรณ ยกระดับการชุมนุม 'ถอนรากถอนโคน' ระบอบทักษิณ.15  
        พฤศจิกายน 2556. ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2557, จาก ประชาไท เว็บไซต์ :  
        http://prachatai.com/journal/2013/11/49825 
6 พบกระดูกคนบนซากรถบัสถูกเผา ศูนย์เอราวัณสรุปล่าสุดปะทะรามฯ ตาย 4 เจ็บ  
        57.1 ธันวาคม 2556. ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2557, จาก ประชาไท เว็บไซต์ :  
        http://prachatai.com/journal/2013/12/50125 
7 ค�าปราศรัยสุเทพ เทือกสุบรรณ: 6 ปฏิรูปหลังระบอบทักษิณ. 26 พฤศจิกายน 2556 .  
        ค้นจาก ประชาไท เว็บไซต์ : http://prachatai.com/jounal/2013/11/50003 
8 สุเทพ เทือกสุบรรณเสนอแผน 1 ปี 5 ปฏิรูป แล้วจัดเลือกตั้ง. 17 ธันวาคม 2556.  
        ค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2557, จาก ประชาไทเว็บไซต์ : http://prachatai. 
        com/journal/2013/12/50482 
9 “เทือก” ตั้ง กปปส.เผด็จศึก “ระบอบแม้ว” 1 ธ.ค.วันแห่งชัย-ยึดศูนย์ราชการเบ็ดเสร็จ 
        ตั้งแต่คืนนี้ ก่อนรุกคืบยึดท�าเนียบ-สตช. 29 พฤศจิกายน 2556. ค้นเมื่อ 12  
        มีนาคม 2557, จาก ASTV ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ : http://www. 
        manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9560000148378 
10 ปะทะแล้ว!ผู้ชุมนุมประชิดแนว ตร.ยิงแก๊สน�้าตาสกัด. 1 ธันวาคม 2556. ค้นเมื่อ 22  
        มกราคม 2557, จาก ไทยรัฐ เว็บไซต์ : http://www.thairath.co.th/        
        content/ pol/386474 
11 นายกฯ เสนอตั้งสภาปฏิรูปประเทศ ระบุไม่ใช่เวทีของรัฐบาล, ประชาไท, 2013-12-25  
        12:29 http://prachatai.com/journal/2013/12/50650 
12 สถิติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในพื้นที่การปะทะจากเหตุชุมนุม.11 มีนาคม 2557. ค้นเมื่อ  
        11 มีนาคม 2557, จาก ศูนย์เอราวัณ เว็บไซด์ : http://www.ems.bangkok.go.th/ 
13 ‘วสุ’ ผู้ชุมนุม คปท.ถูกยิงเหตุปะทะสนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ‘เสียชีวิตแล้ว’.  27 ธันวาคม  
        2556. ค้นเมื่อ 22 มกราคม 2557, จาก ประชาไท เว็บไซต์ : 
        http://prachatai.com/journal/2013/12/50697 
14 5กกต.ออกแถลงการณ์ เสนอรัฐบาลเลื่อนเลือกตั้ง 2 ก.พ.. 26 ธันวาคม 2556. ค้นเมื่อ  
        22 มกราคม 2557, จาก Sanookเว็บไซต์ : http://news.sanook   
        com/1388027/5-กกต.ออกแถลงการณ์-เสนอรัฐบาลเลื่อนเลือกตั้ง-2-ก.พ/ 
15 เพื่อไทยแถลงจี้ กกต.เดินหน้าเลือกตั้ง.26 ธันวาคม 2556. ค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์  
        2557, จาก มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ : http://www.matichon.co.th/news 
        detail.php?newsid=1388063096 
16 ผลหารือนายกฯ ยิ่งลักษณ์ 5 เสือกกต. สรุปชัด - เดินหน้าเลือกตั้ง 2 กพ.. 28  
        มกราคม 2556. ค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2557, จาก ข่าวสด เว็บไซต์ : http:// 
        www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNNU1Ea3d 
        NekUyTnc9PQ== 
17 ม็อบบุกปิดไปรษณีย์ หลังพบเตรียมขนบัตรเลือกตั้ง.29 มกราคม 2557. ค้นเมื่อ 12  
        มีนาคม 2557, จาก Nation เว็บไซต์ : http://www.nationchannel.com/ 
        main/content/politics/20140129/378393406/ 
18 กปปส.ปิดล้อมหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าทั่วกทม. 26 มกราคม 2557. ค้นเมื่อ 12 มีนาคม  
        2557,จาก Voice TV เว็บไซต์ : http://news.voicetv.co.th/ 
        democracycrisis/95241.html 
19 วิกฤตการณ์การเมืองไทย พ.ศ.2556-2557. 17 มีนาคม 2557. ค้นเมื่อ 17 มีนาคม  
        2557, จาก วิกิพีเดีย เว็บไซต์ : 
        http://th.wikipedia.org/wiki/วิกฤตการเมืองไทย_พ.ศ._2556-2557 
2. นโยบายรับจ�าน�าข้าว: แก้ปัญหาหรือสร้างปัญหา? 
1 ความเป็นมาของนโยบายจ�าน�าข้าวดู เพิ่มใน วีระ หวังสัจจะโชค. “การควบคุมของรัฐต่อ 
       สังคมชนบทผ่านนโยบายจ�าน�าข้าว: ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและสังคม”. วารสาร 
       บัณฑิตอาสาสมัคร. 9 (1) กรกฎาคม-ธันวาคม 2555. 
2 ชาวนาไมได้เงินจ�าน�าข้าว รัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็วิกฤตที่สุด!!.16 มกราคม 2557. ค้นเมื่อ 5  
       มีนาคม 2557, จาก ASTV ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ : http://www.manager. 
       co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9570000005620 
3 ‘อัมมาร’ เตือนจ�าน�าข้าวอ่วมจี้รัฐเลิก ‘ประชานิยม’ สุดโต่ง.31 พฤษภาคม 2556. 
       หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ.  
4 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. นโยบายจ�าน�าข้าว ผลกระทบต่อความมั่นคง. 10 มิถุนายน  
       2556. เดลินิวส์.  
5 'บุญทรง'แจงจ�าน�าข้าวไม่ขาดทุน.7 มิถุนายน 2556. ค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2557, จาก คม 
       ชัดลึกออนไลน์ เว็บไซต์ : http://www.komchadluek.net/detail/ 
       20130607/160478/บุญทรงแจงจ�าน�าข้าวไม่ขาดทุน.html#.UxqpZ_mSxqu 
6 เรื่องเดียวกัน, ชาวนาไมได้เงินจ�าน�าข้าว รัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็วิกฤตที่สุด!!. 
7 นิพนธ์ พัวพงศกร. 2556. บทที่ 7: ผลกระทบจากนโยบายแทรกแซงราคาข้าวของรัฐ ใน  
       รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ “ยุทธศาสตร์ข้าวไทย การวิจัยพัฒนาข้าวไทยและ 
       การมองไปข้างหน้า”. โครงการการเฝ้ามองนโยบายเกษตรไทย: ส�านักงานกองทุน 
       สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
8 วิพากษ์”ลดราคาจ�าน�าข้าว” ชาวนาเดือนร้อนมากสุด ความเสียหาย- การทุจริตยังอยู ่
       ระดับสูง. 24 มิถุนายน 2556.ค้นเมื่อ 15 มกราคม 2557, จาก ThaiPublica  
       เว็บไซต์ :  http://thaipublica.org/2013/06/seminar-critical-pledged-rice/ 
9 กกต.ตีกลับแผนกู้เงิน 1.3 แสนล้านช�าระหนี้ชาวนา ชี้ไม่อยู่ในอ�านาจ แต่เป็นดุลยพินิจรัฐ 
       ที่จะตัดสินใจและรับผิดชอบเอง ย�้ามาตรา 181 (3) เป็นข้อห้ามเด็ดขาดไม่มียกเว้น.  
       21 มกราคม 2557. ค้นเมื่อ 6 มีนาคม 2557, จาก ASTV ผู้จัดการ เว็บไซต์ :  
       http://www.manager.co.th/politics/viewnews.aspx?News 
       ID=9570000007927 
10 ณฎัฐ์ชติา เกดิแดง. แห่ถอนเงนิ'ออมสนิ'บทเรยีนจากเกมการเมอืง. 24 กมุภาพนัธ์ 2557.คมชดัลกึ 
11 4 วันคนแห่ถอนเงินออมสิน 1.05 แสนลบ.21 กุมภาพันธ์ 2557. ค้นเมื่อ 9 มีนาคม  
       2557, จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์ : http://www.bangkokbiznews. 
       com/home/detail/financefinance/20140221/564684/ 
       4วันแห่ถอนเงินออมสิน1.05แสนลบ..html 
12 เรื่องเดียวกัน. 

13 ธ.ก.ส. รับบริจาคเงินช่วยชาวนา เป็นการทั่วไป 5 มี.ค. นี้. 4 มีนาคม 2557. ค้นเมื่อ 9  
       มีนาคม 2557, จาก เว็บไซต์ : http://money.sanook. com/177172/ 
       ธ.ก.ส.รับบริจาคเงินช่วยชาวนา-เป็นการทั่วไป-5-มี.ค.นี้/ 
14 ธ.ก.ส. เผยยอดบริจาคช่วยชาวนาพุ่ง 509 ล้าน ดีเดย์จ่ายได้ 10 มี.ค.นี้. ม.ป.ป. ค้น 
       เมื่อ 9 มีนาคม 2557, จาก Kapok เว็บไซต์ : http://money.kapook.com/ 
       view83823.html  
3. โครงการเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท กับอนาคตประเทศไทย 
1 จับตาครม.พิจารณาร่างพรบ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท. 27 กุมภาพันธ์ 2557. ค้นเมื่อ 4 มีนาคม  
       2557, จาก Voice TV เว็บไซต์ :  http://news.voicetv.co.th/thailand/64150.html 
2 ครม.ไฟเขียว พ.ร.บ.กู้เงินลงทุน 2 ล้านล้าน ระบบรางกวาดเรียบ "โต้ง"ยันดันเข้าสภาปลายเม.ย.นี้  
       .27 กุมภาพันธ์ 2557. มติชน. 
3 ทีดีอาร์ไอชี้ช่องโหว่เงินกู้ 2 ล้านล้าน จี้ให้ฝ่ายนิติบัญญัติกลั่นกรองเพิ่ม แนะ 9 ข้ออุดรั่วไหล-ไม่กู ้
       พร�่าเพรื่อ.28 มกราคม 2556. ค้นเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2557, จาก Thai Law Watch  
       เว็บไซต์ :http://thailawwatch.org/2013/04/tdri_2trillions/ 
4 ทัศนีย์ สุขสมบูรณ์. 2553. วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 2 ล้านล้าน 
       บาท.ค้นเมื่อ 26 มกราคม 2557, จาก เว็บไซต์ : http://library.senate.go.th/ 
       document/Ext6028/6028639_0002.PDF 
5 “โต้ง” กล่อมคนตะวันออกกู้ 2 ล้านล้านประเทศเป็นหนี้ แต่พ้น 50 ปีแล้วสบาย.30 มกราคม 2557.  
       ผู้จัดการ. 
6 รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญที่พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)ให้อ�านาจกระทรวงการ 
       คลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศพ.ศ. ... ส�านัก 
       กรรมาธิการ 1 ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา. จาก  เว็บไซต์ :  http://www.senate.go.th/ 
       w3c/senate/pictures/comm/1112/ปกหน้า.pdf 
7 รายงานโลจิสติกส์ของประเทศไทยประจ�าปี 2554.ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
        แห่งชาติ. ค้นเมื่อ 8 มกราคม 2557, จาก NESDB เว็บไซต์ : http://www.nesdb.go.th/ 
        Portals/0/tasks/dev_logis/report/data_1255030412.pdf 
8 ส�านักงบ - สศช. หนุน 2 ล้านล้าน นักวิชาการค้าน. 28 มีนาคม 2555. กรุงเทพธุรกิจ 
9 ความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง ร่างพ.ร.บ.ให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้าง 
        พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศพ.ศ. .... ส�านักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย. 5  
        พฤศจิกายน 2556. ค้นเมื่อ 6 มกราคม 2557,จาก เว็บไซต์ : http://www.lrct.go.th/th/ 
        ?wpfb_dl=687 
10 นักเศรษฐศาสตร์ตั้ง KPI โครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 2.2 ล้านล้านบาท.ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัย 
        กรุงเทพ (กรุงเทพโพล์). ค้นเมื่อ 15 มกราคม 2557, จาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เว็บไซต์ :  
        http://bangkokpoll.bu.ac.th/poll/result/poll621.php?pollID=481&Topic= 
        นักเศรษฐศาสตร์ตั้ง KPI โครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 2.2 ล้านล้านบาท&fileD 
        oc=poll621.pdf 
11 TDRI จับมือ สกว. เสวนาช�าแหละพ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านของรัฐบาล.ค้นเมื่อ 10 มกราคม 2557,  
        จาก SiamintelligenceDare to Think เว็บไซต์ : http://www.siamintelligence.com/ 
        tdri-2-milion-act-seminar/ 
12 ประชา คุณธรรมดี. การสัมมนาทางวิชาการประจ�าปี 2556 ครั้งที่ 36. การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้าน 
        การคมนาคมและขนส่งผ่านเงินกู้ 2 ล้านล้านบาท. 10 ตุลาคม 2556. ค้นเมื่อ 8 มกราคม  
        2557, จาก  เว็บไซต์ : http://www.econ.tu.ac.th/doc/seminar/421/1_Symposium_ 
        Pracha.pptx 
13 เรื่องเดียวกัน. TDRI จับมือ สกว. เสวนาช�าแหละพ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านของรัฐบาล. 
14 วุฒิสภาลงมติเห็นชอบผ่าน ร่างพ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้าน วาระ 3 ด้วยคะแนน 63 ต่อ 13 เสียง. 20  
        พฤศจิกายน 2556. กรุงเทพธุรกิจ. 
15 ค�าร้อง ปชป. สกัดกู้ล้างผลาญ 2 ล้านล้าน 4 เท่าของไอเอ็มเอฟ-แฉ “เพื่อแม้ว” เสียบบัตรแทนกันอีก.  
        21 พฤศจิกายน 2556. ผู้จัดการ. 
16 Special Report ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานขนส่งไทย เชื่อมโยงเส้นทางการค้าในภูมิภาค. มีนาคม  
        2556. ค้นเมื่อ 10 มกราคม 2557, จาก ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย 
        เว็บไซต์ :http://www.exim.go.th/doc/newsCenter/42858.pdf 
17 สมชัย จิตสุชน, สุเมธ องกิตติกุล. ร่าง พ.ร.บ.  กู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม 
        ขนส่งของประเทศ พศ.. เดินหน้าอย่างไร ให้คุ้มค่า ถูกทางและเป็นประชาธิปไตย.18 เมษายน  
        2556.ค้นเมื่อ 12 มกราคม 2557, จาก TDRI เว็บไซต์ :http://tdri.or.th/wp-content/ 
        uploads/2013/04/2T.pdf 
18 นักวิชาการ ชี้ ออก พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้าน. 25 มีนาคม 2556. ค้นเมื่อ 10 มกราคม 2557, จาก  
        ส�านักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.  เว็บไซต์ : INN News http://www.innnews.co.th/shownews/
show?newscode=442454 
19 เรื่องเดียวกัน. นักเศรษฐศาสตร์ตั้ง KPI โครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 2.2 ล้านล้านบาท. 
20 เรื่องเดียวกัน. ความเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่อง ร่างพ.ร.บ.ให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการ 
        พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศพ.ศ. .... 
21 ประชา คุณธรรมดี, อ้างแล้ว 
22 สมชัย จิตสุชน, สุเมธ องกิตติกุล, อ้างแล้ว  
23 เรื่องเดียวกัน. 
24 เรื่องเดียวกัน. นักเศรษฐศาสตร์ตั้ง KPI โครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 2.2 ล้านล้านบาท. 
25 สมชัย จิตสุชน, สุเมธ องกิตติกุล, อ้างแล้ว 
26 เรื่องเดียวกัน. 
27 ‘รสนา’ อัดยับ ‘กู้ 2 ล้านล้าน’ สร้างภาระหนี้ประเทศ.20 พฤศจิกายน 2556. ไทยรัฐ. 
28 ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่ส่วนพยานทั้ง 2 ฝ่ายนัดแรก กรณีค�าร้อง พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท. 8  
        มกราคม 2557. ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2557, จาก Spring News เว็บไซต์  : http:// 
        news.springnewstv.tv/41570/ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยานนัดแรก-พ-ร-บ-กู้     
        เงิน-2-ล้านล้านบาท 
29 มติเอกฉันท์! ศาลรัฐธรรมนูญชี้ ร่างพ.ร.บ.กู้ 2 ล้านล้านขัดรัฐธรรมนูญ ชี้กระบวนการ 
        ตรา-เนื้อหาขัดต่อกฎหมาย พร้อมรับวินิจฉัยปมเลือกตั้งโมฆะ. 12 มีนาคม 2557. โพสต์ทูเดย์. 
4. น�้ามันดิบรั่วลงทะเลและแนวทางการจัดการสารพิษในไทย 
1 สรุปสถานการณ์กรณีน�้ามันดิบรั่วลงทะเล จังหวัดระยอง. 13 สิงหาคม 2556. ค้นเมื่อ 1 มีนาคม   
         2557, เว็บไซต์ :http://www.mkh.in.th/index.php/2013-08-08-10-30-02 
2 สรุปล�าดับเหตุการณ์และการด�าเนินการจัดการกรณีน�้ามันรั่วในทะเล(27 ก.ค.-1 ส.ค. 56).ค้นเมื่อ 3 
มีนาคม 2557, จาก PTT  เว็บไซต์ : http://www.pttplc.com/th/Media-Center/ 
         Energy-Knowledge/Pages/pttgc-oil-spill-2013.aspx 
3 National Geographic (ฉบบัภาษาไทย). กนัยายน 2556. เรื่องเหตเุกดิ ณ อ่าวพร้าว, หน้า 82 
4 เรื่องเดียวกัน. สรุปล�าดับเหตุการณ์และการด�าเนินการจัดการกรณีน�้ามันรั่วในทะเล  
         (27 ก.ค.-1 ส.ค. 56). 
5 เรื่องเดียวกัน  
6 กรณีน�้ามันรั่ว สิ่งที่รัฐบาลและ ปตท. ควรท�าหลังจากนี้. 5 สิงหาคม 2556. ค้นเมื่อ 27  
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         กุมภาพันธ์ 2557, จาก มูลนิธิโลกสีเขียว เว็บไซต์ : http://www.greenworld.or.th/ 
         greenworld/local/2267 
7 วิธีรับมือเหตุการณ์น�้ามันรั่วไหลในระดับสากลที่ ปตท. ไม่ได้ท�า (2). 6 กันยายน 2556.ค้นเมื่อ 1  
         มีนาคม 2557, จาก ThaiPublicaเว็บไซต์ :  http://thaipublica.org/2013/09/ 
         oil-spill-6/ 
8 ปตท. แจงผลสอบน�้ามันดิบรั่ว ทุกขั้นตอนท�าตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน – บทเรียนกรณีมอน 
         ทารา. 15 สิงหาคม 2556. ค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2557, จาก ThaiPublicaเว็บไซต์  
         :http://thaipublica.org/2013/08/pressrelease-ptt-spill-oil/ 
9 เรื่องเดียวกัน  
10 เรื่องเดียวกัน 
11 อัจฉรา วิเศษศรี, มัทนา ลัดดาสิริพร. 17 สิงหาคม 2556. วิกฤติน�้ามันรั่ว แรงสะท้อนต่อ 
         เศรษฐกิจระยอง. คมชัดลึก. 
12 เรื่องเดียวกัน.เรื่องเหตุเกิด ณ อ่าวพร้าว. 
13 เรื่องเดียวกัน 
14 กรณีรัฐบาลไม่ตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบน�้ามัน ปตท. รั่ว. 1 ตุลาคม 2556.ค้นเมื่อ  
         27 กุมภาพันธ์ 2557, จาก Greenpeace Thailand เว็บไซต์: http://www. 
         greenpeace.org/seasia/th/press/releases/statement-over-ptt-oil-spill-2- 
         months-aftermatch/  
15 น�้ามันรั่วไหล (Oil Spill).30 กรกฎาคม 2556. ค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2557, จาก I and me  
         2012 เว็บไซต์ : https://iandme2012.wordpress.com/2013/07/30/น�้ามันรั่ว 
         ไหล-oil-spill/ 
16 น�้ามันรั่วลงทะเลที่ร้ายแรงที่สุดของโลก-oil spill disaster-Case Study.28 กรกฎาคม 2556.  
         ค้นเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2557, จาก Energy Thai เว็บไซต์: http://www.energythai. 
         com/2013/oil-spill-disaster/ 
17 แผนการป้องกันและรับมือน�้ามันรั่วของรัฐ ที่ยังไม่ได้เขียน – “เขาว่าน�้าทะเลใส รู้ได้ไงว่า 
         ปลอดภัย” 2 ตุลาคม 2556. ค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2557, จาก ThaiPublica เว็บไซต์ :  
         http://thaipublica.org/2013/10/oil-spill-7/ 
18 'อ่าวพร้าว'ยังไม่ดีขึ้น อมน�้ามัน15เท่า.22 กุมภาพันธ์ 2557. ค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2557, จาก  
         กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์: http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/ 
         politics/life/20140222/564858/อ่าวพร้าวยังไม่ดีขึ้น-อมน�้ามัน15เท่า.html 
5. จากเขื่อนแม่วงก์สู่โครงการน�้า 3.5 แสนล้าน 
1 ท�าไมต้องค้านเขื่อนแม่วงก์. กรกฎาคม 2555. ค้นเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2557, จาก เครือข่าย 
         องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเว็บไซต์ www.ebooks.in.th/ebook/6578/ท�าไมต้องค้าน 
         เขื่อนแม่วงก์/  
2 คลิปวีดีโอ ความจริงของการสร้างเขื่อนแม่วงก์ ผลิตโดยนักศึกษาคณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม  
         มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ค้นเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2557, จาก YouTbueเว็บไซต์ :  
         http://www.youtube.com/watch?v=1PPFxcPotvA 
3 คลิปวีดีโอ เฉพาะเขื่อนแม่วงก์ รายการเจาะข่าวตื้น. 21 กรกฎาคม 2557. ค้นเมื่อ 20  
         กุมภาพันธ์ 2557, จาก Youtubeเว็บไซต์ :http://www.youtube.com/ 
         watch?v=NYRlZy_003I 
4 กระแสสังคมคึกคักนักแสดง-ศิลปิน"ต้านเขื่อนแม่วงก์".  27 กันยายน 2556. คมชัดลึก. 
5 สัมภาษณ์พิเศษ “สมิทธ์ ตุงคะสมิต” ผู้เริ่มรณรงค์ “ยุติเขื่อนแม่วงก์”. 23 ธันวาคม 2556. ค้น 
         เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2557, จาก Change.org เว็บไซต์:  http://blog-th.change. 
         org/post/70963287307 
6 “ปลอด” ลั่นท�าเขื่อนแม่วงก์แน่ อ้างสัตว์สร้างได้แต่ท่วมชาติอยู่ไม่ได้ จ่อโยนเงิน-หาที่ปลูกป่าใหม่. 
         20 กันยายน 2556. ผู้จัดการ. 
7 ปลอดประสพบอกแม้เขื่อนแม่วงก์จะป้องน�้าท่วมได้แค่1%ก็ต้องสร้างชี้ต้องเสียสละ, 23 กันยายน  
         2556. ค้นเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2557, จาก ส�านักข่าวทีนิวส์ เว็บไซต์ : http://www. 
         tnews.co.th/html/news/70511/1042 
8 แคมเปญรณรงค์ หยุดโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์. ค้นเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2557, จาก  
         Change.org เว็บไซต์ : http://www.change.org/maewongdam#supporters 
9 ผ่างบ 3.5 แสนล้าน ทางเลือกคนไทยแก้น�้าท่วม จะเดินหน้าหรือรอเป็นเหยื่อ. 11 ตุลาคม 2556.  
         เดลินิวส์. 
10 ผ่าแผนการรับฟังความเห็นโครงการน�้า 3.5 แสน เป็นแค่ “การโฆษณา” สมาคมโลกร้อนฯ เล็ง            
         ฟ้องเพิกถอนด่วน. 27 กันยายน 2556. ค้นเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2557, จาก  
         ThaiPublica เว็บไซต์ : http://thaipublica.org/2013/09/water-projects- 
         public-hearing/ 
11 พรบ.เงินกู้ 3.5 แสนล้าน อ้างเหตุผล “เร่งด่วน” – 1 ปี เบิกเงิน 1.2 หมื่นล้าน. 17 สิงหาคม  
        2556. ค้นเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2557, จาก ThaiPublica เว็บไซต์ : http://thaipublica. 
        org/2013/08/water-management-projects-7/ 
12 เปิดรายงาน ปปช. จ�าแหละโครงการจัดการน�้า 3.5 แสนล้าน เสี่ยง “ทุจริต” เสนอครม.ป้องกัน 
        ก่อนเสียหาย. 18 พฤษภาคม 2556. ค้นเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2557, จาก ThaiPublica 
        เว็บไซต์ : http://thaipublica.org/2013/05/nacc-water-management- 
        project-tor/ 
13 รัฐบาล “เปิดซองราคา” ผู้ชนะด้านเทคนิคโครงการน�้าฯ 3.5 แสนล้าน. 11 มิถุนายน 2556.  
        ค้นเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2557, จาก ThaiPublicaเว็บไซต์ : http://thaipublica.org 
        /2013/06/bid-project-management-water/ 
14 กู้ 3.1 แสนล้านโปรเจคน�้า ครม.ไฟเขียว 4 เอกชนชนะประมูลน�้า-หั่นราคาลง 6.2 พันล. 19  
        มิถุนายน 2556.กรุงเทพธุรกิจ. 
15 ชาวจังหวัดราชบุรีแสดงเจตนารมณ์คัดค้านโครงการบริหารจัดการน�้า 3.5 แสนล้าน ในเวทีรับฟัง 
        ความคิดเห็น. 27 พฤศจิกายน 2556.ค้นเมื่อ 31 มกราคม 2557, เว็บไซต์ : https:/// 
        www.facebook.com/paskorn.jumlongrach/posts/643073372402618:0 
6. P4P ยาดีส�าหรับวงการสาธารณสุข...จริงหรือ? 
1 บทย่อสรุปส�าหรับผู้บริหารการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานในประเทศไทย.ส�านักงาน 
        พัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) ค้นเมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2557, จากเว็บไซต์  
        : http://www.ihpp.thaigov.net/index.php?option=com_content&view= 
        article&id=270 
2 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข, บรรณาธิการ. 2556. HSRI Forum พื้นที่แบ่งปันความรู้ สู่ระบบสุขภาพที่ 
        เป็นธรรมและยั่งยืน: วิกฤต P4P บทบาท สวรส. ท่ากลางความขัดแย้ง. ปีที่ 2 ฉบับที่ 3  
        เดือนมิถุนายน 2556, หน้า 4  
3 นพ.วิชัย โชควิวัฒน.2556. พีฟอร์พี ยาดี (?) ที่ใช้ผิด. มูลนิธิแพทย์ชนบท ร่วมกับ ส�านักงาน 
        ปฎิรูปเพื่อสังคมไทยที่เป็นธรรม, พิมพ์ครั้งที่ 1. หน้า 2-5  
4 คมชัดลึกจัดถก P4P...จ่ายเพื่อใคร?. ออกอากาศเมื่อ วันที่ 27 มีนาคม 2556 .ค้นเมื่อ 20  
        กุมภาพันธ์ 2557, จาก คมชัดลึกออนไลน์ เว็บไซต์ :  http://www.komchadluek. 
        net/detail/20130327/154902/คมชัดลึกจัดถกP4P...จ่ายเพื่อใคร.html 

5 พวงชมพ ูประเสรฐิ. ค่าตอบแทนแบบ ‘P4P’ สะเทอืนถงึชนบท(ไม่จรงิ). 22 มนีาคม 2556. คมชดัลกึ. 
6 เรื่องเดียวกัน  
7 ซัด P4P ยิ่งเพิ่มเหลื่อมล�้า. 7 พฤษภาคม 2556.ไทยโพสต์. 
8 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข, อ้างแล้ว 
9 ถอดรหัส...P4P เฉลี่ยเงินตามงาน.  29 เมษายน 2556. ไทยรัฐ  
10 รายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ออกอากาศเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน  
        2556 .สืบค้นเมื่อ 25 มกราคม 2557, จาก เว็บไซต์ : http://www.youtube.com/ 
        watch?v=xlQh8YiVZl0 
11 เรื่องเดียวกัน, บทย่อสรุปส�าหรับผู้บริหารการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานในประเทศไทย. 
12 นพ.วิชัย โชควิวัฒน, อ้างแล้ว 
13 อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา. P4P สอนอะไรเรา.10 กรกฏาคม 2556.ประชาชาติธุรกิจ.  
7. ตะกั่วในล�าห้วยคลิตี้: คดีตัวอย่างการเยียวยาชุมชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  มาตรา 67. ม.ป.ป.   พ.ร.บ. กฎหมายและ 
        มาตรการ ที่เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ. สืบค้นเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2557, จาก กรมควบคุม 
        มลพิษ เว็บไซต์ : http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_envi_96.html 
2 ส�านักงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม. โครงการที่อาจส่งผลกระทบรุนแรง (ม.67 วรรค 2). ค้น 
        เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2557, จาก กรมควบคุมมลพิษ เว็บไซต์ : http://www.onep.go.th/ 
        eia/images/12ehia/1ehia_law.pdf 
3 สมชาย ปรีชาศิลปะกุล. 2551. นิติธรรมชาติ : ความเรียงและบทสัมภาษณ์ว่าด้วยคดีสิ่งแวดล้อม  
        เล่ม 2 สรุปบทเรียนการด�าเนินคดีด้านสิ่งแวดล้อม.  กรุงเทพมหานคร. 
4 มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมเก็บข้อมูลในหมู่บ้านเมื่อเดือนมกราคมปี 2557. 
5 สมชาย ปรีชาศิลปะกุล, อ้างแล้ว. 
6 สมชาย ปรีชาศิลปะกุล, อ้างแล้ว. 
7 สมชาย ปรีชาศิลปะกุล, อ้างแล้ว. 
8 สมชาย ปรีชาศิลปะกุล, อ้างแล้ว. 
9 ‘คดีคลิตี้’ 9 ปี แห่งการรอยคอย – ลุ้นพิพากษา 10 ม.ค.นี้ . 9 มกราคม 2552. ค้นเมื่อ 27  
        กุมภาพันธ์ 2557, จาก ประชาไท เว็บไซต์ :http://enlawfoundation.org/ 
        newweb/?p=212 .   
10 เรื่องเดียวกัน.  
11 สมชาย ปรีชาศิลปะกุล, อ้างแล้ว. 
12 สมชาย ปรีชาศิลปะกุล, อ้างแล้ว. 
13 ค�าพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ 3426/2550 ศาลอุทธรณ์ภาค 7 แผนกคดีสิ่งแวดล้อม.คดีสาร 
        ตะกั่วปนเปื้อนล�าห้วยคลิตี้(คดีแพ่ง): ค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้ประกอบการเหมืองแร่ก่อให ้
        เกิดมลพิษในล�าห้วยคลิตี้. กลุ่ม 1 : โจทก์ 8 ราย มีอาการเจ็บป่วยเป็นโรคพิษสารตะกั่ว.  
        ค�าพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ 3426/2550 ศาลอุทธรณ์ภาค 7 แผนกคดีสิ่งแวดล้อม. 
14 เรื่องเดียวกัน. ‘คดีคลิตี้’ 9 ปี แห่งการรอยคอย – ลุ้นพิพากษา 10 ม.ค.นี้ . 
15 ค�าพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ 2604/2554 ศาลอุทธรณ์ภาค 7 แผนกคดีสิ่งแวดล้อม. คดีสาร 
        ตะกั่วปนเปื้อนล�าห้วยคลิตี้(คดีแพ่ง): ค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้ประกอบการเหมืองแร่ก่อให้  
        เกิดมลพิษในล�าห้วยคลิตี้. กลุ่มที่ 2 : โจทก์ 151 ราย ได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากสาร 
        ตะกั่ว.  
16 ข้อมูลความเป็นมา. ม.ป.ป. ค้นเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2557, จาก มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม  
        เว็บไซต์ :http://enlawfoundation.org/newweb/?page_id=1497 
17 เรื่องเดียวกัน. ‘คดีคลิตี้’ 9 ปี แห่งการรอยคอย – ลุ้นพิพากษา 10 ม.ค.นี้ . 
18 ค�าพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ อ.734/2555 ศาลปกครองสูงสุด. คดีสารตะกั่วปนเปื้อนล�าห้วย 
        คลิตี้: กรณีหน่วยงานของรัฐละเลยการปฎิบัติหน้าที่การฟื้นฟูล�าห้วยและละเมิดสิทธิในการได ้
        รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ตามรัฐธรรมนูญ.  
19 อาจารย์หนอน หรือ คุณสุรพงษ์  กองจันทึก เป็นผู้อ�านวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนา ซึ่ง 
        เป็นผู้ติดตามช่วยเหลือชาวบ้านคลิตี้ล่างตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งสามารถผลักดันให้โรงแต่งแร ่
        คลิตี้ปิดลงได้ อีกทั้งยังเป็นตัวแทนของคณะท�างานองค์กรพัฒนาเอกชนและฝ่ายวิชาการใน 
        การตดิตาม ตรวจสอบการท�างานแก้ไขปัญหาการปนเป้ือนของสารตะกัว่ในล�าห้วยคลติีอ้กีด้วย 
20 สมชาย ปรีชาศิลปะกุล, อ้างแล้ว. บทสัมภาษณ์ ยะเสอะ  นาสวนสุวรรณ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคลิตี้ 
        ล่าง, วันที่ 7 ธันวาคม 2548 
21 สมชาย ปรีชาศิลปะกุล, อ้างแล้ว. บทสัมภาษณ์ ก�าธร ศรีสุวรรณมาลา แกนน�าชาวคลิตี้ล่าง 
22สมชาย ปรีชาศิลปะกุล, อ้างแล้ว. บทสัมภาษณ์ สมพงษ์  ทองผาไฉไล 
8. ทุจริตการสอบครู ภาพสะท้อนคุณภาพการศึกษาไทย 
1 พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ก�าหนดให้ครูผู้ช่วย  
        เป็นต�าแหน่งครูที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยมีระยะเวลาทดลองงานเป็นเวลาสองปีก่อนได้รับการ 
        แต่งตั้งเป็นครู 
2 ข่าวส�านักงานรัฐมนตรี ๑๐๐/๒๕๕๖ DSI แถลงผลสืบสวนทุจริตการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย. 20  
        มีนาคม 2556.  ค้นเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2557, จากข่าวส�านักงานนายกรัฐมนตรี เว็บไซต์  
        : http: //www.moe.go.th/websm/2013/mar/100.html 
3 คอลัมน์: สัมภาษณ์พิเศษ: เชอร์ล็อก โฮล์มส์ (การศึกษา)ดร.ชอบ ลีซอ แกะรอย’ทุจริต’ครูผู้ 
        ช่วย..จาก’คะแนน’.17 พฤษภาคม 2556. ค้นเมื่อ 27กุมภาพันธ์ 2557, จาก กระทรวง 
        ศึกษาธิการ เว็บไซต์ :http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?News 
        ID=32740&Key=hotnews 
4 ข้อสอบข้อ 34 มัด 'คนโกง' สอบครูผู้ช่วย. 7 พฤษภาคม 2556. คมชัดลึก. 
5 ข้าราชการจ�านวน 8 ราย ได้แก่ นายชินภัทร ภูมิรัตน นายอนันต์ ระงับทุกข์ นายไกร เกษทัน  
        และคณะกรรมการตรวจรับจ�านวน 5 ราย 
6 อดิศร เนาวนนท์.ทุจริตสอบครู ปัญหาและทางออก. 21 มีนาคม 2556. มติชน. 
7 ดุสิตโพลชี้ “ทุจริตสอบครูผู้ช่วย” ท�า ปชช.กว่า 50% หมดศรัทธาวงการครู.10 มีนาคม 2556.  
        ผู้จัดกา. 
8 นิด้าโพล ฟันธง นศ.ไทย 9 หมื่นคนทุจริตสอบ. 22 พฤศจิกายน 2556. ผู้จัดการ. 
9 ในเดือน พฤศจิกายน 2556 สภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)  
        ได้พิจารณาผลการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่ ศ.ดร. 
        ถวิล พึ่งมา อธิการบดี สจล. แก้ผลการเรียนให้กับลูกตนเองโดยคณะกรรมการสอบสวนฯ  
        ชี้มูลว่าอธิการบดีแก้ผลการเรียนให้ลูกตัวเองจริงซึ่งถือเป็นการทุจริตและเป็นความผิดวินัย 
        ร้ายแรง ที่ประชุมจึงมีมติ 9 ต่อ 4 เสียงให้ ดร.ถวิล พึ่งมา พ้นอธิการบดี สจล. 
10 Klus Schwab. 2013. The Global Competitiveness Report 2013-2014. from World  
        Economic Forum http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitive 
        nessReport_2013-14.pdf 
11 ครูผู้ช่วยโคราชสอบตกกราวรูดไม่มีผู้สอบผ่านวิชาเอกคณิตศาสตร์แม้แต่รายเดียว. 1 กรกฎาคม  
        2556. ข่าวสด. 
12 สพฐ.สลด"ครูผู้ช่วย"สอบตกอื้อ!. 2 กรกฎาคม 2556. สยามรัฐ. 
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13 ครูจบใหม่ 2.6 แสนส่อเคว้งจาตุรนต์ส่งซิกชัดยืดอัตราเกษียณแม่พิมพ์เก่าถึง 65 ปี.16 สิงหาคม  
        2556. ไทยโพสต์. 
14 ปัญหาครูขาดแคลน เรื่อง "ครูไทยวันนี้". ค้นเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2557, จาก Go to know  
        เว็บไซต์ :http://www.gotoknow.org/posts/302731 
15 เรือ่งเดยีวกนั. ครจูบใหม่ 2.6 แสนส่อเคว้งจาตรุนต์ส่งซกิชดัยดือตัราเกษยีณแม่พมิพ์เก่าถงึ 65 ปี. 
9. คดีปราสาทพระวิหาร (ภาค 2) 
1 “ปึ้ง” ยอมรับ “เขาพระวิหาร” เสี่ยงแพ้กัมพูชา สั่งผู้ว่าแจงปชช.สกัดม๊อบ.1 มกราคม 2556. 
        ผู้จัดการ. 
2 International Court of Justice.Judgment on the Request for Interpretation of  
        the Judgment of 15 June 1962 in the Case Concerning the Temple of  
        PreahVihear (Cambodia vs Thailand).  11 November 2013 p. 36 
3 เสียดินแดนชัดเจน ศาลโลกระบุไทยต้องถอนทหาร หวั่นเขมรสร้างถนนรุกล�้าขึ้นเขาพระวิหาร.12  
        พฤศจิกายน 2556. ผู้จัดการ. 
4 SupalakGanjanakhundee. (2013). “Gov’t satisfies with ICJ verdict”. On-line  
        access. RetrievedMarch, 3, 2014, from The Nation at http://www. 
        nationmultimedia.com/politics/Govt-satisfied-with-ICJ-verdict-30219334.html 
5 SupalakGanjanakhundee. 2013. “We both win: HorNamhong”. on-line access.  
        Retrieved March, 3, 2014, from The Nation at http://www.nationmulti 
        media.com/national/We-both-win-Hor-Nam-Hong-30219337.html 
6 รายการข่าวสามมิติ. 13 พฤศจิกายน 2556.ค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2557, จาก Youtubeเว็บไซต์ :    
        http://www.youtube.com/watch?v=Qa4uOxaTHzo 
7 ความจริงพื้นที่พิพาทบริเวณใกล้เคียงหรือพื้นที่โดยรอบปราสาทนั้นถูกกันออกจากการใช้เป็นพื้นที ่
        กันชน (Buffer Zone) ส�าหรับมรดกโลกก่อนแล้วตั้งแต่ปี 2551 
8 International Court of Justice. 2011. Application Instituting Proceedings filed in  
        the registry of the court on April 28, Request for Interpretation of the  
        Judgment of the 15 June 1962 in the Case Concerning the Temple of  
        PreahVihear. (Cambodia v Thailand). p. 37  
9 International Court of Justice. 2011. Request for the Indication of Provisional  
        Measures. Report of Judgment, Advisory and Orders.Request for  
        Interpretation of the Judgment of the 15 June 1962 in the Case  
        Concerning the Temple of PreahVihear. (Cambodia v Thailand). p. 22-23 
10 SupalakGanjanakhundee, 2013.ICJ judge asks Thailand, Cambodia to define  
        'vicinity'. On-line version could be accessed Retrieved March, 3, 2014,  
        fromThe Nation at http://www.nationmultimedia.com/national/ 
        ICJ-judge-asks-Thailand-Cambodia-to-define-vicinit-30204312.html 
11 กระทรวงการต่างประเทศ.2556. ปริศนาคดีปราสาทพระวิหาร.  กรุงเทพฯ: กระทรวงการต่าง 
        ประเทศ, หน้า 34 
12 เรื่องเดียวกัน.Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in the  
        Case Concerning the Temple of PreahVihear (Cambodia vs  
        Thailand).p.33-34 
13 วีระชัย พลาศัย ให้สัมภาษณ์รายการข่าวสามมิติ ออกอากาศวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556. ค้น 
        เมื่อ 1 มกราคม 2557, จาก Youtubeเว็บไซต์ : http://www.youtube.com/ 
        watch?v=_67qZZo-fzA 
14 ข่าวสารนิเทศ : ปลัดกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค�าพิพากษา    
        ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ในคดีตีความค�าพิพากษาคดีปราสาทพระวิหารปี 2505.  16  
        พฤศจิกายน 2556. ค้นเมื่อ 1 มีนาคม 2557, จาก กระทรวงการต่างประเทศ เว็บไซต์ :  
        http://www.mfa.go.th/main/th/media-center/14/40929- 
15 ค�าตัดสินศาลโลกมีข้อดี-เสีย วีรชัยแจงสภา.14 พฤศจิกายน 2556. ไทยรัฐ. 
10 เณรค�า พระนอกรีตกับแนวทางการแก้ปัญหา 
1 เครื่องบินเจ็ทประจ�าองค์ หลวงปู่เณรค�า (ฉัตติโก) 1. 22 พฤษภาคม 2556. ค้นเมื่อ 10  
        มกราคม 2557, จาก Youtubeเว็บไซต์ : http://www.youtube.com/ 
        watch?v=sANFgwoJeic.  
2 ผลตรวจภาพเณรค�าคู่สีกายืนยันไม่ตัดต่อ.  10 กรกฎาคม 2556. โพสต์ทูเดย์. 
3 เล็งสอบ “หลวงปู่เณรค�า” ไม่ขออนุญาต สร้างพระแก้วมรกตจ�าลอง.22 มิถุนายน 2556.  
เดลินิวส์. 
4 DSI พบ'เณรค�า'ผิด8ข้อหาหนัก.9 กรกฎาคม 2556. คมชัดลึก  
5 เจ้าคณะจังหวัดอุบลฯ ลงนามขับพระเณรค�าพร้อมตรวจสอบทรัพย์สิน-พระในสังกัด.13 กรกฎาคม  
       2556. ข่าวสด. 
6 พระครูฯอ้าง “สมีค�า” สึกแล้ว รู้จากสื่อไทยที่สหรัฐ.30 กรกฎาคม 2556. ไทยรัฐ. 
7 อมรรัตน์ ล้อถิรธร. ถ้า “สงฆ์” ดี(จริง)...ใยต้องเดือดร้อนกับ “ภิกษุสันดานกา”?.11 มกราคม  
       2557, ผู้จัดการ. 
8 'สมเด็จพระวันรัต'เรียก'เณรค�า'กลับ.4 กรกฎาคม 2556. คมชัดลึก. 
9 จี้ส�านักพุทธจังหวัดเร่งตรวจสอบสาขาส�านักสงฆ์เณรค�า. 11 กรกฎาคม 2556. เดลินิวส์. 
10 เจ้าของที่ดินไล่ “หลวงปู่เณรค�า” พ้นส�านักสงฆ์ขันติธรรม-ทวงคืนมาจัดตั้งวัดอย่างถูกต้อง. 21  
        มิถุนายน 2556. ผู้จัดการ. 
11 พิสิษฐ์ นภาธนาสกุล. 25 มกราคม 2551.ปัญหาข้อกฎหมายในการบริหารจัดการ ศาสนสมบัติ 
        ของวัด. ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2557, จาก คลังเอกสารสาธารณะ เว็บไซต์ : http:// 
        www.openbase.in.th/http:/%252Fwww.panyathai.or.th/wiki/index.php/ปัญหา 
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ส�านักงานพัฒนาข้อมูลระบบสุขภาพแห่งชาต ิ

 มูลนิธิเด็ก   
 ส�านักงานสถิติแห่งชาต ิ
 นักวิชาการอิสระ     
 โครงการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  
ส�านักงานพัฒนานโยบายสุภาพระหว่างประเทศ 

 แผนงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
สถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ 

 องค์กรชุมชนคลองขนมจีนอ�าเภอเสนา  
 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
 
 

  
ส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ 

 สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ 
 นักวิชาการอิสระ 

 
  

ส�านักวิจัยสังคมและสุขภาพ 
 นักวิชาการอิสระ

รายชื่อคณะกรรมการชี้ทิศทาง ปี 2557
ประธาน 

 
กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ปี 2557 
ทบทวนรายงานทั้งเล่ม 

 
 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้สัมภาษณ์ประเด็น 
“ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง” 

 
 

ที่ปรึกษาด้านข้อมูลประเด็น“ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง” 
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ขอบคุณจากใจ   
สุขภาพคนไทย 2557 เล่มนี้ ยังคงได้รับความอนุเคราะห์จากหลายฝ่ายอย่างดียิ่งมาโดยตลอด ขอขอบคุณนายแพทย์สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ นายแพทย์วิชัย 
โชควิวัฒน และคุณปาริชาต ศิวะรักษ์ ที่กรุณาอ่านทบทวนบทความต้นฉบับทั้ง 3 ส่วน และนายแพทย์อ�าพล จินดาวัฒนะ ที่กรุณาอ่านบทความต้นฉบับ 
“ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง…สู่การปฏิรูปประเทศจากฐานราก” พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อขัดเกลาเนื้อหาให้น่าสนใจและน่าอ่านมากขึ้น 

ขอขอบคุณนายแพทย์ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ อาจารย์สุรพล เหลี่ยมสูงเนิน ชุมชนต�าบลเปือย อ�าเภอลืออ�านาจ จังหวัดอ�านาจเจริญ ชุมชนต�าบล 
บ้านซ่อง อ�าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ชุมชนต�าบลหนองสาหร่าย อ�าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี และชุมชนสร้างสรรค์นครรังสิต  
ต�าบลประชาธิปัตย์ อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ที่ได้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ส�าคัญในเรื่องพิเศษประจ�าฉบับ “ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง…สู่การปฏิรูป
ประเทศจากฐานราก” ท�าให้ได้เนื้อหาเชิงลึกที่ละเอียดและน่าสนใจ

ขอขอบคุณ องค์การอาหารและยา โรงพยาบาลสงฆ์ และนายแพทย์วิชัย เอกพลากร ที่กรุณาให้ข้อมูลในส่วนตัวชี้วัดโรคอ้วน ท�าให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน 
สมบูรณ์ ขอขอบคุณคณะนักเขียน 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ ที่เรียบเรียงข้อมูล และร่างเนื้อหาให้ชวนอ่าน 

สุดท้ายต้องขอบคุณผู้อ่านทุกท่าน ที่ติดตาม “สุขภาพคนไทย” มาโดยตลอด ที่เป็นก�าลังสนับสนุนส�าคัญให้คณะผู้จัดท�า มีก�าลังใจมากยิ่งขึ้นและมีความ
ตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพหนังสือให้ดีมากขึ้นกว่าเดิม

คณะท�างานสุขภาพคนไทย

 
ทีมเขียนสถานการณ์เด่นทางสุขภาพร่างแรก 
ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล 
ตะวัน  พงศ์แพทย ์
ทวีวัฒน์ ปุณฑริกวัฒน ์
พิณผกา งามสม 
ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ์ 
วีระ หวังสัจจะโชค 
วุฒิชัย จังไพโรจน์ 
สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี 
สุภาภรณ์ มาลัยลอย 
อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา 
 
คณะท�างานโครงการสุขภาพคนไทย 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 
รศ.ดร.ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา ผู้อ�านวยการโครงการ 
 
เรื่องพิเศษประจ�าฉบับ 
รศ.ดร.ชาย โพธิสิตา 
ผศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ 
ภัทราภรณ์ จึงเลิศศิริ 
 
สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ 
ดร.สักกรินทร์ นิยมศิลป ์
กาญจนา เทียนลาย 
 
ตัวชี้วัดสุขภาพ 
ผศ.ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ 
ดร.มนสิการ กาญจนะจิตรา 
สุภรต์ จรัสสิทธิ์
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เกณฑ์ในการจัดท�ารายงาน สุขภาพคนไทย 2557
 
ส่วนที่ 1 ตัวชี้วัดทางสุขภาพ  
 
กระบวนการท�างาน 
1. การคัดเลือกประเด็นเด่นตัวชี้วัด ทางด้านประชากร โดยผ่านคณะกรรมการชี้ทิศทางร่วมกันกับคณะท�างานโครงการฯ 

2. ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรู้รอบในดัชนีชี้วัดที่ก�าหนดไว้ มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และข้อมูลนั้นมีการจัดเก็บทุกปี เพื่อขอข้อมูลที่ทันสมัย   

3. ก�าหนดกรอบเวลาในการเขียนบทความ คณะท�างานรับผิดชอบหลักในแต่ละหมวด ได้ทราบถึงแนวทางการเขียน วัตถุประสงค์ของการน�าเสนอแต่ละหมวดตัวชี้วัด  

   และข้อก�าหนดเวลาเบื้องต้นในค้นคว้าหาข้อมูล และจัดท�าเนื้อหา 

4. ร่างเนื้อหาตัวชี้วัดสุขภาพ  

5. ประชุมระดมสมอง พิจารณาร่างงานตัวชี้วัด  เพื่อร่วมพิจารณาความเหมาะสม ความครอบคลุมของเนื้อหาและความซ�้าซ้อนของตัวชี้วัด โดยผ่านการประชุมคณะท�างาน 

   ทีมสุขภาพคนไทย และคณะกรรมการชี้ทิศทางสุขภาพคนไทย 

6. ผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านทบทวนหมวดตัวชี้วัดสุขภาพ โดยอ่านภาพรวมทุกหมวดในชุดตัวชี้วัดสุขภาพคนไทย พร้อมให้ค�าแนะน�าในการปรับแก้ไขงาน 

 

เกณฑ์ในการจัดท�าเนื้อหาตัวชี้วัด 
1. ค้นหาสาระส�าคัญ (Key message) ของหมวดที่จะน�าเสนอ เพื่อให้เนื้อหาไม่กระจัดกระจายในการน�าเสนอ 

2. ค้นหาสถิติข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี้วัดแต่ละตัวที่คัดเลือก  โดยเน้นข้อมูลรายปี เพื่อน�าเสนอแนวโน้ม และรวมถึงผลการส�ารวจล่าสุด เพื่อให้เห็นสถานการณ ์

3. เน้นรูปแบบ และเนื้อหาที่ง่ายต่อการอ่านและเข้าใจต่อผู้อ่านทุกกลุ่มวัย 

 

ส่วนที่ 2 10 สถานการณ์เด่นในรอบปี และ 4 ผลงานดีๆ ของคนไทย

สถานการณ์ในรอบปี  ประกอบด้วย สถานการณ์เด่นล�าดับ 1 ถึง 10 และผลงานดีๆ ของคนไทย เพื่อสุขภาพของคนไทยอีก 4 สถานการณ์  

ซึ่งเรียกงานส่วนนี้ว่า “สถานการณ์เด่น 10+4” เกณฑ์การเลือกสถานการณ์ และเกณฑ์การจัดล�าดับสถานการณ์เด่น มีดังนี้

เกณฑ์การเลือกสถานการณ์เด่น 
• เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2556 หรือเป็นสถานการณ์ที่เคยรายงานไปแล้ว แต่น�ามาเสนออีกครั้ง เพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลง เป็นบทเรียนให้กับสังคม  

• มีผลกระทบอย่างส�าคัญต่อสุขภาพคนไทยในวงกว้าง ซึ่งผลกระทบหมายรวมถึงความั่นคงปลอดภัยด้วย  

• เป็นนโยบายที่ส่งผลต่อสุขภาพที่มีผลบังคับใช้หรือผลทางปฎิบัติที่เกิดขึ้นในปีนี้ชัดเจน  

• เป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน  

• เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากในรอบปี  

 

ส�าหรับผลงานดีๆ ของคนไทยทางสุขภาพ เป็นเรื่องของการประสบความส�าเร็จในการประดิษฐ์คิดค้น ความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านสุขภาพ  

การค้นพบแนวทางใหม่ๆ ที่เป็นผลดีกับสุขภาพสังคม และคนไทยโดยรวม 

เกณฑ์การจัดล�าดับสถานการณ์เด่น 
• ส�ารวจความคิดเห็นของคณะกรรมการชี้ทิศทางโครงการสุขภาพคนไทย โดยใช้แบบส�ารวจสถานการณ์ที่มีสถานการณ์ส�าคัญในสังคมไทยทั้งทีเป็นข่าวและไม่เป็นข่าว  

  เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2556 จนถึง ณ เวลาที่ท�าการส�ารวจสถานการณ์ โดยให้คณะกรรมการเรียงล�าดับความส�าคัญ จาก 1 ถึง 10  

• การวิเคราะห์ข้อมูลความถี่ เพื่อเรียงล�าดับความส�าคัญ   

• การตัดสินเลือกสถานการณ์เด่นประจ�าปีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการชี้ทิศทางโครงการสุขภาพคนไทยอีกครั้ง 

 

ส่วนที่ 3 เรื่องพิเศษประจ�าฉบับ
 
หัวข้อเรื่องพิเศษประจ�าฉบับมี 2 ลักษณะ คือ เรื่องที่เน้นกลุ่มเป้าหมาย (target group oriented) และ เรื่องเฉพาะประเด็น (issue oriented)  

โดยอาจมีการเลือกเรื่องแต่ละลักษณะสลับกันไปในแต่ละปี ที่มาของเรื่องอาจจะพิจารณาเลือกจาก 10สถานการณ์เด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

 

เกณฑ์ส�าคัญในการเลือกประจ�าฉบับ  
1. เป็นเรื่องทีมีความส�าคัญเชิงนโยบาย 

2. เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อประชาชน 

3. เป็นเรื่องที่มีประเด็นและมุมมองที่หลากหลาย 

 

กระบวนการท�างาน
1. คณะกรรมการชี้ทิศทางประชุมเพื่อเลือกหัวข้อเรื่องพิเศษประจ�าฉบับในแต่ละปี 

2. คณะท�างานสุขภาพคนไทยก�าหนดกรอบโครงร่างของรายงาน 

3. ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเด็น เพื่อสัมภาษณ์ข้อมูล ประกอบการจัดท�ารายงาน 

4. คณะท�างานสุขภาพคนไทยประมวลและเรียบเรียงเนื้อหาทางวิชาการให้เหมาะสมกับการสื่อสารต่อสาธารณะ  

   และตรวจสอบความถูกต้องกับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในประเด็นนั้นๆ อีกครั้ง 

5. ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านทบทวนร่างเนื้อหารายงานและปรับแก้ไข 
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