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รายงานสุขภาพคนไทย ปี 2565 นำาเสนอหมวดตัวชี�วัด “ผลกระทบ 
โควิด-19 ต่อสขุภาพคนไทย” โดยมหีวัขอ้สำาคัญ 12 เรื�อง ได้แก่ (1) การระบาด
ของโควิด-19 ในปี 2564 (2) พฤติกรรมสขุภาพ (3) สขุภาพกาย (4) สขุภาพจิต 
(5) การเขา้ถึงบรกิารสขุภาพ (6) การศึกษา (7) ชวิีตการทำางาน (8) รายได้ 
(9) ที�อยูอ่าศัยและสิ�งแวดล้อม (10) ชวิีตครอบครวัและชุมชน (11) การคมนาคม
และการสื�อสาร (12) การมส่ีวนรว่ม

สำาหรับในหมวด 10 สถานการณ์เด่นปีนี�  นำาเสนอประเด็นที�อยู่
ในความสนใจของสังคม ได้แก่ (1) โควิด-19 กับการทำางานที�บา้น (work from 
home) และผลกระทบ (2) ปลดล็อกกัญชา กัญชง และพชืกระท่อม: เงื�อนไข และ
ผลต่อเศรษฐกิจชมุชน (3) โฆษณาอาหารเสรมิเกินจรงิ: ควรแก้ปญัหาอยา่งไร? 
(4) แรงงานข้ามชาติในยุคโควิด-19: ก้าวข้ามการแยกเขาแยกเรา 
สูค่วามรว่มมอืในการแกไ้ขปัญหา (5) โรงงานหมงิตี�ระเบดิ บทเรยีนภัยพบิติัจาก
โรงงานสารเคมี (6) เกษตรอัจฉรยิะ (smart farming) และอนาคตเกษตร
ไทย (7) ไทยกับ RCEP และ CPTPP: ผลกระทบและข้อระวัง (8) การเมือง
บนท้องถนน กับหนทางออก (9) นำาท่วมซำาซาก ผลกระทบและการปรบัตัว 
(10) #SAVEบางกลอย กับประเด็นเรื�องสิทธทิำากินของกลุ่มชาติพนัธุ ์สำาหรบั 
4 ผลงานดี ๆ เพื�อสุขภาพคนไทยปีนี� ได้แก่ (1) ไทยมุ่งพัฒนา “การแพทย์
จีโนมกิส์” รกัษา 5 กลุ่มโรค (2) ไทยมุง่พฒันาวัคซนีโควิด-19 อยา่งต่อเนื�อง 
(3) “ผลักดันนโยบายภาษีเครื�องดื�ม ที�มส่ีวนผสมของนำาตาล” รางวัลผลงาน
เด่นระดับโลก ปี 2564 ของกรมอนามยั (4) ไทยผลิตยาเลิกบุหรี�จาก “เมล็ด
จามจรุสีีทอง”

เรื�องพเิศษประจำาฉบบั นำาเสนอเรื�องโควิด-19 ในประเด็น “ครอบครวัไทย
ในวิกฤตโควิด-19” โดยบอกเล่าสถานการณ์และผลกระทบของโควิด-19 
ในเชิงสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพ ที�มีต่อครอบครวัไทย ทำาให้วิถีชีวิตของ
ผู้คนจำานวนมากเปลี�ยนแปลงไปและต้องปรบัตัวในวิกฤตยาวนานถึง 2 ปี 
นอกจากนี� ยงันำาเสนอใหเ้หน็ความเหลื�อมลำาของสังคมในแงม่มุต่าง ๆ อันเปน็ผล
มาจากการระบาดของ โควิด-19

คณะทำางานรายงานสุขภาพคนไทย 2565 ขอขอบคุณทุกท่านที�ติดตาม
และใช้ประโยชน์จากรายงานสุขภาพคนไทยตลอดมา ทั�งในด้านการศึกษา
วิจัย การกำาหนดแผนหรอืนโยบาย และขบัเคลื�อนงานในพื�นที� นับเปน็กำาลังใจที�
สำาคัญให้คณะทำางานมพีลังในการจัดทำารายงานสขุภาพคนไทยให้ดียิ�ง ๆ ขึ�นไป 
โปรดติดตามอ่านหนังสือรายงานสุขภาพคนไทยและบทความที�น่าสนใจ
เพิ�มเติมได้จากเว็บไซต์ www.thaihealthreport.com

คณะทำางานุจััดทำารายงานุสุข้ภาพคนุไทย
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“  โ ค วิิ ด ‑ 1 9  ส่่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ท้� ง ท า ง ต ร ง แ ล ะ ท า ง อ้้ อ้ ม ต่ อ้
ชีีวิิตควิามเป็็นอ้ยู่่่ขอ้งคนไทยู่ในแทบทุกด้าน ไม่ว่ิาจะเป็็นพฤติกรรม
ทางส่ขุภาพ ชีีวิิตการเรยีู่น การทำางาน การท่อ้งเที�ยู่วิเดินทาง แม้กระท้�ง
ควิามส้่มพน้ธ์ใ์นครอ้บครว้ิ ซึ่่�งผลกระทบเหล่านี�ล้วินส่่งผลต่อ้คณุภาพชีวิีิต
คนไทยู่ในระยู่ะส้่�นและระยู่ะยู่าวิ ”

12 หมูวิดตััวิช้�วัิด
“ผลกระทบโควิิด‑19 ตั่อสุข้ภาพคนุไทย”

หมูวิดท้� 1 เริ�มต้นด้วยการปูสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 
ในประเทศไทยในปี 2564 ซึ�งเป็นปีที�มีผู้ติดเชื�อกว่า 2.2 ล้านราย และมี
ผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากกว่า 2 หมื�นราย โดยเดือนสิงหาคม เป็น
เดือนที�มกีารระบาดสงูที�สดุจากสายพนัธุเ์ดลตา จนสรา้งความตึงเครยีดต่อ
การรบัมือของระบบบรกิารสุขภาพของไทยไม่น้อย อย่างไรก็ตาม ปี 2564 
ยงัเป็นปทีี�ประชาชนชาวไทยเริ�มได้รบัวัคซนี ที�ชว่ยบรรเทาความรุนแรงของ
การเจ็บป่วยจากโควิด-19 และยงัชว่ยชะลอการแพรร่ะบาดของไวรสัได้

หมูวิดท้� 2–5 เปน็ผลกระทบโควิด-19 ต่อสขุภาพ แบ่งเปน็ พฤติกรรม
สขุภาพ สขุภาพกาย สขุภาพจิต และการเขา้ถึงบรกิารสขุภาพ หมูวิดท้� 2 
เปน็การสำารวจพฤติกรรมสขุภาพคนไทยที�ได้รบัผลกระทบจากการระบาดของ
โควิด-19 พบว่าโดยทั�วไปคนไทยมกิีจกรรมทางกายลดลง โดยเฉพาะกลุม่เด็ก
และเยาวชนที�ต้องเรยีนหนังสือออนไลน์ แต่ในขณะเดียวกัน การระบาด
ของโควิด-19 ก็ทำาให้การดื�มเครื�องดื�มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี�ลดลง 
ซึ�งอาจเป็นผลพวงจากงานสังสรรค์ที�ลดลง

สุขภาพคนไทย 2565 เสนอตัวชี�วัดสุขภาพ 
ผลกระทบโควิด-19  ต่อสุขภาพคนไทย 
โดยคณะทำางานฯ ได้ประยกุต์กรอบแนวคิดดัชนี
ความก้าวหน้าของคน (Human Achievement 
Index: HAI) มาใชใ้นการนำาเสนอข้อมูล
ดังกล่าว ตามดัชนีย่อย 8 ด้าน ได้แก่ สุขภาพ 
การศึกษา ชีวิตการงาน รายได้ ที�อยู่อาศัย
และสภาพแวดล้อม ชีวิตครอบครวัและชุมชน 
การคมนาคมและการสื�อสาร และการมส่ีวนรว่ม 
โดยกรอบแนวคิดดังกล่าว สามารถสะท้อนถึง
ระดับความอยู่ดีมีสุข และคุณภาพชีวิตของ
คนไทยในมิติต่าง ๆ ที�ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโควิด-19 ได้อยา่งครอบคลมุ

ภาพ: unsplash.com/photos/zDYzS4YRvD4
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หมูวิดท้� 3 เกี�ยวกับผลกระทบต่อสขุภาพกาย ในป ี2564 มผีูเ้สียชวิีตจากโควิด-19 
มากกว่า 2 หมื�นราย ซึ�งผู้ป่วยด้วยโรคอื�น ๆ ก็มีแนวโน้มได้รบัผลกระทบเช่นกัน 
โดยเฉพาะในด้านการเข้าถึงบรกิารสขุภาพอย่างทันท่วงทีในชว่งวิกฤตของการระบาด 
ส่งผลให้เกิด “การตายส่วนเกิน” ที�เป็นการตายที�อาจหลีกเลี�ยงได้หากไม่มีวิกฤต
การระบาดของโควิด-19 ดังนั�น ผลกระทบของโควิด-19 ต่อสขุภาพกาย จึงมมีากกว่า
เพยีงผลกระทบทางตรงจากเชื�อโควิด-19 เท่านั�น

หมูวิดท้� 4 เปน็การสะท้อนผลกระทบของโควิด-19 ต่อสขุภาพจิต ซึ�งประชากร
ทกุกลุม่ ทกุวัย ได้รบัผลกระทบทางสุขภาพจิตไมม่ากก็น้อย กลุม่ที�ควรจับตามองเป็น
พเิศษ คือ กลุม่เด็กและเยาวชน ที�ขาดสังคมเพื�อน ขาดการเล่น และกลุม่วัยทำางานที�
ตกงาน หรอืสญูเสียรายได้หรอืธุรกิจ ที�พบว่า 1 ใน 3 มคีวามเครยีดสงู

หมูวิดท้� 5 เกี�ยวกับการเข้าถึงบรกิารสขุภาพ พบว่าผูม้โีรคเรื�อรงัหรอืโรคประจำาตัว 
ผูส้งูอายทีุ�มรีายได้น้อย แมแ่ละเด็ก ล้วนใชบ้รกิารสขุภาพลดลงจากการระบาดของ
โควิด-19 ซึ�งอาจส่งผลต่อสขุภาพในระยะยาวของประชากรกลุ่มนี�ได้

หมูวิดท้� 6 สะท้อนเรื�องผลกระทบโควิด-19 ต่อการศึกษา โดยเฉพาะในเรื�อง
การเรยีนการสอนออนไลน ์โดยรวมพบว่า 3 ใน 5 ของครวัเรอืนประสบปญัหาในเรื�อง
การเรยีนออนไลน์ของเด็กชว่งโควิด-19 และยงัมปีระเด็นการถดถอยของการเรยีนรู ้
การหลดุออกจากระบบการศึกษา และการตกหล่นหรอืเขา้ไมถึ่งโอกาสการเรยีนรูที้�
เหมาะสมตามชว่งวัย เด็กจากครอบครวัยากจนเปน็กลุ่มที�ได้รบัผลกระทบหนักที�สดุ 
ซึ�งอาจนำาไปสู่ความเหลื�อมลำาที�เพิ�มยิ�งขึ�นในอนาคต

โควิด-19 ส่งผลอย่างหนักหน่วงในเชิงเศรษฐกิจของครอบครวัไทย หมูวิดท้� 7 
เกี�ยวกับชวิีตการทำางาน พบว่าการระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบอยา่งมากต่อ
การทำางานของคนไทย ในภาพรวมมีผู้ว่างงานเพิ�มขึ�นเท่าตัวภายหลังการระบาด 
โดยเฉพาะผู้ที�อยู่ในภาคบรกิารและการค้าที�ได้รบัผลกระทบหนักที�สุด สอดคล้อง
กับสถานการณ์ด้านรายไดใ้น หมูวิดท้� 8 ที�พบว่ารายได้ต่อหัวของประเทศไทย
คาดว่าลดลงประมาณรอ้ยละ 7.4 เทียบกับชว่งก่อนโควิด-19 นอกจากนี� ครวัเรอืนไทย
ยงัเป็นหนี�สินเพิ�มขึ�น และมสัีดส่วนคนจนที�เพิ�มขึ�นตามมาด้วย

หมูวิดท้� 9 เกี�ยวกับที�อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม การชะลอตัวของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจอาจส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อม เนื�องจากการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์
และปรมิาณขยะมูลฝอยโดยรวมในประเทศไทยมีแนวโน้มดีขึ�น อยา่งไรก็ตาม ประเทศไทย
ยงัคงมปีญัหาเรื�องปรมิาณขยะพลาสติกที�มจีำานวนต่อคนเพิ�มขึ�น และประสิทธภิาพ
ในการกำาจัดขยะติดเชื�ออยา่งถกูต้อง

ห มู วิ ด ท้�  1 0  เ กี� ย ว กั บ ชี วิ ต
ครอบครวัและชมุชนที�เปลี�ยนแปลงจาก
การระบาดของโควิด-19 ความเครยีด
ในครอบครัวและปัจจัยต่าง ๆ อาจ
ส่งผลให้ความรุนแรงในครอบครวัเพิ�ม
สูงขึ�นในช่วงของการระบาด แต่วิกฤต
ครั�ง นี�ทำาให้ เห็นความเข้มแข็งของ
ชุมชน ในการมีบทบาทแบ่งเบาภาระ
ของระบบสาธารณสุขไทย ผ่านระบบ
ศนูยแ์ยกกักตัวในชมุชน เพื�อชว่ยรองรบั
ผู้ป่วยโควิด-19 ที�อาการไมรุ่นแรง

หมูวิดท้� 11 ด้านการคมนาคมและ
การสื�อสาร พบว่า อบุติัเหตทุางถนนลดลง
อย่างเห็นได้ชัดในช่วงการระบาดของ
โควิด-19 ถึงแม้กลุ่มวัยรุน่และเยาวชน
จะยังคงเป็นกลุ่มเสี�ยงที�ต้องจับตามอง 
นอกจากนี� โควิด-19 ยังกระตุ้นให้
คนไทยใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์มากขึ�น 
ซึ�งพบว่าพฤติกรรมใช้อินเทอรเ์น็ตของ
คนไทยเพิ�มสงูขึ�นอยา่งเหน็ได้ชดัตั�งแต่
มกีารระบาดของโควิด-19

หมูวิดสุดท้าย คือ การมีส่วนรว่ม 
ภายใต้วิถีชวิีตใหม ่คนไทยมกีารปรบัตัว 
และเขา้ถึงดิจิทัลมากขึ�น ซึ�งจะกลายเปน็ 
ช่องทางสำาคัญในการมีส่วนรว่มของ 
ประชาชนทางการเมืองและสังคม 
นอกจากนี� ประเทศไทยมรีะบบอาสาสมคัร 
สาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) และ
องค์กรชมุชนภาคประชาสังคมที�เขม้แขง็ 
ทำาใหส้ามารถให้ความชว่ยเหลือเยยีวยา
ครอบครวัไทยทั�วประเทศได้เป็นอย่างดี

คณะทำางานฯ หว้ิงเป็็นอ้ยู่่างยู่ิ�งว่ิา 
ต้วิชีี�ว้ิดสุ่ขภาพในปี็ 2565 นี� จะชี่วิยู่
ส่ะท้อ้นให้ผ่้อ่้านเห็นผลกระทบขอ้ง
โควิิด‑19 ต่อ้ควิามอ้ยู่่่ดีมีสุ่ข และ
คุณภาพชีีวิิตขอ้งคนไทยู่ ได้อ้ยู่่าง 
ชี้ดเจนยู่ิ�งข่�น 

ภาพ: unsplash.com/photos/Yxt67gmhZaw
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 การระบาดข้องโควิิด‑19 ในุปี 25641

น้บต้�งแต่การพบผ่้ติดเชี้�อ้โควิิด‑19 รายู่แรกในป็ระเทศไทยู่เม้�อ้เด้อ้นมกราคม 2563 
จนถ่ึง 31 ธ์้นวิาคม 2563 มีการยู่้นยู่้นผ่้ติดเชี้�อ้ส่ะส่มรวิมท้�งสิ่�น 6,884 รายู่ แต่ในป็ี 2564 
การแพรร่ะบาดขอ้งโควิิด‑19 ในป็ระเทศไทยู่เพิ�มระด้บควิามรุนแรงข่�นมาก โดยู่มีผ่้ติดเชี้�อ้
ในป็ี 2564 ท้�งสิ่�นกว่ิา 2.2 ล้านรายู่ รวิมถ่ึงผ่้เสี่ยู่ชีีวิิตมากกว่ิา 2 หม้�นรายู่

สถิติิ ิปีี 2564
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“ ป็ี 2564 เป็็นป็ีที�มีการระบาดอ้ยู่า่งหน้กขอ้งโควิิด‑19 ในป็ระเทศไทยู่ ส่รา้งควิามท้าทายู่
ให้ก้บระบบส่าธ์ารณสุ่ขขอ้งป็ระเทศ และควิามเครยีู่ดก้บป็ระชีาชีนโดยู่ท้�วิไป็เป็็นอ้ยู่่างมาก 
แต่ป็ี 2564 ก็เป็็นป็ีที�ป็ระชีาชีนได้รบ้ว้ิคซึ่ีน ที�เป็็นควิามหว้ิงในการควิบคมุการแพรร่ะบาดขอ้ง
โควิิด‑19 และนำาไป็ส่่่การใชี้ชีีวิิตรว่ิมก้นก้บโควิิด‑19 ภายู่ใต้ชีีวิิตวิิถีึควิามป็กติใหม่ ”

จำำ�นวนผู้้�ป่ีวยใหม่ร่�ยวนั
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564 

ร ะ ดั บ ก า ร ร ะ บ า ด ข อ ง โ ค วิ ด - 1 9 
ยังคงอยู่ในระดับตำา จนกระทั�งเข้า
เดือนแรกของไตรมาส 2 ที� เริ�มมี
การระบาดระลอกใหญ่ของโควิด-19 
สายพันธุ์อัลฟา โดยในเดือนเมษายน
มีคลัสเตอร์สำาคัญเป็นสถานบันเทิง
ในย่านทองหล่อ เอกมัย ในการระบาด
ระลอกนั�น เปน็ครั�งแรกที�ประเทศไทยมี
อัตราการติดเชื�อรายวันเพิ�มเกิน 1,000 
รายต่อวัน ในเวลาใกล้เคียงกันนี� เริ�ม
มีข่าวการระบาดของสายพันธุ์เดลตา
ในต่างประเทศ

จำำ�นวนผู้้�ติดิเชื้้�อสะสม่ในปีี 2564

ท้�มูา: Total Coronavirus Cases in Thailand 2021, Worldometer

ท้�มูา: Daily New Cases in Thailand 2021, Worldometer
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จำำ�นวนผู้้�เสียชื้วีติิสะสม่จำ�กโควดิ‑19

จำำ�นวนผู้้�เสียชื้วีติิร�ยวนั

ไตรมาสที� 3 ของปี 2564 ถือว่าเป็น
ช่วงที�หนักหน่วงที�สุดของประเทศไทย
ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 
ที�พบว่าสายพันธุ์เดลตาได้กลายเป็น 
ส า ย พั น ธุ์ ห ลั ก ข อ ง ก า ร ติ ด เ ชื� อ 
ในประเทศไทย เดือนสิงหาคมเป็นเดือน 
ที�มีการระบาดสูงที�สุด โดยมีผู้ติดเชื�อ 
เฉ ลี� ย  19 ,595  ราย ต่อ วัน  และ
ผู้เสียชวิีตเฉลี�ย 217 รายต่อวัน

ในช่วงนี�ระบบสาธารณสุขต้องรบั 
ผู้ป่วยอย่างล้นมือ และมีการสร้าง 
โรงพยาบาลสนามเพื�อรองรบัการติดเชื�อ 
ที� สู ง  โ ด ย เ ฉ ลี� ย แ ล้ ว ใ น แ ต่ ล ะ วั น 
มผีูที้�อยูร่กัษาในโรงพยาบาลกว่า 5 หมื�น
รายต่อวัน และอยูใ่นโรงพยาบาลสนาม
กว่า 1.5 แสนราย

ไตรมาสสุดท้ายของ 2564 เริ�ม
เห็นแนวโน้มลดลงของการติดเชื�อและ
การเสียชวิีตรายวัน กลางเดือนตลุาคม 
ก า ร ติ ด เ ชื� อ ร า ย วั น ล ง ไ ป ตำา ก ว่ า 
10,000 รายต่อวันอีกครั�ง พรอ้มกับ
ความรูสึ้กผ่อนคลายขึ�นของประชาชน ในด้านการฉีดวัคซีนโควิด-19 

ในประเทศไทย เริ�มนำารอ่งฉีดวัคซีน
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และเริ�ม
การรณรงค์ ฉีด วัคซีน ทั� วประ เทศ
ในวันที� 7 มิถุนายน 2564 โดยพบ 
อุปสรรคในการฉีดวัคซีนใหไ้ด้ตาม
เปา้หมาย ทั�งในด้านการบรหิารจัดการ 
การขาดแคลนวัคซีนในบางช่วง และ
ความไ ว้วางใจของประชาชนต่อ
ความปลอดภัยและประสิทธิผลของ
วัคซีนที�ได้รับจัดสรร อย่างไรก็ตาม 
ภายในสิ�นป ี2564 มปีระชาชนอยา่งน้อย 
51 ล้านคน ที�ได้รบัวัคซนีแล้วอยา่งน้อย 1 
เขม็ และมเีกือบ 46 ล้านคนที�ได้รบัวัคซนี
แล้วอยา่งน้อย 2 เขม็

ท้�มูา: Total Coronavirus Deaths in Thailand 2021, Worldometer

ท้�มูา: Daily New Deaths in Thailand 2021, Worldometer
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ห า ก เ ป รี ย บ เ ที ย บ สั ด ส่ ว น
การได้รับวัคซีนของประชากรไทย
กับประเทศอื�นในภูมิภาคอาเซียน จะ
พบว่าประเทศไทยอยูใ่นอันดับที� 6 จาก 
10 ประเทศ ในระดับความครอบคลุม
ของการได้รับ วัคซีนที� ร ้อยละ 73 
แต่หากพิจารณาความครอบคลุมของ
การได้รบัวัคซีนครบโดส ประเทศไทย
จัดอยู่ ในอันดับที�  5 ของประเทศ
ในภมูภิาคอาเซยีน คือ รอ้ยละ 66

ป ี2564 จบลงด้วยการมาเยือนของ
เชื�อโควิด-19 สายพนัธุล่์าสดุ “โอมคิรอน” 
ที�เริ�มมกีารระบาดอยา่งรวดเรว็ไปทั�วโลก 
และยังไม่ทราบแน่ชัดว่าสถานการณ์
ปี 2565 จะเป็นเช่นไร แนวโน้มเชื�อ
สายพนัธุดั์งกล่าวติดต่องา่ย และทำาให้
อาการรุนแรงไมม่าก ประกอบกับอัตรา
การรบัวัคซีนที�เพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�อง 
น่าเชื�อว่าสถานการณ์การระบาดจะลด
ความรุนแรงลง

สัดส่วนก�รได�รับวคัซีนีของปีระชื้�กรไทย
เปรียีบเทียีบปรีะเทีศในอาเซียีน ณ วันัทีี� 31 ธันัวัาคม 2564

สถิติิเิดอ้นสิงห�คม่ 2564

ท้�มูา: Coronavirus (COVID-19) Vaccinations 2021, 
Our World in Data
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 พฤตัิกรรมูสุข้ภาพ2

พฤติกิรรม่ก�รด้�ม่ 
เคร้�องด้�ม่แอลกอฮอล ์
ในชื้ว่ง 30 วนัที�ผู้�่นม่�
เปรียีบเทียีบกับัช่ว่ังกัอ่นรีะบาดโควัดิ‑19 
(เฉพาะผู้้�ทีี�ด่�มในรีอบ 12 เดอ่นทีี�ผู้า่นมา)

สัดส่วนก�รม่กีจิำกรรม่ท�งก�ยที�เพียงพอ ปีี 2555–2564
จำำาแนกัตามกัลุ่่ม่อาย่

โ ค วิิ ด ‑ 1 9  มี แ น วิ โ น้ ม ทำา ใ ห้ ค น ไ ท ยู่ มี พ ฤ ติ ก ร ร ม
ส่่งเส่ริมสุ่ขภาพลดลง แต่ในขณะเดียู่วิก้นพฤติกรรม
เสี่�ยู่งส่ขุภาพก็มีแนวิโน้มลดลงเชี่นเดียู่วิก้น

โควิด-19 ส่งผลต่อพฤติกรรมด้านอาหาร โดยเฉพาะ 
ผู้มีรายได้น้อย จากการสำารวจผู้มีรายได้น้อยในชุมชนแออัด
ในกรุงเทพฯ พบว่ารอ้ยละ 37.8 ต้องลดค่าใชจ่้ายด้านอาหาร 
และต้องลดการบรโิภคอาหารประเภทต่าง ๆ เช่น อาหาร
ประเภทสัตว์นำา (รอ้ยละ 64.1) เนื�อสัตว์ (รอ้ยละ 52.2) และ
ผลไม ้(รอ้ยละ 46.7)

ผู้ลกระทบของโควดิ‑19 ติอ่ค�่ใชื้�จำ�่ยด��นอ�ห�ร
 ของคนในชุื้ม่ชื้นแออัดในกรุงเทพฯ

สัดส่วนของคนในชุื้ม่ชื้นแออัด 
ที�ติ�องลดก�รบริโภคอ�ห�รปีระเภทติ�่ง ๆ

“ โควิิด‑19 ทำาใหป้็ระชีาชีนมกิีจกรรมทางกายู่เพยีู่งพอ้ ลดลง โดยู่เฉพาะในป็ ี2563 
ส่่วินในป็ี 2564 พบแนวิโน้มในทิศทาง ดีข่�นในทกุกลุ่ม ”

ท้�มูา: การื่สำรื่วจการื่รื่ับรื่้้ถึึงความเส่�ยงและพฤติิกรื่รื่มการื่ดื่่�มเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์ 
ในชื่่วงการื่แพรื่่รื่ะบาดื่ของไวรื่ัสโควิดื่-19: กรื่ณี่ศึึกษาปรื่ะชื่าชื่นอายุ 15 ปีขึ�นไป 
ใน 15 จังหวัดื่ทั�วทุกภ้มิภาคของปรื่ะเทศึ (ครื่ั�งท่� 1-4) 2563, 
ศึ้นย์วิจัยเพ่�อการื่พัฒนาสังคมและธุุรื่กิจ

หมูายเหตัุ: สำรื่วจ พฤษภาคม-มิถึุนายน 2563 กลุ่มติัวอย่างจำนวน 900 คน 
จาก 9 ชืุ่มชื่นแออัดื่ในกรืุ่งเทพมหานครื่
ท้�มูา: ผลกรื่ะทบของการื่รื่ะบาดื่ของโรื่คโควิดื่-19 และมาติรื่การื่ทางสังคมติ่อ 
ความมั�นคงทางอาหารื่ของผ้้ท่�ม่รื่ายไดื่้น้อยในชืุ่มชื่นแออัดื่ในกรืุ่งเทพมหานครื่ 2563, 
แผนงานวิจัยนโยบายอาหารื่และโภชื่นาการื่เพ่�อการื่สรื่้างเสรื่ิมสุขภาพ

ท้�มูา: รื่ายงานสำรื่วจการื่ม่กิจกรื่รื่มทางกายท่�เพ่ยงพอ ปี 2555-2564, 
ศึ้นย์พัฒนาองค์ความรื่้้กิจกรื่รื่มทางกายปรื่ะเทศึไทย
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การบรโิภคแอลกอฮอล์มีแนวโน้ม
ลดลงตั�งแต่เกิดการแพรร่ะบาดของ
โควิด-19 เป็นต้นมา การสำารวจพฤติกรรม
การดื�มเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ 6 รอบ
ตั�งแต่การระบาดพบว่า ผู้ที�ดื�มในรอบ 
12 เดือนที�ผา่นมาอยา่งน้อยรอ้ยละ 80 
รายงานว่า ในช่วง 30 วันที�ผา่นมาไม่ดื�ม
เลยหรอืดื�มน้อยลง เมื�อเปรยีบเทียบกับ
ช่วงก่อนระบาดของโควิด-19 (ยกเว้น
รอบการสำารวจเดือนเมษายน 2564 
มีประมาณร้อยละ 70 รายงานว่า
ไม่ดื�มหรือดื�มน้อยลง) โดยรูปแบบ
การดื�มในช่วงการระบาดของโควิด-19 
พบว่าผู้ดื�มส่วนใหญที่�รอ้ยละ 83.2 ดื�ม
ในบา้นตนเองมากที�สดุในรอบการสำารวจ
ล่าสดุ

ในป ี2564 การสบูบหุรี�ในคนไทยอายุ 
15 ปีขึ� นไปมีแนวโน้มลดลง เ ป็น
รอ้ยละ 17.4 จากรอ้ยละ 19.1 ในป ี2560 
ซึ�งโควิด-19 อาจเป็นปัจจัยหนึ�ง ข้อมูล
จากสายด่วนเลิกบุหรี� 1600 พบว่ามี
ผูโ้ทรศัพท์มาขอคำาปรกึษาจำานวนมากขึ�น 
โดยมกีารใหเ้หตผุลที�ต้องการเลิกเพราะ
กลัวติดเชื� อโควิด-19 นอกจากนี� 
การงดการสังสรรค์ และการเรยีนออนไลน์
ในกลุ่มเยาวชน อาจช่วยลดอิทธิพล
การสบูบุหรี�จากสังคมและเพื�อนลง

ท้ายที�สุด พฤติกรรมการพนันของ
ประเทศไทยไม่ได้มแีนวโน้มเปลี�ยนแปลง
มากนักจากการระบาดของโควิด-19 
สัดส่วนผูซ้ื�อสลากกินแบ่งและหวยใต้ดิน
ยงัคงมแีนวโน้มเพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�อง

จำำ�นวนปีระชื้�กรอ�ย ุ15 ปีีข้�นไปีที�เลน่พนนัในรอบ 12 เดอ้นที�ผู้�่นม่�
จำำาแนกัตามปรีะเภทีกัารีพนนัทีี�เลุ่น่ 5 อนัดบัแรีกั

สัดส่วนปีระชื้�กรอ�ย ุ15 ปีีข้�นไปี ที�ส้บบหุรี� ปีี 2547–2564 จำำ�แนกติ�ม่เพศ

สถิ�นที�ด้�ม่แอลกอฮอล ์5 อันดบัแรก บ้�นตนเอง

บ้�นคนอื�น

ร�้นอ�ห�ร

ง�นเลี�ยง เช่่น ง�นแต่ง ง�นศพ ง�นสโมสร

หน�้ร�้นข�ยของช่ำ�/ร�้นสะดวกซื้ื�อ

ง�นบุญประเพณีวัีฒนธรรม
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หมูายเหตัุ: สำรื่วจในช่ื่วงพฤษภาคม 2564
ท้�มูา: การื่สำรื่วจพฤติิกรื่รื่มการื่ดื่่�มเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์ ผลกรื่ะทบทางเศึรื่ษฐกิจ และพฤติิกรื่รื่มสุขภาพ 
ในชื่่วงการื่แพรื่่รื่ะบาดื่ของไวรื่ัสโควิดื่-19 ในปรื่ะชื่าชื่นไทยอายุ 18 ปีขึ�นไปใน 15 จังหวัดื่ (ครื่ั�งท่� 2) 2564, 
ศึ้นย์วิจัยเพ่�อการื่พัฒนาสังคมและธุุรื่กิจ
ท้�มูา: การื่สำรื่วจพฤติิกรื่รื่มการื่ส้บบุหรื่่�และการื่ดื่่�มสุรื่าของปรื่ะชื่ากรื่ พ.ศึ. 2560, สำนักงานสถึิติิแห่งชื่าติิ
ท้�มูา: การื่สำรื่วจพฤติิกรื่รื่มดื่้านสุขภาพของปรื่ะชื่ากรื่ พ.ศึ. 2564, สำนักงานสถึิติิแห่งชื่าติิ

(ซ้้าย) 

(ข้วิา) 
(ล่าง)

ปี 2564 ปี 2560
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โควิิด‑19 และการดำาเนินชีีวิิตวิิถีึใหม่ 
ส่่งผลกระทบท้�งทางตรงและทางอ้้อ้มต่อ้ 
สุ่ขภาพกายู่ การเจ็บป็่วิยู่และการเสี่ยู่ชีีวิิต 
ขอ้งคนไทยู่ การส่่ญเสี่ยู่จากการเสี่ยู่ชีีวิิตอ้าจ 
เพิ�มข่�น แต่พบว่ิาการเจ็บป่็วิยู่ในภาพรวิม 
และด้วิยู่โรคติดเชี้�อ้อ้้�น ๆ ลดลง ซ่ึ่�งน่าจะเป็็น 
ผลทางอ้้อ้มจากพฤติกรรมการป้็อ้งก้นด่แล
ตนเอ้งจากโควิิด‑19

การมาของโควิด-19 ตั�งแต่ต้นปี 2563 
ทำา ใ ห้คนไทยสูญเ สียชี วิตไปมากก ว่า  2 
ห มื� น ร า ย  ส่ ว น ใ ห ญ่ เ กิ ด ขึ� น ใ น ปี  2 5 6 4 
ที�มีการแพรร่ะบาดหนัก ความตึงตัวของระบบ
บรกิารสุขภาพในการดูแลผู้ติดเชื�อที�มีจำานวน
สงูขึ�นต่อเนื�อง ยอ่มส่งผลกระทบต่อการเขา้ถึงบรกิารสขุภาพที�
จำาเปน็เรง่ด่วนของผูป่้วยด้วยโรคหรอืปญัหาอื�น ๆ 
การสูญเสียอันเป็นผลทางอ้อมจึงคาดว่าน่าจะ
สงูกว่าตัวเลขขา้งต้นพอสมควร “การตายส่วนเกิน” 
เป็นการประมาณการณ์จำานวนการเสียชีวิตที�
สงูกว่าค่าประเมินจากแนวโน้มที�ผา่นมา สะท้อน
การตายที� เพิ�มขึ� นซึ� งอาจเป็นผลพวงจาก
สถานการณ์การแพรร่ะบาดทั�งทางตรงและทางอ้อม 
ซึ�งกรณีของไทยพบว่าประมาณการณ์สงูถึงเกือบ 
60,000 ราย

 สุข้ภาพกาย3

ก�รติ�ยและก�รติ�ยส่วนเกนิของไทย

อัติร�ก�รเจำบ็ป่ีวยของคนไทย อัติร�ก�รเจำบ็ป่ีวยด�วยโรคเร้�อรังหร้อโรคปีระจำำ�ติวั
ปี 2564

การตัายส่วินุเกินุ  เป็นก�รเปรียบเทียบจำ�นวน

ก�รเสียชี่วิตทั�งหมดที�เกิดข้�นในช่่วงเวล�นั�น กับ จำ�นวน

ก�รเสียชี่วิตที�น�่จะเปน็ ซื้้�งค�ดประม�ณีจ�กโมเดลท�งสถิิติ

ที�วิเคร�ะหจ์�กขอ้มลูและแนวโน้มก�รเสียชี่วิตที�เกิดข้�นในช่่วง 

5 ปีก่อนหน�้
ก�รติ�ยและ 

ก�รติ�ยส่วนเกนิ 
ทั�วโลก

“  คนไทยู่ตายู่จากโควิิด‑19 ถ่ึงสิ่�นป็ี  2564 
รวิมเก้อ้บ 22,000 รายู่ แต่การตายู่ท้�งหมดที�เกี�ยู่วิข้อ้ง 
อ้าจมากกว่ิาน้�น 2.7 เท่า ”

ท้�มูา: การื่สำรื่วจอนามัยและสวัสดื่ิการื่ พ.ศึ. 2560 2562 2564, สำนักงานสถึิติิแห่งชื่าติิ

ท้�มูา: COVID-19 data: Tracking COVID-19 excess deaths across countries 2021, 
The Economist
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ยังคงลดลงต่อเนื�องเช่นเดียวกับช่วงก่อนหน้า 
ทั�งการเจ็บป่วยเล็กน้อยหรอืเพียงรูสึ้กไม่สบาย 
การเจ็บป่วยหนักที�จำาเป็นต้องนอนพักรกัษา
ในโรงพยาบาล รวมถึง การบาดเจ็บจากอบุติัเหต ุ
ถูกทำาร้ายหรือทำาร้ายตนเอง อย่างไรก็ตาม 
การเจ็บปว่ยด้วยโรคเรื�อรงัหรอืโรคประจำาตัวกลับ
พบว่ามแีนวโน้มเพิ�มสงูขึ�น โดยผู้สงูอาย ุ60 ปขีึ�นไป 
เป็นกลุ่มเสี�ยงที�สำาคัญ

นอกจากนี� การเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื�อ 
โดยเฉพาะที�ผ่านระบบทางเดินหายใจ และที�
สามารถป้องกันด้วยการรกัษาความสะอาด
และสุขอนามัย เช่น อุจจาระรว่ง ไข้หวัดใหญ ่
ปอดอักเสบ และ มือเท้าปาก พบว่ามีจำานวน
ลดลงชดัเจนในปี 2563-2564 แต่ที�น่ากังวลคือ
ตัวเลขการเสียชีวิตจากการจมนำาของเด็กอายุ
ตำากว่า 15 ปี ที�ขยบัเพิ�มสงูขึ�นอยา่งมากในปี 2564 
ซึ�งไมแ่น่ชดัว่าเปน็ผลจากการปดิการเรยีนการสอน
ที�โรงเรยีน ในพื�นที�ต่าง ๆ ช่วงโควิด-19 หรอืไม ่
แต่เป็นเรื�องที�ทุกฝ่ายต้องช่วยกันเฝ้าระวังและ
ป้องกันให้มากขึ�น

ในอีกด้านหนึ�ง โควิด-19 ก็อาจก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพของคนไทยในบางมิติ การปรบัตัวตามมาตรการป้องกันโรค
พรอ้มกับการดำาเนินชีวิตวิถีใหม่ เป็นปัจจัยเชิงบวกที�ดีต่อสุขภาพและทำาให้แนวโน้มการเจ็บป่วยทั�วไปของคนไทยในปี 2564 

จำำ�นวนผู้้�ป่ีวย 
ปีอดอักเสบ 
ม่อ้เท��ปี�ก 
และไข�หวดัใหญ่่
รีายไตรีมาส

ท้�มูา: รื่ายงานภาวะสังคม 
รื่ายไติรื่มาส 2564, 
สภาพัฒนาการื่เศึรื่ษฐกิจ 
และสังคมแห่งชื่าติิ

อัติร�ป่ีวย 
โรคอุจำจำ�ระร่วง 
และโรคระบบ 
ท�งเดนิห�ยใจำ

หมูายเหตัุ:
* ไม่รื่วมข้อม้ลใน กทม. 
ท้�มูา: กลุ่มรื่ายงานมาติรื่ฐาน 
สถึานะสุขภาพ 2564, 
คลังข้อม้ลสุขภาพ 
Health Data Center 
ศึ้นย์เทคโนโลย่สารื่สนเทศึ 
และการื่ส่�อสารื่ 
กรื่ะทรื่วงสาธุารื่ณีสุข

ก�รเสียชื้วีติิ 
จำ�กก�รจำม่นำ�ของ 
เดก็อ�ยตุิำ�กว�่ 15 ปีี

ท้�มูา: อัติรื่าการื่เส่ยชื่่วิติ 
จากการื่จมนำ�าของเดื่็กอายุ 
ติำ�ากว่า 15 ปี 2564, 
คลังข้อม้ลสุขภาพ 
Health Data Center 
ศึ้นย์เทคโนโลย่สารื่สนเทศึ 
และการื่ส่�อสารื่ 
กรื่ะทรื่วงสาธุารื่ณีสุข
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การประเมินสุขภาพจิตคนไทยตลอดปี 2564 พบสัดส่วนผู้มีภาวะเครยีดสูง 
เสี�ยงซมึเศรา้ และเสี�ยงฆา่ตัวตายในกลุ่มประชาชนทั�วไป ถึงรอ้ยละ 14.5 16.8 และ 
9.5 ตามลำาดับ โดยปัญหาดังกล่าวนี� มีสัดส่วนสูงมากในกลุ่มเด็กและเยาวชน
วัยเรยีนอายุไม่ถึง 20 ปี และ 20-29 ปี โดยความกังวลใจของเด็กและเยาวชน
ส่วนใหญเ่ปน็ในเรื�องที�เชื�อมโยงกับครอบครวั การเรยีน และ อนาคตของตน ซึ�งควร
กำาหนดเปน็จดุเน้นสำาคัญในการดแูลสขุภาพจิตของประชากรกลุม่นี� และชว่ยปอ้งกัน

 สุข้ภาพจิัตั4

ข�อม่ล้ก�รปีระเม่นิสุขภ�พจำติิคนไทย (1 ม่.ค.–31 ธ.ค. 2564)

“  ผ่้ที�ตกงาน รายู่ได้น้อ้ยู่ หรอ้้ธ์ุรกิจป็ระส่บป็ัญหาจาก 
โควิิด‑19 ในป็ี 2564 ถ่ึง 1 ใน 3 พบว่ิา มีควิามเครยีู่ดส่่ง
และเก้อ้บ 1 ใน 4 เสี่�ยู่งต่อ้การฆ่่าต้วิตายู่ ”“ ป็ั ญ ห า สุ่ ข ภ า พ จิ ต ”  จ ะ เ ป็็ น 

คล้�นผลกระทบส่ำาค้ญที�ต้อ้งเฝ้้าระว้ิง 
ในระลอ้กที� 4 จากส่ถึานการณ์โควิิด‑19 
ตามแนวิคิดรอ้ยู่เท้าทางสุ่ขภาพ 
ขอ้งการระบาดใหญ่ ซึ่่� งจะเป็็นผล
ระยู่ะยู่าวิในวิงกว้ิางต่อ้ป็ระชีาชีนท้�วิไป็ 
โดยู่เฉพาะกลุ่มเป็ราะบางและผ่้ที�มี
ป็ัญหาส่ขุภาพจิตอ้ยู่่เ่ดิม

โควิด-19 ส่งผลกระทบทางสขุภาพจิต 
ต่อประชากรทกุกลุม่ ทกุวัย ด้วยเงื�อนไข 
และปจัจัยเสี�ยงที�ต่างกัน เด็กและเยาวชน 
ในวัยเรยีน เป็นหนึ�งในกลุ่มเปราะบาง 
ที�มีประสบการณ์ชีวิต ความพรอ้มและ
ความเขม้แขง็ทางจิตใจน้อยกว่าประชากร
วัยอื�นในการรบัมอืกับความเปลี�ยนแปลง
และผลกระทบ เช่น จากการเรยีนออนไลน์ 
การขาดสังคมเพื�อน ขาดการเล่น หรอื 
แม้แต่ขาดผู้ดูแลจากการติดเชื�อหรอื
เสียชวิีตด้วยโควิด-19

เฉพ�ะกลุม่่ปีระชื้�ชื้นทั�วไปี
จำำาแนกัตามกัลุ่่ม่อาย่

พฤติกรรมเสี�ยงทางสุขภาพอื�นที�อาจ
เกิดขึ�นตามมา โดยเฉพาะการสูบบุหรี�และ
บรโิภคเครื�องดื�มแอลกอฮอล์

ผู้ที�ได้รบัผลกระทบทางเศรษฐกิจ
จากการตกงาน สูญเสียรายได้หรอืธุรกิจ 
เป็นอีกกลุ่มเป้าหมายสำาคัญที�ต้องการ 
การดแูลและเยยีวยาทางจิตใจ เนื�องจาก 
พบว่ามีความเสี�ยงต่อภาวะเครยีดสูง 
เสี�ยงซมึเศรา้ และเสี�ยงฆา่ตัวตายสงูกว่า 
คนทั�วไป 2-3 เท่า จากฐานข้อมูล
กระทรวงสาธารณสขุ จำานวนผูพ้ยายาม
ฆ่าตัวตายที�เข้ารบับรกิารสุขภาพจิต
ในป ี2563 และ 2564 มจีำานวนสงูถึงกว่า 
2.4 หมื�นคนต่อปี

หมูายเหตัุ: ผ้้ปรื่ะเมินสุขภาพจิติ รื่ะหว่างวันท่� 
1 มกรื่าคม–31 ธุันวาคม 2564
ท้�มูา: ข้อม้ลการื่ปรื่ะเมินสุขภาพจิติคนไทย 2564,  
กรื่มสุขภาพจิติ กรื่ะทรื่วงสาธุารื่ณีสุข
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รอยเท��ท�งสุขภ�พของก�รระบ�ดใหญ่่
Health Footprint of Pandemic

ซีม้่เศร�� กงัวลใจำ และเครียด ในกลุม่่นกัเรียน ม่. ปีล�ย
จำำาแนกัตามพฤตกิัรีรีมเสี�ยงช่ว่ังโควัดิ‑19

การเสพข่าวเกี�ยวกับโควิด-19 ที�มากเกินไป 
และปัจจุบันมีข้อมูลส่งผ่านมาจากหลากหลาย 
ชอ่งทางสื�อสาร ซึ�งจำานวนมากอาจเปน็ขา่วสารที�
ไมค่รบถ้วน ไมถ่กูต้องหรอืบดิเบอืน เปน็อีกปจัจัย
เสี�ยงที�อาจนำาไปสู่การเกิดปญัหาทางสขุภาพจิต
ของคนไทยที�เพิ�มขึ�น โดยการส่งเสรมิพฒันาทักษะ
การรูเ้ท่าทันสื�อและสารสนเทศให้กับคนทุกวัย
เป็นเรื�องที�มคีวามสำาคัญ

คว�ม่กงัวลใจำของเดก็และเย�วชื้น 
ติอ่ผู้ลกระทบโควดิ‑19
จำำาแนกัตามช่ว่ังอาย่

ก�รศ้กษ�ในกลุม่ตัวอย�่งคนไทย 4,004 คน 

พบคว�มสัมพันธ์ที�มีนัยสำ�คัญท�งสถิิติ 

ระหว่�งก�รเปิดรบัข้อมูลข่�วส�รเกี�ยวกับ 

โควิด‑19 กับปญัห�ท�งสขุภ�พจิต โดยคน

ที�รบัข้อมูลข่�วส�รม�ก (> 3 ช่ม. ต่อวัน) 

มีโอก�สเสี�ยงต่อ

อ�ก�รซีม้่เศร�� 1.35 เท�่
คว�ม่กงัวล 1.88 เท�่
อ�ก�รนอนไม่ห่ลบั 1.52 เท�่
เมื�อเทียบกับคนที�รบัขอ้มลูข�่วส�รนอ้ยกว่� 

(< 1 ช่ม. ต่อวัน)

หมูายเหตัุ: 
กลุ่มติัวอย่างนักเรื่่ยน 
ม.ปลาย รื่วม 392 คน 
(รื่้อยละ 59.2 
จากปรื่ะเทศึไทย รื่้อยละ 
26.5 จากสหรื่าชื่อาณีาจักรื่ 
และรื่้อยละ 14.3 
จากปรื่ะเทศึอ่�นๆ) เก็บข้อม้ล
ออนไลน์ในชื่่วงเดื่่อน 
พ.ค.-มิ.ย. 2563
ท้�มูา: Pungpapong, G. 
and Kalayasiri, R., 2021

ท้�มูา: Tseng, 2020  อ้างใน Jenkins, E. K., et al, 2021

จำำ�นวนผู้้�พย�ย�ม่ฆ่�่ติวัติ�ย

ท้�มูา: การื่เข้าถึึงรื่ะบบบรื่ิการื่สุขภาพจิติ-จำนวนผ้้พยายาม
ฆ่่าติัวติาย 2565, ปรื่ะมวลผลจาก คลังข้อม้ลสุขภาพ Health 
Data Center (HDC)

หมูายเหตัุ: (1) การื่สำรื่วจเดื่็กและเยาวชื่นทั�วปรื่ะเทศึ ชื่่วงเดื่่อน ม่ค.-เม.ย. 2563 จำนวน 6,771 คน 
(2) ส่เข่ยวเข้ม และส่เข่ยวอ่อน แสดื่งกลุ่มอายุท่�ม่สัดื่ส่วนผ้้ท่�กังวลใจในแติ่ละปรื่ะเดื่็นเป็นสัดื่ส่วนมากท่�สุดื่
อันดื่ับ 1 และ 2 ติามลำดื่ับ เม่�อเท่ยบกับกลุ่มอายุอ่�น
ท้�มูา: รื่ายงานเบ่�องติ้นการื่สำรื่วจผลกรื่ะทบและความติ้องการื่ของเดื่็กและเยาวชื่นในสถึานการื่ณี์โควิดื่-19 
2563, องค์การื่สหปรื่ะชื่าชื่าติิ

จ�กร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นของ

ศู น ย์ ต่ อ ต้ � น ข่ � ว ป ล อ ม  ร ะ ห ว่ � ง

วันที�  1 ม.ค.–31 ธ.ค. 2564 มีจำ�นวน 

ข่�วที�ถิูกคัดกรองเนื�อห�กว่� 47.9 ล้�น

ขอ้คว�ม ในจำ�นวนนี� เข้�หลักเกณีฑ์์ที�ต้อง

ตรวจสอบ 822 ข้อคว�ม หรอื 428 เรื�อง 

จ�กที�ตรวจสอบเรียบร้อย 244 เรื�อง 

พบเป็ีนข่�วปีลอม่หร้อข่�วบิดเบ้อน 
จำ�นวน 77 เรื�อง คดิเป็ีนร�อยละ 31.6

ท้�มูา: Mongkhon, P., et al., 2021

ท้�มูา: ผลการื่ดื่ำเนินงานของ 
Anti-Fake News Center Thailand 
ข้อม้ลรื่ะหว่างวันท่� 1–31 ธุันวาคม 2564, 
กรื่ะทรื่วงดื่ิจิทัลเพ่�อเศึรื่ษฐกิจและสังคม
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โควิิด‑19 ส่่งผลให้การใชี้บริการ 
สุ่ขภาพในด้านต่าง ๆ ลดลง ท้� ง 
การใชี้บริการเม้�อ้ เ จ็บป็่วิยู่ และ 
การใชี้บรกิารส่่งเส่รมิส่ขุภาพอ้้�น ๆ 

เมื�อมีการเจ็บป่วย การสำารวจ
อนามยัและสวัสดิการพบว่า ในปี 2564 
มแีนวโน้มการไปสถานพยาบาลของรฐั
และเอกชนลดลงเล็กน้อย รวมถึงการซื�อ
หรอืหายารบัประทานเอง อาจเปน็เพราะ
ต้องการหลีกเลี�ยงการออกจากบา้นเพื�อ
ลดความเสี�ยงต่อการติดเชื�อ กลุม่ที�ควร
เฝ้าระวังคือกลุ่มผู้ที�มีโรคเรื�อรงัหรอื 
โรคประจำาตัว โดยเฉพาะกลุ่มผู้สงูอาย ุ
ที�มีรายได้น้อยซึ� งมีความเปราะบาง 
ในกลุ่มนี�พบว่ามีผู ไ้ ด้รับการรักษา
ต่อเนื�องลดลงเกือบรอ้ยละ 8

 การเข้้าถึงบริการสุข้ภาพ5

ก�รเข��ถิง้ก�รรักษ�และได�รับย� 
เพ้�อรักษ�โรคปีระจำำ�ติวั 
ของผู้้�ส้งอ�ยรุ�ยได�น�อย

วธิกี�รรักษ�ครั�งสุดท��ยเม่้�อเจำบ็ป่ีวยที�ไม่ต่ิ�องนอนพักรักษ�ในสถิ�นพย�บ�ล
1 เดอ่นกัอ่นสัมภาษณ์

สัดส่วนก�รเข��ถิง้บริก�ร 
ของหญ่งิติั�งครรภ์

หมูายเหตัุ: เก็บข้อม้ลในเดื่่อน ติุลาคม–พฤศึจิกายน 2563 ใน 3 พ่�นท่� ไดื่้แก ่
กรืุ่งเทพมหานครื่ พ่�นท่�เขติเม่องและชื่นบทของจังหวัดื่นครื่รื่าชื่ส่มา 
และจังหวัดื่เชื่่ยงใหม่ รื่วม 808 รื่าย
ท้�มูา: การื่สำรื่วจความเป็นอย้่และความติ้องการื่ดื่้านบรื่ิการื่และการื่ดื่้แลสำหรื่ับ
ผ้้ส้งอายุท่�ม่รื่ายไดื่้น้อยในชื่่วงรื่ะหว่างและหลังการื่ใชื่้มาติรื่การื่ปิดื่เม่องอันเน่�อง
มาจากการื่แพรื่่รื่ะบาดื่ของโรื่คติิดื่เชื่่�อไวรื่ัสโคโรื่นา 2019 ในปรื่ะเทศึไทย 2564, 
สถึาบันวิจัยปรื่ะชื่ากรื่และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดื่ล

ท้�มูา: การื่เข้าถึึงบรื่ิการื่ของหญิิงติั�งครื่รื่ภ์ อนามัยแม่และเดื่็ก 2564, คลังข้อม้ล
สุขภาพ Health Data Center ศึ้นย์เทคโนโลย่สารื่สนเทศึและการื่ส่�อสารื่ กรื่ะทรื่วง
สาธุารื่ณีสุข

“  ผ่้ป็่วิยู่เป็็นโรคเร้�อ้ร้ง แต่ไม่ได้ร้บบริการใน 1 เด้อ้นที�ผ่านมา 
เพิ�มข่�นจาก รอ้้ยู่ละ 25 ในป็ี 2562 เป็็น รอ้้ยู่ละ 33.7 ในป็ี 2564 ”

ท้�มูา: การื่สำรื่วจอนามัยและสวัสดื่ิการื่ พ.ศึ. 2554 2556 2558 2560 2562 และ 2564, สำนักงานสถึิติิแห่งชื่าติิ
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การใช้บรกิารแม่และเด็กเป็นอีกกลุ่มหนึ�งที�
ได้รบัผลกระทบ สัดส่วนการฝากครรภ์ครั�งแรก
ก่อนหรอืเท่ากับ 12 สัปดาห์ การได้รบัการดูแล
ก่อนคลอด 5 ครั�ง และการได้รบัการดูแลครบ 
3 ครั�งหลังคลอดลดลงทั�งหมดในปี 2564 
ในส่วนการได้รับวัคซีนครบเกณฑ์ของเด็ก 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กอายคุรบ 1 ปี พบว่าลดลง 
จากร้อยละ 84.4 เป็น 80.5 และ 75.0 
ในปีงบประมาณ 2562, 2563 และ 2564 ตาม
ลำาดับ

ในส่วนบริการอื�น ๆ เช่น ทันตกรรม ก็ม ี
แนวโน้มของจำานวนครั�งที�ผูป้ว่ยนอกมารบับรกิาร 
ทางทันตกรรมขึ�นลงตามสถานการณ์การระบาด เชน่ 

ในเดือนเมษายน 2563 
และเดือนเมษายน 
2564 เป็นต้นมา พบ
การลดลงของการ 
ใชบ้รกิารอยา่งชดัเจน

จำำ�นวนผู้้�ป่ีวยนอกที�รับบริก�รท�งทนัติกรรม่

ท้�มูา: จำนวนผ้้ป่วยนอกท่�รื่ับ
บรื่ิการื่ทางทันติกรื่รื่ม 2564, 
คลังข้อม้ลสุขภาพ Health 
Data Center ศึ้นย์เทคโนโลย่
สารื่สนเทศึและการื่ส่�อสารื่ 
กรื่ะทรื่วงสาธุารื่ณีสุข

สัดส่วนคว�ม่ครอบคลมุ่ก�รได�รับวคัซีนีแติล่ะชื้นดิครบเกณฑ์์
ของเดก็ัอาย่ 0–5 ปี

ท้�มูา: ความครื่อบคลุมการื่ไดื่้รื่ับวัคซี่น การื่สรื่้างเสรื่ิมภ้มิคุ้มกันโรื่ค 
2564, คลังข้อม้ลสุขภาพ Health Data Center ศึ้นย์เทคโนโลย่
สารื่สนเทศึและการื่ส่�อสารื่ กรื่ะทรื่วงสาธุารื่ณีสุข

จำำ�นวนโลหติิที�ม่�จำ�กก�รรับบริจำ�คโลหติิของศ้นยบ์ริก�รโลหติิแหง่ชื้�ติิ

ท้�มูา: จำนวนโลหิติท่�มาจากการื่รื่ับบรื่ิจาคโลหิติ 2564, สภากาชื่าดื่ไทย

นอกจากนั�น การหลีกเลี�ยงการใช้บรกิาร
สขุภาพ ส่งผลต่อการบรจิาคโลหิตด้วย โดยพบว่ามี
แนวโน้มลดลงตามระลอกการระบาด ข้อมลูจาก
ศนูยบ์รกิารโลหิตแหง่ชาติ สภากาชาดไทย พบว่า 
ในเดือนมนีาคม 2563 และเดือนเมษายน 2564 
มกีารบรจิาคโลหติอยูใ่นระดับตำากว่า 180,000 
หน่วยต่อเดือน ซึ�งในแต่ละเดือนต้องการโลหิต
รกัษาผู้ปว่ยเดือนละ 200,000 หน่วย ส่งผลต่อ
การเลื�อนรกัษาผูป่้วยต่าง ๆ เช่น ผูป่้วยโรคเลือด 
ผู้ป่วยผ่าตัด และผู้ป่วยอบุัติเหตุ
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โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการเรียนของ 
เด็กไทยทกุระดับชั�นตั�งแต่ปฐมวัยถึงมหาวิทยาลัย  
ทั�งทางตรงจากการปิดโรงเรยีน และทางอ้อม 
ต่อเนื�องจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม 
ที�เกิดขึ�น ความท้าทายที�สำาคัญ คือ การจัด 
การเรียนการสอนที�สามารถปรับให้เข้ากับ 
สถานการณ์ และยังรกัษาคุณภาพการเรยีนรู ้ 
สุขภาพและสุขภาวะของผู้เรยีน ไม่ทำาให้เกิด
ชอ่งว่างความเหลื�อมลำาเพิ�มขึ�น

อัตราการเขา้เรยีนหนังสือของคนไทย (ชี�วัดจาก 
สัดส่วนนักเรยีนในระบบต่อประชากรวัยเรยีน)  
ลดลงเกือบทุกระดับชั�นในปี 2563 ที�โควิด-19  
เริ�มต้นระบาดในประเทศ โดยเฉพาะระดับ 
ก่อนประถมศึกษา (ร้อยละ 78.7)  และ 
สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (รอ้ยละ 45.2)  
สะท้อนถึงโอกาสในการเข้าถึงการพัฒนา 
การเรยีนรูร้ะดับปฐมวัยของเด็กไทยบางกลุ่ม 
ที�อาจจะล่าช้าออกไป และการศึกษาระดับ 
อดุมศึกษาที�น้อยอยูแ่ล้วให้ยิ�งน้อยลงไปอีก

 การศึกษา6

ร�อยละของ 
นกัเรียนในระบบติอ่

ปีระชื้�กรในวยัเรียน

ร�อยละของเดก็วยัเรียนที� 
“เคยเรียนหนงัส้อแติปั่ีจำจุำบนัไม่ไ่ด�เรียนแล�ว”

รี�อยลุ่ะของเดก็ัวัยัเรียีนทีี� “เคยเรียีนหนงัส่อแตปั่จำจ่ำบนัไมไ่ด�เรียีนแลุ่�วั” ในครอบครัว 20% จำนที�สุด (Q1) ปีี 2563

ท้�มูา: สถึิติิการื่ศึึกษา สำนักงานปลัดื่กรื่ะทรื่วงศึึกษาธุิการื่ 2564, 
ปรื่ะมวลผลโดื่ย สภาพัฒนาการื่เศึรื่ษฐกิจและสังคมแห่งชื่าติิ

หมูายเหตัุ: เดื่็กวัยเรื่่ยน หมายถึึง ปรื่ะชื่ากรื่เดื่็ก
ในชื่่วงอายุ 6-17 ปี รื่ะดื่ับเศึรื่ษฐานะ (quintiles) 
ของครื่ัวเรื่่อนพิจารื่ณีาจากรื่ะดื่ับค่าใชื่้จ่ายเพ่�อ
การื่บรื่ิโภคติ่อหัว ติ่อเดื่่อนของครื่ัวเรื่่อน
ท้�มูา: ปรื่ะมวลจากข้อม้ลการื่สำรื่วจเศึรื่ษฐกิจ
และสังคมของครื่ัวเรื่่อน พ.ศึ. 2562 และ 2563, 
สำนักงานสถึิติิแห่งชื่าติิ

5 คว�ม่ท��ท�ย 
ที�สำ�คญั่ 

ด��นก�รศ้กษ� 
ชื้ว่งโควดิ‑19

ท้�มูา: UNICEF & UNESCO, 
2021

กัารีกัลุ่บัมาเปิด 
กัารีเรียีนกัารีสอนทีี�โรีงเรียีน 

อย่างปลุ่อดภัย

กัารีจำดักัารีเรียีนกัารีสอน
ทีางไกัลุ่ทีี�ไมท่ีำาให�เกัดิควัาม

เหลุ่่�อมลุ่ำาแลุ่ะมคีณ่ภาพ

ควัามแตกัตา่งของ 
ควัามสามารีถในกัารีเรียีนร้ี� 
แลุ่ะช่อ่งวัา่งทีางกัารีเรียีนร้ี� ของผู้้�เรียีน

ส่ขภาพ ส่ขภาวัะ แลุ่ะ 
กัารีดแ้ลุ่ค่�มครีองผู้้�เรียีน 

(โดยเฉพาะเดก็ัแลุ่ะเยาวัช่น)

กัารีศึกัษารีะดบักัอ่นปรีะถม
ศึกัษายังได�รีบักัารีให�ควัาม

สำาคญัทีี�คอ่นข�างตำา

“ 3 ใน 5 ขอ้งครว้ิเรอ้้นป็ระส่บป็ัญหาในเร้�อ้งการเรยีู่น
อ้อ้นไลน์ขอ้งเด็กชี่วิงโควิิด‑19 ”

การถึดถึอ้ยู่ขอ้งการเรยีู่นร่ ้การหลุดอ้อ้ก 
จากระบบการศ่กษา และการตกหล่นหร้อ้ 
เข้าไม่ถ่ึงโอ้กาส่การเรียู่นร่้ที�เหมาะส่มตาม 
ชี่วิงว้ิยู่ขอ้งผ้่เรยีู่น โดยู่เฉพาะกลุ่มเป็ราะบาง 
เป็็นข้อ้ก้งวิลใหญ่เกี�ยู่วิก้บผลก ระทบขอ้ง
ส่ถึานการณ์โควิิด‑19 ต่อ้ด้านการศ่กษา
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“เคยเรยีนหนังสือแต่ปัจจุบันไม่ได้เรยีนแล้ว” ภาพรวมทั�วประเทศลดลง 
แต่สัดส่วนดังกล่าวเพิ�มขึ�นในกลุ่มเด็กของครอบครวั 20% ซึ�งจนที�สุด 
โดยเฉพาะเด็กโตอาย ุ15-17 ป ีหรอืกลุ่มที�ควรเรยีนอยูใ่นระดับมธัยมปลาย

ภายใต้ความ(ไม่)พรอ้มของสถานศึกษา ของผู้สอนและของผู้เรยีน
แต่ละกลุม่ ที�แตกต่างกัน การปดิโรงเรยีนชว่งการแพรร่ะบาดและปรบัรูปแบบ
การจัดการเรยีนรูต้ามแนวทาง 5-On ของกระทรวงศึกษาธกิาร (online, on-
site, on-hand, on-air และ on-demand) ยอ่มส่งผลกระทบต่อประสิทธภิาพ
การสอนและการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนที�แตกต่างกันไปด้วย ในภาพรวม ปัญหาที�
ประสบมากที�สดุของเด็กและครอบครวัที�ต้องเรยีนออนไลน์ คือ เรยีนไมเ่ขา้ใจ 
ไม่มีสมาธ ิภาระค่าใช้จ่ายเพิ�มสูงขึ�น และความไม่พรอ้มของอุปกรณ์และ
สัญญาณอินเทอรเ์น็ต การศึกษาของธนาคารพฒันาเอเชยี (ADB) ได้ประเมนิ
ว่าการปดิโรงเรยีนของไทยจากสถานการณ์โควิด-19 ถึงเดือนมนีาคม 2564 
น่าจะส่งผลต่อการถดถอยทางการเรยีนรู ้(learning loss) ของเด็กไทยถึง
รอ้ยละ 2.5 และมีผลต่อการสูญเสียรายไดใ้นระยะยาว (earning loss) 
รอ้ยละ 1.1 ซึ�งหากนำาข้อมูลจำานวนวันการปิดโรงเรยีนตั�งแต่ช่วงเมษายน 
2564 จนถึงสิ�นปี ที�การแพรร่ะบาดค่อนข้างรุนแรงในหลายพื�นที�มารว่ม
ประเมนิด้วย ตัวเลขการสญูเสียขา้งต้นน่าจะสงูกว่านี�มากพอสมควร

หนึ�งข้อสังเกตที�น่าสนใจแต่ไม่ชัดเจนว่าเป็นผลกระทบจากโควิด-19 
ด้วยหรอืไม ่คือ รายจ่ายด้านการศึกษาของประเทศที�น่าจะต้องเพิ�มขึ�นเพื�อรบัมอื
กับสถานการณ์ขอ้กังวลผลกระทบข้างต้น แต่กลับพบว่ายงัคงมแีนวโน้มลดลง 
เมื�อคิดเป็นสัดส่วนต่องบประมาณรายจ่ายภาครฐัไทยทั�งหมดและต่อจีดีพี
ของประเทศ

ครัวเร้อนที�ม่บีตุิรหล�นเรียนออนไลน์

งบปีระม่�ณร�ยจำ�่ยด��นก�รศ้กษ�ของไทย

ผู้ลกระทบจำ�กก�รปิีดโรงเรียนชื้ว่งโควดิ‑19

หมูายเหตัุ: จำนวนครื่ัวเรื่่อนติัวอย่างทั�วปรื่ะเทศึ 46,600 ครื่ัวเรื่่อน 
ม่สัดื่ส่วนครื่ัวเรื่่อนท่�ม่บุติรื่หลานเรื่่ยนออนไลน์ในชื่่วง สถึานการื่ณี ์
โควิดื่-19 คิดื่เป็นรื่้อยละ 42.0; *ติอบไดื่้มากกว่า 1 คำติอบ
ท้�มูา: การื่สำรื่วจความคิดื่เห็นของปรื่ะชื่าชื่นเก่�ยวกับสถึานการื่ณี์ 
การื่แพรื่่รื่ะบาดื่ของโรื่คโควิดื่-19 (การื่ปรื่ับติัวและ
การื่เข้าถึึงดื่ิจิทัล) 2564, สำนักงานสถึิติิแห่งชื่าติิ

ท้�มูา: งบปรื่ะมาณีโดื่ยสังเขป ปรื่ะจำปีงบปรื่ะมาณี สำนักงบปรื่ะมาณี 2535-2564, ปรื่ะมวลผลโดื่ย 
สภาพัฒนาการื่เศึรื่ษฐกิจและสังคมแห่งชื่าติิ

ก า ร ห ลุ ด อ อ ก จ า ก โ ร ง เ รีย น ข อ ง เ ด็ ก 
แม้ยังไม่มีตัวเลขที�ชัดเจนว่าเพิ�มขึ� นหรือไม ่
แต่เป็นเรื�องที�ต้องติดตามชว่ยเหลือและป้องกัน 
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กยากจนและครอบครวัที�มี
ความเปราะบางทางเศรษฐกิจ ขอ้มลูในปี 2563 
พบสัดส่วนของเด็กวัยเรยีน (6-17 ปี) ที�มสีถานะ 

หมูายเหตัุ: (1) วิเครื่าะห์จากสถึานการื่ณี์การื่ปิดื่โรื่งเรื่่ยนของแติ่ละปรื่ะเทศึชื่่วงโควิดื่-19 ถึึงเด่ื่อนม่นาคม 2564; 
(2) LAYs (learning-adjusted year of school) จำนวนปีท่�ไดื่้รื่ับการื่ศึึกษาปรื่ับดื่้วยคุณีภาพเรื่่ยนรื่้้ของผ้้เรื่่ยน; 
(3) learning and earning losses ท่�นำเสนอเป็นผลการื่คาดื่การื่ณี์ภายใติ้สถึานการื่ณี์ผลกรื่ะทบปานกลาง (intermediate)
ท้�มูา: Asian Development Bank, 2021
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“ อ้้ตราการว่ิางงานขอ้งป็ระเทศไทยู่เพิ�มข่�นเท่าต้วิ จาก รอ้้ยู่ละ 1 เป็็น รอ้้ยู่ละ 2 
ท้นที หล้งการระบาดขอ้งโควิิด‑19 และป็ัจจบุ้นยู่ง้มีทิศทางเพิ�มข่�น ”

โควิิด‑19 ส่่งผลกระทบต่อ้ชีีวิิตการทำางานขอ้งคนไทยู่อ้ยู่่างไม่เท่าเทียู่ม 
คนตกงานที�เป็็นแรงงานไรฝ้้มีอ้้ หรอ้้แรงงานนอ้กระบบ เป็น็กลุม่ที�ไมม่อี้ำานาจต่อ้รอ้ง
หรอ้้ควิามคุม้ครอ้งใด ๆ การมาเยู่อ้้นขอ้งโควิิด‑19 จ่งอ้าจนำาไป็ส่่ค่วิามเหล้�อ้มลำาที�
ทวีิควิามรุนแรงข่�นต่อ้ไป็ในส้่งคมไทยู่

 ช้วิิตัการทำางานุ7

จำำ�นวนผู้้�ว�่งง�นร�ยไติรม่�ส จำำ�แนกติ�ม่ปีระสบก�รณท์ำ�ง�น
เป็นผู้ที�ไม่เคยทำางาน 
(เช่น เด็กจบใหม่) 
และผูที้�มปีระสบการณ์ 
ทำางานในสัดส่วนที� 
ใ ก ล้ เ คี ย ง กั น  แ ต่ 
ภายหลังการระบาด 
ข อ ง โ ค วิ ด - 1 9 
ก า ร ว่ า ง ง า น ข อ ง 
ผู้เคยทำางานมาก่อน 
เพิ�มขึ� นกว่าเ ท่าตัว 
จาก 2.1 แสนคน เป็น 
4.8 แสนคน ในขณะ
ที�ผู ไ้ม่ เคยทำางานมี
จำานวนที�เพิ�มขึ�นเพยีง 
เล็กน้อย

ท้�มูา: การื่สำรื่วจภาวะ
การื่ทำงานของปรื่ะชื่ากรื่ 
พ.ศึ. 2564, 
สำนักงานสถึิติิแห่งชื่าติิ

อัตราการว่างงานที�เพิ�มขึ�นมาจาก 
 การสูญเสียงานและการเลิกจ้างงาน 
เป็นหลัก สถิติตั�งแต่ปี 2560 แสดงให้ 
เห็ น ว่ าผู้ ว่ า งงานในประ เทศไทย 

จำำ�นวนและอัติร�ก�รว�่งง�นร�ยไติรม่�ส
พ.ศ. 2560‑2564

สัดส่วนแรงง�นนอกระบบ ปีี 2563
จำำาแนกัตามอ่ตสาหกัรีรีม

ท้�มูา: การื่สำรื่วจแรื่งงานนอกรื่ะบบ 
พ.ศึ. 2563, สำนักงานสถึิติิแห่งชื่าติิ
ท้�มูา: สำรื่วจภาวะการื่ทำงานของปรื่ะชื่ากรื่ 
พ.ศึ. 2564, สำนักงานสถึิติิแห่งชื่าติิ

(บนุ) 

(ซ้้าย)
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ผลกระทบจากโควิด-19 สูงสุด โดยม ี
จำานวนผู้ว่างงานที�  3.57 แสนคน 
ในไตรมาสที� 3 ของปี 2564

การระบาดของโควิด-19 นำาไปสู่ 
การปรับเปลี�ยนครั�งใหญ่ของธุรกิจ
ในภาคบรกิารและการค้า โดยกลุม่ลกูจ้าง
และผู้ประกอบอาชีพอิสระรายอาชีพ 
เช่น ผู้ขับรถยนต์ แท็กซี�  และรถตู้ 
มีจำานวนลดลงมากกว่าแสนราย หรอื
ผู้จำาหน่ายสินค้าตามแผงลอยและ
ตลาดลดลงมากกว่า 7 หมื�นราย 
แต่ในขณะเดียวกัน ผูข้บัขี�จักรยานยนต์ 
มเีพิ�มขึ�นเกือบ 3 หมื�นราย

โควิด-19 ทำาให้จำานวนผูใ้ช้บรกิาร 
รถสาธารณะลดลง และผู้ออกไปเดิน 
จับจ่ายใชส้อยตามตลาดลดลง ส่งผลให้ 
การใช้บรกิารส่งอาหาร (delivery) 
มากขึ� น อาชีพผู้ขับมอเตอร์ไซค์ส่ง
อาหาร (rider) เปน็อาชพีที�ต้องจับตามอง 
โดยเฉพาะในเรื�องความคุ้มครองและ
ความปลอดภัยในการทำางาน

ผู้ลสำ�รวจำไรเดอร์ 
1,136 คน

ในช่ว่ังมนีาคม–กัรีกัฎาคม 2564

ท้�มูา: ข้อม้ลแบบสำรื่วจไรื่เดื่อรื่์ส่งอาหารื่ 
ม่.ค.-ก.ค. 2564, Rocket Media Lab

ท้�มูา: การื่สำรื่วจภาวะ
การื่ทำงานของปรื่ะชื่ากรื่ 
พ.ศึ. 2564, สำนักงานสถึิติิ
แห่งชื่าติิ

จำำ�นวนผู้้�ว�่งง�นร�ยไติรม่�ส จำำ�แนกติ�ม่ปีระเภทอุติส�หกรรม่

ก�รเปีลี�ยนแปีลงจำำ�นวนผู้้�ม่งี�นทำ�ร�ยอ�ชื้พี เปีรียบเทยีบไติรม่�สที� 2 ปีี 2562 และ 2563

ก ลุ่ ม แ ร ง ง า น
นอกระบบเป็น กลุ่ม 
เปราะบางเป็นพิเศษ 
จากจำานวนแรงงาน
น อ ก ร ะ บ บ  2 0 . 4 
ล้านคน เกินกว่าครึ�ง
อยู่ในภาคการเกษตร 
รองลงมาที� ร ้อยละ 
34.1 อยูใ่นภาคบรกิาร
และการค้า และภาค 
ก า ร ผ ลิ ต ร้ อ ย ล ะ 
10.3 โดยภาคบรกิาร
แ ล ะ ก า ร ค้ า ไ ด้ รับ 

ท้�มูา: วิเครื่าะห์ผลกรื่ะทบของ
โควิดื่-19 ติ่อแรื่งงาน 
นอกรื่ะบบ 2664, สถึาบันวิจัย
เพ่�อการื่พัฒนาปรื่ะเทศึไทย

สุขภาพคนไทย 2565 — 23



ส่ถึานการณ์โควิิด‑19 ที�กินเวิลา
นานกว่ิา 2 ป็ีแล้วิ ส่่งผลกระทบต่อ้
ภาคเศรษฐกิจขอ้งป็ระเทศในทกุระด้บ 
รายู่ได้ขอ้งป็ระชีาชีนที�ลดลงจาก
ส่ภาพการทำางานและการป็ระกอ้บ
ธุ์รกิจที�ถึ่กกระทบจากมาตรการ
ต่าง ๆ พร้อ้ม ๆ ก้บค่าครอ้งชีีพที�มี
แนวิโน้มเพิ�มส่่งข่�น ส่่งผลให้ป็ัญหา
หนี�สิ่นภาคครว้ิเรอ้้นและควิามยู่ากจน
อ้าจยู่ิ�งมีควิามรุนแรงมากข่�นในระยู่ะ
ต่อ้ไป็ที�การแพรร่ะบาดยู่ง้ไม่จบ

 รายได้8

หนี�สินครัวเร้อน ปีี 2554‑2564

ท้�มูา: การื่สำรื่วจภาวะเศึรื่ษฐกิจและสังคมของครื่ัวเรื่่อน ชื่่วง 6 เดื่่อนแรื่ก พ.ศึ. 2564, สำนักงานสถึิติิแห่งชื่าติิ

ร�ยได�ติอ่หวัของไทย

หมูายเหตัุ: ข้อม้ลปรื่ะมาณีการื่ณี์คาดื่ปรื่ะมาณีเม่�อวันท่� 15 พ.ย. 2564
ท้�มูา: ปรื่ะมาณีการื่เศึรื่ษฐกิจปี 2564-2565, ภาวะเศึรื่ษฐกิจไทยไติรื่มาสท่� 3/2564 
และแนวโน้ม ปี 2564-2565, สำนักงานสภาพัฒนาการื่เศึรื่ษฐกิจและสังคมแห่งชื่าติิ

ในปี 2563 ที�การผลิต การค้า และการลงทุนทั�งในประเทศและต่างประเทศ 
ถูกกระทบรุนแรงจากโควิด-19 และมาตรการควบคุมการแพรร่ะบาดที�เครง่ครดั 
รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แสดง
ระดับรายได้ต่อหัวประชากรของประเทศที�พบว่า ลดลงค่อนขา้งมาก จาก 2.44 เป็น 
2.26 แสนบาทต่อคนต่อป ีหรอืติดลบประมาณรอ้ยละ 7.4 โดยประมาณการณ์ว่าจะ
กลับมามรีะดับใกล้เคียงชว่งก่อนโควิด-19 อีกครั�งในปี 2565

“ รายู่ได้ต่อ้หว้ิขอ้งไทยู่คาดว่ิา ลดลงอ้ยู่า่งน้อ้ยู่ 2 ป็ ี (ป็ี 2563‑2564) 
เทียู่บก้บชี่วิงก่อ้นโควิิด‑19 ”

ในระดับครวัเรอืน ผลการสำารวจ 
ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 โดย 
สำานักงานสถิติแหง่ชาติพบครวัเรอืนไทย 
มีสัดส่วนรายได้ที�มาจากการทำางาน 
ลดลง เหลือเพียงประมาณ 2 ใน 3 
ของรายได้ครวัเรอืนทั�งหมด (รอ้ยละ 
66.4) โดยมีสัดส่วนการพึ�งพารายได้ที�
ไม่เป็นตัวเงินจากสวัสดิการ สินค้า
บรกิารต่าง ๆ ที�ได้รบัมาโดยไม่ต้องซื�อ 
รวมถึงรายไ ด้จากแหล่ง อื� น  เช่น 
เงินช่วยเหลือจากรัฐหรือจากบุคคล 
นอกครวัเรอืนเพิ�มขึ�น และจากการสำารวจ 
เ ดียวกัน หนี� สินครัวเรือนก็พบว่า 
มแีนวโน้มเป็นปัญหามากขึ�น โดยสัดส่วน 
ค รัว เ รือ น ที� มี ห นี� สิ น เ พิ� ม ขึ� น จ า ก
รอ้ยละ 45.2 เป็น 52.7 ในปี 2564 
และมูลค่าหนี� สินรวมเมื�อเฉลี�ยต่อ
ครวัเรอืนทั�งหมดก็เพิ�มขึ�นจาก 1.64 เปน็ 
2.09 แสนบาทต่อครวัเรอืน สะท้อนถึง
ความเปราะบางทางเศรษฐกิจที�สงูขึ�นของ
ครวัเรอืนไทย
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แหลง่ร�ยได�ของครัวเร้อนไทย

สัดส่วนคนจำน (ร�อยละ)

สิ�งที�ต้องติดตามเฝา้ระวัง ได้แก่ สถานการณ์ความยากจน
ที�ก่อนหน้านี�มพีฒันาการที�ดีขึ�นในชว่งปี 2561-2562 แต่เริ�มมี
สัญญาณของปัญหาจากสัดส่วนคนจนที�เพิ�มขึ�น จากรอ้ยละ 6.24 
เปน็ 6.84 ในปี 2563 ยิ�งเมื�อจำาแนกเปน็รายภมูภิาคจะเห็นมติิ
ความเหลื�อมลำาของปญัหาความยากจนระหว่างภมูภิาคที�เพิ�มขึ�น 
โดยเฉพาะเมื�อเปรยีบเทียบระหว่างกรุงเทพฯ และภาคกลาง
ที�สัดส่วนคนจนอยู่ในระดับตำาและลดลง กับภาคตะวันออก
เฉียงเหนือและภาคใต้ที�สัดส่วนคนจนอยูใ่นระดับสงูและกลับ
เพิ�มขึ�น ซึ�งจำานวนมากเปน็กลุม่ที�ประกอบอาชพีการเกษตรและ
เป็นแรงงานนอกระบบ

ท้�มูา: การื่สำรื่วจภาวะเศึรื่ษฐกิจและสังคมของครื่ัวเรื่่อน สำนักงานสถึิติิแห่งชื่าติิ 2564, ปรื่ะมวลผลโดื่ย สภาพัฒนาการื่เศึรื่ษฐกิจและสังคมแห่งชื่าติิ

ท้�มูา: การื่สำรื่วจภาวะเศึรื่ษฐกิจและสังคมของครื่ัวเรื่่อน พ.ศึ. 2562 และ ชื่่วง 6 เดื่่อนแรื่ก พ.ศึ. 2564, สำนักงานสถึิติิแห่งชื่าติิ

สถิ�นก�รณค์ว�ม่ย�กจำนในปีระเทศไทย

ท้�มูา: การื่สำรื่วจภาวะเศึรื่ษฐกิจและสังคมของครื่ัวเรื่่อน 
สำนักงานสถึิติิแห่งชื่าติิ 2564, ปรื่ะมวลผลโดื่ย 
สภาพัฒนาการื่เศึรื่ษฐกิจและสังคมแห่งชื่าติิ
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“ ขยู่ะติดเชี้�อ้มีป็รมิาณเพิ�มส่ง่ข่�นเก้อ้บเท่าต้วิในป็ ี2564 โดยู่มีมากกว่ิา 8,234 ต้น 
ที�ไม่ได้รบ้การกำาจ้ดอ้ยู่า่งถึก่ต้อ้ง ”

การระบาดขอ้งโควิิด‑19 ส่่งผลให ้
การป็ล่อ้ยู่ก๊าซึ่คารบ์อ้นไดอ้อ้กไซึ่ด์และ
ขยู่ะม่ลฝ้อ้ยู่โดยู่รวิมในป็ระเทศไทยู่มี
แนวิโน้มดีข่�น แต่ยู่ง้คงมีป็ระเด็นเร้�อ้ง
ขยู่ะพลาส่ติกและขยู่ะติดเช้ี�อ้ที�มี 
ป็รมิาณมากเกินศ้กยู่ภาพในการกำาจ้ด

กิ จ ก ร ร ม ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ
การท่องเที�ยวที�ถดถอยจากการระบาด
ของโควิด-19 ส่งผลต่อสภาพแวดล้อม
ใ น ทิ ศ ท า ง ที� ดี  ก า ร ป ล่ อ ย ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นสาเหตุ
หลักของปรากฏการณ์เรือนกระจก 
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื�องตั�งแต่ 
2562 เปน็ต้นมา โดยภาคการขนส่งและ

 ท้�อยู่อาศัยและสิ�งแวิดล้อมู9

ก�รปีลอ่ยก�๊ซีค�ร์บอนไดออกไซีด ์จำำ�แนกร�ยภ�คเศรษฐกจิำ ปีี 2553–2563

แนวโน�ม่ก�รปีลอ่ยก�๊ซีค�ร์บอนไดออกไซีด ์ปีี 2553–2563

ท้�มู
า:
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ท้�มูา: รื่ายงานสถึิติิพลังงานของปรื่ะเทศึไทย 2564, สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรื่ะทรื่วงพลังงาน

การระบาดของโควิด-19 ยังช่วยลดปรมิาณขยะมูลฝอย 
โดยรวมของประเทศไทยจากการชะลอตัวของภาคธุรกิจ 
ร ว ม ถึ ง ป ริม า ณ นั ก ท่ อ ง เ ที� ย ว ใ น ป ร ะ เ ท ศ ที� น้ อ ย ล ง 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าในภาพรวม 
ข ย ะ มู ล ฝ อ ย จ ะ ล ด ล ง อ ย่ า ง ม า ก 
จาก 28.71 ล้านตันในปี 2562 เป็น 
25.37 ล้านตันในปี 2563 แต่ปรมิาณ
ขยะพลาสติกต่อคนกลับเพิ�มขึ�น

ปรีมิาณขยะมลุ้่ฝอยโดยรีวัม น�อยลง
แตป่รีมิาณขยะพลุ่าสตกิัตอ่คน ม่�กข้�น

ปี 2562 เฉลี�ย
กรมั/     /วัน

ปี 2563 เฉลี�ย
กรมั/     /วัน

90

135

การผลิตไฟฟ้ามีแนวโน้มการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์
ลดลงชัดเจนภายหลังการระบาด ซึ� งอาจมีส่วนช่วยเร่ง
การลดลงของการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์

ปีริม่�ณขยะพล�สติกิ
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อทุกภัย เป็นภัยพบิติัที�เกิดขึ�นเป็นประจำาทกุปใีนประเทศไทย 
และส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและที�อยูอ่าศัยของคนไทยในหลาย
พื�นที� ถึงแมว่้าการระบาดของโควิด-19 ไม่ได้ส่งผลต่อการเกิด
อทุกภัยโดยตรง แต่การเกิดอทุกภัยในระหว่างการระบาดของ
โควิด-19 สรา้งความท้าทายในการรบัมอืกับภัยพบิติัยิ�งขึ�น เชน่ 
ความล่าชา้ในการดำาเนินงาน การขาดแคลนอาสาสมคัรและ
งบประมาณในการช่วยเหลือ และยังเพิ�มโอกาสความเสี�ยง

ติ�ร�งแสดงระดบัคว�ม่เสี�ยงจำ�กอุทกภัยและก�รระบ�ดของโควดิ‑19

ปีริม่�ณม่ล้ฝอยติดิเชื้้�อที�เกดิข้�นและได�รับก�รกำ�จำดั
รีะหวัา่ง 2559–2564
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หมูายเหตัุ: จากการื่คำนวณีปรื่ิมาณีการื่เกิดื่และกำจัดื่ม้ลฝอยติิดื่เชื่่�อจากแหล่งติ่างๆ 
เชื่่น สำนักงานปลัดื่กรื่ะทรื่วงสาธุารื่ณีสุข (สป.) และโปรื่แกรื่มกำกับการื่ขนส่งม้ลฝอย
ติิดื่เชื่่�อ (manifest system) กรื่ะทรื่วงสาธุารื่ณีสุข
ท้�มูา: ปรื่ะมวลผลข้อม้ลการื่จัดื่การื่ม้ลฝอยติิดื่เชื่่�อ 2564, กรื่มอนามัย

ท้�มูา: พงศึ์นครื่ โภชื่ากรื่ณี์, 2564

ในการระบาดเพิ�มขึ�นในพื�นที� ในชว่งปลายกันยายนถึงต้นตลุาคม 
2564 ที�ประเทศไทยประสบปญัหาอทุกภัยอยา่งหนัก พบว่ามี
อยา่งน้อย 8 จังหวัดที�ประสบปัญหาที�หนักหน่วงพรอ้ม ๆ กัน 
ทั�งจากอทุกภัยและการระบาดหนักของโควิด-19 ในพื�นที�

ปีริม่�ณขยะม่ล้ฝอยที�เกดิข้�น ปี 2554–2563
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ครอ้บครว้ิไทยู่พบว่ิายู่ง้มคีวิามเหล้�อ้มลำาด้าน
เทคโนโลยีู่และการส้่�อ้ส่ารอ้ยู่่ ่โดยู่เฉพาะในด้าน
การเขา้ถ่ึงอิ้นเทอ้รเ์นต็และการมคีอ้มพวิิเตอ้ร ์
ซึ่่�งอ้าจส่่งผลไป็ถ่ึงควิามเหล้�อ้มลำาด้านอ้้�น ๆ 
ด้วิยู่ โดยู่เฉพาะด้านการศ่กษาขอ้งเด็ก

อัตราการกระทำาความผิดทางอาญาเป็น 
หนึ�งในดัชนีชี�วัดความก้าวหน้าด้านชวิีตครอบครวั
และชุมชน พบว่าแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื�อง 
ตั�งแต่ป ี2560 เปน็ต้นมา ทั�งฐานความผดิเกี�ยวกับ 
ชวิีต รา่งกาย และเพศ ที�ในปี 2564 ลดลงเหลือ 
72.2 ต่อแสนประชากร และความผดิเกี�ยวกับทรพัย์
ที� 17.2 ต่อแสนประชากร

 ช้วิิตัครอบครัวิและชุมูชนุ10

“ ในชีว่ิงต้นปี็ 2563 ควิามรุนแรงในครอ้บครว้ิเพิ�มข่�นจากรอ้้ยู่ละ 34.6 เป็น็รอ้้ยู่ละ 42.2 ”

อัติร�คว�ม่ผู้ดิคดอี�ญ่�

ท้�มูา: สำรื่วจการื่ม่การื่ใชื่้เทคโนโลย่สารื่สนเทศึและการื่ส่�อสารื่ในครื่ัวเรื่่อน 
พ.ศึ. 2563, สำนักงานสถึิติิแห่งชื่าติิ

หมูายเหตัุ: ข้อม้ลปี 2560–2563 ข้อม้ลติั�งแติ่ 1 มกรื่าคม–31 ธุันวาคม และข้อม้ลปี 2564 ติั�งแติ่ 1 มกรื่าคม–30 กันยายน
ท้�มูา: สถึิติิฐานความผิดื่เก่�ยวกับคดื่่อาญิาทั�วปรื่ะเทศึ 2560–2564, สำนักงานติำรื่วจแห่งชื่าติิ

สัดส่วนปีระชื้�กรอ�ย ุ6 ปีีข้�นไปี 
ม่อิีนเทอร์เนต็ิ โทรศัพทม์่อ้ถิอ้ และคอม่พิวเติอร์

จำำาแนกัตามเขตกัารีปกัครีอง ปี 2563
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การมาของโควิด-19  อาจส่งผลให้ความรุนแรง
ในครอบครวัเพิ�มสงูขึ�น จากความเครยีด การต้องใช้เวลาอยู่
ในบ้านมากขึ�นในช่วงล็อกดาวน์ ซึ�งข้อมูลในช่วงต้นปี 2563 
พบว่าความรุนแรงในครอบครวัเพิ�มขึ�น แต่ลดลงในปีต่อมา 
สอดคล้องกับการโทรศัพท์รบัแจ้งเหตุของสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ (1669) ที�พบว่าจำานวนการโทรศัพท์แจ้ง
ถกูทำารา้ยลดลงอยา่งต่อเนื�องตั�งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา

ด้ ว ย ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร แ พ ร่ร ะ บ า ด ข อ ง โ ค วิ ด - 1 9  
ที� เพิ�มขึ� นตั� งแต่เมษายน 2564 เป็นต้นมา ทำาให้เกิด 
ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (community isolation) ขึ�น 
เพื�อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียวที�มีอาการไม่รุนแรง 
เพื�อลดการแพรร่ะบาดในชุมชน โดยแนวทางในการจัดตั�ง 
ศนูยแ์ยกกักตัวในชุมชนเป็นการบูรณาการความรว่มมอืระหว่าง
ภาครฐัและภาคประชาสังคมในพื�นที�หรอืในชุมชนเอง และ
ปลายปี 2564 พบการระบาดอย่างรวดเรว็ของสายพันธุ ์
“โอมิครอน” แต่อาการไม่รุนแรงอาจไม่จำาเป็นต้องรกัษาตัว
ที�โรงพยาบาล หรอืรกัษาแล้วอาจกลับไปพกัฟื�นที�บา้นได้ ทำาให้
เกิดการแยกกักตัวแบบ home isolation โดยกระจายไปตาม
หน่วยบรกิารทั�วประเทศ

จำำ�นวนก�รโทรศัพทแ์จำ�ง 1669 ด�วยเหติถุิก้ทำ�ร��ย

ท้�มูา: รื่ะบบสารื่สนเทศึการื่แพทย์ฉุุกเฉุิน 2560–2564, 
สถึาบันการื่แพทย์ฉุุกเฉุินแห่งชื่าติิ

สัดส่วนคว�ม่รุนแรงติอ่ผู้้�หญ่งิและบคุคลในครอบครัว

ท้�มูา: รื่ายงานผลสำรื่วจรื่ะดื่ับปรื่ะเทศึ 2560: ความรืุ่นแรื่งในครื่อบครื่ัวไทยติ่อ 
ผ้้หญิิงและบุคคล และ รื่ายงานผลสำรื่วจรื่ะดื่ับปรื่ะเทศึ 2564: ความรืุ่นแรื่ง
ในครื่อบครื่ัวภายใติ้สถึานการื่ณี์การื่รื่ะบาดื่โรื่คโควิดื่-19, 
ศึ้นย์จัดื่การื่ความรื่้้ความรืุ่นแรื่งในครื่อบครื่ัว โรื่งพยาบาลรื่ามาธุิบดื่่

หมูายเหตัุ: ข้อม้ล ณี วันท่� 11 มกรื่าคม 2565
ท้�มูา: รื่ะบบลงทะเบ่ยนจัดื่ติั�งศึ้นย์แยกกักติัวในชืุ่มชื่น 2565, กรื่มการื่แพทย์

จำำ�นวนศ้นยแ์ยกกกัติวัในชุื้ม่ชื้น
รีวัมทีั�วัปรีะเทีศ 529 แหง่
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“  อุ้ บ้ ติ เหตุทางถึนน
ล ด ล ง อ้ ยู่่ า ง เ ห็ น ไ ด้ ชี้ ด
ในชี่วิงโควิิด‑19 ทำาให้อ้้ตรา
การเสี่ยู่ชีีวิิตจากอุ้บ้ติเหตุ
ทางถึนนลดลงตามไป็ด้วิยู่ 
แต่กลุ่มว้ิยู่รุ่นและเยู่าวิชีน
ยู่้งคงเป็็นกลุ่มเสี่�ยู่ง และ
ยู่้งต้อ้งจ้บตาแนวิโน้ม เม้�อ้
ส่ถึานการณ์กล้บมาเป็็นป็กติ
อี้กคร้�ง ”

 การคมูนุาคมูและการส่�อสาร11

ก า ร ท่ อ ง เ ที� ย ว ทั� ว โ ล ก ที� ล ด ล ง จ า ก
การระบาดของโควิด-19 ส่งผลต่อประเทศไทย
อย่างมาก นักท่องเที�ยวจากประเทศจีนที�มา
ประเทศไทยลดลงจากราว 10 ล้านคน เป็น 1.2 
ล้านคน จากปี 2562 ถึงป ี2563 คิดเป็นจำานวน
นักท่องเที�ยวที�ลดลงเกือบรอ้ยละ 90

นอกจากนี�  จำานวนผู้เดินทางโดยระบบ
ขนส่งสาธารณะลดลงตั�งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา 
ไม่ว่าจะเป็นทางถนน ทางราง และทางอากาศ 
ส่งผลให้การใชน้ำามนัสำาเรจ็รูปลดลงในทกุประเภท 
โดยเฉพาะการใช้นำามนัสำาเรจ็รูปสำาหรบัเครื�องบิน

เฉลี�ยก�รใชื้�นำ�ม่นัสำ�เร็จำร้ปีร�ยวนั

จำำ�นวนนกัทอ่งเที�ยว 10 อันดบัส้งสุด
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หมูายเหตัุ: *นำ�ามันเคร่ื่�องบินและนำ�ามันก๊าดื่ **ไม่รื่วมการื่ใชื่้ LPG ท่�ใชื่้เป็น feed stock ในปิโติรื่เคม่
ท้�มูา: รื่ายงานสถึิติิพลังงานของปรื่ะเทศึไทย 2563, สำนักนโยบายและแผนพลังงาน กรื่ะทรื่วงพลังงาน

โ ค วิิ ด ‑ 1 9  ส่่ ง ผ ล ใ ห้ จำ า น วิ น
ผ่้เดินทางโดยู่ระบบขนส่่งส่าธ์ารณะ 
ลดลง รวิมถ่ึงการเดินทางท่อ้งเที�ยู่วิ 
ลดลงไป็ท้�วิโลก ส่่งผลกระทบอ้ยู่า่งมาก
ต่อ้ธุ์รกิจท่อ้งเที�ยู่วิและภาคบริการ 
การฟ้ื้� นต้วิทางด้านเศรษฐกิจหล้ง
การจากไป็ขอ้งโควิิด‑19 จะเป็็นโจทยู่์
ใหญ่ส่ำาหรบ้ป็ระเทศ

อัตร�ก�รเปลี�ยนแปลง (%) เทียบกับปีก่อนหน�้

เบนซื้ินและแก๊สโซื้ฮอล์

ดีเซื้ล นำ�มันเต�*

เครื�องบิน* LPG**
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โ ค วิ ด - 1 9  ส่ ง ผ ล ใ ห้ วิ ถี ชี วิ ต
ป ร ะ จำา วั น เ ป ลี� ย น ไ ป ก ล า ย เ ป็ น
ชีวิตวิถีใหม่ บนโลกออนไลน์ มากขึ�น 
พฤติกรรมการใชอิ้นเทอรเ์น็ตของคนไทย
เพิ�มสูงขึ�นอย่างเห็นได้ชัดในปี 2563 
โดยพบว่า กิจกรรมที�ใช้อินเทอรเ์น็ต
อันดับหนึ� ง คือ การใช้ สื�อโซเชียล 
(Facebook, Twitter, LINE, Instagram) 
รองลงมาเป็นโทรศัพท์ผ่าน Internet 
(VoIP) และการดาวน์โหลดหรอืสตรมีมงิ 
ตามลำาดับ

จำำ�นวนก�รเสียชื้วีติิ 
จำ�กอุบตัิเิหติทุ�งถินน 
ปีระเทศไทย
จำำาแนกัตามกัลุ่่ม่อาย่

พฤติกิรรม่ก�รใชื้�อินเทอร์เนต็ิ

กจิำกรรม่ที�ใชื้�อินเทอร์เนต็ิ

จำำ�นวนและอัติร�ก�รเสียชื้วีติิจำ�กอุบตัิเิหติทุ�งถินน
ปี 2555–2564

ท้�มูา: สถึานการื่ณี์การื่เส่ยชื่่วิติจากอุบัติิเหติุทางถึนน
ปรื่ะเทศึไทย 2564, ศึ้นย์ความรื่่วมม่อดื่้านข้อม้ล
การื่บาดื่เจ็บ กรื่มควบคุมโรื่ค กรื่ะทรื่วงสาธุารื่ณีสุข

สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้แนวโน้ม
จำานวนอุบัติเหตุทางถนนลดลงอย่างเห็นได้ชัด 
รวมทั�งอัตราการเสียชีวิตจากอบุัติเหตทุางถนน
ก็ลดลงด้วยเช่นกัน เมื�อพิจารณาตามกลุ่มอายุ
พบว่ากลุ่มวัยรุน่และเยาวชน อายุ 15-24 ปี 
ยังมีจำานวนการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน
สงูที�สดุกว่าทกุกลุ่ม

ท้�มูา: สำรื่วจการื่ม่การื่ใชื่้เทคโนโลย่สารื่สนเทศึและการื่ส่�อสารื่
ในครื่ัวเรื่่อน พ.ศึ. 2563, สำนักงานสถึิติิแห่งชื่าติิ
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“ 4 ใน 5 ขอ้งคนไทยู่ใหค้วิามรว่ิมม้อ้ก้บราชีการในการพ้ฒนาป็ระเทศ
และมีการพ่ดคยุู่ควิามคิดเหน็ทางการเม้อ้งในกลุ่มคนร่จ้้ก ”

12  การมู้ส่วินุร่วิมู

ก�รม่ส่ีวนร่วม่ท�งก�รเม่อ้งของปีระชื้�ชื้นในปีี 2563

ท้�มูา: การื่สำรื่วจการื่ม่ส่วนร่ื่วมของปรื่ะชื่าชื่นติามแผนปฏิิรื่้ปปรื่ะเทศึ พ.ศึ. 2564, สำนักงานสถึิติิแห่งชื่าติิ

ร�อยละผู้้�ม่�ใชื้�สิทธเิลอ้กติั�ง
จำำาแนกัตามปรีะเภทีแลุ่ะวันัทีี�เลุ่อ่กัตั�ง

หมูายเหตัุ: *ติัวเลขอย่างไม่เป็นทางการื่ ณี วันท่� 2 ธุ.ค. 2564
ท้�มูา: สถึิติิการื่เล่อกติั�ง 2564, 
สำนักงานคณีะกรื่รื่มการื่การื่เล่อกติั�ง

การมีส่่วินร่วิมขอ้งป็ระชีาชีนทางการเม้อ้งและทางส้่งคม เป็็น 
อ้งค์ป็ระกอ้บหน่� ง ที� ส่ำา ค้ญขอ้งการพ้ฒนาควิามก้ าวิหน้าขอ้ง 
คนในป็ระเทศ ภายู่ใต้ชีี วิิต วิิ ถีึ ใหม่  คนไทยู่มีการป็ร้บต้วิและ 
เข้าถ่ึงดิจิท้ลมากข่�น ทำาให้ส้่�อ้ส้่งคมอ้อ้นไลน์จะกลายู่เป็็นชี่อ้งทาง 
ที�มีบทบาทในเร้�อ้งนี�มากข่�นในอ้นาคต

การใช้สิทธิมี ส่วนร่วมทางการเมืองของคนไทยในการเลือกตั�ง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระดับประเทศ ตั�งแต่ปี 2548 ถึงครั�งล่าสุด
ปี 2562 อยู่ในระดับค่อนข้างคงที�ที�ประมาณรอ้ยละ 75 ของผู้มีสิทธ ิ
แต่ในการเลือกตั�งท้องถิ�นขององค์การบรหิารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในป ี2563 
กลับมีผู้มาใช้สิทธิเพียงไม่ถึง 2 ใน 3 ซึ�งไม่แน่ชัดว่าเป็นผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 หรอืไม่ อย่างไรก็ตาม ในการเลือกตั�งสมาชิกสภา
และนายกองค์การบรหิารส่วนตำาบล (อบต.) ช่วงท้ายปี 2564 ที�ผ่านมา 
รอ้ยละผู้มาใชสิ้ทธกิลับมามรีะดับที�สงูใกล้เคียงกับการเลือกตั�งระดับประเทศ 
อีกครั�ง นอกจากการไปใช้สิทธิ�เลือกตั�ง การมีส่วนรว่มทางการเมือง 
ยังเป็นไปไดใ้นอีกหลายรูปแบบ การสำารวจปี 2563 พบว่า คนไทยมี
ส่วนรว่มทางการเมืองค่อนข้างมากด้านการให้ความรว่มมือในการพัฒนา
ประเทศ การพูดคุยแลกเปลี�ยนความเห็นทางการเมือง การติดตาม
ผลคะแนนและการชกัชวนคนรูจั้กไปลงคะแนนเสียงเลือกตั�ง
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ในช่วงของการแพร่ระบาด อาสาสมัคร 
สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) และ
องค์กรชุมชนภาคประชาสังคมมีบทบาท 
อย่างมากในการสนับสนุนงานควบคุมโรค 
การสื�อสารให้ความรูกั้บประชาชนทั�วไปและ 
กลุ่มเสี�ยง และการให้ความช่วยเหลือเยียวยา 
ผูติ้ดเชื�อและครอบครวั รวมถึงผูที้�ได้รบัผลกระทบ 
จากมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาด 
ปัจจุบันทั�วประเทศมี อสม. อยู่ประมาณ 1.09 
ล้านคน จำานวนองค์กรชมุชนในประเทศ (เทียบ
ต่อจำานวนประชากร) มแีนวโน้มเพิ�มขึ�นมาตลอด 
โดยเฉพาะในชว่งปี 2562 ที�เพิ�มขึ�นเกือบเท่าตัว 
อยา่งไรก็ตาม กรุงเทพฯ เป็นพื�นที�ที�มจีำานวนองค์กร
ชุมชนน้อยที�สุด ในช่วงของสถานการณ์วิกฤต 
กลุ่มคนจนและคนเปราะบางในกรุงเทพฯ 
จึงเป็นกลุม่ที�น่าเป็นห่วงจากโอกาสในการเขา้ถึงหรอื
ได้รบัการช่วยเหลือดูแลจากภาคประชาสังคม 
ในพื�นที�ที�น้อยกว่าภมูภิาคอื�น

ในอนาคต สื�อสังคมออนไลน์และการใช ้
แอปพลิเคชนัผา่นอปุกรณ์ดิจิทัลต่าง ๆ น่าจะเปน็ 
ช่องทางที�ช่วยส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของ
ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ได้มากขึ�น โดยปัจจุบัน
ผูใ้ชอิ้นเทอรเ์น็ตในประเทศมีจำานวนสงูขึ�นต่อเนื�อง 
ซึ�งจากการสำารวจปี 2564 พบว่า เกือบทั�งหมด
เปน็การใช้ด้านการสื�อสาร ประมาณ 4 ใน 5 ใช้ด้าน
ความบนัเทิง และมากกว่า 3 ใน 4 ใชด้้านธุรกรรม
ทางการเงนิ

ก�รใชื้�ส้�อสังคม่ออนไลนแ์ละแอปีพลเิคชื้นัของผู้้�ใชื้�อินเทอร์เนต็ิในปีระเทศไทย

หมูายเหตัุ: ไม่รื่วมผ้้ท่�ไม่ใชื่้อินเทอรื่์เน็ติ ซีึ�งม่สัดื่ส่วนเป็นรื่้อยละ 18.1 ของกลุ่มติัวอย่างท่�พบในการื่สำรื่วจ
ท้�มูา: การื่สำรื่วจความคิดื่เห็นของปรื่ะชื่าชื่นเก่�ยวกับสถึานการื่ณี์การื่แพรื่่รื่ะบาดื่ของโรื่คโควิดื่-19 (การื่ปรื่ับติัวและการื่เข้าถึึงดื่ิจิทัล) 
รื่ะหว่างวันท่� 23 มิถึุนายน–6 กรื่กฎาคม 2564, สำนักงานสถึิติิแห่งชื่าติิ

จำำ�นวน อสม่. ทั�วปีระเทศ 1,084,673 คน
จำำาแนกัตามกัลุ่่ม่อาย่

ท้�มูา: รื่ายงาน อสม. รื่ะดื่ับปรื่ะเทศึ 2562, รื่ะบบสารื่สนเทศึ
สุขภาพภาคปรื่ะชื่าชื่น กรื่มสนับสนุนบรื่ิการื่สุขภาพ 
กรื่ะทรื่วงสาธุารื่ณีสุข

จำำ�นวนองคก์รชุื้ม่ชื้น

ท้�มูา: สถึาบันพัฒนาองค์กรื่ชืุ่มชื่น และกรื่มการื่ปกครื่อง 
กรื่ะทรื่วงมหาดื่ไทย 2564, ปรื่ะมวลผลโดื่ย 
สภาพัฒนาการื่เศึรื่ษฐกิจและสังคมแห่งชื่าติิ
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สำาหรีบักัารีอ�างองิบทีควัาม
โครงการสขุภาพคนไทย. 2565. (ชื�อบทความ). สขุภาพคนไทย 2565 (เลขหน้าของบทความ)
นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

ตวััอย่าง
โครงการสขุภาพคนไทย. 2565. โควิด-19 กับการทำางานที�บ้าน (work from home) และผลกระทบ.
สขุภาพคนไทย 2565 (หน้า 36–41) นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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นับตั�งแต่มกีารระบาดของโควิด-19 ในไทยเมื�อต้นปี 2563 
เปน็ต้นมา ประเทศไทยได้ดำาเนินมาตรการต่าง ๆ เพื�อควบคมุ
การระบาดของโรคดังกล่าว ซึ�งรวมถึงการล็อกดาวน์บางส่วน 
และการทำางานที�บ้านของบุคลากรทั�งภาครฐัและเอกชน 
โดยการล็อกดาวน์ครั�งใหญเ่กิดขึ�นในบางช่วงของปี 2563 และ 
2564 ซึ�งส่งผลกระทบกับประชาชนและภาคธรุกิจอยา่งมหาศาล 
โดยเกิด “คนรุน่ล็อ้กดาวิน”์ (lockdown generation) ซึ�งหาก
ไม่ได้รบัการดูแลและสนับสนนุ บางส่วนก็อาจกลายเป็นคน 
“รุน่ที�ส่าบส่ญ่” ไปจากตลาดแรงงาน แมว่้าการทำางานที�บา้น
จะส่งผลดีหลายประการ เช่น ลดความเสี�ยงในการติดเชื�อ 
และเพิ�มประสิทธภิาพการทำางาน แต่ก็อาจส่งผลกระทบด้าน
สุขภาวะต่อคนจำานวนไม่น้อย โดยเฉพาะความเครยีดและ
ภาวะซึมเศร้า บทความนี�เป็นการอภิปรายถึงมาตรการ
ล็อกดาวน์ที�เกิดขึ�นในปี 2563 และ 2564 ผลกระทบของ
การทำางานที�บา้นในประเทศไทย และข้อคิดเห็นในการปรบัตัว 
เพื�อลดผลกระทบทางลบจากการทำางานที�บ้าน

 โควดิ‑19 กบัก�รทำ�ง�นที�บ��น (work from home)
 และผู้ลกระทบ

/ 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ1

“ แ ม้ ว่ิ า ก า ร ทำ า ง า น ที� บ้ า น จ ะ ส่่ ง 
ผลดีหลายู่ป็ระการ เชี่น ลดควิามเสี่�ยู่งใน 
การติดเชี้�อ้ และเพิ�มป็ระสิ่ทธ์ภิาพการทำางาน  
แต่ก็อ้าจส่่งผลกระทบด้านสุ่ขภาวิะต่อ้คน 
จำานวินไม่น้อ้ยู่ โดยู่เฉพาะควิามเครยีู่ดและ
ภาวิะซึ่่มเศรา้ ”

การล็อกดาวินุ์ (lockdown)

การระบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 เริ�มต้น
ครั�งแรกนับตั�งแต่ปลายปี 2562 รฐับาลของทุก ๆ ประเทศ 
ต่างหาทางรับมือกับการระบาดนี�ในหลายรูปแบบ เช่น  
การปอ้งกันโรค การใหค้วามรูแ้ก่ประชาชน การสนับสนนุหน้ากาก
อนามัย เจลแอลกอฮอล์ การฉีดวัคซีนแก่ประชาชน รวมถึง 
“มาตรการล็อกดาวน์” โดย Collins Dictionary ระบุความหมาย
ของ “ล็อกดาวน์ (lockdown)” ว่า หมายถึง มาตรการบงัคับ 
หรอืจำากัดการเดินทาง การปฏิสัมพนัธท์างสังคม และการจำากัด
เข้าถึงพื�นที�สาธารณะ ทั�งนี�แต่ละประเทศต่างก็มีมาตรการ
ในรายละเอียดที�อาจแตกต่างกัน ขึ�นอยู่กับความรุนแรงของ
สถานการณ์1 โดยสองประเทศที�มอิีทธพิลอยา่งยิ�งในการดำาเนิน
นโยบายล็อกดาวน์ คือ ประเทศจีน และอิตาลี ซึ�งเผชิญกับ
ภาวะคนไข้ล้นเตียง และระบบสาธารณสุขเกือบล่มสลาย
ในการระบาดของโควิด-19 ระลอกแรกเมื�อป ี2563 และต่อมา
การล็อกดาวน์ได้กลายเปน็นโยบายที�เปรยีบเสมอืน ‘มาตรฐาน
ทองคำา’ ซึ�งหลายประเทศนำาไปปฏิบติัตาม2 เชน่ สหราชอาณาจักร 
เดนมารก์ เยอรมนี และฝรั�งเศส โดยบางประเทศไดใ้ชม้าตรการ
การล็อกดาวน์หลายครั�ง3,4 หลายประเทศขอให้ประชาชน
อยู่ภายในที�พักอาศัย และกักตัวหากเดินทางไปยังพื�นที�เสี�ยง 
ให้ออกจากที�พกัเฉพาะที�มเีหตจุำาเป็น สถานศึกษาหลายแห่ง
ถูกสั�งปิดชั�วคราว และใช้ระบบการเรยีนการสอนออนไลน์ 
ส่วนรา้นอาหารเปิดให้บรกิารเฉพาะที�สั�งซื�อกลับบ้าน

ภาพ: freepik.com/free-photo/freelance-asia-women-wear-face-mask-using-laptop 

-hard-work-new-normal-office-working-from-home-overload-night-self-isolation 

-social-distancing-quarantine-corona-virus-prevention_10073990.htm
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ในประเทศไทย รฐับาลได้ประกาศสถานการณ์ฉกุเฉินทั�วราชอาณาจักร เมื�อ
วันที� 24 มีนาคม 2563 และมีผลบังคับใชตั้�งแต่วันที� 26 มีนาคม 25635 พรอ้ม
ออก “ขอ้กำาหนด” 16 ขอ้ เพื�อระบถึุงสิ�งที�คนไทย6 “หา้มทำา-ใหท้ำา-ควรทำา” 
โดยมเีปา้หมายใหป้ระชาชนอยูใ่นบา้น หา้มออกไปรวมกลุม่กัน งดจัดกิจกรรม
ในพื�นที�สาธารณะข้างนอก ให้ทกุคนเว้นระยะห่าง รา้นอาหาร รา้นบรกิารต่าง ๆ 
ใหปิ้ดบรกิาร ซึ�งส่งผลกระทบต่อการดำาเนินชวิีตทั�งทางตรงและทางอ้อมกับ
ประชาชนในทกุระดับ ก่อนที�จะมกีารผอ่นคลายในเวลาต่อมา แต่ในป ี2564 
มาตรการล็อกดาวน์ ได้ถกูนำากลับมาใชอี้กครั�งในวันที� 12 กรกฎาคม 25647 
เนื�องจากมกีารระบาดของโควิด-19 สายพนัธุเ์ดลต้า มาตรการที�นำามาใชไ้ด้แก่ 
การทำางานจากที�บา้น (work from home) 100% งดการเดินทางโดยไมจ่ำาเปน็ 
ขอความรว่มมือประชาชนในพื�นที�เสี�ยงไม่ออกนอกบ้านช่วงเวลาระหว่าง 
21.00 น.–04.00 น. สำาหรบัรา้นสะดวกซื�อ กำาหนดเวลาเปิด-ปิด รา้นอาหาร 
รา้นค้าทั�วไป เปิดไดไ้มเ่กิน 21.00 น. ห้ามนั�งบรโิภคภายในรา้น ปิดสถาน
บนัเทิงและสถานบรกิาร เน้นมาตรการป้องกันส่วนบุคคล การสวมหน้ากาก
อนามยั งดการคลกุคลีใกล้ชดิกัน หรอืรบัประทานอาหารรว่มกัน ทั�งที�บา้น 
และสถานที�ทำางาน12 และต่อมา ในวันที� 1 สิงหาคม 2564 รฐับาลได้มคีำาสั�ง
ขยายเพิ�มเวลามาตรการล็อกดาวน์ต่ออีก 1 เดือน แต่การติดเชื�อก็ยังเพิ�ม
ในอัตราที�สงู แม้เมื�อรฐับาลประกาศคลายล็อกดาวน์ในวันที� 29 สิงหาคม 2564 
หลังจากได้ระดมฉีดวัคซนีในพื�นที�กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล และปรบั
ระบบสาธารณสุขให้สามารถรองรบัจำานวนผูป่้วยได้ แต่จำานวนผูติ้ดเชื�อก็ยงั
สงูอยู ่โดยมยีอดผูติ้ดเชื�อรายวันสงูถึง 15,972 ราย และยอดผูที้�ติดเชื�อสะสม
กว่า 1,161,200 ราย8,9

ผ่อนุคลายล็อกดาวินุ์
อยู่ร่วิมูกับโควิิด‑19

ในปี 2564 หลายประเทศในแถบยุโรป
ได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ เช่น  
สาธารณรฐัเช็ก อนุญาตให้ประชาชนเดินทาง 
เพื� อทำา ธุร กิจ  เยี� ยมญาติ  หรือพบแพทย์ 
ในต่างประเทศได้ ส่วนผู้ที�อยู่ในต่างประเทศ 
นานกว่า 2 สัปดาห ์เชน่คนขบัรถบรรทกุ ยงัจำาเปน็
ต้องถกูกักตัวเมื�อเดินทางกลับ ในประเทศสเปน 
ออสเตรยี รวมถึงเดนมารก์ รฐับาลอนุญาตให้
บางธุรกิจกลับมาเปิดกิจการอีกครั�ง ขณะที�บาร ์ 
รา้นค้าต่าง ๆ และพื�นที�สาธารณะส่วนใหญ ่
ยังคงปิดให้บรกิาร ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์  
เริ�มผอ่นคลายมาตรการล็อกดาวน์ ด้วยการทยอย 
เปิดธุรกิจและโรงเรียน ประเทศเยอรมนี  
เริ�มจากการเปิดรา้นเล็ก ๆ ก่อน ส่วนกิจกรรม
สาธารณะที�มีผู้เข้ารว่มเป็นจำานวนมาก เช่น  
คอนเสิรต์ และการแข่งขนัฟตุบอล ยงัคงถกูหา้ม10

ในประเทศไทย ภายหลังการล็อกดาวน์ 
เปน็ระยะเวลาหนึ�ง เมื�อจำานวนผูติ้ดเชื�อมแีนวโน้ม 
ลดลงและระบบสาธารณสุขสามารถรองรบัได้ 
จึงมีการผ่อนคลายมาตรการดังกล่าว สำาหรบั
การผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในปี 2563 
มีผลบังคับใช้เมื�อวันที�  1 กรกฎาคม 2563 
โดยอนุญาตให้เปิดโรงเรยีน ห้างสรรพสินค้า 
ศูนย์การค้า ร้านสะดวกซื�อ สถานบริการ 
ผับ บาร ์และรา้นคาราโอเกะ เป็นต้น11 ส่่วิน
การผ่อ้นคลายู่มาตรการล็อ้กดาวิน ์ในปี็ 2564 
นั�น มีเป้าหมายต่างจากในปี 2563 (ที�พยายาม 
ลดการติดเชื�อจนใกล้ศูนย์) มาเป็นแนวคิด
ที�ว่า คนไทยต้องอยู่ร ่วมกับโควิด-19 ใหไ้ด้ 
โดยศูนย์บรหิารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) 
ประกาศผอ่นคลายมาตรการล็อกดาวน์ครั�งใหญ่
ในวันที� 1 กันยายน 2564 ภายใต้มาตรการหลัก 
2 ขอ้ คือ17

ภาพ: unsplash.com/photos/mpbW_fVpEJs

บรรย�ก�ศย�มบ่�ยช่่วงล็อกด�วนเ์ดือนเมษ�ยน 2563 ของเมือง Lucerne  
ประเทศสวิตเซื้อรแ์ลนด์ ที�ปกติจะเต็มไปด้วยผู้คนและนกัท่องเที�ยว
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1
มาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคลเพื�อป้องกันการติดเชื�อแบบ
ครอบจักรวาล (universal prevention) ซึ�งหมายถึงการปอ้งกัน
ตัวเองขั�นสงูสดุตลอดเวลาเสมอืนว่าทกุคนรวมทั�งตัวเองเป็น
ผู้ติดเชื�อ

2
มาตรการองค์กร “ปลอดโควิด” (COVID-free setting) 
ซึ�งประกอบด้วยการรกัษาสขุอนามัย มีระบบระบายอากาศดี 
มกีารเว้นระยะหา่ง บคุลากรได้รบัวัคซนีต้านโควิด-19 ครบตาม
เกณฑ์และได้รบัการตรวจหาเชื�อด้วย ATK เปน็ประจำา เปน็ต้น

ทั�งนี� การจัดกลุ่มจังหวัดตามระดับความรุนแรงและ
ความเสี�ยงของสถานการณ์การระบาดยงัคงเดิม โดยแบง่เปน็ 
3 กลุม่ดังนี� พื�นที�ควบคมุสงูสดุและเขม้งวด พื�นที�ควบคมุสงูสดุ 
พื�นที�ควบคมุรวม12,13

“คนุรุ่นุล็อกดาวินุ์–รุ่นุท้�สาบสูญ”

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour 
Organization: ILO) ระบุว่าการระบาดของโควิด-19 อาจ
ส่งผลกระทบต่อคนรุ่นใหม่ “ไปตลอดชีวิตการทำางาน” 
โดยการสำารวจพบว่าตั�งแต่ต้นปี 2563 คนในช่วงอาย ุ
15-24 ปีถูกเลิกจ้างงานเป็นจำานวนมากในหลายประเทศ
ทั�วโลกและเปน็กลุ่มประชากรที�ตกงานมากกว่าคนในวัยอื�น ๆ 
กิจการที�ได้รบัผลกระทบมากที�สดุ ได้แก่ กิจการค้าส่ง-ค้าปลีก 
ซ่อมรถยนต์และมอเตอรไ์ซค์, โรงงาน, อสังหารมิทรพัย์, 
กิจการที�พกัอาศัยและรา้นอาหาร โดย ILO เรยีกคนรุน่ใหมที่�
เพิ�งเรยีนจบและกำาลังเริ�มต้นการทำางานในชว่งที�เกิดการระบาด
ของโควิด-19 ว่า “คนรุน่ล็อ้กดาวิน์” (lockdown generation) 
ซึ�งหากไมไ่ด้รบัการดแูลและสนับสนนุจากทกุฝ่ายที�เกี�ยวขอ้ง 
คนรุน่นี�อาจกลายเป็น “รุน่ที�ส่าบส่ญ่”14 ไปจากตลาดแรงงาน
อยา่งถาวร โดยได้รบัผลกระทบจาก 3 เรื�องหลัก คือ การถกู
เลิกจ้าง หยดุชะงกัของการเรยีน/การฝกึงาน/การอบรมพฒันา
ศักยภาพ และความยากจน15 การที�ความสามารถและ
ความกระตือรอืรน้ของคนรุน่ใหมไ่มไ่ด้ถกูพฒันาต่อยอดและ
ถูกปล่อยให้เหือดหายไปนี�จะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจโดยรวม
ในอนาคต และอาจทำาให้คนกลุ่มนี�ไม่มีโอกาสเข้าสู่ตลาด
แรงงานอย่างถาวร จนกลายเป็น “แรงงานที�ส่าบส่่ญ” ได้ 
ILO จึงเรยีกรอ้งให้รฐับาลดแูลคนรุน่ใหม่กลุ่มนี�ด้วยนโยบาย
ประกันการจ้างงาน จัดการฝึกอบรมและพฒันาทักษะอาชพี

การทำางานุท้�บ้านุกับผลกระทบ

ในประเทศไทย แมว่้ามาตรการล็อกดาวน์ ปี 2564 คล้ายคลึง
กับมาตรการล็อกดาวน์ปี 2563 เช่น ปิดบรกิารที�ไม่จำาเป็น
ทั�งหมด รวมไปถึงเคอรฟิ์วในบางพื�นที� แต่ในปี 2564 พบว่ามี
ความแตกต่างที�น่าสนใจคือ บรษัิทและองค์กรต่าง ๆ ถกูขอให้
ทำางานจากที�บ้าน 100% รวมถึงระบบการศึกษาในโรงเรยีน 
และมหาวิทยาลัย ก็ต้องเรยีนผ่านระบบออนไลน์ 100% 

โดยการทำางานจากที�บา้นเปน็ทางเลือกสำาคัญที�หลายประเทศ
ใช ้เพื�อหลีกเลี�ยงโรคระบาด และเป็นการปรบัตัวในชวิีตวิถีใหม ่
(new normal)16

ภาพ: freepik.com/free-photo/asia-businesswoman-using-laptop-talk 

-colleagues-about-plan-video-call-meeting-while-working-from-home 

-living-room-self-isolation-social-distancing-quarantine-corona-virus 

-prevention_10074863.htm
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work from home (WFH) หรอื “การทำางานที�บ้านหรอื 
ที�พักอาศัย” เป็นหนึ�งในมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม  
(social distancing) ในช่วงการแพรร่ะบาดของโควิด-19  
เนื�องจากเป็นการจำากัดการติดต่อและการสัมผัสระหว่างคน  
ซึ� งช่วยลดอัตราการแพร่เชื�อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยในต่างประเทศได้มีการปฏิบัติบ้างแล้วก่อนการระบาด 
ของโควิด-19 เช่น “flexiplaces” ในสหรัฐฯ มีข้อดี 
หลายประการ เช่น เพิ�มประสิทธิภาพในการทำางาน ลด
ความจำาเป็นในการเพิ�มพื�นที�ทำางาน และลดค่าใช้จ่ายของ
องค์กร เมื�อมีการระบาดของโควิด-19 จำานวนผู้ปฏิบัติ
งานแบบ work from home ก็ยิ�งเพิ�มขึ�นอย่างมหาศาล 
การสำารวจการทำางานที�บ้านในสหรัฐอเมริกาจากบริษัท 
PricewaterhouseCoopers (PwC)17 พบว่า บรษัิทต่าง ๆ 
ยา้ยพนักงานในสำานักงานเกือบทั�งหมดไปทำางานที�บา้น (WFH) 
เป็นสัดส่วนถึง 73% ของพนักงานทั�งหมด

สำาหรบัประเทศไทย สถาบนัวิจัยเพื�อการพฒันาประเทศไทย 
(TDRI) ได้ศึกษาผลกระทบของการทำางานที�บา้นในชว่งโควิด-19 
ในช่วงเวลา 1 เดือน (เมษายน-พฤษภาคม 2563) พบว่า 
การทำางานที�บา้นทำาใหเ้กิดผลดีทั�งต่อองค์กรและพนักงาน ทั�ง
ด้านค่าใชจ่้ายโดยตรงที�ลดลง เวลาที�ประหยดัได้จากการเดินทาง 
และผลิตภาพการทำางานที�เพิ�มขึ�น ซึ�งเปน็ผลจากการที�พนักงาน
รูสึ้กในทางบวกต่อการที�องค์กรให้อิสระในการทำางานที�บา้นได้ 
การลดงานที�ไมจ่ำาเป็น การมสีภาพการทำางานที�เงยีบมากขึ�น 
และการที�สามารถประชุมกับทั�งในและนอกองค์กรได้ง่ายขึ�น 
นอกจากนี� การทำางานที�บ้านยังมีผลดีต่อสังคมจากการช่วย
ลดปรมิาณการจราจรในท้องถนน ซึ�งมผีลในการลดการนำาเขา้
นำามนัเชื�อเพลิง และมลพษิทางอากาศด้วย18

ในทางกลับกัน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย19 พบว่า มุมมอง
ของพนักงานต่อ WFH หรอื work from anywhere ต่อ
ความก้าวหน้าในอาชีพการงานนั�น กลุ่มตัวอย่าง มองว่า 
การทำางานที�บา้นทำาใหแ้รงจงูใจในการทำางานลดลง (60.0%) 
มคีวามเสี�ยงต่อการลดลงของเงินเดือนและสวัสดิการ (57.6%) 
มโีอกาสก้าวหน้าในหน้าที�การงานลดลง (18.3%) และมองว่า
งานไมม่คีวามท้าทาย (14.7%) ทั�งนี� ขอ้ควรระวังของการทำางานที�
บา้นมากเกินไปคือ การจัดเวลาของชีวิต การอยูล่ำาพงัโดดเดี�ยว
เป็นเวลานานเกินไป ความรูสึ้กผูกพันต่อองค์กรและเพื�อน
รว่มงานลดลง ขาดประสบการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต รวมถึงอาจ
เกิดปัญหาสขุภาพจิต20

ในงานเขียนของคุณ พิชาวีร ์เมฆขยาย จาก iSTRONG 
ผูใ้ห้บรกิารด้านสุขภาพจิต ได้แสดงความเห็นในมุมมอง
ของนักจิตวิทยาว่า การทำางานที�บ้านนั�นอาจต้องเผชิญ
กับการเปลี�ยนแปลงและปรบัตัวอย่างรุนแรงของพนักงาน 
รวมทั�งองค์กรเองก็ต้องปรบัเปลี�ยนแนวทาง และหาเครื�องมอื
มาช่วยติดตามการทำางานที�บ้านของพนักงาน นอกจากเรื�อง
ประสิทธภิาพการทำางานแล้ว สิ�งที�ต้องเฝา้ระวังสำาหรบัคนที�ต้อง
ทำางานที�บา้น หรอืที�ต้องตัดขาดจากผู้คนเปน็ระยะเวลานาน ๆ 
คืออาจเกิดภาวะทางจิตใจหรอืปัญหาสุขภาพจิตบางอย่าง
ตามมา21 เชน่ ภาวะขาดสมาธแิละแรงจงูใจ ความเครยีดจาก
การปรบัตัว และวิตกกังวล ความรูสึ้กโดดเดี�ยวและโรคเหงา 
ภาวะเฉื�อย และตารางชวิีตยุง่เหยงิ เป็นต้น

ม่มุ่ม่องของพนกัง�นติอ่ work from home หร้อ work from anywhere ติอ่คว�ม่ก��วหน��ในอ�ชื้พีก�รง�น
 (คดิเป็ีนร�อยละของกลุม่่ติวัอย�่ง)

ท้�มูา: ศึ้นย์วิจัยกสิกรื่ไทย, 2564.
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กรมสุขภาพจิตไดใ้ห้ความเห็นว่า เมื�อพนักงานต้องทำา 
WFH ไปนาน ๆ ก็จะเริ�มพบข้อเสียที�สำาคัญประการหนึ�ง 
นั�นคือควิามโดดเดี�ยู่วิ อ้้างว้ิาง จากที�ต้อ้งทำางานที�บา้น หรอื
ที�ฝรั�งเรยีกว่า work‑from‑home loneliness22 เนื�องจาก
มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ดังนั�น การได้พบเจอพูดคุยกับ
บุคคลอื�นจึงเป็นสิ�งที�สำาคัญ ปฏิสัมพันธ์เล็ก ๆ น้อย ๆ 
ในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการทักทาย พูดคุย ในที�ทำางาน 
ล้วนแล้วแต่เป็นพื�นฐานที�สำาคัญของพฤติกรรมมนุษย ์
การขาดโอกาสในการปฏิสัมพันธ์เหล่านี�นำาไปสู่ภาวะ 
work‑from‑home loneliness23 เมื�อผู้คนรูสึ้กเหงา อาจ
นำาไปสู่ผลลัพธด้์านสุขภาพจิตที�ไม่ดี เช่น ภาวะซึมเศรา้หรอื
ความวิตกกังวล และอาการเหล่านี�อาจแย่ลงได้เมื�อผู้คน
รูสึ้กแยกตัวจากเพื�อนรว่มงาน ขาดความรูสึ้กเชื�อมต่อกับผูค้น 
อาจส่งผลใหไ้มเ่ต็มใจชว่ยเหลือผูอื้�นเมื�อพบปญัหาในการทำางาน 
จากมมุมองทางธรุกิจ สภาพจิตใจนี�อาจส่งผลใหผ้ลผลิต และ
คณุภาพในการทำางานลดลง และพบว่ามอัีตราการลาออกของ
พนักงานเพิ�มขึ�นด้วย

ข้้อคิดเหน็ุและเสนุอแนุะ

มาตรการล็อกดาวน์ที�ผา่นมา มีต้นทนุสงูต่อเศรษฐกิจและ
สังคม ควรดำาเนินการแบบชั�วคราวในเวลาจำากัด ซึ�งปัจจุบัน
ประเทศไทยใช้ลักษณะแบบกึ�งล็อกดาวน์ เชน่ ให้อยูบ้่านและ
จำากัดการเดินทาง เป็นต้น ซึ�งมาตรการล็อกดาวน์ที�ผ่านมา 
นำาไปสูก่ารเรยีกรอ้งสิทธแิละเสรภีาพในการประกอบอาชพี และ
การเคลื�อนไหวทางการเมอืงของกลุม่ต่าง ๆ ที�ได้รบัผลกระทบจาก
มาตรการดังกล่าว แน่นอนว่าเป้าหมายที�ให ้“ประชาชนสามารถ
กลับมาดำารงชวิีตได้อยา่งผาสกุในชวิีตวิถีใหม ่(new normal)” 
โดยอยู่รว่มกับโควิด-19 และสามารถจัดการกับความเสี�ยง
ต่าง ๆ ได้ ยอ่มเป็นสิ�งที�พงึประสงค์

แต่ในชว่งที�โควิด-19 ยงัถือว่าเปน็ pandemic การทำางาน 
ที�บา้นจึงยงัเปน็มาตรการสำาคัญหนึ�งในการรบัมอืกับโควิด-19 
การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีจึงเป็นสิ�งสำาคัญ เพื�ออำานวย
ความสะดวกให้กับผู้ ที�ทำางานที�บ้าน อีกทั�งเป็นการเร่ง
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำาเนินชีวิตบนฐานเศรษฐกิจ
ดิจิทัลมากขึ�นด้วย รฐับาลจึงควรตั�งเปา้หมายให้ “มโีครงสรา้ง
พื�นฐานทางเทคโนโลยีและระบบนิเวศดิจิทัลที�ได้รบัการพัฒนา 
และประชาชนสามารถเขา้ถึงเทคโนโลยไีด้อยา่งทั�วถึง” โดยสรา้ง
โอกาสและลดความเหลื�อมลำาในการเข้าถึงดิจิทัล (digital 
divide) การเขา้ถึงโครงสรา้งพื�นฐานทางเทคโนโลย ี(digital 
infrastructure) รวมถึงดิจิทัลแพลตฟอรม์ต่าง ๆ ในชวิีตวิถีใหม ่
โดยมแีนวทางดังนี�

1
การเพิ�มสิทธใินการเขา้ถึงเครอืขา่ยทางเทคโนโลย ีเชน่ การลด
อัตราค่าบรกิาร การสนับสนนุการใชเ้ทคโนโลย ี5G

2
การเปดิโอกาสในการเขา้ถึง โดยสรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจ
ในการใชเ้ทคโนโลย ี(peopleware)

3
รฐับาลควรสรา้ง platform/market place ทางการเกษตร 
เพื�อให้ประชาชนเขา้ใชไ้ดโ้ดยงา่ย

ภาพ: unsplash.com/photos/smgTvepind4

ก�รประชุ่มออนไลนแ์ทนก�รประชุ่มแบบพบหน�้
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สำาหรับการลดผลกระทบในด้าน
สขุภาพจิตนั�น กรมสขุภาพจิตแนะนำาว่า  
การสรา้งสมดุลให้ชีวิตและการทำางาน  
(work-life balance) เปน็สิ�งสำาคัญ และ
ควรปรบัใหส้ภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับ 
ที�ทำางานมากที�สุด เหมือนที�เคยคุ้นชิน  
เพื�อทำาให้ WFH มีประสิทธภิาพ โดยม ี
ข้อที�ควรปฏิบัติ เช่น การทำากิจวัตร
ประจำาวันในตอนเช้าให้เหมือนออกไป
ทำางาน ไมเ่อางานไปทำาบนเตียง จัดพื�นที� 
เหมาะสมในการทำางาน จัดสรรเวลา
การกินอาหารให้เป็นเวลา เลิกงานให้
เปน็เวลาเหมือนทำางานที�ออฟฟิศ หาเวลา 
ในการออกกำาลังที�บา้น และหมั�นสำารวจ
ใจตัวเองตลอดเวลา เนื�องจากการติดต่อ
ปฏิสัมพนัธกั์บคนอื�นที�ลดลง อาจส่งผลให้
เกิดความเครยีดแบบไมรู่ตั้ว24

สรุป

ในยคุปัจจบุนั การทำางานที�บา้น เพื�อลดความเสี�ยงจากการติดโรคระบาด หรอืเพื�อ
เปน็การลดต้นทนุในการทำางานทั�งขององค์กรและของพนักงานเอง เปน็เรื�องที�พบเหน็
ได้ทั�วไป และอาจเพิ�มมากขึ�น เนื�องจากเทคโนโลยีดิจิทัลที�พฒันาอย่างก้าวกระโดด 
ทำาให้เกิดการทำางานแบบลกูผสม (hybrid) ที�ทำางานที�บ้านในบางเวลา และเขา้ไป
ทำางานที�ออฟฟิศในบางวัน อยา่งไรก็ตาม การทำางานที�บา้นอันเนื�องมาจากมาตรการ
ล็อกดาวน์โดยทันทีทันควัน ในปี 2563 และ 2564 มีทั�งผลในด้านบวกและลบ 
ในด้านบวกอาจช่วยลดความเสี�ยงในการติดเชื�อ และลดต้นทนุการเดินทางของพนักงาน
องค์กรต่าง ๆ แต่สำาหรบัผู้ที�ไม่มีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หรอืขาดอปุกรณ์ไอที
และซอฟต์แวรที์�ทันสมยั ก็จะเปน็อปุสรรคและกระทบต่อประสิทธภิาพในการทำางาน 
นอกจากนี�ยงัอาจส่งผลในด้านสขุภาพจิตและสขุภาพกาย เชน่ ความเครยีด การขาด
การออกกำาลังกาย หรอืขาดสมดลุในชวิีตการทำางานและชวิีตส่วนตัว ดังนั�นภาครฐั
และภาคประชาชนจึงต้องเรยีนรูป้ระสบการณ์ที�ผา่นมา และเตรยีมตัวให้พรอ้มสำาหรบั
การทำางานที�บา้น หรอืที�ใดก็แล้วแต่ ทั�งในด้านโครงสรา้งพื�นฐาน การพัฒนาทักษะ
ของบคุลากร การจัดการเวลาและบรหิารความเครยีด เพื�อลดผลกระทบทางลบของ
การทำางานที�บ้านให้น้อยที�สดุ

ภาพ: freepik.com/free-photo/asia-businesswoman-wearing-medical-face-mask-using-laptop-talk-colleagues 

-about-plan-video-call-while-working-from-home-living-room_15114666.htm

ก�ร WFH แม้จะเกิดผลในท�งบวก แต่ก็มีผลกระทบท�งด้�นสขุภ�พด้วยเช่่นกัน
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 ปีลดลอ็กกญั่ชื้� กญั่ชื้ง และพ้ชื้กระทอ่ม่:
 เง้�อนไข และผู้ลติอ่เศรษฐกจิำชุื้ม่ชื้น

/ 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ2

“  ตลอ้ดระยู่ะเวิลาที�ผ่านมา ก้ญชีา ก้ญชีง และกระท่อ้ม ถึ่กจ้ดเป็็นยู่าเส่พติดใหโ้ทษ 
แต่ในชี่วิงป็ี 2563–2564 คนไทยู่ได้ทำาควิามร่จ้้กม้กคุ้นก้บพ้ชี 3 ชีนิดนี�มากข่�น ด้วิยู่เหตุผล
ทางการแพทย์ู่ และทางเศรษฐกิจ โดยู่มีการทยู่อ้ยู่ป็ลดล็อ้กบางส่่วินขอ้งพ้ชีท้�ง 3 ชีนิด จนเกิด
เป็็นยู่ารก้ษาโรค ผลิตภ้ณฑ์์ต่าง ๆ หรอ้้แม้แต่อ้าหารและ เคร้�อ้งด้�ม ทำาใหป้็ระชีาชีนบางส่่วิน
มีอ้าชีีพและเข้าถ่ึงโอ้กาส่ทางรายู่ได้เพิ�มข่�น ”

คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโ้ทษได้ จัดทำา 
รา่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื�องระบุชื�อยาเสพติด 
ใหโ้ทษในประเภท 5 เพื�อปลดล็อกบางส่วนของกัญชา
และกัญชงให้สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ไดโ้ดยไม่จัดเป็น
ยาเสพติด ยกเว้นชอ่ดอกกัญชงและกัญชา และเมล็ดกัญชาโดยม ี
ผลบังคับใช้ตั�งแต่วันที� 15 ธนัวาคม 2563 เป็นต้นไป ต่อมา  
เมื�อวันที� 24 สิงหาคม 2564 พระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ 
ฉบับที� 8 พ.ศ. 2564 ได้ป็ระกาศยู่กเลิก “พ้ชีกระท่อ้ม” 
อ้อ้กจากยู่าเส่พติดใหโ้ทษ ทำาให้ประชาชนสามารถปลูก
และขายได้ จากนั�นคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้มมีติในเดือนมกราคม 2565 เหน็ชอบ
รา่งประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้กัญชาและกัญชงพ้นจาก
ยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 5 บทความนี�เปน็การทำาความเขา้ใจ
กับเงื�อนไขของการปลดล็อกกัญชง กัญชา และพืชกระท่อม 
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ขอ้จำากัดต่าง ๆ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ชมุชนที�อาจเกิดขึ�น

ในุวัินุท้� “กระท่อมู กัญชง กัญชา”
ไมู่ใช่ยาเสพตัิด!

ตลอดระยะเวลาที�ผ่านมา กัญชา กัญชง และกระท่อม 
ถูกจัดเป็นยาเสพติดใหโ้ทษประเภทที�  5 ตามมาตรา 
7 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 25221 
โดยเฉพาะ “กัญชา” ที�ถูกจัดให้เป็นยาเสพติดมาตั�งแต่
วันที� 18 กมุภาพนัธ ์24682 หรอื 96 ปมีาแล้ว ส่วน “กระท่อม” 
มกีารออกพระราชบญัญติัพชืกระท่อมขึ�นมาควบคมุในป ี24863 
หา้มไมใ่หม้กีารเสพ ปลกูหรอืขาย ขณะที� “กัญชง” มไิด้มชีื�ออยู่
ในกฎหมายตั�งแต่ต้น แต่ถกูควบคมุในฐานะพืชที�เป็นตระกลู
เดียวกันกับกัญชา และมีสารซึ�งเป็นสารเสพติดเดียวกัน4 
(tetrahydrocannabinol: THC) ต่างกันเฉพาะปรมิาณของ
สารเสพติด ที�กัญชงมสีาร THC ตำา แต่เมื�อทั�งกัญชงและกัญชา
มสีารเสพติดจึงถือเป็นยาเสพติดด้วย แต่ในชว่งปี 2563–2564 
คนไทยได้ทำาความรูจั้กมกัคุน้กับพชื 3 ชนิดมากขึ�น ด้วยเหตผุล

ภาพ: freepik.com/free-photo/cannabis-plant 

_5897099.htm

กัญช่�

ภาพ: medthai.com/กัญิชื่ง 

กัญช่ง

ภาพ: commons.wikimedia.org/wiki/File: 
Mitragyna_speciosa111.JPG

กระท่อม
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ทางการแพทย ์และทางเศรษฐกิจ โดยมกีารทยอยปลดล็อกบางส่วนของพชืทั�ง 3 ชนิด 
จนเกิดเป็นยารกัษาโรค ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หรอืแม้แต่อาหารและ เครื�องดื�ม ทำาให้
ประชาชนบางส่วนมอีาชพีและเขา้ถึงโอกาสทางรายได้เพิ�มขึ�น

ในช่วงไม่กี�ปทีี�ผา่นมา ประเทศไทยไดใ้หค้วามสำาคัญกับคณุประโยชน์ของกัญชา 
กัญชง และกระท่อมทางด้านการแพทยเ์พิ�มขึ�น โดยเฉพาะสรรพคณุที�มผีลต่อการระงบั
อาการปวด และการใช้เป็นส่วนสำาคัญของยารกัษาโรค ในฐานะที�เป็นสมนุไพรไทย 
จนนำามาสูก่ารแกไ้ข พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโ้ทษที�เกี�ยวขอ้งกับ กัญชา กัญชง และกระท่อม 
มาตั�งแต่ปี 2562 ซึ�ง พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโ้ทษ (ฉบับที� 7) พ.ศ. 25625 ที�ประกาศ
อยา่งเปน็ทางการเมื�อวันที� 18 กมุภาพนัธ ์2562 เป็นการแกไ้ขเพิ�มเติม พ.ร.บ. ยาเสพติด 
ใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 โดยเปิดทางให้สามารถนำา กัญชา กัญชง และกระท่อม ซึ�งเป็น
ยาเสพติดประเภท 5 ไปใชใ้นการศึกษาวิจัยเพื�อประโยชน์ทางการแพทย์และสามารถ
นำาไปใชร้กัษาโรคได้ ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโ้ทษ 
ทำาใหไ้ทยู่ถ้ึอ้เป็็นป็ระเทศแรกในอ้าเซึ่ียู่นที�อ้นญุาตใหใ้ชี้ก้ญชีาอ้ยู่า่งถึก่กฎหมายู่
เพ้�อ้ป็ระโยู่ชีน์ทางการแพทยู่แ์ละการวิิจ้ยู่ทางวิิทยู่าศาส่ตร์

ภายหลังการเลือกตั�งทั�วไปในป ี2562 การปลดล็อกกัญชา กัญชง และกระท่อม 
ได้กลายเป็นนโยบายสำาคัญของรฐับาล นำามาสู่การแกไ้ข พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโ้ทษ
โดยมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโ้ทษ (ฉบับที� 8) พ.ศ. 25646 ขึ�น เมื�อ
วันที� 26 พฤษภาคม 2564 ยกเลิกพชืกระท่อมจากการเป็นยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 5 
มีผลตั�งแต่วันที� 24 สิงหาคม 2564 เพื�อให้สอดคล้องกับหลักสากลที�มิได้กำาหนด
ให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดใหโ้ทษ และเพื�อให้สอดคล้องกับบรบิทของสังคมไทย
ในบางพื�นที� ที�มีการบรโิภคพืชกระท่อมตามวิถีชาวบ้าน ด้วยการนำาใบกระท่อมมา
ใชเ้คี�ยว ต้มทำานำากระท่อมหรอืชากระท่อมดื�ม แต่ยงัมปีระกาศกระทรวงสาธารณสขุ
ที� 424/25647 ซึ�งยงัห้ามใชก้ระท่อมเป็นส่วนผสมของอาหาร จึงยงัไมส่ามารถนำามา
ประกอบอาหาร หรอืต้มนำากระท่อมขายในเชงิธุรกิจได้ เพราะยงัเป็นความผิดตาม
กฎหมายอาหารและยาอยู่

สำาหรบักัญชาและกัญชงนั�น เมื�อวันที�  
24 สิงหาคม 2564 ที�ประชมุรว่มรฐัสภา
ไดใ้ห้ความเห็นชอบในร่างหลักการ 
ต่อรา่ง พ.ร.บ. ใหใ้ช้ป็ระมวิลกฎหมายู่ 
ยู่าเส่พติด พ.ศ. 25648 ซึ� งรวบรวม 
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกับยาเสพติดมาอยู ่
ภายใต้ประมวลกฎหมายยาเสพติด 
ฉบับเดียวกัน และประกาศใช้เป็น
กฎหมายเมื�อวันที� 8 พฤศจิกายน 2564 
ส่ งผลให้กฎหมายที� เ กี� ยวข้ อง กับ
ยาเสพติด จำานวน 24 ฉบับ ถูกยกเลิก
ไปด้วย นับตั�งแต่ วันที� 9 ธนัวาคม 2564 
เป็นต้นมา9 ซึ�ง 1 ใน 24 กฎหมายที�มี
การยกเลิกและมากำาหนดรวมอยู่
ในประมวลกฎหมายยาเสพติดนั�น คือ 
พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 
ที�กำาหนดให ้กัญชา กัญชง และกระท่อม  
เปน็ยาเสพติดประเภทที� 5 ทำาให้เนื�อหา 
ส่วนนี�ถูกระบุอยู่ในมาตรา 29 ของ 
ประมวลกฎหมายยาเสพติดแทน แต่ใน 
ประมวลกฎหมายยาเสพติด ได้ตัดกัญชา  
กัญชง และกระท่อม ออกจากการเป็น
ยาเสพติด ทำาใหย้าเสพติดประเภทที� 5 
ไมม่กีารระบ ุกัญชา กัญชง และกระท่อม 
เป็นยาเสพติดใหโ้ทษอีกต่อไป

ภาพ: freepik.com/free-photo/cannabis-oil-bottle-arrangement_14493739.htm

ก�รแปรรูปกัญช่�เปน็ผลิตภัณีฑ์์ต่�ง ๆ

ภาพ: freepik.com/free-photo/two-cups-hemp-tea-with-

hemp-leaves-put-white-marble-floor_11406945.htm
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ที�ผ่านมากฎหมายเกี�ยวกับการป้องกัน ปราบปราม หรอื
ควบคุมยาเสพติดได้กระจายอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ และ
การดำาเนินการตามกฎหมายแต่ละฉบบัเปน็หน้าที�และอำานาจของ
หลายองค์กร ทำาใหก้ารบงัคับใชก้ฎหมายไมม่คีวามสอดคล้องกัน 
อีกทั�งบทบัญญติัของกฎหมายเกี�ยวกับยาเสพติดเดิม ไมเ่หมาะสม 
กับสังคมปัจจุบัน การแกไ้ขปัญหาเรื�องนี�ในทางกฎหมาย 
สามารถรวบรดัตัดความโดยการรวบรวมกฎหมายทั�งหมด
มาอยูใ่นฉบบัเดียวกันเปน็ “ประมวลกฎหมายยาเสพติด” เพื�อ
ใหก้ารบังคับใชก้ฎหมายมีความเป็นระบบมากขึ�น โดยรฐัสภา
สามารถใชโ้อกาสนี�ในการแกไ้ขกฎหมายหลายฉบับได้
ในคราวเดียวกัน ไมต้่องไปแกไ้ขทีละฉบบั เพื�อปรบัปรุงกฎหมาย
ใหม้คีวามทันสมยัมากยิ�งขึ�น มรีะบบอนญุาตใหป้ระชาชนสามารถ
ใชป้ระโยชน์จากพชืทั�ง 3 ชนิดได้ ภายใต้การควบคมุของกฎหมาย 
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงพืชเศรษฐกิจชนิดใหม ่
ซึ�งกำาลังเปน็ที�ต้องการในวงการแพทย ์และวงการอตุสาหกรรม 
ทำาให้ประชาชนมีรายได้เพิ�มสงูขึ�น ไม่จำากัดอยูกั่บพชืเศรษฐกิจ
เดิม ๆ ที�ต้องเผชญิกับปญัหาผลผลิตล้นตลาดและราคาตกตำา

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรฐัมนตร ีและ รมว. 
สาธารณสขุ กล่าวว่า10 ผลจากนโยบายของกระทรวงสาธารณสขุ 
ทำาให้ขณะนี�โรงพยาบาลหลัก ๆ ทั�วประเทศ มีคลินิกกัญชา
ที�ให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั�วถึง สารสกัดจากพืช
กัญชาสามารถรกัษา บรรเทาการเจ็บป่วยจากโรคต่าง ๆ ได้ 
และขณะนี�หน่วยงานภายใต้กระทรวงฯ ได้เรง่วิจัยและพฒันา
เพื�อคิดค้นผลิตภัณฑ์จากสมนุไพรทั�งกัญชา กัญชง เพื�อนำาไปสู่ 
การส่งเสรมิสขุภาพที�ดีของประชาชน โดยไม่ผดิกฎหมายอีกต่อไป

ทั�งนี�ที�ผ่านมา หน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข ไม่ว่า
จะเป็นกรมการแพทย์แผนไทยฯ องค์การอาหารและยา (อย.) 
สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ ได้ผลักดันพชืสมนุไพรกัญชา 
กัญชงมาได้ระดับหนึ�ง โดยปลดล็อกออกจากยาเสพติดควบคมุ
ประเภทที� 5 โดยต้น กิ�งก้าน ใบ ราก ของกัญชาไม่เป็น
ยาเสพติดอีกต่อไป และป็ระมวิลกฎหมายู่ยู่าเส่พติดที�มี
ผลบงัคับใชตั้�งแต่ วันที� 9 ธนัวาคม 2564 ที�ผา่นมาทำาใหกั้ญชา
และกัญชงไม่เป็นพืชที�ผิดกฎหมายแล้ว หลังจากนี�กระทรวง
สาธารณสุขจะประกาศรายชื�อบัญชียาเสพติดฉบับใหม่ทั�ง 5 
ประเภท โดยจะไมม่กัีญชาอยูใ่นนั�น และกำาหนดให้สารสกัดกัญชา
ที�มี THC เกินกว่า 0.2% เท่านั�นจึงจะเป็นยาเสพติด แต่หาก
เป็นผลิตภัณฑ์นำามัน สารสกัด ผลิตภัณฑ์สบู่ เครื�องสำาอาง 
อาหารเสรมิที�มค่ีา THC ตำากว่า 0.2% สามารถใชไ้ด้ทั�งหมด
ซึ�งเป็นมาตรฐานที�สาธารณสขุหรอืประเทศไทยไม่ได้กำาหนด
ขึ�นมาเอง แต่องค์การอนามยัโลกกำาหนด

นอกจากนี� กระทรวงสาธารณสุขจะดำาเนินการแกไ้ข
กระบวนการทางกฎหมายเพื�อใหป้ระชาชนเขา้ถึงการใชป้ระโยชน์กัญชา
ให้มากที�สดุ โดยไดใ้ห้นโยบายแก่ อย. ซึ�งเป็นหน่วยงานหลัก 

ดูแลการอนุญาตปลูก รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชา ให้
อำานวยความสะดวกใหกั้บประชาชนที�มาขออนญุาตอยา่งเต็มที� 
และจะให ้อสม. แจ้งแก่ประชาชนในชมุชนได้ทราบว่า ปจัจบุนั
โรงพยาบาลเกือบทกุแห่งมีคลินิกกัญชาของการแพทย์แผนไทย
เป็นทางเลือกในการดแูลประชาชน และหลังจากนี� ยาที�ผลิต
ออกมาจากสารสกัดกัญชาจะนำามาใชอ้ยา่งถกูต้อง อยูใ่นบัญชี
ยาหลักให้ประชาชนเขา้ถึงได้ผา่นโครงการ 30 บาทรกัษาทกุโรค 
ที�สำานักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ (สปสช.) ดแูลด้วย

แมู้ไมู่ใช่ยาเสพตัิด
แตั่ปลดล็อกแบบมู้เง่�อนุไข้

ปัจจุบันแม้ กัญชา กัญชง และกระท่อมจะไม่ ใช่
พชืต้องหา้ม ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโ้ทษ หรอืประมวลกฎหมาย
ยาเสพติดอีกต่อไป แต่การใชพ้ชืทั�ง 3 ยงัมกีฎกระทรวง ระเบยีบ 
และประกาศ ที�ออกมาภายใต้กฎหมายเดิมที�ยังคงมีผลต่อ
การควบคุมต่อไป โดยเฉพาะประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื�อง ระบุชื�อยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 5 พ.ศ. 256311 ที�ยงัมี
การควบคมุ กัญชา และกัญชงไว้ โดยในส่วนของกัญชา เมล็ด 
และช่อดอก ยังคงเป็นยาเสพติดตามประกาศนี� แต่ส่วนที�
ไมใ่ชย่าเสพติด คือ ใบ เปลือก ลำาต้น เส้นใย กิ�งก้าน และราก 
 สารสกัดที�มี CBD เป็นส่วนประกอบ และต้องมี THC ไม่เกิน
รอ้ยละ 0.2 โดยนำาหนัก เช่นเดียวกับกากหรอืเศษที�เหลือ
จากการสกัด ต้องมสีาร THC ไมเ่กินรอ้ยละ 0.2 โดยนำาหนัก

ขณะที�กัญชงตามประกาศนี� หา้มแต่เพยีงชอ่ดอก ส่วนเมล็ด
กัญชง นำามนัจากเมล็ดกัญชง สารสกัดจากเมล็ดกัญชง เปลือก 
ลำาต้น เส้นใย กิ�งก้าน ราก ใบ สารสกัดที�ม ีCBD เปน็ส่วนประกอบ 
ต้องม ีTHC ไมเ่กินรอ้ยละ 0.2 โดยนำาหนัก เชน่เดียวกับกาก
หรอืเศษที�เหลือจากการสกัด ต้องมสีาร THC ไมเ่กินรอ้ยละ 0.2 
โดยนำาหนัก จึงจะได้รบัการยกเว้น ซึ�งทั�งหมดนี�ต้องขออนญุาต

ภาพ: medcannabis.go.th/artical/manufacture/ผลิติภัณีฑ์์กัญิชื่า 
ทางการื่แพทย์แผนปัจจุบันมาติรื่ฐานเมดื่ิคัลเกรื่ดื่

ผลิตภัณีฑ์์กัญช่�ท�งก�รแพทย์ โดยองค์ก�รเภสัช่กรรม
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เฉพาะการผลิตภายในประเทศเท่านั�น และห้ามมีการนำาเข้า 
ยกเว้น เปลือกแห้ง แกนลำาต้นแห้ง เส้นใยแห้ง

ทั�งนี� นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร รองเลขาธิการคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรอื ป.ป.ส.  
เปดิเผยว่า12 แมว่้ิาป็ระมวิลกฎหมายู่ยู่าเส่พติดใหม่ จะไม่มชีี้�อ้
ก้ญชีาอ้ยู่่ใ่นยู่าเส่พติดป็ระเภท 5 แต่ “ก้ญชีา” ยู่ง้คงอ้ยู่่ใ่นบญ้ชีี
ยู่าเส่พติดป็ระเภท 5 ตามป็ระกาศขอ้งกระทรวิงส่าธ์ารณสุ่ข 
เร้�อ้ง ระบุชี้�อ้ยู่าเส่พติดใหโ้ทษในป็ระเภท 5 พ.ศ. 2563 ที�มผีล
บ้งค้บใชีอ้้ยู่่ ่ดังนั�นการปลกูกัญชาเองโดยที�ไมไ่ด้รบัอนญุาต ถือ
เปน็การกระทำาที�ผดิกฎหมาย แมว่้าจะปลดล็อกในบางส่วนของ
พชืกัญชาเช่น เปลือก เส้นใย ใบ รวมถึง สาร CBD แต่มขีอ้แมว่้า
ส่วนประกอบดังกล่าวต้องมทีี�มาจากแหล่งผลิตที�ได้รบัอนญุาต
เท่านั�น

ขณะที� “กระท่อ้ม” ป็ัจจุบ้นถ้ึอ้ได้ว่ิามีการป็ลดล็อ้ก
ท้�งหมดแล้วิ ตามป็ระกาศกระทรวิงส่าธ์ารณสุ่ข เร้�อ้ง ระบุ
ชี้�อ้ยู่าเส่พติดใหโ้ทษในป็ระเภท 5 (ฉบ้บที� 2) พ.ศ. 256413 
ซึ่่�งมผีลเม้�อ้ว้ินที� 24 สิ่งหาคม 2564 ถอนพชืกระท่อมออกจาก
ประกาศของกระทรวงสาธารณสขุ ป็ระชีาชีนส่ามารถึป็ลก่เพ้�อ้
ใชีภ้ายู่ในครว้ิเรอ้้นได้ แต่หากนำาไป็เป็น็ส่่วินผส่มขอ้งอ้าหาร 
หรอ้้ ผลิตภ้ณฑ์์ ยู่ง้ต้อ้งขอ้อ้นญุาตจาก อ้ยู่. นอกจากนี�รฐับาล
ยงัอยูร่ะหว่างการยกรา่ง พ.ร.บ. พืชกระท่อม ขึ�นมาควบคมุ เชน่ 
หา้มขายใบกระท่อม14 (ใบพชืกระท่อม รวมถึงสารสกัดที�ได้จาก
ใบพืชกระท่อม) นำาต้มกระท่อม ให้แก่บุคคลซึ�งมีอายุตำากว่า 
18 ปี สตรมีีครรภ์ และสตรใีห้นมบุตร ห้ามขายใบกระท่อม 
นำาต้มกระท่อม ในสถานศึกษา หอพกั สวนสาธารณะ สวนสัตว์ 
สวนสนุก หรอืขายผ่านเครื�องขาย ห้ามบรโิภคใบกระท่อม 
นำาต้มกระท่อม ที�ปรุงหรอืผสมกับยาเสพติดใหโ้ทษหรอืวัตถุ
ออกฤทธิ�ต่อจิตและประสาท รวมถึงวัตถุอันตรายต่าง ๆ 
หากฝ่าฝืนก็จะมบีทลงโทษ

ผลกระทบต่ัอเศรษฐกิจัชุมูชนุ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้คาดการณ์ว่า มูลค่าตลาดกัญชา
ทั�วโลกจะมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื�องหรอืคิดเป็นมูลค่ากว่า 
103.9 พันล้านดอลลารส์หรฐัฯ ในปี 256715 ปัจจุบันเริ�มมี
บริษัทยักษ์ใหญ่กลุ่มอาหารและเครื�องดื�มของโลกสนใจ
ที�จะใช้สารสกัดจากกัญชาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์
กลุม่ดังกล่าว ส่งผลใหค้าดว่า มลูค่าตลาดกัญชาโลกจะเติบโต
และกระจายไปในหลายธุรกิจมากขึ�น

ป็จัจบุน้ การป็ลก่ ส่ก้ด และผลิต ท้�งหมดยู่ง้ต้อ้งขอ้อ้นญุาต
จาก อ้ยู่. โดยู่ผ่มี้คณุส่มบติ้ขอ้อ้นญุาต ค้อ้ หน่วิยู่งานรฐ้ ส่ถึาบน้
อ้ดุมศ่กษา เกษตรกรที�รวิมกลุม่ก้นเป็น็วิิส่าหกิจชุีมชีน ส่หกรณ์
การเกษตร หรอ้้ ผ่้ป็ระกอ้บวิิชีาชีีพแพทยู่์ แพทยู่์แผนไทยู่ 
หมอ้พ้�นบ้าน เป็นต้น โดยระดับชุมชน หากมีการรวมตัวของ
วิสาหกิจชุมชน 7 คนขึ�นไปก็สามารถยื�นขอใบอนุญาตปลูก
กัญชาผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื�อป้องกันการนำาเอาไป
ใชใ้นทางที�ไมถ่กูต้อง และต้องทำาสัญญารว่มกับโรงพยาบาล
ส่งเสรมิสุขภาพตำาบล (รพ.สต.) หรอืหน่วยงานภาครฐั หรอื
หน่วยงานสาธารณสุข โดยู่วิิส่าหกิจชุีมชีนส่ามารถึป็ล่ก
ก้ญชีาครว้ิเรอ้้นละ 6 ต้น นำาผลผลิตส่่งโรงพยู่าบาลเพ้�อ้
ใชีใ้นทางการแพทยู่ ์ผ่านการรบ้ซึ่้�อ้โดยู่อ้งค์การเภส้่ชีกรรม 
ชีอ่้ดอ้กใหก้รมการแพทยู่แ์ผนไทยู่และการแพทยู่ท์างเล้อ้ก
ทำานำามน้ก้ญชีารก้ษาผ่ป่้็วิยู่ และส่่งแป็รร่ป็ส่่วินอ้้�น ๆ เช่ีน ใบ 
กิ�ง ก้าน ลำาต้น ราก มาเป็น็ผลิตภ้ณฑ์์ หรอ้้นำามาป็รุงอ้าหารได้

นายไกรราช เล่าเกษตรวิทย์ ประธานวิสาหกิจชุมชน
สขุฤทัยเกษตรปลอดภัย อ. หวยคต จ. อทัุยธานี เปิดเผยว่า16 
ทางวิสาหกิจชมุชนฯ รว่มกันปลกูแบบปลอดสารพษิ 1 โรงเรอืน 
50 ต้น สามารถนำามาต่อยอดแปรรูปเปน็ผลิตภัณฑ์ผสมกัญชา
ได้อยา่งหลากหลาย เชน่ กล้วยฉาบ มันฝรั�ง มนัมว่ง มนัญี�ปุน่ 
ปอ็ปคอรน์ ขายอยูที่�ราคาถงุละ 35 บาท พรกิทอดเคลือบผงใบ
กัญชา 100 บาท และพรกิแกงผสมผงใบกัญชา กิโลกรมัละ 220 
บาท ยาหมอ่ง 88 บาท ชากัญชาชงรอ้น ถงุละ 100 บาท นำาต้ม
กัญชาพรอ้มดื�มขวดละ 35 บาท ก๋วยเตี�ยวกัญชา 59 บาท และ
เมนกัูบขา้วผสมกัญชา เริ�มต้นที� 60 บาท โดยเฉพาะนำาต้มกัญชา 
เป็นสินค้าที�ขายดีที�สดุในวิสาหกิจชมุชน มียอดขายหลายพัน
ขวดต่อเดือน สรา้งรายไดใ้ห้แก่คนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้
ไมต่ำากว่า 200,000 บาทต่อเดือน

ขณะที�ในภาคธุรกิจ ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย1์7 พบว่า มกราคม-พฤษภาคม 2564 มบีรษัิทที�
จดทะเบยีนจัดตั�งบรษัิทธุรกิจเกี�ยวกับกัญชา-กัญชง มากกว่า 80 
บรษัิท ส่วนใหญ่แจ้งวัตถปุระสงค์ ทั�งปลกู-แปรรูป ผลิตจำาหน่าย  
นำาเข้า-ส่งออก เมล็ดพันธุ ์สารสกัดจากกัญชา, การวิจัยพืช
กัญชา พชืกัญชง, ที�ปรกึษาการออกแบบ ตรวจสอบ และติดตั�ง  

ภาพ: thaicam.go.th/าเย่�ยมชื่มโรื่งเรื่่อนการื่ปล

คณีะบุคคลจ�กกรมก�รแพทย์แผนไทยและก�รแพทย์ท�งเลือก เข้�เยี�ยมช่ม
โรงเรอืนปลกูกัญช่� ณี มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ช่มงคลพระนคร
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ระบบตรวจติดตามย้อนกลับในพืชกัญชา, การผลิตสารสกัด  
รบัจ้างผลิตสารสกัด กัญชง กัญชา, การส่งออกนำาเขา้ผลิตภัณฑ์  
สายพนัธุ ์จากพชืกัญชง กัญชา เปน็ต้น ขณะที�ขอ้มลูจากกรม 
ทรพัยสิ์นทางปญัญา ระบวุ่า ขณะนี�มผีูป้ระกอบการยื�นคำาขอ
จดทะเบียนสิทธบิตัร และอนสิุทธบิตัร ที�เกี�ยวขอ้งกับกัญชาและ
กัญชงแล้ว 31 คำาขอ แบ่งเป็น ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื�องดื�มที�
มกัีญชาเป็นส่วนประกอบ 6 คำาขอ, ผลิตภัณฑ์ยาสมนุไพร ที�ม ี
กัญชาเป็นส่วนประกอบ 4 คำาขอ, เวชภัณฑ์ที�มีสารสกัดเป็น
สารออกฤทธิ� 3 คำาขอ, เครื�องจักรและกรรมวิธกีารสกัดจาก
กัญชา 11 คำาขอ, อปุกรณ์หรอืชดุทดสอบสารสกัดจากกัญชา 
3 คำาขอ, ผลิตภัณฑ์ปล่อยสารระเหยจากกัญชา 2 คำาขอ และ
ผลิตภัณฑ์ของใชใ้นบา้นที�มกัีญชงเปน็องค์ประกอบ 2 คำาขอ โดย 

กรมทรพัยสิ์นทางปญัญาได้รบัจดทะเบยีนและออกอนสิุทธบิตัร 
ไปแล้ว 2 คำาขอ คือ กระถางผ้าเพาะปลกู และชดุเครื�องจักร
สกัดนำามนักัญชาเพื�อใชป้ระโยชน์ทางการแพทย1์8

แม้ว่าการปลูกกัญชา และกัญชง สามารถดำาเนินการ 
ในรูปแบบการรวมตัวของประชาชนเป็นวิสาหกิจชมุชน แต่ยงัมี 
กระบวนการในการขออนุญาตผ่านกลไกของระบบราชการ 
ที�ยงัเป็นอปุสรรค อาทิ ขั�นตอนของการขออนญุาตที�ใชเ้วลานาน 
ต้องยื�นเอกสารกับหน่วยงานหลายแหง่กว่าจะได้รบัการอนญุาต
ให้ปลูกกัญชาได้ ซึ�งขั�นตอนการขออนุญาตปลูกกัญชานั�น 
ม ี2 ส่วน19 ส่่วินแรกค้อ้การขอ้จดทะเบียู่นเป็น็วิิส่าหกิจชีมุชีน 
มี 5 ขั�นตอน (ภาพซ้ายล่าง) ส่่วินที�ส่อ้งค้อ้ข้�นตอ้นการขอ้
อ้นญุาตป็ลก่ก้ญชีา ม ี6 ขั�นตอน (ภาพขวาล่าง)

ก�รขอจำดทะเบยีนเป็ีนวสิ�หกจิำชุื้ม่ชื้น ก�รขออนญุ่�ติปีลก้กญั่ชื้�

ท้�มูา: กองควบคุมวัติถึุเสพติิดื่ สำนักงานคณีะกรื่รื่มการื่อาหารื่และยา กรื่ะทรื่วงสาธุารื่ณีสุข, 2563.
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ข้้อเสนุอแนุะ

แม้ว่าในทางกฎหมายจะมีการปลดล็อกกัญชาและ
กัญชงแล้วก็ตาม แต่ในทางปฏิบติั การปลกูกัญชายงัติดชะงกั
อยู่กับระบบราชการ ปัจจุบันภาครฐัมีหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง
กับการปลูกกัญชามากมาย ทั�งการส่งเสรมิ การให้ความรู ้
การปราบปราม รวมถึงการออกใบอนุญาต เช่น สำานักงาน
จัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย, สถาบัน
กัญชาทางการแพทย,์ คณะกรรมการอาหารและยา, สำานักงาน
สาธารณสขุจังหวัด, คณะกรรมการควบคมุยาเสพติดใหโ้ทษ, 
สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, 
กองบัญชาการตำารวจปราบปรามยาเสพติด ซึ�งแต่ละหน่วยงาน 
มบีทบาทที�ค่อนขา้งทับซอ้น สรา้งความสับสนให้กับประชาชน 
ตลอดจนการตีความกฎหมายที�มีความลักลั�น สรา้งปัญหา
ใหกั้บประชาชน และเป็นอปุสรรค ในการส่งเสรมิการเพาะปลกู
กัญชาในประเทศไทย ภาครฐัจึงควรพิจารณาดำาเนินการเพื�อ
แกไ้ขปัญหาและอปุสรรค ดังนี�

1
การใหม้ศีนูยบ์รกิารแบบเบด็เสรจ็ หรอื one-stop service ลด
ขั�นตอนการขออนญุาต และทำาหน้าที�ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจกับ
ประชาชนโดยตรง รวมถึงการส่งเสรมิด้านอาชพีและการพฒันา
ผลิตภัณฑ์

2
หน่วยงานที�มหีน้าที�ในการปราบปราม ควรหนัมาสรา้งความเขา้ใจ
ข้อกฎหมายให้ประชาชนรบัทราบถึงข้อปฏิบัติต่าง ๆ เพื�อให้
ประชาชนระมัดระวังไม่หลงเชื�อข้อมูลที�ไม่ถูกต้องจนนำาไปสู่
การดำาเนินคดีอยา่งไมเ่ป็นธรรม

3
สถาบันการศึกษาควรเพิ�มหลักสูตรการให้ความรูใ้นวิชา
ด้านสุขภาพ เพื�อให้เยาวชนเข้าใจถึงโทษและพิษภัยของพืช
ทั�ง 3 ชนิด เพื�อป้องกันการนำาไปใชใ้นทางที�ผิดกฎหมายและ
กระทบต่อสขุภาพ

4
กระทรวงดิจิทัลเพื�อเศรษฐกิจและสังคม ควรดำาเนินการ 
ปราบปรามขา่วปลอมที�ส่งผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชน 
ในส่วนที�เกี�ยวกับการใชพ้ชืทั�ง 3 ชนิด

5
ภาครฐัควรเพิ�มบทบาทในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื�อแขนง
ต่าง ๆ สร้างกระบวนการรับรู ้ ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล
เกี�ยวกับการใช้ประโยชน์และผลกระทบของพืชทั�ง 3 ชนิด
อยา่งถกูต้อง

สรุป

การแกไ้ข พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโ้ทษที�เกี�ยวข้องกับ กัญชา 
กัญชง และกระท่อม ในระยะแรกนั�น มีเป้าหมายเพื�อ
เปิดทางให้สามารถนำา กัญชา กัญชง และกระท่อม ซึ�งเป็น
ยาเสพติดประเภท 5 ไปใชใ้นการศึกษาวิจัยเพื�อประโยชน์
ทางการแพทยแ์ละสามารถนำาไปใชร้กัษาโรคได้ แต่ภายหลัง
การเลือกตั�งทั�วไปในปี 2562 ภาครฐัได้หนัมาส่งเสรมิให้ กัญชา 
กัญชง และกระท่อม เปน็พชืเศรษฐกิจ โดยมกีารแกไ้ขกฎหมาย
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื�อง แต่การผ่อนปรนต่าง ๆ ก็ยังมีข้อจำากัด 
และเงื�อนไขต่าง ๆ ซึ�งแน่นอนว่า ภาครฐัต้องให้ความสำาคัญ
กับผลกระทบต่าง ๆ ที�จะเกิดขึ�นกับประชาชน เพื�อให้สังคม
สามารถใช้ชีวิตอยู่รว่มกับพืชทั�ง 3 ชนิดได้อย่างปลอดภัย 
ไมป่ล่อยให้พชืที�เปน็ดาบสองคม สรา้งผลกระทบในทางลบได้  
อยา่งไรก็ตาม พชืทั�ง 3 ชนิดอาจชว่ยสรา้งรายได้และฟื�นเศรษฐกิจ
ชุมชนได้ แต่ด้วยขั�นตอนของระบบราชการที�ไม่ชัดเจนและ
ยังเป็นอุปสรรค ดังนั�นจึงจำาเป็นที�ฝ่ายนโยบาย ฝ่ายปฏิบัติ 
และฝา่ยบงัคับใชก้ฎหมาย ควรบรูณาการทำางาน โดยอาจใหม้ี
ศนูยบ์รกิารแบบเบด็เสรจ็ เพื�อลดขั�นตอนการขออนญุาต และ
ใหค้วามรูค้วามเขา้ใจกับประชาชน รวมถึงส่งเสรมิด้านอาชพี
และการพฒันาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

ภาพ: freepik.com/free-photo/cannabis-oil-bottle-assortment_14493699.htm
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แมว่้าปจัจบุนัเทคโนโลยจีะพฒันาอยา่งก้าว
กระโดดมากเพียงใด แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าโทรทัศน์
ก็เป็นสื�อที�ยังคงได้รบัความนิยมจากคนจำานวน
ไม่น้อย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ และคนต่าง
จังหวัดที�อาจจะไม่สามารถเข้าถึงสัญญาณ
อินเทอรเ์น็ตที�ทั�วถึงได้ จากสถิติเรื�องรอ้งเรยีน
ป ี2561–25631,2,3 ของมลูนิธเิพื�อผูบ้รโิภค พบว่า 
ปญัหาที�มกีารรอ้งเรยีนมากที�สดุ คือ เรื�องโฆษณา
เป็นเท็จ หลอกลวง โอ้อวดสรรพคุณเกินจรงิ 
โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารเพื�อสขุภาพ 
หรอืยารกัษาโรคที�อวดอ้างสรรพคุณ สามารถ
รกัษาได้สารพดัโรค บทความนี�เปน็การอภิปราย
เรื�องโฆษณาเกินจรงิของผลิตภัณฑ์เสรมิอาหาร
เพื�อสขุภาพในประเทศไทยบนสื�อโทรทัศน์และทีวี
ดิจิทัล เนื�อหาประกอบด้วยรูปแบบของการโฆษณา
อาหารเสรมิ ผลกระทบที�เกิดขึ�นจากโฆษณาเกินจรงิ  
การกำากับดูแลโฆษณาเกินจรงิบนสื�อโทรทัศน์ 
และความคิดเหน็และขอ้เสนอแนะเพื�อการแกไ้ข
ปัญหาที�เกิดขึ�น

 โฆ่ษณ�อ�ห�รเสริม่เกนิจำริง:
 ควรแก�ปัีญ่ห�อย�่งไร?

/ 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ3

“  จากส่ถิึติเร้�อ้งร้อ้งเรียู่นป็ี 2561–2563 
ขอ้งมล่นธิ์เิพ้�อ้ผ่บ้รโิภค พบว่ิา ป็ญัหาผ่บ้รโิภค
ที�มีการรอ้้งเรยีู่นมากที�สุ่ด ค้อ้ เร้�อ้งโฆ่ษณา
เป็็นเท็จ หลอ้กลวิง โอ้้อ้วิดส่รรพคณุเกินจรงิ 
โดยู่เฉพาะในผลิตภ้ณฑ์์เส่ริมอ้าหารเพ้�อ้
ส่ขุภาพ หรอ้้ยู่ารก้ษาโรคที�อ้วิดอ้้างส่รรพคุณ 
ส่ามารถึรก้ษาได้ส่ารพ้ดโรค ”

รูปแบบข้องการโฆษณาอาหารเสริมู
บนุส่�อโทรทัศน์ุ

รูปแบบของการนำาเสนอโฆษณาที�เป็นที�นิยมบนสื�อโทรทัศน์และทีวี
ดิจิทัล คือ การใช้ดารา หรอืคนมีชื�อเสียงมาเป็นสื�อกลางในการนำาเสนอ
ผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มผู้บรโิภคเป้าหมาย อาจมีการใช้คำาโฆษณาที�โอ้อวด
สรรพคุณเกินจรงิ โดยอ้างอิงว่าตัวเองเป็นผูใ้ช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและ
ได้ผลจรงิ เชน่ กรณีโฆษณาผลิตภัณฑ์ถั�งเชา่ผสมมลัติวิตามนิ และผลิตภัณฑ์
เสรมิอาหาร สารสกัดถั�งเชา่ ผสม ยซู–ีท ู(เครื�องหมายการค้า ลีฟเนส) ของ
ศิลปินที�มชีื�อเสียง โดยระบุว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวชว่ยในเรื�องการนอนหลับ 
ทั�งยังช่วยให้เจรญิอาหาร ทำาให้รูสึ้กกระปรี�กระเปรา่4,5 นอกจากนี� ยังมี
การนำาเสนอโฆษณาในอีกรูปแบบหนึ�งคือ การใชบ้คุคลธรรมดาทั�วไปมาโฆษณา 
โดยพดูถึงสรรพคณุของผลิตภัณฑ์ที�ชว่ยรกัษาโรค ลดอาการเจ็บป่วยต่าง ๆ 
เชน่ ความดัน เบาหวาน ปวดตามกระดกูและขอ้ เป็นต้น6 ซึ�งการใชค้นทั�วไป
จะทำาให้ผู้รบัสารรูสึ้กเขา้ถึงผลิตภัณฑ์ได้งา่ย และใกล้ตัวมากกว่า

สาเหตทีุ�คนจำานวนไมน้่อยหลงเชื�อคำาโฆษณาหลอกลวงหรอืโอ้อวดเกินจรงิ  
และโฆษณาเกินจรงิยังไม่หมดไปจากสังคมไทย อาจเป็นเพราะโฆษณา
เหล่านี�เลือกที�จะเล่นกับ ‘ปัญหา’ หรอื ‘ความต้องการ’ ของคน ซึ�งปัญหา
ที�ว่านี�อาจเป็นความเจ็บป่วยของรา่งกาย เชน่ ผู้ป่วยโรคเรื�อรงัที�อยากหาย

ภาพ: unsplash.com/photos/hWzrJsS8gwI
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จากอาการปว่ยโดยไมต้่องรบัประทานยาไปตลอด
ชวิีต ในขณะเดียวกันความต้องการของคน อาจ
ถกูกระตุน้ด้วยสภาพสังคมและค่านิยมในชว่งเวลา
นั�น ๆ อาทิ ผู้หญงิส่วนใหญอ่ยากสวย ซึ�งนิยาม
ความสวยในแต่ละยคุสมยัก็จะแตกต่างกันออก
ไป อยา่งในปจัจบุนั คำาว่า ‘สวย’ อาจหมายถึงคน
ที�รูปรา่งดี ผวิขาว ทำาใหม้ผีลิตภัณฑ์เสรมิอาหาร
ที�พดูถึงการลดนำาหนัก ความผอม และความขาว
เป็นจำานวนมาก

นอกจากสาเหตุจากทางฝั� งผู้บรโิภคแล้ว 
การแข่งขันและการดิ�นรนเอาตัวรอดของช่อง
ดิจิทัลทีวี ก็เปน็อีกสาเหตหุนึ�งที�ทำาใหเ้รายงัพบเหน็
โฆษณาเกินจรงิบนสื�อโทรทัศน์ เพราะการมจีำานวน
ชอ่งมากขึ�น ทำาใหเ้มด็เงนิโฆษณาถกูกระจายออก
ไป แทนที�จะรวมอยู่ที�ช่องใหญ่ ๆ เพียงไม่กี�ช่อง 
จากบทวิเคราะห์ของเว็บไซต์ทีวีดิจิทัลวอตช์7 
ระบุว่า ตั�งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ช่องดิจิทัลทีวี
ต่าง ๆ ทั�งชอ่งเล็กและชอ่งใหญ ่มสัีดส่วนรายการ 
Home Shopping หรอืรายการโฆษณาขายของ
เพิ�มขึ�นเป็นจำานวนมาก ด้วยเหตผุลหลักคือเรื�อง 
‘รายได้’ โดยแต่ละชอ่งจะมกีารจัดสรรเวลาและ
ความยาวในการนำาเสนอที�แตกต่างกันออกไป 
ตั�งแต่เป็นแค่ชว่งสั�น ๆ แทรกในรายการ จนกลาย
มาเป็นซื�อทั�งช่วงเวลาอย่างต่อเนื�อง ความยาว
รายการมตัี�งแต่ 5 นาที 15 นาที 20 นาที จนถึง 
30 นาที

โฆษณาอวิดอ้างเกินุจัริง
กับผลกระทบตั่อผู้บริโภค

เมื�อผู้บรโิภคได้รบัชมโฆษณาและหลงเชื�อ 
ในคำาโฆษณาอวดอ้างเกินจรงิ ก็อาจส่งผลใหเ้ขา 
เลือกที�จะซื�อผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารดังกล่าว 
มาบรโิภค ด้วยความเชื�อว่าจะสามารถบรรเทา 
หรือช่วยรักษาให้หายจากความเจ็บป่วยได้ 
โดยไมต้่องไปพบแพทย์หรอืรบัประทานยา สิ�งที� 
ตามมาคืออาการของโรคที�เป็นอยูอ่าจจะรุนแรงขึ�น  
เนื�องจากไม่ได้รบัการรกัษาอย่างถูกวิธ ีจนเป็น
อันตรายถึงแก่ชวิีตได้ ยิ�งไปกว่านั�น ยงัมแีพทยแ์ละ
เภสัชกรจำานวนหนึ�ง ที�กล่าวเตือนถึงผลกระทบจาก
การรบัประทานถั�งเชา่อยา่งต่อเนื�อง ว่าอาจทำาให้
ไตทำางานหนักและเสี�ยงต่ออาการไตวาย8

การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว นอกจากจะทำาให้เกิดการตื�นตัวถึง
เรื�องผลกระทบที�จะเกิดขึ�นจากการรับประทานถั�งเช่าแล้ว ยังทำาให้ 
เกิดการตั�งคำาถามถึงความถูกต้องและครบถ้วนของโฆษณาที�ถูกฉายอยู่
ทางโทรทัศน์และสื�ออื�น ๆ จนนำาไปสู่การตรวจสอบเนื�อหา และใบอนญุาต
โฆษณาของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว รวมไปถึงการฟ้องคดีด้วย โดยหลังจากที�ศาล
ไดไ้ต่สวน และพจิารณาคดีจนเสรจ็สิ�นกระบวนการแล้ว จึงมคีำาพพิากษาว่า 
ศิลปนิที�โฆษณาสินค้าถั�งเชา่ยี�หอ้หนึ�งมคีวามผดิจรงิ เนื�องจากโฆษณาของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มุ่งหมายว่าผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารดังกล่าว ทำาหน้าที� 
เหมือน “ยา” รวมทั�งเป็นการโฆษณาโดยไม่ผ่านการตรวจพิจารณาและ
ไมไ่ด้รบัอนญุาตจากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรอื อย. ด้วย 
จึงมโีทษจำาคกุ 2 ปี และค่าปรบัรวม 50,000 บาท9

ขณะที�สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรอื กสทช. ในฐานะหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
โดยตรง หลังจากตรวจสอบแล้วพบว่าการโฆษณาดังกล่าวมเีนื�อหาเกินจรงิ 
หลอกลวง หรอืเป็นเท็จ และเป็นไปโดยไมไ่ด้รบัอนญุาต ก็ได้ลงโทษสถานี
โทรทัศน์ดาวเทียม 2 ช่อง เพื�อเป็นตัวอย่าง โดยเรยีกเก็บค่าปรบัจำานวน 
5 แสนบาท พรอ้มเตือนอีก 10 ช่อง รวมทั�งสถานีวิทยุ 150 สถานีที�ฉาย
โฆษณาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วย ส่วน อย. ก็ใช้อำานาจตามกฎหมาย
ในการสั�งระงับโฆษณา10 ทำาให้ผลิตภัณฑ์ถั�งเช่าดังกล่าวถูกถอดโฆษณา
ออกจากสถานีโทรทัศน์หลายสถานี ส่วนบางสถานีที�ยังมีการโฆษณา 
ผูโ้ฆษณาก็ได้ปรบัเปลี�ยนเนื�อหาของโฆษณาให้มีความถูกต้อง และผ่าน
การขออนญุาตโฆษณาจาก อย.

ปัญหาการกำากับดูแลโฆษณาเกินุจัริง

การพพิากษาลงโทษการโฆษณาเกนิจรงิ หลอกลวง หรอืเปน็เท็จ และเปน็ไป 
โดยไมไ่ด้รบัอนญุาตของผลิตภัณฑ์ถั�งเชา่ขา้งต้น นับเปน็การจัดการปญัหา
โฆษณาเกินจรงิครั�งแรก ๆ ที�ลงโทษทั�งเจ้าของผลิตภัณฑ์ และสถานีโทรทัศน์
ซึ�งเปน็ชอ่งทางการสื�อสาร ทั�งยงัเปน็เหตกุารณ์ที�คนในสังคมได้รบัรูใ้นวงกว้าง  
อย่างไรก็ตาม แม้ปัญหาเรื�องการโฆษณาถั�งเช่าดังกล่าวจะดูคลี�คลายลง 
แต่ปัญหาการโฆษณาเกินจรงิอื�น ๆ บนสื�อโทรทัศน์ก็ยังถูกสอดแทรก 
อยูใ่นรายการ และสามารถพบเห็นได้เป็นเรื�องปกติ ทำาไมถึงเป็นเชน่นั�น?

หากลองวิเคราะห์จากกรณีถั� งเช่าจะพบว่า ปัญหาไม่ได้อยู่ ที� 
ความเพียงพอของกฎหมาย แต่เป็นเรื�องของความเครง่ครดัเข้มงวด 
ในการบังคับใชก้ฎหมาย รวมถึงการประสานข้อมลูและการทำางานรว่มกันของ 
หน่วยงานภาครฐั เพราะการจะโฆษณาผา่นสื�อโทรทัศน์หรอืสื�อต่าง ๆ ได้นั�น  
จำาเป็นต้องขออนุญาตจาก อย. ก่อน เมื�อผ่านการตรวจสอบแล้วก็จะได้  
‘เลขที�อนญุาตโฆษณา’ เพื�อเปน็การยนืยนัว่าโฆษณาดังกล่าวไมผ่ดิกฎหมาย  
ไม่มีข้อความที�หลอกลวงหรอืโอ้อวดเกินจรงิ แต่ปัญหาที�เกิดขึ�นเป็นไปได้ 
สองกรณีคือ หน่�ง ผ่โ้ฆ่ษณาไมไ่ด้ขอ้อ้นญุาตโฆ่ษณา นำาไปสูค่ำาถามต่อมาคือ 
ชีอ่้งดิจิท้ลทีวีิต่าง ๆ ได้ตรวิจส่อ้บเลขที�โฆ่ษณาหรอ้้ไม่ หรอื ส่อ้ง ถ้ึาหาก
ตรวิจส่อ้บแล้วิจะทราบได้อ้ยู่า่งไรว่ิาขอ้้ควิามในโฆ่ษณาที�จะเผยู่แพรน่้�น 
ตรงก้บข้อ้ควิามที�ได้รบ้อ้นญุาตจาก อ้ยู่.
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สำาหรับกรณีแรก หากพบว่ามีการโฆษณาโดยไม่ได้ 
รับอนุญาต โดยเฉพาะอย่างยิ�งเป็นการโฆษณาเกินจริง 
ผิดกฎหมาย อย. ต้องดำาเนินการกับผูโ้ฆษณาและเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยา่งถึงที�สดุ ในขณะเดียวกัน กสทช. ในฐานะ
หน่วยงานกำากับดูแลที�ต้องให้ข้อมูลและควบคุมให้ช่องทีวี
ดิจิทัลตรวจสอบเลขที�อนญุาตโฆษณาทกุครั�งก่อนจะรบัหรอื
เผยแพรโ่ฆษณา และเมื�อพบการโฆษณาเกินจรงิผ่านชอ่งทีวี
ดิจิทัล กสทช. ต้องลงโทษปรบัชอ่งดังกล่าวอยา่งถึงที�สดุเชน่กัน 
เพื�อลดโอกาสในการเผยแพรโ่ฆษณาผิดกฎหมาย

แต่หากเป็นกรณีที�สอง ฐานข้อมูลเลขที�อนญุาตโฆษณา 
สิ�งที�ทำาได้คือ ต้อ้งเป็ิดเผยู่ฐานข้อ้ม่ลการอ้นุญาตโฆ่ษณา 
และคำาโฆ่ษณาที�มีการขอ้อ้นุญาตไว้ิ ซึ�งเป็นสิ�งที�องค์กร
ภาคประชาชนที�ทำางานคุ้มครองผู้บรโิภคเรยีกรอ้งให้ อย. 
ดำาเนินการ เนื�องจากปัจจบุัน ฐานข้อมลูการอนญุาตโฆษณา
ที� อย. เปิดเผยนั�นมีเพียง เลขที�อนญุาตและชื�อผู้ขออนญุาต
เท่านั�น จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเนื�อหานั�น ๆ ตรงกับที�
ขออนญุาตหรอืไม ่ในทางกลับกัน หากมกีารเปิดเผยทั�งเลขที�
อนญุาตโฆษณาและข้อความที�อนญุาต ก็จะทำาให้ชอ่งทีวีดิจิทัล 
และสื�ออื�น ๆ ตรวจสอบความถกูต้องของเนื�อหาก่อนเผยแพร่
โฆษณาได้ ทั�งยงัทำาให้องค์กรผู้บรโิภคและประชาชนสามารถ
ชว่ยเปน็หเูปน็ตาในการตรวจสอบโฆษณาได้อีกทางหนึ�งด้วย

หนุ่วิยงานุกำากับดูแลและหนุ้าท้�

หน่วยงานหลักที�มบีทบาทในการกำากับดแูลหลักสื�อโทรทัศน์ 
ม ี3 หน่วยงาน คือ

1 ศูนย์จัดการเรื�องรอ้งเรยีนและปราบปรามการกระทำา
ผิดกฎหมายเกี�ยวกับผลิตภัณฑ์สขุภาพ (ศรป.)

2 กองบงัคับการปราบปรามการกระทำาความผดิเกี�ยวกับ 
การคุ้มครองผู้บรโิภค (บก.ปคบ.)

3 สำานักรบัเรื�องรอ้งเรยีนและคุ้มครองผูบ้รโิภคในกิจการ 
กระจายเสียงและโทรทัศน์ กสทช.

1
ศึ้นย์จัดื่การื่เรื่่�องรื่้องเรื่่ยน 
และปรื่าบปรื่ามการื่กรื่ะทำผิดื่กฎหมาย 
เก่�ยวกับผลิติภัณีฑ์์สุขภาพ (ศึรื่ป.)

ศรป. เป็นหน่วยงานที� อย. จัดตั�งขึ�นมาเพื�อจัดการ 
เรื�องร้องเรียนเกี�ยวกับปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยตรง  
เน้นการทำางานเชิงรุก แต่ไม่มีอำานาจบังคับใช้ตลอดเส้นทาง 
เมื�อมีการรอ้งเรยีนหรอืพบปัญหาดังกล่าว ศรป. จะสืบหา
ข้อเท็จจริงว่าผู ใ้ดเป็นผู โ้ฆษณาหรือเผยแพร่โฆษณา
ชิ�นนั�น จากนั�นจึงส่งหนังสือสั�งระงับโฆษณาให้กับผู้ที�กระทำา
ความผิดควบคูกั่บการส่งหนังสือเสนอใหส้ำานักงาน อย. อนมุติั
ดำาเนินคดีกับผู้ที�กระทำาความผิดเพื�อนำามาเปรยีบเทียบปรบั 
ตามที�กฎหมายกำาหนด ส่วนการดำาเนินคดีที�มีโทษจำาคุกจะ
ส่งเรื�องต่อไปยัง บก.ปคบ. เพื�อให้ดำาเนินคดีกับผู้ที�กระทำา
ความผดิ ระยะเวลาการจัดการปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์
สขุภาพเกินจรงินั�นขึ�นอยู่กับแต่ละกรณีอาจเพียงหนึ�งวันหรอื
หลายสิบวัน11 อย่างไรก็ตาม อย. อาจขอความรว่มมือกับ
แพลตฟอรม์ออนไลน์ อาทิ ลาซาด้า ช้อปปี�  หรอืเฟซบุ๊ก 
ใหจั้ดการระงับ หรอื นำาขอ้มลูที�ผดิกฎหมายออกจากระบบให้ 
การขอความรว่มมอืในลักษณะนี�จะทำาใหส้ามารถจัดการปญัหา
ได้รวดเร็วขึ�นยิ�งกว่ากระบวนการทางกฎหมาย ปัจจุบัน
บทกำาหนดโทษตามกฎหมายที�เกี�ยวกับผลิตภัณฑ์สขุภาพนั�น 
มีบทลงโทษที�น้อยเกินไป เช่น พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522 
มีบทลงโทษตามมาตรา 71 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
5,000 บาท12

ภาพ: bangkokbiznews.com/tech/918323

ภาพ: bcp.nbtc.go.th/th/detail/2021-01-21-09-33-59
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2
กองบังคับการื่ปรื่าบปรื่ามการื่กรื่ะทำ 
ความผิดื่เก่�ยวกับการื่คุ้มครื่องผ้้บรื่ิโภค 
(ปก.ปคบ.) กองกำกับการื่ 4

บก.ปคบ. กองกำากับการ 4 เป็นหน่วยงานหลักที�
รบัผิดชอบในการดูแลและบังคับใช้กฎหมายเรื�องอาหาร 
และยา จะรบัเรื�องรอ้งเรยีนเกี�ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพในกรณีที� มี โทษจำาคุก  ซึ� ง  อย .  ไม่สามารถ
เปรยีบเทียบปรบัได้ เนื�องจากกฎหมายไม่ไดใ้ห้อำานาจ จึงต้อง 
ส่งเรื�องรอ้งเรยีนมายัง บก.ปคบ. เพื�อให้ดำาเนินการตาม 
กฎหมายต่อ เมื�อได้รบัเรื�องรอ้งเรยีนเกี�ยวกับการโฆษณา 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก อย. แล้ว บก.ปคบ. จะแบ่ง
การดำาเนินการออกเป็น 2 ขั�นตอน ได้แก่ การสืบสวน และ 
การสอบสวน กรณีที�มีโทษปรบัเพียงอย่างเดียวจะทำาเพียง
การสืบสวนและพิจารณาจากหลักฐานที� ศรป. รอ้งเรยีน
เข้ามาและระบุมาว่าจะให้ดำาเนินคดีกับผูใ้ด จากนั�นจึงออก
หมายเรยีกผูก้ระทำาความผิดและสั�งปรบัตามที�กฎหมายกำาหนด13 
หากออกหมายเรยีกแล้วผู้กระทำาความผิดไม่มารายงานตัว 
เจ้าหน้าที�ตำารวจจะรวบรวมพยานหลักฐานฟอ้งรอ้งต่อศาลเพื�อ
ขอออกหมายจับต่อไป ระยะเวลาการดำาเนินการเฉลี�ยของคดี
ต่าง ๆ อยูที่�ประมาณ 2 เดือน และหากม ีพ.ร.บ. คอมพวิเตอร ์
พ.ศ. 2560 เข้ามาเพื�อใชด้ำาเนินคดีด้วยจะทำาให้คดีล่าชา้ไปอีก

3
สำนักรื่ับเรื่่�องรื่้องเรื่่ยนและคุ้มครื่อง 
ผ้้บรื่ิโภคในกิจการื่กรื่ะจายเส่ยง 
และโทรื่ทัศึน์ กสทชื่.

กสทช. มีส่วนเกี�ยวข้องในการแก้ปัญหา ตาม พ.ร.บ. 
องค์กรจัดสรรคลื�นความถี� และกำากับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยโุทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 
และที�แกไ้ขเพิ�มเติม (พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื�น
ความถี�ฯ) กำาหนดว่า ในกรณีที�ผูป้ระกอบกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ หรอืกิจการโทรคมนาคม ดำาเนินการใด ๆ 
ที�น่าจะเปน็การเอาเปรยีบผูบ้รโิภค โดยอาศัยการใชเ้ครอืขา่ย
หรอืการโฆษณาอันมีลักษณะเป็นการค้ากำาไรเกินควร หรอื
ก่อให้เกิดความเดือดรอ้นรำาคาญไม่ว่าด้วยวิธีการใดตาม
หลักเกณฑ์ที� กสทช. กำาหนด ให้ กสทช. มีอำานาจสั�งระงับ
การดำาเนินการดังกล่าว และมีอำานาจปรบัทางปกครองไม่เกิน
หา้ล้านบาท และปรบัอีกวันละไมเ่กินหนึ�งแสนบาทตลอดเวลา
ที�ยงัมไิด้ปฏิบัติตามคำาสั�ง14

จาก MOU ที� กสทช. ทำารว่มกับ อย. และอีก 3 หน่วยงาน  
ได้แก่ สำานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บรโิภค (สคบ.)  
สำานักงานตำารวจแห่งชาติ (สตช.) และกระทรวงดิจิทัล 
เพื�อเศรษฐกิจและสังคม จะมีการดำาเนินการร่วมกัน 
เพื�อตรวจสอบเนื�อหาที�ผิดกฎหมายของ อย. ที�เผยแพร่
ทางโทรทัศน์ภาคพื�นดินในระบบดิจิทัล โทรทัศน์ดาวเทียม 
เคเบิลทีวี และวิทยุ  ทั� งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
โดยทำางานทั�งในเชงิรบัเรื�องรอ้งเรยีน และเชิงรุก โดยเฝ้าระวัง 
ติดตาม ตรวจสอบการออกอากาศรายการหรอืการโฆษณา 
รวมถึงบังคับใช้กฎหมายตามกระบวนการทางปกครอง  
ส่ วนการพิ จารณาการกระทำา ที� เ ป็ นการ เอา เปรียบ 
ผู้บริโภคฯ ให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
โดยให้ผู้ประกอบกิจการพิสูจน์ว่า ถ้อยคำาในการออกอากาศ 
รายการหรอืการโฆษณานั�น มไิด้เป็นการออกอากาศรายการหรอื
การโฆษณาที�เป็นการเอาเปรยีบผู้บรโิภคฯ15

ตัวอย่�งสื�อที�สำ�นกัคุ้มครองผู้บรโิภคในกิจก�รกระจ�ยเสียงและโทรทัศน ์
(บส.) ของ กสทช่. จัดทำ�ข้�นเพื�อประช่�สัมพันธใ์ห้ประช่�ช่นเฝ้้�ระวังโฆษณี�
เกินจรงิภาพ: bcp.nbtc.go.th/th/detail/2017-01-24-14-44-30
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1
หน่วยงานภาครัฐ ที� เ กี� ยวข้องควร
ออกแบบปรบัปรุงขั�นตอนการดำาเนิน
งาน ทั�งภายในหน่วยงานและระหว่าง
หน่วยงาน โดยพิจารณาลดขั�นตอน
ที� ไม่จำา เป็น  รวมถึงนำา เทคโนโลยี
เข้ามาใชใ้นการประสานงานและ
การจัดการปัญหาเพื�อให้สามารถ 
ดำาเนินงานได้เป็นระบบและรวดเรว็ขึ�น

2
หน่วยงานกำากับดูแลที�มีอำานาจในการ 
ลงโทษผู้กระทำาผิด กรณีการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สขุภาพเกินจรงิผา่นสื�อต่าง ๆ 
รวมทั�งสื�อสังคมออนไลน์ ควรพจิารณา
ลงโทษแบบต่างกรรมต่างวาระ เพื�อให้ 
ผูก้ระทำาความผิดเข็ดหลาบ ไม่กล้าที�จะ
กระทำาความผิดอีก

3
ในกรณีพบการโฆษณาที�ผิดกฎหมาย  
อย. ควรประกาศให้ผูบ้รโิภคได้รบัทราบ  
และแจ้งการประกาศนั�น ๆ ไปยัง 
แพลตฟอรม์ออนไลน์ เพื�อขอความรว่มมอื 
ใหล้งประกาศในที�ซึ�งผูบ้รโิภคเหน็ได้งา่ย  
และต้องนำาสินค้าออกจากระบบการขาย 
ภายใน 24 ชั�วโมง นับจากวันที� อย.  
ประกาศคำาวินิจฉัย นอกจากนี� การให้ 
บุคคลมีชื�อเสียงที�โฆษณาผิดกฎหมาย 
เป็นผู้ออกมาพูดแกไ้ขความเข้าใจผิด 
ที�เกิดขึ�นด้วยตัวเอง อาจทำาให้ข้อมูล 
ดังกล่าวเข้าถึงผู้บรโิภคได้เป็นจำานวน
มากและตรงจดุ

4
สำาหรับประเด็นการนำาเทคโนโลยี
เข้ามาใชใ้นกระบวนการคุ้มครอง
ผู้บริโภคนั�น กระทรวงดิจิทัลฯ ควร
เข้ามามีบทบาทในการสรา้งนวัตกรรม
เพื�อการคุ้มครองผูบ้รโิภคในด้านต่าง ๆ 
ยกระดับประสิทธิภาพการดำาเนินงาน
ภาครฐั ผา่นการเชื�อมโยงสารสนเทศจาก
หลายหน่วยงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ตามพนัธกิจของกระทรวงฯ

5
สำาหรบัหน่วยงานกำากับดแูลที�รบัผิดชอบ 
กฎหมายเกี�ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพ เช่น อย. กระทรวงดีอี กสทช.  
ควรพจิารณาปรบัปรุงกฎหมาย ทั�งในส่วน 
บทกำาหนดโทษ รวมถึงบทบาทและ 
อำานาจของหน่วยงาน ใหม้คีวามเหมาะสม 
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั� ง นี�หาก 
ทกุหน่วยงานสามารถรว่มกันออกแบบ  
และปรบัปรุงกฎหมายเพื�อลดขั�นตอน 
ในการดำาเนินการ หรอืมอบหมายให้ม ี
หน่วยงานหลักที�สามารถจัดการปญัหา 
ได้จนเสรจ็สิ�นกระบวนการ ก็อาจชว่ยให ้
กระบวนการจัดการปัญหาเป็นไปได้ 
อยา่งรวดเรว็มากขึ�น

6
องค์กรที� รวบรวมบุคคลมีชื�อเ สียง 
(influencer agency) ควรมีการ 
กำา กั บ ดู แ ล ต น เ อ ง ด้ า น วิ ช า ชี พ
ด้วย เ นื�องจากมีบุคคลมีชื�อ เ สียง
จำานวนมากที� สั ง กัดอยู่ ในอง ค์กร
เหล่านี� โดยมีการออกกฎกติกา หาก
ต้องการรบัโฆษณาต่าง ๆ เช่น หาก
รับโฆษณาโดยไม่ได้มีการพิจารณา 
อ ย่ า ง ถี� ถ้ ว น จ น ทำา ใ ห้ มี ผู ้ ไ ด้ รั บ 
ผลกระทบจากการซื�อผลิตภัณฑ์ไปใช ้
ก็จะถกูลงโทษและอาจจะถกูให้ออกจาก
องค์กรดังกล่าว เป็นต้น

สรุป

การโฆษณาเกินจรงิผ่านสื�อโทรทัศน์และทีวีดิจิทัลเป็นปัญหาใหญ่ที�ส่งผลกระทบต่อผู้บรโิภคจำานวนมาก โดยเฉพาะ 
กลุม่ผูส้งูอายแุละชาวบา้นในชมุชน ยิ�งเทคโนโลยพีฒันาไปมากเท่าไร ปญัหาโฆษณาเกินจรงิผา่นสื�อสังคมออนไลน์ก็มแีนวโน้มว่า
จะเพิ�มมากขึ�นเท่านั�น จึงเป็นความท้าทายของหน่วยงานกำากับดแูลที�ต้องปรบัปรุงกฎหมาย กฎระเบียบและแนวปฏิบัติ เพื�อให้
เท่าทันปญัหาต่าง ๆ ที�จะเกิดขึ�น อยา่งไรก็ตาม การใชอ้ำานาจรฐัและมาตรการกฎหมายเพียงอยา่งเดียวนั�น ไมส่ามารถจัดการปญัหา
โฆษณาผลิตภัณฑ์สขุภาพเกินจรงิได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ แต่จำาเปน็ต้องอาศัยความรว่มมอืจากภาคธุรกิจ และภาคประชาชนด้วย 
รวมทั�งการเปิดเผยฐานข้อมลูการอนญุาตโฆษณา และคำาโฆษณาที�มกีารขออนญุาตไว้ เพื�อให้ผูบ้รโิภครบัรูข้อ้มลูที�ถกูต้องและ
ไมต่กเป็นเหยื�อของการโฆษณาเกินจรงิโดยงา่ย

ควิามูคิดเหน็ุและข้้อเสนุอแนุะ

เพื�อจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจรงิ ผู้มีส่วนได้เสียทั�งภาครฐั หน่วยงานกำากับดูแล องค์กรต่าง ๆ และ
ภาคประชาสังคม ควรพจิารณาแนวทางการปรบัปรุงกฎหมาย กฎระเบียบและแนวปฏิบัติ ดังนี�
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 แรงง�นข��ม่ชื้�ติใินยคุโควดิ‑19:
 ก��วข��ม่ก�รแยกเข�แยกเร� 
ส่้คว�ม่ร่วม่ม่อ้ในก�รแก�ไขปัีญ่ห�

ในช่วงหลายทศวรรษที�ผ่านมา 
นโยบายแรงงานข้ามชาติของรฐัไทย
ถูกครอบงำาด้วยแนวคิด “การแยกเขา
แยกเรา” มาโดยตลอด แนวคิดนี�มอง
คนไทยและชาวต่างชาติแตกต่างกัน 
ทำาใหใ้นสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ
โควิด-19 นี� ไทยปฏิบัติต่อคนไทยและ
ชาวต่างชาติแตกต่างกัน ซึ�งการกระทำา
เชน่นี�ในที�สดุได้ส่งผลกระทบต่อสขุภาพ 
ของคนไทยอย่างหลีกเลี�ยงไมไ่ด้ เพราะ
โรคระบาดไม่ได้สนใจเรื�องสัญชาติ
หรอืเชื�อชาติ มนุษย์ทุกคนมีสิทธิติด
โรคระบาดทั�งสิ�น ดังนั�นการก้าวข้าม
การแบ่งเขาแบ่งเราเป็นสิ�งที�จำาเป็น
อย่างมากในการบริหารจัดการและ 
แกไ้ขปัญหาการระบาดของโควิด-19

/ 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ4

“ ในส่ถึานการณก์ารแพรร่ะบาดขอ้งโควิิด‑19 นี� ไทยู่ป็ฏิิบติ้
ต่อ้คนไทยู่และชีาวิต่างชีาติแตกต่างก้น ซึ่่�งการกระทำาเชี่นนี�
ในที�ส่ดุได้ส่่งผลกระทบต่อ้ส่ขุภาพขอ้งคนไทยู่อ้ยู่า่งหลีกเลี�ยู่ง
ไม่ได้ เพราะโรคระบาดไม่ได้ส่นใจเร้�อ้งส้่ญชีาติหรอ้้เช้ี�อ้ชีาติ 
มนษุยู่ท์กุคนมีสิ่ทธ์ติิดโรคระบาดท้�งสิ่�น ”

บทความชิ�นนี�จะอภิปรายความเป็นมาของแนวคิดแบ่งเขาแบ่งเราของคนไทย 
และชาวต่างชาติในสังคมไทยว่ามีที�มาอย่างไร และผลกระทบด้านสุขภาพจาก
แนวคิดนี� จากนั�นจะพจิารณามุมมองที�แตกต่างออกไป โดยยกตัวอยา่งกรณีศึกษา
การจัดการชมุชนทั�งที�นครปฐมและสมุทรสาครที�รบัมอืกับการแพรร่ะบาดของโควิด-19 
เพื�อเป็นแนวทางในการจัดการระบบสขุภาพของแรงงานขา้มชาติในอนาคต

ควิามูสำาคัญข้องแรงงานุแตั่ยุคอด้ตั:
ไมู่มู้เข้าไมู่มู้เรา

ในอดีตแรงงานถือเป็นสินทรพัย์ที�มีค่าของเมือง บ่อยครั�งที�สงครามเกิดขึ�นเพื�อ
ขยายอาณาเขตและเพิ�มจำานวนประชากรในปกครอง ผู้ชนะสงครามของนครรฐัต่าง ๆ  
ย่อมกวาดต้อนประชากรจากเมืองของผู้แพ้สงครามมาเติมพลเมืองของตนเอง
เพื�อสรา้งความเข้มแข็งทางการทหารและเศรษฐกิจ พงศาวดารของราชธานีใหญ่
ในอษุาคเนยต่์างบนัทึกเหตกุารณ์การกวาดต้อนเชลยสงครามจากรฐัผูแ้พส้งคราม
เสมอมา และเมืองผู้ชนะสงครามก็จะนำาแรงงานเหล่านั�นมาสรา้งความเจรญิ
ให้แก่บ้านเมืองตนเอง แม้กระทั�งนำามาเป็นทหารด้วยซำา พระราชพงศาวดาร 
ฉบบัหลวงประเสรฐิฯ ได้บนัทึกการกวาดต้อนพลเมอืงจากอาณาจักรขอมโดยกองทัพ
กรุงศรอียธุยา ดังนี� “ศ้กราชี ๘๐๖ ชีวิดศก (พ.ศ. ๑๙๘๗) เส่ด็จไป็ป็ราบพรรค แลต้�ง
ท้พหลวิง ตำาบลป็ะทายู่เขษม คร้�งน้�นได้เชีลยู่ ๑๒๐,๐๐๐ ท้พหลวิงเส่ด็จกล้บค้น”1,2 

ผลของสงครามครั�งนี�ปรากฏในเอกสารทั�งฝา่ยกัมพชูาและฝ่ายอยธุยาตรงกันว่าเมอืง
พระนครหลวงหรอืยโสธรปรุะ นครธมและเมอืงเสียมเรยีบกลายเปน็เมอืงรา้งอยูย่าวนาน 

ภาพ: unsplash.com/photos/t8l3uuG8rzI
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โดยมกีารกวาดต้อนเชื�อพระวงศ์ ขนุนาง นักปราชญร์าชบัณฑิต 
พราหมณ์ ประชากร รวมถึงทรพัยส์มบัติ รูปศิลปกรรมต่าง ๆ 
ด้วย3 โดยเหล่าปัญญาชนที�อยธุยากวาดต้อนมานี�ได้ถ่ายทอด
ความรูทั้�งในแง่ของการปกครองและวรรณกรรม และมีส่วน
ในการสรา้งความเจรญิแก่กรุงศรอียธุยาในกาลต่อมา

ในทางกลับกัน อาณาจักรอื�นก็ได้มากวาดต้อนพลเมือง
ของกรุงศรอียุธยาเช่นกันเมื�อชนะสงคราม มหาราชวงศ์
พงศาวดารพม่าฉบับหอแก้ว บันทึกว่า “... ควิบคุมรวิบรวิม
พลทหารพลเม้อ้งอ้ยูุ่ทธ์ยู่า 106,100 คน มอ้บแบ่งให้
นายู่ท้พนายู่กอ้งเส่รจ็แล้วิ … สี่หะป็ะเต๊ะแม่ท้พได้ยู่กท้พ
อ้อ้กจากกรุงศรอี้ยูุ่ทธ์ยู่าไป็ยู่้งกรุงรต้นบุระอ้้งวิะ ... แล้วิ
ทรงพระกรุณาโป็รดเกล้าฯ ให้ ... พระราชีวิงษ์พระเจ้า
กรุงศรอี้ยูุ่ทธ์ยู่าที�เป็นเจ้าหญิงท้�งป็วิงน้�นทรงจ้ดให้ส่รา้งว้ิง
เอ้าเข้าไวิใ้นมหาพระราชีว้ิงหลวิง แต่พระราชีวิงษานวุิงษ์แล
ขุนนางข้าราชีการแลพลเม้อ้งพลทหารอ้ยุู่ทธ์ยู่าท้�งป็วิงน้�น 
ทรงโป็รดเกล้าฯ ให้ส่ร้างว้ิงแลทำาเยู่่าเร้อ้นเคหาอ้ยู่่่ตาม
ภ่มิลำาเนานอ้กกำาแพงพระราชีว้ิง แล้วิทรงโป็รดเกล้าฯ 
เลี�ยู่งด่ให้อ้ยู่่่เป็นศุขทุกคน มิให้ร้อ้นใจสิ่�งหน่�งสิ่�งใด ...” 
ผลของการกวาดต้อนครั�งนั�นทำาใหอั้งวะรบัเอาขา้ราชการที�มี
ความรูค้วามสามารถ และศิลปวัฒนธรรมของอยุธยาไปเป็น
ส่วนหนึ�งของอาณาจักรตนเอง และสรา้งสรรค์ดนตร ีงาน
สถาปัตยกรรม และศิลปะชั�นสงูของพมา่จนตกทอดมาถึงยคุ
ปัจจบุัน4,5,6

จากขอ้มลูทางประวัติศาสตรช์ี�ว่า แรงงานเปน็ทรพัยสิ์นมค่ีา 
ของเมอืง การกวาดต้อนประชาชนจากเมอืงผูแ้พไ้มไ่ด้เพื�อนำาไป
ทรมานหรอืใชเ้ป็นแรงงานทาสเป็นหลัก แต่มกีารคัดเลือกไพร่
ที�จะกวาดต้อนและนำาไพรไ่ปใชแ้รงงานตามความชำานาญและ
หน้าที�เดิมที�ตนเองเคยทำา เพื�อสรา้งความเจรญิให้กับเมอืงใหม่ 
ที�ตนเองไปอยู่ เมื�อย้ายมาอยู่เมืองใหม่หากคนต่างชาติผู้นั�น 
เป็นผู้มีความรูค้วามสามารถก็สามารถไต่เต้าขึ�นไปดำารง
ตำาแหน่งสูงได้ เช่นเดียวกับชาวต่างชาติจากดินแดนต่าง ๆ 
ที�ย้ายถิ�นเข้ามาในราชอาณาจักร ในประวัติศาสตรอ์ยุธยา
และรตันโกสินทรที์�ผ่านมาก็พบว่ามีขุนนางระดับสูงที�เป็น
ชาวต่างชาติมากมาย เชน่ เจ้าพระยาวิไชเยนทร ์(คอนสแตนติน 
ฟอลคอน) ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เจ้าพระยา
บวรราชนายก (เฉกอะหมัด กุมมี) ในสมัยสมเด็จพระเจ้า
ทรงธรรม นอกจากนั�นยงัมตีำาแหน่งขนุนางต่างชาติในตำาแหน่ง
พระอัยการนาพลเรอืนและนายทหารหลายตำาแหน่ง ในยุค
กรุงรตันโกสินทรก็์เช่นกัน มีขุนนางชาวต่างชาติมากมายที�
รบัราชการในระดับสงู เชน่ พระยาเจ่งรามญัที�อพยพเขา้มาในสมยั
กรุงธนบุร ีได้รบัโปรดเกล้าฯ เป็น พระยามหาโยธา ในสมัย
รชักาลที�หนึ�ง เจ้าพระยาอภัยราชา หรอื กสุตาฟ โรลัง ยคัมนิส์ 
ที�ปรกึษาราชการการแผ่นดินทั�วไปชาวเบลเยี�ยมในสมัย

รชักาลที�ห้า พระยากัลยาณไมตร ี(ดร. ฟรานซิส บี. แซร)์ 
ที�ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศชาวสหรัฐฯ ในสมัย
รชักาลที�หกและรชักาลที�เจ็ด เปน็ต้น ทั�งนี� ในสมยักรุงศรอียธุยา 
กรุงธนบุร ีและกรุงรตันโกสินทร ์การย้ายถิ�นของผู้คนจาก
ดินแดนอื�นเข้ามาในสยามหรือประเทศไทยในปัจจุบัน
สามารถทำาไดโ้ดยเสรี จนกระทั�งสยามเริ�มออก พ.ร.บ. 
คนเข้าเมืองในปี 2470 นโยบายของสยามในอดีตที�ผ่านมา
หลายรอ้ยปมีกัใชน้โยบายพหสัุงคมทางวัฒนธรรม ท่ามกลาง
ความหลากหลายทางเชื�อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม

แรงงานุข้้ามูชาตัิ
ในุบริบทข้องรัฐสมูัยใหมู่

เมื�อมีการพัฒนารฐัสมัยใหม่อย่างเต็มรูปแบบที�ก่อให้เกิด 
เส้นเขตแดน การสำารวจจำานวนประชากร และการเกิด 
อำานาจอธิปไตยที� เข้าไปปกครองเหนือดินแดนต่าง ๆ 
การแบ่งเขาแบ่งเรายิ�งชัดเจนขึ�น เนื�องจากมีระบบและ 
แบบแผนที�ถ่ายทอดผ่านระบบราชการ ระบบกฎหมาย  
และระบบการศึกษา แมไ้ทยจะเป็นภาคีในความตกลง 
ระหว่างประเทศหลายฉบับที�ร ับรองสิทธิของแรงงาน
ข้ามชาติที�อยู่ในผืนแผ่นดินไทยทั�งสิทธิในชีวิตร่างกาย 
การรบับรกิารสาธารณสุขหรอืการศึกษา อาทิ อนุสัญญา
แรงงานระหว่างประเทศฉบับที� 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ
ในการจ้างงานและอาชีพ ค.ศ. 1958 ปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธมินษุยชน และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ค.ศ. 1966 อนุสัญญา
แรงงานระหว่างประเทศฉบับที� 155 ว่าด้วยความปลอดภัย
และสุขภาพอนามัยในการทำางาน ค.ศ. 1981 อนุสัญญา
แรงงานระหว่างประเทศฉบับที� 184 ว่าด้วยความปลอดภัย
และสุขภาพอนามัยในงานเกษตรกรรม ค.ศ. 2001 เป็นต้น 
แ ต่ ใ น ท า ง ป ฏิ บั ติ มี ก า ร อ อ ก ก ฎ ห ม า ย เ พื� อ กำา ห น ด
รายละเอียดสิทธิของคนต่างชาติที�แตกต่างจากหลักสากล
ด้วย ซึ�งอาจส่งผลต่อการแบ่งเขาแบ่งเราได้ เชน่ การจำากัดอาชพี
ของแรงงานขา้มชาติชาวเมยีนมา กัมพชูา ลาว และเวียดนาม 
ทำาใหไ้มส่ามารถทำางานได้ทกุอาชพีตามความสามารถของตน 
แรงงานขา้มชาติบางส่วนเขา้ไมถึ่งระบบประกันสขุภาพเนื�องจาก
ไมม่เีอกสารบคุคล ปัญหาอปุสรรคในการเขา้ถึงการคุม้ครองของ
ประกันสังคมในเรื�องสิทธปิระโยชน์กรณีว่างงาน สิทธปิระโยชน์
กรณีทพุลภาพ และสิทธปิระโยชน์กรณีกองทนุชราภาพ หรอื
การที�ประเทศไทยไม่รบัรองอนสัุญญาแรงงานระหว่างประเทศ
บางฉบับเพื�อหลีกเลี�ยงการคุ้มครองสิทธขิองแรงงานข้ามชาติ 
อาทิ อนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศฉบับที� 87 ว่าด้วย
เสรภีาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว 
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ฉบบัที� 98 ว่าด้วยสิทธใินการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง และ
ฉบับที� 189 ว่าด้วยงานที�มีคุณค่าสำาหรบัลูกจ้างทำางานบ้าน
เพื�อส่งเสรมิสิทธขิองคนงานทำางานบ้าน7

นอกจากระบบกฎหมายและระบบราชการแล้วการส่งผ่าน 
แนวคิดแบ่งเขาแบ่งเรายังส่งผ่านระบบการศึกษาที�เข้มข้น 
อีกด้วย โดยเนื�อหาของบทเรียนในทุกระดับจะมุ่งเน้น
ความเป็นชาตินิยม วีรกรรมของไทยในสงครามต่าง ๆ และ
ประวัติศาสตรค์วามขัดแย้งกับประเทศเพื�อนบ้าน ทำาให้เกิด
อคติกับหลายชนชาติ การบ่มเพาะกล่อมเกลาทางสังคม
ในหลากรูปแบบขา้งต้นทำากันอยา่งเปน็ระบบและต่อเนื�องยาวนาน 
ส่งผลให้เกิดทัศนคติและการรบัรูข้องคนในสังคม ที�แบง่แยกเขา  
(แรงงานขา้มชาติ) และเรา (คนชาติไทย) อยา่งชดัเจน การดถูกู 
การเอารดัเอาเปรยีบแรงงานข้ามชาติจึงกลายเป็นเรื�องปกติ
ในสังคมไทย

แรงงานุข้้ามูชาตัิในุสถานุการณ์
การแพร่ระบาดข้องโควิิด‑19

แมว่้ารฐัไทยจะมีมมุมองแบ่งเขาแบ่งเราในเรื�องการคุม้ครอง 
แรงงานข้ามชาติ แต่ในด้านสาธารณสุข ได้มีพัฒนาการ 
ในเชิงบวกต่อแรงงานข้ามชาติในช่วงหลายปีที�ผ่านมา ทำาให้
มีการขยายระบบสุขภาพที�ครอบคลุมแรงงานข้ามชาติ
ส่วนใหญใ่นประเทศ ปจัจบุนับรกิารสาธารณสขุสำาหรบัแรงงาน
ขา้มชาติในไทย มาจากงบประมาณ 2 แหล่ง คือ

1
งบป็ระมาณกอ้งทุนป็ระก้นส่ขุภาพคนต่างด้าวิและแรงงาน
ต่างด้าวิภายู่ใต้ระบบป็ระก้นสุ่ขภาพส่ำาหร้บคนต่างด้าวิ 
ซึ�งบรหิารจัดการโดย 2 หน่วยงานหลัก คือ กองเศรษฐกิจ
สุขภาพและหลักประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข และ
สำานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ที�ดำาเนินนโยบาย
ระบบหลักประกันสุขภาพสำาหรบัประชากรต่างด้าวภายใต้
ระบบประกันสขุภาพ

2
งบป็ระมาณภายู่ใต้แผนยูุ่ทธ์ศาส่ตรช์ีาติด้านส่าธ์ารณสุ่ข 
กระทรวิงส่าธ์ารณสุ่ข เชน่ งบประมาณแผนปฏิบติัการระดับชาติ
การสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ ด้านสาธารณสุขชายแดน 
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) งบประมาณโครงการแกไ้ข
ปญัหาสขุภาพแรงงานขา้มชาติและการค้ามนษุยแ์บบบูรณาการ 
(พ.ศ. 2562) และงบประมาณเพื�อสนับสนนุการพฒันาระบบ
บรกิารสขุภาพชาวต่างชาติ (พ.ศ. 2562) เป็นต้น

อ้ยู่่างไรก็ตาม แรงงานข้ามชีาติส่่วินหน่�งเข้าไม่ถ่ึง 
ระบบป็ระก้นสุ่ขภาพ เน้�อ้งจากยู่้งไม่มีบ้ตรป็ระก้น
สุ่ขภาพและต้อ้งจ่ายู่ค่าร้กษาพยู่าบาลเอ้ง อาจมีสาเหตุ
มาจาก การเข้าเมืองผิดกฎหมายและไม่ได้ขึ�นทะเบียน
แรงงาน การขาดความรู้ความเข้าใจในด้านหลักเกณฑ์
การขอมบีตัร และสิทธปิระโยชน์ของการมบีตัรประกันสขุภาพ 
ซึ� งในทางปฏิบัติ ผู้ป่วยต่างชาติที�ไม่มีบัตรประกันใดและ
ไมส่ามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายด้านการรกัษาพยาบาล ทำาให้
หน่วยบรกิารอาจต้องรบัภาระค่ารกัษาพยาบาลดังกล่าวเอง8 
ดังนั�น การพฒันาระบบสขุภาพที�ครอบคลมุแรงงานขา้มชาติ
ทกุกลุ่มจึงยงัคงเป็นประเด็นที�ท้าทายระบบสขุภาพของไทย

แต่เมื�อเกิดสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควิด-19 
ทั�วโลก ทำาให้มี ผู้ที� ติดเชื�อและเสียชีวิตเป็นจำานวนมาก 
จนเกิดเป็นวิกฤตด้านสุขภาพของไทย มีการประกาศ
สถานการณ์ฉกุเฉินในทกุเขตท้องที�ทั�วราชอาณาจักรและออก
มาตรการควบคุมการระบาดโควิด-19 หลายประการ อาทิ 
การควบคมุการเดินทาง การปดิประเทศ การปดิสถานบรกิาร 
การกักตัวผู้ปว่ย เปน็ต้น ขณะเดียวกันภาครฐัก็เรง่จัดหาวัคซนี 
ซึ�งในระยะแรกไมเ่พยีงพอต่อความต้องการ ทำาใหม้ผีูติ้ดเชื�อและ
เจ็บป่วยจำานวนมาก วิิกฤตด้านส่าธ์ารณสุ่ขด้งกล่าวิ ทำาให้
แนวิคิดแบ่งเขาแบ่งเราแส่ดงอ้อ้กมาอ้ยู่่างชี้ดเจนจากวิิธ์ี
การป็ฏิิบติ้ขอ้งรฐ้ไทยู่ต่อ้ชีาวิต่างชีาติในไทยู่ซึ่่�งรวิมถ่ึงแรงงาน
ข้ามชีาติ โดยในระยะแรกรัฐไทยมีนโยบายชัดเจนที�มุ่ง
ชว่ยเหลือคนไทย แต่กีดกันคนต่างชาติทั�งในแงข่องการรกัษา
พยาบาล การฉีดวัคซีน รวมถึงการดูแลทางมนุษยธรรม
อื�น ๆ รวมทั�งมีการกล่าวโทษว่าแรงงานข้ามชาติเป็นผู้
ทำาให้เกิดการระบาดของโรค ซึ� งปัญหานี�ถูกซำาเติมจาก
การลักลอบนำาเขา้แรงงานข้ามชาติโดยผิดกฎหมายอยา่งต่อเนื�อง 
อีกทั�งปัญหาทางการเมอืงในประเทศเมยีนมาก็ทำาให้มีผู้ลี�ภัย 
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และแรงงานข้ามชาติหนีภัยสงครามเข้ามาในประเทศมากขึ�นด้วย 
การเขา้ไมถ่่ึงว้ิคซึ่นีและบรกิารด้านส่าธ์ารณส่ขุขอ้งแรงงาน
ขา้มชีาติในชีว่ิงการระบาดระลอ้กแรก ๆ ทำาใหเ้กิดคล้ส่เตอ้ร์
ขอ้งการระบาดโควิิด‑19 ในหลายู่พ้�นที�ซึ่่�งมแีรงงานขา้มชีาติ
หนาแนน่ เชน่ สมทุรสาคร ระยอง ชลบรุ ีตลาดสด และแคมป์
คนงานก่อสรา้ง เป็นต้น จนขยายเป็นวงกว้างออกไป

ต่อมาเมื�อการระบาดของโควิด-19 ในระลอกแรก
ลดลงในปี 2563 ประเทศไทยได้ผ่อนคลายกฎต่าง ๆ แต่เป็น
ที�น่าเสียดายว่า ในช่วงดังกล่าวที�สถานการณ์ค่อนข้างสงบ 
รฐับาลกลางไม่ได้ทำางานเชิงรุกในการป้องกันควบคุมโรค
ล่วงหน้า เพื�อเตรยีมการรบัมอืกับการระบาดของโรคในระลอก
ต่อ ๆ ไป แมแ้ต่การจัดการปญัหาในพื�นที�ก็ไมม่ปีระสิทธภิาพ 
หน่วยงานต่าง ๆ ขาดการทำางานในเชิงรุกที�สอดประสานกัน 
ดังนั�น เมื�อเกิดการระบาดของโควิด-19 ในระลอกที�สองและสาม 
จึงเกิดการระบาดอยา่งรวดเรว็ไปทั�วประเทศ รวมถึงกลุม่แรงงาน
ข้ามชาติจำานวนมาก และเกิดปัญหาคอขวดในระบบบรกิาร
สาธารณสุข จนต้องมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ เช่น 
การตั�งโรงพยาบาลสนาม เป็นต้น

ในการระบาดระลอกที�สองและสามเป็นต้นมา มกีารระบาด
ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติจำานวนมาก เนื�องจากกลุ่มคน
เหล่านี�ส่วนใหญ่ไม่ได้รบัการฉีดวัคซีน และเข้าไม่ถึงระบบ
บรกิารสขุภาพที�กำาลังอยูใ่นภาวะคอขวด จึงมคีวามพยายาม
ในการพฒันาระบบการบรหิารจัดการในบางชมุชนที�มุง่แกไ้ข
ปญัหานี� โดยลดขอ้จำากัดเรื�องการแบง่แยกเชื�อชาติหรอืสัญชาติ 
อาทิ การช่ีวิยู่เหล้อ้แรงงานข้ามชีาติผ่านระบบ Thaicare, 
ชีุมชีนที�นครป็ฐม, และ ชุีมชีนที�ส่มุทรส่าคร เป็็นต้น ซึ�งเป็น
ความรว่มมอืของหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในชมุชนเพื�อให้
สามารถเผชญิหน้ากับโรคระบาด โดยบูรณาการความรว่มมอื 
ดังนี�

1
การื่พัฒนารื่ะบบ Thaicare เพ่�อเป็น
รื่ะบบกลางท่�ใชื่้สำหรื่ับดื่้แลผ้้ป่วย

การแพรร่ะบาดของโควิด-19 ในชุมชนแออัดและชุมชน 
ของแรงงานข้ามชาติพบว่ามีข้อจำากัดในหลายด้านที�ทำาให้
การควบคุมโรคทำาได้ยากและไม่ทันสถานการณ์ จึงทำาให้
เกิดแนวคิดว่าหากมรีะบบขอ้มลูที�ดีเพื�อใชใ้นการติดตามและ 
เฝ้าระวังย่อมจะช่วยให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ ซึ�งไม่เพียงแต่การติดตามและเฝ้าระวังโรค 
เท่านั�น หากแต่ยังเชื�อมต่อไปยังการส่งต่อผู้ป่วยเพื�อ 
การรักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีอีกด้วย ด้วยเหตุนี�  
สำานักงานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ (สช.) จึงได้รว่มมอื 
กับศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร สำานักงานปลัด 
กระทรวงสาธารณสุข สำานักงานส่งเสรมิเศรษฐกิจดิจิทัล และ 
บริษัท บัณฑิตเซ็นเตอร์ จำากัด พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ที�ชื�อ “Thaicare” ขึ� น โดยระบบนี�จะเป็นการบรูณาการ 
ข้อมูลผู้ป่วยในเรื�องต่าง ๆ ทั�งการติดตาม การเฝ้าระวัง และ 
การควบคุมโรค รวมถึงการส่งต่อผู้ติดเชื�อเพื�อเข้าสู่การดูแล  
โดยระบบนี�ยึ ด ห ลั ก ก า ร สำา คั ญ  2  ป ร ะ ก า ร  ไ ด้ แ ก่ 
การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ป่วยและครอบครัว
และการเสริมพลังทั�งในระดับบุคคลและชุมชนเพื�อให้
สามารถจัดการตัวเองได้

โดยการใช้งานระบบนี�ผูป้ว่ย (หรอืญาติ) จะต้องเขา้ไป
กรอกรายละเอียด ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลทั�ง ชื�อ นามสกุล 
อาย ุสิทธกิารรกัษาพยาบาล ความต้องการในการดแูลโดยจะ
แบ่งเป็นดูอาการที�บ้านคือต้องการให้ส่งความช่วยเหลือไป
ที�บ้าน หรอืต้องการไปโรงพยาบาล นอกจากนี�ยังสามารถ
กรอกความช่วยเหลืออื�นที�ต้องการเพิ�มเติม เช่น ยา อาหาร 
หรอือปุกรณ์ต่าง ๆ การดแูลที�ต้องการ และข้อมูลการติดต่อ 
ซึ�งเจ้าหน้าที�ในชุมชน (ที�มีรหัสเข้าฐานข้อมูล) จะสามารถ
เขา้ถึงชดุขอ้มลูเหล่านี�ไดโ้ดยที�ไมต้่องลงพื�นที�จรงิ โดยผูป่้วยที�
สามารถทำา home isolation หรอืดูแลที�บ้านได้ก็อาจจะขอ
ให้อยู่บ้าน เพื�อเป็นการแบ่งเตียงที�โรงพยาบาลให้ผู้ป่วยหนัก 
นอกจากนี�ทางระบบจะรายงานข้อมูลตามความเป็นจรงิ
ตลอดเวลาเพื�อให้เจ้าหน้าที�ที�เข้าถึงข้อมูลสามารถตัดสินใจ
ในการบรหิารจัดการได้ทันท่วงที ซึ�งระบบ Thaicare สามารถ
ใชไ้ด้กับทั�งคนไทยและคนต่างชาติ9

เว็บไซื้ต์ Thaicare (www.thai.care) เปน็เครื�องมือที�ช่่วยส่งต่อผู้ติดเช่ื�อ 
เพื�อเข้�สู่ก�รดแูลรกัษ�ในระบบต่อไป ทั�งเรื�องก�รห�เตียง หรอืก�รทำ�  
home isolation
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ชืุ่มชื่นท่�นครื่ปฐม10

นครปฐมเปน็จังหวัดที�มแีรงงานขา้มชาติจำานวนมากเนื�องจาก
มโีรงงานอตุสาหกรรมและฟารม์เลี�ยงสัตว์ในพื�นที�จำานวนมาก  
เมื�อเกิดการแพรร่ะบาดของโรคจังหวัดนครปฐมจึงคิดเรื�อง
การดูแลคนไทยและคนต่างชาติโดยการพัฒนายุทธศาสตร ์
รบัมือโควิด-19 ระดับจังหวัดขึ�น โดยความรว่มมือกันของ  
3 ฝ่าย อันได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น หน่วยงาน 
ด้านสาธารณสุข และเครือข่ายภาคประชาสังคมซึ� ง 
ประกอบด้วยจิตอาสาและเครือข่ายทางศาสนาต่าง ๆ 
โดยต่างฝ่ายต่างทำาหน้าที�ตามศักยภาพของตนเองและ 
ประสานงานรว่มกันทำาใหเ้กิดระบบการส่งต่อผู้ป่วยในจังหวัด 
อยา่งครบวงจร โดยผูบ้รหิารท้องถิ�นทำาหน้าที�กำาหนดนโยบาย 
ในการบริหารจัดการระบบ หน่วยงานด้านสาธารณสุข  
ทั�งสาธารณสุขจังหวัด สาธารณสุขอำาเภอ โรงพยาบาล
และอาสาสมัครสาธารณสุขท้องถิ�น จะทำาหน้าที�สนับสนุน
งบประมาณและการดำาเนินการในทางการแพทย์และ
สาธารณสุขที� เ กี�ยวข้องกับการดูแลผู้ ป่วย ส่วนกำานัน 
ผูใ้หญ่บ้าน และผู้นำาชุมชน จะมีหน้าที�หลักในการดูแล
สวัสดิการและความเป็นอยู่ของประชาชนที�ติดเชื�อและต้อง
รักษาตัว สำาหรับประชาชนที�ต้องกักตัวที�บ้านเนื�องจาก
เป็นกลุ่มเสี�ยง ให้มอีาหาร เครื�องดื�ม และอปุกรณ์ยงัชพี ส่วน
องค์กรศาสนา และสถาบนัทางการศึกษาจะเขา้มาชว่ยสนับสนนุ
การทำางานของภาครฐัในด้านสถานที�และบุคลากร11 นอกจากนั�น
ภาคประชาสังคมยงัจัดตั�ง “กอ้งทนุลมหายู่ใจ ชีว่ิยู่ผ่ป้็ว่ิยู่โควิิด” 
เพื�อเป็นหน่วยงานกลางรบับรจิาคเงิน สิ�งของ และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที�จำาเป็นเพื�อนำาไปมอบให้กับประชาชนในจังหวัด
นครปฐมรวมถึงเป็นศูนย์ประสานงานอาสาสมัครในจังหวัด 
นอกจากนี�ยังมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบรหิาร
จัดการระบบ มกีารใชร้ะบบ Thaicare ในการติดตามจำานวน
ผูป้ว่ยที�รกัษาตัวอยูที่�บา้นผา่นเว็บไซต์ ทำาใหท้กุฝา่ยสามารถ 
ทราบได้ว่าผู้ป่วยยังรอเตียงอยู่จำานวนเท่าไร ระดับอาการ 
รุนแรงมากเพียงใด และผู้ป่วยคนใดต้องการความช่วยเหลือ 
เป็นพิเศษ ถือเป็นฐานข้อมูลภาคประชาชนที�ทำาขึ�นมาเพื�อ
ชว่ยเหลือการทำางานของภาครฐัได้เป็นอยา่งดี

3
ชืุ่มชื่นท่�สมุทรื่สาครื่

จังหวัดสมุทรสาครเป็นเมืองอตุสาหกรรมและการประมง 
มีคนพื�นถิ�นและแรงงานไทยที�เข้ามาทำางานกว่า 5 แสนคน 
มีแรงงานต่างด้าวที�ขึ�นทะเบียนไวไ้ม่น้อยกว่า 2 แสนคน 
เมื�อมีการแพรร่ะบาดของโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ 
ได้มกีารระบาดที�สมทุรสาครหลายระลอก ทำาใหม้กีารปดิพื�นที�
และระดมฉีดวัคซนีกลุม่แรงงานขา้มชาติในพื�นที�ระบาดหลายครั�ง  
จนสถานการณ์คลี�คลายลง แต่การระบาดของโควิด-19 
สายพนัธุเ์ดลต้าในป ี2564 การแพรร่ะบาดรุนแรงมาก จนยาก
ต่อการควบคุมและระบบสาธารณสุขไม่สามารถรองรบัได้ 
หลังจากตัวเลขผู้ติดเชื�อโควิด-19 เพิ�มขึ�นระดับเกินกว่า 1,000 คน 
ติดต่อกันหลายวัน ทำาใหม้แีนวคิดใหมใ่นการจัดการกับปญัหา 
โดยในเดือนกรกฎาคม 2564 ผูว่้าราชการจังหวัดสมทุรสาครได้
ออกประกาศคำาสั�งจังหวัดบงัคับใหโ้รงงานหรอืสถานประกอบการ 
ที�มพีนักงานตั�งแต่ 50 คนขึ�นไป หรอืมกีำาลังเครื�องจักรตั�งแต่ 
50 แรงม้าขึ�นไปต้องจัดตั�งโรงพยาบาลสนาม เพื�อแยกกัก
ผูติ้ดเชื�อโควิด-19 ภายในโรงงาน (factory accommodation 
isolation: FAI) โดยจะต้องมจีำานวนเตียงไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 10 
ของจำานวนพนักงานทั�งบรษัิทภายใน 7 วัน หากใครทำาไมไ่ดใ้ห้ 
“ส้่�งป็ดิท้นที” ซึ�งแนวคิดนี�ชว่ยลดภาระของระบบสาธารณสุข
ในจังหวัดได้ เนื�องจากโรงงานทั�งหมดกว่า 6,000 แห่ง หาก
ทำา FAI จะได้เตียงเพื�อรองรบัผูป่้วยเพิ�มขึ�นกว่า 60,000 เตียง 
ใหพ้นักงานติดเชื�อที�ไมม่อีาการดแูลกันเอง โดยทางจังหวัดจะ
ส่งยาและอาหารไปให้ ตรงนี�จะชว่ยลดภาระของโรงพยาบาล
ไปได้มาก โรงพยาบาลจะได้นำาศักยภาพที�มีไปดูแลผู้ป่วยที�
วิกฤตอื�น ๆ ข้อดีของการจัดระบบเช่นนี�คือ เป็นการปกป้อง
ภาคธุรกิจของจังหวัดให้สามารถเปิดดำาเนินการได้แม้จะมี
ผู้ติดโรค และช่วยลดความเสี�ยงของการระบาดที�จะมีต่อ
คนในโรงงานและประชาชนในวงกว้าง ขณะเดียวกันผู้ว่าฯ 
ก็มีคำาสั�งจัดตั�งโรงพยาบาลสนาม หรอืศูนย์พักคอยในชุมชน 
(community isolation: CI) เพื�อช่วยดูแลผู้ป่วยที�สามารถ
ดแูลตนเองไดใ้นชมุชนอีกทางหนึ�ง แทนที�จะส่งผูป้ว่ยทั�งหมด
ไปที�โรงพยาบาล ชมุชนที�สมุทรสาครจึงเป็นรูปแบบหนึ�งของ
การทำางานรว่มกันของภาครฐัและเอกชนในการจัดการวิกฤต
ด้านสาธารณสขุ โดยหลายจังหวัดได้นำาแนวทางแก้ปญัหาของ
สมทุรสาครไปประยกุต์ใชใ้นการบรหิารจัดการการแพรร่ะบาดของ
โควิด-19 ในจังหวัดตนเองด้วย12,13
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สรุป

การแก้ปัญหาสุขภาพจำาต้องมองแบบองค์รวมและ
ไม่มีการแบ่งพรมแดนว่าเป็นคนไทยหรอืคนต่างชาติ เพื�อ
ไมเ่กิดการ “แยกเขาแยกเรา” และไมเ่ลือกปฏิบติัต่อกลุม่แรงงาน
ข้ามชาติ แต่ควรมุ่งพัฒนาระบบที�ดูแลช่วยเหลือคนทุกกลุ่ม 
ในการแกไ้ขวิกฤตทางด้านสาธารณสขุที�รุนแรง จำาเปน็ที�จะต้อง 
“ประสานความรว่มมอืของหลายภาคส่วน” ในสังคมเพื�อที�จะ
บรหิารจัดการและแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ�น ในอดีต สังคมสยาม
ไดใ้ห้คณุค่ากับพลเมอืงในสังคมที�มคีวามหลากหลายทางด้าน
ชาติพนัธุ ์ศาสนาและวัฒนธรรม ทำาใหส้ามารถคัดสรรคนที�มี
คณุภาพมาสรา้งความเจรญิใหกั้บอาณาจักรสยาม ดังนั�นรฐับาล
ไทยจึงควรมีนโยบายที�ชัดเจนในเรื�องของแรงงานข้ามชาติ 
ทั�งด้านการคุ้มครองแรงงานและระบบสุขภาพที�เข้าถึงได้
อยา่งทั�วถึง และเท่าเทียมกับคนส่วนใหญใ่นสังคม และสามารถ
รบัมอืกับวิกฤตด้านสขุภาพที�อาจเกิดขึ�นอีกในอนาคต

ภาพ: covid.nakhonpathom.go.th/news/detail/85 

เจ้�หน�้ที�เข้�ตรวจสอบสถิ�นประกอบก�รใน จ. นครปฐม 
และตรวจคัดกรองแรงง�นสัญช่�ติเมียนม�

ภาพ: mol.go.th/news/ผชื่-รื่มว-แรื่งงาน-ลงพ่�นท่�-จ-สมุทรื่สาครื่ 

-มอบสิ�งของบรื่รื่เทาทุกข์แรื่งงานติ่างดื่้าว

แรงง�นข้�มช่�ติที�ได้รบัผลกระทบจ�กโควิด–19 ณี ตล�ดกล�งกุ้ง 
จังหวัดสมุทรส�คร

ภาพ: mol.go.th/news/ผชื่-รื่มว-แรื่งงาน-ลงพ่�นท่�-จ-สมุทรื่สาครื่ 

-มอบสิ�งของบรื่รื่เทาทุกข์แรื่งงานติ่างดื่้าว

เจ้�หน�้ที�ลงพื�นที�ตรวจคัดกรองแรงง�นข้�มช่�ติ ณี สถิ�นประกอบก�ร 
ใน จ. นนทบุรี
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การระเบิดข้องโรงงานุหมูิงตั้�
สาเหตัุ และผลกระทบ

เมื�อวันจันทรที์� 5 กรกฎาคม 2564 เวลาประมาณ 02.50 น. 
ได้เกิดเหตุระเบิดและไฟไหม้อย่างรุนแรงภายในโรงงาน
ของบรษัิท หมิงตี�เคมิคอล จำากัด (บจก. หมิงตี�ฯ) ภายใน 
ซอยกิ�งแก้ว 21 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
ซึ� ง เป็ น โรงงานผลิต เม็ด โฟม  EPS  (expandab le 
polystyrene) ที�ใช้สารเคมีจำานวนมากในกระบวนการผลิต 
เช่น สารสไตรนีโมโนเมอร ์ (styrene monomer) และ 
เพนเทน (pentane) เป็นต้น1,2 (ขณะเกิดเหตุภายในโรงงาน
มีสารสไตรนีเหลืออยู่ปรมิาณมากกว่า 1,600 ตัน ที�บรรจอุยู่
ในถังขนาด 2,000 ตัน3 และมกีารเก็บสารเคมอืี�นอีกจำานวน
หนึ�งที�ไมท่ราบชื�อและปรมิาณ นอกจากนี�ยงัพบถ่านหนิตกค้าง
ภายในโรงงานจำานวน 20 ตัน4)

ภายหลังการระเบิด หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เชน่ กรมป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยรว่มกับอำาเภอบางพลี ได้ออกประกาศ
อพยพเรง่ด่วนประชาชนในรศัมี 5 กิโลเมตรจากโรงงาน5,6 
กรมอนามยัออกประกาศเตือนประชาชนในพื�นที�ใหส้วมหน้ากาก
อนามัยป้องกันการสูดดมกลิ�นควันไฟจากโรงงาน7 ส่วนกรม
ควบคมุมลพิษได้ชี�แจงผ่านสื�อมวลชนถึงสารเคมีที�ถกูไฟไหม้
คือ สารสไตรนี (สารตั�งต้นใช้ผลิตโฟม)8 และในเวลาต่อมา 
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ 
ได้คำานวนค่าความเข้มข้นของ สารสไตรนีในพื�นที�ไฟไหม้
ช่วงวันที� 5 กรกฎาคม 2564 (วันที�เกิดเหตุ) พบว่าในระยะ
รศัม ี1 กิโลเมตรมคีวามเขม้ขน้ของสารชนิดนี�สงูเกินค่าขดีจำากัด
ของประกาศฯ9,10 นอกจากนี� ภาคประชาสังคมได้มีบทบาท
ในการช่วยเหลือประชาชนผูไ้ด้รบัผลกระทบอย่างแขง็ขนั เชน่ 
มลูนิธนิิติธรรมสิ�งแวดล้อม (EnLaw) และมลูนิธเิพื�อผู้บรโิภค11

เมื�อวันจันทรที์� 5 กรกฎาคม 2564 เกิดเหตุระเบิดและ
ไฟไหม้อย่างรุนแรงภายในโรงงานของบรษัิท หมิงตี�เคมิคอล 
จำากัด กลุม่ควันดำาลอยไกลออกไปหลายสิบกิโลเมตร มอีาคาร
บา้นเรอืนและรถยนต์ของประชาชนได้รบัความเสียหาย ประชาชน
บาดเจ็บอย่างน้อย 15 ราย และอาสาสมัครเสียชีวิต 1 ราย 
มีประชาชนที�ได้รบัผลกระทบมาลงทะเบียนถึง 1,266 ราย 
มลูค่าความเสียหายเบื�องต้นประมาณ 3,000–4,000 ล้านบาท  
อุบัติภัยดังกล่าวไม่ใช่เรื�องใหม่ ในอดีต ประเทศไทยเคย
ประสบกับอุบัติภัยทางเคมีมาแล้วหลายครั�ง เช่น กรณี
คลังเก็บสินค้าอันตรายของท่าเรอืคลองเตย กรุงเทพฯ ระเบดิ
และไฟไหม้ เมื�อปี 2534 มีประชาชนได้รบัผลกระทบอย่างน้อย 
6,000 คน และมีผู้เสียชีวิตกว่า 30 ราย และกรณีถังเก็บ
สารเคมีระเบิดในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเมื�อปี 2555 
มีผู ไ้ ด้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 1,200 ราย และคนงาน
เสียชวิีตทันที 11 ราย บทความนี�เป็นการวิเคราะห์การระเบิด
โรงงานหมงิตี� สาเหต ุและผลกระทบต่อชวิีต ทรพัยสิ์น และชมุชน
รอบขา้ง การบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอันตรายจาก
สารเคมีในประเทศไทยจากอดีตถึงปัจจบุัน และข้อเสนอแนะ
เชงิมาตรการและนโยบายในการแกไ้ขและป้องกันปัญหา

 โรงง�นหม่งิติี�ระเบดิ
 บทเรียนภัยพิบตัิิ
จำ�กโรงง�นส�รเคม่ี

/ 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ5

“  การระเบิดขอ้งโรงงาน บจก.หมิงตี�ฯ 
ก่อ้ให้เกิดควิามเสี่ยู่หายู่ต่อ้ทรพ้ยู่์สิ่นขอ้งรฐ้ 
เอ้กชีน และป็ระชีาชีนเป็็นจำานวินมาก อี้กท้�ง
ส่รา้งผลกระทบทางสิ่�งแวิดล้อ้มเป็็นวิงกว้ิาง 
กลุ่มคว้ินสี่ดำาขนาดใหญ่ป็กคลุมท้�วิบริเวิณ 
จนส่ามารถึมอ้งเห็นไกลอ้อ้กไป็หลายู่สิ่บ
กิโลเมตร ”
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จากการตรวจสอบโดยผูเ้ชี�ยวชาญและหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง 
พบความเป็นไปได้ของสาเหต ุดังนี�

1
อาจเกิดจากการคายความรอ้นจากปฏิกิรยิาทางเคมีในถัง
ปฏิกิรยิาอย่างต่อเนื�องจนกลายเป็นปฏิกิรยิาที�ควบคุมไม่ได้ 
(uncontrolled polymerization) ทำาใหเ้กิดก๊าซสไตรนีปรมิาณ
มากภายในถังปฏิกิรยิา และความดันในถังปฏิกิรยิาสูงจน 
rupture disk แตกออกและระบายความดันออกมาสูบ่รรยากาศ12

2
อาจมกีารรั�วไหลจากท่อหรอืวาล์วที�จะลำาเลียงสไตรนีโมโนเมอร ์
ไปยังถังปฏิกิรยิาและเกิดการสะสมเป็นปรมิาณมากบรเิวณ
กระบวนการผลิตที�มี ถังปฏิกิริยาจนเกิดเป็นไอหมอก 
ก๊าซสไตรนีโมโนเมอร1์3,14

3
อาจมีการรั�วไหลของก๊าซเพนเทนที�ท่อหรอืวาล์วลำาเลียงไป
บรเิวณจัดเก็บหรอืบรเิวณการผลิต15

การระเบิดของโรงงาน บจก.หมิงตี�ฯ สรา้งผลกระทบ 
ทางสิ�งแวดล้อมเป็นวงกว้าง เนื�องจากสารเคมีและวัสดุที�
ไหมไ้ฟทำาให้เกิดกลุ่มควันสีดำาขนาดใหญ่ปกคลุมทั�วบรเิวณ 
จนสามารถมองเห็น ไกลออกไปหลายสิบกิโลเมตร มีอาคาร
บ้านเรอืนของประชาชนได้รบัความเสียหายอย่างน้อย 70 
หลังคาเรอืน รถยนต์เสียหายอย่างน้อย 15 คัน ประชาชน
บาดเจ็บอย่างน้อย 15 ราย อาสาสมัครบาดเจ็บอย่างน้อย 
5 ราย และเสียชีวิต 1 ราย16 นอกจากนี�มีอาคารโรงงาน
ที�ตั�งอยู่บรเิวณใกล้เคียง ได้รบัความเสียหายอย่างหนักจาก
แรงระเบิดด้วย ด้านการเยียวยาความเสียหายสำาหรับ
ประชาชน อบต. ราชาเทวะ ได้เปิดลงทะเบียนประชาชนที�
ได้รบัผลกระทบในชว่งวันที� 12-14 กรกฎาคม 2564 โดยกำาหนด
วงเงินเยียวยาสงูสดุรายละไม่เกิน 49,500 บาท มีประชาชน
มาลงทะเบยีนรวมทั�งสิ�น 1,266 ราย รวมมลูค่าความเสียหาย 
423 ล้านบาท17
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เรื�องความเสียหายและผลกระทบต่อประชาชน
และสิ�งแวดล้อม สมบัติ เหสกลุ นักวิชาการอิสระ
ด้านเศรษฐศาสตร ์ได้ประเมนิความเสียหายตาม
หลักเศรษฐศาสตรที์�ภาครฐัควรกำาหนดให้ผู้ก่อ
มลพษิต้องรบัผดิชอบ โดยประเมนิตามขนาดพื�นที�
เสียหายที�เกิดขึ�นและปัจจัยที�เกี�ยวขอ้ง คำานวณ
มลูค่าความเสียหายที�ชี�วัดได้ประมาณ 3,000–
4,000 ล้านบาท อีกทั�งยงัมมีลูค่าความเสียหายที�
อาจเกิดขึ�น เช่น ความเจ็บป่วยในอนาคตของ
ประชาชน ฯลฯ ประมาณ 5,000–6,000 ล้านบาท18 
นอกจากนี�เหตกุารณ์ที�เกิดขึ�นยงัสรา้งผลกระทบต่อ
การลงทนุและการพฒันาเศรษฐกิจในระดับพื�นที� 
เช่น อสังหารมิทรพัย์ในพื�นที�รอบโรงงาน บจก.
หมงิตี�ฯ ที�ด้อยค่าลง 5 เปอรเ์ซน็ต์19,20

เหตกุารณ์ระเบิดที�โรงงาน บจก.หมิงตี�ฯ สะท้อน
ถึงความไม่พรอ้มในการบรรเทาสาธารณภัย
และการขาดประสิทธภิาพในการจัดการปัญหา
อุบัติภัยทางเคมีของหน่วยงานที� เกี�ยวข้อง 
สาเหตุสำาคัญมาจากการไม่มีข้อมูลชนิดและ
ปรมิาณของสารเคมีที�เป็นต้นเหตุของเพลิงไหม ้
ทั�งนี�ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายที�กำาหนดให้มี
การพฒันาฐานขอ้มลูกลางของสารเคมทีี�ครอบคลมุ
ถึงปรมิาณการเก็บ การใช ้การผลิต การปลดปล่อย 
และการเคลื�อนยา้ยสารเคมต่ีาง ๆ และการเผยแพร่
ขอ้มลูดังกล่าวด้วยระบบออนไลน์ที�ทกุคนสามารถ
เข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเรว็ ฐานข้อมูล
ดังกล่าวมคีวามสำาคัญที�จะชว่ยใหห้น่วยงานและ
บคุลากรที�ต้องรบัมอืกับภัยพบิติัฉกุเฉินสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผน 
และตอบโต้สถานการณ์ได้อย่างฉับไว แม่นยำา 
และปลอดภัย การขาดข้อมูลสารเคมีถือเป็น

อุปสรรคสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที�สำาหรบัพนักงานดับเพลิงและหน่วย
บรรเทาสาธารณภัย ทั�งในแงข่องความจำาเปน็ที�ต้องมเีครื�องปอ้งกันตนเองให้
ปลอดภัยจากเพลิงเคม ีวิธกีารดับเพลิงเคมแีละอปุกรณ์การดับเพลิง เปน็ต้น 
ความไมพ่รอ้มและการขาดขอ้มลูดังกล่าวส่งผลใหอ้าสาสมคัรบาดเจ็บและ
เสียชวิีต

อันุตัรายจัากสารเคมู้ในุไทย อด้ตัถึงปัจัจุับันุ
และบทเร้ยนุจัากหมูิงตั้�

ในอดีต ประเทศไทยเคยประสบกับอุบัติภัยทางเคมีมาแล้วหลาย
ครั�งและมีอย่างน้อย 2 ครั�งที�ทำาให้เกิดความเสียหายรุนแรงและสรา้ง
ผลกระทบเป็นวงกว้าง เชน่ กรณีคลังเก็บสินค้าอันตรายที�เก็บสารเคมจีำานวน
มากของท่าเรอืคลองเตย กรุงเทพฯ เกิดระเบิดและมีเพลิงไหม้เป็นเวลา
นานเกือบสัปดาห์ในปี 2534 สรา้งความเสียหายเป็นวงกว้าง มีประชาชน
ได้รบัผลกระทบอย่างน้อย 6,000 คน มีผู้เสียชีวิตทั�งในวันเกิดเหตุและ
เสียชีวิตในเวลาต่อมารวมมากกว่า 30 ราย บ้านเรอืนและสิ�งปลูกสรา้ง
โดยรอบเสียหายมากกว่า 600 หลังคาเรอืน มลูค่าความเสียหายมากกว่า 
100 ล้านบาท21 และกรณีถังเก็บสารเคมีระเบิดที�โรงงานของบรษัิท บีเอสที 
อิลาสโตเมอรส์ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเมื�อปี 2555 มีประชาชน
ได้รบัผลกระทบอย่างน้อย 1,500 คน มีผูไ้ด้รบับาดเจ็บอยา่งน้อย 1,200 ราย 
และคนงานเสียชวิีตทันทีอยา่งน้อย 11 ราย บ้านเรอืนและสิ�งปลกูสรา้งโดยรอบ
เสียหายมากกว่า 300 หลังคาเรอืน ความเสียหายราว 1.5-1.7 พนัล้านบาท22 
นอกจากความเสียหายทางชวิีตและทรพัยสิ์นแล้ว เหตกุารณ์แต่ละครั�งยงั
ทิ�งสารตกค้างและสารมลพษิสะสมในสิ�งแวดล้อมเป็นระยะเวลานานด้วย

จากเหตกุารณ์ในอดีต สูเ่หตกุารณ์โรงงาน บจก.หมิงตี�ฯ ระเบิดในปี 2564 
(ระยะเวลา 30 ปี) แสดงให้เห็นว่า หน่วยงาน องค์กร หรอืภาคส่วนที�
เกี�ยวขอ้งยงัขาดการเรยีนรูแ้ละการพฒันาการบรหิารจัดการและการปอ้งกัน
เหตุอุบัติภัยทางเคมีอย่างที�ควรจะเป็น ทั�งนี�สารเคมีหลักที� บจก.หมิงตี�ฯ 
ใชใ้นกระบวนการผลิตเมด็โฟม EPS (expandable polystyrene) จัดเปน็
สารที�เมื�อถกูเผาไหมจ้ะมอัีนตรายต่อรา่งกายมนษุยทั์�งแบบเฉียบพลันและ
เรื�อรงั ดังนี�
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1
สไตรนีโมโนเมอร ์(styrene monomer) ลักษณะเปน็ของเหลว
ใสไมม่สีีหรอืสีเหลืองใส และขน้เหนียวคล้ายนำามนั23 หากถกู
เผาไหมจ้ะสลายตัวใหก๊้าซคารบ์อนมอนอกไซด์มอัีนตรายต่อ
ระบบทางเดินหายใจ24 หากสดูดมเขา้ไปจะเกิดการระคายเคือง
ของระบบทางเดินหายใจ ไอ หายใจลำาบาก25 กดระบบประสาท
ส่วนกลาง ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ง่วงซึม อ่อนเพลีย คลื�นไส้ 
และมนึเมา ถ้าได้รบัสารปรมิาณสงูจะชกัและเสียชวิีตได้26 หาก
เขา้ตาจะทำาใหเ้กิดการระคายเคือง27 และเปน็สารก่อมะเรง็28,29

2
เพนเทน (pentane) ลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสี กลิ�น
เหมอืนแก๊สโซลีน เป็นสารไวไฟ หากสดูดมเขา้ไปจะทำาใหเ้กิด 
การระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ หายใจติดขัด ปอดบวม 
มผีลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง ทำาใหเ้คลิ�ม ปวดศีรษะ 
เวียนศีรษะ ไอ เซื�องซมึ ตาพรา่มวั เมื�อยล้า อาการชกักระตกุ
อยา่งรุนแรง หมดสติ ไมรู่สึ้กตัว และอาจตายได้ ถ้าไอระเหย 
ฟูม หรอืละอองของสารสัมผัสกับตาโดยตรงจะก่อให้เกิด
การระคายเคือง ถ้าสัมผัสกับตาเป็นเวลานานจะทำาให้เป็น
โรคเยื�อบุตาอักเสบ30

สารอันตรายขา้งต้นเปน็สารเพยีงสองชนิดที�มกีารเปดิเผย 
สู่สาธารณะ ขณะที�ในกระบวนการผลิตของโรงงานยังมี 
การเก็บและใช้สารเคมีอีกหลายชนิดที�ไมม่กีารเผยแพรข่อ้มลู 
ออกมา อย่างไรก็ดีสารทั�งสองชนิดก็อาจจะส่งผลกระทบต่อ 
สิ�งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนทั�งในระยะสั�นและ
ระยะยาวได้ เชน่เดียวกับกรณีคลังเก็บสินค้าอันตรายของท่าเรอื
คลองเตยระเบดิ ในชว่ง 1 เดือนหลังเกิดเหต ุพบว่า มปีระชาชน
จำานวนมากที�ปว่ยจนต้องเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล อาการ
เจ็บป่วยที�พบมากสดุคือ กลุ่มผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ  
รองลงมาคือโรคระบบผวิหนัง โรคระบบทางเดินอาหาร โรคตา  
โรคระบบประสาท โรคระบบไหลเวียนโลหิต และอื�น ๆ 
ตามลำาดับ31,32 และกรณีถังเก็บสารเคมีระเบิดที�โรงงาน 
บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ใน 5 วันแรกหลังเกิดเหต ุมีการตรวจพบสารโทลอีูน เบนซีน 
และ สไตรนีในนำาทิ�งรอบโรงงาน33 ก่อให้เกิดการสะสมของ

สารเคมอัีนตรายเปน็จำานวนมากที�สรา้งผลกระทบต่อสขุภาพของ
ผู้ปฏิบติังานในชว่งเกิดเหตแุละประชาชนที�อาศัยอยูใ่กลโ้รงงาน

อีกปัญหาหนึ�งที�ควบคู่กันคือ ระบบการจัดการ จัดเก็บ 
ติดตามตรวจสอบ และควบคุมสารอันตรายและสารเคมีที�
เป็นวัตถุดิบของโรงงาน ที�ยังไม่มีประสิทธภิาพมากพอ หรอื
ไมม่กีารกำากับให้ปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเครง่ครดั ความเสี�ยง
ต่อการเกิดอุบัติภัยรา้ยแรงจากสารเคมีจึงเกิดได้ง่าย และ
ส่งผลรุนแรงเมื�อโรงงานนั�นตั�งอยูใ่กล้ชมุชน

อีกบทเรยีนหนึ�งจากกรณีของ บจก. หมิงตี�ฯ ที�ประชาชน
จำานวนมากได้รับอันตรายจากสารเคมี ก็เนื�องจากไม่ม ี
การโยกย้ายโรงงานอันตรายออกจากพื�นที�อยู่อาศัย หรอื
การควบคุมการเติบโตของเมืองในกรณีที�พื�นที�นั�นมีโรงงาน
อันตรายตั�งอยูก่่อน หรอืการจัดทำาพื�นที�กันชน (buffer zone)  
ระหว่างเขตโรงงานและเขตชมุชน ตามขอ้บังคับของกฎหมาย
ผังเมือง กรณี บจก.หมิงตี�ฯ จึงเป็นกรณีที�น่าศึกษาต่อไป 
ถึงปัญหาการไม่บังคับใช้กฎหมายผังเมืองให้เคร่งครัด 
จนนำาไปสู่การจัดตั�งโรงงานประกอบกิจการที�เกี�ยวข้องกับ
สารอันตรายต่าง ๆ ที�อยูใ่กล้เคียงเขตที�อยูอ่าศัยของประชาชน 
หรอืการอนญุาตให้มกีารก่อสรา้งหมูบ้่านจัดสรร อาคารพาณิชย์ 
และหา้งรา้นต่าง ๆ ใกล้ชดิโรงงาน มเีพยีงกำาแพงคอนกรตีกั�น
ระหว่างโรงงานกับหมูบ่า้นจัดสรรขนาดหลายรอ้ยหลังคาเรอืน 
เมื�อเกิดเหตุระเบิดและไฟไหม้ หมู่บ้านที�อยู่ติดกับโรงงาน
จึงได้รบัความเสียหาย34

จากการรวบรวมข้อมูลจากสื�อออนไลน์ย้อนหลัง 
พบว่า เหตกุารณ์เพลิงไหมใ้นโรงงานหลายครั�งส่วนใหญเ่ป็น
โรงงานอุตสาหกรรมที�ประกอบกิจการเกี�ยวกับผลิตภัณฑ์
พลาสติกและโรงงานรไีซเคิล จากข้อมูลที�รวบรวมได้ตั�งแต่
ต้นปี 2560 ถึง 15 กรกฎาคม 2564 เกิดเหตุเพลิงไหม้แล้ว
อย่างน้อย 62 ครั�ง ถึงแม้ว่าเหตุการณ์เพลิงไหม้ที�ผ่านมาจะ
ไม่รุนแรงและสรา้งความเสียหายเทียบเท่ากับกรณีหมิงตี�ฯ 
แต่ก็ส่งผลกระทบทั�งต่อสุขภาพ ชีวิต และทรพัย์สินไม่น้อย 
บางโรงงานเกิดเหตุเพลิงไหม้ซำา ๆ และหลายครั�งที�ไม่ทราบ 
ถึงสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ ทำาให้เห็นว่า แผนรบัมือ 
อุบั ติภัยฉุกเฉินในปัจจุบันยังไม่ค่อยมีการนำามาปฏิบัติ 
อย่างแท้จริง  หากมีการนำาแผนรับมือดังกล่าวมาใช ้
จะช่วยใหไ้ม่เกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อยครั�ง หรอืหากเกิดขึ�นจรงิ
ก็จะไมร่า้ยแรงอยา่งกรณีหมงิตี�ฯ
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ข้้อคิดเหน็ุและเสนุอแนุะ

กรณีการระเบิดของโรงงาน บจก. หมิงตี�ฯ ทำาให้เห็นถึง
ความหละหลวมของหน่วยงานและองค์กรที�เกี�ยวขอ้งในหลายด้าน 
จนทำาใหเ้กิดความเสียหายที�รุนแรงและกว้างขวางต่อประชาชน 
สิ�งแวดล้อม และสาธารณสมบัติ จึงมีควรมีการดำาเนินการ 
แกไ้ขและป้องกันปัญหา ดังนี�

1
ควรมกีารตรวจสอบกรณีที�มกีารอนมุติัให ้บจก.หมิงตี�ฯ สามารถ
ขยายกำาลังผลิตจาก 2,400 ตันต่อป ีในป ี2534 เปน็ 36,000 
ตันต่อปี ในปี 2562 เมื�อพิจารณาการกำาหนดสีของผังเมือง 
เขตควบคุมมลพิษ และการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเรว็
ในพื�นที�นี� ภาครฐัควรต้องควบคมุการขยายกิจการและกำาลัง
การผลิตของบรษัิทแห่งนี�มากกว่าการอนุมัติให้มีการขยาย
กำาลังการผลิต

2
ควรพิจารณาบังคับใช้กฎหมายผังเมืองอย่างจรงิจังในพื�นที�
จังหวัดสมทุรปราการ และพื�นที�อื�น ๆ ที�มกีารขยายตัวของเมอืง
และสถานที�ตั�งของโรงงานอตุสาหกรรม เชน่ โรงงานอตุสาหกรรม
จะต้องตั�งอยู่ในเขตพื�นที�เพื�อการพัฒนาอุตสาหกรรม และ
มีการจัดทำาพื�นที�กันชนขึ�น และ/หรอืจัดแนวป้องกันระหว่าง
โรงงานกับชมุชนในกรณีที�มขีอ้จำากัดเชงิพื�นที� หรอืการพจิารณา
ย้ายสถานที�ตั�งโรงงาน โดยรฐับาลต้องมีมาตรการรองรบัที�ดี 
มีกลไกการชดเชยให้กับโรงงาน มีการจ่ายค่าทดแทนหรอืให้
แรงจงูใจในการลงทนุในที�ดินใหม่

3
ควรมกีลไกและมาตรการติดตามชว่ยเหลือผูไ้ด้รบัผลกระทบ 
จากเหตุการณ์ที�เกิดขึ�น เพื�อให้ บจก.หมิงตี�ฯ รบัผิดชอบ 
ค่าเสียหายต่อทรัพย์สินทั�งส่วนของประชาชนและของ
สาธารณะ และความเสียหายทางสขุภาพทั�งการบาดเจ็บและ
ผลกระทบเรื�อรงัจากสารเคมี ความเสียหายทางสิ�งแวดล้อม 
และระบบนิเวศ เช่น การซ่อมแซมและฟื�นฟูสภาพแวดล้อม 
ในพื�นที�

4
ควรมกีารติดตามเฝา้ระวังผลกระทบทางสขุภาพอยา่งต่อเนื�อง 
จากหน่วยงานด้านสขุภาพ โดยเฉพาะกลุม่เสี�ยง อยา่งอาสาสมคัร 
และพนักงานบรรเทาสาธารณภัย เนื�องจากเขา้ไปปฏิบัติงาน
โดยไมท่ราบขอ้มลูชนิดของสารมลพิษ เพื�อประเมนิความเสี�ยง
และจัดการได้อยา่งเหมาะสม

5
ควรมีกฎหมายที�กำาหนดให้มีการพัฒนาฐานข้อมูลกลางของ
สารเคมีที�ครอบคลุมถึงปรมิาณการเก็บ การใช้ การผลิต 
การปลดปล่อย และการเคลื�อนย้ายสารเคมีต่าง ๆ และ
การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวด้วยระบบออนไลน์ที�ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเรว็ เพื�อวางรากฐาน
ในการแก้ปัญหาจากมลพิษและสารเคมีอันตรายให้มี
ประสิทธภิาพ รวดเรว็ ฉับไว และแม่นยำา รวมถึงเพื�อป้องกัน
ไมใ่หอ้บุติัภัยในลักษณะนี�เกิดขึ�นอีกในอนาคต โดยทั�วไปเรยีก
ว่า ทำาเนียบการปลดปล่อยและเคลื�อนยา้ยมลพษิ (Pollutant 
Release and Transfer Register: PRTR) ซึ�งเป็นกฎหมาย
ที�มีการนำามาใชใ้นประเทศพัฒนาหลายประเทศเพื�อป้องกัน
ความเสี�ยงจากสารเคม ีและการสรา้งการมส่ีวนรว่มของประชาชน
ในการคุ้มครองสขุภาพและสิ�งแวดล้อม

สรุป

กรณีการระเบดิของโรงงาน บจก. หมงิตี�ฯ สะท้อนใหเ้หน็ถึง
ความหละหลวมของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในการควบคมุ กำากับ 
ดแูล โรงงานอุตสาหกรรมที�เกี�ยวขอ้งกับสารเคมีที�เปน็อันตราย 
ต่อประชาชนและสิ�งแวดล้อม ทั�งการอนมุัติการขยายกิจการ 
ในพื�นที�ซึ�งมีชุมชนหนาแน่น การเปิดเผยข้อมูลเรื�องสารเคมี  
การบังคับใชก้ฎหมายและปฏิบติัตามยทุธศาสตรก์ารป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยสารเคมีอย่างจรงิจัง นอกจากนี�  
การจัดการอบุติัภัยที�เกิดขึ�นและการเยยีวยาผูไ้ด้รบัผลกระทบ 
ก็ขาดประสิทธิภาพและไม่ ทันท่วงที ดังนั�น จึงควรม ี
การถอดบทเรยีนในเรื�องนี�และดำาเนินการอย่างจรงิจังเพื�อแกไ้ข 
ปรบัปรุงในประเด็นต่าง ๆ อาทิ พิจารณาบังคับใช้กฎหมาย 
ผังเมืองอย่างจรงิจัง พัฒนากลไกและมาตรการติดตาม 
ช่วยเหลือผูไ้ด้รบัผลกระทบจากเหตุการณ์ที�เกิดขึ�น ติดตาม 
เฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพประชาชนผูไ้ด้รบัผลกระทบ 
อย่างต่อเนื�อง และออกกฎหมายที�กำาหนดให้มีการพัฒนา 
ฐานข้อมูลกลางของสารเคมีที�ครอบคลุมถึงปริมาณ
การเก็บ การใช ้การผลิต การปลดปล่อย และการเคลื�อนยา้ย 
สารเคมต่ีาง ๆ

ภาพ: posttoday.com/world/657272

สุขภาพคนไทย 2565 — 63



ในปี 2563 มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรของ
ไทยมีสัดส่วนเพียงรอ้ยละ 8 แต่ไทยมีแรงงานภาคเกษตรในปีเดียวกัน
สูงถึงรอ้ยละ 33 ของแรงงานทั�งหมด การที�สัดส่วนของจำานวนแรงงาน
และรายไดไ้ม่สมดุลกันทำาให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้ของนอก
ภาคเกษตรและภาคเกษตร ยิ�งไปกว่านั�น ครวัเรอืนในชนบทถึง 1 ใน 3 
มีรายไดไ้ม่พอยังชีพ และครวัเรอืนเกษตรรอ้ยละ 40 ต้องพึ�งพาเงินโอน
จากญาติที�ยา้ยถิ�นไปทำางานที�อื�น ดังนั�นเกษตรอัจฉรยิะ (smart farming) 
ที�เน้นองค์ความรูใ้นเรื�องเครื�องจักรกลการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และ
เทคโนโลยีดิจิทัล จึงเป็นทางออกของประเทศไทยในระยะยาวที�จะช่วย
ยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยได้ บทความนี�เป็นการอภิปรายถึง
การปรบัโครงสรา้งภาคเกษตรของไทย ประกอบดว้ยแนวโน้มการเปลี�ยนแปลง
ที�เกิดขึ�น ผลกระทบของโควิด-19 ต่อภาคเกษตร การปฏิรูปภาคเกษตรและ
การพฒันา smart farming และขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย

ภาพรวิมูโครงสร้างภาคเกษตัร
ท้�กำาลังเปล้�ยนุแปลงข้องไทย

สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหง่ชาติ (สศช.) ได้รายงานว่าในป ี2563 มลูค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสาขาเกษตร
มสัีดส่วนเพยีงรอ้ยละ 8 ของรายได้รวมทั�งหมด 
ลดลงจากปี 2533 ที�มี สัดส่วนร้อยละ 10 
ในขณะที�สำานักงานสถิติแหง่ชาติรายงานว่ายงัคงมี
แรงงานภาคเกษตรในปี 2563 สงูถึงรอ้ยละ 33 
ของแรงงานทั�งหมด แมว่้าจะลดลงจากปี 2533 
ที�มสัีดส่วนสงูถึงรอ้ยละ 63 ก็ตาม การที�สัดส่วน
ของจำานวนแรงงานและรายไดไ้มส่มดลุกันทำาให้
ความไมเ่ท่าเทียมทางรายได้ของนอกภาคเกษตร
และภาคเกษตรยังคงสูงถึง 5 เท่า1 ผลของ
ความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ทำาให้แรงงาน
ภาคเกษตรจำานวนมากยา้ยออกจากภาคเกษตร 
และแรงงานคนรุน่ใหม่ที�เป็นคนหนุ่มสาวที�มี
การศึกษาส่วนใหญไ่มเ่ลือกทำางานในภาคเกษตร 
จำานวนแรงงานเกษตรที�มีอายุตำากว่า 40 ปี 
ลดลงจากรอ้ยละ 65 ของแรงงานภาคเกษตร
ทั�งหมด ในปี 2533 เหลือเพียง ร้อยละ 30 
ในป ี2563 และในอนาคตหากแนวโนม้นี�ยงัคงอยู่ 
ภายใน 20 ปีขา้งหน้าแรงงานเกษตรอายุตำากว่า 
40 ปี จะเหลือเพยีงรอ้ยละ 21 เท่านั�น2

/ 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ6

 เกษติรอัจำฉริยะ (smart farming)
 และอน�คติเกษติรไทย

“ smart farming ยู่ง้คงกระจกุต้วิอ้ยู่่ใ่นพช้ีมล่ค่าส่ง่  
และมีเกษตรกรที� เป็็น smart farmer ไม่มาก  
คำาถึามส่ำาค้ญค้อ้ทำาอ้ยู่่างไรที�จะให้เกษตรกรที�ผลิต
พ้ชีม่ลค่าตำา (ข้าวิ ยู่าง ม้นส่ำาป็ะหล้ง และอ้้อ้ยู่) ซึ่่�งเป็็น
พ้ชีหล้กขอ้งป็ระเทศ ห้นมาใชี้ควิามร่เ้ข้มข้นเพ้�อ้เพิ�ม
ผลผลิต ลดต้นทุน และลดควิามเสี่�ยู่ง และเกษตรกร
ส่ามารถึพ้ฒนาตนเอ้งใหเ้ป็็น smart farmer ได้ ”

ภาพ: blog.pttexpresso.com/what-is-smart-farmer
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โควิิด‑19 กับผลกระทบต่ัอภาคเกษตัร
และประชากรค่นุถิ�นุไปยังภาคชนุบท

ตั�งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ในช่วงปลายปี 2562 
จนเกิดปัญหาเศรษฐกิจที�รุนแรงในช่วงปี 2563-2564 ทำาให้
แรงงานจำานวนมากต้องออกจากงาน หรือถูกลดชั�วโมง
การทำางาน สำาหรบัผลกระทบต่อภาคเกษตร ในระยะแรก 
เกิดการชะงกังนัทางการค้า และทำาให้เกษตรกรที�ผลิตสินค้า
โภคภัณฑ์เพื�อส่งออกไม่สามารถจำาหน่ายสินค้า หรอืถูก
ยกเลิกการซื�อขาย เนื�องจากตลาดต่างประเทศไม่สามารถเปิด
ดำาเนินงานได้อยา่งปกติ โดยเฉพาะซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ตลาดค้าส่ง 
ตลอดจนรา้นอาหารจำานวนหนึ�งต้องหยดุกิจการ ต่อมาเกษตรกร
ที�ผลิตสินค้าเพื�อขายในประเทศก็ได้รบัผลกระทบ เนื�องจาก
มาตรการล็อกดาวน์ และการจำากัดการเดินทางในหลายพื�นที�ของ
ประเทศในชว่งปี 2563-2564 ก่อนที�จะมกีารผ่อนคลายมาตรการ
ต่าง ๆ ในเวลาต่อมา

เมื�อโควิด-19 ระบาดต่อเนื�องเป็นเวลานาน เกษตรกร
ก็ได้รับผลกระทบจากต้นทุนโลจิสติกส์ที� เพิ�มขึ� น และ
ความต้องการบรโิภคที�ตกตำาลงอันเนื�องมาจากรายได้ของ
ผูบ้รโิภคลดลง ผลกระทบนี�เกิดขึ�นชดัเจนกับเกษตรกรที�ผลิตผลไม้  
เหตุการณ์ที�เห็นได้ชัดคือ ค่าระวางเรอืในปี 2564 ที�เพิ�มขึ�น 
อยา่งน้อย 4 เท่า เมื�อเทียบกับค่าระวางในปี 2562 อีกทั�งการค้า
ชายแดนกับประเทศจีนก็มปีญัหาการตกค้างของสินค้าที�หน้าด่าน 
อันเนื�องมาจากนโยบายจำากัดการเดินทาง และจำานวนด่าน
ที�เปิดให้นำาสินค้าเข้าได้ลดลง ผลกระทบนี�ทำาให้เกษตรกร 
จำานวนมากหันมาจำาหน่ายผลิตผลการเกษตรผ่านช่องทาง 
ออนไลน์ในประเทศ3,4

ไม่เพียงแต่ฝั� งอุปสงค์ของการบรโิภคเท่านั�นที�กระทบกับ
ภาคเกษตร งานศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคมครวัเรอืนภาคเกษตร
ในอดีตหลายงานได้ระบุว่าครวัเรอืนเกษตรไทยพึ�งพารายได้หลัก
จากสมาชิกครวัเรอืนที�ทำางานนอกภาคเกษตร งานวิจัยของ 
โสมรศัมิ� และคณะ ในปี 2563 พบว่าครวัเรอืนเกษตรรอ้ยละ 40 
พึ�งพาเงนิโอนจากญาติที�ยา้ยถิ�นไปทำางานที�อื�น เมื�อโควิด-19 
ทำาใหห้ลายกิจการในภาคบรกิารต้องหยดุกิจการหรอืลดขนาดลง  
แรงงานจำานวนมากต้องหันมาพึ�งพาเงินออม หรอืพึ� งพา
ครวัเรอืนในชนบทเป็นการชั�วคราว5

อย่างไรก็ดี งานศึกษาการย้ายถิ�นของแรงงานพบว่า  
จำานวนแรงงานที�อพยพกลับบ้านถาวรมีจำานวนไม่มากนัก  
โดยเฉพาะครวัเรอืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ ่
ใชโ้อกาสคืนถิ�นเพื�อหยุดพักสั�น ๆ ก่อนที�จะกลับไปหางานทำา 
ในเมืองใหญ่ในเวลาต่อมา ทั�งนี�งานวิจัยของธนาคารโลก 
ในปี 2563 และโสมรศัมิ� และคณะ พบว่ารายได้ครวัเรอืน 
ในชนบทได้รบัผลกระทบในทิศทางที�ลดลงเชน่กัน ทั�งรายได้จาก
นอกภาคเกษตร และรายได้จากภาคเกษตร อีกทั�งงานในชนบทมี
ไมม่ากนัก และ 1 ใน 3 มีรายไดไ้มพ่อยงัชพี ทำาใหเ้กษตรกรกว่า
รอ้ยละ 10 อยูใ่นภาวะขาดทนุ ดังนั�นการยา้ยกลับภาคเกษตร
จึงไมใ่ชท่างออกของแรงงานส่วนใหญ่

ค�ดหม่�ยอน�คติจำำ�นวนชื้ั�วโม่งทำ�ง�นของแรงง�นเกษติร
จำำาแนกัตามช่ว่ังอาย่ (ปี)

ท้�มูา: นิพนธุ์ และคณีะ, 2565.
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การปฏิิรูปภาคเกษตัร
และพัฒนุาการข้อง smart farming

จากปัญหาด้านรายได้ของภาคเกษตรที�ไมส่ามารถเติบโต 
ตามภาคอตุสาหกรรมและบรกิาร จนเกิดช่องว่างทางรายได้ 
อย่างมากนั�น ทำาให้ทุกรัฐบาลต่างมีแนวคิดที�จะปฏิรูป
ภาคเกษตรด้วยกันทั�งสิ�น แต่ยทุธศาสตรด้์านการเกษตรไทย
ส่วนใหญย่งัไมส่ามารถก้าวพน้จากการมองชนบทและภาคเกษตร
ที�ใชก้ารชว่ยเหลือทางการเงนิเพื�อแกไ้ขปัญหา โดยไทยมุง่เน้น
แกไ้ขปญัหาของภาคเกษตรเฉพาะส่วนของผูผ้ลิต เหน็ได้จาก
การใช้งบประมาณจำานวนมากไปกับนโยบายด้านราคา เช่น 
การจำานำาผลผลิต หรอืการประกันรายได้เกษตรกร เป็นต้น 
แต่ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
เพื�อสรา้งมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรน้อยมาก โดยปล่อยให้
เปน็ไปตามยถากรรม ทำาใหก้ารเปลี�ยนแปลงโครงสรา้งภาคเกษตร
ในระยะยาวเป็นไปได้ยาก

สำาหรบันโยบายส่งเสรมิการเกษตร ก็มีลักษณะเสื�อโหล 
ที�บังคับให้เกษตรกรทำาเหมือน ๆ กันทั�งประเทศ แม้ว่า
การส่งเสรมิลักษณะนี�อาจเคยได้ผลในช่วงที�ประเทศไทย
ก้าวจากการทำาเกษตรแบบดั�งเดิมมาเป็นการทำาการเกษตร
แบบสมัยใหม่ในช่วงปฏิวัติเขียว ซึ� งประสบความสำาเร็จ
ในการยกระดับการผลิตจนเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหาร
อันดับต้น ๆ ของโลก แต่การแขง่ขนัทางการเกษตรในอนาคต 
นั�น วิธีการส่งเสรมิการเกษตรแบบพื�น ๆ เช่นนี�ไม่สามารถ
ชว่ยให้เกษตรกรสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลกที�แนวโน้มราคา
อาหารลดลง ท่ามกลางต้นทนุการผลิตที�เพิ�มขึ�น

โคกหนองนาโมเดล เป็นหนึ�งในแนวคิดเพื�อการพัฒนา 
ภาคเกษตรของภาครฐั แต่เป็นที�น่าเสียดายที�ผู้นำาไปปฏิบัติ 
ไม่เข้าใจหลักการของการพัฒนา โดยเฉพาะเมื�อนำาไป 
ปรบัใชใ้นพื�นที�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หลักการพื�นฐานของ 
โคกหนองนาคือการจัดสรรพื�นที� และบรหิารทรพัยากรนำา 
เพื�อการยังชีพ โดยใช้พื�นที�โคก หนอง และนา เป็นต้นแบบ 
โดยมาจากการศึกษาสภาพพื�นที�ของลุ่มเจ้าพระยาเป็น
ตัวอย่าง แต่หน่วยงานส่งเสรมิไดใ้ช้แบบตัวอย่างนี�กับพื�นที�
เกษตรที�เข้าโครงการทั�งประเทศ โดยไม่ได้สนใจบรบิทของ
ทรพัยากรในท้องถิ�น ที�จรงิแล้วรูปแบบการบรหิารจัดการนำา 
การขดุบอ่เพื�อทำาหนองต้องปรบัแบบตามสภาพโครงสรา้งดิน 
ไมส่ามารถทำาตามแบบเดียวกันทั�งประเทศ การใชค้ลองไสไ้ก่
ในการจัดการนำาในไรน่านั�น เหมาะสำาหรบัพื�นที�ที�มนีำาเหลือเฟือ
แบบลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง แต่ไมเ่หมาะกับพื�นที�ที�ขาดแคลน
นำาเป็นบางเวลาและสูญเสียนำาได้ง่าย เช่น ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

แม้ว่ารูปแบบการเพาะปลูกดังกล่าวจะช่วยให้เกษตรกร
มีอาหารตลอดทั�งปี แต่ไม่สามารถมีรายได้จากผลผลิต
ที�เปน็กอบเปน็กำา เนื�องจากไมส่ามารถก่อใหเ้กิดการประหยดั
จากขนาด และไม่ไดใ้ช้ความเชี�ยวชาญเฉพาะด้านอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ แต่กลับต้องใช้ชั�วโมงทำางานในไรน่ามากขึ�น 
ทำาให้รายได้อาจไม่เพยีงพอที�จะส่งบุตรหลานให้เรยีนหนังสือ
ถ้าไมพ่ึ�งพาเงนิกูย้มืเพื�อการศึกษา หรอืรายได้อื�นนอกภาคเกษตร 
แนวทางที�เหมาะสมควรต้องจัดสรรพื�นที�บางส่วนสำาหรบัพืช
มลูค่าสงูด้วย มกีารใชค้วามรูอ้ยา่งเขม้ขน้ อาจใชที้�ดินไมม่าก 
แต่ต้องมุง่สรา้งรายได้เกษตรกรใหเ้พยีงพอที�จะยกฐานะ หรอื
ระดับการศึกษาของลกูหลานตนได้

ภาพ: farmhughouse.com/topic-1-view.html
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smart farming เป็นแนวทางหนึ�งที�อาจช่วยยกฐานะของ
เกษตรกรไทยได้ ระบบ smart farming ที�ครบสมบรูณ์นั�นต้อง
ประกอบไปด้วยองค์ความรู ้3 ด้าน คือ

1) เครื�องจักรกลการเกษตร
2) เทคโนโลยชีวีภาพ ที�เชื�อมทั�ง 2 อยา่งเขา้ด้วยกัน
3) เทคโนโลยดิีจิทัล ดังนี�

เคร่�องจัักรกลการเกษตัรในอนาคตจะมุง่เน้นไปที�ลด
ความสญูเสีย เพิ�มประสิทธภิาพ ลดการใชแ้รงงาน และเปน็ระบบ
อัตโนมัติมากขึ�น ส่วนเทคโนุโลย้ช้วิภาพในอนาคตจะเน้น
เรื�องพนัธุพ์ชืที�เหมาะสมที�จะนำาเครื�องจักรเขา้มาทำางานมากขึ�น 
ทนทานต่อสภาพอากาศมากขึ�น สรา้งคุณค่าทางอาหาร
มากขึ�น รวมถึงอาจใช้เป็นยาได้ ส่วนเทคโนุโลย้ดิจิัทัลคือ
การขบัเคลื�อนด้วยขอ้มลู ใชเ้ซนเซอรทั์�งในไรน่าและนอกไรน่า 
นำาขอ้มลูเขา้มาประมวลผลเพื�อควบคมุเครื�องจักรกลและอปุกรณ์
ต่าง ๆ ในฟารม์ การทำางานแบบ smart farming จึงมลัีกษณะ
ของการทำาการเกษตรแบบประณีต (precision agriculture) 
เพื�อยกระดับการผลิตใหแ้ตะขอบเขตของขดีจำากัดทางชวีภาพ 
แต่ทุ่นแรงด้วยการใชเ้ทคโนโลยดิีจิทัล6

สำาหรบัการส่งเสรมิ smart farming ในประเทศไทย 
ได้มกีารกล่าวถึงนโยบายนี� มาตั�งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมฉบับที� 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยงานในระยะแรกมักเป็น
โครงการทดลองเพื�อพฒันาองค์ความรูใ้นระดับมหาวิทยาลัย 
หรอืหน่วยวิจัยของรฐัเป็นหลัก ในส่วนของเกษตรกรและ
ภาคเอกชนจะเป็นการนำาเข้าเทคโนโลยีที�ลดการใช้แรงงาน
จากต่างประเทศ โดยเริ�มกับพชืผกัที�ปลกูในโรงเรอืนเปน็หลัก 
กระทรวงเกษตรฯ เพิ�งจะมีโครงการส่งเสรมิ smart farmer 
อยา่งจรงิจังเมื�อป ี2557 เป็นต้นมา ส่วนใหญเ่ป็นลักษณะของ
การจัดงานฝกึอบรม ซึ�งมทัี�งสิ�น 25 หัวขอ้ สำาหรบั 35 สินค้า7

อยา่งไรก็ดี smart farming นั�นไมใ่ชเ่รื�องงา่ย จากรายงาน
ของสหภาพยุโรปปี 2562 พบว่ายังมีการใช้งานเทคโนโลย ี
smart farming แค่เพียงรอ้ยละ 30 เนื�องจากปัญหาหลัก 
3 ประการคือ

1) เทคโนโลยแีพงเกินไปสำาหรบัเกษตรกรรายเล็ก
2) เกษตรกรรายเล็กมปีญัหาการเข้าถึงสัญญาณอินเตอรเ์น็ต
3) รฐับาลยงัไมม่นีโยบายในเชงิอดุหนนุ

ส่วนในประเทศไทยก็ประสบปัญหาในลักษณะเดียวกัน 
ทำาให ้smart farming ยงัคงกระจกุตัวอยูใ่นพชืมลูค่าสงู และมี
เกษตรกรที�เป็น smart farmer ไมม่าก ส่วนใหญน่ำาเทคโนโลยี
มาใชเ้พยีงบางส่วน โดยเฉพาะเรื�องการลดการใชแ้รงงาน และ
การควบคุมระบบนำา ยังไม่สามารถก้าวไปถึงการวิเคราะห์
พยากรณ์ และระบบช่วยตัดสินใจ8 คำาถามสำาคัญคือทำาอยา่งไร
ที�จะให้เกษตรกรที�ผลิตพชืมลูค่าตำา (ขา้ว ยาง มนัสำาปะหลัง 
และอ้อย) ซึ�งเปน็พชืหลักของประเทศ หนัมาใชค้วามรูเ้ขม้ขน้
เพื�อเพิ�มผลผลิต ลดต้นทนุ และลดความเสี�ยง และเกษตรกร
สามารถพฒันาตนเองให้เป็น smart farmer ได้

ภาพ: farmhughouse.com/topic-1-view.html

ภาพ: blog.pttexpresso.com/what-is-smart-farmer
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ข้้อเสนุอแนุะเชิงนุโยบาย

เพื�อให้ smart farming เกิดขึ�น รฐัควรมุง่ปรบัโครงสรา้ง
เกษตรระยะกลาง/ระยะยาว เพื�อสรา้งแรงจงูใจที�เหมาะสมใหแ้ก่
เกษตรกร/ธุรกิจการเกษตรที�ต้องการปรบัตัว โดยนำาเทคโนโลยี
สมยัใหมม่าใช ้ด้วยการส่งเสรมิการเกษตรแบบกระจายอำานาจ 
รว่มกับให้เกษตรกรรวมกลุ่ม (group consolidation) เพราะ
เกษตรแปลงใหญ่มีผลิตภาพสูงกว่าแปลงเล็ก และมีโอกาส
ใชค้วามรูส้มยัใหมม่ากกว่า

แนวทางการกระจายอำานาจด้านการส่งเสรมิการเกษตร  
คือ การปรบัเปลี�ยนบทบาทการส่งเสรมิเกษตรของภาครฐั  
จากเดิมที�รฐัเปน็ทั�งผูก้ำาหนดนโยบายส่งเสรมิ ดำาเนินการส่งเสรมิ  
และประเมินผลการส่งเสรมิ ไปเป็นการกำาหนดนโยบาย 
สนับสนนุการส่งเสรมิและประเมนิผล ส่วนการดำาเนินงานส่งเสรมิ  
ให้กลุ่มเกษตรกรร่วมมือกับภาคเอกชนจัดทำาข้อเสนอ 
รบัการส่งเสรมิและข้อเสนอด้านการตลาด โดยมีนักวิชาการ 
รบัผิดชอบด้านองค์ความรู ้ การฝึกอบรม และการสรา้ง
แปลงสาธติในฟารม์ของเกษตรกร ส่วนหน่วยงานรฐัเปลี�ยน
บทบาทเปน็ผูพ้จิารณาใหท้นุส่งเสรมิและประเมนิผลเปน็หลัก

ในอนาคต เอกชนจะมีส่วนช่วยในการเปลี�ยนแปลงได้ 
เพราะเอกชนมคีวามสามารถในการปรบัตัวสงู มปีระสิทธภิาพ
เพราะต้องการกำาไร รวมถึงมีความเข้าใจด้านการตลาด 
และการออกแบบเทคโนโลยี ภาครฐัในอนาคตจึงควรมุ่ง
ส่งเสรมิการวิจัยและพฒันาเทคโนโลยทีี�เปน็สมบติัสาธารณะ 
สรา้งสภาพแวดล้อมที�เหมาะสม และกำากับดูแลให้ตลาด
มกีารแขง่ขนัอยา่งเท่าเทียม

ตัวอย่างของงานส่งเสรมิการเกษตรรุน่ใหม่ที�รเิริ�มโดย 
ภาคเอกชน เช่น กรณีขา้วนาหยอด ของโรงสีศรแีสงดาว จังหวัด
รอ้ยเอ็ด และโรงสีเจี�ยเมง้ (ขา้วหงษ์ทอง) เกิดจากการผลักดัน 
ของเอกชน ที�ต้องการให้เกษตรกรที�ปลูกข้าวหอมมะลิ
คุณภาพสูง สามารถเพิ�มผลผลิต ลดต้นทุน และแก้ปัญหา
ความเสี�ยงจากสภาพฝนที�แปรปรวน9 สามารถยกระดับผลผลิต
ข้าวหอมมะลิได้อย่างน้อย 450 กก.ต่อไร ่จากค่าเฉลี�ยเดิม
ในพื�นที�ที�ได้เพียง 200–350 กก. ต่อไร ่อีกตัวอย่างหนึ�ง คือ
โครงการข้าวหอมมะลิอินทรยี์ของกลุ่มเกษตรกรก้าวหน้า 
อุบลราชธานี ภายใต้การกำากับของมาตรฐานเกษตรอินทรยี์
ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ซึ�งเขม้งวด รว่มกับมาตรฐานการผลิต
และการค้าแบบแฟรเ์ทรดที�คำานึงถึงประโยชน์ของเกษตรกร
เปน็หลัก สามารถผลิตขา้วหอมมะลิอินทรยีค์ณุภาพสงูส่งออก
ในราคาที�สงูกว่าตลาดเฉลี�ยรอ้ยละ 2210

ภาพ: doa.go.th/hort/?p=17130

ก�รผลิตพืช่สมุนไพรด้วยระบบ Plant Factory ใน จ. สมุทรส�คร

ภาพ: tarr.arda.or.th/preview/item/ybvOrYbjkAa3s4MIsSuxh

ระบบนำ�หยด สำ�หรบัก�รปลกูมันสำ�ปะหลังอินทรยี์แบบแม่นยำ�
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ตัวอย่างอื�น ๆ ของโครงการที�ใช้ระบบพยากรณ์อากาศ 
เช่น กลุ่มเกษตรกรรุน่ใหม่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ที�นำาระบบ
พยากรณ์อากาศมาใช้กำาหนดวันเก็บเกี�ยว สามารถช่วยลด
ความเสียหายจากความชื�นในอากาศต่อขา้วเปลือกที�จะนำาไป
ขาย มรีายได้เพิ�มราวรอ้ยละ 4 หรอืโครงการของ Ricult Inc. 
(“รคัีลท์”) ซึ�งเปน็บรษัิทสตารท์อัพใหบ้รกิารพยากรณ์วันปลกู
ที�ดีที�สดุสำาหรบัขา้วโพดเลี�ยงสัตว์ สามารถเพิ�มผลผลิตได้ราว
รอ้ยละ 30

นอกจากนี�ยังมีกิจกรรมการส่งเสริมของภาคเอกชน
ในกลุ่มมันสำาปะหลังมูลค่าสูง เช่น บรษัิทไบโอเอทานอล 
ส่งเสรมิให้เกษตรกรผลิตมันสำาปะหลังอินทรยี์เพื�อใช้ผลิต
แป้งที�ทดแทนแป้งสาลีสำาหรบัตลาดบรโิภค

นอกจากภาคเอกชนที�เขา้มาทำาการส่งเสรมิด้านวิธกีารผลิต 
แล้ว ยังมีภาคเอกชนที�เข้ามาส่งเสรมิด้านการตลาดด้วย 
เช่น กลุ่มซูเปอรม์ารเ์ก็ตอย่าง ท็อปส์ และโลตัส ไดใ้ห้บรษัิท
สตารท์อัพเข้ามาพัฒนาระบบวางแผนการจัดการทรพัยากร 
(ERP) ในการสั�งซื�อ ผลิต และขนส่งผักชนิดต่าง ๆ กับ
กลุ่มเกษตรกร ทำาให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตผัก 
ทั�งชนิด ปรมิาณ และเวลา ได้ตรงกับความต้องการของตลาด 
ภายใต้ระบบที�มีการควบคุมคุณภาพ และความปลอดภัย 
แต่มคีวามเสี�ยงในการผลิตตำา11,12

สรุป

เป็นเวลาหลายทศวรรษที�ภาคเกษตรไทยถูกทิ�งห่างจาก 
การพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมและบริการจนทำาให้เกิด
ช่องว่างด้านการพัฒนาอย่างมาก และครวัเรอืนภาคเกษตร 
ของไทยจำานวนมากมีรายไดไ้ม่เพียงพอต่อการครองชีพ  
ที� ผ่ านมานโยบายการพัฒนาภาคเกษตรไม่ประสบ
ความสำาเรจ็มากนัก โดยภาครฐัใชน้โยบายในภาพรวมที�ขาด
ความเข้าใจต่อบรบิทของพื�นที� และเน้นนโยบายระยะสั�น 
ที�ใช้เงินอุดหนุนผู้ผลิตมากกว่าการเปลี�ยนแปลงโครงสรา้ง
การผลิตในระยะยาว การพัฒนา smart farming จะช่วย
ในการปรบัเปลี�ยนวิธกีารผลิต โดยใชอ้งค์ความรูแ้ละเทคโนโลยี
มากขึ�น ซึ�งจะชว่ยยกระดับรายได้ของครวัเรอืนภาคเกษตรได้ 
โดยภาครฐัควรกระจายอำานาจด้านการส่งเสรมิการเกษตร 
ปรับเปลี�ยนบทบาทตนเองเป็นการสนับสนุน ให้ทุน
ส่งเสรมิและประเมนิผล มุง่ส่งเสรมิการวิจัยและพฒันาเทคโนโลย ี 
สรา้งสภาพแวดล้อมที�เหมาะสม และกำากับดูแลให้ตลาด
มกีารแขง่ขนัอยา่งเท่าเทียมเป็นหลัก

ภาพ: play.google.com/store/apps/details?id=io.ionic.ricultprod

แอปพลิเคช่ัน Ricult สำ�หรบัเกษตรกร บน Google Play
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การเจัรจัาการค้าภายใตั้รัฐธรรมูนุูญปี 2560

ในอดีต สมยัรฐัธรรมนญู พ.ศ. 2550 ใชบ้งัคับ มาตรา 190 
ได้กำาหนดให้กระบวนการทำาหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ  
เป็นไปด้วยความรอบคอบและเกิดผลประโยชน์โดยรวมต่อ
ประเทศชาติ การจัดทำารา่งกรอบเจรจา การทำางานวิจัย การรบัฟงั 
ความคิดเหน็ ต้องผา่นความเหน็ชอบของรฐัสภาก่อนการเริ�ม
เจรจา โดยมหีลักการเยยีวยาที�รวดเรว็ เหมาะสมและเปน็ธรรม 
โดยคำานึงถึงความเป็นธรรมระหว่างผู้ที�ได้รบัประโยชน์กับ
ผูที้�ได้รบัผลกระทบ แต่ภายใต้รฐัธรรมนญู พ.ศ. 2560 ขั�นตอน
การเจรจาการค้าระหว่างประเทศไมต้่องถกูผกูมดัโดยมาตรา 
190 ในรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2550 อีกต่อไป โดยได้ตัดกลไก
การมีส่วนรว่มและการตรวจสอบก่อนหน้าการเจรจาหนังสือ
สัญญาระหว่างประเทศออก และลดทอนหลักการเยยีวยาเหลือ
แค่การ “เยียวยาเท่าที�จำาเป็น” เท่านั�น ด้วยเหตุนี� การเจรจา
การค้าระหว่างประเทศที�เกิดขึ�นจึงสรา้งความกังวลให้กับคน
จำานวนไมน้่อย

  ไทยกบั RCEP และ CPTPP:
 ผู้ลกระทบและข�อระวงั

/ 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ7

 วิกฤตโควิด-19 ที� ทั� ง โลกและไทยกำา ลังเผชิญอยู ่
ไดใ้ห้บทเรยีนที�สำาคัญกับทกุสังคมว่า ความมั�นคงทางอาหาร 
ความมั�นคงทางยา และระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
เป็นหัวใจสำาคัญของการฝ่าวิกฤตด้านสุขภาพ ดังนั�น 
การที�ประเทศไทยเขา้รว่มความตกลงการค้าระหว่างประเทศ
ใด ๆ จำาเป็นต้องศึกษาและประเมินผลกระทบอย่างรอบด้าน 
ไม่เพียงในเรื�องการค้า การลงทุน และห่วงโซ่อุปทาน แต่ยัง
รวมถึง ความมั�นคงทางอาหาร ความมั�นคงทางยา ระบบสขุภาพ 
และการบรรลเุปา้หมายการพฒันาที�ยั�งยนื (SDGs) รวมถึงสรา้ง
การมส่ีวนรว่มของสังคมในกระบวนการการเจรจาการคา้ระหว่าง
ประเทศ เพื�อให้เกิดความเปน็ธรรมระหว่างผู้ที�ได้รบัประโยชน์
กับผู้ที�ได้รบัผลกระทบด้วย บทความนี�เป็นการอภิปรายถึง
ผลกระทบด้านสขุภาพจากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ระดับภมูภิาค (RCEP) ซึ�งเริ�มบังคับใชใ้นป ี2565 และความตกลง
หุน้ส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื�นแปซฟิิก (CPTPP) ที�ประเทศไทย
แสดงความสนใจที�จะเข้ารว่มการเจรจา รวมทั�งเปรยีบเทียบ
เนื�อหาสำาคัญของการเจรจาขอ้ตกลงการค้าทั�งสองฉบับ

“การที�ป็ระเทศไทยู่จะเข้ารว่ิมควิามตกลงการค้าระหว่ิางป็ระเทศใดๆ จำาเป็็นต้อ้งศ่กษา
และป็ระเมินผลกระทบอ้ยู่า่งรอ้บด้าน ไมเ่พยีู่งในเร้�อ้งการค้า การลงทนุ และหว่ิงโซ่ึ่อ้ปุ็ทาน แต่
ยู่ง้รวิมถ่ึง ควิามม้�นคงทางอ้าหาร ควิามม้�นคงทางยู่า ระบบส่ขุภาพ และการบรรลเุป็้าหมายู่
การพ้ฒนาที�ยู่้�งยู่น้ (SDGs) ”

ภาพ: unsplash.com/photos/nRR_wCiH4GQ
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ทั�งนี�  ความตกลงทางเศรษฐกิจที�คนจำานวนมากให้
ความสนใจ เนื�องด้วยเปน็เขตการค้าเสรขีนาดใหญ ่ประกอบ
ด้วยชาติมหาอำานาจทางเศรษฐกิจที�สำาคัญของโลกหลายชาติ 
และเกี�ยวพันกับประเทศไทย นั�นคือ ควิามตกลงหุ้นส่่วิน
ทางเศรษฐกิจระด้บภ่มิภาค (Regional Comprehensive 
Economic Partnership) หรอืที�เรยีกกันว่า “RCEP” 
และควิามตกลงหุ้นส่่วินทางเศรษฐกิจภาคพ้�นแป็ซิึ่ฟิื้ก 
(Comprehensive and Progressive Agreement of Trans‑
Pacific Partnership) หรอื “CPTPP” โดยทั�งสองความตกลง
ต่างมีเป้าหมายหลักเพื�อเปิดเสรทีางการค้า และการลงทุน 
หากแต่มีความแตกต่างในกลุ่มประเทศสมาชิก และเนื�อหา
สาระในข้อบทของความตกลง จึงถือเป็นความท้าทายของ
ประเทศไทยในการตัดสินใจเพื�อเข้ารว่มขบวนรถไฟทางด้าน
การค้าของทั�งสองขอ้ตกลงนี�

เก็บกับสินค้าไทย จำานวน 39,366 รายการ โดยลดภาษีเหลือ 
0% ทันที จำานวน 29,891 รายการ ในส่วนของจีน ญี�ปุ่น และ
เกาหลีใต้ จะลดและยกเลิกภาษีศุลกากรกับสินค้าที�ส่งออก
จากไทย เพิ�มเติมจาก FTA ที�มอียูใ่นแล้วในสินค้าจำานวนมาก 
เชน่ ผลไมส้ดและแปรรูป สินค้าประมง นำาผลไม ้ยางพาราและ
ผลิตภัณฑ์ยาง รถยนต์และส่วนประกอบ พลาสติก เคมภัีณฑ์ 
ชิ�นส่วนอปุกรณ์ไฟฟา้ และคอมพวิเตอรแ์ละส่วนประกอบ เปน็ต้น 
นอกจากนี� ความตกลง RCEP จะช่วยอำานวยความสะดวก
ทางการค้าแก่สมาชกิ อาทิ สินค้าที�เน่าเสียงา่ยจะได้รบัการตรวจ
ปล่อยพธิกีารศลุกากรภายใน 6 ชั�วโมง และสินค้าปกติภายใน 
48 ชั�วโมง และการขยายโอกาสในธุรกิจบรกิารของไทย เช่น 
ก่อสรา้ง ค้าปลีก สขุภาพ ภาพยนตรแ์ละบันเทิง เป็นต้น โดยธุรกิจ
บรกิารด้านสขุภาพ2 เปน็อตุสาหกรรมที�ไทยมศัีกยภาพอยา่งมาก  
จากที�ภาครฐัได้กำาหนดใหไ้ทยเป็นศนูย์กลางบรกิารทางด้าน
สขุภาพ และการแพทย์ในระดับเอเชยี รวมถึงเปน็หนึ�งในจดุหมาย 
ปลายทางของนักท่องเที�ยวเชงิสขุภาพทั�วโลก

ควิามูตักลงหุนุ้ส่วินุทางเศรษฐกิจั 
ระดับภูมูิภาค (RCEP)

ความตกลง RCEP ถือเป็นเขตการค้าเสรทีี�มีขนาดใหญ่
ที�สุดในโลก ประกอบด้วย 15 ประเทศสมาชิก ได้แก่ บรูไน
ดารุสซาลาม, กัมพชูา, ลาว, สิงคโปร,์ เกาหลีใต้, ไทย, เวียดนาม, 
ออสเตรเลีย, จีน, ญี�ปุ่น, นิวซแีลนด์, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซยี, 
มาเลเซีย และเมียนมา มีประชากรรวมกัน 2,300 ล้านคน 
(30.2% ของประชากรโลก) มลูค่า GDP รวม 28.5 ล้านล้าน
ดอลลารส์หรฐั (33.6% ของ GDP โลก) และมลูค่าการค้ารวม 
10.7 ล้านล้านดอลลารส์หรฐั (30.3% ของมลูค่าการค้าของโลก)1 
หลังจากที�ไทยและประเทศต่าง ๆ อีก 8 ประเทศไดใ้ห้สัตยาบนั
ไปเมื�อวันที� 28 ตลุาคม 2564 ความตกลงดังกล่าวได้มผีลบังคับ
ใช้อย่างเป็นทางการในวันที� 1 มกราคม 2565 โดยประเทศ
สมาชกิจะได้รบัประโยชน์จากการยกเลิกภาษี และลดภาษีเหลือ
รอ้ยละ 0 ในสินค้าหลากหลายรายการ การอำานวยความสะดวก
ทางการค้า และการขยายโอกาสในธุรกิจบรกิาร

สำาหรบัประโยชน์ที�ไทยจะได้รบัจากความตกลง RCEP 
ที�สำาคัญมหีลายประการ อาทิ สมาชกิ RCEP ยกเลิกภาษีนำาเขา้ที�

ประเทศสม�ช่ิก RCEP
ภาพ: สุขภาพคนไทย, 2565.
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ข้อกังวล

1
การให้บริการทางการแพทย์ู่ มีข้อกังวลจากหน่วยงาน 
ที�เกี�ยวข้องทางด้านสุขภาพ อาทิการเข้ามาของบุคลากร
ทางการแพทย์ที� ไม่มีคุณภาพ หรือขาดมาตรฐานจาก
ต่างประเทศ ความแตกต่างของมาตรฐานวิชาชพีทางการแพทย์
ในแต่ละประเทศ รวมถึงอปุสรรคทางด้านภาษาระหว่างบคุลากร
ทางการแพทยจ์ากต่างประเทศและผู้รบับรกิารชาวไทย

2
ควิามตกลงด้านทร้พยู่์ สิ่นทางป็ัญญา จากข้อเสนอ 
ที�ให้มีการคุ้มครองทรพัย์สินทางปัญญาเกินกว่ามาตรฐาน
ในความตกลง TRIPs หรือถูกเรียกว่า “TRIPs+” เช่น 
การเขา้รว่มในสนธสัิญญาความรว่มมอืด้านสิทธบิตัร (Patent 
Cooperation Treaty: PCT) ที�กำาหนดให้สำานักงานสิทธบิัตร
ของประเทศพฒันาแล้วเป็นผูด้ำาเนินรบัคำาขอ และตรวจสอบ 
ซึ�งอาจเป็นการเปิดโอกาสให้บรรษัทขา้มชาติผูเ้ป็นเจ้าของสิทธิ
ในทรพัยสิ์นทางปญัญายื�นขอรบัสิทธบิตัรครั�งเดียวใชไ้ดใ้นหลาย
ประเทศ และการขยายอายคุุม้ครองสิทธบิตัร อาจทำาใหบ้รรษัท
ยาและเคมีภัณฑ์ข้ามชาติผูกขาดตลาดเป็นระยะเวลานาน 
ทำาให้ประเทศกำาลังพฒันาเขา้ถึงยาในราคาแพง และประสบกับ
ปญัหาทางด้านสาธารณสขุมากขึ�น โดยเฉพาะกับยาชื�อสามญั
ที�ใชใ้นการรกัษาหลากหลายโรค อาทิ เอชไอวี โรคตับอักเสบซ ี
โรคมะเรง็ โรคหัวใจ เป็นต้น4

3
ป็ระเด็นเร้�อ้งขอ้งการคุ้มครอ้งข้อ้ม่ลแบบเบ็ดเส่รจ็ (data 
exclusivity) นับเป็นการคุม้ครองที�นอกเหนือไปจากความตกลง 
TRIPs ที�อาจทำาให้เกิดการคุ้มครองสิทธบิัตรในทางเทคนิค
ไปอย่างไม่มีที�สิ�นสุด หรอืไม่มีวันหมดอายุ (evergreening 
patent) ซึ�งนอกจากจะทำาให้ยาราคาถูกออกสู่ตลาดล่าช้า 
ยังอาจทำาให้ประชาชนไม่ได้รบัข้อมูล เช่น ผลข้างเคียงจาก
การใชย้า เป็นต้น

ฉะนั�น ป็ระเทศไทยู่จ่งควิรให้ควิามม้�นใจก้บส้่งคมว่ิา
ควิามตกลง RCEP ที�ไดใ้ห้ส้่ตยู่าบ้น และมีผลบ้งค้บใชี้แล้วิ 
จะไม่ส่่งผลกระทบต่อ้ระบบส่าธ์ารณส่ขุ และสขุอนามยัของ
ประชาชนภายในประเทศ โดยไทยควรดำาเนินการให้ประชาชน
ทกุคนสามารถเขา้ถึงยาได้อยา่งทั�วถึง สนับสนนุการผลิตยาชื�อ
สามญั การถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนงบประมาณในการวิจัย
และพฒันาระบบสาธารณสขุอยา่งต่อเนื�อง

ผลดื่้านบวก

จากรายงานโครงการศึกษาผลกระทบของการจัดทำา 
ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในภูมิภาคของสถาบันวิจัยเพื�อ
การพัฒนา3 ชี�ให้เห็นว่าการเปิดตลาดเสรทีางด้านสุขภาพ 
และสังคม จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อทั�งผู้ประกอบการและ
บุคลากรทางการแพทย ์ผู้บรโิภค และเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศไทย ดังนี�

1
ผู้ประกอบการและนักลงทุน มีโอกาสเข้าไปเปิดกิจการ 
ในกลุ่มสมาชิก RCEP โดยเฉพาะในประเทศเพื�อนบ้าน  
รวมทั� งการเ ดินทางเข้ ามารับบริการของผู้ ป่ วยจาก
ต่างประเทศในไทยมากขึ�น

2
การเคลื�อนย้ายของบุคลากรทางการแพทย์อย่างเสร ีจะเกิด
การเข้ามาของบุคลากรทางการแพทย์ที�มีความเชี�ยวชาญ 
เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้ ตลอดจน
ลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางแพทย์ ในทางตรงกันขา้ม 
ทำาให้บุคลากรทางการแพทย์ชาวไทยมีโอกาสในการออกไป
ทำางานในต่างประเทศเพื�อที�จะสั�งสมความรูแ้ละประสบการณ์

3
ผูบ้รโิภคในประเทศ จะมทีางเลือกในการเขา้รบับรกิารมากขึ�น 
ได้รบับรกิารที�ดีขึ�น และมอัีตราค่าบรกิารที�หลากหลายมากขึ�น 
รวมทั�งได้รบัโอกาสในการรกัษาของบุคลากรทางการแพทย์
ต่างประเทศที�มีความเชี�ยวชาญกลุ่มโรคหายากบางประเภท
ที�บุคลากรทางแพทย์ชาวไทยยังไม่มีความเชี�ยวชาญ ซึ�งล้วน
แต่มาจากการเปิดตลาดในมีการแขง่ขนัของธุรกิจโรงพยาบาล
ภาคเอกชนที�เป็นเจ้าของทั�งชาวไทย และชาวต่างชาติ

4
เศรษฐกิจโดยรวม ได้รับประโยชน์จากการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ ซึ�งจากทั�งการเข้ามาของบุคลากร
ทางการแพทย์ และผู้ประกอบการจากต่างประเทศ ส่งผลให้
ได้รบัการพฒันาองค์ความรู ้การบรหิารจัดการ และเทคโนโลยี
ทันสมัย ทำาให้เกิดบรกิารทางการแพทย์ที�หลากหลาย และ
เขา้ถึงไดใ้นต้นทนุที�ไมส่งู จึงสามารถที�จะพฒันาใหเ้ปน็ศนูยก์ลาง
ทางการแพทย์และสุขภาพ และสรา้งรายไดใ้ห้แก่ประเทศ
ในอนาคต
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ควิามูตักลงหุนุ้ส่วินุทางเศรษฐกิจั 
ภาคพ่�นุแปซ้ิฟิิก (CPTPP)

ความตกลง CPTPP เปน็อีกหนึ�งความตกลงที�มคีวามสำาคัญระดับโลก แม้ว่า
ประเทศสมาชกิผูเ้ขา้รว่มมจีำานวนน้อยกว่า RCEP โดยม ี11 ประเทศ ประกอบ
ด้วย แคนาดา, เมก็ซโิก, มาเลเซยี, สิงคโปร,์ ญี�ปุน่, ออสเตรเลีย, นิวซแีลนด์, 
บรูไน, เวียดนาม, ชลีิ และเปรู ซึ�งถือเป็นความตกลงที�มขีนาดใหญ่รองลงมา 
จาก RCEP ทั�งนี� CPTPP มขีอ้ตกลงที�ครอบคลมุมากกว่าด้านการค้า การลงทนุ 
แต่ขยายขอบเขตไปถึงภาคบรกิาร การจัดซื�อจัดจ้างภาครฐั การคุ้มครอง
ทรพัยสิ์นทางปัญญา (เชน่ สมาชกิต้องเขา้รว่มอนสัุญญาระหว่างประเทศเพื�อ
การคุม้ครองพนัธุพ์ชืใหม ่หรอื International Union for the Protection of 
New Varieties of Plants (UPOV) 1991 รวมทั�งต้องมกีารเชื�อมโยงระบบแจ้ง
เตือนสิทธบิตัรยา) หรอืแมแ้ต่การคุม้ครองสิทธแิรงงาน (ตามอนสัุญญาของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เชน่ การให้มสีหภาพแรงงานข้ามชาติ) 
ซึ�งเป็นมาตรฐานที�สงูกว่าเขตการค้าเสร ี(FTA) ที�ไทยได้รว่มลงนามมาแล้ว
ทั�งหมด และเปน็ขอ้ตกลงพหภุาคีที�ครอบคลมุตลาดขนาดใหญ ่ครอบคลมุ
ประชากร 7% และขนาดเศรษฐกิจ 13% ของโลก รวมถึงมีมหาอำานาจ
ทางเศรษฐกิจให้ความสนใจเขา้รว่มเพิ�มเติมรวมถึงจีนและไต้หวัน (ยื�นหนังสือ
ขอเจรจาเมื�อ 16 และ 22 ก.ย. 2564 ตามลำาดับ)5 ซึ�งหากรวมกลุม่ประเทศที�
สนใจเหล่านี�จะทำาใหม้ขีนาดเศรษฐกิจใหญถึ่ง 1 ใน 3 ของโลก ความตกลง 
CPTPP จึงเป็นเป้าหมายการเจรจาต่อไปของประเทศไทย

การเข้ารว่มขบวนความตกลงพหุภาคีของ 
CPTPP นี� อาจช่วยใหไ้ทยสามารถขยายโอกาส
ในการส่งออกสินค้าหลากหลายประเภทไปสูต่ลาด
ใหมที่�ไมไ่ด้เปน็สมาชกิในความตกลง RCEP หรอื
มกีารทำา FTA กับไทย อีกทั�งชว่ยเพิ�มประสิทธภิาพ
การผลิตของไทยจากการอาศัยประโยชน์
ในการเคลื�อนย้ายปัจจัยการผลิตอย่างเสรจีาก
ทั�งฝั� งภมูภิาคอเมรกิา ยโุรป และเอเชีย ซึ�งจะทำาให้
ประเทศไทยมโีอกาสในการเขา้เปน็ส่วนหนึ�งของ
หว่งโซก่ารผลิตระดับโลก สามารถดึงดดูการลงทนุ
จากประเทศสมาชกิ ตลอดจนเพิ�มขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนัให้แก่ประเทศได้ โดยในชว่งหลายปี 
ที�ผ่านมา ไทยมีแนวโน้มอย่างสูงที�จะสูญเสีย 
ความสามารถในการแข่งขนัให้กับประเทศคูค้่าคูแ่ขง่ 
ในภูมิภาค เนื�องจากประเทศคู่แข่งของไทย
บางประเทศ เชน่ เวียดนามและมาเลเซยี ได้เขา้รว่ม 
เป็นสมาชิก CPTPP ไทยจึงได้รบัแรงกดดันจาก
นักลงทนุต่างประเทศให้เขา้รว่ม CPTPP เพื�อให้
สามารถส่งออกสินค้าโดยได้รบัสิทธิประโยชน์
ทางภาษีเชน่เดียวกับประเทศอื�น6

ภาพ: Reuters/Aflo บน jiia.or.jp/en/ajiss_commentary/simultaneous-application-for-cptpp-membership-by-china-and-taiwan.html
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ผลดื่้านบวก

รฐัคู่สัญญ�

รฐัผู้ลงน�ม

รฐัที�สมัครเข้�รว่มคว�มตกลงอย่�งเปน็ท�งก�รแล้ว

รฐัที�กำ�ลังอยู่ระหว่�งก�รพิจ�รณี�

ประเทศที�เกี�ยวข้องกับ CPTPP

1
ด้านการค้า การเข้า  CPTPP จะ
นำาไปสู่การลดกำาแพงภาษีสินค้านำาเขา้
ระหว่างประเทศสมาชิก ซึ�งจะช่วยให้
ไทยสามารถขยายตลาดไปยังประเทศ
ที�ไทยยงัไมไ่ด้มขีอ้ตกลง FTA และชว่ย
เพิ�มโอกาสของผู้บริโภคในประเทศ
ในการเข้าถึงตัวเลือกสินค้ามากขึ�น 
โดยประเมนิว่า ผลประโยชน์ของการเขา้ 
CPTPP ต่อการส่งออกและการนำาเขา้จะ
เพิ�มขึ�นประมาณ 1.1% และ 1.4% ต่อปี 
หรอืคิดเปน็ 2.7 และ 3.0 พันล้านดอลลาร ์ 
ตามลำาดับ (หากคำานวณจากข้อมูล
ปี 2562)7

2
การลงทนุ การเขา้รว่ม CPTPP คาดว่าจะ
ทำาใหไ้ทยสามารถขยายการลงทนุเพิ�มขึ�น 
และมีส่วนช่วยรกัษาแรงงานที�มีทักษะ
และองค์ความรูใ้นภาคอุตสาหกรรม
ที�มีความซับซ้อน เช่น  ยานยนต์ 
อิเล็กทรอนิกส์ เครื�องใชไ้ฟฟ้า และ
เครื�อง จักร  คาดว่าการลงทุนจะ
ขยายตัวถึง 5.5% ต่อปี หรอืคิดเป็น  
2 แสนล้านบาท (หากคำานวณจากขอ้มลู
ปี 2562)8

3
การยกระดับมาตรฐานสินค้าและบรกิาร 
การเปิดเสรด้ีานจัดซื�อจัดจ้างภาครฐัฯ  
ใหม้กีารแขง่ขนัมากขึ�น และการยกระดับ 
สิทธิพื�นฐานแรงงานให้สอดคล้อง
กับกติกาสากลของโลก (improve 
regulatory infrastructure) จะกระตุน้
ใหผู้ป้ระกอบการไทยยกระดับมาตรฐาน
การผลิต และคณุภาพสินค้าและบรกิาร
ใหม้มีาตรฐานเพื�อแขง่ขนักับชาติสมาชกิ

ข้อกังวล

1
ไม่ส่ามารถึเจรจาต่อ้รอ้งได้ เนื�องจาก
ความตกลง CPTPP เริ�มมีผลบังคับ
ใช้แล้วใน 8 ประเทศที�ให้สัตยาบันจาก 
11 ประเทศที�รว่มลงนาม ทำาใหก้ารเขา้รว่ม 
ของไทยในอนาคตไม่สามารถที�จะแกไ้ข
เนื�อหาสาระขอ้บทของความตกลงฯ ได้ 
สิ�งที�ทำาได้ก็คือ เมื�อยื�นหนังสือแสดง
เจตจำานงเขา้รว่มความตกลงฯ แล้ว ไทย
อาจขอยกเว้นและผ่อนผันบางรายการ 
เท่าที�เคยมีสมาชิกความตกลงฯ ได้ขอ
ผอ่นผนัหรอืยกเว้นไว้เท่านั�น ซึ�งต้องแลก
กับการยอมรบัและขอขอ้แลกเปลี�ยนจาก
ประเทศสมาชกิเดิม

2
อ้าจส่่งผลกระทบต่อ้หล้กการพ้ฒนาที�ยู่้�งยู่้น (SDG)9 ในด้านสขุภาพ ความตกลง 
CPTPP อาจทำาให้เกิดการพัฒนาที�ขาดความสมดลุตามเป้าหมายเพื�อการพฒันาที�
ยั�งยนื (SDGs)10 ใน 2 ประเด็นหลัก ประการแรก คือ ผลกระทบต่อการเข้าถึงบรกิาร
ขั�นพื�นฐานของคนยากจน (เปา้ประสงค์ที� 1.4 ภายใต้ SDG1) และมุง่เพิ�มความสามารถ
ในการเขา้ถึงวัคซนีและยารกัษาโรค (เป้าประสงค์ที� 3.b ภายใต้ SDG3) โดยความ
ตกลง CPTPP จะไมใ่ห้รฐัวิสาหกิจเลือกปฏิบัติในการซื�อขายสินค้าและบรกิาร และ
ต้องเป็นไปตามกลไกราคาตลาด ซึ�งรวมถึงยารกัษาโรคและโครงสรา้งพื�นฐาน
ต่าง ๆ ซึ�งเป็นสวัสดิการที�รฐัอดุหนนุให้ประชาชนเข้าถึงในราคาถกู ประการที� 2 คือ 
ผลกระทบต่อการกำาจัดขยะอันตราย ขยะติดเชื�อและกากอุตสาหกรรมให้ถูกต้อง 
(เป้าประสงค์ที� 12.4 ภายใต้ SDG12) เนื�องจากความตกลง CPTPP มขีอ้กำาหนดให้
ยอมรบัสินค้าปรบัสภาพเปน็ของใหม ่(remanufactured goods) จึงอาจเป็นใบเบกิ
ทางใหเ้กิดการนำาเขา้ขยะทางการแพทย ์เนื�องจากประเทศไทยยงัคงขาดเทคโนโลยี
ในการตรวจสอบคณุภาพสินค้า และขอ้กำาหนดในการจัดการของเสีย

ภาพ: สุขภาพคนไทย, 2565.
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3
ควิามหลากหลายู่ทางชีีวิภาพ การกำาหนดให้ภาคีสมาชิกต้องเข้าเป็นสมาชิก
อนุสัญญาการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่  (UPOV1991) อาจจะส่งผลกระทบ 
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิตของชุมชน และเกษตรกรรายย่อย 
โดยเฉพาะการที�เกษตรกรอาจจะเสี�ยงต่อการถกูดำาเนินคดีอาญาหากเก็บเมล็ดพนัธุ์
ในฤดกูาลถัดไป หรอืแลกเปลี�ยนกันในชมุชน ซึ�งในรายงานของคณะกรรมาธกิารวิสามญั 
สภาผูแ้ทนราษฎรระบุว่า ประเทศไทยเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพที�สำาคัญ 
ทำาให้อนสัุญญา UPOV1991 ไมเ่หมาะสมที�จะนำามาใชใ้นบรบิทของประเทศไทย11

4
การขยู่ายู่อ้ายูุ่สิ่ทธ์ิบ้ตรและการผ่กขาดข้อ้ม่ลทางยู่า12 แม้ประเด็นการขยาย
อายุสิทธิบัตรและการผูกขาดข้อมูลทางยาจะถูกพักไว้เมื�อสหรฐัฯ ถอนตัวจาก
ความตกลง แต่ยงัมขีอ้บทที�ส่งผลกระทบต่อการเขา้ถึงยา อาทิ การจำากัดสิทธพิเิศษของ
องค์การเภสัชกรรม, การจัดซื�อจัดจ้างภาครฐั, การกำาหนดให้ อย. ต้องทำาหน้าที�
ตรวจสอบสิทธบิัตรซึ�งเป็นทรพัย์สินเอกชน อีกทั�งยังจำากัดมาตรการบังคับใช้สิทธ ิ
(compulsory licensing หรอื CL) ด้วย ซึ�งมาตรการนี�เป็นมาตรการยืดหยุ่น
ในความตกลงด้านทรพัย์สินทางปัญญาขององค์การการค้าโลกที�ประเทศไทย
เคยใชจ้นสามารถทำาให้องค์การเภสัชกรรมผลิตยาต้านไวรสัในราคาที�ถกู

5
ค่าใช้ีจ่ายู่ด้านยู่าขอ้งป็ระเทศอ้าจเพิ�มข่�น13 หากไทยเข้ารว่มเป็นภาคีในความตกลง 
CPTPP อาจทำาใหค่้าใชจ่้ายด้านยาของประเทศเพิ�มขึ�น และอตุสาหกรรมยาในประเทศ
อาจได้รบัผลกระทบ เนื�องจากบทว่าด้วยการเชื�อมโยงการจดสิทธบิัตรกับการขึ�น
ทะเบยีนยา (patent linkage) จะส่งผลใหย้าชื�อสามญัที�ผลิตในประเทศจะออกสูต่ลาด
ได้ชา้ลง และไทยต้องพึ�งพายานำาเขา้มากขึ�น ส่วนบทว่าด้วยการจัดซื�อจัดจ้างภาครฐั 
(government procurement) จะส่งผลใหป้ระเทศต้องพึ�งพายานำาเขา้มากขึ�น ทำาให้
ไทยมค่ีาใชจ่้ายด้านยาเพิ�มขึ�น และมลูค่าตลาดของอตุสาหกรรมยาภายในประเทศ
ลดลง

6
รฐ้บาลไทยู่อ้าจถึ่กภาคเอ้กชีนฟื้้อ้ง ความตกลง CPTPP กำาหนดให้ภาคีสมาชิก
ต้องคุ้มครองการลงทุน รวมทั�งเปิดโอกาสให้นักลงทนุต่างชาติฟอ้งรอ้งรฐัผ่านกลไก
อนุญาโตตุลาการนอกประเทศได้ แม้ว่าจะเป็นนโยบายสาธารณะเพื�อประชาชน 
ดังนั�น จึงเปน็ขอ้หว่งกังวลของกระทรวงสาธารณสขุว่า เอกชนอาจฟอ้งรฐัในการออก
มาตรการด้านสาธารณสขุ เชน่ ยาสบู เครื�องดื�ม แอลกอฮอล์ และการใช ้CL14 เป็นต้น

จากขอ้กังวลขา้งต้น สภาองค์กรของผูบ้รโิภค ซึ�งจัดขึ�นตาม พ.ร.บ. การจัดตั�งสภา
องค์กรของผูบ้รโิภค พ.ศ.2562 ได้แสดงความกังวลเรื�องความมั�นคงทางอาหารและ
ความมั�นคงทางยาจากการเจรจาในกรอบ CPTPP อีกทั�งประเด็นอื�น ๆ อาทิ ไมใ่หม้ี
เลขจดแจ้งบนฉลากเครื�องสำาอาง ทำาให้ผู้บรโิภคเสี�ยงภัยจากเครื�องสำาอางที�ด้อย
คุณภาพ, การลดภาษีนำาเข้ายาสูบและเครื�องดื�มแอลกอฮอล์ และอันตรายจาก
ผลิตภัณฑ์ที�ปนเปื�อนสารตัดแต่งพนัธุกรรมและหมู-เครื�องในหมูที�มสีารเรง่เนื�อแดง
ตกค้าง เป็นต้น15

สรุป

ในช่วงหลังวิกฤตโควิด-19 สุขภาพ 
ของประชาชนและระบบสาธารณสุข
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ด้ รับ ค ว า ม บ อ บ ชำา
รุนแรง ป็ระเทศไทยู่อ้าจต้อ้งทบทวิน
ให้ถีึ�ถ้ึวินถ่ึงการเข้าร่วิม และเจรจา
ควิามตกลงระหว่ิางป็ระเทศต่าง ๆ 
ว่ิาจะส่่งผลกระทบต่อ้ควิามม้�นคง
ด้านสุ่ขภาพขอ้งป็ระเทศอย่างไร 
โดยเฉพาะ CPTPP ซึ�งต้องพจิารณาทั�ง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ�งแวดล้อม  
รวมถึงสาธารณสุขไปพรอ้มกัน หาก
ประเทศไทยต้องการที�จะเข้าร่วม 
ความตกลง CPTPP ควรที�จะจัดการ 
กับข้อห่วงกังวลต่าง ๆ ข้างต้น และมี
กระบวนการรบัฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ 
และเตรยีมความพรอ้มในการเยียวยา
อย่างเต็มความสามารถ อีกทั�งควร
วางกรอบการเจรจาที�ยดืหยุน่ สามารถ
ปรบัตัวได้ตามการเปลี�ยนแปลงของโลก
ที�มีความซับซ้อนและมีความเสี�ยงด้าน
สขุภาพที�ไมอ่าจคาดเดาได้

ภาพ: freepik.com/free-photo/closeup-view-pharmacist-

hand-taking-medicine-box-from-shelf-drug-

store_11036160.htm
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 ก�รเม่อ้งบนท�องถินน
 กบัหนท�งออก

/ 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ8

“  แม้ว่ิาการระบาดขอ้งโควิิด‑19 จะทำาให้การชีุมนุมทางการเม้อ้งต้อ้งหยูุ่ดพ้กไป็
ระยู่ะหน่�งต้�งแต่ชี่วิงป็ลายู่ป็ี 2563 แต่ในป็ี 2564 ก็ได้เกิดม็อ้บการเม้อ้งบ่อ้ยู่คร้�ง และมีการใชี้
ควิามรุนแรงระหว่ิางรฐ้ก้บผ้่ชีุมนมุเพิ�มข่�นอ้ยู่่างชี้ดเจนโดยู่มีการตอ้บโต้ก้นท้�งส่อ้งฝ่้ายู่ อี้กท้�ง
มีการดำาเนินคดีก้บแกนนำาม็อ้บและผ่้ชีุมนมุจำานวินมาก ”

การชมุนมุทางการเมอืงของ “มอ็บการเมอืง 
คนรุน่ใหม่” ที�ได้ดำาเนินมาตลอดทั�งปี 2563 
ไ ด้ ส ร้า ง แ ร ง สั� น ส ะ เ ทื อ น ใ ห้ กั บ ภู มิ ทั ศ น์
การเมืองไทยอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ถึง
แม้ว่าจะเผชิญกับการสลายการชุมนุม และ
สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ก็ตาม 
แต่ก็ไมไ่ด้ทำาให้การเคลื�อนไหวลดลงไป การชุมนมุ
บนท้องถนนยังคงดำาเนินต่อไปในปี  2564 
บทความนี�จะเปน็การอภิปรายถึงการเคลื�อนไหว
ของม็อบการเมืองคนรุน่ใหม่ในปี 2564 เริ�มต้น
จากนำาเสนอลำาดับเหตุการณ์สำาคัญของม็อบ
การเมืองคนรุน่ใหม่ในปี 2564, ปฏิกิรยิาจาก
ฝ่ายรัฐ, ปฏิกิริยาของสังคม และฉากทัศน์
ทางการเมอืงในอนาคต

มู็อบปี 2564 กลับมูา
หลังโควิิด‑19 ซ้าลง

ในช่วงปลายปี 2563 การชุมนุมทางการเมืองของม็อบคนรุน่ใหม ่
ได้หยุดพักไปช่วงเวลาหนึ�ง หลังจากการระบาดของโควิด-19 อีกระลอก 
ก่อนที�จะกลับมาชุมนมุอีกครั�งในเดือนกุมภาพันธ ์2564 และมีการปะทะ
กันระหว่างเจ้าหน้าที�ควบคมุฝูงชนและผู้ประท้วงบ่อยครั�ง โดยก่อนหน้าที�
จะเกิดการชุมนมุนั�น มีเหตุการณ์ที�สำาคัญ คือในวันที� 9 กุมภาพันธ ์2564 
อัยการมีคำาสั�งฟ้อง 4 แกนนำาและแนวรว่มกลุ่มราษฎร ได้แก่ นายพรษิฐ ์
ชวีารกัษ์ หรอืเพนกวิน, นายอานนท์ นำาภา, นายปติวัฒน์ สาหรา่ยแยม้ หรอื
หมอลำาแบงค์ และนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข1,2 ในวันที� 10 กมุภาพนัธ ์2564 
กลุ่มราษฎรจึงได้นัดชุมนุมอีกครั�ง ในชื�อกิจกรรม “รวมพลคนไม่มีจะกิน 
ตีหม้อไล่เผด็จการ” ต่อมาเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที�ควบคุมฝูงชน
กับผู้ชมุนมุ3 และในวันที� 13 กมุภาพนัธ ์2564 กลุ่มราษฎรได้นัดชมุนมุอีก 
ในชื�อกิจกรรม “นับ 1 ถึงล้าน คืนอำานาจใหป้ระชาชน” ต่อมาตำารวจควบคมุ
ฝูงชนเขา้สลายการชมุนมุ4

ในวันที� 16 กมุภาพันธ ์2564 กลุ่มราษฎร นำาโดย นายจตภัุทร ์บุญภัทร
รกัษา หรอืไผ่ ดาวดิน พรอ้มด้วยแนวรว่มกลุ่ม People Go Network จัด
กิจกรรม “เดินทะลฟุา้” เดิน 247.5 กิโลเมตร จากนครราชสีมาถึงกรุงเทพฯ 
เพื�อขบัไล่รฐับาล มกีารอ่านแถลงการณ์เรยีกรอ้งให้รฐับาลปล่อยตัวแกนนำา
ราษฎร 4 คน และข้อเรยีกรอ้ง 3 ข้อ คือ พล.อ. ประยุทธ ์จันทรโ์อชาและ
พวก ต้องลาออก, ใหม้กีารเปดิประชมุสมยัวิสามญัและแก้รฐัธรรมนญูตาม
ขอ้เสนอประชาชน, และปฏิรูปสถาบัน5
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ในวันที� 28 มนีาคม 2564 ตำารวจได้สลายการชมุนมุหมูบ่า้น
ทะลฟุา้ ซึ�งปักหลักชมุนมุบรเิวณหน้าทำาเนียบรฐับาลมาตั�งแต่
วันที� 13 มนีาคม โดยใหเ้หตผุลว่าผูช้มุนมุฝา่ฝนื พ.ร.ก. ฉกุเฉิน 
ซึ�งผู้ชุมนุมเรยีกรอ้ง 4 ข้อ ได้แก่ ปล่อยแกนนำาราษฎรและ
แนวรว่มที�ถกูจับกมุ, รา่งรฐัธรรมนญูใหม,่ ยกเลิกกฎหมายอาญา
มาตรา 112, และ พล.อ. ประยทุธฯ์ ต้องลาออก มผีู้ชมุนมุถกู
จับกมุทั�งหมด 64 คน14

ในวันที� 4 เมษายน 2564 นักเคลื�อนไหวทางการเมือง ได้จัด
กิจกรรม “ไทยไม่ทน สามัคคีประชาชน เพื�อประเทศไทย” 
ที�อนุสรณ์พฤษภาประชาธรรม เพื�อขับไล่ พล.อ.ประยุทธ์ฯ 
โดยมแีกนนำาคนสำาคัญ ได้แก่ นายอดลุย ์เขยีวบรบิรูณ์ ประธาน
คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา’35, นายจตพุร พรหมพนัธุ ์
ประธานแนวรว่มประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 
(นปช.), นายพิภพ ธงไชย อดีตแกนนำาพันธมิตรประชาชน
เพื�อประชาธปิไตย (พธม.), นายวีระ สมความคิด ประธาน
กลุม่พทัิกษ์เสรภีาพประชาชน และเลขาธกิารเครอืขา่ยประชาชน
ต้านคอรร์ปัชนั เป็นต้น15,16

ในวันที� 29 เมษายน 2564 กลุ่มราษฎรเดินทางมาชมุนมุ
ที�หน้าศาลอาญา รชัดาภิเษก มีการชูป้ายเขียนข้อความ 
“45 วัน #คืนสิทธิประกันตัวโดยไม่มีเงื�อนไข”17 ต่อมา
ในวันที� 2 พฤษภาคม 2564 กลุม่ REDEM นัดชมุนมุจัดคาราวาน
เคลื�อนขบวนไปยังศาลอาญา เรยีกรอ้งให้ปล่อยตัวแกนนำา
ราษฎรที�ถกูคมุขงัในเรอืนจำา18

ในวันที� 19-20 กุมภาพันธ์ 2564 ช่วงเวลาเดียวกับที�
มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ กลุ่มม็อบเฟสต์ ได้นัดชุมนุม  
Mob Fest #2 ตอน “7 ปีแห่งความล้มเหลว” คู่ขนาน
ไปกับการอภิปรายไม่ ไ ว้วางใจบริเ วณหน้ารัฐสภา 6 
โดยกลุ่มแนวรว่มธรรมศาสตรแ์ละการชุมนมุ ได้ทำากิจกรรม
อภิปรายไมไ่ว้วางใจนอกสภา7 และในวันที� 23 กมุภาพนัธ ์2564 
ได้มกีารชมุนมุโดยกลุม่ภาคีนิรนามและกลุม่แนวรว่มธรรมศาสตร์
และการชมุนมุ เพื�อแสดงออกถึงความไมพ่อใจต่อการแทรกแซง
การเลื�อนตำาแหน่งในวงการตำารวจจากกรณี “ตั�วชา้ง”8

ในวันที� 28 กมุภาพนัธ ์2564 กลุ่ม REDEM เคลื�อนขบวน
ไปยงักรมทหารราบที� 1 มหาดเล็กรกัษาพระองค์ ซึ�งเป็นที�ตั�ง
ของบา้นพกัของ พล.อ. ประยทุธฯ์ ก่อนที�จะถกูสลายการชมุนมุ
ด้วยกระสนุยาง แก๊สนำาตา และรถฉีดนำาแรงดันสงู มผู้ีชมุนมุถกู
จับกมุ 23 ราย มีผูบ้าดเจ็บทั�งตำารวจและประชาชนรวม 33 ราย9

รัฐสภาไมู่เหน็ุชอบใหต้ัั�ง
สภาร่างรัฐธรรมูนุูญ

ในขณะที�การชมุนมุดำาเนินไปนั�น สถานการณ์ทางการเมือง
ก็ยิ�งเขม้ขน้และแหลมคมมากยิ�งขึ�น ในวันที� 11 มนีาคม 2564 
ศ า ล รัฐ ธ ร ร ม นูญ ไ ด้ มี คำา วิ นิ จ ฉั ย ก ร ณี รัฐ ส ภ า แ ก ้ไ ข
เพิ�มเติมรฐัธรรมนูญ มาตรา 256 เพื�อเปิดทางให้มีการตั�ง
สภารา่งรฐัธรรมนญูเพื�อจัดทำารฐัธรรมนญูใหมทั่�งฉบับว่า

“รฐัสภามีหน้าที�และอำานาจจัดทำารฐัธรรมนูญฉบับใหม่ได้ 
โดยต้องให้ประชาชนผู้มีอำานาจสถาปนารฐัธรรมนูญได้ลง
ประชามติเสียก่อนว่าประชาชนประสงค์จะให้มีรฐัธรรมนูญ
ฉบบัใหมห่รอืไม ่และเมื�อจัดทำารา่งรฐัธรรมนญูฉบบัใหมเ่สรจ็
แล้ว ต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบหรอืไม่กับรา่ง
รฐัธรรมนญูฉบับใหมอี่กครั�งหนึ�ง”10

แต่ในวันที� 17 มีนาคม 2564 รา่งแกไ้ขเพิ�มเติมรฐัธรรมนูญ 
มาตรา 256 ไมผ่่านความเห็นชอบจากรฐัสภา11

ในวันที� 20 มีนาคม 2564 กลุ่ม REDEM จึงได้นัดชุมนมุ
บรเิวณท้องสนามหลวง ตำารวจได้ปฏิบติัการสลายการชมุนมุ 
เกิดการปะทะอยา่งดเุดือดในหลายจดุ มผีูไ้ด้รบับาดเจ็บนำาส่ง
โรงพยาบาล 19 ราย เป็นเจ้าหน้าที� 11 นาย ประชาชน 8 คน 
โดยมสืี�อมวลชนได้รบับาดเจ็บด้วย12

ต่อมาในวันที� 24 มนีาคม 2564 กลุม่แนวรว่มธรรมศาสตร์
และการชมุนมุ ได้ชมุนมุเรยีกรอ้งให้ปล่อยตัวแกนนำาที�ถกูคมุขงั
อยูใ่นเรอืนจำา ใหย้กเลิกกฎหมายมาตรา 112 และจัดกิจกรรม
แสดงออกหลากหลายรูปแบบ เชน่ การแสดงศิลปะปลดแอก13
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หลังจากนั�น การชุมนุมทางการเมืองได้หยุดพักไปเป็นเวลาเกือบ 
3 เดือนเนื�องจากการแพรร่ะบาดของโควิด-19 ก่อนที�จะกลับมาอีกครั�ง 
ในวันที� 18 กรกฎาคม 2564 กลุ่มเยาวชนปลดแอกได้นัดหมายชุมนมุกัน
ที�อนสุาวรยี์ประชาธปิไตย โดยมีอย่างน้อย 15 กลุ่มที�เข้ารว่มชุมนมุด้วย19 
โดยเรยีกรอ้งให้ พล.อ. ประยุทธฯ์ ลาออก และปรบัลดงบประมาณกองทัพ
เพื�อนำามาชว่ยเหลือประชาชนชว่งการแพรร่ะบาดของโควิด-1920

ในวันที� 1 สิงหาคม 2564 มกีารนัดหมายกิจกรรมชมุนมุ “คารม์อ็บ” มุง่
ไปตามถนนสายหลักเพื�อบีบแตรเรยีกรอ้งให้ พล.อ.ประยทุธฯ์ ลาออกจาก
ตำาแหน่ง โดยม ี5 กลุ่มที�นัดหมายคารม์อ็บในกรุงเทพฯ21,22 นอกจากนี�ยงัมี
กิจกรรมคารม์อ็บที�จัดขึ�นคู่ขนานในอีก 30 จังหวัดทั�วประเทศ23

ในวันที� 7 สิงหาคม 2564 กลุ่มเยาวชนปลดแอก ได้นัดชุมนุมและมุ่ง
หน้าไปยังกรมทหารราบที� 1 ซึ�งเป็นที�ตั�งของบ้านพัก พล.อ. ประยุทธ์ฯ24 
ต่อมาในวันที� 10 สิงหาคม 2564 กลุ่มแนวรว่มธรรมศาสตรแ์ละการชมุนมุ
จัดกิจกรรม “คารม์็อบไล่ทรราชย์” เจ้าหน้าที�ตำารวจควบคุมฝูงชนได้ยิง
แก๊สนำาตาและยงิกระสนุยางเพื�อสลายการชมุนมุ มกีารจดุประทัด เผาปอ้ม
ตำารวจอยา่งน้อย 2 แหง่25 ในวันที� 19 กันยายน 2564 กลุ่มผูช้มุนมุคารม์อ็บ 
นำาโดยนายณัฐวฒุิ ใสยเกื�อ และนายสมบัติ บุญงามอนงค์ ได้จัดกิจกรรม 
“ขบัรถยนต์ชนรถถัง” รำาลึกการรฐัประหาร 19 กันยายน 254926

ตลอดเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนั�น ได้เกิดกลุ่มม็อบทางการเมืองอีก
กลุม่หนึ�งคือกลุม่ “ทะลแุก๊ส” ซึ�งรวมตัวกันครั�งแรกเมื�อวันที� 13 สิงหาคม 2564 
ซึ�งเปน็วันที�นายธนัตถ์ ธนากิจอำานวย หรอืลกูนัท ถกูเจ้าหน้าที�ตำารวจยงิเขา้
บรเิวณดวงตา จึงสรา้งความเจ็บแค้นให้กับกลุ่ม และนัดหมายกันชมุนมุที�
แยกดินแดงทกุวัน และมกีารปะทะกับเจ้าหน้าที�ตำารวจควบคมุฝงูชนหลายครั�ง27

คำาวิินุิจัฉัยข้องศาลรัฐธรรมูนุูญ
เร่�องการล้มูล้างการปกครอง

เหตกุารณ์ที�เปน็จดุเปลี�ยนสำาคัญต่อการเคลื�อนไหว 
ของมอ็บการเมืองคนรุน่ใหม ่คือ คำาวินิจฉัยของ 
ศาลรฐัธรรมนญูเมื�อวันที� 10 พฤศจิกายน 2564 
ในคดีที�นายณฐพร โตประยูร ยื�นฟอ้งแกนนำามอ็บ28  
ให้ศาลรฐัธรรมนญูวินิจฉัยตามมาตรา 49 ของ
รฐัธรรมนญู โดยศาลรฐัธรรมนญูวินิจฉัยว่า

“การใช้สิทธิหรือเสรีภาพของผู้ถูกร้องที�  1  
(นายอานนท์ นำาภา) ที�  2 (นายภาณุพงศ์  
จาดนอก)  และ ที�  3  (นางสาวปนัสยา 
สิทธิจิรวัฒนกุล) เป็นการแสดงความคิดเห็น
โดยไมส่จุรติ เปน็การละเมดิกฎหมาย มเีหตจุงูใจ
เพื�อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอัน
มพีระมหากษัตรยิท์รงเปน็ประมุขตามรฐัธรรมนญู 
มาตรา 49 วรรคหนึ�ง แมเ้หตกุารณ์ตามคำารอ้ง
ผา่นพน้ไปแล้ว แต่หากยงัคงให้ผูถ้กูรอ้งที� 1 ที� 2 
และที� 3 รวมทั�งกลุ่มในลักษณะองค์กรเครอืขา่ย
กระทำาดังกล่าวต่อไป ยอ่มไมไ่กลเกินเหตทีุ�จะนำา
ไปสูก่ารล้มล้างการปกครองระบอบประชาธปิไตย
อันมพีระมหากษัตรยิท์รงเปน็ประมขุ รฐัธรรมนญู 
มาตรา 49 วรรคสอง ใหศ้าลรฐัธรรมนญูมอีำานาจ
สั�งการให้เลิกการกระทำาดังกล่าวที�จะเกิดขึ�นอีก
ในอนาคตได้”

ภาพ: khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6808381

78 — สุขภาพคนไทย 256578 — สุขภาพคนไทย 2565



“อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงวินิจฉัยว่า การกระทำาของผู้ถูกรอ้งที� 1 
ที� 2 และที� 3 เป็นการใช้สิทธหิรอืเสรภีาพเพื�อล้มล้างการปกครองระบอบ
ประชาธปิไตยอันมพีระมหากษัตรยิท์รงเปน็ประมขุตามรฐัธรรมนญู มาตรา 
49 วรรคหนึ�ง และสั�งการให้ผู้ถกูรอ้งที� 1 ที� 2 และที� 3 รวมทั�งกลุ่มองค์กร
เครอืข่ายเลิกกระทำาการดังกล่าวที�จะเกิดขึ�นต่อไปในอนาคตด้วย ตาม
รฐัธรรมนญู มาตรา 49 วรรคสอง”29

คำาพิพากษาข้างต้นส่งผลกระทบต่อแกนนำาของม็อบ และการเคลื�อนไหว
ของมอ็บในอนาคตด้วย เนื�องจากสุม่เสี�ยงต่อการถกูดำาเนินคดีทางกฎหมาย

อีกหนึ�งเหตกุารณ์ทางการเมืองที�สำาคัญ คือ ที�ประชมุรว่มกันของรฐัสภา
ลงมติไมร่บัหลักการรา่งรฐัธรรมนญูฉบบัประชาชนที�เรยีกว่าฉบับ “รื�อระบอบ
ประยทุธ”์ ที�เสนอโดยกลุม่ Re-Solution โดยมตัีวแทนนำาเสนอ คือ นายปยิบตุร 
แสงกนกกลุ และนายพรษิฐ ์วัชรสินธุ ์ผลการลงมติปรากฏว่า รบัหลักการ 
236 คะแนน (ส.ส. 203 เสียง และ ส.ว. 33 เสียง) ไมร่บัหลักการ 473 คะแนน 
(ส.ส. 249 เสียง และ ส.ว. 224 เสียง) และงดออกเสียง 6 คะแนน (ส.ส. 3 
เสียง และ ส.ว. 3 เสียง)30 ซึ�งทำาใหก้ารเปลี�ยนแปลงทางการเมอืงผา่นกลไก
รฐัสภาเป็นไปได้ยาก และกระตุ้นให้มกีารเคลื�อนไหวบนท้องถนนมากขึ�น

ควิามูรุนุแรงท้�เพิ�มูข้ึ�นุ

ก่อนหน้าการชุมนมุแต่ละครั�ง ฝ่ายรฐัมักจะ 
ส่ ง สั ญ ญ า ณ เ ตื อ น ไ ป ยั ง ฝ่ า ย ผู้ ชุ ม นุม ว่ า 
ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ตัวอย่างเช่น ในวันที�  
28 สิงหาคม 2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ  
โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าว
ถึงการที�นายณัฐวุฒิ ใสยเกื�อ จะจัดกิจกรรม  
‘Car Mob-Call Out’ ในวันที� 29 สิงหาคม 2564 
ว่าไม่อยากให้ผู้ชุมนุมทำาผิดกฎหมาย รวมทั�ง 
ไม่ละ เมิด สิทธิผู้ อื� น 31 หรือ ในการชุมนุม
วันที�  31 ตุลาคม 2564 พล.อ. ประยุทธ์ฯ 
ได้มอบหมายใหโ้ฆษกประจำาสำานักนายกรฐัมนตร ี
แถลงวอนประชาชนช่วยรักษาเสถียรภาพ
ทางการเมือง ขอความรว่มมือให้ปฏิบัติตาม
กฎหมาย32 เป็นต้น

แต่ในระดับปฏิบั ติการนั�น ในปี 2564 
เจ้าหน้าที�ตำารวจควบคุมฝูงชนกลับมีท่าที
แข็งกร้าวและรุนแรงมากขึ�นกว่าในปี 2563 
พรอ้มที�จะใช้กำาลังสลายการชุมนุมได้ตลอด 
ทั�งการฉีดนำาแรงดันสูง การยิงแก๊สนำาตา 
การยงิกระสนุยาง ซึ�งการสลายชุมนมุแต่ละครั�ง 
มี ผู้บาดเจ็บเป็นจำานวนมาก ระหว่างวันที�  
1 มกราคม–23 ธันวาคม 2564 มีรายงาน
ผูไ้ด้รบับาดเจ็บจากการชุมนุมทางการเมือง
อยา่งน้อย 528 คน33 ซึ�งในจำานวนนี�เปน็เด็กและ
เยาวชนอย่างน้อย 88 คน, นักข่าว 29 คน,  
อาสาแพทยแ์ละพยาบาล 3 คน, ผูสั้งเกตการณ์ 
2 คน, ตำารวจ 146 นาย และทหาร 1 นาย 
และปรากฏภาพตำารวจนำากระสุนยางมา
ใช้ปราบปรามผู้ชุมนุมเป็นครั�งแรกนับตั�งแต่ 
การสลายการชุมนุมของคนเสื�อแดง โดยไม่ม ี
การแจ้งเตือนและไม่มี เหตุ อันควรที�จะใช ้ 
น อ ก จ า ก นี�  มี ผู้ ชุ ม นุ ม ที� เ ป็ น เ ย า ว ช น ที�
เสียชีวิตเป็นคนแรก คือ นายวาฤทธิ� สมน้อย 
ที�ถกูพบว่าถกูยงิได้รบับาดเจ็บหน้า สน. ดินแดง
ในวันที� 16 สิงหาคม 2564 ก่อนที�จะเสียชีวิต 
ในวันที� 28 ตลุาคม 2564 และมกีรณีทพุพลภาพ
อย่างน้อย 2 คน หนึ� งในนั�นคือ นายธนัตถ์  
ธนากิจอำานวย ที�สญูเสียการมองเห็น34

ภาพ: mgronline.com/onlinesection/detail/9640000017052
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นอกจากความรุนแรงในเชิงกายภาพจาก
การสลายการชมุนมุแล้ว ยงัมกีารดำาเนินคดีกับ
ผู้ชมุนมุทางการเมอืงที�เพิ�มขึ�นอยา่งมนัียสำาคัญ 
ข้อมูลจากศูนย์ทนายความเพื�อสิทธิมนุษยชน 
ระบวุ่าในป ี2564 มผีูถ้กูดำาเนินคดีทางการเมอืง
เพิ�มขึ�น 1,513 ราย คิดเป็น 835 คดี หรอืคิดเป็น
จำานวนคดีที�เพิ�มขึ�นเกือบ 7 เท่า เมื�อเทียบกับ
ชว่งครึ�งปหีลังของปี 2563 โดยข้อหาสำาคัญ ได้แก่ 
ขอ้หาฝ่าฝนืขอ้กำาหนดตามพระราชกำาหนดการบรหิาร
ราชการในสถานการณ์ฉกุเฉิน พ.ศ. 2548, ข้อหา
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และ
ขอ้หาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 11635

ปฏิิกิริยาข้องสังคมู

ศาสตราจารย์สุรชิัย หวันแก้ว ผู้อำานวยการ 
ศนูยศึ์กษาสันติภาพและความขดัแยง้ จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ใหค้วามเหน็ว่าสิ�งที�รฐับาลควรทำา
คือแสดงท่าทีประนีประนอมหรอืพรอ้มที�จะปรบั
ท่าทีเพื�อแสดงว่าใหค้วามสำาคัญกับขอ้เรยีกรอ้ง
ของประชาชน

“อย่าแสดงความไม่สนใจผู้ออกมาเรยีกรอ้ง 
และผลักให้เป็นเรื�องของตำารวจ…การใช้กำาลัง
ปราบปรามไปเรื�อย ๆ ไม่ใชท่างออก มีแต่จะรุนแรง
มากขึ�น โดยเฉพาะเมื�อไมม่ชีอ่งทางการสื�อสารกัน 
ผูช้มุนมุก็จะหาวิธสืี�อสารโดยเรยีกรอ้งความสนใจ
อยา่งที�เหน็กัน ยำาว่าการชมุนมุเปน็กระบวนการ 
ทางประชาธปิไตยปกติที�รฐัธรรมนญูก็รองรบัสิทธิ
เสรภีาพไว้อยูแ่ล้ว”36

ในวันที� 13 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการ 
สมานฉันท์ ที�มีนายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ เป็น
ประธาน ได้มีข้อเสนอ 4 ประการเรยีกรอ้งให้
ทกุฝ่ายพจิารณา ได้แก่ 1) ขอให้ทกุฝ่ายเคารพ
ในการแสดงออกตามวิถีประชาธปิไตยและเคารพ

ในหลักกติกาสากล 2) ขอให้ทกุฝ่ายยติุการใชค้วามรุนแรง เน้นการเจรจา
เพื�อแกไ้ขปญัหา ลดการเผชญิหน้าและหลีกเลี�ยงการยั�วยปุลกุปั� นทกุรูปแบบ
ที�อาจนำาไปสูก่ารใชค้วามรุนแรง 3) ควรเรง่ใหม้กีารตรวจสอบข้อเท็จจรงิของ
เหตกุารณ์ความรุนแรง โดยผู้ที�มคีวามเชี�ยวชาญ เป็นกลางและอิสระตาม
หลักวิชาการเพื�อหาขอ้เสนอแนะเชงินโยบายต่อการแกไ้ข 4) ควรเปดิพื�นที�
ปลอดภัยในการหารอื โดยองค์กรอิสระและความรว่มมือระหว่างสถาบัน
การศึกษาเพื�อหาทางออกของปัญหารว่มกันด้วยแนวทางสันติวิธแีละสรา้ง
กระบวนการพดูคยุที�ประชาชนมส่ีวนรว่ม และอยูบ่นหลักประชาธปิไตยและ
นิติธรรมอยา่งแท้จรงิ

ต่อมาในวันที� 8 ตลุาคม 2564 สำานักงานคณะกรรมการสิทธมินษุยชน 
แห่งชาติ ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ทุกฝ่ายพิจารณาร่วมกัน 
ได้แก่ 1) ขอให้ผู้ชุมนุมใช้เสรภีาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก
อาวุธอย่างแท้จรงิ เพื�อให้ข้อเรยีกรอ้งถูกรบัฟังและไม่มีเงื�อนไขใด ๆ ให้
เจ้าหน้าที�ตำารวจใชป้ฏิบติัการควบคมุฝงูชนในขั�นรุนแรง ขณะที�รฐับาลต้อง
ใชแ้นวทางในการจัดการและควบคมุฝงูชนใหส้อดคล้องกับหลักการสากลตาม
ขั�นตอน ได้สัดส่วนที�เหมาะสมอยา่งเครง่ครดั และปฏิบติัต่อผู้ชมุนมุโดยสงบกับ
ผูที้�ใชค้วามรุนแรงแบบแยกแยะ รวมทั�งใชค้วามอดทนอดกลั�นในการรบัฟงัเสียง
ของผูที้�เหน็ต่าง 2) ขอใหท้กุฝ่ายสนับสนนุให้มเีวทีกลางในการเจรจาแกไ้ข
ปญัหาอยา่งจรงิใจ โดยเปดิโอกาสใหผู้ช้มุนมุและเจ้าหน้าที�ของรฐัมโีอกาส
พดูคยุกันและรบัฟงัความคิดเหน็ของกันและกัน เพื�อลดการเผชญิหน้าและ
การใชค้วามรุนแรงลง

ภาพ: mgronline.com/onlinesection/detail/9640000017052

กลุ่มร�ษฎรได้รว่มตัวนดัชุ่มนมุจัดกิจกรรม “อภิปร�ยไม่ไว้ว�งใจนอกสภ�”

80 — สุขภาพคนไทย 2565



ฉากทัศนุ์ท้�เป็นุไปได้

ภายหลังการคลี�คลายของโควิด-19 และการยกเลิก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 
คาดว่าการชมุนมุทางการเมอืงจะกลับมาคึกคักอีก ทั�งบนท้องถนนและบนโลก
ออนไลน์ จนกว่าขอ้เรยีกรอ้งหลัก ๆ เชน่ ให้ พล.อ. ประยุทธฯ์ ลาออกจาก
ตำาแหน่งนายกรฐัมนตร ีและการรา่งรฐัธรรมนญูฉบบัใหมจ่ะได้รบัการตอบ
สนอง ทั�งนี� คำาวินิจฉัยของศาลรฐัธรรมนญูในคดีล้มล้างการปกครอง อาจ
ส่งผลให้มีการดำาเนินคดีอาญากับผู้ชุมนุมมากยิ�งขึ�นกว่าเดิม ทั�งคดี
ในปีก่อนหน้านี�ที�อยู่ในชั�นศาลแล้ว และคดีใหม่ที�อาจจะมีการฟ้องรอ้งอีก 
โดยเฉพาะอย่างยิ�ง การฟ้องรอ้งด้วยข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 112 และขอ้หาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 รวมไปถึง
ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาผิดเกี�ยวกับคอมพิวเตอร ์
พ.ศ. 2560 แต่การจับกมุคมุขงัผูต้้องหาก่อนที�จะมคีำาพพิากษา โดยปฏิเสธ
การประกันตัวตามสิทธขิั�นพื�นฐานตามรฐัธรรมนญู อาจทำาให้เกิดคำาถาม
ต่อความน่าเชื�อถือของกระบวนการยติุธรรมได้

อนึ�ง การแกไ้ขเพิ�มเติมรฐัธรรมนญูในเรื�องระบบเลือกตั�ง และการดำาเนิน
การแกไ้ขพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยพรรคการเมอืง พ.ศ. 2560 
และ พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วยการเลือกตั�งสมาชิกสภา
ผูแ้ทนราษฎร พ.ศ. 2561 จะนำาไปสู่การเตรยีมการเลือกตั�งทั�วไปในอนาคต 
หากมกีารเลือกตั�งใหมเ่กิดขึ�น ก็อาจนำาไปสู่การเปลี�ยนแปลงทางการเมอืง
ในอนาคต และอาจชว่ยลดความเคลื�อนไหวทางการเมอืงบนท้องถนนลงได้

สรุป

แม้ว่าการระบาดของโควิด-19 จะทำาให้ 
การชมุนมุทางการเมอืงต้องหยดุพกัไประยะหนึ�ง 
ตั�งแต่ชว่งปลายปี 2563 แต่ในปี 2564 ก็ได้เกิด 
มอ็บการเมอืงบอ่ยครั�ง และมกีารใชค้วามรุนแรง 
ระหว่างรัฐกับผู้ชุมนุมเพิ�มขึ� นอย่างชัดเจน
โดยมกีารตอบโต้กันทั�งสองฝา่ย อีกทั�งมกีารดำาเนิน
คดีกับแกนนำามอ็บและผูชุ้มนมุจำานวนมาก ทั�งนี� 
ปัญหาการจัดการเรื�องโควิด-19 ที� ขาด 
ประสิทธภิาพ ได้กลายเป็นปัจจัยเรง่ ให้กระแส 
เรยีกรอ้งการปฎิรูปทางการเมอืงได้รบัการสนับสนนุ 
เพิ�มขึ�น อย่างไรก็ตาม ทางออกในการแกไ้ข 
รัฐธรรมนูญได้สะดุดลง เนื�องจากไม่ผ่าน
ความเห็นชอบจากรฐัสภา ทำาให้ม็อบการเมือง
น่าจะยงัคงดำาเนินต่อไป ภาคประชาสังคมจึงควร
มบีทบาทคู่ขนานไปกับการเมืองในระบบรฐัสภา
ด้วยการเป็นกลไกประสานความรว่มมือของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ในการรวบรวมข้อเสนอและ
ขอ้เรยีกรอ้ง และประสานความรว่มมอืกับรฐัสภา
แ ล ะ พ ร ร ค ก า ร เ มื อ ง เ พื� อ ใ ห้ ห า ท า ง อ อ ก 
เรื�องการปฎิ รูปทางการเมืองโดยสันติวิธี
อยา่งจรงิจัง

ภาพ: bangkokbiznews.com/politics/953464

ก�รชุ่มนมุ “ม็อบ 7 สิงห�” โดยกลุ่มเย�วช่นปลดแอก มีก�รปะทะกันระหว่�งผู้ชุ่มนมุและเจ้�หน�้ที� มีก�รใช่้แก๊สนำ�ต�และกระสนุย�ง  เพื�อไม่ให้ผู้ชุ่มนมุผ่�นยังถินน
วิภ�วดี‑รงัสิต
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นุำาท่วิมูใหญ่ในุประเทศไทย
อด้ตัถึงปัจัจุับันุ

ประเทศไทยประสบปัญหานำาท่วมซำาซากและ 
รุนแรงบอ่ยครั�งมาตั�งแต่อดีต โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง 
ในช่วงปลายฤดูมรสุมระหว่างเดือนสิงหาคมถึง 
พฤศจิกายน ซึ�งอิทธพิลของลมมรสุมก่อให้เกิด 
ฝนตกหนักต่อเนื�องและเกิดปัญหานำาท่วม 
ตามมา ไมว่่าจะเปน็เหตกุารณ์นำาท่วมใหญป่ ี2485  
ซึ�งเป็นนำาท่วมที�รุนแรงที�สุดในประวัติศาสตร ์
ก่อนที�จะมกีารสรา้งเขื�อนเก็บกักขนาดใหญอ่ยา่ง 
เขื�อนภูมิพล และเขื�อนสิรกิิติ� อีกครั�งในปี 2526 
พื�นที�มากกว่า 40 จังหวัดของประเทศ รวมทั�ง 
กรุงเทพมหานคร ต้องประสบภัยนำาท่วมรุนแรง 
และยาวนาน และในปี 2538 เกิดปัญหา 
นำาท่วมใหญ่จากอิทธพิลของลมพายุที�พัดผ่าน 
ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ของประเทศ ต่อมาได้เกิดมหาอุทกภัยที�รุนแรง 
ที�สุดในรอบ 70 ปี เมื�อปี  2554 ซึ� งสร้าง 
ความสูญเสียทั�งชีวิตและทรพัย์สิน ตลอดจน 
โครงสรา้งพื�นฐานครอบคลุมพื�นที�กว่า 1 ใน 3  
ของประเทศ และก่อให้เกิดความเสียหาย 
ทางเศรษฐกิจสงูถึง 14% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ของประเทศ (gross domestic product: GDP)  
โดยธนาคารโลกได้ประเมนิมลูค่าความเสียหาย 
ทางเศรษฐกิจจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั�งนี� 
สูงกว่า 1.425 ล้านล้านบาท1,2 วิกฤตนำาท่วม 
ครั�งนี�ทำาให้หลากหลายหน่วยงานทั�งภาครัฐ 
และภาคเอกชนได้ตระหนักและเ ล็ง เห็น
ความสำาคัญของภัยพิบัตินำาท่วมและวางแผน
การบรหิารจัดการทรพัยากรนำาอยา่งเปน็รูปธรรม

 นำ�ทว่ม่ซีำ�ซี�ก
 ผู้ลกระทบและก�รปีรับติวั

/ 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ9

ประเทศไทยประสบปัญหานำาท่วมซำาซากและรุนแรงอยูบ่่อยครั�งมาตั�งแต่
อดีต โดยเฉพาะอย่างยิ�งในช่วงปลายฤดูมรสุมระหว่างเดือนสิงหาคมถึง
พฤศจิกายน หลายครั�งได้เกิดนำาท่วมใหญซ่ึ�งสรา้งผลกระทบต่อประชาชน
จำานวนนับล้านคนและสรา้งความเสียหายทางเศรษฐกิจมหาศาล เช่น ในปี 2485 
เกิดนำาท่วมที�เปน็ตำานาน กินพื�นที�กว่า 40 จังหวัด ในปี 2538 เกิดนำาท่วมใหญ่
ทั�งในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี 2554 เกิด
มหาอุทกภัยรุนแรงที�สุดในรอบ 70 ปี ครอบคลุมพื�นที�กว่า 1 ใน 3 ของ
ประเทศ สรา้งความเสียหายทางเศรษฐกิจนับล้านล้านบาท และในปี 2564 
เกิดนำาท่วมใหญ่อีกในพื�นที�กว่า 30 จังหวัด กินอาณาบรเิวณนับล้านไร ่
เพราะเหตุใดประเทศไทยจึงประสบปัญหานำาท่วมที�สรา้งความเสียหายจำานวน
มากซำาแล้วซำาเล่า ที�ผา่นมามกีารแก้ปญัหาอยา่งไร? บทความนี�จะอภิปรายถึง
สาเหตขุองปัญหานำาท่วมในประเทศไทย การเปลี�ยนแปลงของสภาพภูมอิากาศ
ที�ส่งผลต่อไทย การบรหิารจัดการนำาท่วมของไทย อาทิ แผนแมบ่ทการบรหิาร
จัดการทรพัยากรนำา 20 ป ี(พ.ศ. 2561–2580) พระราชบญัญติัทรพัยากรนำา 
พ.ศ. 2561 และขอ้เสนอแนะเพื�อแก้ปัญหาอยา่งยั�งยนื

“ การมีส่่วินรว่ิมขอ้งภาคป็ระชีาชีนในพ้�นที�มบีทบาท
ส่ำาค้ญในการกำาหนดทิศทางในการพ้ฒนาและการ
บริหารจ้ดการทร้พยู่ากรนำา จะเป็็นพ้�นฐานที�ส่ำาค้ญ
ในการก้าวิไป็ส่่่การยู่กระด้บวิิถีึชีีวิิตใหม่ที�ตระหน้กถ่ึง
สิ่�งแวิดล้อ้ม เศรษฐกิจและส้่งคมอ้ยู่า่งยู่้�งยู่น้ในอ้นาคต ”

ภาพ: nongwaeng-kk.go.th/gallery_detail.php?menuid=2&link=245
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ในปี 2564 ได้เกิดนำาท่วมใหญ่อีก 
ครั�งหนึ�งตั�งแต่ชว่งปลายเดือนกันยายน 
จ า ก อิ ท ธิ พ ล ข อ ง พ า ยุ เ ตี� ย น ห มู ่
พัดเคลื�อนตัวขึ�นฝั� งในแถบประเทศ
อินโดจีนได้แก่ เวียดนาม กัมพชูา ลาว 
และก่อให้เกิดนำาท่วมตามมา ทำาใหเ้กิด
ฝนตกหนักถึงหนักมากในแถบภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวันออก รวมทั�งกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล หลายพื�นที�ประสบ
ปัญหานำาท่วมแบบฉับพลัน (flash 
flood) จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
แสดงพื�นที�ประสบภัยนำาท่วมเมื�อวันที�  
30 กันยายน 2564 โดยสำานักงานพฒันา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน)3 พบว่า พื�นที�ประสบภัย
นำาท่วมครอบคลมุจังหวัดทางภาคเหนือ 
6 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 
จังหวัดภาคตะวันออก 8 จังหวัด และ
ภาคกลางตอนบน 9 จังหวัด4 นอกจากนี� 
ยงัเกิดนำาท่วมไหลหลากในบรเิวณพื�นที�
ภาคกลางตอนล่างในเขตจังหวัดปทมุธานี 
นนทบุร ีรวมทั�งกรุงเทพมหานครและ 
ปริมณฑล โดยคิดเป็นพื�นที� ที�ได้รับ 
ผลกระทบจากนำาท่วมกว่า 2 ล้านไร ่ 
แ ล ะ ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า โ ด ย ค ณ ะ วิ จั ย 
สำานักงานการวิจัยแหง่ชาติ5 ได้รายงาน
พื�นที�ประสบภัยนำาท่วมในเขตพื�นที�
ชลประทานของโครงการชลประทาน
เจ้าพระยาใหญ่ ณ วันที� 2 ตุลาคม  
2564 สูงถึง 942,694 ไร ่ทำาให้เกิด
นำาท่วมขังติดต่อกันเป็นเวลานาน 
สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน 
และสร้างความเสียหายต่อผลิตผล
ทางการเกษตรซึ� งอยู่ ในช่วงปลาย
ฤดเูก็บเกี�ยว

การเปล้�ยนุแปลงสภาพภูมูิอากาศ
สิ�งท้�ไทยตั้องเร้ยนุรู้

การเปลี�ยนแปลงของสภาพภมูอิากาศนับเป็นปัจจัยทางธรรมชาติหลักอันหนึ�งที�ก่อ
ใหเ้กิดปญัหานำาท่วมในป ี2564 ผนวกกับความผดิปกติของปรากฏการณ์ทางอทุกวิทยา
ที�เกิดขึ�นเกือบพรอ้มกันในช่วงระยะเวลาสั�นและรวดเรว็ ทั�งจากพายุเตี�ยนหมู่ พายุ
ไลออนรอ็ก พายุคมปาซุ และรอ่งมรสุมพัดพาดผ่านในพื�นที�ที�มกีารเปลี�ยนแปลง
ลักษณะทางกายภาพจากการใชป้ระโยชน์ที�ดิน ที�แตกต่างไปจากอดีตในพื�นที�ทางด้าน
เหนือเขื�อน ส่งผลต่อการเพิ�มขึ�นของปรมิาณนำาไหลเขา้อ่างเก็บนำา โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง
เขื�อนเก็บกักขนาดกลางและขนาดเล็กที�มปีรมิาณนำาเต็มความจเุก็บกักอยา่งรวดเรว็  
ไม่ว่าจะเป็น เขื�อนแควน้อยบำารุงแดน เขื�อนป่าสักชลสิทธิ� เขื�อนทับเสลา และ 
เขื�อนกระเสียว นอกจากนี� ปัจจัยการเปลี�ยนแปลงลักษณะกายภาพในบรเิวณพื�นที�
ทางด้านท้ายเขื�อนยงัส่งผลต่อการเปลี�ยนแปลงชลศาสตรก์ารไหลของนำา ที�ทำาใหเ้กิด 
นำาท่วมขังเป็นเวลานานในหลายพื�นที�ทั�งสองฝั� งแม่นำาเจ้าพระยาและแม่นำาท่าจีน 
อยา่งมนัียสำาคัญ

ม า ต ร ก า ร ใ น ก า ร รับ มื อ โ ด ย ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รัฐ ใ น ช่ ว ง ส ถ า น ก า ร ณ์ 
นำาท่วมในปี 2564 ได้เรยีนรูจ้ากเหตุการณ์มหาอุทกภัยในอดีต ไม่ว่าจะเป็น 
แนวทางการบรหิารจัดการนำาในเขื�อนด้วยการลดปรมิาณการระบายนำาและเพิ�ม
การเก็บกักนำาต้นทุนไวใ้นเขื�อนเก็บกักขนาดใหญ่ทั�งเขื�อนภูมิพลและเขื�อนสิรกิิติ� 
และเพิ�มปรมิาณการระบายนำาของเขื�อนเก็บกักขนาดกลางและขนาดเล็กเพื�อรกัษา
ความปลอดภัยของตัวเขื�อน การเพิ�มปรมิาณระบายนำาของเขื�อนทดนำาเจ้าพระยา
เพื�อเรง่ระบายนำาเหนือที�ไหลบ่าลงมาออกสู่ทะเล เรง่การผันนำาส่วนเกินเข้าพื�นที�
รบันำานองผ่านระบบคลองส่งนำาเพื�อตัดยอดนำาและลดความเสียหายรุนแรงที�
เกิดขึ�น และเพิ�มการชะลอนำาสำาหรบัใชใ้นการทำาเกษตรกรรมในชว่งเพาะปลกูฤดแูล้ง  
หากไมม่ปีรมิาณนำาไหลจากส่วนอื�น ๆ เขา้มาสมทบ

ภาพ: สำนักงานการื่วิจัยแห่งชื่าติิ. (2564).

แสดงพื�นที�ประสบภัยนำ�ท่วมในประเทศไทยจ�กอิทธพิลของพ�ยุเตี�ยนหมู่ในปี 2564 โดย 
สีนำ�เงนิ คือ พื�นที�ประสบภัยนำ�ท่วม ระหว่�งวันที� 24–30 กันย�ยน 2564 
สีฟ้้� คือ พื�นที�ประสบภัยนำ�ท่วม ระหว่�งวันที� 1–9 ตลุ�คม 2564
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อย่างไรก็ตาม ในช่วงสองทศวรรษที�ผ่านมา  
อิทธิพลของการเปลี� ยนแปลงของสภาพ 
ภมูิอากาศโลก (global climate change) ทวี
ความรุนแรงขึ�นเปน็ลำาดับ จากปจัจัยการเพิ�มขึ�น 
ของอุณหภูมิผิวโลกและผิวนำาทะเล และ
ความผันผวนของสภาพภูมิอากาศ ซึ�งนำาไปสู่
ความเสี�ยงที�จะเกิดภัยพิบัตินำาทั�งอุทกภัย และ
ภัยแล้ง ที�มีความถี�และความรุนแรงของ
การเกิดเหตกุารณ์สงูขึ�น โดยเกิดวิกฤตนำาท่วมและ
ภัยแล้งขึ�นในหลายประเทศทั�วโลกในชว่งสองถึง
สามปีที�ผ่านมา เช่นที�สหราชอาณาจักร6 และ
จีน7 รวมถึงประเทศไทยที�สถานการณ์ภัยแล้ง
ที�เกิดขึ�นต่อเนื�องติดต่อกันในชว่งป ี2561–2563 
ตามมาด้วยนำาท่วมรุนแรงในช่วงปลายปี 2564 
ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงปัญหาวิกฤต
การเปลี�ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที�
ทกุประเทศต้องใหค้วามสำาคัญ ตลอดจนเตรยีม
ความพรอ้มเพื�อแก้ปญัหา รวมถึงปรบัตัวเพื�อลด
ผลกระทบและความเสียหายจากภัยพบิติัที�อาจ
จะเกิดขึ�นซำาในอนาคต

จากรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ
ต่อฐานทรพัยากรนำาในประเทศไทยพบว่า การเปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ
ส่งผลต่อการเพิ�มขึ�นของอุณหภูมิเฉลี�ยโดยรวม และเกิดการเปลี�ยนแปลง
อย่างมีนัยสำาคัญต่อรูปแบบและความรุนแรงของการเกิดฝนและพายุฝน 
ซึ�งเพิ�มโอกาสเสี�ยงที�จะเกิดอทุกภัยและภัยแล้ง คณะกรรมการระหว่างรฐับาล
ว่าด้วยการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้คาดการณ์ว่า พื�นที�ในแถบ
ลุ่มนำาเจ้าพระยาอย่างกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มที�จะได้รบัผลกระทบจาก
การเกิดปรากฏการณ์ทางอทุกวิทยาพรอ้ม ๆ กันหลายเหตกุารณ์ ไมว่่าจะเปน็ 
เหตกุารณ์นำาท่วมรุนแรง ปญัหาการระบายนำาท่วม และเหตกุารณ์คลื�นพายุ
ซดัฝั� ง8 นอกจากนี� ผลการศึกษาวิจัยเกี�ยวกับผลกระทบของการเปลี�ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศในประเทศไทยหลาย ๆ การศึกษาให้ขอ้สรุปถึงแนวโน้มของ
อณุหภมูเิฉลี�ยที�เพิ�มสงูขึ�น9 เชน่ มกีารประมาณการว่าอณุหภมูเิฉลี�ยระหว่าง
ปี 2513–2550 เพิ�มสูงขึ�น +0.024 องศาเซลเซียสต่อปี ยิ�งไปกว่านั�น 
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ถึงการเปลี�ยนแปลงข้อมลูปรมิาณฝนรายฤดกูาล
ยงัพบว่า จำานวนวันฝนตกในชว่งฤดฝูนมแีนวโน้มลดลง ในขณะที�ค่าความเข้ม
ฝนเฉลี�ยในวันฝนตกมีแนวโน้มเพิ�มสูงขึ�น10 ประกอบกับมีการเพิ�มขึ�นของ
ระดับนำาทะเลจากค่าเฉลี�ยเดิมที� 1.8 มลิลิเมตรต่อป ีในชว่งระหว่างป ี2504–
2546 สงูขึ�นเป็น 3.1 มิลลิเมตรต่อปี ในชว่งระหว่างปี 2536–2546 ซึ�งก่อให้
เกิดปัญหาการรุกลำาของนำาทะเล การกัดเซาะและการทำาลายระบบนิเวศ
ในแถบพื�นที�บรเิวณชายฝั� งทะเลของประเทศไทยอีกด้วย11

ภาพ: mgronline.com/onlinesection/detail/9640000095556

นำ�ท่วม อ. เมือง จ. สโุขทัย เมื�อ 25 กันย�ยน 2564
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การบริหารจััดการนุำาท่วิมูข้องไทย

หลังมหาอุทกภัยปี  2554 รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำาคัญ 
และความเสียหายที� เ กิดขึ� นจากภัยพิบั ติ อันเนื�องมาจากวิกฤตนำา 
จากผลพวงของการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยได้กำาหนดให้ 
ภัยพิบัตินำาเป็นปัญหาวิกฤตเรง่ด่วนของประเทศที�จะต้องเรง่แก้ปัญหา 
ทั�งในระยะสั�นและระยะยาว ในระยะแรกได้แต่งตั�งคณะทำางานเพื�อยกรา่ง
แผนแม่บทของการบรหิารจัดการนำาท่วม เป็นการเฉพาะกิจโดยมุง่เน้นที�จะ
บรรเทา ปอ้งกัน และลดความเสียหายที�เกิดขึ�นจากภัยพบิติันำาท่วม และปรบัปรุง
ประสิทธภิาพของระบบการป้องกันและการบรหิารจัดการนำาท่วมในสภาวะ
ฉกุเฉิน โดยได้นำาเสนอมาตรการป้องกันนำาท่วมทั�งแบบใช้สิ�งก่อสรา้ง เช่น 
การเพิ�มจำานวนและขนาดความจุเก็บกักของอ่างเก็บนำา การพัฒนาอ่าง
เก็บนำาขนาดกลางและขนาดเล็ก การปรบัปรุงทางนำา และการก่อสรา้ง
ทางระบายนำาท่วม เป็นต้น และมาตรการแบบไมใ่ชสิ้�งก่อสรา้ง เช่น นโยบาย 
“Room for the Rivers” ด้วยการกำาหนดพื�นที�แก้มลิงเพื�อเพิ�มพื�นที�รบันำานอง 
ขนาดใหญ่ในช่วงฤดูนำาหลากและชะลอการเกิดนำาท่วมแบบฉับพลัน 
รว่มกับการกำาหนดแผนการผนันำาที�เหมาะสมในพื�นที�รบันำานอง และการดำาเนิน
มาตรการจ่ายเงินชดเชยให้กับประชาชนในพื�นที�ประสบภัยนำาท่วม เป็นต้น12 
นอกจากนี� ในป ี2560 รฐับาลยงัได้มกีารจัดตั�งสำานักงานทรพัยากรนำาแหง่ชาติ 
(สทนช.) ขึ�นมาเพื�อทำาหน้าที�เป็นหน่วยงานหลักในการกำากับดแูลนโยบาย
การบรหิารจัดการทรพัยากรนำาของประเทศ โดยมพีระราชบญัญติัทรพัยากรนำา 
พ.ศ. 2561 และแผนแม่บทการบรหิารจัดการทรพัยากรนำา 20 ปี (พ.ศ. 2561–
2580) เป็นกรอบแนวทางปฏิบติัในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาทรพัยากรนำาของ
ประเทศตามแนวทางการพฒันาประเทศของยทุธศาสตรช์าติ

สาระสำาคัญของพระราชบญัญติัทรพัยากรนำา  
พ.ศ. 2561 มุ่งเน้นไปที�การบูรณาการในการ 
จัดสรรนำาและการใช้นำา การพัฒนาและการบรหิาร 
จัดการทรพัยากรนำา การอนรุกัษ์และการฟื�นฟ ู
ทรพัยากรนำา และสิทธขิั�นพื�นฐานในการเข้าถึง 
ทรพัยากรนำาสาธารณะ รวมทั�งจัดให้มอีงค์กรบรหิาร
จัดการทรพัยากรนำาทั�งในระดับชาติ ระดับลุม่นำา  
และระดับองค์กรผูใ้ช้นำา เพื�อเพิ�มโอกาสการมี 
ส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหาร
จัดการทรพัยากรนำาอย่างเป็นระบบ13 โดยให้มี
คณะกรรมการทรพัยากรนำาแห่งชาติ (กนช.)  
เป็นองค์กรหลักในระดับชาติที�มีนายกรฐัมนตรี
เป็นประธาน และมีคณะกรรมการลุม่นำาเป็นกลไก
ในการขบัเคลื�อนในระดับลุม่นำา รวมทั�งการรวมตัว 
ของกลุ่มบุคคลที�มีการใช้นำาในแหล่งเดียวกัน
ในรูปแบบขององค์กรผูใ้ช้นำาเพื�อบูรณาการ 
การบรหิารจัดการทรพัยากรนำาแบบองค์รวม

ภาพ: mgronline.com/onlinesection/detail/9640000095556

นำ�ท่วมพื�นที�ลุ่มนำ�ลำ�เช่ียงไกร จ. นครร�ช่สีม�  
เมื�อ 25 กันย�ยน 2564
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สำาหรับแผนแม่บทการบริหาร จัดการ 
ทรพัยากรนำา 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) ให้
ความสำาคัญกับทรพัยากรนำาในการขับเคลื�อน
การพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตรช์าติ
เพื�อมุง่ไปสูก่ารสรา้งความมั�นคงและความยั�งยนื
ของฐานทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม 
รวมถึงการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพของ
ทรพัยากรบคุคล โดยพฒันาขึ�นตามหลักปรชัญา
เศรษฐกิจแบบพอเพียง และการสรา้งสมดลุระหว่าง
การอนรุกัษ์และฟื�นฟู และการพัฒนาแหล่งนำา 
ครอบคลมุ 6 ด้านหลัก ได้แก่14

ด้านที� 1 การจัดการนำาอปุโภคบรโิภค
ด้านที� 2 การสรา้งความมั�นคงของนำา

ภาคการผลิต
ด้านที� 3 การจัดการนำาท่วมและอทุกภัย
ด้านที� 4 การจัดการคณุภาพนำาและอนรุกัษ์

ทรพัยากรนำา
ด้านที� 5 การอนรุกัษ์ฟื�นฟสูภาพป่าต้นนำาที�

เสื�อมโทรมและป้องกันการพงัทลาย
ของดิน

ด้านที� 6 การบรหิารจัดการ

อย่างไรก็ดี ประเด็นการจัดการภัยแล้งใน 
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนำา 
20 ปี  ยังได้รับความสำาคัญค่อนข้างน้อย 
ยิ�งไปกว่านั�น กรอบปฏิบัติตามแนวทางของ
แผนแม่บทการบรหิารจัดการทรพัยากรนำา 20 ปี  
ยังขาดความเชื�อมโยงรว่มกันทั�งเป้าประสงค์  
แผนกลยุทธ์ แนวทางขับเคลื�อน และตัวชี�วัด 
ความสำาเรจ็ ในการบรรลุเป้าหมายการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป็นศนูย ์(net zero) ซึ�งเปน็
เปา้หมายหลักของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วย
การเปลี�ยนแปลงสภาพภูมอิากาศโลก พ.ศ. 2564 
(COP26)

แนุวิทางการบริหารจััดการนุำาในุอนุาคตั

การสรา้งกลไกการรบัรูข้องประชาชนผ่านนโยบายและองค์กรต่าง ๆ  
ของรฐั และการปรบัตัวของประชาชนและชุมชนด้วยตัวเองเพื�ออยู่รว่มกับ 
ภัยพบิติันำาท่วมที�เกิดขึ�นซำาซากโดยได้รบัผลกระทบน้อยที�สดุ จะเป็นส่วนสำาคัญ 
ในการบรรเทาปญัหานำาท่วมในระดับพื�นที� อีกทั�งยงัเปน็ส่วนหนึ�งของการพฒันา
แผนการปอ้งกันภัยนำาท่วมในพื�นที�ขนาดใหญ ่ยกตัวอยา่งเชน่ การปรบัตัวของ 
ชมุชนผ่านรูปแบบของมาตรการ “การกันนำาท่วม” และ “การสู้ภัยนำาท่วม”  
จากประสบการณ์ในอดีตที�เคยเกิดขึ�นในพื�นที� เช่น การปรับรูปแบบ 
การสรา้งบา้นเรอืนและที�อยูอ่าศัยเปน็อาคารสองชั�นในเขตพื�นที�นำาท่วมซำาซาก  
การยกระดับเสาของอาคารให้สูงขึ�นเหนือระดับนำาท่วมสูงสุดที�เคยเกิดขึ�น  
การยกระดับคันดินในการปลูกสรา้งโครงสรา้งพื�นฐาน การสรา้งคัน 
กระสอบทรายหรอืทำานบกันนำาท่วมเพื�อปิดล้อมพื�นที� เมื�อเห็นว่าระดับนำา 
ในแมน่ำากำาลังเพิ�มระดับสงูขึ�น และการสรา้งทางผนันำาหรอืระบายนำาออกจาก
พื�นที�อ่อนไหว เป็นต้น รวมทั�งการปรบัเปลี�ยนแผนการผลิตทางการเกษตร 
เช่น การเพาะปลกูพืชเพื�อให้สามารถเก็บเกี�ยวผลผลิตได้ก่อนฤดนูำาหลาก
จะมาถึง และการปลกูพืชที�มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสงูและสามารถต้านทาน
นำาท่วมได้ดี เป็นต้น15

เป็นสัญญาณอันดีว่า การบรหิารจัดการปญัหานำาท่วมในระดับพื�นที�ชมุชน  
ได้รบัความสนใจมากขึ�นจากภาครฐัในการพฒันาแผนระบบปอ้งกันนำาท่วม 
อันเนื�องมาจากปจัจัยความหนาแน่นของการตั�งถิ�นฐานและสิ�งปลกูสรา้งใหม ่
ปัญหาผังเมือง และการเปลี�ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากที�ดินที�กีดขวาง
เส้นทางจราจรนำา กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงจึงได้จัดทำานโยบายการใชที้�ดิน
ขึ�นมาใหม่เพื�อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาที�จะเกิดขึ�นในอนาคต  
โดยได้จัดทำาผังการใช้ที�ดินและบรรจุไว้เป็นส่วนหนึ�งของพระราชบัญญัติ 
การผงัเมอืง พ.ศ. 2562 อีกทั�งได้บรรจผุงันำาตามพระราชบญัญติัทรพัยากรนำา 
พ.ศ. 2561 ไว้เป็นส่วนหนึ�งของผังเมืองอีกด้วย ในระหว่างปี 2558–2562 

ภาพ: bbc.com/thai/thailand-58860541

ภ�พมุมสงู บรเิวณีชุ่มช่นภเูข�ทอง อ.เมืองพระนครศรอียุธย� 
ที�ได้รบัผลกระทบจ�กนำ�ท่วมจ�กผลพวงของพ�ยุ “เตี�ยนหมู่” 
เมื�อเดือนตลุ�คม
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กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำาแผนหลักระบบป้องกันนำาท่วมพื�นที�
ชมุชนของทกุจังหวัด และจัดทำาผงัการระบายนำาจังหวัดในพื�นที�ลุม่นำาทั�งหมด
ของประเทศ เพื�อกำาหนดกรอบและทิศทางในการแกไ้ขปัญหานำาท่วมและ
การระบายนำาในอนาคต อีกทั�งเป็นการบูรณาการการทำางานกับหน่วยงานอื�น ๆ 
ไมว่่าจะเป็น กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า และสำานักงานทรพัยากรนำาแห่งชาติ 
นอกจากนี� ในช่วงปี 2562–2564 กรมโยธาธกิารและผังเมืองยังได้พัฒนา
โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำารวจออกแบบรายละเอียดของระบบ
ป้องกันนำาท่วมพื�นที�ชุมชนวิถีใหม่ประกอบด้วย (1) พื�นที�ชุมชนในจังหวัด
เพชรบุร ีและ (2) พื�นที�ชมุชนในลุม่นำาภาคกลาง ครอบคลมุ 13 พื�นที�ชมุชน16 
ให้มคีวามยดืหยุน่และเหมาะสมตามลักษณะทางกายภาพของพื�นที�ชมุชน
นั�น ๆ อีกทั�งมคีวามเหมาะสมทั�งทางด้านวิศวกรรม ด้านเศรษฐศาสตร ์และ
ด้านสิ�งแวดล้อม รวมถึงสอดคล้องกับความต้องการของชมุชน17

ทั�งนี� ปัจจัยความสำาเรจ็ของการมีส่วนรว่มของภาคประชาชนในพื�นที�
เทศบาลนครปากเกรด็ จังหวัดนนทบุร ีในการจัดการชุมชนในขณะเผชิญ
เหตกุารณ์มหาอทุกภัยป ี2554 ได้ถกูเรยีนรูแ้ละถอดบทเรยีน โดยเฉพาะอย่างยิ�ง
บทบาทขององค์กรผูน้ำาในระดับท้องถิ�นที�มส่ีวนสำาคัญที�จะชว่ยป้องกันภัยตนเอง
ในระหว่างเผชญิเหตกุารณ์วิกฤตและขบัเคลื�อนการมส่ีวนรว่มของประชาชน
ในพื�นที� โดยในระหว่างเกิดเหตกุารณ์ได้มกีารจัดตั�งศนูยอ์ำานวยการกลางและ
ศนูยอ์ำานวยการย่อยซึ�งตั�งอยูต่ามรมิแมน่ำาเจ้าพระยาเพื�อเฝ้าระวังและติดตาม
ระดับนำา และกำาแพงกันนำาที�อาจได้รบัความเสียหาย รวมทั�งได้จัดทำาแผน
ปอ้งกันนำาท่วมฉกุเฉินและจัดตั�งชดุเฉพาะกิจตามภารกิจหลักของเทศบาล 8 
ภารกิจ ได้แก่ หน่วยเฝ้าระวัง 24 ชั�วโมง หน่วยประชาสัมพนัธ ์หน่วยสนับสนนุ
วัสดุอุปกรณ์ หน่วยบรรเทาทุกข์ ศูนย์ฟื� นฟูผู้ประสบภัย หน่วยบรรเทาภัย
ฉกุเฉิน หน่วยส่วนรว่มชมุชน และหน่วยติดตามและประเมนิสถานการณ์18

สรุป

ปญัหานำาท่วมที�เกิดขึ�นบอ่ยครั�งในประเทศไทย 
ส่วนหนึ�งเป็นผลมาจากการขยายตัวของเมือง
และชุมชนในพื�นที�นำาหลากตามธรรมชาติ 
การใช้ประโยชน์ในที� ดินที�ไม่สอดคล้องกับ
แนวทางการบรหิารจัดการนำา และการเปลี�ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของโลกที�ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทย ที�ผ่านมาประเทศไทยได้พยายาม
เรยีนรูจ้ากประสบการณ์ในอดีต และกำาหนด
แนวทางบรหิารจัดการนำาท่วมและการใชป้ระโยชน์
จากทรพัยากรนำา แต่การดำาเนินงานของรฐัที�
ขาดการมส่ีวนรว่มของประชาชน และการบรหิาร
จัดการปัญหาในระดับพื�นที� เพื�อตอบสนอง 
วัตถปุระสงค์ของชมุชน ทำาใหไ้มม่ปีระสิทธภิาพ 
เท่าที�ควร การมส่ีวนรว่มของภาคประชาชนในพื�นที� 
มี บ ท บ า ท สำา คั ญ ใ น ก า ร กำา ห น ด ทิ ศ ท า ง 
ในการพฒันาและการบรหิารจัดการทรพัยากรนำา 
ให้เกิดเป็นรูปธรรมด้วยแนวคิดจากล่างขึ�นบน  
จ ะ เ ป็ น พื� น ฐ า น ที� สำา คั ญ ใ น ก า ร ก้ า ว ไ ป สู่
การยกระดับวิถีชวิีตใหมที่�ตระหนักถึงสิ�งแวดล้อม 
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั�งยืนในอนาคต 
แนวทางการป้องกันนำาท่วมพื�นที�ชุมชนวิถีใหม่
ที�กำาลังเกิดขึ�นเปน็สัญญาณที�ดีว่าในอนาคตปญัหา
นำาท่วมในประเทศไทยอาจได้รบัจัดการอยา่งเปน็
ระบบและมปีระสิทธภิาพมากขึ�น

ภาพ: unsplash.com/photos/_whs7FPfkwQ
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ภายหลังการจัดตั�งอทุยานแห่งชาติแก่งกระจาน ที�จังหวัด
เพชรบุรี เมื�อปี 2524 ชาวกะเหรี�ยงที�อาศัยอยู่กลางป่า
แก่งกระจานได้ถกูเคลื�อนยา้ยใหล้งมาอยูที่�บางกลอยล่างหลาย
ระลอก แต่เนื�องจากพื�นที�ใหมไ่มเ่หมาะสมกับการประกอบอาชพี
เกษตรกรรม ชาวบ้านจึงได้เคลื�อนไหวเรยีกรอ้งความเป็นธรรม 
และขอกลับเขา้ไปยงัภมูลิำาเนาเดิม ต่อมาบางกลอยเป็นที�รูจั้ก
ในวงกว้างจากการรณรงค์ของภาคประชาชนด้วย hashtag 
#SAVEบางกลอ้ยู่ ซึ�งเป็นการเรยีกรอ้งสิทธิมิใช่เฉพาะชาว
กะเหรี�ยงบางกลอย แต่หมายรวมถึงราษฎรหลายกลุ่มที�
ต้องการเรยีกรอ้งสิทธใินที�ดินทำากิน ไมว่่าจะเปน็กลุม่ชาติพนัธุ ์
กลุม่คนชายขอบ หรอืคนกลุม่อื�น ๆ บทความนี� เปน็การอภิปราย
ถึงความเป็นมาและปัญหาความขัดแย้งเรื�องสิทธทิำากินของ
ชาวกะเหรี�ยงที�เขตอทุยานแห่งชาติแก่งกระจาน การเรยีกรอ้ง
สิทธขิองกลุ่มชาติพันธุใ์นเรื�องที�ดินทำากิน และข้อเสนอแนะ
ในการแกไ้ขปัญหา

ควิามูเป็นุมูาและปัญหาควิามูข้ัดแย้ง
พ่�นุท้�บางกลอย

“บางกลอย” เป็นชื�อหมู่ บ้านชาวกะเหรี�ยง ตั� งอยู่
กลางป่าแก่งกระจานที�ชาวบ้านเรียกว่า “ใจแผ่นดิน” 
ชาวบางกลอยมีวิถีชีวิตอยู่กับธรรมชาติ ทำาไร่หมุนเวียน
ในบริเวณนี�มานาน กระทั�งปี 2524 บ้านใจแผ่นดินถูก
ประกาศเปน็เขตอทุยานแหง่ชาติแก่งกระจาน1 ต่อมาป ี2539 
ชาวกะเหรี�ยงถูกอพยพจากใจแผ่นดินลงมาที�บ้านโป่งลึก-
บางกลอย โดยได้รบัคำาสัญญาว่าจะจัดสรรที�ดินให้ทำากิน 
ส่วนหนึ�งได้รบัการจัดสรรที�ดิน แต่การปลกูขา้วประสบปญัหา
เนื�องจากเป็นพื�นดินปนหิน และมีชาวบ้านบางส่วนที�
ไมไ่ด้รบัการจัดสรรที�ดิน และเขา้ไมถึ่งโครงการความชว่ยเหลือ 
ทำาใหบ้างส่วนตัดสินใจกลับคืน “ใจแผน่ดิน” อีกครั�ง ก่อนที�จะ
ถกูผลักดันใหล้งมาที�บา้นบางกลอยล่างอีกครั�งหนึ�งในป ี2554 
จนนำาไปสูก่ระแสเรยีกรอ้งเรื�องสิทธทีิ�ดินทำากินของกลุม่ชาติพนัธุ์
ต่าง ๆ ในเวลาต่อมา

หมู่บ้านบางกลอยตั�งขึ�นตามพระราชบัญญัติลักษณะ
การปกครองที� พ.ศ. 2457 อยู่หมู่ที�  1 ต. ห้วยแม่เพรยีง 
อ. แก่งกระจาน จ. เพชรบรุ ีในเขตอทุยานแหง่ชาติแก่งกระจาน 
หา่งจากที�ว่าการอำาเภอแก่งกระจานประมาณ 54 กิโลเมตร เปน็
หมูบ่า้นชาวเขาเผ่ากะเหรี�ยง “สกอว์” (ปกาเกอะญอ) บรเิวณ
เหนือสดุของตำาบล มแีมน่ำาบางกลอยไหลผ่าน อันเป็นแมน่ำา
สาขาของแมน่ำาเพชรบรุ ีหรอืที�ในภาษาถิ�นเรยีกว่า “คลี�เหลาะ” 
(Kleh looj) ชาวบ้านประกอบอาชพีทำาไร ่ปักผ้า ทอผ้า และ
รบัจ้างทั�วไป บางกลอยในปจัจบุนัเปน็คำาเรยีกรวม ๆ ของสองพื�นที�
คือ “บางกลอ้ยู่บน” อันเปน็ที�อยูอ่าศัยดั�งเดิมหรอื “ใจแผน่ดิน” 
กับ “บางกลอ้ยู่ล่าง” ซึ�งชาวบ้านถกูยา้ยให้ลงมาอยู2่

/ 10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ10

 #SAVEบ�งกลอย
 กบัปีระเดน็เร้�องสิทธทิำ�กนิของกลุม่่ชื้�ติพัินธุ์

“ ควิามข้ดแยู้่งในพ้�นที�บางกลอ้ยู่ในผ้นป่็าอุ้ทยู่านแห่งชีาติแก่งกระจาน เป็็นภาพส่ะท้อ้น
ป็ัญหาในเร้�อ้งสิ่ทธ์ิที�ดินทำากินขอ้งกลุ่มชีาติพ้นธุ์์ในหลายู่พ้�นที�ขอ้งป็ระเทศไทยู่ ไม่ใชี่เพียู่ง
ชีาวิกะเหรี�ยู่งที�บางกลอ้ยู่เท่าน้�น ”

ภาพ: news.dnp.go.th/news/1777

หมู่บ้�นบ�งกลอย ต. ห้วยแม่เพรยีง อ. แก่งกระจ�น จ. เพช่รบุรี
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เนื�องจากทางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
และหน่วยทหารเห็นสอดคล้องกันว่าพื�นที� 
“ใจแผ่นดิน” มีความเสี�ยงและอ่อนไหวต่อ
การอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ และความมั�นคง
ตามแนวชายแดน โดยเฉพาะจากการอพยพ
ขา้มพรมแดนไปมาของคนที�อาศัยอยูบ่รเิวณนั�น 
จึงมกีารอพยพชาวเขาเผา่กะเหรี�ยงออกจากพื�นที� 
การอพยพครั�งแรกเกิดขึ�นในปี 2539 โดยโยกย้าย 
ชาวบ้านจากพื�นที�ใกล้เขตชายแดนไทย-พม่า
มายงัพื�นที�ที�จัดเตรยีมไว้ ตรงขา้มหมูบ้่านโป่งลึก
ในปจัจบุนั ราว 57 หลังคาเรอืน (โดยได้รบัที�ดิน
ทำากินครอบครวัละ 7 ไร ่และที�อยู่อาศัยอีก 1 
ไร)่ จากนั�น ได้ดำาเนินการอพยพชาวบา้นอีกเปน็
ระยะ ๆ 3

ต่อมาคณะรฐัมนตรไีด้มีนโยบายสนับสนุน 
ให้ “กลุ่มป่าแก่งกระจาน” ขึ�นเป็นมรดกโลก 
ทางธรรมชาติของยู เนสโก (UNESCO)  
ในปี 2553 (ก่อนที�จะได้รับการขึ�นทะเบียน 
ในปี 2564) เนื�องจากเป็นผืนป่าที�สมบูรณ์ที�สุด 
แห่งหนึ�งในอาเซียน มีสัตว์หายากนานาชนิด  
นโยบายนี�ตามมาด้วย “ยุทธการตะนาวศร”ี  
ระหว่างปี 2553-2554 ซึ�งเจ้าหน้าที�อุทยานฯ 
สนธกิำาลังรว่มกับทหารให้ชาวกะเหรี�ยงย้ายลง
มาที�บ้านโป่งลึกหรอืบางกลอยล่างนั�นเอง4

ปฏิบัติการดังกล่าวทำาให้นายโคอี� มิมิ หรอื 
“ปูค่ออี�” ชาวกะเหรี�ยงอาวโุสอาย ุ100 ป ีพรอ้ม
กับชาวบ้านอีก 5 คน ร่วมกันฟ้องเรียกค่า
เสียหายจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พนัธุพ์ชืต่อศาลปกครอง เพราะถือเป็นการละเมิด
สิทธมินษุยชนอย่างรา้ยแรง ยิ�งไปกว่านั�น ปูค่ออี�
ยงัรอ้งขอต่อศาลให้ชาวกะเหรี�ยงกลับไปอยูอ่าศัย
บนพื�นที�บรเิวณเดิมได้ ในคดีนี�มพียานปากเอกคือ 
“บิลลี�” หรอืนายพอละจี รกัจงเจรญิ หลานชาย
ปู่คออี� แกนนำาชาวบ้าน และเป็นสมาชิก อบต. 

หว้ยแมเ่พรยีง แต่ก่อนที� “บิลลี�”จะไปให้ถ้อยคำากับศาลเพียง 1 เดือน บิลลี�ได้ 
หายตัวไปอยา่งเปน็ปรศินาในวันที� 17 เมษายน 2557 ต่อมา ภรรยาของบลิลี� 
เข้าแจ้งความว่านายชัยวัฒน์ ลิ�มลิขิตอักษร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ 
แก่งกระจานกับพวก เปน็กลุม่คนซึ�งควบคมุตัวบิลลี�ไปก่อนการสาบสญู ต่อมา 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ค้นพบโครงกระดูกที�มี DNA ตรงกับแม่
ของบลิลี�อยูใ่นถังใต้นำาภายในเขตป่าแก่งกระจาน แต่ไมม่หีลักฐานแน่นหนา
พอที�จะมดัตัวใคร ในที�สดุ อัยการจึงมคีวามเหน็สั�งไมฟ่อ้งในทกุขอ้กล่าวหา 
เชน่เดียวกับศาลฎีกาที�สั�งยกคำารอ้งในคดีที�ภรรยาของบลิลี�ขอใหศ้าลไต่สวน
ฉกุเฉิน ซึ�งศาลระบวุ่าผูร้อ้งไมม่พียานหลักฐานที�จะทำาใหเ้ชื�อได้ว่าเหยื�อถกู
ควบคุมตัวจรงิ5 นอกจากกรณีบิลลี� ยังมีกรณีของนายทัศน์กมล โอบอ้อม  
อดีตผู้สมัคร ส.ส. จังหวัดเพชรบุร ี ที�มีบทบาทเป็นผู้ประสานงานของ
กลุ่มกะเหรี�ยงในการฟอ้งรอ้งเจ้าหน้าที�อทุยานฯ ถกูลอบยงิเสียชวิีต โดยไม่
สามารถจับกมุผู้กระทำาความผิดมาดำาเนินคดีตามกฎหมายได้6

สำาหรับคดีที� ชาวบ้านฟ้องกรมอุทยานฯ ต่อศาลปกครองนั�น 
ในวันที� 12 มิถุนายน 2561 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำาพิพากษาว่าฝ่าย
เจ้าหน้าที�ใชอ้ำานาจเกินกว่าเหตโุดยการเผาทำาลายสิ�งปลกูสรา้งและทรพัยสิ์น
ทำาให้ชาวบ้านต้องสูญเสียปัจจัยในการดำารงชีวิต จึงสั�งให้กรมอุทยานฯ 
ชดใชค่้าเสียหายรวมทั�งสิ�น 300,987 บาท แต่ทั�งนี�ศาลยนืยนัว่าไมอ่นญุาต
ใหช้าวกะเหรี�ยงกลับเขา้ไปอยูใ่นปา่ได้อีก เพราะถือเปน็เขตอทุยานแห่งชาติ7

ความขัดแย้งระลอกใหม่ที�บางกลอยปะทุขึ�นอีกครั�งช่วงต้นปี 2564  
เมื�อชาวบ้านจำานวนหนึ�งได้ตัดสินใจเดินเท้ากลับขึ�นไปยังบางกลอยบน 
เพราะเห็นว่าบางกลอยล่างไม่สามารถใช้อยู่อาศัย ทำากิน และดำารงชีพ
ตามวิถีเดิมได้8, 9, 10 ต่อมาในวันที� 17 กุมภาพันธ์ 2564 ตัวแทนภาครฐั
ได้ลงนาม MOU กับตัวแทนชาวบ้าน ซึ�งเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาที�ยั�งยนื 
ต่อการพัฒนาคณุภาพชวิีตและดแูลรกัษาสิ�งแวดล้อมทั�งหมด 6 ขอ้ต่อกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม11,12 แต่สถานการณ์จรงิในพื�นที�กลับไมไ่ด้
ดีขึ�นนัก โดย “ยทุธการพทัิกษ์ปา่ต้นนำาเพชร” ยงัคงดำาเนินต่อไปอยา่งเขม้ขน้  
ซึ�งตามด้วยการขอออกหมายจับ และจับกมุชาวบ้านกว่า 30 คน เพื�อดำาเนินคดี 
ตามความผิดตามกฎหมายอทุยานแห่งชาติ13

ภาพ: themomentum.co/bang-kloi

สิ�งแวดล้อมภ�ยในหมู่บ้�นบ�งกลอย
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มูรดกโลกกับการอนุุรักษ์พ่�นุท้�ป่า

กลุ่มป่าแก่งกระจานได้รบัการขึ�นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ทางธรรมชาติแห่งใหม่ เป็นแห่งที� 3 ของไทย ตามมติของ
คณะกรรมการมรดกโลกในวันที� 26 กรกฎาคม 2564 โดยเขา้
หลักเกณฑ์ข้อที� 10 คือ เป็นถิ�นที�อยู่อาศัยของชนิดพันธุพ์ืช
และพันธุสั์ตว์ที�ใกล้สูญพันธุ ์และมีคุณค่าโดดเด่นระดับโลก 
ซึ�งมีพื�นที�อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานรวมอยู่ด้วย โดยก่อน
หน้านั�น คณะกรรมการมรดกโลกได้ปฏิเสธการขึ�นทะเบียน
กลุ่มป่าแก่งกระจานมาแล้ว 3 ครั�งในปี 2558, 2559 และ 
2562 ด้วยข้อกังวลเกี�ยวกับปัญหาการละเมิดสิทธมินษุยชน
ชมุชนพื�นเมอืงกะเหรี�ยงในพื�นที� ด้วยเหตนีุ� สำานักงานนโยบาย
และแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะ
หน่วยงานประสานงานกลางภายใต้อนสัุญญาว่าด้วยการคุม้ครอง
มรดกโลก จึงยืนยันว่ารฐับาลไทยจะให้ความสำาคัญการอยู่
รว่มกันของคนกับป่า มีนโยบายส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของ
ชุมชนกะเหรี�ยงในการบรหิารจัดการพื�นที� เช่นให้มีผู้แทน
กลุ่มชาติพันธุจ์ากบ้านโป่งลึกและบ้านบางกลอย 2 คนรว่ม
เป็นคณะกรรมการที�ปรกึษา และได้จ้างงานชาวกะเหรี�ยง
ทำางานในอทุยานแห่งชาติแก่งกระจานด้วย14

ที�ผ่านมา มรดกโลกหลายแห่งได้รับประโยชน์ด้าน 
การอนรุกัษ์ การสนับสนนุด้านองค์ความรูแ้ละทุนสนับสนนุ 
พันธกิจในการดำาเนินการรกัษาและฟื� นฟูแหล่งมรดกนั�น  
มีการเชื�อมโยงเครอืข่ายพันธมิตรภาคการบรหิารจัดการ  
ภาควิชาการ และภาคเอกชน เพื�อพัฒนาเศรษฐกิจและ 
ชมุชนท้องถิ�น15 โดยยงัคงรกัษาวิถีชวิีตของคนท้องถิ�นใหด้ำารง 
ต่อไป ดังนั�น การประกาศให้กลุ่มป่าแก่งกระจานขึ�นเป็น
มรดกโลกนั�น จึงไมไ่ด้หมายความว่าจะต้องนำาคนออกจากปา่ 
แต่อยา่งใด ดไูด้จากเขตรกัษาพนัธุสั์ตว์ปา่ทุง่ใหญ-่ห้วยขาแขง้  
ซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของผืนป่าตะวันตกที�ได้รบัการขึ�นทะเบียน
เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติตั�งแต่ปี 2534 ปัจจุบันก็ยังมี
ชาวกะเหรี�ยงอยู่ 6 หมู่บ้าน โดยมีการส่งเสรมิให้ชาวบ้าน
ปรบัระบบการผลิตใหม่เพื�อลดพื�นที�การทำาไรห่มุนเวียน หรอื
ลดระยะของรอบหมนุเวียนลงจาก 10 ป ีมาเปน็ 3-5 ป1ี6 คงต้อง
ติดตามต่อไปว่าภาครฐัจะปฏิบติัตามนโยบายดังกล่าวในพื�นที�
ป่าแก่งกระจานหรอืไม่

บางกลอยล่างกับปัญหาในุท้�ดินุทำากินุ

ตั� งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สังคมไทยประสบปัญหา
ความเหลื�อมลำา ในการจัดสรรที�ดินทำากินให้กับกลุ่มชาติพันธุ์
ในพื�นที�ต่าง ๆ มาตลอด โดยภาครฐัมแีนวคิดว่าชนกลุ่มน้อย
มักใช้ทรพัยากรธรรมชาติไปในเชิงทำาลาย จึงต้องกันคนออก
จากป่า ภายใต้แนวคิดการบรหิารจัดการพื�นที�ป่าไม้ 2 แบบ 
แบบแรกคือ ป่าที�สามารถรบัใช้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ได้ หรอืป่าสงวน กับป่าเพื�อการอนรุกัษ์ เชน่ อทุยานแห่งชาติ 
เขตรกัษาพนัธุสั์ตว์ปา่ ซึ�งปา่ประเภทที�สองต้องเปน็ไปในลักษณะ
ของ “ป่าปลอดคน” เนื�องจากไมเ่ชื�อว่าคนอยูกั่บป่าได้ ตอกยำาด้วย 
วาทกรรมที�ว่า “ชาวเขาตัดไมท้ำาลายปา่” ซึ�งสรา้งความชอบธรรม 
ในการใชอ้ำานาจรฐัเขา้จัดการกับกลุ่มชาติพนัธุต่์าง ๆ17

สำาหรับกรณีบางกลอยนั�น ภายหลังการผลักดันของ
เจ้าหน้าที�ในป ี2554 ตาม “ยุทธการตะนาวศร”ี ชาวกะเหรี�ยง
บางกลอยได้อพยพแยกออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มหนึ�ง อพยพ 
ขา้มไปอยูฝ่ั� งชายแดนเมยีนมา กลุม่สอง อพยพไปอยูที่�หมูบ่า้น
พรุะกำา ต.ตะนาวศร ีอ.สวนผึ�ง จ.ราชบุร ีกลุ่มสาม อพยพมา
อยูที่�หมูบ้่านโปง่ลึก-บางกลอย ซึ�งตกอยูใ่นสภาพลำาบากจาก
ที�ดินเพื�อการเกษตรและที�อยูอ่าศัยไมเ่พยีงพอ รฐัไมส่ามารถ
จัดสรรที�ดินให้กับชาวบา้นทกุคนได้ตามที�สัญญาไว้ ประกอบกับ 
หลังรฐัประหารป ี2557 ได้เกิดนโยบายทวงคืนผนืปา่ของ คสช. 
ส่งผลใหส้ถานการณ์ยำาแยล่ง มกีารจับกมุดำาเนินคดีชาวบา้น
ในขอ้หาบุกรุกป่าบ่อยครั�ง
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ในอดีต วิถีชีวิตชาวกะเหรี�ยงไม่อาจแยก
ออกจากสภาพแวดล้อมเดิมซึ� งสัมพันธ์กับ
ความสัมพนัธท์างสังคมโดยตรง ชาวบ้านอาศัย
อยู่กันเป็นกลุ่มครอบครวัหรอืในวงเครอืญาติ 
แต่ละกลุ่มประกอบด้วยบ้านประมาณ 3-6 หลัง  
บางกลุ่มอยู่ห่างกัน โดยใช้เวลาเดินครึ�งวัน 
กลุ่มเหล่านี�กระจายกันอยู่ตามป่าในบรเิวณ
บางกลอยบนและใจแผน่ดิน แต่ปจัจบุนัชาวบา้น
ไมม่ทีางเลือก ต้องอาศัยอยูเ่ปน็กลุม่เดียวในพื�นที�
ที�ถกูกำาหนดขอบเขตไว้ ขณะที�พื�นที�ปจัจบุนัเต็ม
ไปด้วยอุปสรรคในการทำาการเกษตร ทั�งปัญหา
เรื�องดินคือ มีลักษณะเป็นดินปนหิน มีปัญหา
ขาดแคลนนำา และปญัหาศัตรูพชื18 นอกจากนี�ยงั
พบว่ามชีาวบางกลอยจำานวนมากมอีาการปว่ยจาก
โรคขาดสารอาหาร19 ครวัเรอืนส่วนใหญป่ระสบ
ปัญหาขาดแคลนอาหาร ไม่สามารถพึ�งตนเอง
ได้ ต้องพึ�งพาอาหารจากการบรจิาคเป็นหลัก20

กลุ่มูชาตัิพันุธุก์ับสิทธใินุท้�ดินุทำากินุ

ในประเทศไทยมีกลุ่มคนชาติพันธุ์หรอืชนเผ่ามากมายหลายเชื�อชาติ 
บางกลุ่มอพยพเข้ามาตั�งถิ�นฐานในประเทศไทยนานแล้ว แต่ไม่ได้เข้าสู่
ระบบการพิสูจน์สัญชาติไทย เนื�องจากอาศัยในพื�นที�ห่างไกล หรอือยู่
ไมเ่ป็นหลักแหล่ง มกีารเดินทางข้ามไปมาระหว่างพรมแดนไทย-เมยีนมา หรอื
ไทย-ลาว อันเป็นวิถีปฏิบติัมาแต่เดิมในการประกอบอาชีพ และเป็นวิถีของ
ชนเผา่ ทำาใหเ้กิดปญัหาว่าบคุคลหรอืกลุ่มนั�น ๆ ถือสัญชาติของประเทศใด 
หรอืเป็นบุคคลไม่มสัีญชาติ กลายเป็นคนชายขอบหรอืกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที�
ขาดโอกาสในหลายด้าน โดยเฉพาะการขาดพื�นที�ทำากิน21 และด้วยที�ดินดั�งเดิม
ที�กลุ่มชาติพนัธุแ์ละชนเผ่าอาศัยทำากินมกัอยูใ่นเขตพื�นที�อนรุกัษ์ ซึ�งรฐับาล
อาจประกาศเขตมาซอ้นทับในภายหลัง เปน็เหตใุหก้ลุม่คนเหล่านี�ไมส่ามารถ
ได้รบัเอกสารสิทธิ�ในที�ดินที�ตนเองอยูม่าอยา่งยาวนาน

รฐับาลไทยดำาเนินนโยบายในการปฏิรูปที�ดิน/จัดสรรที�ดินให้กับประชาชน 
ตั�งแต่หลังเปลี�ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เป็นต้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ�ง
กับการออกกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที�ดินเพื�อเกษตรกรรม หรอื ส.ป.ก. อันเปน็ 
ผลพวงจากข้อเรยีกรอ้งของชาวไรช่าวนา และนักศึกษา หลังเหตุการณ์ 
14 ตลุาคม 2516 ที�หวังให้มกีารกระจายสิทธกิารถือครองที�ดินไปสู่มอืของ
เกษตรกรที�ไมม่ทีี�ดินทำากิน แต่เนื�องจากกลุม่คนชาติพนัธุห์รอืชนเผ่ามปีญัหา
เรื�องการพสิจูน์สัญชาติไทยมาโดยตลอด คนจำานวนหนึ�งจึงถกูละเลย และ
มใิชก่ลุ่มเป้าหมายของฝ่ายการเมอืงที�พยายามผลักดันนโยบายในเรื�องนี�

ภาพ: thecitizen.plus/node/41821

ภ�คี #saveบ�งกลอย‑พีมูฟ้ปักหลักชุ่มนมุที�ทำ�เนยีบฯ เมื�อ 7 มีน�คม 2564
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อยา่งไรก็ตาม นโยบายของรฐัที�เกี�ยวขอ้งกับ
สิทธใินที�ดินทำากินของกลุม่ชาติพนัธุที์�เปน็รูปธรรม 
ได้แก่ การจัดตั�งนิคมสรา้งตนเองสงเคราะห์
ชาวเขาขึ�นในจังหวัดต่าง ๆ  ส่วนใหญอ่ยูท่างภาคเหนือ 
ตอนบน มีการให้สิทธทิำากิน (สทก.) แก่ราษฎร 
โดยเปน็ที�ดินในเขตปา่สงวนและป่าไมเ้สื�อมโทรม
ที�รเิริ�มมาตั�งแต่ราวปี 2525 นอกจากนี� ยังมี
โครงการหลวงอันเนื�องมาจากพระราชดำารขิอง
ในหลวงรชักาลที� 9 รวมถึงมติ ครม. ในสมัย
รฐับาลอภิสิทธิ� เวชชาชวีะ เมื�อ 3 สิงหาคม 2553 
ที� เห็นชอบแนวนโยบายในการฟื� นฟูวิถีชีวิต
ชาวกะเหรี�ยงตามที�กระทรวงวัฒนธรรม
เสนอ โดยประกาศพื�นที�เขตว้ิฒนธ์รรมพิเศษ
ของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี�ยงหลายแห่ง เช่นที�
บ้านห้วยหินลาดใน อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย 
เป็นต้น

ในช่วงหลังได้มีกระแสการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์ตามหลักสากล
ขึ�นตามปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิ
ของชนเผ่าพื�นเมือง (United Nations 
Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples: UNDRIP) ซึ�งประเทศไทยเองเป็น 
1 ใน 143 ประเทศที�ลงนามเหน็ชอบกับปฏิญญา
ฉบับนี�ด้วยเมื�อปี 2550 ทว่านับแต่นั�นมาจนถึง
ปัจจุบันยังไม่มีมาตรการหรอืกลไกที�มุ่งดำาเนิน
การส่งเสรมิและคุ้มครองสิทธิชนเผ่าพื�นเมือง 
อย่างจริง จัง มี เพียงบางหน่วยงานที� เห็น 
ความสำาคัญในประเด็นนี�  และมีกฎหมาย
บางฉบับเท่านั�นที�เริ�มยอมรบัการอยู่รว่มกันของ
คนกับป่าอยูบ่้าง ได้แก่ พ.ร.บ. อทุยานแห่งชาติ 
ในบทเฉพาะกาล มาตรา 64 กำาหนดให้มกีารสำารวจ
การถือครองที�ดินของประชาชนที�อยู่อาศัยหรอื
ทำากินในพื�นที�อุทยานแห่งชาติ ก่อนกฎหมาย
ฉบับนี�มีผลบังคับใช้ เพื�อนำาไปสู่มาตรการ
ผอ่นปรนให้คนสามารถอยูร่ว่มกับป่าได้อยา่งสมดลุ 
คล้ายกันกับมาตรา 121 ของ พ.ร.บ. สงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า22 และ พ.ร.บ. ป่าชุมชน ที�เปิด
โอกาสให้ชมุชนท้องถิ�นที�มคีวามสามารถดแูลรกัษา
ป่ายื�นขอจัดตั�งป่าชุมชนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ได้ แต่ต้องเป็นพื�นที�ปา่ซึ�งอยูน่อกเขตปา่อนรุกัษ์ 
(มาตรา 32) โดยทั�งหมดถูกเร่งรัดออกมา
ในชว่งปลายของยคุ คสช. เมื�อต้นปี 2562

ตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 และ พ.ร.บ. 
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ที�แม้จะได้ชื�อว่าเป็นกฎหมาย 2 ฉบับแรก
ที�ยอมรบัการมีอยู่ของคนในป่า แต่เงื�อนไขของผู้ที�จะได้รบัการสำารวจ
ถือครอง ในเบื�องต้นต้องไมม่ทีี�ดินทำากินและได้อยูอ่าศัยหรอืทำากินในพื�นที�
อทุยานแห่งชาติ เขตรกัษาพนัธุสั์ตว์ปา่ เขตห้ามล่าสัตว์ปา่ที�มกีารประกาศ
กำาหนดมาก่อนวันที�พระราชบัญญัติทั�งสองฉบับใช้บังคับ ภายใต้กรอบ
เวลาตามมติคณะรฐัมนตร ี30 มิถุนายน 2541 หรอืตามคำาสั�งคณะรกัษา
ความสงบแห่งชาติที� 66/2557 และจะไม่ได้สิทธใินการครอบครอง แต่ได้สิทธิ
ในการใช้ประโยชน์เพื�อการดำารงชีพอยา่งเป็นปกติธุระ ซึ�งกลไกการสำารวจตาม
กฎหมายใหม่นี�มกีำาหนดเวลาที�จะต้องดำาเนินการเบื�องต้นให้แล้วเสรจ็ภายใน 
240 วัน โดยอำานาจทั�งหมดอยู่ในมอืของเจ้าหน้าที� และหากทำาการสำารวจ
ไมเ่สรจ็ก็จะถือว่าชาวบ้านที�อาศัยอยูใ่นปา่จะไมไ่ด้รบัการรบัรองการอยูแ่ละ
ทำากินไปโดยปรยิาย23 แมช้มุชนที�ถกูรฐัประกาศเขตป่าอนรุกัษ์ซอ้นทับเป็น
จำานวนมากจะมศัีกยภาพการจัดการปา่ที�ดีเยี�ยมเพยีงใด เขตปา่อนรุกัษ์จะ
ถกูควบคมุเขม้งวดต่อไป24

ภาพ: mgronline.com/travel/detail/9640000020086

รอยแหว่งกล�งป่�ว่�ที�มรดกโลกอันนำ�ม�สู่กระแส #saveแก่งกระจ�น
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แนุวิทางการแก้ปัญหา

กรณีบางกลอย เป็นตัวอย่างความขัดแย้ง
ทางแนวคิดเรื�อง “คนอยูกั่บป่า” ซึ�งรฐัเริ�มยอมรบั
แนวคิดนี�บา้งแล้ว แต่มขีอบเขตว่า “ป่า” นั�น ต้อง
ไมใ่ชป่า่ต้นนำา แต่ชาวบ้านบางกลอย ต้องการกลับ
เขา้ไปอยูที่� “ใจแผน่ดิน” เพราะต้องการดำาเนินตาม
วิธกีารเกษตรดั�งเดิม ที�ต้องใชเ้นื�อที�มาก จึงอาจ
เกิดปัญหาการตัดไมท้ำาลายป่าได้ สำาหรบัการแก้
ปัญหา ระยู่ะยู่าวิ รฐัต้องเชื�อมั�นว่า “คนอยู่กับ
ปา่” ได้ โดยยดึหลักสากลตามพนัธกรณีระหว่าง
ประเทศเกี�ยวกับการส่งเสรมิและอนรุกัษ์วิถีชวิีต
ของกลุม่ชาติพนัธุ ์แมแ้ต่รฐัธรรมนญูของไทยเอง
ก็บญัญติัรบัรองถึงสิทธชิมุชนในการจัดการ บำารุง
รกัษา และใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ 
สิ�งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
อยา่งสมดลุและยั�งยนื (มาตรา 43 (2)) ตลอดจน 
การส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทย
กลุ่มชาติพนัธุต่์าง ๆ ให้มสิีทธดิำารงชวิีตในสังคม
ตามวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชวิีตดั�งเดิมตาม
ความสมัครใจได้อย่างสงบสุข ไม่ถูกรบกวน 
(มาตรา 70) ภาครฐัจึงต้องปรบัปรุงกฎหมายต่าง ๆ 
ใหส้อดคล้องกัน ตลอดจนพฒันากฎหมายใหมว่่า
ด้วยการส่งเสรมิและคุม้ครองกลุม่ชาติพนัธุโ์ดยตรง 
โดยระบปุระเด็นสิทธทีิ�ทำากินของกลุม่ชาติพนัธุไ์ว้
อย่างชัดเจน โดยมีการสำารวจและจัดทำาข้อมูล
กลุ่มชาติพนัธุ ์ขอ้มลูชมุชน พื�นที�อยูอ่าศัย พื�นที�
ทำากิน พื�นที�ทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณ 
เพื�อให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถใช้สิทธิในพื�นที�
ดังกล่าวได้ตามวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของตน
อยา่งยั�งยนื และทำาความตกลงกับกลุม่คนต่าง ๆ 
ในเรื�องการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ
อยา่งสมดลุและยั�งยนื

สรุป

ความขดัแยง้ในพื�นที�บางกลอยในผนืปา่อทุยานแหง่ชาติแก่งกระจาน เปน็
ภาพสะท้อนปัญหาในเรื�องสิทธทีิ�ดินทำากินของกลุ่มชาติพนัธุใ์นหลายพื�นที�
ของประเทศไทย ไมใ่ชเ่พยีงชาวกะเหรี�ยงที�บางกลอยเท่านั�น กลุ่มชาติพนัธุ์
อีกจำานวนไมน้่อยยงัไมไ่ด้รบัการคุม้ครองสิทธทัิ�งในฐานะความเปน็พลเมอืง 
และสิทธใินด้านอื�น ๆ เชน่ พื�นที�อยูอ่าศัย พื�นที�ทำากิน พื�นที�ทางวัฒนธรรม 
สิทธิครอบครอง และการจัดการพื�นที�ชุมชนท้องถิ�นดั�งเดิมของตน 
ภาครฐัควรจัดการปัญหาดังกล่าวด้วยความละมุนละมอ่ม ใช้การเจรจา และ
การมส่ีวนรว่มจากทกุภาคส่วนเพื�อการพฒันาชมุชนอยา่งยั�งยนืดังตัวอยา่งที�ดี
ต่าง ๆ เชน่ โครงการหลวง โครงการพัฒนาดอยตงุ เป็นต้น อีกทั�งปรบัปรุง
กฎหมายเพื�อรบัรองสิทธชิมุชนในการจัดการ บำารุงรกัษา และใชป้ระโยชน์
จากทรพัยากรธรรมชาติ สิ�งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
อยา่งสมดลุและยั�งยนืตามรฐัธรรมนญูของไทย

ภาพ: portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=2827

ทัศนยีภ�พแม่นำ�เพช่รบุร ี(ตอนบน)

ภาพ: google.com/maps/d/viewer?mid=1jmCRSepzSMDUNO1YPilSTvi3p6Y

ตำ�แหนง่ที�ตั�ง โป่งล้ก‑บ�งกลอย
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/ 4 ผลงานดี ๆ เพ่ือสุขภาพคนไทย

“การแพทย์จีโนมกิส์” หรอื “การแพทย์แมน่ยำา” 
เป็นแนวทางการดูแลผู้ป่วย โดยประยุกต์ใช ้
ขอ้มลูด้านพนัธุกรรม สภาพแวดล้อม และวิถีชวิีต 
ที� จำา เพาะต่อผู้ป่ วยแต่ละคนมาประกอบ 
ในการวินิจฉัย และเลือกการรกัษาที�ตรงจุด
และเหมาะสมที�สดุสำาหรบัผู้ป่วยแต่ละราย เพื�อ
รกัษาโรคบางชนิด เช่น โรคมะเรง็ โรคหายาก 
วัณโรค เป็นต้น โดย “การแพทย์จีโนมิกส์” จะ
ช่วยเพิ�มประสิทธิภาพในการดูแลรกัษาผู้ป่วย 
เช่น การตรวจยีนมะเรง็บางชนิด เพื�อป้องกัน
การเกิดมะเรง็ การตรวจยนีแพย้า ทำาใหล้ดการเกิด
การแพย้ารุนแรง การรกัษาแบบมุง่เปา้ทำาให้เพิ�ม
อัตราหายของผู้ป่วย เป็นต้น โดยในอนาคต
การแพทยแ์มน่ยำาจะเขา้มามบีทบาทต่อสขุภาวะ
ของประชากร ตั�งแต่ก่อนตั�งครรภ์ เปน็ทารก จนโต
และเสียชีวิต บนเป้าหมายการสรา้งสุขภาพที�ดี
ให้กับประชากร1

สำาหรับ  “ประเทศไทย” ไ ด้มี  “แผู้น
ปีฏิบิตัิกิ�รบร้ณ�ก�รจำโีนมิ่กส์ปีระเทศไทย
พ.ศ. 2563–2567” เพื�อสนับสนุนการจัดทำา 
ฐานข้อมูลพันธุกรรมคนไทย 50,000 ราย 
มาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์และสาธารณสุข 
บนเป้าหมายเพื�อการปรบัเปลี�ยนระบบบรกิาร 
การแพทย์ของประเทศให้เกิดมาตรฐานใหม ่
ที�ประชาชนเข้าถึงได้อย่างมีคุณภาพ โดย 
คณะรฐัมนตรอีนมุติัให้กระทรวงสาธารณสขุเปน็ 
หน่วยงานหลัก มีสถาบันวิจัยระบบสาธารณสขุ 
(สวรส.) เป็นหน่วยงานกลางขับเคลื�อนแผน 
ปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย มี 
สำานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (สกพอ.) ส่งเสรมิการลงทุนใน 
อตุสาหกรรมการแพทย ์สำานักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสรมิวิทยาศาสตร ์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
สนับสนนุงบประมาณวิจัย2

ปัจจุบัน ประเทศไทยได้มุ่งพัฒนาการวิจัยด้านการแพทย์จีโนมิกส์ 
ใน 5 กลุ่มโรค ได้แก่ กลุ่มโรคมะเรง็ โรคหายาก โรคติดเชื�อ โรคไมติ่ดต่อ 
และกลุ่มผู้ป่วยแพย้า ภายใต้การสนับสนนุจาก สวรส. ดังนี�

1 การวิจัยเพื�อพัฒนาองค์ความรูใ้หม่ เพื�อพัฒนาการรกัษา ยา และ
ชดุตรวจใน 5 กลุ่มโรค

2 การวิจัยเพื�อพัฒนาระบบบรกิาร เช่น การทำานายผลและการเลือก
กลุม่ยาสำาหรบัผูป่้วยมะเรง็ปอด, การตรวจคัดกรองมะเรง็ที�ถ่ายทอด
ในครอบครวั, การตรวจวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมในทารกที�เป็น
โรคลมชกัรุนแรง เป็นต้น

3 การวิจัยเพื�อการวินิจฉัยให้คำาแนะนำาผูป่้วย และการประเมินความเสี�ยง
วางแผนการรกัษา ในกลุม่ผูป้ว่ยมะเรง็หายาก กลุม่ผูป้ว่ยโรคพนัธุกรรม
ภมูคิุ้มกันหายาก (โรคปรทัินต์) กลุ่มผูป่้วยโรคท้าวแสนปม เปน็ต้น

4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล จีโนม เพื�อการวิ เคราะห์และ
แปลผลยีนในกลุม่ผูป่้วยโรคมะเรง็ลำาไสใ้หญแ่ละทวารหนัก มะเรง็สมอง 
มะเรง็รงัไข ่กลุ่มผูป่้วยโรคเรื�อรงัของประเทศไทย รวมถึงการพฒันา
ฐานขอ้มลูเชื�อแบคทีเรยีดื�อยา เชื�อดื�อยาที�อบุัติใหม ่และไวรสัโรทา
ที�ก่อโรคอจุจาระรว่งในคนและสัตว์เลี�ยงลกูด้วยนม เป็นต้น

5 การพัฒนาโครงสรา้งพื�นฐานรองรบัการสนับสนุนงานวิจัย และ
การให้บรกิารการแพทย์จีโนมิกส์ โดยกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์
ทำาหน้าที�สกัด DNA สวรส. จัดจ้างภาคเอกชน “ให้บรกิารถอดรหัส
พันธุกรรมทั�งจีโนม” โดยตั�งศูนย์บรกิารทดสอบทางการแพทย์
จีโนมกิส์ ณ มหาวิทยาลัยบรูพา ส่วนสำานักงานพฒันาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื�อการวิเคราะห์
ขอ้มลูจีโนมขนาดใหญ ่เป็นต้น3

ในอนาคต คาดว่าประเทศไทยจะสามารถพฒันาการแพทยแ์บบจำาเพาะ
บคุคล คนไทยจะสามารถตรวจสอบได้ว่ายนีของตนนั�นเปน็อยา่งไร มีโอกาส
จะเป็นโรคอะไร ซึ�งทำาให้การวินิจฉัยโรค และการรกัษาโรคแมน่ยำามากขึ�น 
ถือเปน็จดุเริ�มต้นสำาคัญ สูก่ารพฒันาระบบสขุภาพของคนไทย ในการวินิจฉัย 
ปอ้งกัน รกัษา และเปิดโอกาสใหไ้ด้รบับรกิารทางการแพทย์แมน่ยำาที�เขา้ถึงได้

1

 ไทยมุ่ง่พัฒน� 
“ก�รแพทยจ์ำโีนม่กิส์”
 รักษ� 5 กลุม่่โรค

ภาพ: rawpixel.com/image/2288547
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ประเทศไทยเป็นอีกหนึ� งประเทศที�มีการแพร่ระบาด 
ของโควิด-19 อย่างกว้างขวาง จนมีผู้ป่วยสะสมนับล้านคน 
“การฉีดวัคซนี” จึงเปน็เครื�องมอืสำาคัญในการลดอัตราการปว่ย
และการเสียชีวิตของประชากร โดยวัคซีนสำาหรบัโควิด-19 
มีการพัฒนาในหลายรูปแบบ วิธีที�นิยมได้แก่ วัคซีนชนิด
สารพนัธุกรรม (หรอืที�เรยีกว่าวัคซนีชนิดเอ็มอารเ์อ็นเอ) วัคซนี
ที�ใชไ้วรสัเปน็พาหะ วัคซนีเชื�อตาย และวัคซนีที�ทำาจากโปรตีน
ส่วนหนึ�งของเชื�อ โดยประเทศไทยไดใ้ชวั้คซนีสำาหรบัโควิด-19 
หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ซิโนแวค (Sinovac) แอสตรา้
เซนเนก้า (AstraZeneca) ซโินฟารม์ (Sinopharm) โมเดอรน์า 
(Moderna) และไฟเซอร ์(Pfizer) เป็นต้น

ปัจจุบันประเทศไทยเป็นฐานการผลิตวัคซีนแอสตร้า
เซนเนก้าที�สำาคัญแห่งหนึ�งในเอเชีย จากโรงงานของบรษัิท
สยามไบโอไซเอนซ์ แอสตรา้เซนเนก้าเป็นวัคซีนที�ถูกผลิต
ขึ�นมาด้วยเทคโนโลยีไวรลัเวกเตอร ์(viral vector vaccine) 
คือการทำาใหไ้วรสัอ่อนแอลงแล้วใส่สารพันธุกรรมของไวรสั
โคโรนาเขา้ไป เพื�อใหฉี้ดแล้วไมเ่กิดโรคแต่จะไปกระตุ้นใหเ้กิด
ภมูคิุ้มกันในรา่งกาย

นอกจากนี� หลายหน่วยงานของไทยยังได้มุ่งพัฒนาวิจัย
วัคซนีโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยต่ีาง ๆ1 อาทิ วัคซนีชนิด protein 
sub unit ของบรษัิท ใบยา ไฟโตฟารม์ จำากัด รว่มกับคณะ
เภสัชศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วัคซนีชนิด mRNA ของ
ศนูยวิ์จัยวัคซนี คณะแพทยศาสตร ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(ChulaCov19) วัคซีนโควิด-19 HXP–GPOVac ของ
องค์การเภสัชกรรม และวัคซนีโควิเจน ชนิด DNA ของบรษัิท 
BioNet-Asia จำากัด2

“ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ ่งธรรม” ผู้อำานวยการบริหาร 
โครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะ 
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดเผยว่า 
ผลการทดลองในกลุ่มอาสาสมัครที�ฉีดวัคซีน ChulaCov19 
นั�น พบว่า สามารถยับยั�งการจับโปรตีนที�กลุ่มหนามได้ 94% 
เท่ากับไฟเซอร ์94% รวมถึงสามารถกระตุ้นแอนตี�บอดี�ได้
สงูมากในการยบัยั�งสายพนัธุดั์�งเดิม แอนตี�บอดี�ที�สงูนี�สามารถ
ยบัยั�งเชื�อขา้มสายพนัธุไ์ด้ทั�ง 4 สายพนัธุ ์คือ อัลฟา่ เบต้า แกม
ม่า และเดลต้า อีกทั�งสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันชนิด T-cell 
ซึ�งจะชว่ยขจัดและควบคมุเชื�อที�อยูใ่นเซลล์ของคนที�ติดเชื�อได้  
หากประสบความสำาเร็จ คาดว่าจะสามารถนำามาใชไ้ด้
ในป ี2565 นี� โดยจะผลิตจากโรงงานของบรษัิท ไบโอเนท-เอเชยี 
จำากัด ในไทย คาดว่าจะผลิตได้ 30-50 ล้านโดสต่อปี3

สำาหรบั “วัคซีน HXP–GPOVac” เป็นนวัตกรรมเชื�อตาย
ชนิดลูกผสมผลิตด้วยเทคโนโลยีฟักในไข่ไก่ลักษณะเดียวกับ 
“การผลิตวัคซนี ไขห้วัดใหญ”่ นำาเขา้สูก่ารวิจัยในคนระยะ 1, 2 
ได้สำาเรจ็และมีประสิทธภิาพ กำาลังเขา้สูก่ารทดสอบในระยะ 3 
คาดว่าจะขึ�นทะเบียนกับ อย. เพื�อใชใ้นกรณีฉกุเฉิน คาดว่าจะ
เริ�มผลิตไดใ้นกลางปี 2565 ส่วน “ใบยาวัคซนี” นั�น กำาลังอยู่
ในขั�นตอนทดสอบในคน

อย่างไรก็ตาม เนื�องจากโควิด-19 มีการกลายพันธุต์ลอด
เวลา โดยในชว่งปลายป ี2564 WHO ได้ออกแถลงการณ์เตือน
การแพรร่ะบาดของโควิด-19 สายพนัธุโ์อไมครอน (Omicron) 
ที�ระบาดทั�วโลกอย่างรวดเรว็ ดังนั�น การพัฒนาวัคซีนให้
ครอบคลุมสายพันธุ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื�อง จึงเป็นสิ�งจำาเป็น 
ซึ�งประเทศไทยก็ไดใ้ห้ความสำาคัญกับการวิจัยและพัฒนา
วัคซนีเพื�อตอบโจทยดั์งกล่าวด้วยเชน่กัน

2

 ไทยมุ่ง่พัฒน�วคัซีนีโควดิ‑19
 อย�่งติอ่เน้�อง

ภาพ: unsplash.com/photos/2_BqQvSYz1I
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กรมอนามัยได้แถลงว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ได้รบัรางวัลของสหประชาชาติที�มอบใหกั้บหน่วยงานหรอืองค์กร
ในการประชมุ side event ขององค์การสหประชาชาติ ครั�งที� 76 
เมื�อวันที� 22 กันยายน 2564 ซึ�งรางวัลที�ได้รบัคือ รางว้ิล United 
Nations Inter‑Agency Task Force (UNIATF Award) on the 
Prevention and Control of Non‑communicable Diseases 
รางวัลดังกล่าว สหประชาชาติจะมอบให้กับหน่วยงานหรอื
องค์กรที�มผีลงานโดดเด่นด้านการควบคมุปอ้งกันโรคไมติ่ดต่อ
เรื�อรงัจากทั�วโลก ที�ผลักดันนโยบาย ขับเคลื�อน ควบคมุและ
ป้องกันโรคไมติ่ดต่อเรื�อรงัตามกรอบ SDGs1

 กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ ได้รบัรางวัลในหมวด
ภาครฐัด้านสาธารณสุขที�มีผลงานโดดเด่นในการผล้กด้น
นโยู่บายู่ภาษีเคร้�อ้งด้�มที�มส่ี่วินผส่มขอ้งนำาตาล ลดการบรโิภค
นำาตาลในป็ระชีากรไทยู่ โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ด้านผล
การดำาเนินนโยบาย และเปน็ผูน้ำาในการทำางานรว่มกับภาคีเครอื
ขา่ยภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที�เกี�ยวขอ้ง2

ผลการดำาเนินงานการขับเคลื�อนมาตรการจัดเก็บภาษี
นำาตาลในเครื�องดื�มเพื�อสุขภาวะคนไทยที�ผ่านมา ก่อให้เกิด
การปรบัโครงสรา้งภาษีสรรพสามิตของเครื�องดื�มที�มีนำาตาล
ใน 3 ประเด็น ได้แก่

1 ในภาพรวมราคาเครื�องดื�มที�มนีำาตาลที�ผลิตในประเทศ 
และนำาเข้ามีราคาเพิ�มขึ�น รอ้ยละ 12.7 และ 18.1 
ตามลำาดับ

2 เครื�องดื�มที�มีปริมาณนำาตาลสูงมี สัดส่วนลดลง 
โดยเฉพาะเครื�องดื�มที�มีนำาตาลมากกว่า 10 กรัม 
แต่ไม่เกิน 14 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร มีสัดส่วน
ลดลงมากที�สดุ

3 สัดส่วนรายได้จากภาษีเครื�องดื�มเพิ�มขึ�น เมื�อเปรยีบเทียบ 
ต่อรายได้ภาษีสรรพสามติทั�งหมด

3

ในส่วนเครอืขา่ยการทำางานนั�น สำานักงานกองทนุสนับสนนุ
การสรา้งเสรมิสุขภาพ (สสส.) เป็นอีกหนึ�งหน่วยงานที�ได้มี
ส่วนรว่มในการขับเคลื�อนมาตรการจัดเก็บภาษีเครื�องดื�มที�มี
ส่วนผสมของนำาตาล ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
พ.ศ.2560 ที�มส่ีวนชว่ยลดการบรโิภคอาหารที�ไมดี่ต่อสขุภาพ 
และเพิ�มทางเลือกอาหารสขุภาพที�สามารถเขา้ถึงและหาซื�อได้
ง่ายขึ�นให้กับผู้บรโิภค นำามาสู่การปรบัเปลี�ยนพฤติกรรม กิน
อยูใ่ห้ถกูต้องตามหลักโภชนาการ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน สสส. และเครอืขา่ยเด็กไทยไมกิ่นหวาน กรมอนามยั 
ได้รว่มรณรงค์ขับเคลื�อนสังคมเพื�อลดการบรโิภคหวานที�ล้น
เกินมาอยา่งต่อเนื�อง เชน่

ทั�งนี� ผลการศึกษาวิจัยจากสถาบนัวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2563 พบว่า ปีระชื้�กรไทยอ�ย ุ
6 ปีีข้�นไปีบริโภคเคร้�องด้�ม่ที�ม่นีำ�ติ�ลลดลง จาก 283.6 
มิลลิลิตร ในปี 2561 เป็น 275.8 มิลลิลิตร ในปี 2562 หรอื
ลดลงรอ้้ยู่ละ 2.8 ซึ�งกลุ่มตัวอย่างอายุมากกว่า 60 ปีขึ�นไป 
มกีารบรโิภคลดลงสงูสดุ รอ้ยละ 7.2 โดยเครื�องดื�มที�มกีารบรโิภค
ลดลงมากที�สุดพบว่า เครื�องดื�มผสมโซดาแบบกระป๋องมี
สัดส่วน การบรโิภคลดลงมากที�สุด รอ้ยละ 17.7 ตามด้วย
เครื�องดื�มสมนุไพร รอ้ยละ 10.0 และนำาผลไมแ้บบกล่อง รอ้ยละ 
9.2 ตามลำาดับ

กัฎกัรีะทีรีวัง  
ห�ามเตมินำาตาลุ่ 

ในนม่ผู้งส้ติรติอ่เน้�อง

กัารีส่�อสารีปรีะเดน็  
“อ่อนหว�น” หรีอ่  
“หว�นน�อยสั�งได�”

กัารีขบัเคลุ่่�อนนโยบาย 
โรงเรียนปีลอดนำ�อัดลม่

มาตรีกัารีขอควัามรีว่ัมมอ่
อ่ตสาหกัรีรีม ให�ลุ่ดขนาด

นำาตาลุ่ซีอง 
ไม่เ่กนิ 4 กรัม่

 “ผู้ลกัดนันโยบ�ยภ�ษีเคร้�องด้�ม่
ที�ม่ส่ีวนผู้สม่ของนำ�ติ�ล”
 ร�งวลัผู้ลง�นเดน่ระดบัโลก 
ปีี 2564 ของกรม่อน�ม่ยั ภาพ: unsplash.com/photos/QoHEIJyRmJc

สุขภาพคนไทย 2565 — 97



/ 4 ผลงานดี ๆ เพ่ือสุขภาพคนไทย

ในปี 2564 องค์การอนามัยโลกได้กำาหนด
คำาขวัญว่า “Commit to Quit” ซี�งกระทรวง
สาธารณสุขของไทยได้กำาหนดคำาขวัญว่า 
“เลิกสบู ลดเสี�ยง คณุทำาได้” ทางด้าน สสส. และ
ภาคีเครอืขา่ยก็ได้ขบัเคลื�อนใหสั้งคมไทยปลอด
ควันบุหรี� โดยสนับสนนุมาตรการควบคมุยาสบู 
ส่งเสริมมาตรการสิ� งแวดล้อมปลอดบุหรี� 
ให้ความรู้ถึ ง อันตรายของบุหรี�  ส่ ง เสริม 
การปรบัเปลี�ยนพฤติกรรมเลิกบุหรี� และบรกิาร
บำาบดัการติดบหุรี�และผลิตภัณฑ์นิโคติน เพื�อให้
คนไทยเลิกบุหรี� ทั�งในรูปแบบของการใชย้าและ
ไม่ใช้ยาช่วยเลิกบุหรี� อาทิ คลินิกฟ้าใส รา้นยา
อาสาพาเลิกบุหรี� สายเลิกบุหรี� 1600 การเสรมิ
พลังชมุชนในการชว่ยเลิกบหุรี�โดย อสม. เปน็ต้น1

สำาหรับการใช้ยาเพื�อเลิกบุหรี�นั�น ขณะนี� 
ประเทศไทยประสบความสำาเรจ็ในการวิจัยเพื�อ 
พฒันายาเลิกบุหรี�ที�ชื�อว่า “ไซทิซนี” (cytisine) 
ซึ�งเป็นสารสกัดธรรมชาติจาก “เมล็ดจามจุร ี
สีทอง” มสีรรพคณุชว่ยบรรเทาอาการถอนนิโคติน 
ทำาให้ผ่อนคลายไม่หงุดหงิดในขณะที�เข้าสู่ 
กระบวนการเ ลิกบุหรี� โดยความร่วมมือ 
ของคณะแพทยศาสตร ์ มศว. ศูนย์วิจัยและ
จัดการความรูเ้พื�อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 
สสส. และองค์การเภสัชกรรม (อภ.) โดยยา
ชนิดนี�ใช้มาก่อนหน้านี�แล้วในยุโรป ถือเป็นยา
เลิกบุหรี�ที�มปีระสิทธภิาพดีและปลอดภัย จึงเปน็ยา
ที�องค์การอนามยัโลกใหก้ารรบัรองและสนับสนนุ 
โดยขณะนี�งานวิจัยของประเทศไทยอยูใ่นขั�นตอน
การวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างที�เข้ารบั
บรกิาร เมื�อได้ผลการวิจัยที�เสรจ็สมบูรณ์แล้ว 
อภ. จะทำาการขึ�นทะเบียนยากับสำานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา (อย.) จากนั�นจะผลักดัน
ยานี�ให้เขา้สู่บัญชยีาหลักแห่งชาติต่อไป

รศ.นพ.สุทัศน์ รุง่เรอืงหิรญัญา อายุรแพทย์ผู้เชี�ยวชาญด้านโรคระบบ
การหายใจ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ (มศว.) 
กล่าวว่า ไซทิซนี เป็นยาที�ดี ปลอดภัย ราคาถกู มงีานวิจัยนานาชาติรองรบัว่า
มปีระสิทธผิลจรงิ การมยีาเลิกบุหรี�คณุภาพดีและราคาถกู ผลิตได้เองโดยภาค
รฐั จึงนับเปน็ก้าวยา่งสำาคัญของบรกิารเลิกบหุรี�ในประเทศไทย จากสถิติของ
เครอืข่ายคลินิกให้คำาปรกึษาเลิกบุหรี�เฉลี�ยใน 1 ปี มีผู้เข้ารบับรกิารที�ใช้ยา
สามารถเลิกสบูบุหรี�ได้สำาเรจ็ 30-40% ในขณะที�รายที�ไมใ่ชย้าสามารถเลิก
ได้สำาเรจ็เพยีง 10% และในกลุม่ที�เลิกด้วยตนเอง โดยไมไ่ด้เขา้รบับรกิารเลิก
บหุรี�ไมว่่ารูปแบบใด ๆ จะมีโอกาสเลิกสำาเรจ็เพยีง 5% เท่านั�น แต่ที�ผา่นมา 
การใช้ยาเลิกบุหรี�หรอืนิโคตินทดแทนมีต้นทุนสูง ทำาให้คนไทยมีโอกาส
เข้าถึงยาเลิกบุหรี�ได้น้อย ในอนาคต เมื�อมกีารผลิตไซทิซนีในประเทศ และ
เขา้สูบ่ญัชยีาหลักแหง่ชาติ ก็จะทำาใหค้นไทยสามารถเข้าถึงยาช่วยเลิกบุหรี�
ที�มปีระสิทธภิาพได้อยา่งทั�วถึง และทำาใหป้ระเทศไทยลดอัตราการสบูบุหรี�ลง
ได้ตามเป้าหมาย2

4

 ไทยผู้ลติิย�เลกิบหุรี�จำ�ก
 “เม่ลด็จำ�ม่จุำรีสีทอง”

ภาพ: commons.wikimedia.org/wiki/File:Starr_080531-4752_Albizia_lebbeck.jpg

ดอกและฝ้ักเมล็ดของต้นจ�มจรุสีีทอง (Albizia lebbeck)

ภาพ: thaihealth.or.th/Content/ 

54678-ไทยผลิติยาเลิกบุหรื่่�%20ไซีทิซี่น%20สำเรื่็จครื่ั�งแรื่ก%20เติรื่่ยมผลักดื่ันเข้าบัญิชื่่ยาหลักแห่งชื่าติิ%20%20.html

แผงย� cytisine
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แทบกล่าวได้เลยว่าไมว่่าจะเป็นใคร ไม่ว่าจะอยูที่�ไหน ก็ล้วน
ไมร่อดพน้จากผลกระทบที�เขา้มาในหลากหลายรูปแบบ และ
หลากหลายมิติ และทำาใหทั้�งโลกตระหนักอยา่งแน่ชดัว่า จลุชวัีน 
(microorganism) นี�เองที�สรา้งการเปลี�ยนแปลงระดับพลิกผนั 
(disruption) อยา่งแท้จรงิ และแมเ้ทคโนโลยสีมยัใหมทั่�งหลาย
ที�เคยได้ชื�อว่า “เปลี�ยนโลก” ก็ไม่อาจเทียบได้กับการระบาด
ของโควิด-19 นี�

การเปลี�ยนแปลงอย่างหนึ� งที�หลายคนอาจไม่ทันได้
รูสึ้ก คือการเป็ลี�ยู่นแป็ลงภายู่ใน “บ้านและครอ้บคร้วิ” 
ที�ได้รบัผลกระทบและเกิดการเปลี�ยนแปลงอยา่งมาก จะว่าไปแล้ว 
ก็นับตั�งแต่วินาทีแรกที�คนรบัรูว่้าเชื�อโควิด-19 นี�แพรก่ระจาย
อยา่งรวดเรว็ และมอัีนตรายถึงตาย เพราะ ณ ขณะนั�นทกุคน
ต่างคิดถึงความปลอดภัยของสมาชกิในครอบครวั

ทันทีที�มกีารประกาศจำากัดการเดินทางเพื�อควบคมุการแพร่
กระจายของเชื�อโรค ทุกคนต่างคิดที�จะกล้บไป็บ้านเพ้�อ้อ้ยู่่ ่
ใกล้ ๆ ก้บครอ้บคร้วิขอ้งตนเอ้ง ไม่ว่ิาบ้านน้�นจะอ้ยู่่่ไกล
แค่ไหนก็ตาม

ตลอดระยะเวลา 2 ปีของการผจญกับสถานการณ์
การแพรร่ะบาดนี� หลายคนยอมรบัว่าไม่เคยไดใ้ช้เวลาอยู่กับ
บา้นนาน ๆ อยา่งนี�มาก่อน สังคมไทยโดยเฉพาะสังคมในเมอืง
ได้สรรค์สรา้งกิจกรรมต่าง ๆ มากมายใหอ้ยูน่อกเขตบา้น และ
ห่างจากครอบครวั ไม่ว่าจะเป็นการทำางาน ซึ�งต้องบวกเวลา
ของการอยู่บนท้องถนนเพื�อเดินทางไปทำางานและกลับบ้าน 
การรบัประทานอาหาร การสังสรรค์บนัเทิง การไปเรยีนหนังสือ
ทั�งตามหลักสูตรปกติและการเรยีนเสรมิ การออกกำาลังกาย 
หรอืแม้แต่การนั�งพักผ่อนหย่อนใจระยะสั�น ๆ ก็ยังออกไป
หาสถานที�นอกบ้านอยา่งเชน่รา้นกาแฟ เป็นต้น

การระบาดของเชื�อโควิด-19 ได้สรา้งการเปลี�ยนแปลง
ต่อความเป็นไปในมิติครอบครวัที�มีความหลากหลายอย่าง 
น่าจับตามอง

เรื�องพเิศษประจำาฉบบั 2564 นี� ได้นำาเสนอการเปลี�ยนแปลง
ทั�งหลายอันเนื�องมาจากการระบาดของโรค โควิด-19 
ที�เกิดแก่สมาชกิของครอบครวัไทยในมติิต่าง ๆ ตั�งแต่การเกิด 
การเลี�ยงดลูกู การทำามาหากิน ประเพณีและวัฒนธรรมครอบครวั 
เพื�อชี�ใหเ้หน็ถึงประสบการณ์ที�สมาชกิของครอบครวัไทยได้รบั 
จากการระบาดของเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 และความพยายาม
ของสมาชิกในครอบครวั ชุมชน สังคม และภาคส่วนต่าง ๆ 
ในการทำางานรว่มกันเพื�อรบัมอืกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที�เกิดขึ�น

 ครอบครัวไทย
 ในุวิิกฤตัโควิิด‑19

เป็็นเวิลากว่ิา 2 ปี็แล้วิ ที�โควิิด‑19 ฉุดคน
ทกุหว้ิระแหงเข้าส่่่โลกใบใหม่ ที�ต้อ้งเผชีิญก้บ
วิงเวีิยู่นขอ้งภาวิะวิิกฤต ส่่่การคลี�คลายู่ และ
กล้บมาวิิกฤตอี้กคร้�งซึ่ำาแล้วิซึ่ำาอี้ก โดยู่ไม่มี
ทีท่าว่ิาจะสิ่�นส่ดุลงเม้�อ้ใด
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1
การื่เกิดื่ยุคโควิดื่-19

แม้สถิติของการแพรร่ะบาดในช่วงแรกค่อนข้างชัดเจนว่า กลุ่มที�เสี�ยง 
ต่อการติดเชื�อและเสียชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ มี
โรคประจำาตัวเรื�อรัง ทำาให้คนในกลุ่มอายุอื�นไม่ค่อยวิตกเท่าใดนัก 
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและวัยรุน่ และแม้แต่หญิงตั�งครรภ์เองในช่วงต้น ๆ 
ของการระบาดก็ไมถ่กูนับว่าอยูใ่นกลุ่มเสี�ยง

แมใ้นเดือนเมษายน 2563 ซึ�งเปน็ชว่งการระบาดในวงกว้างในระลอกแรก 
ก็ยงัมขีอ้มลูเกี�ยวกับหญิงตั�งครรภ์ติดเชื�อโควิด-19 น้อยมาก และมีรายงาน
ว่าความรุนแรงไมเ่ท่ากับซารส์ และเมอรส์1

จนกระทั�งในเดือนสิงหาคม 2564 กรมอนามัยได้เปิดเผยตัวเลข 
หญิงตั�งครรภ์ติดเชื�อโควิด 2,327 คน และเสียชีวิต 53 คน2 ซึ�งต่อมา 
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้แถลงว่าพบยอด
ผู้ติดเชื�อโควิด-19 ในกลุ่มหญิงตั�งครรภ์เพิ�มขึ�นอย่างน่าเป็นห่วง และมี
รายงานการเสียชวิีตเพิ�มขึ�นอยา่งมนัียสำาคัญ

แมู่ตัั�งครรภ์ตัิดเช่�อ
และเส้ยช้วิิตัจัากโควิิด‑19

หญงิตั�งครรภ์ที�ติดเชื�อโควิด-19 มากกว่า 2 ใน 3 ไมแ่สดงอาการ ดังนั�นอาจ
ทำาให้รูตั้วชา้ คนที�อาการรุนแรงมักจะนำาหนักเกิน อายุมาก หรอืมโีรคเรื�อรงั 
เชน่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสงู และโรคหวัใจ ส่วนโอกาสที�จะส่งเชื�อ
ไปถึงลกูมเีพยีงรอ้ยละ 2-5 หญงิตั�งครรภ์ที�ติดเชื�อโควิด-19 มโีอกาสทารก 
คลอดก่อนกำาหนดรอ้ยละ 15.1 3 อาการรุนแรงในหญงิตั�งครรภ์ที�ติดเชื�อโควิด-19 
มกัปรากฎในกลุ่มที�ติดเชื�อในชว่งไตรมาสที� 3 ของการตั�งครรภ์ โดยอาจจะ
ต้องนอนห้อง ICU ใชเ้ครื�องชว่ยหายใจ และส่งผลให้คลอดก่อนกำาหนด4

สำาหรบัประเทศไทย ข้อมูลจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ระบุว่า ระหว่างวันที� 1 เมษายน–16 ตุลาคม 2564 มีหญิงตั�งครรภ์ 
ติดเชื�อโควิด-19 จำานวน 4,778 คน ส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ ปรมิณฑล 
และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีหญิงตั�งครรภ์เสียชีวิต 95 คน และ
พบว่ามทีารกติดเชื�อโควิด-19 จำานวน 226 คน และเสียชวิีตในครรภ์ 46 คน  
กลุ่มหญงิตั�งครรภ์ที�อาย ุ35 ปีขึ�นไปพบว่าติดเชื�อมากที�สดุ5

สภาพร่างกายของผู้หญิงขณะตั�งครรภ์ 
มักมีอาการเหนื�อยง่าย  หายใจไม่คล่อง 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งผูที้�มอีายคุรรภ์มาก หรอืผูเ้ปน็
โรคอ้วน บางครั�งอาจทำาให้ละเลยการใส่หน้ากาก
อนามัย บางคนยังคงต้องเดินทางโดยขนส่ง
สาธารณะ หรอืต้องออกไปทำางานนอกบ้าน 
บางกลุ่มเป็นแรงงานต่างด้าวที�มีความเป็นอยู่
แออัด หรอืการที�สมาชิกในครอบครวัออกไป
ทำางานนอกบ้านแล้วนำาเชื�อจากภายนอกเขา้มา

สาเหตุเหล่านี�ทำาให้หญิงตั�งครรภ์มีโอกาส
เสี�ยงที�จะสัมผัสเชื�อโควิด-19 ได้งา่ย นอกจากนี� 
การไมไ่ด้รบัวัคซนีในกลุม่หญงิตั�งครรภ์เปน็ปจัจัย
หนึ�งที�ทำาใหเ้กิดการติดเชื�อระหว่างตั�งครรภ์จำานวน
มาก แม้รฐับาลจะกำาหนดเป้าหมายการฉีดวัคซนี
ให้หญิงตั�งครรภ์ต่อปีใหไ้ด้ 300,000 ราย 
แต่โดยภาพรวมของประเทศ ยงัถือว่าฉีดได้น้อย
กว่าเป้าหมายมาก

ติั�งแติ ่1 เม่ษ�ยน 
ถิง้ 16 ติลุ�คม่ 
2564

ภาพ: phichit.go.th/phichit/index.php/ 

phichit-today-all/10651-64081303

บรรย�ก�ศบรกิ�รฉีดวัคซื้ีนแก่หญิงตั�งครรภ์ที�มีอ�ยุครรภ์  
12 สัปด�ห์ข้�นไป ณี พื�นที�ห้�งสรรพสินค้�ในจังหวัดพิจิตร
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จากการรณรงค์ตั�งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 
พบว่า มีการฉีดวัคซีนเข็มแรกให้หญิงตั�งครรภ์ 
เพยีง 74,625 โดส คิดเปน็รอ้ยละ 25 หรอื 1 ใน 4 
ของประชากรเปา้หมาย เขม็ที� 2 จำานวน 51,989 
โดส และเข็ม 3 จำานวน 526 โดส เขตที�มกีารฉีด
วัคซีนสูงที�สุดคือ เขต 6 จังหวัดชลบุร ีระยอง 
และบางเขตของภาคกลาง ได้แก่ ปทุมธานี 
อยธุยา ขณะที�ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมอัีตรา
การฉีดวัคซนีโควิด-19 ประมาณ รอ้ยละ 106 ของ
หญงิมคีรรภ์เท่านั�น

ปญัหาสำาคัญอยูที่�นโยบายของรฐัในระยะแรก 
ที�ไม่ได้มุ่งเน้นการฉีดวัคซีนในหญิงตั�งครรภ์ 
แต่กระจายวัคซีนให้กลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า 
นอกจากนี� ยังมีประเด็นควิามก้งวิลเกี�ยู่วิก้บ 
ว้ิ ค ซึ่ี น โ ค วิิ ด ‑ 1 9  ส่ำา ห ร้บ ห ญิ ง ต้� ง ค ร ร ภ์ 
ในหลายู่ป็ระเด็น ทำาให้การได้ร้บว้ิคซึ่ีน
ในกลุ่มนี�ล่าช้ีาและตำากว่ิาเป้็าหมายู่ที�ควิร
จะเป็็น ไม่ว่ิาจะเป็็นป็ระเด็นเกี�ยู่วิก้บป็ระเภท
ขอ้งว้ิคซึ่ีนที�ควิรฉีด ว้ิคซีึ่น mRNA หร้อ้
ว้ิคซึ่ีนเช้ี�อ้ตายู่ ฉีดแล้วิจะป็ลอ้ดภ้ยู่หร้อ้ไม่ 
มีผลข้างเคียู่งหรอ้้ไม่ ผลต่อ้เด็กเป็็นอ้ยู่่างไร 
ควิรฉีดเม้�อ้อ้ายูุ่ครรภ์เท่าไร ฉีดแล้วิหากเด็ก
ด้�มนมแม่จะมีผลกระทบหร้อ้ไม่ ผลการวิิจ้ยู่
ในต่างป็ระเทศเป็็นอ้ยู่า่งไร

จากข้อมูลในกระดานสนทนาของพันทิป 
พบว่า มีหญิงตั�งครรภ์เข้าไปสอบถามและ
แสดงความกังวลต่อการรบัวัคซนีโควิด-19 และ
พบว่ามีข้อแนะนำาจากผู้มาตอบกระทู้ 2 กลุ่ม 
กลุ่มแรกเป็นหญิงตั�งครรภ์ที� ฉีดวัคซีนแล้ว 
บอกว่าฉีดวัคซนีเชื�อตาย 2 เข็ม ไมม่ผีลขา้งเคียง 
เด็กในครรภ์ปกติและแข็งแรงดี แนะนำาให้รบี
ไปฉีด ส่วนกลุ่มที� 2 เป็นกลุ่มคนทั�วไปซึ� งมี
ทั�งที�แนะนำาว่าหญงิตั�งครรภ์ควรฉีดวัคซนี เพราะ
ไม่มีผลกระทบใด ๆ และมีบางคนที�อ้างว่า ให้
หญิงตั�งครรภ์เลี�ยงการฉีดวัคซีน เพราะไม่มีผล
การวิจัยรองรบัว่าปลอดภัยจรงิหรอืไม่ ยิ�งทำาให้
ทั�งหญงิตั�งครรภ์ และทกุคนในครอบครวัสับสน 
คลางแคลงใจ และวิตกกังวล

เ นื� องจากเมื� อ เ ดือนกรกฎาคม 2564 
จำานวนหญิงตั�งครรภ์ที�ติดเชื�อไวรัสโคโรนา 
2019 เพิ�มสูงขึ�นแบบก้าวกระโดดจาก 234 
รายในเดือนมิถุนายน เป็น 819 ราย และเป็น 
1,506 รายในเดือนสิงหาคม ขณะที�มีหญิง

ตั�งครรภ์เสียชวิีตเพิ�มขึ�นในเดือนกรกฎาคมจำานวน 14 ราย และเพิ�มขึ�นเปน็ 47 
รายในเดือนสิงหาคม ด้วยเหตนีุ� กระทรวงสาธารณสขุจึงกำาหนดแนวทางดแูล
หญงิตั�งครรภ์เพื�อป้องกันการติดเชื�อโควิด-19 และใหห้ญงิตั�งครรภ์ที�ติดเชื�อ 
โควิด-19 สามารถเขา้ถึงบรกิารสขุภาพอยา่งทันท่วงที ได้แก่

1
ให้ทกุโรงพยาบาลที�รบัดแูลหญงิตั�งครรภ์เกิน 10 สัปดาห์ ติดตามให้มารบั
การฉีดวัคซนีที�โรงพยาบาลที�ฝากครรภ์

2
กรณีคลอดบุตรและกลับบ้าน ใหโ้รงพยาบาลติดตามมารบัวัคซีนในระยะ
ให้นมบุตร

3
ให้สถานพยาบาลรบัหญิงตั�งครรภ์ที�ติดโควิด-19 ที�ไม่มีภาวะคลอดฉกุเฉิน
มารกัษาและส่งต่อเชน่เดียวกับระบบการส่งต่อผูป่้วยติดเชื�อโควิด-19 อื�น ๆ

4
หากเกิดการคลอดฉกุเฉิน ให้ส่งโรงพยาบาลที�มศัีกยภาพที�ใกล้ที�สดุ7

นอกจากนี� กรมอนามัย ได้เสนอที�ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข (ศปก.สธ.) พิจารณาออกข้อบังคับให้หญิง
ตั�งครรภ์ทำางานที�บา้น (work from home) 100%8 เพื�อปอ้งกันความเสี�ยง
ที�หญงิตั�งครรภ์ในการสัมผัสโควิด-19 อีกด้วย

ท้�มูา: การื่แถึลงข่าวศึ้นย์บรื่ิหารื่สถึานการื่ณี์โควิดื่-19 (ศึบค.) วันท่� 3 กันยายน 2564.

ก�รติดิเชื้้�อโควดิ‑19 ของหญ่งิติั�งครรภ์ และหญ่งิหลงัคลอด 6 สัปีด�ห์
จำำาแนกัรีายเดอ่น รีะหวัา่ง ธันัวัาคม 2563‑สิงหาคม 2564
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เด็กกำาพร้าจัากโควิิด‑19

การเสียชีวิตจากโควิด-19 ของสมาชกิในครอบครวัจำานวน
มากทั�วโลกเพียงคนใดคนหนึ�ง ส่งผลกระทบต่อความมั�นคงของ
ครอบครวัไมเ่พยีงด้านเศรษฐกิจหรอืรายได้เท่านั�น แต่ยงัทำาให้
สมาชกิที�มชีวิีตอยูต้่องเผชญิกับความรูสึ้กโดดเดี�ยว เศรา้หมอง 
ซึ�งส่งผลกระทบต่อจิตใจในระยะยาวได้ และยิ�งหากเป็นครอบครวั
ยากจนด้อยโอกาส ก็จะยิ�งซำาเติมความทกุขใ์ห้ทวีขึ�น

จากการศึกษาตั�งแต่วันที� 1 มนีาคม 2563–30 เมษายน 2564 
มเีด็กจำานวน 1,134,000 คน จากทั�วโลก ที�สญูเสียผูด้แูลหลัก 
หรอืพอ่แมปู่่ยา่ตายายอยา่งน้อย 1 คนเพราะโควิด-19 และมี
เด็ก 1,562,000 คน ต้องเผชญิกับการสญูเสียผูด้แูลหลักหรอื
ผู้ดแูลรอง เชน่ ญาติในบ้าน อยา่งน้อย 1 คน9

การเสียชีวิตของคนในครอบครวัสรา้ง “บาดแผล” และ
ความเปราะบางให้กับเด็กทั�งด้านจิตใจและด้านสังคม
ในระดับที�รุนแรงแตกต่างกัน เพราะเด็กแต่ละคนมีต้นทุน
ไมเ่หมอืนกัน และเป็นการสญูเสียที�กะทันหัน ทำาให้เด็กไมไ่ด้
ตั�งตัวรบัความสูญเสีย ถ้าเป็นเด็กกำาพรา้ทั�งพ่อและแม่ หรอื
ไม่มีคนในครอบครวัเหลืออยู่ ยิ�งจะส่งผลต่อจิตใจของเด็ก
มากขึ�น เพราะไมเ่พยีงแต่ผลกระทบจากการขาดผูด้แูลเท่านั�น 
แต่ยงัส่งผลกระทบระยะยาวต่อการเรยีนรูข้องเด็กในทกุด้าน 
ไมว่่าจะเปน็การเรยีนรูบ้ทบาทในครอบครวั บทบาทต่อสังคม
ที�เด็กจะดูได้จากพ่อแม่และคนในครอบครวัเป็นแบบอย่าง 
ปญัหาเรื�องที�อยูอ่าศัยที�จะทำาใหเ้ด็กรูสึ้กมั�นคงปลอดภัย ปญัหา
ความยากจน ระบบการชว่ยเหลือดแูลในระยะยาว ปญัหาเรื�อง
โอกาสทางการศึกษา โอกาสในการประกอบอาชพีการงานที�ดี  
และการเขา้ถึงสวัสดิการและสิทธต่ิาง ๆ ดังเชน่กรณีของน้อง
กระปกุอาย ุ11 ขวบและน้องออมสินอาย ุ9 ขวบ ที�แมเ่สียชวิีตจาก
โควิด-19 ทำาให้ทั�งคู่ต้องกลายเป็นเด็กกำาพรา้ โดยแม่สั�งเสีย
ไว้ก่อนตายว่า หากแมต่ายให้ลกูไปอยูบ่้านเด็กกำาพรา้เพราะ
ไมอ่ยากใหไ้ปรบกวนญาติ10

ในเบื�องต้นเด็กที�ต้องเผชิญกับเหตุการณ์สูญเสียชีวิต
ของผู้ดูแลหลัก ต้องได้รบัการฟื�นฟูเยียวยาจิตใจที�เหมาะสม 
โดยในระยะสั�นคือการปฐมพยาบาลทางจิตใจในกลุ่มเด็กที�มี
ความเขม้แขง็ทางใจอยูแ่ล้วให้ฟื�นคืนใหไ้ด้ โดยอาจไมจ่ำาเปน็
ต้องพบนักจิตวิทยาเด็ก ส่วนในระยะกลาง สำาหรบักลุ่มเด็ก
ที�มีปัญหาเดิมอยู่แล้วเมื�อพบกับความสูญเสีย ต้องนำาเข้า
กระบวนการให้การช่วยเหลือเต็มรูปแบบทันที และระยะยาว 
คือ การฟื� นฟูทางจิตใจรว่มกับสังคม โดยเจ้าหน้าที�จะต้อง
ติดตามเพื�อช่วยเด็กให้เด็กสามารถปรบัตัวอยู่ในสังคมและ
เป็นที�ปรกึษาให้กับครอบครวัอปุถัมภ์11

ผลการสำารวจข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั�นคงของมนษุย ์ตั�งแต่ 27 กรกฎาคม–4 กันยายน 2564 
พบว่ามีเด็กกำาพรา้จากการที�พ่อแม่เสียชีวิตเพราะโควิด-19 
จำานวน 369 คน12 กำาพรา้พ่อ้มากที�สุ่ด 180 คน กำาพรา้แม่ 
151 คน กำาพรา้ท้�งพ่อ้และแม่ 3 คน และกำาพรา้ผ้่ป็กครอ้ง 
35 คน โดยู่ในภาคใต้พบเด็กกำาพรา้มากที�ส่ดุ 131 คน รอ้้ยู่ละ 
71.54 อ้ยู่่่ในช่ีวิงอ้ายูุ่ 6–18 ปี็ และรอ้้ยู่ละ 33.06 เป็็นเด็กที�
เรยีู่นชี้�นป็ระถึมศ่กษา13

เด็กกำาพรา้ที�ยากจนอาจจะต้องหลุดจากระบบการศึกษา 
นำาไปสู่ความด้อยโอกาสและเผชิญความเสี�ยงในเรื�องอื�น ๆ 
ต่อไปในอนาคต จึงจำาเป็นที�จะต้องบูรณาการความช่วยเหลือ 
ฟื� นฟูและเยียวยาให้เรว็ที�สุด มีข้อเสนอแนะให้รฐับาลออก
มาตรการเรยีนฟรจีนถึงระดับอดุมศึกษา ทั�งเด็กที�สญูเสียพอ่
แมเ่พราะการติดเชื�อ โควิด-19 หรอืจากการฆ่าตัวตายเพราะ
วิกฤตเศรษฐกิจ โดยต้องให้คำาแนะนำาแก่ครูและโรงเรยีน
ในการเตรยีมความพรอ้มดูแลเด็กนักเรยีนที�สูญเสียพ่อแม่
หรอืสมาชิกครอบครวัจากวิกฤตโควิด-19 ซึ�งจะมผีลกระทบต่อ
สภาพจิตใจของเด็ก และส่งผลต่อการเรยีนด้วย14

เดก็กำ�พร��จำ�กก�รที�พ่อแม่เ่สียชื้วีติิเพร�ะโควดิ‑19
ตั�งแต ่27 กัรีกัฎาคม 2564 ถงึ 4 กันัยายน 2564

ท้�มูา: กองทุนเพ่�อความเสมอภาคทางการื่ศึึกษา, 2564.
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โควิิด‑19 กับการชะลอการมู้บุตัร
ข้องครอบครัวิคนุรุ่นุใหมู่

การมีครอบครวัและมีลูกอาจเป็นจุดหมายปลายทาง 
หรอืความฝันของชีวิตของคนในยุคสมัยหนึ�ง แต่ในปัจจุบัน
แนวโน้มของคนที�อยากมีลกูลดลง โดยเฉพาะเมื�อต้องเผชิญ
การระบาดของโควิด-19 ทำาใหค้นหนุ่มสาวจำานวนมากชะลอ
หรอืเลื�อนระยะเวลาการมีครอบครวัและมีลกูออกไป บางคน
อาจจะรูสึ้กท้อแท้ต่อสภาพการเปลี�ยนแปลง ความไมแ่น่นอน 
และความปลอดภัยในมติิต่าง ๆ ของโลกและไม่แน่ใจว่าอนาคต
ต่อไปจะเป็นอย่างไร15 เนื�องจากคนจำานวนมากอยู่ในสภาพ
ว่างงาน และไม่มีความมั�นคงทางการเงิน16 รวมทั�งอาจมี
คนในครอบครวัติดเชื�อหรอืเสียชวิีตจากโควิด-19 ด้วย ทำาให้
ยงัไมพ่รอ้มที�จะมลีกู

การศึกษาในต่างประเทศ พบว่า ชว่งแรกของการระบาดของ
โควิด-19 ประชาชนในยุโรปมกีารปรบัแผนด้านการเจรญิพนัธุ ์
โดยกว่ารอ้ยละ 50 ของคนฝรั�งเศสและเยอรมนตัีดสินใจเลื�อน
การมีลกูในปี พ.ศ. 2563 ออกไปก่อน ขณะที�คนอิตาลี มสัีดส่วน
ของผู้ที�เลิกล้มความตั�งใจจะมีลูกถึงรอ้ยละ 37 โดยสาเหตุที�
ทำาให้ตัดสินใจดังกล่าว อาจเกิดจากภมูหิลังทางเศรษฐกิจ สังคม 
ประชากร และนโยบายที�สนับสนนุครอบครวัในแต่ละประเทศ
ที�ไม่เหมือนกัน รวมไปถึงการคาดการณ์แนวโน้มที�จะเป็นไป
ในชว่งหลังวิกฤตโควิด-1917

การศึกษาในประเทศไทยชี�ว่าคนรุน่ใหมโ่ดยเฉพาะเจนวาย 
(กลุม่ที�เกิดระหว่าง พ.ศ. 2523–2540) ไมต้่องการมลีกู และยงั
มคีวามรูสึ้กไมต้่องการแต่งงานและอยากอยูเ่ปน็โสดตลอดไป 
รอ้ยละ 15 สาเหตหุนึ�งที�ไมต้่องการมลีกูเพราะโควิด-1918 รอ้ยละ 
46 มีความกังวลว่าจะไมส่ามารถไปรบับรกิารในโรงพยาบาล
ในช่วงที�ต้องฝากครรภ์และก่อนคลอดได้ และมีถึงรอ้ยละ 
61 ยอมรบัว่าการแพรร่ะบาดของโควิด-19 ทำาให้ต้องเลื�อน
แผนการมีลูกออกไปก่อน19 และการที�จำานวินเด็กเกิดใหม่
ในป็ ี2564 ลดลงตำากว่ิา 6 แส่นคน ซึ่่�งเป็น็คร้�งแรกในรอ้บ 70 ป็ี 
ส่าเหตสุ่่วินหน่�งอ้าจเกิดจากส่ถึานการณก์ารแพรร่ะบาดขอ้ง
โควิิด‑19 น้�นเอ้ง20

การคลอดลูกในุยุคปกตัิใหมู่
(New Normal)

ตลอดระยะเวลา 9 เดือนของการตั�งครรภ์ วินาทีที�ทารก
คลอดเป็นวินาทีที�ดีที�สุดแห่งการรอคอยของแม่ และพ่อ
รวมทั�งสมาชิกทุกคนในครอบครวัที�ต่างรอแสดงความยินดี 
และความโล่งใจเมื�อทั�งแม่และสมาชิกคนใหม่ของครอบครวั
ลืมตาดโูลกอยา่งปลอดภัย

แต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที�ระบาดในวงกว้าง ทำาให้แมที่�
ตั�งครรภ์ต้องเผชญิสภาพการคลอดลกูเพยีงลำาพงั และว้าเหว่
ที�สุด ไม่ต่างอะไรไปจากการคลอดลูกตัวคนเดียว ที�แม้แต่
คนในครอบครวัและญาติก็ไมส่ามารถเขา้มาเยี�ยมได้

นอกจากนี�ยังมีความกลัวและความกังวลอื�น ๆ ที�สรา้ง
ความเครยีดให้กับแม่ที�รอคลอด เช่น กลัวว่าไปโรงพยาบาล
อาจทำาให้ติดเชื�อโควิด-19 กังวลว่าคลอดแล้วลูกจะปกติ
หรอืไม ่วัคซนีจะมผีลต่อลกูหรอืไม ่การคลอดจะราบรื�นหรอืไม ่
นอกเหนือไปจากความกลัวในช่วงเวลาการคลอดตามปกติ
อยูแ่ล้ว โดยเฉพาะแมที่�คลอดท้องแรกไมเ่คยมปีระสบการณ์

ศนูยค์วบคมุและปอ้งกันโรคสหรฐัฯ (Centers for Disease 
Control and Prevention: CDC) แนะนำาว่าแมที่�ได้รบัผลตรวจ
หรอืมคีวามเสี�ยงสงูที�จะเปน็โรคติดเชื�อโคโรนาไวรสั 2019 จะ
ต้องแยกจากลกูที�เพิ�งคลอดอยา่งน้อย 1 สัปดาห์21 ยิ�งเปน็สิ�งที�
ทำาให้จิตใจของหญงิตั�งครรภ์มคีวามวิตกกังวลมากขึ�น

ในช่วงหลังคลอด แม่ต้องเผชิญความเครียดจาก
ความเปลี�ยนแปลงทั�งทางสรรีะรา่งกาย ฮอรโ์มน รวมไปถึง
ความกดดันที�จะต้องปรบัตัวเพื�อรบักับบทบาทความเป็นแม ่
เช่น การให้นมลูก สำาหรบัแม่ที�เป็นโควิด-19 ก็ต้องรูว่้าควร
ป้องกันอย่างไรในขณะให้นมลูกโดยไม่แพรเ่ชื�อให้ลูก ขณะที�
แมม่อืใหม ่ก็จะมคีวามกังวลในการจัดการตัวเอง เชน่ อุ้มลกู
อย่างไร ลูกรอ้งทำาอย่างไร อาการผิดปกติต่าง ๆ ของลูกจะ
ต้องจัดการอยา่งไร

ภาวะดังกล่าว หากอยู่ที�บ้าน หรอืเป็นสถานการณ์ปกติ
ก็จะมีครอบครวัคอยแนะนำาช่วยเหลือ ให้กำาลังใจ ซึ�งจะช่วย
คลายความวิตกกังวลไปได้ แต่เมื�ออยูใ่นสถานการณ์โควิด-19 
แม่จึงเป็นคนเดียวที�ต้องคอยรบัมือ ทำาให้เกิดภาวะที�ทำาให้
แม่หลังคลอดมีความเครยีดและวิตกกังวลมากขึ�นกว่าเดิม 
โดยภาวะเชน่นี� อาจส่งผลเสียต่อแม ่เชน่ นอนไมห่ลับ นำานมไหล
น้อย แผลหายชา้ รา่งกายฟื�นตัวชา้ รวมไปถึงภาวะซมึเศรา้ได้

ภาพ: unsplash.com/photos/-G2iJF_aUws
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ล้กและการื่เล่�ยงดื่้

การเร้ยนุออนุไลน์ุ

ครอบครัวเผชิิญอะไรเมื่่�อลููกเรียนออนไลูน์

วิกฤตการณ์โควิด-19 ไม่เพยีงแต่เปน็วิกฤตทางสขุภาพเท่านั�น 
แต่ยังเป็นวิกฤตของการศึกษาที�ทั�วโลกต้องเผชิญอีกด้วย 
เป็นประเด็นที�ทุกฝ่ายต้องคิดหนักเพื�อปรบัแนวทางและวิธี
การที�จะสามารถทำาให้เด็กได้เรยีนรูอ้ยา่งต่อเนื�องให้มากที�สดุ
ในภาวะเช่นนี� เพื�อไม่ให้พัฒนาการของเด็กได้รบัผลกระทบ 
หรอืได้รบัผลกระทบให้น้อยที�สดุ

การเรยีนออนไลน์ แมจ้ะมคีวามจำาเป็นอย่างมาก แต่ก็ได้
สรา้งภาระและความยากลำาบากใหกั้บเด็กและพอ่แมผู่ป้กครอง
จำานวนมาก เพราะต้องปรบัตัวหลายด้าน เชน่ ต้องจัดหาอปุกรณ์
ใหล้กู จัดพื�นที�การเรยีนภายในบ้าน ต้องเรยีนรูไ้ปกับลกู ต้องสอน
การบา้น และขณะเดียวกันยงัต้องทำางานหารายไดไ้ปด้วย จึงเปน็
ภาวะที�ครอบครวัต้องเผชญิความสับสน และเกิดความเครยีด 
เชน่ หลายครอบครวัผู้ดแูลเด็กต้องออกไปทำางาน และทิ�งให้
เด็กเรยีนออนไลน์อยู่ที�บ้านตามลำาพัง ต้องติดตามลูกผ่าน
ไลน์กลุม่หอ้งเรยีน และต้องโทรศัพท์บอกลกูว่ามกีารบ้านอะไร 
หรอืครูสั�งงานอะไร กลับจากทำางานต้องสอนการบ้านลูกจน
ดึกดื�น บางครอบครวัไมม่อิีนเทอรเ์น็ตหรอืสัญญาณไมดี่ ทำาให้
เด็กเรยีนไม่ทันเพื�อน บางครั�งต้องไปอาศัยอินเทอรเ์น็ตของ
เพื�อนบ้าน บางครอบครวัมีลูกหลายคน อุปกรณ์ที�ใช้เรยีน
ไมเ่พยีงพอ ทำาให้บางคนต้องเสียสละหรอืผลัดเปลี�ยนกันเรยีน 
ขณะที�ปู่ย่าตายายที�ต้องดูแลหลานเรยีนออนไลน์ ก็มีปัญหา
เรื�องของการใชเ้ทคโนโลย ีเป็นต้น

ขณะที�เด็กในครอบครวัยากจน ก็ขาดโอกาสที�จะได้เรยีน
ออนไลน์โดยสิ�นเชิง เพราะเงินที�หาได้มีไว้สำาหรบัซื�อข้าวกิน
เท่านั�น คงไม่พอที�จะเจียดให้กับอุปกรณ์ และอินเทอรเ์น็ตที�
หากจะใช้เรยีนแบบไม่สะดดุก็ต้องซื�อโปรโมชันที�แพงกว่าอัตรา
ค่าจ้างขั�นตำามากทีเดียว

จากการศึกษาพบว่า นักเรยีนจากครวัเรอืนที�ยากจนใน 
เขตเมือง ทั�งกรุงเทพฯ และจังหวัดในภาคใต้ มีแนวโน้มที�จะ 
ออกจากโรงเรยีนกลางคันเพิ�มขึ�นมากที�สุดอันเนื�องมาจาก 
ผลรวมของต้นทนุค่าเสียโอกาสทางการศึกษาที�เพิ�มขึ�น ได้แก่ 
การสญูเสียการเรยีนรูจ้ากการปิดโรงเรยีน และการลดการเรยีน
ในแต่ละวิชาโดยปรบัไปเรยีนแบบผสมผสาน22 

การเรยีนออนไลน์ มผีลกระทบต่อเด็กหลายด้าน หลัก ๆ คือ 
ความเครยีด ไม่มสีมาธใินการเรยีน เรยีนไมรู่เ้รื�อง การบ้านเยอะ  
หรอืไม่มีคนสอนการบ้าน เด็กรูสึ้กเหงา เบื�อ เหนื�อย อยาก
ไปโรงเรยีน เด็กหลายคนเรยีนตามเพื�อนไม่ทัน ไม่เข้าใจ
บทเรยีนก็ทิ�งกลางคัน ลาออกหรอืพักการเรยีน มีปัญหาทั�ง
สขุภาพกายและสขุภาพจิต สอดคล้องกับขอ้มลูผลสำารวจของ
หลายประเทศ ซึ�งสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากการเรยีน
ออนไลน์ต่อสขุภาวะของเด็กหลายด้าน

ในสหรฐัอเมรกิาพบว่า เด็กเครยีด ก้าวรา้ว เบื�ออาหาร 
ปวดหลัง มีปัญหาเจ็บตา หรอืตาอ่อนล้า ในจีนก็พบปัญหา
ความเครยีดและวิตกกังวลของเด็กเชน่เดียวกัน23 ขณะที�ในด้าน
พฒันาการการเรยีนรูข้องเด็กก็ถอยหลัง เชน่ เด็กในสหรฐัอเมรกิา
ที�อยู่บ้านนาน มีความรูใ้นวิชาคณิตศาสตรล์ดลงไปรอ้ยละ 
50 ความรูด้้านการอ่านลดลงรอ้ยละ 30 สำาหรบัเด็กยากจน 
การหยดุเรยีนอยูบ่า้น ทำาใหไ้มไ่ด้รบัประทานอาหารกลางวันที�มี
คณุค่าทางโภชนาการเช่นตอนไปโรงเรยีน22 จึงมคีวามเสี�ยงต่อ
ภาวะการขาดสารอาหาร

การเรยีู่นอ้อ้นไลน์ ทำาให้เห็นควิามเหล้�อ้มลำาขอ้งส้่งคม
ชี้ดเจนยู่ิ�งข่�น โดยจากข้อมูลของกองทุนเพื�อความเสมอ
ภาคทางการศึกษา (กสศ.) เมื�อปีการศึกษา 2564 ภาคเรยีน
ที� 1 พบว่า มนัีกเรยีนยากจนหรอืยากจนพเิศษ ที�เสี�ยงที�จะหลดุ

“  เด็กที�หลุดจ�กระบบก�รศ้กษ�

ปี 2564 ซื้้�งยังไม่มีข้อมูลว่�จะส�ม�รถิ

กลับเข้�เรียนต่อได้หรือไม่ มีจำ�นวน 

43,060 คน ”

ภาพ: thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG210601145111198

บรรย�ก�ศก�รเรยีนออนไลนผ์่�นโทรศัพท์มือถืิอของนกัเรยีนคนหน้�งใน
จังหวัดยะล�
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ออกจากระบบการศึกษารวมประมาณ 
1.9 ล้านคน นับเปน็สัดส่วนที�สงูมากเมื�อ
เทียบกับเด็กในช่วงวัยเรยีนการศึกษา
ภาคบังคับทั�งหมดประมาณ 9 ล้านคน 
เด็กที�หลดุจากระบบการศึกษาปี 2564 
ซึ�งยังไม่มีข้อมูลว่าจะสามารถกลับเข้า
เรยีนต่อได้หรอืไม ่มจีำานวน 43,060 คน 
ส่วนใหญอ่ยูใ่นชั�น ม.3 ขึ�น ม.4 จำานวน 
33,710 คน รองลงมาคือ ป.6 ขึ�น ม.1 
จำานวน 8,699 คน และอนบุาล 3 ขึ�น ป.1 

“ โรงเรยีนปรุงอาหารหม้อเดียวกััน....กิันทั�งเด็กัเล็กัและแบ่่งให้เด็กั ม.ต้น รบั่ประทานด้วย เด็กัโต
ไมรู่ห้รอกัว่าไม่มงีบ่ค่าอาหารกัลางวันให้ ผูป้กัครองยงัไม่รูเ้ลย อันนี� ยงัไม่รวมอาหารเช้าเลยนะ ทกุัคนรูดี้
ว่า อาหารเช้าสำาคัญต่อเด็กัแค่ไหน แต่เด็กัรอ้ยละ 90 ไมไ่ด้ทานอาหารเช้ามาโรงเรยีน แล้วครูที�โรงเรยีน 
มองตาก็ัรูเ้ลย อาหารกัลางวันพอแจกัจ่ายจนหมดแล้ว ครูก็ัจะมัดปากัถุงให้เด็กันำาไปกัลับ่ไปกิันมื�อเย็น
กัันที�บ่้านทั�งบ่้านเลย ... เรื�องนี�มีกัารต่อสู้กัันมา แต่ว่า สสส. และเครอืข่ายต้องออกัมาช่วยมากักัว่านี� คือ 

เข้าใจว่าช่วยอยู่ แต่ยังไม่สามารถสรา้งกัารเปลี�ยนแปลง และทำาให้สังคมเห็นว่า เราจะเปน็ระบ่บ่กัารศึึกัษาที�เสมอภาคได้
อย่างไร ในเมื�อเด็กัที�เราใช้กัฎหมายบั่งคับ่ให้มาเรยีน เรายังไม่มีค่าอาหารกัลางวันให้เขาเลย....ทรพัยากัรที�จำาเปน็สำาหรบั่
เด็กั ต้องจัดสรรให้เพียงพอมากักัว่านี� เช่น อาหารเช้า ค่าเดินทางไปโรงเรยีน สำาหรบั่เด็กักัำาพรา้ ครอบ่ครวัแหว่งกัลาง 
เด็กัที�ไมไ่ด้อยูกั่ับ่พอ่แม ่ควรจะมขีอ้มลูชัดเจน ใหก้ัระทรวงต่าง ๆ เขา้ไปช่วยเหลือดแูลในครอบ่ครวัด้วยหรอืไม่ แต่กัารจะ
สรา้งกัารเปลี�ยนแปลงทั�งฝั่่� งผู �ให้บ่รกิัารและรบั่บ่รกิัารได้ จะต้องมีความเข้าใจของสังคมไทย ว่าเราควรให้ความสำาคัญกัับ่
สขุภาวะของเด็กั ซึ่ึ�งยงัมโีจทยอี์กัมากัที�ยงัไปไมถึ่ง เช่น ไมโครนิวเทรยีน เหน็ได้จากัเด็กัยากัจนที�มภีาวะอ้วน เพราะกิันแป�ง
เยอะ เน้นกิันให้อิ�ม กิันมาม่า กิันข้าวเยอะ เราไม่ควรปล่อยให้เด็กัไทยอยู่ในภาวะแบ่บ่นี� ”

จำานวน 604 คน ปญัหาสำาคัญเกิดจากการที�ครอบครวัมรีายได้ลดลงในชว่งโควิด-19 
เฉลี�ย 1,094 บาทต่อเดือน หรอื 36 บาทต่อวัน บางครอบครวัต้องยา้ยกลับภมูลิำาเนา
ในต่างจังหวัด เพราะไมม่งีานทำา จึงทำาให้เด็กไมไ่ด้เรยีนต่อ

ความไมพ่รอ้มในการเรยีนออนไลน์ก็เป็นสาเหตสุำาคัญอันหนึ�ง โดยเฉพาะเด็กจาก
ครอบครวัยากจน ไมม่อีปุกรณ์การเรยีน ทำาใหเ้รยีนไมทั่นเพื�อน ไมเ่ขา้ใจ เหล่านี�ทำาให้
เด็กจำานวนมากหลดุจากระบบไปโดยปรยิาย กสศ. คาดการณ์ว่า สิ�นปี 2564 จะมี
เด็กที�หลุดจากระบบจำานวนมากถึง 65,000 คน24 จึงเป็นโจทย์สำาคัญเรง่ด่วนของ
ผู้ที�เกี�ยวข้องด้านการศึกษาที�ต้องหาแนวทางการแกไ้ข เพราะหากเด็กเหล่านี�หลดุ
จากระบบอย่างถาวร อาจจะทำาให้กลายเป็นคนด้อยโอกาสและมีความเปราะบาง 
ในระยะยาวได้

จ�กข้อมลูของ กสศ. พบว่� ก�รระบ�ดของโควิด‑19 ทำ�ให้

เด็กในครวัเรอืนย�กจนกว่� 2 ล้�นคน มีคว�มเสี�ยงที�จะหลดุ

จ�กระบบก�รศ้กษ� ซื้้�งเปน็คว�มเสี�ยงทั�งด้�นมิติท�งโอก�ส 

และด้�นคณุีภ�พก�รเรยีนรู ้มติิด้�นโอก�ส หม�ยถ้ิง ก�รที�เด็ก

ช่ะลอก�รกลับเข้�สู่ระบบก�รศ้กษ� โดยเฉพ�ะเด็กที�จบ ม.3 

ก็จะไม่ได้กลับม�เรยีน ม.ปล�ย หรอื ปวช่. เด็กที�อยูใ่นช่่วงรอย

ต่อที�จะต้องย้�ยโรงเรยีน เข�ก็จะช่ะลอออกไป ส่วนมิติคณุีภ�พ

ก�รเรยีนรู ้คือ ก�รที�เด็กต้องเรยีนออนไลนห์รอืออนแอรที์�บ�้น 

อปุกรณีที์�เด็กจะเรยีนได้มไีม่เท่�กัน เด็กย�กจนส่วนใหญ่ไม่มทีีวี 

คอมพิวเตอร ์แท็บเล็ต บ�งคนไม่มีไฟ้ฟ้้� และอินเทอรเ์น็ต 

ฉะนั�นเด็กที�ข�ดโอก�สจ้งทำ�ให้เกิดก�ร ส้ญ่เสียก�รเรียนร้� 
(learning loss) อย�่งม�ก และจะต้องใช้่เวล�ม�กกว่�

คนอื�น ๆ ในก�รฟื้� นตัว โดยสรุป ผลกระทบจ�กโควิด‑19 ต่อ

ก�รศ้กษ� เป็นผลกระทบที�ไม่เท่�กัน และเกิดข้�นม�กกับ

ครวัเรอืนย�กจน และด้อยโอก�ส

เด็ก 2 ล้�นคนในครวัเรอืนที�อยูใ่ต้เส้นคว�มย�กจน ส่วนใหญอ่ยู่

ในครวัเรอืนแหว่งกล�ง เด็กไมไ่ด้อยูกั่บพ่อแม ่พอ่แมแ่ยกท�งกัน หรอื

ไปมคีรอบครวัใหม่ เด็กต้องอยูกั่บปูย่่�ต�ย�ย ลงุป�้น�้อ� ที�มกี�รศ้กษ�

สงูสดุเพียง ป.4‑ป.6 ซื้้�งอ�จจะไมไ่ดใ้ส่ใจกับก�รศ้กษ�ของลกูหล�น

ด้วยหล�ยเหตุผล เช่น่ ไม่มขี�้วส�รกรอกหม้อ ปัญห�คว�มเจ็บป่วย 

รวมทั�งไม่มีคว�มรูที้�จะช่่วยสอนหรอืเป็นที�ปรก้ษ�ให้เด็กได้ ส่วน

ครวัเรอืนที�เด็กอยูกั่บพอ่แม ่ส่วนใหญ่พอ่แม่ต้องทำ�ง�นนอกบ�้น เช่น่ 

ค้�ข�ย ห�ปล� รบัจ้�งเก็บเกี�ยวผลผลิตต่�งจังหวัด ก็จะไมส่�ม�รถิ

ดแูลลกูช่่วงที�เรยีนอยูบ้่�นได้ เด็กบ�งคนต้องล�โรงเรยีนไปทำ�ง�นกับ

พ่อแม่หล�ย ๆ วัน จนกระทั�ง เกิด campaign จดหม�ยล�ครู 

ก�รฟื้� นฟู้เด็กในอน�คตจ้งเป็นเรื�องย�ก และจะมีลักษณีะ

เป็นก�รฟื้� นตัวไม่เท่�กัน (K shape) คือ จะมีกลุ่มที�ไปได้ดีกว่�

คนอื�น ซื้้�งเป็นกลุ่มที�อยู่ในครอบครวัคนช่ั�นกล�งที�ไม่ได้รบัผลกระ

ทบจ�กโควิด‑19 ม�กนกั ส่วนเด็กในครอบครวัย�กจนก็จะมีภ�วะ

ถิดถิอยและแย่กว่�คนอื�น หรอืไปได้ช่้�กว่�คนอื�น

ท้�มูา: ข้อม้ลการื่สัมภาษณี์เชื่ิงลึกผ้้บรื่ิหารื่กองทุนเพ่�อความเสมอภาคทางการื่ศึึกษา (กศึส.)
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ปัญหาเด็กหลุดจากระบบ ไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะด้าน
การศึกษาเท่านั�น แต่อาจมผีลกระทบต่อการพฒันาเศรษฐกิจ
ด้วย การศึกษามหาวิทยาลัยสแตนฟอรด์แห่งสหรฐัอเมรกิา
พบว่า หากประเทศไทยไมม่เีด็กหลดุจากระบบการศึกษา จะ
ทำาให้ผลผลิตมวลรวมของประเทศ (gross domestic product: 
GDP) เพิ�มขึ�นถึง 3% และหากประเทศไทยสามารถแก้ปญัหา
เด็กหลุดจากระบบการศึกษาได้ดีขึ�น จะสรา้งผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจมากกว่า 228,000 ล้านบาทต่อปีทีเดียว24

ดังนั�น การแก้ปัญหาความเหลื�อมลำาด้านการศึกษาโดยเรว็ 
ก็จะสามารถแกโ้จทยป์ัญหาเศรษฐกิจและสังคมได้ด้วย

อยา่งไรก็ตาม การเรยีนออนไลน์ มขีอ้ดีอยูบ่า้งบางประการ 
เชน่ เด็กไมต้่องตื�นแต่เชา้เสียเวลาฝ่ารถติดเดินทางไปโรงเรยีน
โดยเฉพาะเด็กที�อยูใ่นเมอืง เด็กมเีวลาและสามารถเรยีนรูจ้าก
ชอ่งทางอื�นได้มากขึ�น ครอบครวัมโีอกาสใชเ้วลารว่มกันมากขึ�น 
และช่วยลดปัญหาสำาหรบัเด็กบางคนที�เมื�อไปโรงเรยีนมักถกู
เพื�อนแกล้ง (bully) ได้ นอกจากนี� การเรยีนออนไลน์ ยงัชว่ย
เปิดโอกาสให้เด็กที�ใฝ่เรยีนใฝ่รูส้ามารถเข้าถึงแหล่งเรยีนรูที้�
กว้างขวางหลากหลาย ทั�งนี� ต้องมีการปรบัรูปแบบการเรยีน
การสอนที�มุ่งส่งเสรมิทักษะการเรยีนรูข้องเด็กให้มากกว่า
การเรยีนเพื�อแขง่ขนั

ในช่วงที�เด็กเรยีนออนไลน์ ความช่วยเหลือจากภาครฐัมี
เพยีงมาตรการเยยีวยาเงนิ 2,000 บาท เพื�อให้เด็กนำาไปจ่าย
ค่าเทอม ค่าไฟฟ้า และค่าอินเทอรเ์น็ต แต่ขั�นตอนกว่าจะได้
เงนินั�นต้องเตรยีมเอกสารมากมาย ทั�งใหก้รอกแบบฟอรม์ แนบ
สำาเนาบัตรประชาชนของเด็ก ของผู้ปกครอง และหน้าสมุด
บัญชีธนาคาร เป็นต้น บางโรงเรยีนให้ผู้ปกครองเดินทางมา
ยื�นเอกสารพรอ้มรบัเงินด้วยตัวเองที�โรงเรยีน มิหนำาซำายังมี
ข่าวที�โรงเรยีนเอกชนบางแห่งหักเงินเหล่านี�จากผู้ปกครองที�
ติดค้างค่าเล่าเรยีน25 ส่วนนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย รฐับาล
เยยีวยาเพยีง 5,000 บาทต่อคน26

การส่�อสารกับลููกในชิ่วงเรียนออนไลูน์

การเรียนออนไลน์ นอกจากเด็กจะต้องปรับตัวและ
ทำาความเขา้ใจแล้ว พอ่แมผู้่ปกครองก็ต้องเรยีนรูแ้ละปรบัตัว
ไปพรอ้มกับเด็กด้วย รวมทั�งต้องมวิีธกีารสื�อสารเชงิบวก เพื�อ 
ไม่ ใ ห้บั�นทอนกำาลังใจและสร้างความกดดันหรือเพิ�ม 
ความเครยีดให้เด็ก แต่หากผู้ปกครองไม่เข้าใจสถานการณ์ 
มคีวามคาดหวังสงู บ่น เขม้งวดกับเด็กมากเกินไปอาจส่งผลเสีย 
ทำาใหเ้ด็กต่อต้านและไมอ่ยากเรยีน หรอืกลายเปน็เด็กก้าวรา้ว 
และมปีัญหาสขุภาพจิตได้

“การเรยีนออนไลน์ถ้าคนที�บ้านเข้าใจสถานการณ์ด้วย
ก็คงจะดี แต่ตอนหนูนั�งเรยีนอยู่ ก็โดนหาว่าเล่นเกมส์ พอ
ทำาการบ้านก็บอกว่าจะเรยีนใหไ้ด้เป็นดอกเตอรเ์ลยหรอืไง”27 
(นักเรยีนหญงิ ชั�นม. 3 ที�เขา้รว่มสะท้อนความรูสึ้กต่อการเรยีน
ออนไลน์ในเพจ urbancreature.co)

“ชว่งนี�ลกูต้องเรยีนออนไลน์ เราตามงานกับคณุครูตลอด 
เวลาถามครูครูจะบอกว่าลูกไม่ค่อยส่งงานไม่ค่อยเข้าเรยีน 
ที�ต้องเชค็เพราะกลัวเขาไม่จบ ตอนนี�อยู ่ป.6 ค่ะ ลกูผูห้ญงิ เรา
ก็จะโทรบน่เขา ว่าทำาไมต้องใหแ้มค่อยตามคอยจี� แมท่ำางานก็
เหนื�อยแล้วยงัต้องมาตามงานกับหนอีูก เราพดูเท่านี�ลกูก็ตัด
สายไปเลย เย็นมาก็ไมค่ยุกับเรา เราไปเห็นเขาโพสต์ว่า ทำาไม
ไม่เข้าใจเรยีนก็เหนื�อยพอแล้วยังต้องมาเจอแบบนี�อีก...”28 
(กระทูใ้นพนัทิป)

สำานักงานกองทนุสนับสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ (สสส.) 
นำาเสนอการสอนทักษะการสื�อสารเชิงบวกแบบออนไลน์ 
ด้วยวิธกีารเรยีนรูแ้บบ online support group ในระยะ 7 
วัน เพื�อให้ผู้ปกครองเรยีนรูวิ้ธีจัดการอารมณ์เมื�อต้องเจอ
เหตกุารณ์ที�ไมเ่ป็นไปอยา่งที�คาดหวัง และมวิีธกีารสื�อสารเชงิ
บวกกับลกูหลานตามหลักที�ถกูต้อง เพื�อส่งเสรมิสัมพนัธภาพและ
ลดความรุนแรงในครอบครวั โดยที�ผา่นมาพบว่าเด็กส่วนใหญ่มี
ความเปลี�ยนแปลงในทางที�ดีขึ�นถึงรอ้ยละ 73 การสื�อสารและ
รบัฟังเด็กเชิงบวกและการให้คำาชม จะทำาให้เด็กรูสึ้กยินดี 
การใชอ้งค์ความรูดั้งกล่าวทำาใหเ้ด็กมสีมาธใินการเรยีนออนไลน์
มากขึ�น โดยไมรู่สึ้กกดดันหรอืถกูบังคับจากผูป้กครอง เพราะ
มกีารกำาหนดตารางเวลาที�ชดัเจน29

“  ก�รเรียนออนไลน์ถ้ิ�คนที�บ้�น

เข้�ใจสถิ�นก�รณี์ด้วยก็คงจะดี แต่

ตอนหนูนั�งเรียนอยู่  ก็โดนห�ว่�เล่น

เกมส์ พอทำ�ก�รบ้�นก็บอกว่�จะเรยีน

ใหไ้ด้เปน็ดอกเตอรเ์ลยหรอืไง ”

ภาพ: eef.or.th/โครื่งการื่รื่ณีรื่งค์จมลาครื่้

ง�นศิลปะของโครงก�รรณีรงค์จดหม�ยล�ครู ที�ติดตั�ง ณี สะพ�นหัวช่้�ง 
กรุงเทพมห�นคร
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ปฏิิสัมูพันุธท์างสังคมูข้องเด็ก
ในุยุคโควิิด‑19

ปัญหาการขาดปฏิสัมพันธ์กับเพื�อนและครูโดยตรง
อันเนื�องมาจากการเรยีนออนไลน์เปน็ปญัหาสำาคัญอยา่งหนึ�ง
ที�สรา้งความวิตกให้กับพอ่แมแ่ละครู หากเด็กอยูโ่รงเรยีน ยงัมี
เวลาพกั ได้พดูคยุกับเพื�อน กินขนม วิ�งเล่น หรอืทำากิจกรรมกับ
เพื�อนได้ แต่เมื�อต้องนั�งเรยีนออนไลน์ จะต้องอยูห่น้าจอ ชว่งพกั
ก็เล่นเกมออนไลน์ ดูการต์ูน ฟังเพลง ไม่มีกิจกรรมทางกาย 
(physical activities) หรอืมปีฏิสัมพนัธกั์บคนในครอบครวั ทำาให้
มผีลเสียกับสขุภาพทั�งทางกายและสขุภาพใจ ที�น่าเป็นหว่ง คือ

เมื� อ เ ด็ก รู ้สึกไม่มีความสุขหรือสนุก กับการเรียน จะ
ส่งผลต่อวิธีคิด (mindset) หรอืทัศนคติ มุมมองที�เด็กมี
ต่อการเรยีนรูที้�ต้องอยู่หน้าจอตลอดเวลา น่าเบื�อ โดนครู
บ่น โดนแม่ตำาหนิ เหตุการณ์เหล่านี�จะค่อย ๆ ทำาลายวิธคิีด
เกี�ยวกับการเรยีนรูที้�สนกุ มคีวามสขุ ตื�นเต้น และทำาให้ความคิด
ในเชิงลบต่อการเรยีนรูนี้�เติบโต กระทั�งอาจกลายเป็นปัญหา
ต่อการเรยีนรูข้องเด็กในอนาคตได้30

การทำาความเข้าใจเรื�องการเรยีนออนไลน์ของสมาชิก
ในครอบครัวจึงเป็นเรื�องสำาคัญ ที�จะทำาให้ผู้ปกครอง
สามารถรบัมือและช่วยเหลือเด็กให้เรยีนอย่างมีความสุขได้ 
จึงมีคำาแนะนำาว่าควรลดความคาดหวังว่าเด็กจะสามารถ
เรยีนรูแ้ละเข้าใจได้ทั�งหมด และการเรยีนออนไลน์เป็นเรื�อง
ยากสำาหรบัเด็กที�ยังอ่านเขียนไม่คล่อง ไม่มีความมั�นใจ และ
ไมก่ล้าซกัถาม

นอกจากนี� ควรเข้าใจว่าการเรยีนออนไลน์ไม่ได้เหมาะ
กับเด็กทุกคน อีกทั�งไม่ใช่ทางเลือกเดียวในการเรียนรู ้
ดังนั�นพ่อแม่ผู้ปกครองจึงควรมีความยืดหยุ่นในการจัดการ 
และชว่ยส่งเสรมิการเรยีนรูใ้นชอ่งทางอื�น ๆ เชน่ หากเด็กขาด
ปฏิสัมพนัธค์วรชกัชวนลกูพดูคยุในประเด็นหรอืขา่วสารต่าง ๆ 
ที�สนใจ ชวนลกูทำากิจกรรมในบา้น ชวนลกูอ่านหนังสือรว่มกัน 
พาลกูไปชว่ยเหลือเพื�อนบา้นหรอืชมุชนใกล้เคียง เชน่ บรจิาค
สิ�งของจำาเป็น หรอืบำาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ตามกำาลังที�
ทำาได้ เป็นต้น เหล่านี�เป็นช่องทางที�ช่วยให้เด็กได้เรยีนรูแ้ละ
มปีฏิสัมพนัธกั์บผู้อื�นมากขึ�น 

อย่างไรก็ตาม เด็กที�อยู่ในครอบครวัที�มีความพรอ้ม เช่น 
มผีูป้กครองหรอืผูด้แูลเด็กที�เขา้ใจ จะไม่มปีญัหาเรื�องการเรยีน
ออนไลน์มากเท่ากับเด็กในครอบครวัยากจน ไมม่คีวามพรอ้ม 
หรอืมพีอ่แมที่�ไมเ่ขา้ใจเรื�องการเรยีนออนไลน์ ยิ�งจะทำาใหเ้ด็ก
กลุ่มนี�มปีญัหามากขึ�น หลายประเทศจึงหนัมาให้ความสำาคัญ
กับการดแูลความแขง็แรงด้านจิตใจของเด็ก เนื�องจากการที�เด็ก
ต้องอยู่บ้านนาน ๆ ทำาให้เด็กขาดปฏิสัมพันธท์างสังคมและ
สรา้งความเครยีดมากกว่าการเรยีนในโรงเรยีน เชน่ ประเทศ
แคนาดาจัดใหม้โีครงการคิดส์เฮลพโ์ฟน (Kids Help Phone) 
ที�ใหเ้ด็ก สามารถโทรขอคำาปรกึษาด้านจิตวิทยาจากผูเ้ชี�ยวชาญ
ได้ ส่วนออสเตรเลียก็มีบรกิารคล้ายกันอย่าง คิดส์เฮลพ์ไลน์ 
(Kids Helpline) ส่วนอิตาลีก็ม ีเทเลโฟโน อาสซูโร (Telefono 
Azzurro) ซึ�งชว่ยให้เด็กที�มปีญัหาการเรยีนออนไลน์ได้พดูคยุ
ปรกึษา เป็นการลดความเครยีดได้ทางหนึ�ง

นอกจากนี� ในประเทศตะวันตกบางประเทศยงัให้ความสำาคัญ
กับเด็กที�มาจากครอบครวัยากจน ขาดโอกาสทางสังคม และ
เด็กเปราะบางกลุ่มอื�น ๆ ซึ�งมแีนวโน้มที�จะไมไ่ด้เรยีนออนไลน์
อยา่งมปีระสิทธภิาพและเรยีนตามเพื�อนไมทั่น เชน่ ในประเทศ
อังกฤษ เยอรมนี และแคนาดา เพิ�มงบให้กับโรงเรยีนจัด
กิจกรรมภาคฤดรูอ้น (summer school) หรอืค่ายการเรยีนรู ้
(learning camp) ให้เด็กกลุ่มที�มีแนวโน้มเรยีนไม่ทันเพื�อน 
ได้ปรบัพื�นฐานความรูก่้อนกลับสูโ่รงเรยีน ส่วนประเทศฝรั�งเศส
มีการเพิ�มงบประมาณเป็นค่าจ้างครู เพื�อสอนเสรมินักเรยีน
บางกลุ่มในชว่งเวลาหลังเลิกเรยีนด้วย30

“  องค์ก�รอน�มัยโลก (WHO) แนะนำ�

ว่�ควรข ยับร่�งก�ยให ไ้ ด้อย่ �งน้อย วันละ 

60 น�ที ในขณีะที�เด็กไทยทำ�ได�เพียงร�อยละ 26 

ในช่่วงปกติ ส่วนช่่วงที�มีก�รล็อกด�วน์เพร�ะ

โควิด‑19 ก�รเคลื�อนไหวร่�งก�ยลดลงเหล้อ
ปีระม่�ณร�อยละ 17 ”

ภาพ: unsplash.com/photos/tvc5imO5pXk
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พ่�นุท้�สร้างสรรค์เพ่�อลูก

การเรยีนออนไลน์ในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 
ที�ทำาให้เด็กมีกิจกรรมทางกายน้อยลงเนื�องจากเด็กต้อง
นั�งหน้าจอเปน็เวลานาน การเคลื�อนไหวน้อยลงทำาใหเ้ด็กเกิด
ความเฉื�อยชา และไมม่ปีระสิทธผิลในการเรยีนรู ้ซึ�งอาจส่งผลต่อ
เด็กในระยะยาว ทำาให้หมดแรงบันดาลใจในการเรยีนรู ้สสส. 
ได้นำาเสนอเครื�องมอืการเรยีนรูส้ำาหรบัเด็ก คือ การเล่นอิสระ 
ซึ�งหลายครอบครวัสามารถทำาได้ที�บา้นแมว่้าเด็กจะออกไปเล่น
นอกบา้นไมไ่ด้ แต่ผูป้กครองสามารถจัดมมุหนึ�งของบา้นเพื�อ
ให้เด็กเล่นอิสระได้ โดยใช้สิ�งที�มอียู ่เชน่ กล่องกระดาษ ขวดนำา 
หรอืของใชอื้�น ๆ และปล่อยใหเ้ด็กได้เล่นอยา่งอิสระ โดยผูใ้หญ่
เป็นผู้สังเกตการณ์ การเล่นของเด็กในลักษณะนี�ช่วยเสรมิ
พฒันาการ และชว่ยกระชบัความสัมพนัธใ์นครอบครวัด้วย

นอกจากนี� พ่อแม่ควรส่งเสรมิให้เด็กทำากิจกรรมในชีวิต
ประจำาวัน เชน่ ชว่ยทำาอาหาร ทำาความสะอาดบ้าน ปลกูต้นไม ้
เพื�อใหท้กุที�ทกุกิจกรรมเปน็พื�นที�สรา้งการเรยีนรูใ้หเ้ด็ก อีกทั�งพอ่
แมต้่องเรยีนรูที้�จะสื�อสารกับเด็กอยา่งสรา้งสรรค์ จึงจะทำาให้
เด็กรูสึ้กว่าบ้านและครอบครวัเป็นพื�นที�สรา้งสรรค์ ปลอดภัย 
และเป็นที�พึ�งได้แมใ้นภาวะวิกฤต31

กิจกรรมทางกายของเด็ก เป็นปัจจัยสำาคัญที�ช่วยสรา้ง
พฒันาการ และสขุภาพที�ดี องค์การอนามยัโลก (WHO) แนะนำา
ว่า ควรขยับรา่งกายใหไ้ด้อย่างน้อยวันละ 60 นาที ในขณะ
ที�เด็กไทยทำาได้เพียงรอ้ยละ 26 ในช่วงปกติ ส่วนช่วงที�มี
การล็อกดาวน์เพราะโควิด-19 การเคลื�อนไหวรา่งกายลดลงเหลือ
ประมาณรอ้ยละ 1732 ซึ�งอาจส่งผลต่อพฒันาการและสขุภาพของ
เด็ก อยา่งไรก็ตาม ผูป้กครองสามารถส่งเสรมิใหเ้ด็กทำากิจกรรม
ทางกายที�บ้านไดโ้ดยไมต้่องออกไปขา้งนอก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอโครงการที�
ส่งเสรมิกิจกรรมทางกายและลดโรคอ้วนในเด็ก คือ โครงการ 
“กระโดดโลดเติ�น เล่นเปีลี�ยนร่�ง วิถิีชื้ีวิติใหม่่” 
(ChOPA & ChiPA Game: New Normal) ที�เน้นการเสรมิ
สรา้งสขุภาพใหเ้ด็กวัยเรยีนและวัยรุน่มทัีกษะการดำาเนินชวิีตตาม
ชว่งวัย ท้�งท้กษะการเรยีู่นร่ ้การพฒ้นาควิามฉลาดทางอ้ารมณ์
และส้่งคม การส่รา้งเส่รมิส่มรรถึภาพทางกายู่ และการป้็อ้งก้น
ภาวิะทุพโภชีนาการ เพ้�อ้ให้เด็กเจรญิเติบโตเต็มศ้กยู่ภาพ 
ท้�งรา่งกายู่ ส่มอ้ง และจิตใจ โดยู่เน้นใหท้กุภาคส่่วินเรง่ส่รา้ง
ควิามฉลาดทางการเคล้�อ้นไหวิ เพิ�มกิจกรรมทางกายู่ อ้าหาร
และการนอ้นหล้บ ควิบค่่ไป็ก้บมาตรการหล้กป็้อ้งก้นโรค 
โควิิด‑19 นอกจากนี� ยังมีการยกระดับงานส่งเสรมิกิจกรรม
ทางกาย ไปสู่ดิจิทัลแพลตฟอรม์ (digital platform) พื�นที�
ออนไลน์ดังกล่าว ชว่ยรกัษาระยะห่างทางสังคมและสรา้งแรง
จงูใจให้เด็กมกิีจกรรมทางกาย33

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ของโควิด-19 ได้ทำาให้หลาย
ครอบครวัประสบวิกฤตเศรษฐกิจ ตกงาน ครอบครวัแตกแยก 
เกิดภาวะเครยีด หรอืปญัหาสขุภาพจิต หลายครอบครวัสามารถ
ประคองตนเองอยู่รอดได้ ขณะที�อีกมากมายต้องอยู่ในภาวะ
ยากลำาบาก จึงเป็นเรื�องยากที�จะส่งเสรมิการเรยีนรูใ้ห้เด็กหรอืจัด
พื�นที�สรา้งสรรค์สำาหรบัเด็กอยา่งทั�วถึงได้ เด็กในบางครอบครวั
ยังมีความเสี�ยงที�จะได้รบัผลกระทบจากความเครยีดของ
พ่อแม่อีกด้วย เช่น การถูกด่าทอด้วยคำาหยาบคายรุนแรง 
การกระทำาความรุนแรงในครอบครวั  จึงไม่ใช่เรื�องง่ายที�
ทกุครอบครวัจะสามารถสรา้งพื�นที�เชงิสรา้งสรรค์ให้ลกูหลานได้

3
สภาพทางเศึรื่ษฐกิจ 
และการื่ทำมาหากิน 
ของครื่อบครื่ัวยุคโควิดื่-19

เมื�อเดือนกรกฎาคม 2563 ผลสำารวจดัชนีความเชื�อมั�น 
ผู้บรโิภคซึ�งอยู่ที� 50.1 เพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�องเป็นเดือนที� 3 
ขณะที�ดัชนีความเชื�อมั�นเกี�ยวกับโอกาสหางานทำา และ
รายไดใ้นอนาคตต่างก็เพิ�มสูงขึ�นอย่างต่อเนื�องสอดรบักัน
จนนักวิเคราะห์ต่าง ๆ เชื�อว่าจุดตำาสุดของเศรษฐกิจไทย
ยุคโควิด-19 ได้ผ่านพ้นไปแล้ว ฝันร้ายที�ทำาให้ชีวิตและ 
เศรษฐกิจไทยกระสับกระส่ายตั�งแต่เมื�อต้นปี 2563 กำาลังจะ
จบลง และทกุอยา่งกำาลังจะกลับมาเบง่บานอีกครั�ง คนจำานวน
ไม่น้อยวาดฝันการกลับมาใช้ชีวิต และทำามาหากินตามปกติ
ตั�งแต่ช่วงปลายปี และฝากความหวังต่าง ๆ ไว้กับวัคซีนที�
ได้รบัฟังขา่วความคืบหน้าจากสถาบันต่าง ๆ ทั�งของประเทศไทย 
และต่างประเทศอยา่งต่อเนื�อง

แต่ความเปน็จรงิที�เกิดขึ�นหาได้เปน็ไปตามที�วิเคราะหกั์นไม ่ 
เพราะมีปัจจัยอื�น ๆ อีกมากที�ปรากฏขึ�นมาหลังจากนั�น 
ไม่ว่าจะเป็นการกลายพันธุข์องเชื�อ ประสิทธภิาพของวัคซีน
ค่ายต่าง ๆ ผลข้างเคียงที�มีต่อคนแต่ละช่วงวัยแตกต่างกัน 
รวมไปจนถึงการสรรหา และการกระจายวัคซนี

ภาพ: multimedia.anamai.moph.go.th/video-knowledges/mv-chopa-chipa

ภ�พตัวอย่�งจ�กวิดีโอ “ChOPA & ChiPA พ�ม่วน”
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ทั�งหมดนี�ทำาให้ความหวังที�ทุกอย่างจะพลิกฟื� นและกลับมาสดใส
ในปี 2564 เป็นอันสลายไป และกลายมาเป็นการเตรยีมตัวที�จะต้องอยูกั่บ
โควิด-19 ไปในระยะยาว และอาจรวมถึงการอยู่อยา่ง “เปิีด ๆ ปิีด ๆ” ไป
จนกลายเป็นส่วนหนึ�งของชวิีตวิถีใหม่

ความอึดอัดอื�น ๆ จากการปิดเมืองไปเรื�อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นการพบปะ
สังสรรค์ การเดินทางออกนอกเคหะสถาน หรอืการบันเทิงพกัผอ่นหยอ่นใจ 
นั�นยังพอทำาเนา แต่สิ�งที�สร้างความกดดันมากที�สุดเห็นจะไม่พ้น 
“การทำามาหากิน” โดยเฉพาะของคนรากหญ้าที�หาเชา้กินคำา ไมม่รีายได้ประจำา 
ความรูค้วามสามารถจำากัด และความคุ้มครองด้านต่าง ๆ มเีพยีงน้อยนิด

รายได้ครัวิเร่อนุท้�ลดลงช่วิงโควิิด‑19

รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสที� 1 ป ี256434 สะท้อนการเปลี�ยนแปลง
อันเนื�องมาจากการแพรร่ะบาดของโควิด-19 ที�น่าสนใจ ตัวเลขผูม้งีานทำาเพิ�ม
จากปลายปี 2563 รอ้ยละ 0.4 มาอยูที่� 37.6 ล้านคน แต่เป็นการขยายตัว
ของการจ้างงานในภาคเกษตรกรรม ซึ�งเปน็การดดูซบัมาจากการเลิกจ้างจาก
ภาคอื�นที�ต่อเนื�องมาโดยตลอดตั�งแต่ป ี2563 มาจนถึงป ี2564 ภาคการผลิต
อุตสาหกรรมการจ้างงานลดลงรอ้ยละ 2.2 ภาคบรกิารลดลงรอ้ยละ 0.7 
ภาคค้าปลีกลดลงรอ้ยละ 1 สาขาการขนส่ง/เก็บสินค้ารอ้ยละ 0.4 นอกจากนี� 
ชั�วโมงการทำางานต่อสัปดาห์ลดลงรอ้ยละ 1.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ทำาให้เห็นแรงงานไทยจำานวนมากที�เปลี�ยนกลับไปสู่การทำามาหากินด้าน
การเกษตรที�ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของสภาพดินฟ้าอากาศ และ
ได้รบัค่าตอบแทนน้อยกว่าภาคอื�น ๆ 

นอกจากนี�ในรายงาน Social Impact 
Assessment of COVID-19 in Thailand22 
ของสำานักงานองค์การสหประชาชาติประจำา
ประเทศไทย ซึ� งดำาเนินการโดย Oxford 
Policy Management (OPM) เผยแพร่
เมื�อเดือนกรกฎาคม 2563 ยังได้รายงาน
ว่ารายไ ด้ครัว เ รือนไทยลดลงโดย เฉ ลี� ย
รอ้ยละ 11 และปรากฏว่าความยากจนในพื�นที�
เขตเมืองสูงขึ�นรอ้ยละ 4–6 ซึ�งสูงขึ�นมากกว่า
ในเขตชนบท อันเนื�องมาจากรายู่ได้ขอ้ง
คนในเมอ้้งลดลงเฉลี�ยู่รอ้้ยู่ละ 18 โดยู่ที�กรุงเทพฯ 
ได้ร้บผลรุนแรงที�สุ่ด นอ้กจากนี�แรงงานที�
ได้รบ้ผลกระทบมากที�ส่ดุค้อ้แรงงานภาคเอ้กชีน 
โดยู่เฉพาะผ่ที้�ไมม่รีายู่ได้ป็ระจำาหรอ้้เป็น็พนก้งาน
ป็ระจำา ซ่ึ่�งมคีวิามยู่ากจนส่ง่ข่�นกว่ิาช่ีวิงก่อ้นเกิด
การแพรร่ะบาดป็ระมาณรอ้้ยู่ละ 20

แรงงานเหล่านี�มีจำานวนมากที�เป็นแรงงาน
นอกระบบ (informal sector) ซึ�งมีสัดส่วน
ราวรอ้ยละ 43-54 จัดเป็นกลุ่มที�ไม่เพียงแต่
จะได้รบัผลกระทบด้านการทำามาหากินและ
รายได้มากที�สดุแล้ว คนส่วนใหญ่ในกลุ่มนี�ยังมี
การศึกษาค่อนขา้งน้อย มโีอกาสจำากัดทางด้าน
โอกาสการพฒันาตัวเอง รวมทั�งโอกาสในการสรา้ง
ทักษะใหม ่(re-skill) เพื�อการอยูร่อดในภาวะที�มี
การเปลี�ยนแปลงอย่างฉับพลัน และยิ�งเป็นกลุม่ที�
อยูใ่นเขตเมอืงซึ�งการอยูร่อดต้องพึ�งพากลไกตลาด
เป็นหลัก ต่างจากกลุ่มที�อยู่ในสังคมชนบทที�ยัง
พอจะพึ�งพาทุนทางสังคมในชนบท ทรพัยากร
ในพื�นที�และค่าครองชพีที�ถกูกว่าได้

ในรายงาน COVID-19 Employment 
and Labour Market Impact in Thailand35 
ข อ ง อ ง ค์ ก า ร แ ร ง ง า น ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 
(International Labour Organization: ILO) เมื�อ

ขั�นร�ยได�
1–10

ร�ยได�
(บาที/เดอ่น)

ก�รออม่
(บาที/เดอ่น)

ก�รศ้กษ�
(ปี)

ขน�ดครัวเร้อน

1 7,176 -3,890 7.05 3.67

2 10,813 -996 7.00 3.39

3 12,603 29 7.07 3.15

4 14,406 696 7.15 3.00

5 16,546 1,471 7.34 2.90

6 19,035 2,339 7.68 2.77

7 21,831 3,361 8.07 2.61

8 25,470 4,812 8.83 2.42

9 32,270 7,319 10.14 2.28

10 65,533 27,954 12.95 2.03

เฉลี�ย 25,160 5,616 8.62 2.74

ท้�มูา: ข้อม้ลการื่สำรื่วจครื่ัวเรื่่อนไทย ปี 2562, สำนักงานสถึิติิแห่งชื่าติิ.

ติ�ร�ง 1: รีายได�แลุ่ะกัารีออมของครีวััเรีอ่นไทีย 2562

ภาพ:  news.thaipbs.or.th/content/306647

ส่วนหน้�งของแท็กซื้ี�นบัพันคันที�จอดทิ�งไวใ้นพื�นที�รกร�้งใน
จังหวัดสมุทรส�ครน�นนบัปี
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ก�รตกง�นทำ�ให้ก้อยข�ดโอก�สที�จะได้รบัเงนิสงเคร�ะห์

บุตรที�อ�ยุ 0‑6 ปี เดือนละ 600 บ�ท เนื�องจ�กสิทธิ�ที�จะได้ 

ต้องเป็นผู้ที�ส่งเงินประกันสังคมต่อเนื�องเท่�นั�น เงิน 600 

บ�ทนี� อ�จจะช่ว่ยประทังพอซื้ื�อนมใหล้กูได้บ�้ง แต่ตอนนี�ก้อย

ไมไ่ด้รบัก�รช่ดเช่ยหรอืช่่วยเหลืออะไร ลกูจ้งไมไ่ด้ดื�มนม อ�ศัย

กินข้�วพออิ�มไปแต่ละมื�อเท่�นั�น 

“ ลกูัคนเล็กัเปน็ไทรอยด์ตั�งแต่เกิัด รกััษาต่อเนื�องที� 
รพ.จ. ลพบุ่ร ีมี 30 บ่าทอยูที่�นั�น หนตู้องพาลกูักัลับ่ไปหา
หมอที�ลพบ่รุทีกุั 2 เดือน ต้องมีค่าใช้จ่าย....ไม่กัล้าเอาลกูั
ย้ายมา เพราะกัลัวจะไม่ต่อเนื�อง ”

ลกูคนเล็กของก้อยตรวจไทรอยด์ครั�งล่�สดุเมื�อ 2 เดือนที�

แล้ว พบว่� ค่�ไทรอยด์ในเลือดปกติ หมอบอกว่� ห�กตรวจ

ครั�งนี� (มกร�คม 2565) แล้วผลยังเหมือนเดิม ก็จะสั�งใหห้ยดุ

ย� แต่ก�รจะพ�ลูกไปลพบุรคีร�วนี�ดูจะเป็นคว�มลำ�บ�ก

ไมน่อ้ย เพร�ะไม่มเีงนิ ทกุครั�งก็จะยืมจ�กนอ้งส�วก่อน ถ้ิ�พอ

มีร�ยได้บ้�ง ก็จะทยอยใช่้

ลกูคนโตและคนกล�งต้องเรยีนออนไลน ์แต่เพร�ะมโีทรศัพท์

มอืถืิอเครื�องเดียว ทำ�ใหค้นกล�งต้องเสียสละใหพ้ี�ได้เรยีนก่อน 

ก้อยเติมเงินมือถืิอให้ลกูเรยีนอ�ทิตย์ละครั�ง ครั�งละ 89 บ�ท 

2 วันแรกสัญญ�ณีก็ดีพอใช้่ แต่หลังจ�กนั�นก็จะมีอ�ก�รหมุน 

และเสียงข�ด ๆ ห�ย ๆ ดังนั�น ห�กจะหวังใหล้กูเรยีนทันเพื�อน

ก็อ�จจะย�ก ก้อยยอมรบัในข้อนี�

คว�มหวังของก้อยตอนนี� คือ ก�รได้ง�นทำ�และมีร�ยได้  

เพร�ะเปน็ห่วงลกูและนอ้งส�ว อย�กจะมีร�ยได้ม�ช่ว่ยเหลือ 

ครอบครวั ก้อยมคีว�มเช่ื�อว่� จ�กประสบก�รณีข์องตนเองจะ

ส�ม�รถิทำ�ใหไ้ด้ง�นในห�้งสรรพสินค้�อีกครั�ง จ้งพย�ย�มส่ง

ใบสมคัรไปเรื�อย ๆ อย�่งไรเสีย ทกุวันนี�แมใ้ครจะจ้�งทำ�อะไร 

ก็ไม่เกี�ยงขอใหไ้ด้เงนิม�เลี�ยงครอบครวั

ท้�มูา: การื่สัมภาษณี์เชื่ิงลึกผ้้ไดื่้รื่ับผลกรื่ะทบจากโควิดื่-19

ก้อย (น�มสมมุติ) หญิงวัย 37 ปี จบ 

ม. 6 เลี�ยงลกู 3 คน อ�ย ุ12 ป,ี 6 ป ีและ 3 ปี 

ตกง�น ข�ดร�ยได้ ปัจจุบันอยู่บ้�นเช่่�กับ

ครอบครวั 7 คน มีก้อยและลูก 3 คน น้อง

ส�ว น้องเขย และพ่อที�เป็นอัมพฤกษ์ เล่�

ถ้ิงโควิด‑19 ที�กระทบช่วิีตคว�มเปน็อยู่และ

ครอบครวัว่�

“ ติดโควิด‑19 ไปรกััษาตัว ที�บ่รษัิทก็ัโทรมาบ่อกัว่า 
เขามนีโยบ่ายลดพนักังาน รายชื�อเราก็ัเปน็หนึ�งในนั�น เราก็ั
เขา้ใจ เขาก็ัให้เงนิเดือนเดือนสดุท้ายมาก้ัอนหนึ�ง เงนิเก็ับ่
ก็ัไม่มค่ีะ ... ทกุัวันนี�ก็ัเข้าไปใน Facebook ดูว่ามีใครจ้าง
ทำาอะไรบ้่าง เราก็ัติดต่อไป ช่วงนี�ก็ัไปรบั่จ้างรดีผ้า ได้มา
ครั�งละ 500 แต่มันก็ัไม่ได้มีตลอด ”
“  เช่าบ่้านอยู่ ค่าเช่ารวมค่านำาค่าไฟประมาณ 
2,500‑3,000 บ่าท น้องสาวเป็นคนจ่ายหมดทุกัอย่าง 
ตอนนี�ไม่มีรายได้ช่วยเลย หนูก็ัจะประหยัดเอา หุงข้าว
แล้วก็ัทอดไข่บ่้าง ต้มบ่้าง ปลากัระป๋องบ่้าง ”

คว�มลำ�บ�กของครอบครวัตอนนี� อยูที่�คนห�ร�ยได้เลี�ยง

คนทั�งบ�้น มีเพยีงนอ้งส�วคนเดียว ซื้้�งต้องจ่�ยทั�งค่�เช่่�บ้�น 

ค่�กิน ค่�รถิแท็กซื้ี�ไปห�หมอของพอ่ทกุเดือน แมก้้อยจะพย�ย�ม

สมัครง�นไปแล้วกว่� 10 แห่ง ได้สัมภ�ษณี์แล้วหล�ยแห่ง 

แต่ก็ไม่มีวี�แววว่�จะมทีี�ไหนติดต่อม� แต่ก้อยก็ยงัมคีว�มหวัง

ว่� พอโควิด‑19 ซื้�ลงแล้ว อ�จจะมโีอก�สได้ง�น เพร�ะตนมี

ประสบก�รณีก์�รเปน็แคช่เช่ียรม์�แล้วหล�ยห้�ง

ก้อยติดโควิด‑19 ระหว่�งที�ทำ�ง�นเป็นแคช่เชี่ยรใ์นห้�ง 

สรรพสินค้�แห่งหน้�ง เมื�อเดือนพฤษภ�คม 2564 อ�ก�ร 

เริ�มแรกคือ เจ็บคอ มนีำ�มกู ปวดหวั มีไข ้เนื�องจ�กติดต�มข�่วส�ร 

เรื�องโควิด‑19 จ้งสงสัยว่�ตัวเองจะติดเช่ื�อ ก้อยไปซื้ื�อช่ดุตรวจ

ม�ตรวจด้วยตัวเอง พบว่�ผลเปน็บวก นอกจ�กนี� ลกูคนโตก็มี

อ�ก�รเหมอืนกัน ก้อยตัดสินใจพ�ลกูไปตรวจโควิดฟ้รตี�มที�

รฐัแจ้งว่�มจีดุตรวจ ไปรอคิวตั�งแต่ตีสี� สดุท้�ยก็ได้ตรวจตอน

ส�ยเกือบสิบโมง เมื�อกลับบ�้นจ้งกักตัวเองพรอ้มลกูคนโตอยู่

ในห้อง แยกจ�กคนในบ้�นทันที โดยน้องส�วต้องหยุดง�น

ข�ดร�ยได้ม�ช่่วยแยกลูกคนกล�งและคนเล็กไปดูแล และ

ส่งข้�วส่งนำ�ใหห้น�้หอ้ง ก้อยลงทะเบยีนในระบบเพื�อรอใหร้ถิ

โรงพย�บ�ลม�รบั แต่ต้องรอถ้ิง 3 วัน
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และจากรายงานภาพรวมเงินฝากธนาคารพาณิชย ์
โดยศูนย์วิจัยธนาคารออมสินยังชี�ให้เห็นว่าเงินฝากที�มี
การขยายตัวส่วนใหญเ่ปน็บญัชทีี�มเีงนิฝากสงูกว่า 1 ล้านบาท 
ขึ�นไป ซึ�งมีสัดส่วนเพียงรอ้ยละ 1.7 ของบัญชีเงินฝากรวม 
ขณะที�บัญชีที�มีเงินฝากตำากว่า 1 ล้านบาท ซึ� งมีสัดส่วน
เงินฝากเพียงรอ้ยละ 22 ของเงินฝากทั�งหมด มีแนวโน้มที�มี
เงินฝากลดลง40 ข้อมูลนี�ชี�ให้เห็นว่าครอบครวัผู้มีรายได้น้อย
มีความอ่อนไหวและความเปราะบางต่อความยืดเยื�อของ
สถานการณ์โควิด-19 มากเพยีงใด

ภาวิะหากินุฝืืดเค่อง
กับสัมูพันุธภาพและสุข้ภาพจิัตัในุบ้านุ

สวนดสิุตโพลได้รายงานผลสำารวจผลกระทบของโควิด-19 
ต่อความเปน็อยูข่องครอบครวัไทยเมื�อวันที� 13 เมษายน 2564 
ชี�ใหเ้หน็ปัญหาใหญข่องครอบครวัเปน็เรื�องการทำามาหากินและ
การเงนิที�เปน็ชนวนไปสูปั่ญหาอื�น ๆ ในครอบครวัไมว่่าจะเป็นเรื�อง
ความสัมพนัธแ์ละสขุภาพจิต โดยรายงานว่าปัญหาที�พบมาก
ที�สุดคือปัญหาหนี�สิน รอ้ยละ 75.41 ปัญหาคนในครอบครวั
ตกงานรอ้ยละ 69.95 ความเครยีดและโรคซึมเศรา้รอ้ยละ 
67.19 ซึ�งในด้านของความเครยีดนั�นเกิดจากรายได้ลดลงและ
ไมพ่อกับค่าใชจ่้ายที�สงูขึ�นมากที�สดุรอ้ยละ 44.27 รองลงมาเป็น
ความวิตกกังวลเรื�องสุขภาพและความกลัวที�จะติดโควิด-19 
รอ้ยละ 20.31 และความมั�นคงในอาชพีรอ้ยละ 11.1141

เดือนมถินุายน 2563 ระบุว่าการลดลงของรายไดใ้นกลุม่แรงงาน
นอกระบบจะส่งผลให้แรงงานเหล่านี�จำานวนมากตกอยู่ใต้
เส้นความยากจน (60 บาทต่อวัน) และจะทำาให้แรงงานที�มี
รายได้ตำากว่าเส้นความยากจน (working poor) มเีพิ�มขึ�นจาก
รอ้ยละ 4.7 เป็นอย่างน้อยรอ้ยละ 11 ของจำานวนแรงงาน
ทั�งหมดในระบบ เนื�องจากอาชีพต่าง ๆ ในกลุ่มแรงงานนอก
ระบบที�ได้รบัผลกระทบรุนแรงส่วนใหญเ่ป็นกลุ่มแรงงานไมใ่ช้
ฝมีอื (low-skilled workers) ทั�งในภาคการเกษตรและนอก
ภาคการเกษตร

ในการศึกษารายได้ที�ลดลงในช่วงการระบาดของเชื�อ
โควิด-1936 ของกลุม่แรงงานนอกระบบบางอาชีพ พบว่าอาชีพ
นวดรายได้ลดลงมากถึงรอ้ยละ 96 ตัดผม เสรมิสวยรอ้ยละ 
93 รบัจ้างทั�วไปรอ้ยละ 82 ทำางานอยู่กับบ้านรอ้ยละ 77  
ขายของรมิถนนรอ้ยละ 73 เก็บขยะรอ้ยละ 72 มอเตอรไ์ซค์
รบัจ้างรอ้ยละ 62 แท็กซี�รอ้ยละ 61 แม่บ้านทำาความสะอาด
รอ้ยละ 49

ความแรน้แค้นในการทำามาหากินของคนฐานรากอันเนื�อง
มาจากสถานการณ์โควิด-19 กำาลังทำาใหสั้ดส่วนของคนยากจน
เพิ�มสงูขึ�น

ครอบครัวิเงินุนุ้อย ออมูนุ้อย หนุ้�ท่วิมู

ปัญหาที�มาพร้อมกับการตกงานและการลดลงของ
รายไดใ้นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเหล่านี�คือปัญหาหนี�สิน ซึ�งจาก
รายงานศนูยวิ์จัยกสิกรไทยระบวุ่าหนี�สินครวัเรอืนไทยในไตรมาส 
1 ปี 2564 อยูที่� 14.13 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณ
รอ้ยละ 90.5 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (gross 
domestic product: GDP) สูงสุดในรอบ 18 ปี ซึ�งสูงขึ�นมา
อยา่งต่อเนื�องตั�งแต่ไตรมาส 4 ของปี 254337

นอกจากนี� เงินอ้อ้มซ่ึ่�งเป็็นเส่ม้อ้นลมหายู่ใจส่ำารอ้ง
ขอ้งครอ้บครว้ิเม้�อ้รายู่ได้ลดลงหรอ้้หายู่ไป็อ้ยู่่างฉ้บพล้น 
และเป็็นภ่มิคุ้มก้นที�ส่ำาค้ญป็ระการหน่�งขอ้งครอ้บครว้ิก็มี
ส่ถึานการณ์ที�น่าเป็็นห่วิง จากข้อมูลการสำารวจรายได้และ
การออมของครวัเรอืนไทยปี 256238 จัดทำาโดยสำานักงาน
สถิติแห่งชาติ (ตารางที� 1) สะท้อนความจรงิที�เข้าใจได้ง่าย
อยา่งตรงไปตรงมาว่า คนยู่ิ�งจนยู่ิ�งมคีวิามส่ามารถึในการอ้อ้ม
น้อ้ยู่ ในขณะเดียู่วิก้นยู่้งมีขนาดครว้ิเรอ้้น (จำานวินส่มาชิีก
ในครว้ิเรอ้้น) ใหญ่กว่ิาคนรวิยู่ นอกจากนี� ภาพรวมการออม
ของไทยในปี 2564 ก็มแีนวโน้มที�ลดลง โดยผลการสำารวจของ
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุว่าเงินออมของครวัเรอืนในกรุงเทพฯ 
ส่วนใหญ่จะสามารถดำารงชีวิตไดโ้ดยไม่เดือดรอ้นมากเป็น
ระยะเวลา 3 เดือน ขณะที�ต่างจังหวัดได้อีก 1 เดือน39

ภาพ:  suandusitpoll.dusit.ac.th

ภาพ:  suandusitpoll.dusit.ac.th

สวนดสิุตโพล
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ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรแีละสถาบัน
ครอบครวั กรมกิจการสตรแีละสถาบันครอบครวัเปิดเผยว่า 
ระหว่างเดือนตลุาคม 2563–พฤษภาคม 2564 มผีูถ้กูกระทำาด้วย
ความรุนแรงในครอบครวั 1,492 สงูกว่าในชว่งเดือนตลุาคม–
กมุภาพนัธ ์2563 ซึ�งมรีายงานเพยีง 91 ราย42 อีกทั�งขอ้มลูจาก 
ศนูยป์ฏิบติัการกรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั กระทรวง
การพฒันาสังคมและความมั�นคงของมนษุย ์(พม.) เปดิเผยเฉพาะ
เดือนมนีาคม 2563 ซึ�งเปน็ชว่งเริ�มต้นของการรณรงค์ “อ้ยู่่บ้่าน 
หยูุ่ดเชี้�อ้ เพ้�อ้ชีาติ” มีสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครวั
เกิดขึ�น 154 ราย เพิ�มจากเดือนกมุภาพนัธป์เีดียวกันซึ�งมจีำานวน 
144 ราย นอกจากนี�รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 2 ป ี2564 
ของสำานักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติยงั
ได้รายงานความรุนแรงในครอบครวัจากการดื�มแอลกอฮอล์ที�มี
แนวโน้มเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 43 แมก้ารบรโิภคเครื�องดื�มแอลกอฮอล์
จะลดลงรอ้ยละ 2.9 ก็ตาม43

ความรุนแรงภายในครอบครวัจึงเป็นภัยเงยีบที�น่าเป็นห่วง
อยา่งยิ�งในสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะสำาหรบัคนหลาย
คนที� บา้นไมใ่ชีที่�ป็ลอ้ดภ้ยู่ที�ส่ดุ และบา้นขนาดเล็กที�ต้องอยูกั่น
อยา่งแออัด ที�มคีวามแออัดมากยิ�งขึ�นในชว่งสถานการณ์โควิด-19

การเย้ยวิยาข้องภาครัฐ

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบ 
 อย่างต่อเนื�องต่อครอบครวัไทยและระบบเศรษฐกิจโดยภาพรวม 
แมใ้นช่วงที�ผ่านมารฐับาลได้ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ 
ทำาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้กลับมาขับเคลื�อนอีกครั�งหนึ�ง 
แต่ผลกระทบที�มต่ีอรายได้และชวิีตความเปน็อยูข่องประชาชน
ยังต้องใช้เวลาฟื� นตัวอีกมาก ทั�งนี�  ในช่วงที�ประชาชน
ได้รบัความเดือดรอ้นจากวิกฤตโควิด-19 รฐับาลได้มมีาตรการ
เยยีวยาหลายรูปแบบ ได้แก่ 

มื่าตรการช่ิวยเหลู่อครัวเร่อนประชิาชิน 
แลูะการจ้้างงาน44

1
ลดหย่อนุการส่งเงินุประกันุสังคมู 3% ตั�งแต่มกราคม 
2564 โดยได้ขยายเวลามาเรื�อย ๆ จนกระทั�งสิ�นสุดเมื�อ
เดือนพฤศจิกายน 2564

2
จ่ัายเงินุเย้ยวิยาสำาหรับผูไ้ด้รับผลกระทบกลุ่มต่าง ๆ 
โดยประชาชนต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ เช่น โครงการ 
เราไม่ทิ�งกัน โครงการเราชนะ โครงการคนละครึ�ง โครงการ 
เรารักกัน ซึ� งมีการปรับเปลี�ยนจำานวนเงินและเงื�อนไข
แตกต่างกันไปในแต่ละเฟส โดยคาดหวังว่าจะช่วยบรรเทา
ความเดือดรอ้นครอบคลมุกลุ่มเปราะบางและผูม้รีายได้น้อย 
เช่น กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรฐั กลุ่มเปราะบางหรอื
ผู้ที�ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ กลุ่มเกษตรกร และ
กลุม่ผูป้ระกันตนตามมาตราต่าง ๆ รวมเปน็ประชากรมากกว่า 
40 ล้านคน ขณะเดียวกัน รฐัยงัมมีาตรการชว่ยเหลือผูบ้รโิภค 
เช่น โครงการ “คนละครึ�ง” เพื�อลดภาระค่าครองชีพ และ 
โครงการ “ชอ้ปดีมคืีน” โดยหวังใหป้ระชาชนที�มกีำาลังซื�อเขา้รว่ม
โครงการได้ เพื�อชว่ยในการฟื�นฟเูศรษฐกิจ45 แต่ก็มขีอ้จำากัด คือ 
คนเดือดรอ้นจรงิ ๆ เขา้ไมถึ่งความชว่ยเหลือ เพราะไมม่โีทรศัพท์
ลงทะเบียน หรอืมโีทรศัพท์แต่ไมม่อิีนเทอรเ์น็ต อีกทั�งกลุม่แรงงาน
นอกระบบ แรงงานต่างด้าว ก็อยูน่อกเหนือเงื�อนไขของโครงการ

3
โครงการช่วิยเหล่อลูกหนุ้�รายย่อย  โดยธนาคาร
แห่งประเทศไทยร่วมกับผูใ้ห้บริการทางการเงินได้ออก
มาตรการบรรเทาความเดือดรอ้นให้แก่ลูกหนี�ระยะที� 3 เพื�อ
ไม่ให้หนี�กลายเป็นหนี�เสีย ครอบคลุมสินเชื�อบัตรเครดิต 
สินเชื�อจำานำาทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ สินเชื�อ
เชา่ซื�อรถยนต์และจักรยานยนต์ สินเชื�อที�อยูอ่าศัย และสินเชื�อ
ที�มทีี�อยูอ่าศัยเป็นหลักประกัน เป็นต้น โดยเปิดให้ลงทะเบียน
รบัความชว่ยเหลือตั�งแต่ 17 พฤษภาคม–31 ธนัวาคม 2564

4
โครงการสินุเช่�อ “เสริมูพลังฐานุราก” เริ�มตั�งแต่ 
15 มกราคม 2564 โดยธนาคารออมสินปล่อยสินเชื�อที� 
ครอบคลมุผู้ประกอบการรายยอ่ย ผู้ประกอบอาชพีอิสระ ผู้มี
รายได้ประจำา รวมถึงบคุคลในครอบครวัที�ได้รบัผลกระทบจาก
โควิด-19 ภัยทางเศรษฐกิจ และภัยธรรมชาติ

5
เย้ยวิยาแรงงานุและผู้ประกอบการ 9 สาข้ากิจัการ 
ในพื�นที�ควบคมุสงูสดุและเข้มงวด ที�อยูใ่นระบบประกันสังคม 
ม.33, ม.39 และ ม.40 โดยให้เงินตามเกณฑ์ที�กำาหนด ตั�งแต่
เดือนสิงหาคม 2564
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มื่าตรการชิ่วยเหลู่อภาคธุุรกิจ้

1
มูาตัรการทางการเงินุ เพื�อช่วยเหลือฟื� นฟู
ผู้ประกอบธุรกิจที�ได้รบัผลกระทบ

1) การใหสิ้นเชื�อแก่ผูป้ระกอบธุรกิจ (มาตรการ 
สินเชื�อฟื� นฟู) หรอื soft loan แบงก์ชาติ  
ปล่อยกู้ดอกเบี�ยตำา ระยะเวลา 5 ปี โดยไม่
เรยีกเก็บดอกเบี�ยใน 6 เดือนแรก

2) มาตรการสนับสนนุการรบัโอนทรพัยสิ์นหลัก
ประกันเพื�อชำาระหนี� “พกัทรพัย ์พกัหนี�” (asset 
warehousing) ให้ผู้ประกอบธุรกิจได้พัก
ภาระหนี�ชั�วคราว ซึ�งลกูหนี�มสิีทธเิชา่และซื�อ
คืนทรพัยสิ์นในอนาคต

แม้รฐับาลจะมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที�ได้รบัผลกระทบหลาย
มาตรการ แต่ก็มีข้อวิจารณ์มากมาย เช่น หลายโครงการไม่ครอบคลุม
กลุ่มผู้ที�ได้รบัความเดือดรอ้นจรงิ ๆ เป็นมาตรการประคับประคองได้เพยีง
ระยะสั�น ทำาให้กลุ่มคนยากจนและเปราะบางไม่สามารถฟื�นตัวได้ เพราะ
ไมม่มีาตรการอื�น ๆ รองรบัให้สามารถพึ�งตนเองได้ การได้รบัสิทธต้ิองแสดง
เอกสารหลักฐานหลายอยา่ง หรอืมเีงื�อนไขของการชว่ยเหลือจำานวนมาก ยาก
ที�จะรบัรูแ้ละทำาความเขา้ใจได้สำาหรบัคนทั�วไป หรอืต้องลงทะเบียนออนไลน์
เพื�อรบัสิทธเิท่านั�น ทำาให้คนเปราะบางและด้อยโอกาสไมส่ามารถเขา้ถึงได้ 
อีกทั�งรฐัยังมีการเยียวยาที�ไม่เพียงพอและไม่ทันต่อความเดือดรอ้น เช่น 
ค่านำาค่าไฟซึ�งเมื�อคำานวณดูแล้ว ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้น้อยมาก เพียง 20-
30 บาท ต่อคนต่อเดือนเท่านั�น46 ซึ�งไมส่ามารถบรรเทาความเดือดรอ้นได้

นอกจากมาตรการเยียวยาของรฐั ยังมีความช่วยเหลือจากองค์กรและ
ภาคส่วนอื�น ๆ ที�รองรบักลุม่เปราะบาง เชน่ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กองทนุ
เพื�อความเสมอภาคทางการศึกษา สถาบนัสขุภาพจิตเด็กและวัยรุน่ราชนครนิทร ์
และยนิูเซฟ ที�จัดตั�งศนูยช์ว่ยเหลือเด็กติดโควิด-19 เพื�อบรูณาการข้อมลูเด็กที�
ได้รบัผลกระทบจากโควิด-19 ทั�งผูป้ว่ยเด็กกลุม่เปราะบางที�เขา้ไมถึ่งการดแูล
รกัษา เด็กกำาพรา้พ่อแม่ที�เสียชีวิตจากโควิด-19 เด็กที�ได้รบัความกระทบ
กระเทือนทางจิตใจ ไมม่ผีูด้แูล หรอืมแีนวโน้มหลดุออกนอกระบบการศึกษา 
เพื�อปกป้องชว่ยเหลือให้ทันเวลาและทกุมติิปัญหา47

นอกจากนี� สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้รว่ม 
กับภาคีเพื�อขับเคลื�อนโครงการ “รวมพลังพลเมืองตื�นรู ้ หนุนช่วยรัฐ 
สู้ภัยโควิด-19” โดยมีเป้าหมายในการหนุนช่วยมาตรการหลักของรฐั 
ทั�งการควบคมุโรคระบาด การเยยีวยา การฟื�นฟสูขุภาพและคณุภาพชวิีต 
การฟื�นฟดู้านเศรษฐกิจ ใหส้ามารถนำาไปปฏิบติัในพื�นที�อยา่งมปีระสิทธภิาพได้ 
รวมทั�งทำาให้การช่วยเหลือประชาชนที�มอียูแ่ล้วเป็นไปได้ดีมากขึ�น โดยมีฐาน
อยู่ในระดับตำาบลเป็นหลัก เพราะมีความพรอ้มในการเชื�อมระหว่างรฐักับ
ภาคประชาชนได้มากที�สุด มีลักษณะการทำางานแบบบูรณาการพลังของ
หน่วยงานหลักที�อยูใ่นส่วนกลางทุกด้าน ทั�งภารกิจ เครอืขา่ย เครื�องมอื และ
งบประมาณ และไปช่วยเครอืข่ายในพื�นที�ทำาให้เกิดข้อตกลงรว่มที�เรยีกว่า 
“ธรรมนญูสูภั้ยโควิด”48 โดยคาดว่าจะทำาใหป้ระชาชนเกิดการตื�นตัว มมีาตรการ
ไปหนนุเสรมิมาตรการของรฐั และชว่ยฟื�นฟเูยยีวยาผลกระทบจากโควิด-19 
อีกทั�งจะสามารถทำาให้ประชาชนได้เรยีนรูแ้ละเข้าใจกระบวนการกระจาย
อำานาจไปสู่ภมูภิาคและท้องถิ�นมากขึ�นด้วย

2
โครงการเราเท้�ยวิด้วิยกันุ รฐับาลสนับสนนุค่าที�พักและค่าอาหารให้
ประชาชนใชส้ำาหรบัการท่องเที�ยว เพื�อชว่ยเหลือผูป้ระกอบธรุกิจท่องเที�ยวและ
บรกิาร

3
มูาตัรการสินุเช่�อ เพื�อการลงทนุและเพิ�มประสิทธภิาพการผลิต โดยธนาคาร 
ส่งเสรมิการส่งออกและการนำาเขา้ (ธสน.) สนับสนนุสินเชื�อใหผู้้ประกอบการ 
ส่งออกและธุรกิจที�เกี�ยวขอ้ง

ภาพ:  wangchaphoo.go.th/wcp_main/index.php/2012-05-16-12-15-

19/8-news-prachasampan/1990-2564-03-11-2
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4
ปรื่ะเพณี่และวัฒนธุรื่รื่มครื่อบครื่ัว

งานุศพและการเผาศพยุคโควิิด‑19

การตายจากการติดเชื�อโควิด-19 ไม่เป็นประเด็นใหญ่
เท่าใดนักในการระบาดระลอกแรกช่วงปี 2563 ซึ�งมีจำานวน
ผูติ้ดเชื�อรายใหม่สงูสดุเพยีงวันละ 188 รายเมื�อวันที� 22 มนีาคม 
และมียอดผู้เสียชีวิตรายวันสูงสุดเพียง 4 รายเมื�อวันที� 24 
มนีาคม ติดเชื�อสะสมทั�งป ี(สิ�นสดุเมื�อวันที� 31 ธนัวาคม) 7,163 
ราย และเสียชวิีตสะสมตลอดทั�งปีเพยีง 63 ราย

แมเ้ขา้สูก่ารแพรร่ะบาดระลอกที� 3 ในชว่งต้นป ี2564 สถิติ
การตายก็ยังไม่สูงมากนัก จนเข้าการระบาดระลอกที� 4 เมื�อ
ต้นเดือนกรกฎาคม

วัดราษฏรป์ระคองธรรม จังหวัดนนทบุร ีซึ�งได้ประกาศ
เผาศพผู้เสียชีวิตจากเชื�อโควิด-19 โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ 
หลังจากที�มีข่าวปรากฏในสังคมว่ามีสัปเหรอ่และวัดหลาย
แห่งตั�งข้อรงัเกียจเกี�ยวกับการเผาศพผู้ติดเชื�อ ทำาให้เป็นวัด
ที�ได้รบัการติดต่อให้เผาศพอย่างต่อเนื�องทั�งวันทั�งคืนเป็น
เวลานาน ถึงกับมกีารรายงานข่าวว่าต้องใชพ้ดัลมขนาดใหญ่
ช่วยลดความรอ้นของเตาเผา49 หลังจากนั�นก็มีข่าวเมรุวัด
แคนอก จังหวัดนนทบรุ ีประกาศหยดุรบัเผาศพเนื�องจากเผาศพ
อยา่งต่อเนื�องวันละ 4-5 ศพ จนเมรุเกิดเพลิงไหมแ้ละเสียหาย50

ขา่วเกี�ยวกับการใชเ้มรุเผาศพอยา่งหนักทยอยออกมาตลอด
เดือนกรกฎาคม และสิงหาคม ทั�งที�วัดบางนำาชน เขตธนบุร ี
วัดบางมว่ง และวัดลำาโพ จังหวัดนนทบรุ ีวัดศิรเิจรญิเนินหมอ้  
จังหวัดราชบุร ีวัดโกรกกราก จังหวัดสมทุรสาคร วัดท่าหลวง 
จังหวัดพจิิตร

ในบางจังหวัดยังปรากฏยอดผู้ เ สียชี วิตรายวันที�ยัง
ค่อนข้างสูงอย่างเช่น จังหวัดนครศรธีรรมราช ที�มีข่าวเมื�อ
วันที� 14 ตุลาคม 256451 มียอดผู้เสียชีวิต 18 รายภายใน 2 
วัน ทำาให้มีจำานวนเมรุไม่เพียงพอ ส่วนจังหวัดปทุมธานีนั�น
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดต้องตัดสินใจระดมทุนสรา้งเมรุ
เพิ�มเติม52

ในส่วนของผู้เสียชีวิตชาวมุสลิม ก็ปรากฏสถานการณ์ 
สุสาน (กูโบร)์ เริ�มแน่นในจังหวัดปัตตานีในช่วงต้นเดือน 
สิงหาคม 2564 แม้ขณะนั�นจะมีการฉีดวัคซีนไปได้ระยะหนึ�ง
แล้วแต่ก็ยงัไมม่ทีีท่าว่าตัวเลขผูติ้ดเชื�อจะลดลง เฉพาะ 5 วัน
แรกของเดือนสิงหาคม ก็มผีูเ้สียชวิีตจากการติดเชื�อโควิด-19 
ไปแล้วถึง 28 ราย ซึ�งส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม 
ซึ�งต้องประกอบพธิฝีังภายใน 24 ชั�วโมง

ความท่วมท้นของผู้ติดเชื�อรายใหม่โดยเฉพาะที�มีอาการ 
รุนแรงเกินกว่าระบบสาธารณสขุจะรบัมอืไดไ้หว ในแต่ละวัน 
มกีารรายงานขา่วน่าสลดเกี�ยวกับการเสียชวิีตคาบา้นอยา่งที� 
ไม่เคยปรากฏมาก่อน เนื�องจากไม่ได้รบัความช่วยเหลือ 
ได้อย่างทันท่วงทีแม้จะได้ติดต่อไปยังโรงพยาบาลและ
หน่วยงานที�เกี�ยวข้อง อย่างเช่นข่าวผู้สูงอายุและหลานที�
ตนเองเลี�ยงติดเชื�อโควิด-19 และเสียชวิีตที�บา้นโดยทิ�งหลาน
ไว้เพียงลำาพัง รวมทั�งผู้สูงอายุพี�น้อง 3 คนที�อยู่ด้วยกันและ
ติดเชื�อโควิด-19 โดยสองคนเสียชวิีตมาแล้ว 6 วันและอีกคน
อยูใ่นสภาพอิดโรยตอนที�หน่วยกู้ภัยเดินทางเขา้ไปถึง53

สังคมื่เริ�มื่ตั�งคำาถามื่อย่างคับข้องใจ้ว่า
 “เราเดินมื่าถึงจุ้ดนี�ได้อย่างไร”

พิธฌีาปนกิจยุคโควิด-19 ที�มีแต่ความเงียบเหงา ว้าเหว่ 
ทั�งที�ประเพณีการทำาบญุอทิุศส่วนกศุลหลายวันก่อนการปลงศพ
ตามความเชื�อของแต่ละศาสนา ส่วนหนึ�งเป็นไปเพื�อบรรเทา
ความเศรา้โศกของบรรดาผูม้คีวามสนิทสนมใกล้ชดิกับผูต้าย 
แต่สำาหรบัศพที�เสียชวิีตจากการติดเชื�อโควิด-19 จะต้องดำาเนิน
การโดยทันที ไมส่ามารถประกอบพธิเีต็มตามรูปแบบประเพณี 
แมแ้ต่ผูไ้ปรว่มการเผา หรอืฝงั ก็มจีำานวนน้อยมาก บางรายถึง
กับไมม่เีลยเนื�องจากกลัวการติดเชื�อ และแมแ้ต่พระสงฆเ์องก็
ต้องใส่ชดุอปุกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (personal protective 
equipment: PPE) ชว่ยทำาหน้าที�ทั�งพธิสีงฆแ์ละผูช้ว่ยสัปเหรอ่54

ภาพ:  thainews.prd.go.th/RegionNews/RegionNews/Detail/TCATG210905210108620 
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แม้แ ต่ศพที� ไม่ ไ ด้ เ สียชี วิตจาก
การติดเชื�อโควิด-19 งานศพก็ต้อง
จัดการอย่างกระชับเนื�องจากมีคนไป
รว่มทั�งงานทำาบุญอุทิศส่วนกุศล และ
การฌาปนกิจน้อย การจัดพิธสีวด พิธี
ทำาบุญ และการฌาปนกิจจัดอยา่งกระชบั 
ในต่างจังหวัดหลายพื�นที�ที�ฌาปนสถาน
แยกอยู่คนละที� กับวัด บรรดาผู ไ้ป
รว่มงานศพในวันฌาปนกิจก็จะไม่ตาม
ไปรว่มพธิทีี�ฌาปนสถานเหมอืนแต่ก่อน 
ทำาได้เพียงยืนส่งขบวนศพออกจากวัด
ไปที�สุสานซึ�งมีแต่ลูกหลานพี�น้องญาติ
สนิทเท่านั�นที�ตามขบวนศพไป

ไม่เพียงแต่การตายเท่านั�น แม้แต่
การเจ็บป่วยที�ต้องนอนพักรกัษาตัวที�
ลูกหลาน พี�น้อง ญาติสนิทมิตรสหาย
ที�เคยแวะเวียนกันไปเยี�ยมเมื�อถึงคราว
ต้องล้มหมอนนอนเสื�อ ไม่ว่าจะเป็นที�
โรงพยาบาลหรอืที�บ้าน เป็นอันต้องงด 
การนอนเฝ้าที�โรงพยาบาลทำาได้เฉพาะ
กรณีที�จำาเป็นจรงิ ๆ และคนนอนเฝ้าไข้
จะหมนุเวียนผดัเปลี�ยนเพื�อแบง่เบาภาระ
ในการดูแลผู้ป่วยก็ไม่สามารถทำาได้ 
ภายู่ในครอ้บครว้ิต้อ้งต้ดสิ่นใจว่ิาใคร
คนใดคนหน่�งจะต้อ้งเป็็นผ้่เฝ้้าไข้และ
ดแ่ลตลอ้ดระยู่ะเวิลาที�ผ่ป่้็วิยู่รก้ษาต้วิที�
โรงพยู่าบาล ทำาใหเ้กิดภาวิะควิามเครยีู่ด
แก่ผ่้ดแ่ลเป็็นอ้ยู่า่งมาก

เทศกาลและประเพณ้

ประเทศไทยมีจำานวนวันหยุดมาก
เป็นอันดับ 7 ของโลก โดยในปี 2564 
มีวันหยุดราชการรวมทั�งสิ�น 29 วัน55 
ในจำานวนนี�มี เพียง 6 วันเท่านั�นที�
เป็นการหยุดในวันสำาคัญตามรัฐพิธ ี
นอกนั�นเป็นวันหยุดเกี�ยวกับประเพณี
ทั�งสิ�น ซึ�งมกัเปน็การหยดุเพื�อใหส้มาชกิ
ในครอบครัวได้ทำากิจกรรมต่าง ๆ 
ร่วมกัน ไม่ ว่าจะเป็นวันสงกรานต์ 
วันขึ� นปีใหม่ วันสำาคัญทางศาสนา 
และยังมีวันสำาคัญทางประเพณีและ
ความเชื�ออีกหลายวันที�ไมไ่ด้ประกาศให้
เปน็วันหยดุ เชน่ วันลอยกระทง เทศกาล
กินเจ วันครสิต์มาส วันตรุษอิสลาม 
วันเยี�ยมสุสานของชาวจีน (เช็งเม้ง) 
ส่มาชิีกในครอ้บครว้ิมีป็ระเพณทีี�จะมา
พบป็ะ ส้่งส่รรค์ ส้่บส่านควิามส้่มพ้นธ์ ์
แนวิคิด และป็ระเพณีขอ้งตนเอ้ง
ในเทศกาลเหล่านี� ท้�งยู่ง้เป็น็การกระตุน้
เศรษฐกิจผ่านการเดินทางท่อ้งเที�ยู่วิ 
จ้บจ่ายู่ใชี้ส่อ้ยู่ขอ้งป็ระชีาชีนอี้กด้วิยู่

การแพรร่ะบาดของโควิด-19 ทำาให้
การเดินทางพบปะกันของสมาชิก
ในครอบครัว ญาติสนิท มิตรสหาย
ในเทศกาลและประเพณีเหล่านี�ต้องจำากัดลง 
ไมเ่พยีงแต่การรวมตัวกันของญาติพี�น้อง 
ที�จะทำาให้เกิดการแพรก่ระจายของเชื�อ
โควิด-19 เท่านั�น แต่การเดินทางที�ต้อง
อาศัยการขนส่งมวลชนล้วนมคีวามเสี�ยง
ต่อการติดเชื�อทั�งสิ�น

ในบรรดาวันหยุดต่าง ๆ เหล่านี� 
วันที�ผู้คนตั�งตารอคอยที�จะกลับไป
รวมญาติมากที�สดุคือเทศกาลขึ�นปใีหม ่
และเทศกาลสงกรานต์

เทศกาลสงกรานต์ไม่ใช่เป็นแต่
เพียงวันเถลิงศกตามสุรยิคติของไทย
เท่านั�น แต่ยังเป็นวันผู้สูงอายุ และ
วันครอบครวั มีกิจกรรมรื�นเรงิต่าง ๆ 
ทั� งการสาดนำาสงกรานต์  การชม
ขบวนแห่ พธิทีางศาสนา และการรดนำา

ขอพรญาติผูใ้หญ่ เทศกาลสงกรานต์
จึงมคีวามคึกคักมากกว่าวันหยดุอื�น ๆ 

แต่บรรยากาศสงกรานต์ปี 2563 
เป็นบรรยากาศแห่งความสงัดเงียบ
ที�คนไทย และชาวต่างชาติไม่เคย
ประสบมาก่อนเพราะเป็นปีแรกของ
สถานการณ์การระบาดของเชื�อโควิด-19 
ซึ� งก่อนเทศกาลสงกรานต์รฐับาลได้
ประกาศงดการเดินทางข้ามจังหวัดอยู่
ก่อนแล้ว อีกทั�งนักท่องเที�ยวต่างชาติ
หายหน้าไปจากสถานที�ท่องเที�ยวต่าง ๆ 
แล้วตั�งแต่ปลายเดือนมกราคม 2563

เทศกาลสงกรานต์ในปี  2564 
ยังคงเป็นบรรยากาศที� เงียบเหงา 
อย่างต่อเนื�อง แม้จะมีการผ่อนคลาย 
มาตรการในการเดินทาง แต่บางจังหวัด
บางพื�นที�ยังคงงดจัดกิจกรรม หรอืมี
มาตรการที�เขม้ขน้จนแทบไมเ่หลือรสชาติ
ของความเป็นสงกรานต์ที�ผู้คนรอคอย 
การสาดนำาสงกรานต์เปน็อันงดไปอยา่งไม่
ต้องสงสัย รวมไปจนถึงการตั�งวงสังสรรค์
ซึ�งมกัจะเวียนจัดไปตามบา้นญาติสนิท
มติรสหายเปน็ประจำาทกุวันตลอดเทศกาล
กลายเป็นการรบัประทานอาหารมื�อเล็ก ๆ 
เฉพาะสมาชิกในครอบครวัที�สามารถ
เดินทางข้ามจังหวัดมารว่มไดไ้ม่กี�คน 
ผู้สูงอายุไม่กล้าเปิดบ้านรบัการรดนำา
ดำาหวั ใหศี้ลใหพ้รแก่ลกูหลาน ซึ�งนาน ๆ 
ที�จะได้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตา 
ควิามเงียู่บเหงาตลอ้ด 2 ป็ีที�ผ่านมา 
ชีวินใหผ้่ส้่ง่อ้ายู่วุ้ิยู่ป็ลายู่คิดไป็ว่ิาจะมี
ชีวิีิตอ้ยู่่ท้่นได้เหน็บรรยู่ากาศป็ระเพณี
ส่งกรานต์อ้ยู่า่งเดิมที�ตนเอ้งเหน็มาเจ็ด
สิ่บแป็ดสิ่บป็ีต้�งแต่ว้ิยู่เยู่าว์ิหรอ้้ไม่

อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม  เ ร า ไ ด้ เ ห็ น
ความพยายามในการปรับตัวเพื�อ
การรกัษาประเพณี และศาสนพิธีให้
สามารถคงความหมายไว้ท่ามกลาง
สถานการณ์โควิด-19 แม้จะสามารถ
ทำาไ ด้ เพียงบางส่วนแต่ก็ยั ง ดีก ว่า
การยอมจำานนจนต้องยกเลิกสิ�งดีงาม
ต่าง ๆ ที�สืบทอดกันมาเป็นเวลานาน 

ภาพ: unsplash.com/photos/sjB8BiVLUow

116 — สุขภาพคนไทย 2565



ตัวอย่างเช่น การเวียนเทียนออนไลน์ 
การถ่ายทอดสด (ไลฟ์) สวดมนต์ และ
ฟังเทศน์ผ่านเฟซบุ๊กของวัดต่าง ๆ 
ในวันวิสาขบูชา 6 พฤษภาคม 2563 เปน็
ครั�งแรก เพื�อเปน็การรกัษามาตรการเว้น
ระยะหา่งทางสังคม จากนั�นประเพณี และ
พธิกีรรมต่าง ๆ ก็เริ�มใชช้อ่งทางออนไลน์
ทดแทนการจัดกิจกรรมการรวมตัว
ทางสังคมแบบเดิม และในทำานองเดียวกัน
ศาสนพิธีในครสิต์จักรก็มีการอนุโลม
ให้มีการจัดพิธีถวายบูชา (มิสซา) 
ด้วยการถ่ายทอดสดผ่านสื�อออนไลน์
เชน่เดียวกัน

สำาหรับศาสนาอิสลามนั�น  แม้
บทบัญญัติจะมิได้เปิดช่องให้สามารถ
ทำาพธิลีะหมาดผ่านการถ่ายทอดสดได้ 
แต่ก็ได้มกีารผอ่นปรนใหง้ดการละหมาด
ญะมาอะห์  การละหมาดวันศุกร ์
(ญุุมอะห์) รวมทั�งการละหมาดอีฎิ�ล
อั ด ฮ า ที� มั ส ยิ ด  แ ล ะ ทุ ก ส ถ า น ที� 
โดยเฉพาะในพื�นที�ควบคุมสูงสุดและ
เข้มข้นซึ�งการละหมาดเหล่านี�ล้วนแต่
เป็นการละหมาดสำาคัญและพเิศษ

กศุโลบายสำาคัญอันหนึ�งของประเพณี 
และศาสนพิธี นั�น คือการสร้างทุน
ทางสังคมผ่านการรวมตัวและการสรา้ง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในเครอืญาติ 
และภายในสังคมระดับต่าง ๆ ซึ� งจะ
ทำาให้การอยู่รว่มกันของคนในสังคม
มีการแลกเปลี�ยน อุดหนุน เกื�อกูล 
และพึ�งพาอาศัยกัน ความหวาดกลัว
ต่อการแพรร่ะบาดของเชื�อโควิด-19 
ประกอบกับมาตรการรกัษาระยะห่าง 
รวมทั�งการปอ้งกันการแพรร่ะบาดแบบ
ครอบจักรวาล (universal prevention) 
ที�รณรงค์มาตั�งแต่เดือนสิงหาคม 2564 
สรา้งการเปลี�ยนแปลงต่องานบุญ และ
ประเพณีต่าง ๆ ในครอบครวัและชมุชน 
ไมว่่าจะเป็นการขึ�นบา้นใหม ่การแต่งงาน 
งานเทศกาลต่าง ๆ ของศาลเจ้า ฯลฯ 
ซึ� ง ต้องเปลี�ยนรูปแบบการจัดให้มี
ความรวบรดั จำากัดจำานวนผู้เข้ารว่ม 
การจัดวางที�นั�ง ที�ยนื จนแทบไมส่ามารถ

พดูคยุวิสาสะกระชับมติรได้อยา่งเมื�อก่อน แมแ้ต่การพูดคยุผา่นหน้ากากอนามยัและ
การสัมผสัก็ต้องทำาอยา่งระมดัระวัง พระสงฆต้์องแยกอาหารใส่ปิ�นโตแล้วกลับไปฉัน
ที�กฏิุของตัวเองไมส่ามารถฉันรวมกันได้หลังกลับมาจากบิณฑบาต

แม้ช่องทางออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทในการช่วยให้เทศกาล ประเพณี และ
พิธกีรรมบางอย่างพอจะดำาเนินต่อไปได้ แต่ต้องยอมรบัว่าการขาดการปฏิสัมพันธ์
และการรวมกลุ่มแบบพบตัวและสัมผัสทางกายภาพทำาให้พลังทางสังคมอ่อนแรง
ลงไปอยา่งมาก

5
สังคม ชืุ่มชื่น กับครื่อบครื่ัว 
ในสถึานการื่ณี์โควิดื่-19

ในป ี2564 ความรุนแรงของสถานการณ์การระบาดระลอกที� 3 และที� 4 ที�ส่อเค้า
ตั�งแต่ก่อนเทศกาลสงกรานต์ และเริ�มชดัเจนมากขึ�นเมื�อจำานวนผู้ปว่ยรายใหมเ่มื�อวันที� 14 
เมษายน พุง่สงูเกินกว่า 1,000 รายเป็นครั�งแรกนับตั�งแต่เกิดการแพรร่ะบาด และเกิน 
10,000 รายเป็นครั�งแรกภายในระยะเวลา 3 เดือน เมื�อวันที� 17 กรกฎาคม ด้วยจำานวน 
10,083 รายพรอ้มกับจำานวนผูเ้สียชวิีตรายใหม ่141 ราย ซึ�งเปน็การเสียชวิีตเกินกว่า 
100 รายต่อวันเป็นครั�งแรกเช่นเดียวกัน ทั�งยังเกิดวิกฤตวัคซีนไม่เพียงพอ ซึ�งขณะ
นั�นยอดผูไ้ด้รบัวัคซนีสะสมมีจำานวน 14,130,489 ราย ระบบสาธารณสุขเริ�มส่อเค้า
ว่ากำาลังจะรบัมอืกับสถานการณ์ไมไ่หว

ในความวิกฤตของสถานการณ์นั�น สังคมและชุมชนได้แสดงบทบาท
ในการให้การชว่ยเหลือและสนับสนนุการดำาเนินชวิีตของคนในครอบครวั ซึ�งสะท้อน
โครงสรา้งอันแข็งแรงอีกโครงสรา้งหนึ�งในสังคมไทย การทำางานของสังคมและ
ชุมชนในการช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากต่าง ๆ มักจะดำาเนินการแบบไม่เป็น
ทางการ แต่สามารถดำาเนินการได้อย่างรวดเรว็และตอบสนองความต้องการของ
ผู้ที�ได้รบัความเดือดรอ้นจากการแพรร่ะบาดของเชื�อโควิด-19

เส้นุด้าย...ได้โดยไมู่ใช้เส้นุ

ชื�อของกลุ่ม “เส้นด้าย” เป็นชื�อหนึ�งที�คนในสังคมไทยคิดถึงเป็นชื�อแรก ๆ เมื�อ
สมาชกิในครอบครวัติดเชื�อโควิด-19 และเริ�มต้องหาโรงพยาบาลเพื�อเขา้รบัการรกัษา 
แต่การติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลใกล้เคียง รวมทั�งหน่วยงานต่าง ๆ ทั�งเพื�อ
ขอรถพยาบาลมารบัผู้ป่วยที�บ้าน และการเขา้รบัการรกัษาไมง่า่ยนัก

ในชว่งเวลาดังกล่าว ความเหลื�อมลำาในการเขา้ถึงระบบสาธารณสขุเริ�มเกิดเปน็
ประเด็นที�มีการวิพากษ์วิจารณ์มากขึ�น ประชาชนคนธรรมดามีความยากลำาบาก
ในการติดต่อขอเข้ารบัการรกัษาเมื�อมีอาการบ่งชี�ของการติดเชื�อตรงตามที� ศบค. 
และสื�อต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ การถูกปฏิเสธจากโรงพยาบาลเนื�องจากเตียงเต็ม 
การต้องรอคอยอันนานยาวกว่าจะได้รบัการติดต่อกลับ ทำาให้หลายคนเสียชีวิตไป
ในการรอคอยนั�น ไมว่่าจะเป็นการรอคอยเพื�อรบัการตรวจ56 หรอืรอคอยเพื�อเขา้รบั
การรกัษา57 และหลายคนแมจ้ะได้เขา้รบัการรกัษา แต่ก็ชา้เกินไป หากได้รบัการรกัษา
ทันท่วงทีก็คงจะยงัรกัษาชวิีตไวไ้ด้
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การเ สียชี วิตของ “ อัพ VGB” 
กุลทรัพย์  วัฒนผล อดีตนักกีฬา 
อี ส ป อ ร์ ต รุ ่ น บุ ก เ บิ ก เ มื� อ วั น ที� 
24 เมษายน 2564 หลังจากที�ต้องรอ 
เพื�อเขา้รบัการรกัษานานถึง 9 วันที�บา้น  
แมส้ดุท้ายอัพได้เขา้รบัการรกัษาแต่อยู่ 
ได้เพยีง 3 วันก็เสียชวิีตในที�สดุ นำาไปสู่ 
การก่อตั�งกลุ่มประชาชนอาสาช่วย 
ทำาหน้าที� ในการติดต่อประสานหา 
โรงพยาบาลให้กับผู้ติดเชื�อที�อยู่ที�บ้าน  
รวมทั�งการเขา้ไปใหก้ารชว่ยเหลือเบื�องต้น 
เชน่ การให้เครื�องชว่ยหายใจและนำาไปส่ง 
ที�โรงพยาบาล

กลุ่มอาสาดังกล่าวก่อตั�งโดย ครสิ 
โปตระนันทน์ นักการเมอืงอดีตผูส้มคัร
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพฯ 
รว่มกับพี�ชายของอัพ ที�ได้พบกันเมื�อ
คราวไปรว่มงานศพของอัพ และจิตอาสา
อีกหลายคน อาทิ นฤธัช ศรบีุญเรอืง 
อภิวัฒน์ ด่านศรชีาญชยั ภวูกร ศรเีนียน  
โ ด ยู่ ต้� ง ชี้� อ้ ก ลุ่ ม ว่ิ า  “ เ ส้่ น ด้ า ยู่  
(Zen‑dai) … ไดโ้ดยู่ไมใ่ชีเ้ส้่น” ส่ะท้อ้น 
เจตนารมณใ์นการชีว่ิยู่เหล้อ้คนธ์รรมดา
ที�ขาดเส้่นส่ายู่ใหไ้ด้รบ้การด่แลและ
ชี่วิยู่เหล้อ้ในชี่วิงการระบาดขอ้ง
โควิิด‑19 ในระยู่ะต่อ้มากลุ่มเส้่นด้ายู่
ทำางานเชีิงรุกด้วิยู่การพยู่ายู่ามให้คน
เข้าถ่ึงการตรวิจใหไ้ด้มากที�สุ่ด และ
เรว็ิที�ส่ดุ

ภายในระยะเวลา 3 เดือนนับตั�งแต่
การก่อตั�งในเดือนเมษายน 2564 
กลุ่ม เ ส้นด้ายรายงานว่ามีจำานวน
อาสาสมัครเพิ�มจาก 2 คน เป็น 100 
คน รบัการติดต่อขอความช่วยเหลือ 
2,602 คน รบั-ส่งผู้ปว่ยกว่า 2,200 ราย 
ใชร้ถยนต์วิ�งชว่ยเหลือกว่า 5,000 เที�ยว 
ชว่ยเหลือให้คำาแนะนำาผา่นคอลเซน็เตอร์
กว่า 13,000 กรณี และพากลุ่มเสี�ยงไป
ตรวจหาเชื�อเชิงรุกอีกกว่า 1,000 คน 
โดยได้รบัการสนับสนนุเป็นเงินบรจิาค
และอุปกรณ์ต่าง ๆ จากภาคประชาชน 
และภาคเอกชน58

แมู่นุมูอ้จัันุ

เฟซบุก๊ เพจ “อีจัน” ซึ�งเปน็เพจชื�อดัง 
ที� รายงานข่าวอาชญากรรม และ
ภ า ย ห ลั ง เ ก า ะ ติ ด ป ร ะ เ ด็ น สั ง ค ม
อื�น ๆ มีผู้ติดตามกว่า 11 ล้านบัญช ี
ด้วยศักยภาพของความเป็นสื�อมวลชน
ออนไลน์ที�มีคนสนใจติดตามจำานวน
มาก ทำาให้การเคลื�อนไหวเพื�อบรรเทา
ความช่วยเหลือผูไ้ด้รบัผลกระทบจาก
การแพรร่ะบาดของเชื�อโควิด-19 มพีลัง
อยา่งมาก

เ พ จ อี จั น ไ ด้ ก ล า ย เ ป็ น ข้ อ ต่ อ 
ขนาดใหญ่ที�เชื�อมให้ความช่วยเหลือ 
จากบุคคลและองค์กรในสังคมไปถึง 
ผูที้�ได้รบัผลกระทบจากการแพรร่ะบาด 
ของเชื�อโควิด-19 ด้วยขั�นตอนที�น้อยที�สดุ 
สะดวกที�สดุ และรวดเรว็ที�สดุ

ก า ร ร ะ ด ม ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ
ความชว่ยเหลือรูปแบบต่าง ๆ ในสังคม
ของเพจอีจัน เกิดจากทั�งทีมงานของ
เพจได้รบัรูร้บัฟังความทุกข์ยากของ
ประชาชนแล้วทีมงานพยายามติดต่อ
ขอความชว่ยเหลือจากบคุคลหรอืหน่วยงาน 
ที�จะสามารถช่วยเหลือได้ และเกิด
จากการที�บุคคลหรอืหน่วยงานต่าง ๆ 
รบัทราบปัญหาและความต้องการของ
ผูไ้ด้รบัผลกระทบแล้วติดต่อทีมงานของ
เพจเพื�อรว่มสมทบทนุ ขา้วของเครื�องใช ้
และกำาลังกายรว่มกับทีมงานของเพจ

ตัวอย่างเช่น โครงการ “คนไทย 
ไม่ ทิ� ง กัน” ของ เซเ ว่น อีเลฟเว่น 
กับเพจอีจัน เพื�อมอบเครื�องผลิต
ออกซิเจน ชุด PPE และอุปกรณ์สู้ภัย
โควิด สำาหรบัคนพกิาร และบคุคลทั�วไป 

ภาพ: matichonweekly.com/hot-news/article_424244 ภาพ: bbc.com/thai/thailand-58096985

ก�รปฏิิบัติง�นของกลุ่มเส้นด้�ย

โครงการ “รบัคนน่านกลับบ้าน” รว่มกับ 
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดน่าน มลูนิธิ
เพชรเกษม และภาคีเครอืขา่ยจังหวัดน่าน 
โครงการ “กล่องกำาลังใจชว่ยครอบครวั
ผูต้กงาน” รว่มกับบรษัิทดอสไลฟ์ (DOS 
Life) โครงการมอบเตียงสนาม 1,000 
เตียง รว่มกับบรษัิท EPG และบรษัิทขนส่ง
ทรปิเปิ�ลไอ (Triple i) โครงการส่งกล่อง
กำาลังใจ 500 ครอบครวัรว่มกับมูลนิธิ
ปอเต็กตึ�ง โครงการส่งมอบอาหารปรุง
สำาเรจ็รว่มกับบรษัิทซพีแีรม (CP Ram) 
โครงการ “โควิดแอทโฮม ติด-ไม่ติด
โควิดเราชว่ยได้” รว่มกับรายการ เรื�อง
เล่าเชา้นี� ซึ�งมุง่ชว่ยเหลือแบบครบวงจร
แก่คนที�กักตัวที�บา้น (home isolation) 
ทั�งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ตั�งแต่
การเอกซเรย์ปอด การประสานเพื�อให้
บรกิารแพทย์ทางไกล (telemedicine) 
การประสานเพื�อใหไ้ปพบแพทยแ์ละรบั
การรกัษา รวมทั�งบรกิารรบั-ส่ง การมอบ
ถังออกซเิจนเพื�อใหใ้ชที้�บา้น การส่งอาหาร
ปรุงสำาเรจ็ ข้าวสาร บะหมี�กึ�งสำาเรจ็รูป 
ปลากระป๋อง อาหารแห้งอื�น ผ้าอ้อม
สำาเรจ็รูป (ทั�งของเด็กและผูส้งูอายุ) และ
กล่องกำาลังใจซึ�งบรรจสิุ�งของจำาเปน็ต่าง ๆ 
ให้แก่คนที�ลงทะเบียนเขา้มา

ในบรรดาโครงการต่าง ๆ ที�เพจอีจัน 
ดำาเนินการรว่มกับบคุคลและหน่วยงาน 
ต่าง ๆ โครงการบรรเทาความช่วยเหลือ 
แก่แมล่กูอ่อนที�ติดเชื�อโควิด-19 หรอืถกู
กักตัว และส่งผลกระทบให้ลูกขาดนม 
ภายใต้ชื�อโครงการ “แม่นมอีจัน” เป็น
โครงการที�ได้รบัการกล่าวถึงมากที�สุด
โครงการหนึ�ง
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“ คว�มต้องก�รถัิงออกซื้ิเจนและ

เครื�องผลิตออกซื้ิเจนเพิ�มสูงม�กข้�น

หลังจ�กที�มีจำ�นวนผู้ป่วยที� เข้�รับ

ก�รรักษ�ที�โรงพย�บ�ลจนห�ยจ�ก

ก�รติดเช่ื�อ และแพทย์อนุญ�ตให้

กลับไปรักษ�ตัวต่อที�บ้�น แติ่พบว่�
ปีอดเส้�อม่สภ�พ ”

มููลนุิธกิระจักเงา
“ออกซ้ิเจันุช่วิยประคองลมูหายใจั”
#อ้อ้กซึ่ิเจนชี่วิยู่ป็ระคอ้งลมหายู่ใจ
#ม่ลนิธ์กิระจกเงา
#โควิิด19

มูลนิธิกระจกเงาเกิดขึ� นจากคนหนุ่มสาว 5 คน เคยรวมตัวกัน
ในการเคลื�อนไหวทางการเมืองช่วงการทำารฐัประหารของคณะรกัษา
ความสงบเรยีบรอ้ยแห่งชาติ (รสช.) เมื�อปลายปี 2534 ทั�ง 5 คนสานต่อ
อุดมการณ์การทำางานเพื�อสังคมในชื�อ “กลุ่มศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา” 
ภายใต้มูลนิธิโกมลคีมทอง มีเป้าหมายหลักในการดำาเนินงาน 3 ข้อ คือ 
“สรา้งคน สรา้งนวัตกรรม และสรา้งการเปลี�ยนแปลง” การดำาเนินการชว่งแรก
เปน็การใชพ้ลังวัฒนธรรม เชน่การละคร และศิลปะ จัดกิจกรรมค่ายเด็กและ
เยาวชนในที�ต่าง ๆ ของประเทศ

กิจกรรมต่าง ๆ ที�มูลนิธิฯ ดำาเนินการค่อนข้างหลากหลาย ไม่ว่า
จะเป็นกิจกรรมสนับสนนุการอ่าน แบ่งปันเสื�อผา้ ค่ายบำาบดัยาเสพติดในชมุชน 
ครูอาสาเพื�อไปสอนในพื�นที�ชนบท การบรรเทาภัยพบิติัต่าง ๆ แต่กิจกรรมที�
โดดเด่นเป็นกิจกรรมเกี�ยวกับการชว่ยเหลือเด็กและเยาวชนในรูปแบบต่าง ๆ 
ไมว่่าจะเปน็ การตามหาเด็กหาย การต่อต้านการค้ามนษุย ์การชว่ยเหลือเด็ก
ชนเผ่า การรณรงค์เพื�อการยุติธุรกิจเด็กขอทาน การช่วยเหลืออุปกรณ์
การเรยีนและอปุกรณ์คอมพวิเตอรใ์ห้เด็ก60

ในการระบาดของเชื�อโควิด-19 ระลอกแรกในปี 2563 มูลนิธิฯ เริ�ม
โครงการบรจิาคสิ�งของผ่าน “กล่องแบ่งปัน” ในโครงการ “อาสามาเยี�ยม” 
และต่อ้มาในการระบาดระลอ้กที� 2 และ 3 ชีว่ิงกลางป็ ี2564 ซึ่่�งเป็็นชีว่ิงที�มี
ผ่ติ้ดเช้ี�อ้รายู่ใหม่ และผ่เ้สี่ยู่ชีวิีิตรายู่ว้ินส่ง่มาก มล่นิธ์ฯิ ได้เคล้�อ้นไหวิเพ้�อ้
รบ้บรจิาคถ้ึงอ้อ้กซึ่เิจน และเคร้�อ้งผลิตอ้อ้กซึ่เิจน ส่ำาหรบ้ใหผ้่ป้็ว่ิยู่ที�รก้ษา
ต้วิที�บา้น ซึ่่�งในหลายู่กรณีเป็น็การติดเช้ี�อ้ท้�งครอ้บครว้ิ โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง
ครอบครวั 3 รุน่ ที�มทัี�งรุน่ปู่ยา่ตายาย พอ่แม ่และลกู อยูร่วมเปน็ครอบครวั
ใหญ่ ทั�งนี� มูลนิธิฯ ได้เริ�มขอรบับรจิาค และให้ความช่วยเหลือตั�งแต่
ช่วงเดือนเมษายนปี 2564 แต่ขณะนั�นยังไม่มีผู้แจ้งความประสงค์เพื�อรบั
ความช่วยเหลือ จนกระทั�งสถานการณ์เข้าสู่ภาวะวิกฤตในช่วงกลางเดือน

โครงการแมน่มอีจัน เริ�มขึ�นตั�งแต่การระบาด
ของโควิด-19 ระลอกแรก โดยเริ�มจากมูลนิธิ
ปวีณา หงสกุลเพื�อเด็กและสตร ี ที�พยายาม
ให้ความช่ วย เห ลือแ ก่กลุ่ มแม่ ลู ก อ่อน ที�
ได้รบัผลกระทบและได้รบันมบรจิาคมาจำานวน
มาก จึงขอความชว่ยเหลือไปยงัทีมงานของเพจ
อีจันเพื�อชว่ยเหลือในการจัดหบีหอ่เตรยีมส่งต่อให้
ครอบครวัผูเ้ดือดรอ้น โดยคณุแมส่ามารถระบสุตูร
นม และยี�ห้อที�ใช้อยู่เพื�อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพของลูก59 นอกจากนี�ยังได้จัดส่งกล่อง
กำาลังใจให้แก่ลูก ๆ ของแม่ที�ติดเชื�อ และแม่ที�
ต้องกักตัว

ภาพ: matichon.co.th/covid19/news_2834999

มูลนธิกิระจกเง� เผยภ�พลำ�เลียงถัิงออกซื้ิเจนส่งคณุีย�ย‑ผู้ป่วยติดเตียงที�อยู่ที�บ้�น
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พฤษภาคม โดยให้การช่วยเหลือด้วยการให้ยืมถังออกซิเจน
และเครื�องผลิตออกซเิจนครั�งแรกเมื�อวันที� 14 กรกฎาคม61

เพจของมูลนิธิฯ62 ให้ข้อมูลเพิ�มเติมว่า ควิามต้อ้งการ 
ถ้ึงอ้อ้กซิึ่เจนและเคร้�อ้งผลิตอ้อ้กซึ่ิเจนเพิ�มส่่งมากข่�น 
หล้งจากที�มจีำานวินผ่ป้็ว่ิยู่ที�เขา้รบ้การรก้ษาที�โรงพยู่าบาลจน
หายู่จากการติดเชี้�อ้ และแพทยู่อ์้นญุาตใหก้ล้บไป็รก้ษาต้วิ
ต่อ้ที�บา้น แต่พบว่ิาป็อ้ดเส้่�อ้มส่ภาพ และระบบทางเดินหายู่ใจ
ยู่ง้มปี็ญัหาอ้ยู่่ ่ซึ�งแพทยข์อใหญ้าติเตรยีมหาถังออกซเิจน หรอื
เครื�องผลิตออกซิเจนไว้ที�บ้าน อย่างไรก็ตามในขณะนั�นเกิด
ภาวะขาดแคลนทั�งถังออกซิเจน และเครื�องผลิตออกซิเจน 
รวมทั�งราคาขยบัสงูขึ�น ลำาพงัค่ามดัจำาต่อถังก็ต้องใชเ้งนิสงูกว่า 
3 พนับาทแล้ว สำาหรบัครอบครวัผูติ้ดเชื�อที�หาเชา้กินคำา ที�ไมไ่ด้
ทำางานเนื�องจากติดโควิด-19 สภาวะเศรษฐกิจที�ส่งผลกระทบต่อ
สมาชกิคนอื�น ๆ ในครอบครวัแมจ้ะไมติ่ดเชื�อทำาให้ยิ�งไมส่ามารถ
ช่วยเหลือกันได้ การมีถังออกซิเจนและเครื�องผลิตออกซิเจน
เป็นขอ้แนะนำาที�ไกลเกินฝัน

พลังชุมูชนุเพ่�อช่วิยเหล่อ
ครอบครัวิในุชุมูชนุ

นับตั�งแต่การแพรร่ะบาดระลอกแรกในปี 2563 ชมุชนเป็น
ภาคส่วนที�สังคมคาดหวังว่าจะเปน็กำาลังสำาคัญในการชว่ยรบัมอื
และบรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชน ส่วนหนึ�งเปน็เพราะ
ชมุชนอยูใ่กล้ชดิกับคนและครอบครวัที�สดุ ไมว่่าจะเปน็ชมุชน
ในเมอืงหรอืชนบท

ในการนี� ส่ำานก้งานคณะกรรมการสุ่ขภาพแหง่ชีาติ (ส่ชี.) 
จ่งได้รว่ิมก้บส่ถึาบน้พฒ้นาอ้งค์กรชุีมชีน (อ้งค์การมหาชีน) 
(พอ้ชี.) และส่ำาน้กงานหล้กป็ระก้นสุ่ขภาพแห่งชีาติ 
ได้รว่ิมก้นหารอ้้เพ้�อ้ทำาแผนป็ฏิิบติ้การส่รา้งควิามเข้มแข็งให้
ก้บชีุมชีนในพ้�นที�ต่าง ๆ เพ้�อ้เตรียู่มร้บผลกระทบท้�งด้าน
ส่ขุภาพ เศรษฐกิจ และส้่งคมที�จะเดินทางจากเมอ้้งหลวิง และ
เมอ้้งใหญไ่ป็ส่่ชุ่ีมชีนไม่ว่ิาจะเป็็นชุีมชีนเมอ้้งหรอ้้ชุีมชีนชีนบท
ในที�ส่ดุ ได้มกีารจัดสรรงบประมาณ รวมทั�งความช่วยเหลือด้าน
องค์ความรูแ้ละการจัดการรว่มกับภาคีในพื�นที�เพื�อให้ชมุชนมี
ความพรอ้มในการรบัมอืทั�งในเรื�องเศรษฐกิจ การจัดระเบียบ
ชมุชนเพื�อป้องกันโรคระบาด การฟื�นฟชูมุชน และทำาใหเ้กิดเปน็ 
“ธรรม่นญ้่พลเม่อ้งติ้�นร้�ชื้ว่ยชื้�ติส้ิ�ภยัโควดิ‑19” เพื�อ
เปน็ขอ้ตกลงรว่มกันในพื�นที�63 นับเปน็การเคลื�อนไหวเชงิรุกเพื�อ
เตรยีมความพรอ้มในภาคส่วนที�มีความใกล้ชิดกับประชาชน
มากที�สดุ

การขับเคลื�อนดังกล่าวทำาให้เ ห็นถึงศักยภาพและ
ความเข้มแข็งของชุมชนในการปรบัรูปแบบการช่วยเหลือให้
เข้าถึงสมาชิกในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้ากับ
บรบิทเฉพาะของแต่ละชมุชน ตัวอยา่งเชน่การรว่มกันเปดิศนูย์
พกัคอยเพื�อรองรบัการกักตัวในชมุชน (community isolation) 
ที�วัดสะพานในชมุชนคลองเตย การส่งเสรมิอาชพีเพื�อรองรบั
คนตกงานในชว่งการล็อกดาวน์ ชมุชนเขตวังทองหลางจัดหา
ซื�อยา และส่งอาหารปรุงสุกให้กับครอบครวัที�สมาชิกติดเชื�อ 

ภาพ: dailynews.co.th/news/137664

วัดดังเมืองขอนแก่น งดรบัเทียนพรรษ� งดรบัหลอดไฟ้ ขอเปลี�ยนเปน็สิ�งของ เครื�องอปุโภค บรโิภค แล้วแพ็คชุ่ด “เปลี�ยนเทียนเปน็ข้�ว ให้เพื�อนเร�อิ�มท้อง” ส่งมอบ
ให้ช่�วบ้�นที�ได้รบัผลกระทบโควิด‑19 (8 สิงห�คม 2564)

ภาพ: unsplash.com/photos/-G2iJF_aUws
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หรอืถูกกักตัว เครอืข่ายบ้านมั�นคงเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น 
รว่มกันจัดทำาหน้ากากแจกให้สมาชิกในชุมชน จัดตั�งกองทุน
ข้าวเปลือก รวบรวมข้าวสารอาหารแห้งส่งไปช่วยพี�น้องของ
สมาชกิที�อยูใ่นกรุงเทพฯ เครอืขา่ยองค์กรชมุชนภาคตะวันออก
เฉียงเหนือมกีารยกระดับจากครวัชมุชนเป็นครวั 15 บาทเพื�อ
ลดรายจ่ายด้านอาหารให้แก่สมาชกิ และยงัได้จัดทำาคปูองให้
กลุ่มเปราะบางสัปดาหล์ะ 100 บาท เพื�อนำาไปซื�ออาหารและ
สินค้าภายในชมุชน ทำาใหเ้งนิหมนุเวียนภายในชมุชน64 วัดสว่าง
สุธาราม ต.ศิลา จ.ขอนแก่น แจ้งผู้มีจิตศรทัธาเปลี�ยนเทียน
พรรษาเป็นขา้วสารอาหารแห้ง และเครื�องอปุโภคบรโิภคเพื�อ
มอบใหแ้ก่ผูที้�ได้รบัผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโควิด-19

การแยู่กก้กต้วิในชุีมชีน (community isolation) และ
การแยู่กก้กต้วิที�บ้าน (home isolation) ซึ�งเป็นมาตรการ
หนึ�งเพื�อช่วยแก้ปัญหาอัตราการครองเตียงในโรงพยาบาลที�
เพิ�มสงูขึ�นเรื�อย ๆ ในชว่งเดือนมถินุายน และกรกฎาคม 2564 
ซึ�งทำาให้ภาระการทำางานของบุคลากรทางการแพทย์เข้าสู่
ขั�นวิกฤต การแยกกักตัวผู้ติดเชื�อในชุมชนและที�บ้าน จะช่วย
ระบายผู้ป่วยที�ไม่แสดงอาการรุนแรง และอยู่ในสภาพที�มี
ความเสี�ยงน้อย เช่น เป็นผู้ติดเชื�อที�ไม่มีอาการ อายุไม่เกิน 
60 ปี มีสุขภาพรา่งกายแข็งแรง ไม่มีภาวะอ้วนหรอืโรครว่ม
อื�น ๆ เช่น โรคปอดอุดกั�นเรื�อรงั โรคไตเรื�อรงั โรคหัวใจและ
หลอดเลือด และกลุ่มผู้ป่วยที�กำาลังรอเตียง

ส่วนการแยกกักตัวที�บ้านนั�น เป็นการอนุญาตให้ผู้ป่วย 
กักตัวเองอยู่ที�บ้าน โดยผู้ป่วยต้องไม่มีอาการที�รุนแรงและ
ไมม่ภีาวะเสี�ยงทางสขุภาพโดยผูป่้วยอยูเ่พยีงลำาพงัที�บา้นหรอื
มผีูอ้ยูร่ว่มพกัไมเ่กิน 1 คน มขีอ้กำาหนดเกี�ยวกับการแยกหอ้งนำา
และขา้วของเครื�องใช ้ทั�งนี� สำานักงานหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ 
(สปสช.) มกีารสนับสนนุตั�งแต่ค่าตรวจหาเชื�อ ค่ารกัษา ค่ายา 

และอปุกรณ์ไมเ่กิน 1,100 บาท และค่าอาหารไมเ่กิน 1,000 
บาทต่อวันเป็นเวลา 14 วัน

สำาหรบัการแยกกักตัวในชมุชนนั�น ดำาเนินการโดยจัดพื�นที�
ของชุมชนที�ได้รบัความยินยอมจากคนในชุมชน นำามาจัดตั�ง
เป็นลักษณะโรงพยาบาลสนามขนาดย่อม ซึ�งจะมีการดูแล
และติดตามอาการของผู้ป่วยโดยบุคลากรของโรงพยาบาล
ในชุมชน รว่มกับจิตอาสา ซึ�งต้องอาศัยความรว่มแรงรว่มใจ
ของคนในชุมชนและประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุข 
และภาคส่วนอื�น ๆ เป็นอยา่งดี

นอกจากนี� ภายในชมุชนยงัชว่ยกันเฝา้ระวังใหส้มาชกิปฏิบติั
ตามมาตรการปอ้งกันและควบคมุการระบาด มาตรการการดูแล
ตัวเอง การกักตัว 14 วัน การติดตามอาการ การพยายาม
ไม่ให้เกิดการตีตรา และให้การช่วยเหลือแก่ผู้ถูกกักตัว 
และสมาชิกในครอบครัวของผู้ที�ถูกกักตัว การวางแนว
ปฏิบัติในงานบุญ งานบวช งานศพ และงานประเพณีต่าง ๆ 
รวมทั�งความช่วยเหลือจากจิตอาสาส่วนบุคคล ที�ใครคิดว่า
จะสามารถทำาอะไรเพื�อช่วยเหลือผู้คนในชุมชนไดใ้นยาม
วิกฤต อยา่งเชน่จิตอาสา จังหวัดนราธวิาส ที�ทำาโลงศพฟรใีห้
ผู้เสียชวิีตจากการติดเชื�อโควิด-19 เป็นต้น

กิจกรรมชมุชนต่าง ๆ เหล่านี� เป็นเพยีงบางตัวอยา่งที�เกิดขึ�นใน 
บางพื�นที� แมจ้ะไมเ่ปน็การดำาเนินงานทั�วประเทศแต่ก็คาดว่า 
ในพื�นที�ต่าง ๆ ยังมีการเคลื�อนไหวที�เป็นจิตอาสาในลักษณะ
เชน่นี�อีกจำานวนหนึ�งเพื�อชว่ยเหลือซึ�งกันและกันภายในชมุชน 
สะท้อนถึงพลังทางสังคมที�ยงัมพีลังและคณุค่าอยา่งมาก และ
มกัแสดงออกมาในยามที�สังคมประสบกับพบิติัภัยต่าง ๆ เป็น
ความเข้มแข็งอย่างหนึ�งของสังคมที�ต้องช่วยกันรกัษาและ
เสรมิสรา้งให้แขง็แรง

ภาพ: khaothaitoday.com/143659

นร�ธวิ�ส‑เจ้�หน�้ที�ชุ่ดจัดก�รศพที�เสียช่ีวิตจ�กโควิด‑19 ช่�ยแดนใต้ วอนผู้มีจิตศรทัธ�สนนัสนนุอปุกรณี ์งบประม�ณีในก�รทำ�โลงศพให้ผู้เสียช่ีวิต หลังข�ดแคลน
งบประม�ณีอย่�งหนกั
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วิกฤติการื่ณี์นำ�าท่วม 
ปลายปี 2564: 
การื่ซีำ�าเติิมติ่อครื่อบครื่ัวไทย

“ผซีำาดำาพลอย” น่าจะเปน็คำากล่าวที�ไมเ่กินไปจากความเปน็
จรงิที�คนไทยประสบในชว่งปลายป ี2564 หลังจากที�คนในประเทศ
ผจญกับสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื�อโควิด-19 มาตั�งแต่
ต้นป ี2563 และฝากความหวังไว้กับการค้นคว้าวัคซนีทั�งของ
ต่างประเทศ และของไทย ว่าจะทำาใหส้ถานการณ์ผอ่นคลายลง 
และเปา้หมาย “120 วันเปิดประเทศ” ของนายกรฐัมนตรทีี�จะไป
ตรงกับวันที� 1 พฤศจิกายน 2564 แมห้ลายฝา่ยจะยงัไมส่บายใจ
ต่อการควบคุมการแพรร่ะบาดจากทั�งในและต่างประเทศ 
แต่ก็ทำาให้คนมีความหวังว่าการทำามาหากินและเศรษฐกิจ
จะเริ�มฟื�นตัว

แต่แล้ว ปรมิาณฝนที�ตกตั�งแต่เริ�มเข้าฤดฝูนในช่วงปลาย
เดือนสิงหาคม เริ�มทำาให้หลายพื�นที�ประสบภาวะนำาท่วม 
โดยเฉพาะพื�นที�ภาคกลาง ในจังหวัดชลบุร ีสมุทรปราการ 
ปราจีนบรุ ีฉะเชงิเทรา ปทมุธานี แมก้รมอตุนิุยมวิทยาจะยนืยนั
ว่าปรมิาณนำาฝนไมไ่ด้มากกว่าปทีี�ผา่นมา แต่คนในพื�นที�ต่าง ๆ 
รายงานว่านำาปีนี�มาเรว็ และมากกว่าทกุปี

แต่การรายู่งานข่าวินำาท่วิมที�ทำาใหค้นอ้ดเป็น็หว่ิงไมไ่ด้ว่ิา
ส่ถึานการณ์จะวิิกฤตซึ่ำารอ้ยู่มหาอ้ทุกภ้ยู่ป็ี 2554‑2555 ค้อ้
การรายู่งานข่าวิฝ้นตกหน้กและนำาท่วิมนิคมอุ้ตส่าหกรรม
บางป็่ จ้งหว้ิดส่มุทรป็ราการเม้�อ้ว้ินที� 29 สิ่งหาคม 2564 
ซึ่่�งนำาท่วิมอ้ยู่า่งฉ้บพล้นต้�งแต่ชีว่ิงตี 2 เป็น็ต้นมาทำาใหพ้นักงาน
กะดึกออกจากโรงงานไมไ่ด้ เพราะนำาท่วมรถมอเตอรไ์ซค์ของ
พนักงานที�จอดเต็มลานจอดถึงระดับเบาะรถทั�งหมด กว่า
พนักงานจะออกจากโรงงานได้ต้องรอถึง 7 โมงเชา้ โดยโรงงาน
จัดรถบรรทกุที�มคีวามสงูเขา้ไปรบัพนักงานออกมา และพบกับ
ความเสียหายทรพัย์สินต่าง ๆ ซำาเติมจากภาวะเศรษฐกิจที�
ฝดืเคืองอยูแ่ล้วจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควิด-19

สถิ�นก�รณน์ำ�ทว่ม่ปีี 2564

สำาหรบับา้นเรอืนที�อยูอ่าศัยในบรเิวณดังกล่าว ตกอยูใ่นสภาพ
เลวรา้ยยิ�งกว่าภายในนิคมอตุสาหกรรมเนื�องจากขาดความพรอ้ม
ทั�งเฝ้าระวังและระบบการระบายนำา ประชาชนในทุกพื�นที�รายงาน
ตรงกันว่า นำาเพิ�มระดับสงูขึ�นอยา่งรวดเรว็ในชว่งเวลากลางคืน 
ทำาใหไ้มส่ามารถเก็บขา้วของได้ทัน บ้านเรอืนแถบชนบทต้อง
ประสบกับนำาปา่ไหลหลากที�เกิดจากพื�นดินบรเิวณป่าที�สงูอุม้นำา
ฝนที�ตกลงมาอยา่งต่อเนื�องไว้มากและไหลทะลักลงสูด้่านล่าง

ปรมิาณฝนเริ�มมากขึ�นทั�วทุกพื�นที�ของประเทศเมื�อพายุ
โซนรอ้น “โกยเซิน” เข้าสู่ประเทศไทยในวันที� 9 กันยายน 
แมใ้นประกาศฉบับที� 1 ของกรมอุตุนิยมวิทยาจะแจ้งว่า
ไมม่ผีลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย แต่ประกาศ
ฉบับต่อ ๆ มาก็ยอมรับว่าพายุดังกล่าวทำาให้ฝนตกมาก 
ทั�วทกุภาคของประเทศ

หลังจากพายุโกยเซนิสงบลงเมื�อวันที� 15 กันยายน ก็มพีาย ุ
“เตี�ยนหมู”่ ที�พดัผ่านประเทศไทยระหว่างวันที� 23 กันยายน–7 
ตลุาคม พาย ุ“ไลออนรอ็ก” ระหว่างวันที� 8–14 ตลุาคม และ
พาย ุ“คมปาซ”ุ ระหว่างวันที� 15–17 ตลุาคม65

ศนูยวิ์จัยกสิกรไทยประเมนิว่า สถานการณ์นำาท่วมป ี2564 
ซึ�งกินพื�นที� 31 จังหวัด 190 อำาเภอ 956 ตำาบล 6,335 หมูบ้่าน 
1 เขตเทศบาล สรา้งผลกระทบต่อเศรษฐกิจคิดเป็นเม็ดเงิน
ราว 25,000 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 0.16 ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมประชาชาติ (gross domestic product: GDP) เป็น
ความเสียหายภาคการเกษตรราว 12,000 ล้านบาท และนอก
ภาคการเกษตรโดยเฉพาะภาคบรกิารราว 13,000 ล้านบาท 
ในขณะที�สำานักงานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ 
(องค์การมหาชน) รายงานว่ามีพื�นที�ได้รบัผลกระทบจาก
นำาท่วมครอบคลุมกว่า 2,088,263 ไร ่มีผู้เสียชีวิต 7 ราย 
สูญหาย 1 ราย ประชาชนได้รบัผลกระทบมากกว่า 227,470 
ครวัเรอืน66

122 — สุขภาพคนไทย 2565



ในบรรดาพื� น ที� ที� ป ระสบอุทก ภัย เห ล่า นี�  เป็็นพ้�น ที�
ที� ส่ ถึ า น ก า ร ณ์ นำา ท่ วิ ม ยู่้ ง ไ ม่ ค ลี� ค ล า ยู่  แ ล ะ เ ป็็ น พ้� น ที�
ติดเช้ี�อ้ระด้บสี่แดงเข้ม ณ ช่ีวิงต้นเด้อ้นตุลาคม 8 จ้งหว้ิด 
ค้อ้ นครราชีสี่มา ลพบุร ีส่ระบุร ีสุ่พรรณบุร ีสิ่งห์บุร ีอ่้างทอ้ง 
พระนครศรอี้ยู่ธุ์ยู่า และป็ทมุธ์านี เป็น็พ้�นที�สี่แดง 8 จ้งหว้ิด ค้อ้ 
ชี้ยู่นาท อุ้ท้ยู่ธ์านี นครส่วิรรค์ อุ้บลราชีธ์านี ชี้ยู่ภ่มิ ขอ้นแก่น 
พษิณโุลก และส่โุขท้ยู่ ส่่วินที�ส่ถึานการณ์คลี�คลายู่แล้วิแต่เป็น็
พ้�นที�สี่แดงเข้ม 4 จ้งหว้ิด ค้อ้ ตาก นครป็ฐม ป็ราจีนบุร ีเพชีรบ่รณ์ 
และสี่แดง 11 จ้งหว้ิด ค้อ้ เชีียู่งใหม่ ลำาพ่น ศรสี่ะเกษ บุรรีม้ยู่ ์
ยู่โส่ธ์ร ส่รุนิทร ์เลยู่ ส่ระแก้วิ จ้นทบุร ีกำาแพงเพชีร และพิจิตร

เ สียงที�ประชาชนผู้ประสบภัยที�สะท้อนออกมาเสมอ
ในการรายงานข่าวสถานการณ์นำาท่วม คือควิามทุกข์ยู่ากที�
ต้อ้งเผชีิญก้บวิิกฤตซึ่ำาซ้ึ่อ้น คร้�งแล้วิคร้�งเล่า บางคนท้�งเคยู่
ติดเชี้�อ้และต้อ้งผา่นป็ระส่บการณอ้์้นยู่ากลำาบากในการเขา้รบ้
การรก้ษา ได้รบ้ผลกระทบจากการทำามาหากินไมไ่ด้ และยู่ง้ต้อ้ง
มาป็ระส่บก้บอ้ทุกภ้ยู่ที�ส่รา้งควิามเสี่ยู่หายู่ใหก้้บขอ้งใชีใ้นบ้าน 
และที�ส่ำาค้ญค้อ้ท้�งอ้ปุ็กรณ์ทำามาหากิน และพ้�นที�ทำามาหากิน
จมไป็ก้บมวิลนำาที�เจิ�งนอ้ง โอ้กาส่ในการจะฟ้ื้� นกล้บมาทำามา
หากินยู่ิ�งเล้อ้นลางอ้อ้กไป็อี้ก

การเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย โดยทั�งคนในชุมชน
ชว่ยเหลือกันเอง อาสาสมคัรกู้ภัย เจ้าหน้าที�ในท้องถิ�นและทหาร 
สามารถใชม้าตรการระวังปอ้งกันการแพรร่ะบาดของเชื�อโควิด-19 
ได้น้อยมาก แต่ก็ต้องทำาอย่างเรง่ด่วน หลายพื�นที�จมนำามาเป็น
เวลาแรมเดือน ภาพการเข้าช่วยเหลือครอบครวัที�มีผู้สูงอาย ุ
ผู้ป่วยติดเตียง วนกลับมาให้เห็นอีกครั�ง และที�ยากลำาบากเป็น
พเิศษกว่านำาท่วมทกุครั�งคือ การต้องกังวลกับการเรยีนออนไลน์
ของลกู และความหวาดกลัวต่อการแพรร่ะบาดของโควิด-19

อีกเสียงที�สะท้อนออกมาอย่างคับแค้นไม่แพ้กันคือ เหติุใด 
จำ้งไม่่ม่ีใครในปีระเทศที�จำะส�ม่�รถิว�งแผู้นหร้อว�ง
ระบบป้ีองกันภัยที�เกิดข้�นซีำ� ๆ เหล่�นี�ได�สำ�เร็จำเสียท ี
โดยเฉพาะอุทกภัยที�มีฤดูกาลที�ชัดเจนและสามารถเตรยีมการ 
ล่วงหน้าไวไ้ด้ ภาพการแก้ปญัหาที�เหน็เปน็ประจำากลับกลายเปน็การแก้ 
ปัญหาเฉพาะหน้า โดยไมม่กีารวางแผนระยะยาว และเชงิรุก

โครงการวางระบบบรหิารจัดการนำาและสรา้งอนาคตประเทศ 
พ.ศ.2555 มลูค่า 3.5 แสนล้านบาท ที�ต่อมาถกูยกเลิกกลายเป็นแผน
ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจัดการทรพัยากรนำาป ี2558-2569 ชว่ย
ระวังป้องกันและรบัมอืกับอทุกภัยได้เพยีงเท่านี�หรอื67

นอกจากนี� วิกฤตการณ์ครั�งนี�อาจกำาลังส่งสัญญาณให้
เห็นว่า คนไทยและครอบครวัไทยในอนาคตจะต้องเรยีนรูที้�จะ
รบัมือกับวิกฤตใหม่ ๆ ที�เกิดขึ�นซำาซ้อน และต้องรบัมือหลาย
วิกฤตการณ์พรอ้ม ๆ กัน

7
บทสรืุ่ป

สองปีที�ผ่านมา โควิด-19 ทำาให้เกิดการเปลี�ยนแปลง
อยา่งมากมายแก่สมาชกิของครอบครวัในทกุชว่งวัย และ
ทกุกิจกรรมของการดำาเนินชวิีต ตั�งแต่การเกิด การศึกษา
เล่าเรยีน การทำามาหากิน จนถึงการตาย วิถีชีวิตของ
สมาชกิในครอบครวั ตลอดจนประเพณีหลายอยา่งที�ดำาเนิน
สืบเนื�องต่อกันมาเป็นเวลานานมีอันต้องเปลี�ยนแปลงให้
เขา้กับ “บรบิทโควิด-19”

การเปลี�ยนแปลงเหล่านี� ท้าทายความสัมพันธ์
ภายในครอบครวัไทย และสังคมไทยอยา่งน่าวิตก แมสั้งคม
ไทยจะมโีครงสรา้งทางสังคมบางอยา่งที�คอยชว่ยเหลือให้
สมาชกิในครอบครวัยงัคงดำาเนินชวิีตและรกัษาครอบครวั
ให้อยูร่อด

วิกฤตการณ์ครั�งนี� สังคมไทยได้เหน็ความรว่มแรงรว่มใจ
ของทั�งสมาชกิในครอบครวั และคนในสังคม ในการโอบอุม้ 
ชว่ยเหลือ แบง่เบา และบรรเทาความทกุขย์ากซึ�งกันและกัน 
สะท้อนใหเ้ห็นถึงความพยายามในการทำางานรว่มกันของ
ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานต่าง ๆ 
ในยามที�ประเทศเข้าสู่ภาวะวิกฤต รวมทั�งช่องโหว่ต่าง ๆ 
ที�ควรได้รบัการแกไ้ขเพื�อให้ประชาชนได้รบัความคุม้ครอง
ที�ดีขึ�น รวดเรว็ขึ�น และมปีระสิทธภิาพมากขึ�น

สิ�งที�ต้องจับตามองและเป็นห่วงรว่มกันจากวิกฤต
อันเลวรา้ยทั�งหลายที�ผ่านเข้ามาคือ คนรากหญ้าและ
กลุม่เปราะบางต่าง ๆ มักเป็นด่านแรกที�ถกูจูโ่จมเสมอ และ
เป็นกลุม่ที�มทีนุในการป้องกันตัวเองน้อยที�สดุในสังคม โจทย์
การแก้ปัญหาความเหลื�อมลำาในการพัฒนา และปกป้อง
ตนเอง จึงเป็นโจทย์ใหญที่�ต้องแกไ้ขอย่างเป็นระบบ และ
เปน็รูปธรรม ไมใ่ชเ่ปน็แต่เพยีงวาทกรรม และวรรณกรรม
นโยบาย

พฒันาการของสังคมโลกและสังคมไทยในอนาคต จะ
ชกันำาให้วิกฤตใหม่ ๆ ที�อาจรุนแรงยิ�งขึ�น และมีความถี�มากขึ�น 
ซัดโถมผู้คนในสังคมและอาจกระทั�งกัดกรอ่นพลังต่าง ๆ 
ในสังคมที�เคยเป็นแรงในการเยยีวยาซึ�งกันและกัน

การวางแผนเชิงรุกเพื�อการระงับปัญหาที�เกิดมาซำา
แล้วซำาเล่า และการป้องกันปัญหาใหม่ที�วันนี�ส่งแต่เพียง
สัญญาณอ่อน ๆ ต้องอาศัยการขบคิดเชงิอนาคต การจัดสรร
งบประมาณ กำาลังคน เทคโนโลย ีและการปรบัโครงสรา้ง
ที�สอดคล้องกับบรบิทการเปลี�ยนของสังคมไทยและสังคม
โลก มคีวามสำาคัญเปน็อยา่งยิ�งต่อการดำารงอยูอ่ยา่งยั�งยนื
ของสังคมไทย

สุขภาพคนไทย 2565 — 123



 เกณฑ์์ในุการจััดทำารายงานุสุข้ภาพคนุไทย 2565

กรื่ะบวนการื่ทำงาน

1) การคัดเลือกประเด็นเด่นตัวชี�วัดทางด้าน 
ประชากร โดยผ่านคณะกรรมการชี�ทิศทาง 
รว่มกันกับคณะทำางานโครงการฯ

2) ติดต่อผูเ้ชี�ยวชาญ ที�มคีวามรอบรูใ้นดัชนีชี�วัด 
ที�กำาหนดไว้ มีแหล่งข้อมูลที�น่าเชื�อถือ และ
ข้อมูลนั�นมีการจัดเก็บทุกปี เพื�อขอข้อมูลที�
ทันสมยั

3) กำาหนดกรอบเวลาในการเขียนบทความ 
คณะทำางานรบัผิดชอบหลักในแต่ละหมวด 
ได้ทราบถึงแนวทางการเขียน วัตถุประสงค์
ของการนำาเสนอแต่ละหมวดตัวชี�วัด และ
ข้อกำาหนดเวลาเบื�องต้นในค้นคว้าหาข้อมูล 
และจัดทำาเนื�อหา

4) รา่งเนื�อหาตัวชี�วัดสขุภาพ 
5) ประชุมระดมสมอง พิจารณาร่างงาน 

ตัวชี�วัด เพื�อรว่มพิจารณาความเหมาะสม 
ความครอบคลมุของเนื�อหาและความซำาซอ้น 
ของตัวชี�วัด โดยผา่นการประชมุคณะทำางาน 
ทีมสุขภาพคนไทย และคณะกรรมการ 
ชี�ทิศทางสขุภาพคนไทย

6) ผูท้รงคณุวฒุ ิอ่านทบทวนหมวดตัวชี�วัดสขุภาพ  
โดยอ่านภาพรวมทุกหมวดในชุดตัวชี�วัด 
สขุภาพคนไทย พรอ้มใหค้ำาแนะนำาในการปรบั
แกไ้ขงาน

เกณีฑ์์ในการื่จัดื่ทำ 
เน่�อหาติัวชื่่�วัดื่

1) ค้นหาสาระสำาคัญ (key message) ของหมวด
ที�จะนำาเสนอ เพื�อใหเ้นื�อหาไม่กระจัดกระจาย
ในการนำาเสนอ

2) ค้นหาสถิติข้อมูลเกี�ยวกับตัวชี�วัดแต่ละตัวที�
คัดเลือก โดยเน้นข้อมูลรายปี เพื�อนำาเสนอ
แนวโน้ม และรวมถึงผลการสำารวจล่าสดุ เพื�อ
ให้เห็นสถานการณ์

3) เน้นรูปแบบ และเนื�อหาที�งา่ยต่อการอ่านและ
เขา้ใจต่อผู้อ่านทกุกลุ่มวัย

1) เปน็สถานการณ์ที�เกิดขึ�นในชว่งปี 2564 หรอื
เปน็สถานการณ์ที�เคยรายงานไปแล้ว แต่นำา 
มาเสนออีกครั�ง เพื�อให้เห็นพัฒนาการหรอื
ความเปลี�ยนแปลง เป็นบทเรยีนในสังคมไทย

2) เป็นประเด็นที�มีผลกระทบสำาคัญต่อสขุภาพ 
คนไทยในวงกว้าง ซึ�งผลกระทบหมายรวมถึง 
ความมั�นคงปลอดภัยด้วย

3) เปน็นโยบายที�ส่งผลต่อสขุภาพที�มผีลบังคับใช ้
หรอืผลทางปฏิบัติที�เกิดขึ�นในปีนี�ชดัเจน

4) เป็นเรื�องใหมที่�ไมเ่คยเกิดขึ�นมาก่อน
5) เป็นเรื�องที�เกิดขึ�นบ่อยครั�งมากในรอบปี

ส่วินุท้� 1
ตััวิช้�วัิดทางสุข้ภาพ

ส่วินุท้� 2
10 สถานุการณ์เด่นุรอบปี 
และ 4 ผลงานุด้ ๆ เพ่�อสุข้ภาพคนุไทย

สถานการณ์ในรอบปี ประกอบด้วย สถานการณ์เด่นลำาดับ 1 ถึง 10 
และผลงานดีๆ เพื�อสุขภาพคนไทยอีก 4 สถานการณ์ ซึ�งเรยีกส่วนนี�ว่า 
“สถานการณ์เด่น 10+4” เกณฑ์การเลือกสถานการณ์ และเกณฑ์การจัด
ลำาดับสถานการณ์เด่น มดัีงนี�

เกณีฑ์์การื่เล่อกสถึานการื่ณี์เดื่่น

เกณีฑ์์การื่จัดื่ลำดื่ับสถึานการื่ณี์เดื่่น

1
สำารวจความคิดเห็นจากคณะกรรมการชี�ทิศทางสุขภาพคนไทย 

เพื�อเรยีงลำาดับเรื�อง ใชม้าตรวัดแบบประมาณค่า (rating scale) ของลิเคอรท์ 
(Likert scale) ให้คะแนน “ความสำาคัญ” ของแต่ละเรื�องจาก 1–5 โดยที�  
1 น้อยที�สดุ ไปจนถึง 5 มากที�สดุ

2
การวิเคราะห์ขอ้มลูความถี� เพื�อเรยีงลำาดับความสำาคัญ

เกณีฑ์์การื่เล่อก 4 ผลงานดื่่ ๆ เพ่�อสุขภาพคนไทย

สำาหรบัผลงานดี ๆ ของคนไทย เป็นเรื�องของการประสบความสำาเรจ็
ในการประดิษฐคิ์ดค้นความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านสขุภาพ การค้นพบ
แนวทางใหม ่ๆ ที�เป็นผลดีกับสขุภาพสังคม และคนไทยโดยรวม
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 ร�ยชื้้�อคณะกรรม่ก�รชื้ี�ทศิท�ง
รีายงานส่ขภาพคนไทีย 2565

หัวข้อเรื�องพิ เศษประจำาฉบับมี  
2 ลักษณะ คือ เรื�องที�เน้นกลุม่เป้าหมาย  
(target group-oriented) และเรื�อง
เฉพาะประเด็น (issue-oriented)  
โดยอาจมีการเลือกเรื�องสลับกันไป 
ในแต่ละปี  ที� มาของเรื�องอาจจะ 
พจิารณาเลือกจาก 10 สถานการณ์เด่น 
ในรอบปี ที�ผ่านมา หรือหัวข้อของ
ตัวชี�วัดทางสขุภาพที�น่าสนใจ

หลักเกณีฑ์์ในการื่เล่อก
เรื่่�องพิเศึษปรื่ะจำฉุบับ

1) เป็นเรื�องที�มคีวามสำาคัญเชงินโยบาย
2) เป็นเรื�องที�มปีระโยชน์ต่อประชาชน
3) เป็นเรื�องที�มีประเด็นและมุมมองที�

หลากหลาย

กรื่ะบวนการื่ทำงาน

1) คณะกรรมการชี� ทิศทางสุขภาพ 
คนไทย ประชุมเพื�อเลือกหัวข้อ 
เรื�องพเิศษประจำาฉบับในแต่ละปี

2) ทีมงานสขุภาพคนไทยกำาหนดกรอบ
โครงรา่งของรายงาน

3) ติดต่อผู้เชี�ยวชาญในแต่ละประเด็น 
เพื�อสัมภาษณ์ขอ้มลู ประกอบการจัด
ทำารายงาน

4) คณะทำางานสขุภาพคนไทยประมวล 
และเรยีบเรยีงเนื�อหาทางวิชาการ 
ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ ก า ร สื� อ ส า ร
ต่อสาธารณะ และตรวจสอบ
ความถูกต้องกับนักวิชาการและ
ผูเ้ชี�ยวชาญในประเด็นนั�น ๆ อีกครั�ง

5) ผูท้รงคณุวฒุอ่ิานทบทวนรา่งเนื�อหา
รายงานและปรบัแกไ้ข

ส่วินุท้� 3
เร่�องพิเศษประจัำาฉบับ

นพ. วิิชี้ยู่ โชีควิิว้ิฒน
ที�ปรึกษา
สถิ�บันพัฒน�ก�รคุ้มครองก�รวิจัยในมนษุย์
นพ. ศิรว้ิิฒน์ ทิพยู่ธ์์ราดล
ประธุานกรรมื่การ
ที�ปรก้ษ�สำ�นกัง�นคณีะกรรมก�รสขุภ�พแห่งช่�ติ
นพ. ศภุกิจ ศิรล้ิกษณ์
กรรมื่การ
อธบิดีกรมวิทย�ศ�สตรก์�รแพทย์
รศ.นพ. ส่รนิต ศิลธ์รรม
กรรมื่การ
กรรมก�รผู้ทรงคณุีวฒุิด้�นก�รศ้กษ� สสส.
นพ. วิิรุฬ ลิ�มส่วิาท
กรรมื่การ
สำ�นกัวิจัยสังคมและสขุภ�พ กระทรวงส�ธ�รณีสขุ
คณุส่รุยิู่นต์ ธ์ญ้กิจจานกิุจ
กรรมื่การ
ที�ปรก้ษ�ด้�นนโยบ�ยและแผน
สำ�นกัง�นสภ�พัฒน�ก�รเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งช่�ติ (สศช่.)
คณุหท้ยู่ชีนก ชีินอ้ปุ็ราว้ิฒน์
กรรมื่การ
ผู้อำ�นวยก�รกองสถิิติพย�กรณี์
สำ�นกัง�นสถิิติแห่งช่�ติ 
ดร. ทิพิชีา โป็ษยู่านนท์
กรรมื่การ
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นกัวิช่�ก�รและนวัตกรรม
สำ�นกัง�นคณีะกรรมก�รสขุภ�พแห่งช่�ติ (สช่.)
คณุเบญจมาภรณ์ ลิมป็ิษเฐยีู่ร
กรรมื่การ
ผู้อำ�นวยก�รอ�วโุส ศนูย์เรยีนรูส้ขุภ�วะ, สสส.
ดร. ณ้ฐพ้นธุ์ ์ศภุกา
กรรมื่การ
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นกัภ�คีสัมพันธ์
และวิเทศสัมพันธ,์ สสส.

รศ.ดร. ภญ. วิรรณา ศรวิีิรยิู่านภุาพ 
กรรมื่การ
คณีะเภสัช่ศ�สตร ์จฬุ�ลงกรณีม์ห�วิทย�ลัย 
คณุวิิเชีษฐ ์พิชี้ยู่รต้น์
กรรมื่การ
คณีะกรรมก�รบรหิ�รแผนคณีะที� 8, สสส.
คณุส่รุนิทร ์กิจนิตยู่ช์ีีว์ิ
กรรมื่การ
องค์กรชุ่มช่นคลองขนมจีน อำ�เภอเสน� 
คณุส่มพร เพ็งคำา
กรรมื่การ
นกัวิช่�ก�รอิสระ 
คณุอ้รพรรณ ศรสี่ขุว้ิฒนา
กรรมื่การ
นกัวิช่�ก�รอิสระ 
คณุยู่วุิดี คาดการณ์ไกล
กรรมื่การ
ศนูย์ศ้กษ�มห�นครและเมือง วิทย�ลัยรฐักิจ 
ศ.เกียู่รติคณุ ดร. ชี้�นฤท้ยู่ กาญจนะจิตรา
กรรมื่การ
สถิ�บันวิจัยประช่�กรและสังคม มห�วิทย�ลัยมหิดล 
รศ.ดร. ชีายู่ โพธ์สิิ่ตา
กรรมื่การ
สถิ�บันวิจัยประช่�กรและสังคม มห�วิทย�ลัยมหิดล 
รศ.ดร. เฉลิมพล แจ่มจ้นทร์
กรรมื่การแลูะเลูขานุการ
สถิ�บันวิจัยประช่�กรและสังคม มห�วิทย�ลัยมหิดล 
รศ.ดร. ภเ่บศร ์ส่มุทรจ้กร
กรรมื่การแลูะผู้ชิ่วยเลูขานุการ
สถิ�บันวิจัยประช่�กรและสังคม มห�วิทย�ลัยมหิดล 
รศ.ดร. มนสิ่การ กาญจนะจิตรา
กรรมื่การแลูะผู้ชิ่วยเลูขานุการ
สถิ�บันวิจัยประช่�กรและสังคม มห�วิทย�ลัยมหิดล 
ผศ.ดร. ส้่กกรนิทร ์นิยู่มศิลป์็
กรรมื่การแลูะผู้ชิ่วยเลูขานุการ
สถิ�บันวิจัยประช่�กรและสังคม มห�วิทย�ลัยมหิดล

ที�ป็รก่ษาทีมวิิชีาการ
ศ.เกียรติคณุี ดร. ช่ื�นฤทัย ก�ญจนะจิตร�
รศ.ดร. ช่�ย โพธสิิต�
ผ่้อ้ำานวิยู่การโครงการ
รศ.ดร. เฉลิมพล แจ่มจันทร์
ต้วิชีี�ว้ิดส่ขุภาพ
รศ.ดร. เฉลิมพล แจ่มจันทร์
รศ.ดร. มนสิก�ร ก�ญจนะจิตร�
กัญญ� อภิพรช่ัยสกลุ
ส่ถึานการณ์เด่นทางส่ขุภาพ
ผศ.ดร. สักกรนิทร ์นยิมศิลป์
ก�ญจน� เทียนล�ย
เร้�อ้งพิเศษป็ระจำาฉบ้บ
รศ.ดร. ช่�ย โพธสิิต�
รศ.ดร. ภเูบศร ์สมุทรจักร
กัญญ�พัช่ร สทุธเิกษม

ทบทวินรายู่งานท้�งเล่ม
นพ. วิช่ัย โช่ควิวัฒน
นพ. อำ�พล จินด�วัฒนะ 
ศ.เกียรติคณุี ดร. ช่ื�นฤทัย ก�ญจนะจิตร� 
ดร. ณีฐัพันธุ ์ศภุก�
ทีมเขียู่นส่ถึานการณ์เด่นทางส่ขุภาพรา่งแรก
คณุีกรรณีกิ�ร ์กิจติเวช่กลุ 
ผศ.ดร. กันตพัฒน ์ อนศัุกดิ�เสถีิยร
คณุีกัมพล ปั� นตะกั�ว
คณุีฐติิกรณี ์บุญทองใหม่ และ คณุีนชิ่ช่�วัลย์ บุบผ�ช่�ติ
ดร. ณีฐักร วิทิต�นนท์
คณุีธรีวัฒน ์ซื้้วนตั�น
คณุีปุรวิช่ญ์ วัฒนสขุ 
คณุีพิศิษฐ ์ศรอัีคคโภคิน
คณุีสถิ�พร อ�รกัษ์วทนะ
รศ.ดร. อ�รยี� ฤทธมิ�

คณะทำ�ง�นจำดัทำ�โครงก�ร สุขภ�พคนไทย
สถาบนัวัจิำยัปรีะช่ากัรีแลุ่ะสังคม มหาวัทิียาลุ่ยัมหดิลุ่
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12 หม่วดติวัชื้ี�วดั “ผู้ลกระทบโควดิ‑19 ติอ่
สุขภ�พคนไทย”

หม่วด 1 ก�รระบ�ดของโควดิ‑19 ในปีี 2564
1	 Our World in Data. (2021). Coronavirus 

(COVID‑19) Vaccinations. https://ourworld 
indata.org/covid-vaccinations?country=SGP.

2	 Worldometer. (2021, December). Daily New 
Cases in Thailand. https://www.worldometers.
info/coronavirus/country/thailand/.

3	 Worldometer. (2021, December). Daily New 
Deaths in Thailand. https://www.worldometers.
info/coronavirus/country/thailand/.

4	 Worldometer. (2021, December). Total 
Coronavirus Cases in Thailand. https://www.
worldometers.info/coronavirus/country/
thailand/.

5	 Worldometer. (2021, December). Total 
Coronavirus Deaths in Thailand. https://www.
worldometers.info/coronavirus/country/
thailand/.

หม่วด 2 พฤติกิรรม่สุขภ�พ
1	 แผนงานวิจัยนโยบายอาหารและโภชนาการเพื�อ 

การสร้างเสริมสุขภาพ. (2563). ผลกัระทบ่ของ 
กัารระบ่าดของโรคโควิค‑19 และมาตรกัารทางสังคม 
ต่อความมั�นคงทางอาหารของผู้ ที�มีรายได้น้อย
ในชมุชนแออัดในกัรุงเทพมหานคร. นนทบุร:ี มลูนิธเิพื�อ
การพฒันานโยบายสขุภาพระหว่างประเทศ.

2	 ศูนย์วิจัยเพื�อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ. (2564).  
กัารศึึกัษาสถานกัารณ์ พฤติกัรรม และผลกัระทบ่ 
กัารพนันในประเทศึไทย พ.ศึ. 2558 2560 2562 
และ 2564. กรุงเทพฯ: ศนูยวิ์จัยเพื�อการพฒันาสังคม
และธุรกิจ.

3	 ศูนย์วิจัยเพื�อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ. (2563). 
กัารสำารวจกัารรบั่รูถึ้งความเสี�ยงและพฤติกัรรมกัารดื�ม
เครื�องดื�มแอลกัอฮอล์ ในช่วงกัารแพรร่ะบ่าดของไวรสั
โควิด‑19 : กัรณีศึึกัษาประชาชนอายุ 15 ปีขึ�นไปใน 
15 จังหวัดทั�วทุกัภูมิภาคของประเทศึ (ครั�งที� 1‑4). 
กรุงเทพฯ: ศนูยวิ์จัยเพื�อการพฒันาสังคมและธุรกิจ.

4	 ศูนย์วิจัยเพื�อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ. (2564).  
กัารสำารวจพฤติกัรรมกัารดื�มเครื�องดื�มแอลกัอฮอล์  
ผลกัระทบ่ทางเศึรษฐกิัจ และพฤติกัรรมสุขภาพ 
ในช่วงกัารแพรร่ะบ่าดของไวรสัโควิด‑19 ในประชาชน
ไทยอาย ุ18 ปขีึ�นไปใน 15 จังหวัด (ครั�งที� 2). กรุงเทพฯ: 
ศนูยวิ์จัยเพื�อการพฒันาสังคมและธุรกิจ.

5	 ศูนย์พัฒนาองค์ความรูกิ้จกรรมทางกายประเทศไทย. 
(2564). รายงานสำารวจกัารมีกิัจกัรรมทางกัายที�
เพียงพอ. นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

6	 สำานักงานสถิติแห่งชาติ .  (2561) .  พฤติกัรรม
กัารสูบ่บุ่หรี�และกัารดื�มสุราของประชากัร 2560. 
กรุงเทพฯ: สำานักงานสถิติแห่งชาติ.

7	 สำานักงานสถิติแห่งชาติ. (2564). สรุปผลสำาหรับ่
ผู้บ่รหิาร สำารวจพฤติกัรรมด้านสุขภาพของประชากัร 
พ.ศึ. 2564. กรุงเทพฯ: สำานักงานสถิติแห่งชาติ.

หม่วด 3 สุขภ�พก�ย
1	 คลังข้อมูลสุขภาพ ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื�อสาร กระทรวงสาธารณสุข. (2564, 31 

ธันวาคม). อัตรากัารเสียชีวิตจากักัารจมนำาของเด็กั
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2	 คลังข้อมูลสุขภาพ ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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go.th/hdc/main.

3	 สภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2564). 
รายงานภาวะสังคมรายไตรมาส. https://www.
nesdc.go.th/main.php?filename=social. 

4	 สำานักงานสถิติแห่งชาติ. (2560). กัารสำารวจอนามัย
และสวัสดิกัาร พ.ศึ. 2560. กรุงเทพฯ: สำานักงานสถิติ
แห่งชาติ.

5	 สำานักงานสถิติแห่งชาติ. (2562). กัารสำารวจอนามัย
และสวัสดิกัาร พ.ศึ. 2562. กรุงเทพฯ: สำานักงานสถิติ
แห่งชาติ.

6	 สำานักงานสถิติแห่งชาติ. (2564). กัารสำารวจอนามัย
และสวัสดิกัาร พ.ศึ. 2564. กรุงเทพฯ: สำานักงานสถิติ
แห่งชาติ.

7	 Islam, N., Jdanov, D. A., Shkolnikov, V. M., 
Khunti, K., Kawachi, I., White, M., Lacey, B. 
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เท้า) คลินิกเสรมิความงาม ส่วนกิจกรรมเกี�ยวกับกีฬา 
สนามกีฬาและสวนสาธารณะ รวมทั�งสนามกีฬาในที�รม่
ที�เปน็ที�โล่งอากาศถ่ายเทสะดวก ไมม่รีะบบปรบัอากาศ
เปิดบรกิารได้ โดยกำาหนดระยะเวลาเปิดถึง 20.00 น. 
เท่านั�น ส่วนการแข่งขันกีฬาไม่อนุญาตให้มีผู้ชม
ในสนามและต้องจำากัดจำานวนคนที�เข้าร่วมเท่าที�
จำาเป็น ก่อนที�จะมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ 
เพิ�มเติมในเวลาต่อมา

13	 โควิด-19: ทำาความเข้าใจมาตรการผ่อนคลาย 
ล็อกดาวน์รอบ. (2564, 1 กันยายน). BBC News. 
https://www.bbc.com/thai/thailand-58395860

14	 โควิด-19: สภาพัฒน์ฯ เผยไตรมาสแรกปี 63 มีคน
ว่างงานเกือบ 4 แสนคน. (2563, 28 พฤษภาคม). 
BBC News .  https://www.bbc.com/thai/
international-52829935

15	 ทั�งนี� พบว่า 1 ใน 4 ของแรงงานที�อายตุำากว่า 25 ปี 
ทำางานอยู่ในกิจการที�ได้รบัผลกระทบอย่างหนักจาก
การระบาดของโรค และส่วนใหญ่เป็นแรงงานนอก
ระบบ, กว่า 1 ใน 6 ของแรงงานที�เป็นคนรุน่ใหม่ถกู
เลิกจ้างหลังจากมีการระบาดของโรค, คนรุน่ใหม่ที�ยัง
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• พระราชบัญญัติฟื� นฟูสมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด 
พ.ศ. 2545

• พระราชบัญญัติวัตถุที�ออกฤทธิ�ต่อจิตและประสาท 
พ.ศ. 2559

• ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที� 
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ความผิดตามกฎหมายเกี�ยวกับยาเสพติดเพื�อเข้าสู่
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การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ลงวันที� 21 
กรกฎาคม พทุธศักราช 2557

• ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที� 
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มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำาความผิดเกี�ยวกับ
ยาเสพติด ลงวันที� 21 กรกฎาคม พทุธศักราช 2557

• คำา สั� ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที� 
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25 กรกฎาคม พทุธศักราช 2561
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ว่าไมไ่ด้ทำา หรอื ไมไ่ด้เผยแพรโ่ฆษณาตามขั�นตอนวิธี
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ขอบคณุจำ�กใจำ
สุขภาพคนไทย 2565 ไดื่้รื่ับความอนุเครื่าะห์จากหลายฝ่ายอย่างดื่่ยิ�ง 

ท่มงานขอขอบคุณีผ้้ม่ส่วนรื่่วมในการื่จัดื่ทำ หนังส่อฉุบับน่�เป็นอย่างส้ง ไดื่้แก ่

นายแพทย์วิชื่ัย โชื่ควิวัฒน 

นายแพทย์อำ พล จินดื่าวัฒนะ 

ดื่รื่.ณีัฐพันธุุ์ ศึุภกา และ 

ศึาสติรื่าจารื่ย์เก่ยรื่ติิคุณี ดื่รื่. ชื่่�นฤทัย กาญิจนะจิติรื่า 

ท่�กรืุ่ณีาอ่านทบทวนบทความติ้นฉุบับทั�ง 3 ส่วน 

พรื่้อมทั�งให้ข้อเสนอแนะการื่ปรื่ับปรืุ่งเน่�อหา 

ให้ม่ความถึ้กติ้อง เหมาะสม และน่าสนใจมากขึ�น

ขอขอบคุณี 

สำ นักงานสถึิติิแห่งชื่าติิ, 

ศึ้นย์บรื่ิการื่โลหิติแห่งชื่าติิ สภากาชื่าดื่ไทย, 

ศึ้นย์ศึึกษาปัญิหาการื่พนัน, 

ศึ้นย์จัดื่การื่ความรื่้้ความรืุ่นแรื่งในครื่อบครื่ัว คณีะแพทยศึาสติรื่์ โรื่งพยาบาลรื่ามาธุิบดื่่, 

สำ นักปรื่ะกันสังคม กรื่ะทรื่วงแรื่งงาน, 

ศึ้นย์พัฒนาองค์ความรื่้้ดื่้านกิจกรื่รื่มทางกายปรื่ะเทศึไทย, 

ศึ้นย์วิชื่าการื่เพ่�อความปลอดื่ภัยทางถึนน ม้ลนิธุินโยบายถึนนปลอดื่ภัย, 

กรื่มควบคุมมลพิษ, 

ศึ้นย์วิจัยความสุขคนทำ งานแห่งปรื่ะเทศึไทย, 

สถึาบันการื่แพทย์ฉุุกเฉุินแห่งชื่าติิ, 

สำ นักงานติำ รื่วจแห่งชื่าติิ, 

กรื่มอนามัย กรื่ะทรื่วงสาธุารื่ณีสุข, และ 

กรื่มสุขภาพจิติ กรื่ะทรื่วงสาธุารื่ณีสุข 

ท่�สนับสนุนข้อม้ลอันเป็นปรื่ะโยชื่น์ในส่วนของ 12 หมวดื่ติัวชื่่�วัดื่ทางสุขภาพปีน่�

ขอขอบคุณีผ้้ทรื่งคุณีวุฒิ และผ้้เชื่่�ยวชื่าญิทุกท่าน 

ท่�กรืุ่ณีาเข่ยนเน่�อหารื่่างแรื่ก ในหมวดื่ 10 สถึานการื่ณี์เดื่่นทางสุขภาพ 

ทำ ให้ 10 สถึานการื่ณี์เดื่่นปีน่� ม่ปรื่ะเดื่็นท่�น่าสนใจและชื่วนติิดื่ติามเป็นอย่างยิ�ง

ขอขอบคุณีผ้้ให้ข้อม้ลเก่�ยวกับ ผลกรื่ะทบของโควิดื่-19 

ทั�งดื่้านการื่ศึึกษา ดื่้านเศึรื่ษฐกิจ และชื่่วิติความเป็นอย้ ่

ทำ ให้เน่�อหาในเรื่่�องพิเศึษปรื่ะจำ ฉุบับม่หลักฐานเชื่ิงปรื่ะจักษ์และน่าสนใจ

ขอขอบคุณีสำ นักงานกองทุนสนับสนุนการื่สรื่้างเสรื่ิมสุขภาพ (สสส.) 

ท่�ให้การื่สนับสนุนดื่้วยดื่่ติลอดื่มา

และท่�สำ คัญิ ขอขอบคุณีผ้้อ่าน รื่ายงานสุขภาพคนไทย ท่�ติิดื่ติามผลงานของเรื่าอย่างติ่อเน่�อง 

ทุกท่านเป็นกำ ลังใจสำ คัญิท่�ทำ ให้คณีะทำ งานพัฒนาหนังส่อรื่ายงานสุขภาพคนไทยให้ม่คุณีภาพติ่อไป

คณะทำ�ง�นจำดัทำ�ร�ยง�นสุขภ�พคนไทย
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