บอกกล่าว
ปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์
โดยมีประชากรสูงอายุถงึ ร้อยละ 20 เนือ่ งจากอัตราเกิดต�ำ่ กว่า
ระดั บ ทดแทน สั ด ส่ ว นวั ย แรงงานลดลง การพั ฒ นาคน
ทุกช่วงวัยเป็นเรื่องส�ำคัญ ช่วง “ปฐมวัย” เป็นช่วงชีวิต
ที่มนุษย์มีการพัฒนาทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและ
การเรียนรู้ เกิดขึ้นมากที่สุด หากช่วงวัยนี้เด็กได้รับการ
เลี้ยงดู การดูแลและการพัฒนาที่ดี จะท�ำให้เด็กเติบโต
อย่างมีรากฐานชีวิตที่มั่นคง เกิดผลในระยะยาวทั้งต่อตัว
บุ ค คลและสั ง คมประเทศ สุ ข ภาพคนไทย ฉบั บ นี้ จึ ง ขอ
น�ำเสนอ “10 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพเด็กปฐมวัย” เพื่อให้
เห็นถึงสถานการณ์ ข้อมูลและสถิติ ที่จะท�ำให้เห็นภาพ
ความส� ำ เร็ จ รวมถึ ง ความท้ า ทายของประเทศในการ
ขับเคลือ่ นการพัฒนาสุขภาวะ และคุณภาพชีวติ เด็กปฐมวัย
เพื่อสนับสนุนให้มีการลงทุนในเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะด้าน
สุขภาพและการศึกษา ซึ่งในระยะยาวจะให้ผลตอบแทน
ที่คุ้มค่าต่อสังคมในสัดส่วนที่สูง

10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ ยังคงรวบรวมเรื่องส�ำคัญของปี 2560 มาให้เรียนรู้ เรื่องที่ 1) คือ พระจักรีนิวัตฟ้า สถิตใจ
ประชานิรันดร์ บอกเล่าเรื่องราวพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร 2) ก้าวคนละก้าว จากเบตง สู่แม่สาย 3) แก้ไข พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ พ.ร.บ. กองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ: ประเมินผลกระทบตามแนวทางของรัฐธรรมนูญ 4) พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
2560 อีกหนึ่งความก้าวหน้าด้านสุขภาพไทย 5) พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก
พ.ศ. 2560 ชัยชนะเบื้องต้นของแม่และเด็กไทย 6) บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “Inclusive Growth” จริงหรือ 7) EEC อย่าลืม
เศรษฐกิจฐานราก 8) การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท 9) คสช. เดินหน้าปฏิรูปประเทศ วาดฝันก้าวพ้นวังวนปัญหา
10) คดีจ�ำน�ำข้าวพ่นพิษ: ย้อนรอยการตรวจสอบทุจริตภาครัฐ ส่วน 4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย ประกอบด้วย
1) องค์การยูเนสโกถวายราชสดุดีในหลวงรัชกาลที่ 9 2) WHO ชื่นชมระบบหลักประกันสุขภาพไทย ที่สามารถให้บริการ
ล้างไตทีบ่ า้ น 3) ยกย่องไทยประเทศชัน้ น�ำแก้โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง (NCDs) 4) สสส. ได้รางวัล No Tobacco Day ควบเชิดชูเกียรติ
ธรรมาภิบาล
บทความพิเศษประจ�ำฉบับในปีนี้ ชวนท่านผูอ้ า่ นมาทบทวนเรือ่ งพุทธศาสนา ว่าจะสามารถเอือ้ ต่อการสร้างสุขภาวะได้อย่างไร
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคม ที่มีผลต่อความคิดความเชื่อและวิถีชีวิต เราจึงเปิดประเด็นชวนคิดว่า ศาสนายังมี
ความส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อชีวติ มนุษย์อยูห่ รือไม่? และเพือ่ ทีจ่ ะเข้าใจความเชือ่ มโยงระหว่างพุทธศาสนากับสุขภาวะในปัจจุบนั
ก็จ�ำเป็นจะต้องรับรู้รับทราบที่มาของพุทธศาสนาก่อนว่าเข้ามาในแผ่นดินไทยเมื่อใด อย่างไร และท�ำหน้าที่ต่อสังคมไทย
อย่างไรบ้าง บทความนี้ น�ำท่านวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องระหว่างแก่นแท้ของพุทธศาสนา คือ หลักธรรมและวินัย ที่เป็น
แนวทางของการสร้างสุขภาวะในทุกมิติ โดยได้เน้นให้เห็นความส�ำคัญของมิติทางปัญญา ที่ถือเป็นพื้นฐานของความสุข
ทางกาย ทางจิตใจ และทางสังคม ปัญญา จะน�ำให้คนเรามองเห็นชีวติ ตามความเป็นจริง หรือตามกฎของธรรมชาติ และใช้ชวี ติ
โดยไม่ประมาท ไม่ว่าจะการเป็นอยู่ การบริโภคอาหาร การประพฤติปฏิบัติ แล้วปัจจุบันนี้ กลไกของพุทธศาสนา ได้ท�ำ
หน้าทีส่ ร้าง ปัญญา ให้สงั คมหรือไม่ นัน่ คือ สิง่ ทีท่ า่ นจะได้เรียนรูต้ อ่ ไป พระสงฆ์และวัด ท�ำหน้าทีส่ ร้างเสริมสุขภาวะอย่างไร
เช่น ธรรมเนียมการบวช บทบาทของวัดต่อชุมชน รวมไปถึงบทบาทของขบวนการชาวพุทธ ที่เกิดขึ้นมาช้านาน ท้ายที่สุด
บทความได้ข้อสรุปว่า พุทธศาสนา เป็นหนทางไปสู่การสร้างสุขภาวะไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และในระดับที่มากน้อยต่างกัน
ขึ้นอยู่ที่ว่าพวกเรานับถือพุทธศาสนาแบบไหน
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10 หมวดตัวชี้วัด
สุขภาพเด็กปฐมวัย

ในปั จ จุ บั น ที่ ป ระเทศไทยมี ผู้ สู ง อายุ (60 ปี ขึ้ น ไป) มากถึ ง ร้ อ ยละ 17.7 ของประชากรทั้ ง หมด 1 สั ด ส่ ว น
วั ย กำ�ลั ง แรงงานจะลดลงในอนาคตอั น ใกล้ ขณะที่ อั ต ราเกิ ด ของประชากรรุ่ น ใหม่ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ต่ำ� เมื่ อ
เที ย บกั บ ในอดี ต การพั ฒ นาคนที่ จ ะเป็ น กำ�ลั ง หลั ก สำ�คั ญ ในการพั ฒ นาประเทศในอนาคตให้ มี คุ ณ ภาพ
มีสุขภาวะที่ดีและศักยภาพที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยเป็นเรื่องที่มีความสำ�คัญ

“ปฐมวั ย ” เป็ น ช่ ว งชี วิ ต ที่ ม นุ ษ ย์ มี ก ารพั ฒ นาทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและการเรียนรู้ เกิดขึ้นมากที่สุด
และเร็ ว ที่ สุ ด หากในช่ ว งวั ย นี้ เด็ ก ได้ รั บ การเลี้ ย งดู
การดูแลและพัฒนาทีด่ ี โดยเฉพาะด้านสุขภาพ การส่งเสริม
การเรียนรู้ และพัฒนาการ ย่อมจะท�ำให้เด็กเติบโตอย่างมี
รากฐานชีวิตที่ดี เกิดประโยชน์ในระยะยาวทั้งต่อตัวบุคคล
และสังคมประเทศ สุขภาพคนไทย ฉบับปี 2561 ขอน�ำ
เสนอ “10 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพเด็กปฐมวัย” เพื่อบอกเล่า
สถานการณ์ในเรื่องนี้ผ่านข้อมูลตัวเลขและสถิติ ที่จะท�ำให้
เห็นภาพจุดแข็ง ความส�ำเร็จ รวมถึงช่องว่างและความ
ท้าทายของประเทศในการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะ
และคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยต่อไป
จำ�นวนเด็กปฐมวัยไทย (อายุ 0-5 ปี)
5,449,256
4,712,763

2540

2550

4,223,668

2560

ที่มา : ส�ำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

1
2

นิยามและการก�ำหนดช่วงอายุทชี่ ดั เจนของเด็กปฐมวัย
มี ก ารใช้ ที่ แ ตกต่ า งกั น ในเอกสารงานศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในการน�ำเสนอตัวชี้วัดสุขภาพคนไทย ใช้นิยามเด็กปฐมวัย
ในความหมายทีใ่ ช้กนั เป็นส่วนใหญ่โดยครอบคลุมเด็กทารก
แรกเกิดไปจนถึงก่อนอายุครบ 6 ปีบริบรู ณ์ ยกเว้นในบางเรือ่ ง
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาวะและพัฒนา
เด็กปฐมวัย ที่การน�ำเสนอข้อมูลอาจครอบคลุมกว้างตั้งแต่
ช่วงทารกในครรภ์มารดาไปจนถึงอายุครบ 8 ปีบริบูรณ์2
จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ จ�ำนวนเด็กปฐมวัยอายุ
0-5 ปีในไทยลดลงต่อเนื่องในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา จาก
5.4 ล้านคนในปี 2540 เหลือพียง 4.2 ล้านคนในปัจจุบัน
ตัวชีว้ ดั ทีน่ ำ� เสนอทัง้ 10 หมวด แบ่งออกได้เป็น 4 ส่วน
ส่วนแรก (หมวด 1-4) เป็นสถานการณ์สุขภาพเด็กปฐมวัย
และความเสี่ยงทางสุขภาพที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย ภาวะ
โภชนาการ การเจ็บป่วยและความผิดปกติ การบาดเจ็บ
ในเด็ก สุขภาพช่องปากและสายตา ส่วนที่ 2 (หมวด 5)
เป็นตัวชี้วัดพัฒนาการเด็ก ทางด้านร่างกาย สติปัญญา
ความฉลาดทางอารมณ์ รวมถึงทักษะการคิดเชิงบริหาร
ส่วนที่ 3 (หมวด 6-8) เป็นตัวชีว้ ดั เกีย่ วกับปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก ประกอบด้วย สุขภาพ
แม่และเด็ก การเลี้ยงดู และการศึกษาของเด็กปฐมวัย และ
ในส่วนที่ 4 (หมวด 9-10) เป็นข้อมูลเด็กปฐมวัยกลุม่ เปราะบาง
และข้อพิจารณาทางนโยบายส�ำหรับประเทศไทย

สารประชากร มหาวิทยาลัยมหิดล “ประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2561”
จากค�ำอธิบายเกี่ยวกับ การพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือ Early Child Development โดยองค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟ 		
(http://www.who.int/topics/early-child-development/en/ และ https://www.unicef.org/dprk/ecd.pdf)
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สุขภาพคนไทย 2561

โดยภาพรวมเด็ ก ปฐมวั ย ไทยมี ภ าวะ “เตี้ ย ” เป็ น
สัดส่วนที่สูงกว่า “อ้วน” และ “ผอม” แต่หากเทียบใน
ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ปัญหาเด็กเตี้ยมีแนวโน้มลดลง ขณะที่
เด็กอ้วนและผอมกลับเพิ่มขึ้น ทารกที่ได้กินนมแม่เพียง
อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ยังเป็น
สัดส่วนทีต่ ำ�่ เพียงประมาณ 1 ใน 4 การได้รบั วัคซีนทีเ่ หมาะสม
ในขวบปีแรก (ครบตามค�ำแนะน�ำ) คิดเป็นร้อยละ 71.6 โดย
พบว่าเด็กอีกร้อยละ 3.3 ไม่ได้รับวัคซีนเลย อัตราตายเด็ก
อายุต�่ำกว่า 5 ปีของไทยแม้จะต�่ำกว่าหลายประเทศ แต่ยัง
สูงกว่าสิงคโปร์ 4-5 เท่า โดยการตายของเด็กอายุ 1-4 ปี
มาจากการบาดเจ็บมากกว่าจากโรคหรือการเจ็บป่วย สาเหตุ
หลักคือ การจมน�้ำและอุบัติเหตุจราจร
ปัญหาและความเสีย่ งทางสุขภาพอืน่ ๆ ทีส่ ำ� คัญทีอ่ าจส่ง
ผลกระทบต่อความสามารถในการเรียนรูแ้ ละพัฒนาการของ
เด็กในวัยนี้ ได้แก่ ภาวะผิดปกติทางการเรียนรูซ้ งึ่ ส่วนหนึง่ เป็น
ผลจากการเลีย้ งเด็กด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีในช่วงอายุทเี่ ร็ว
เกินไปและมากเกินไป ปัญหาฟันน�ำ้ นมผุและการดูแลสุขภาพ
ช่องปากที่ไม่เหมาะสม รวมถึงภาวะสายตาผิดปกติ ซึ่งเป็น
เรือ่ งทีพ่ อ่ แม่ผปู้ กครองไทยต้องดูแลเฝ้าระวัง หาความรูแ้ ละ
ตระหนักให้เท่าทัน
เกีย่ วกับพัฒนาการ การส�ำรวจในปี 2560 พบเด็กปฐมวัย
ร้อยละ 23.1 มีพฒ
ั นาการสงสัยล่าช้า ส่วนใหญ่เป็นในด้าน
กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา การเข้าใจภาษาและการใช้
ภาษา ตามล�ำดับ พัฒนาการด้านความฉลาดทางอารมณ์และ
ทักษะการคิดเชิงบริหาร หรือ Executive Function (EF) เป็น
อีกเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญ การศึกษาในประเทศไทย พบเด็กไทย
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 (อายุประมาณ 6-7 ปี) ราว 1 ใน 4 มีระดับ

ความฉลาดทางอารมณ์ตำ่� กว่าเกณฑ์ และเด็กอายุ 2-5 ปี ประมาณ
ร้อยละ 30 มีปญั หาด้านการคิดเชิงบริหารล่าช้ากว่าเกณฑ์เฉลีย่
การสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยต้อง
เริม่ ตัง้ แต่ชว่ งทารกในครรภ์ หญิงตัง้ ครรภ์ไทยทุกคนควรได้
รับธาตุเหล็กและไอโอดีนทีเ่ พียงพอ รวมถึงเข้าถึงบริการฝาก
ครรภ์และตรวจหลังคลอดทีจ่ ำ� เป็น ซึง่ จากข้อมูลทีพ่ บ มีความ
ท้าทายในเรือ่ งนีท้ ตี่ อ้ งพัฒนาต่อไป ปัจจัยการเลีย้ งดูและการ
ได้รบั การส่งเสริมการเรียนรูท้ เี่ หมาะสมเป็นอีกปัจจัยก�ำหนดที่
มีความส�ำคัญ เด็กไทยมากกว่า 1 ใน 3 มีผเู้ ลีย้ งดูหลักทีไ่ ม่ใช่
พ่อแม่ ส่วนใหญ่เป็นปู่ย่าหรือตายาย ซึ่งในกลุ่มนี้มีสัดส่วน
พัฒนาการสงสัยล่าช้าที่สูงกว่าเด็กที่ได้อยู่กับพ่อแม่ การใช้
ความรุนแรงในการเลี้ยงดูและลงโทษทางร่างกายซึ่งอาจ
สร้างบาดแผลและผลกระทบทางจิตใจต่อเด็กในระยะยาว
เป็นเรือ่ งทีผ่ เู้ ลีย้ งและครอบครัวไทยต้องปรับทัศนคติ เกีย่ วกับ
การศึกษาระดับปฐมวัย ประมาณ 3 ใน 4 ของเด็กอายุ 3-5 ปี
ก�ำลังอยู่ในระบบการศึกษาระดับอนุบาล ขณะที่ประมาณ
ครึง่ หนึง่ ของเด็กอายุตำ�่ กว่า 3 ปี อยูใ่ นระดับเตรียมอนุบาลใน
ศูนย์การเรียน สถานเลีย้ งเด็กและศูนย์พฒ
ั นาเด็กทัว่ ประเทศ
เพื่ อ เป็ น ข้ อ พิ จ ารณาเชิ ง นโยบายในการขั บ เคลื่ อ น
การพัฒนาสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยไทย
เด็กกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะเด็กถูกทอดทิ้ง เด็กพิการ
เด็กยากจน กลุ่มเด็กเร่ร่อนและเด็กข้ามชาติหรือไร้สัญชาติ
เป็นกลุม่ เด็กทีต่ อ้ งการการดูแลและช่วยเหลือจากสังคม การ
ลงทุนในเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพและการศึกษามีความคุม้ ค่า
และให้ ผ ลตอบแทนคื น กลั บ ต่ อ สั ง คมในสั ด ส่ ว นที่ สู ง ใน
ระยะยาว แต่จำ� เป็นต้องได้รบั ความร่วมมือและการสนับสนุน
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
10 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพเด็กปฐมวัย

9

1

ภาวะโภชนาการ

เด็กไทยอายุต�่ำกว่า 5 ปี เกือบ 1 ใน 10 มีภาวะ “อ้วน” ขณะที่อีกร้อยละ
5.4 ยังมีปัญหา “ผอม”
10 ปีที่ผ่านมา ภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัยไทยบางเรื่องดีขึ้น บางเรื่องยังต้องเฝ้าระวัง การส่งเสริม
การเลี้ยงดูด้วยนมแม่และอาหารที่เหมาะสมกับอายุของทารกและเด็กเล็กในวัยนี้เป็นเรื่องที่มีความสำ�คัญ
รอยละเด็กอายุต่ำกวา 5 ปที่มีภาวะทุพโภชนาการ

แนวโน้มความชุกของภาวะทุพโภชนาการในเด็กอายุต่ำ�กว่า 5 ปี
เตี้ย

ที่มา : Global Nutrition Report 2017

16.3 %
10.9 %

11.9 %

อวน

10.5 %
8.2 %

6.9 %

เด็กไทยที่เตี้ยและผอม
มีน้อยกว่าค่าเฉลี่ยโลก
(23% และ 8% ตามลำ�ดับ) แต่ที่อ้วน
กลับมีมากกว่า (ค่าเฉลี่ยโลก 6%)

6.7 %

5.4 %

4.1 %

ผอม

2548-2549
2555
2558-2559
ปการสำรวจ
ทีม่ า : การส�ำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2558-2559, ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ

สุขภาพกายที่สมบูรณ์และ
ภาวะโภชนาการที่เหมาะสมเป็น
เงือ่ นไขพืน้ ฐานของโอกาสในการ
เรียนรู้และมีพัฒนาการที่สมวัย
ของเด็ ก ปฐมวั ย ซึ่ ง เป็ น ปั จ จั ย
ก� ำ หนดคุ ณ ภาพประชากรของ
ประเทศในระยะยาว

รอยละเด็กอายุต่ำกวา 5 ปที่มีภาวะทุพโภชนาการ

โภชนาการช่วงแรกของชีวิตที่ดีเริ่มต้นที่ “นมแม่” การส�ำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ปี 2558-2559
พบว่า การเลี้ยงทารกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วง 6 เดือนแรกของไทย แม้จะมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังอยู่ในระดับที่ต�่ำ หรือ
ประมาณเพียง 1 ใน 4 ของทารกวัยนี้ โดยเฉลี่ยเด็กไทยอายุต�่ำกว่า 3 ปี ได้กินนมแม่เพียงอย่างเดียวเป็นระยะเวลาเพียง
0.6 เดือน หรือประมาณ 18 วัน
เกี่ยวกับภาวะโภชนาการ เด็กอายุต�่ำ
ภาวะทุพโภชนาการในเด็กปฐมวัย ในภูมิภาคต่างๆ
กว่า 5 ปีมปี ญ
ั หาทุพโภชนาการในสัดส่วนที่
น้อยลงจากผลการส�ำรวจรอบก่อนในปี 2555
กรุงเทพฯ
ภาคเหนือ
ภาคใต
13.6
อย่างไรก็ตาม หากเทียบกับผลการส�ำรวจในปี
ทั่วทั้งประเทศ
ภาคกลาง
ภาคอีสาน
11.8
2548-2549 หรือ 10 ปีกอ่ น จะเห็นว่าความ
9.8
10.5
ชุกของเด็ก “เตีย้ ” นัน้ ลดลง แต่ความชุกของ
9.1 8.8
8.7
8.2 7.9
7.9
7.8
เด็ก “อ้วน” และ “ผอม” ยังนับว่าเพิม่ ขึน้
7.3
8.2
นอกจากนีส้ ภาพและความรุนแรงของปัญหา
5.2 5.2 4.8
5.4
เตีย้ อ้วน และผอม ยังมีความแตกต่างกันใน
3.6
แต่ละภูมภิ าคและตามสถานะทางเศรษฐสังคม
ของครอบครัว เด็กใต้มปี ญั หาเรือ่ ง “เตีย้ และ
ผอม” มากทีส่ ดุ ขณะทีเ่ ด็กกรุงเทพฯ และ
ผอม
อ้วน
เตี้ย
ั หาเรือ่ ง “อ้วน”มากกว่า
ทีม่ า : การส�ำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2558-2559, ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ ในภาคกลางมีปญ
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สุขภาพคนไทย 2561

%

%

%

%

%

%

%

%

รอยละของทารกอายุ 0-5 เดือนที่กินนมแมอยางเดียว

ทารกอายุต่ำ�กว่า 6 เดือนที่กินนมแม่อย่างเดียว มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

23.1 %

ระยะเวลา (เดือน) โดยเฉลี่ย (มัธยฐาน)
ของการกินนมแมของเด็กอายุต่ำกวา 3 ป
12.3 %

กินนมแม
เพียงอยางเดียว
0.6 เดือน

5.4 %

2548-2549

2555

2558-2559

กินนมแม
เปนหลัก
1.8 เดือน

กินนมแมรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง
7.9 เดือน

ปการสำรวจ

ที่มา : การส�ำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2558-2559, ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

11.3
11.3 %%

รอรยละเด็
อยละเด็กกอายุ
อายุ1-5
1-5ปปทที่นี่น้ำ้ำหนั
หนักกเกิเกินน

ผลสำ�รวจสุขภาพประชาชนไทย
โดยการตรวจร่างกาย
พบความชุกเด็กที่มีภาวะ
นำ�้หนักเกิน “เพิ่มขึ้น” ต่อเนื่อง
ในช่วงปี 2538-2557

7.9 %
%
7.9

8.5 %
8.5
%

5.8%%
5.8

2538
2538

2544
2544

2552
2552

ปการสำรวจ

2557 ปการสำรวจ
2557

ที่มา : การส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 (สุขภาพเด็ก), สวรส.

ปัญหาพฤติกรรมการบริโภคในเด็กปฐมวัย
เด็กไทยอายุ 2-5 ปี
กินผักเพียงพอ
ตามขอแนะนำ

กินผลไมเพียงพอ
ตามขอแนะนำ

กินผักและผลไมเพียงพอ
ตามขอแนะนำ

3.8 %

24.9 %

6.5 %

เด็กไทย “ติดหวานมากขึ้น” - การบริโภคน้ำอัดลม น้ำหวาน เครื่องดื่มหวาน
ในปริมาณ “1 ครั้งขึ้นไปตอ 1 วัน” เพิ่มขึ้นในเด็ก 2-5 ป จาก 10% เปน 12%
และเด็ก 6-9 ป จาก 14% เปน 20 % ระหวางการสำรวจป 2551-52 และ 2557

ที่มา : การส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 (สุขภาพเด็ก), สวรส.

จากข้ อ มู ล Global Nutrition
Report 2017 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยใน
141 ประเทศทั่วโลก ประเทศไทยยังมี
ร้อยละของปัญหาเด็กอ้วนสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ส่วนหนึ่งอาจมาจากปัจจัยด้านการเลี้ยงดู
และการบริโภคอาหาร จากการส�ำรวจ
สุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย
ปี 2557 พบว่า ในเด็กกลุ่มอายุ 2-5 ปี
มีเพียงร้อยละ 6.5 เท่านั้นที่บริโภคผัก
และผลไม้ได้เพียงพอตามปริมาณทีแ่ นะน�ำ
ในแต่ละวัน ขณะที่การบริโภคน�้ำอัดลม
น�ำ้ หวานหรือเครือ่ งดืม่ หวานของเด็กกลับมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
10 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพเด็กปฐมวัย
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2

การเจ็บป่วยและความผิดปกติ

มือ เท้า ปาก โรคติด 1 ใน 5 อันดับแรกในเด็กปฐมวัย มักพบในเด็กอายุ
ต�่ ำ กว่ า 5 ปี เป็ น โรคติ ด ต่ อ ที่ ไ ม่ มี วั ค ซี น ป้ อ งกั น ในประเทศไทย ปี 2560
พบเด็กป่วยกว่า 6 หมื่นราย
การดู แลส่ ง เสริมสุขภาพที่สมบูร ณ์พ ร้ อ ม ทั้ ง ทางกาย รวมถึ ง ภาวะอารมณ์ และจิ ต ใจของเด็ ก ปฐมวั ย
เป็นบทบาทหน้าที่ที่สำ�คัญของพ่อแม่และครอบครัว ความผิดปกติรูปแบบใหม่ เช่น อาการสมาธิสั้น และ
ภาวะความจำ�เสือ่ มจากสือ่ ดิจทิ ลั ทีเ่ กิดจากการหยิบยืน่ เทคโนโลยีมากเกินไปให้กบั เด็ก เป็นเรือ่ งทีพ
่ อ่ แม่ไทย
ต้องตระหนัก

80

70

รอยละ

75.1%
71.6%

ไดรับ
วัคซีนครบ
ไมไดรับ
วัคซีนเลย

60

50

40

30

20

10

0

จากข้อมูลในปี 2559 เด็กอายุ
12-23 เดือนที่ได้รับวัคซีนครบตาม
ตารางแนะน�ำในขวบปีแรก (โปลิโอ
คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบบี
หัด คางทูม หัดเยอรมัน) มีสัดส่วน
ลดลงจากร้อยละ 75.1 ในปี 2555
เป็ น ร้ อ ยละ 71.6 และพบว่ า มี เ ด็ ก
ที่ไม่ได้รับวัคซีนเลยเพิ่มขึ้น

การรับวัคซีนตามคำ�แนะนำ�ภายในขวบปีแรก
ของเด็กอายุ 12-23 เดือน

69

1.9%
3.3%

ป 2555
ป 2559

ที่มา : การส�ำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2555 และ 2558-2559, ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

ส�ำหรับโรคทีไ่ ม่มวี คั ซีนในการป้องกันในประเทศไทย เช่น โรค มือ เท้า ปาก เกิดจากเชือ้ เอนเทอโรไวรัสหลายชนิด แต่เชือ้ ไวรัส
สายพันธุอ์ วี ี 71 ในประเทศไทยยังเป็นเชือ้ ทีร่ นุ แรงทีส่ ดุ ท�ำให้เกิดการอักเสบของกล้ามเนือ้ สมอง กล้ามเนือ้ หัวใจ และมีโอกาส
เสียชีวิตได้ ในปี 2560 พบเด็กเสียชีวิต 3 ราย ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคเหนือ รองลงมาเป็นภาคกลาง ภาคใต้ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามล�ำดับ โดยส่วนใหญ่จะพบมากในกลุ่มเด็กอายุ 1 ปี
10 อันดับแรกของโรคที่พบใน
เด็กปฐมวัยมากที่สุด ปี 2560

จำ�นวนเด็กอายุ 0-5 ปี
ที่ป่วยและเสียชีวิตด้วย
โรค มือ เท้า ปาก

ลำดับที่

จำนวนปวย (คน)

จำนวนเสียชีวิต (คน)

90,000

15
74,244
61,308

64,115

60,000
42,998

38,370

30,000
ปวย

5
3

เสียชีวิต

2556

2

2557

3

2558

2

2559

3

2560

ที่มา : รายงานสถานการณ์โรค มือ เท้า ปาก ประจ�ำปี 2556-2560, ส�ำนักระบาดวิทยา
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สุขภาพคนไทย 2561

0

โรค

จำนวนเด็กอายุ
0-5 ป ที่ปวย

1

ทองรวง

252,417

2

ปอดบวม

92,108

3

มือ เทา ปาก

64,115

4

ไขหวัดใหญ

43,286

5

อีสุกอีใส

17,147

6

เยื่อตาอักเสบ

14,924

7

ไขเลือดออก

2,744

8

คางทูม

754

9

โรคบิด

633

10

ไขสันหลังอักเสบ

196

ที่มา : รายงานสถานการณ์โรค 2560, ส�ำนักระบาดวิทยา

ปวย
เสียชีวิต

งหมด
าร

สมาธิสนั้ เป็นความผิดปกติทเี่ กิดในช่วงปฐมวัย แต่จะตรวจพบ
เมื่ออายุ 7 ขวบขึ้นไป สาเหตุของอาการส่วนหนึ่งเป็นผลจาก
การเลีย้ งดูและสิง่ แวดล้อม เช่น พ่อแม่หยิบยืน่ สมาร์ทโฟนให้เด็ก
ที่มา : ร้อยละของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการ		
ซึง่ จะท�ำให้เด็กสามารถอยูน่ งิ่ เฉย ทัง้ ยังสามารถเลือ่ นดูสงิ่ ต่าง ๆ
ปีงบประมาณ 2560, กรมสุขภาพจิต
ได้ดว้ ยตัวเด็กเอง พ่อแม่บางท่านอาจจะชืน่ ชมว่าลูกเก่ง แต่หารูไ้ ม่วา่
เป็นการหยิบยื่นพัฒนาการด้านสมองในทางที่ผิดให้กับลูก และอาจส่งผลให้ลูกกลายเป็นเด็กสมาธิสั้น
ซึง่ จะทราบก็เมือ่ ลูกพ้นช่วงปฐมวัยไปแล้ว ผลเสียของสมาร์ทโฟนทีน่ า่ ตกใจกว่าโรคสมาธิสน้ั คือ โรค Digital
Dementia หรือ อาการความจ�ำเสื่อมจากสื่อดิจิทัล หรือเสพติดอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีมากเกินไป
ซึ่งนอกจากจะความจ�ำเสื่อมแล้วยังพบว่าเด็กไม่รับรู้สังคมรอบข้าง และน�ำไปสู่อาการทางจิตอีกด้วย

ปี 2560 พบความชุกของสมาธิสั้นในคนไทย
(ทุกกลุ่มอายุ) สูงถึง 5.4 โดยมีการ
เข้าถึงบริการเพียงร้อยละ 11.2

จำนวนผูปวยที่มี
อายุ 0-5 ป

3

2,358

4

2,639

6

1,593

จำ�นวนผู้ป่วยโรคความผิดปกติในการอ่าน (Dyslexia) และมารับริการ

?

?

?

ป

จำนวนผูปวยทั้งหมด
ที่มารับบริการ

จำนวนผูปวยที่มี
อายุ 0-5 ป

2558

29,763

2,358

2559

36,834

2,639

2560

36,466

1,593

?

ที่มา : รายงานจ�ำนวนผู้ป่วยที่มารับบริการโรคความผิดปกติในการอ่าน (Dyslexia), กรมสุขภาพจิต

อัตราตายเด็กอายุต่ำกวา 5 ป
ตอการเกิดมีชีพ 1,000 คน ในป 2559

อัตราตายเด็กอายุต่ำกวา 5 ป
ตอการเกิ
ดมีชีพ 1,000 คน ในปชาย
2559
ประเทศ
ไทย
ประเทศ

ชาย 14

หญิง

หญิง

11

ไทยเมียนมา

14

55

11

46

เมียนมา
กัมพูชา

55

17

46

14

กัมพูชา

17

สิงคโปร

3

อินโดนีเซีย

29

มาเลเซีย

9

บรูไน

11

สิงคโปร

อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
บรูไน
ลาว

3
29
9
11

14
3
23
8
9

3
23
8
9

70

70

58

58

ฟลิปฟ
ปนลสิปปนส

30

30

24

24

เวียดนาม
เวียดนาม

25

25

18

18

ลาว

ความผิดปกติในการอ่าน (Dyslexia) เป็นอีกความผิดปกติ
ด้านการเรียนรู้ที่พ่อแม่ไทยต้องท�ำความรู้จัก เนื่องจากเป็น
อุปสรรคส�ำคัญต่อการเรียนในเด็กที่มีอาการแต่ไม่ถูกตรวจพบ
หากผู้ปกครองและครูไม่เข้าใจ เด็กอาจถูกลงโทษและน�ำไปสู่
พฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ประสงค์ได้
เช่น ไม่อยากเรียน หนีเรียน
หากพบได้ เร็ ว ในช่ ว งเด็ ก
ปฐมวัย และคนรอบข้างมี
ในป 2559 ประเทศไทย ความเข้าใจและเอาใจใส่ จะ
ในป 2559
พบอัประเทศไทย
ตราตายเด็กอายุต่ำกวา 5 ป
สามารถช่
วยกันพัฒนาให้
พบอัตราตายเด็
กอายุจากป
ต่ำกวา 2533
5 ป ถึง 3 เท
ลดลง
า
ลดลง จากป 2533 ถึง 3 เทา
แมวาสถานการณจะดีขึ้น เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ
แมวาสถานการณจะดีขึ้น
กวาเพื่อนบานหลายประเทศ
และอยู ่ ใ นสั ง คมได้ อ ย่ า ง
และต่ำกวาเพืและต่
่อนบาำนหลายประเทศ
แต
ย
ง
ั
สู
ง
กว
า
สิ
ง
คโปร
3.7
เท
แตยังสูงกวาสิงคโปร 3.7 เทา
มีาความสุข
ในผูหญิง และ 4.7 เทาในผูชาย
ในผูหญิง และ 4.7 เทาในผูชาย

ที่มา : Levels & Trends in Child Mortality Report 2017, UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation

10 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพเด็กปฐมวัย
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?

3

การบาดเจ็บ

เด็ ก ปฐมวั ย อายุ 1 ปี ขึ้ น ไปเสี ย ชี วิ ต จากการบาดเจ็ บ มากกว่ า จากโรคหรื อ
การเจ็บป่วย
การจมน้ำ� และอุบัติเหตุจราจร ซึ่งเป็นต้นตอสำ�คัญของการตายจากการบาดเจ็บของเด็กปฐมวัยไทย
เป็ น เหตุ ที่ ป้ อ งกั น ได้ หากผู้ ป กครองและสั ง คมรอบข้ า งเข้ า ใจและตระหนั ก ถึ ง ความสำ�คั ญ ในเรื่ อ ง
ความปลอดภัยใกล้ตัวเด็ก
ในปี 2557 เด็กปฐมวัยไทยอายุ 1-4 ปี
อันตรายจากการบาดเจ็
บและการได
รับรสารพิ
อัตราตายจากการบาดเจ็
บและการได้
ับสารพิษษ
เสี ย ชี วิ ต จากการบาดเจ็ บ และการได้ รั บ
ปี พ.ศ.2557
2557
ในเด็กในเด็
อายุกอายุ
1-41-4
ป พ.ศ.
สารพิษที่อัตรา 18.5 คนต่อเด็กแสนคน
สาเหตุ ห ลั ก 2 อั น ดั บ แรกมาจากการ
อุบัติเหตุจราจร 5.9
การจมน้ำ
8.6
จมน�้ำและอุบัติเหตุจราจร ส่วนสาเหตุอื่นๆ
สาเหตุอื่นๆ
ได้แก่ การอุดตันทางเดินหายใจ เช่น จาก
4.0
การส�ำลักสิง่ ของ เส้นสายรัดคอ ใบหน้าหรือ
(หนวย : อัตราตายตอเด็ก 100,000 คน)
ทางเดินหายใจถูกกดทับ การบาดเจ็บจาก
อัตาราการตายรวม 18.5 ตอเด็ก 100,000 คน
กระแสไฟฟ้า และจากวัตถุสิ่งของ
ที่มา : สรุปจาก อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์, 2559

การจมน�ำ้ ของเด็กในวัยนี้ ส่วนใหญ่
เกิ ด จากการที่ ผู ้ ดู แ ลทิ้ ง เด็ ก ไว้ ล� ำพั ง
ในช่ ว งเวลาเพี ย งสั้ น ๆ เพื่อท� ำธุระ
หรือกิจกรรมบางอย่าง เฉลีย่ ช่วง 10 ปี
ที่ ผ ่ า นมา ทุ ก 2 วั น จะมี เ ด็ ก อายุ
1-2 ปี เสียชีวิต 1 คนจากการจมน�้ำ
แม้การฝึกให้เด็กว่ายน�้ำเป็นจะไม่ใช่
ปัจจัยหลักของการป้องกันการจมน�้ำ
แต่ ก็ ช ่ ว ยลดความเสี่ ย งของการเสี ย
ชีวิตของเด็กเมื่อพลัดตกน�้ำ อย่างไร
ก็ตาม ข้อมูลจากการส�ำรวจพบว่าเด็ก
ปฐมวัยไทย (อายุ 1-5 ปี) ที่สามารถ
ว่ายน�้ำเองได้หรืออย่างน้อยว่ายพอได้
บ้างหากมีคนช่วยเหลือ ยังมีน้อยมาก
ไม่ถึงร้อยละ 5

เฉลี่ย

ในช่วงปี 2550-2559
เด็กไทยอายุ 1-2 ปี
เสียชีวิตจากการจมน้ำ�

สุขภาพคนไทย 2561

คนตอป
หรือ

1 คน ในทุก 2 วัน

• ร้อยละ 92.9 เกิดจากการทิ้งเด็กไว้ตามลำ�พังระหว่างที่ผู้ดูแลทำ�กิจกรรมระยะเวลาสั้นๆ
• มาตรการป้องกันการจมน้ำ�ในเด็กวัยนี้ คือ เทน้ำ�ทิ้งหลังใช้งาน ฝังกลบหลุมหรือร่องน้ำ�ที่ไม่ได้
ใช้งาน กั้นคอก จัดให้มีสถานที่เล่นที่ปลอดภัยสำ�หรับเด็กซึ่งห่างไกลจากแหล่งน้ำ� ปิดฝาภาชนะ
ใส่น้ำ� กะละมัง โอ่งน้ำ� ตุ่มน้ำ� เฝ้าดูตลอดเวลาไม่ปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำ�พังแม้เพียงชั่วขณะ
• “หากว่ายน้ำ�เป็น มีโอกาสรอด (จากการจมน้ำ�) มากกว่าถึง 4 เท่า”

ที่มา : ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2559
วายพอไดตองมีคนชวย

วายไดดวยตัวเอง

0.9%

3.2%

ความสามารถ
ในการว่ายน้ำ�
ของเด็กอายุ 1-5 ปี
ที่มา : การส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทย
โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5
พ.ศ. 2557 (สุขภาพเด็ก), สวรส.
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170

วายน้ำไมเปน

95.9%

ในเรื่องอุบัติเหตุจราจร การตายและบาดเจ็บ
ของเด็กกว่าร้อยละ 60-70 มาจากการโดยสาร
รถจักรยานยนต์ การรณรงค์ใช้หมวกนิรภัยส�ำหรับเด็ก
และสร้างความตระหนักกับผูใ้ หญ่ถงึ ความเสีย่ งจาก
การให้เด็กซ้อนท้ายรถโดยปราศจากเครื่องป้องกัน
โดยเฉพาะในการเดินทางประจ�ำวัน เช่น การไปรับส่งทีศ่ นู ย์เด็กฯ หรือโรงเรียนอนุบาล เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ ง
ส่งเสริมหรือออกเป็นข้อบังคับให้มกี ารปฏิบัตอิ ย่าง
ถูกต้องเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ในบริบทที่
ความเป็นเมืองมีเพิม่ มากขึน้ ความเสีย่ งจากการตาย
และบาดเจ็บจากการถูกเฉี่ยวชนบนท้องถนน และ
จากการโดยสารรถยนต์ ที่ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ข องเด็ ก
ก็มแี นวโน้มเพิม่ ขึน้ การศึกษาในต่างประเทศพบว่า
การใช้ เ บาะนั่ ง นิ ร ภั ย สามารถลดโอกาสในการ
เสียชีวติ กรณีเกิดอุบตั เิ หตุของทารกได้ถงึ ร้อยละ 70
และของเด็กโตร้อยละ 54-80 แต่ในเรื่องนี้พ่อแม่
ไทยจ� ำ นวนมากยั ง มี ค วามเข้ า ใจและพฤติ ก รรม
ความปลอดภัยที่เหมาะสมค่อนข้างน้อย ส่วนหนึ่ง
อาจเป็นผลจากการที่ยังไม่มีกฎหมายในการบังคับ
ใช้เบาะนั่งนิรภัยส�ำหรับเด็กในประเทศไทย

ในกลุมผูปกครองเด็กแรกเกิดจนถึง 1 ป
จังหวัด กทม. ขอนแกน ลำปางและตรัง พบวา...

รอยละ 80
"เคยไดยินหรือรูเรื่อง"
เบาะนิรภัยมากอน
แตเพียงรอยละ 55
ที่ "เคยเห็น" และ
รอยละ 13.3 เทานั้น
ที่ "เคยใช"

หลังไดรับการอบรม
สงเสริมการใชและ
ไดรับเบาะนิรภัย
เพื่อทดลองใช
รอยละ 34.2
ยังคงไมไดใชเบาะนิรภัย
เด็กในรถยนตทุกครั้ง

รอยละ
70
เห็นวา
เบาะนิรภัย
ราคาสูง
เกินไป

สาเหตุจาก...
การติดตั้งไมสะดวก
พื้นที่ในรถจำกัด
มีคนอุมเด็กทุกครั้งที่เดินทาง
เด็กรองกวน
คิดวาเดินทางเพียงใกลๆ

5.8 %
10.7 %
21.5 %
28.1 %
33.1 %

รอยละของผูปกครองที่ไมไดใชเบาะนิรภัยทุกครั้ง

ที่มา : รายงานการศึกษา เบาะนิรภัยเด็กในรถยนต์: กรณีศึกษาประเทศไทย พ.ศ. 2558

จากผลการสำ�รวจพฤติกรรมการใช้หมวกนิรภัยขณะโดยสาร
รถจักรยานยนต์ของเด็กปฐมวัยที่เดินทางจากบ้านมาโรงเรียน
หรือศูนย์พัฒนาปฐมวัยในจำ�นวน 4,500 คนใน 9 จังหวัด

ร้อยละ 72.0

ของผู้ขับขี่รู้ว่ามีหมวกนิรภัยสำ�หรับเด็กเล็กวางจำ�หน่าย
ร้อยละ 36.6
ของผู้ขับขี่ได้มีการจัดหาและมีหมวกนิรภัยสำ�หรับเด็กแล้ว
แต่มีเพียงร้อยละ 6.8
ของผู้ขับขี่ที่ใช้หรือใส่หมวกนิรภัยให้แก่เด็ก

ร้อยละ 8.7 ของเด็กอายุ 1-5 ปี
เคยได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจนต้อง
เข้ารักษาที่โรงพยาบาลหรือคลินิก
ในรอบ 1 ปีสาเหตุหลักเกิดจากการ

หกล้มมีบาดแผล (ร้อยละ 26.1)
รองลงมาจาก

อุบัติเหตุจราจร (ร้อยละ 22.9)
ที่มา : การส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทย
โดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5
พ.ศ. 2557 (สุขภาพเด็ก), สวรส.

ที่มา : อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์, 2559

10 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพเด็กปฐมวัย
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สุขภาพช่องปากและสายตา

กว่าครึ่งของเด็กไทยอายุ 3 ปี มีปัญหาฟันน�้ำนมผุ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่ฟันแท้
จะผุต่อไปในอนาคต
ฟั น น้ำ� นมผุ แ ละภาวะสายตาผิ ด
ปกติไม่มีอันตรายถึงชีวิต แต่หาก
ไม่ ไ ด้ รั บ การดู แ ลและแก้ ไ ข อาจ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาวะโภชนาการ
พั ฒ นาการและความสามารถใน
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย นำ�ไปสู่
ปัญหาระยะยาวสืบเนื่องตามมาได้

ร้อยละเด็กอายุ 3 ปี และ 5 ปี
ที่ปราศจากฟันผุ
เด็กอายุ 3 ป

รอยละ

เด็กอายุ 5 ป*
48.3%

48.5%

38.6%

38.3%
33.5%

33.3%

19.4%
14.7%

21.5%

ปการสำรวจ**

17.2%

51.1%
48.3%

โดยเฉลีย่ ฟันน�ำ้ นมของเด็กซีแ่ รกจะ
ขึน้ เมือ่ อายุ 6-8 เดือน และขึน้ ครบ 20 ซี่
2532
2537
2543-43
2549
2555
2557
2558
2559
ในช่วงอายุ 3 ปี หลังจากนัน้ จะเริม่ หลุด
หมายเหตุ : * ในปี 2532, 2537 เป็นการส�ำรวจในกลุ่มเด็กอายุ 6 ปี และในปี 2543-44 เป็นในกลุ่มเด็กอายุ
และถูกแทนทีด่ ว้ ยฟันแท้ในช่วงอายุ 6-7 ปี
		 5-6 ปี; ** ระยะห่างของจ�ำนวนปีระหว่างรอบการส�ำรวจไม่เท่ากัน
เป็นต้นไป แม้ฟันน�้ำนมจะไม่ใช่ชุดฟัน
ที่มา : ปี 2532-2555 จากรายงานผลการส�ำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ. 2555;
ปี 2557-2559 จากผลการสํารวจเพื่อประเมินสถานการณ์ทันตสุขภาพกลุ่มเด็กอายุ 3 ปี 12 ปี
ถาวร แต่การรักษาให้มีสภาพที่แข็งแรง
และผู้สูงอายุ พ.ศ.2559
นั บ ว่ า มี ค วามส� ำ คั ญ ส� ำ หรั บ เด็ ก ไทย
ฟันน�ำ้ นมผุเป็นปัญหาหนึง่ ทีม่ องข้ามไม่ได้ หากคิดว่าทีอ่ ายุ 6 เดือน ไม่มเี ด็กทีฟ่ นั ผุเลย (เพราะฟันเพิง่ เริม่ ขึน้ ) ทีอ่ ายุ 18 เดือน
จะมีเด็กที่มีปัญหาฟันผุถึงร้อยละ 12.3 ที่อายุ 3 ปี เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 51.5 หรือประมาณครึ่งหนึ่งมีฟันผุ และที่อายุ 5 ปี
เด็กที่มีฟันผุจะเพิ่มขึ้นเป็นเกือบร้อยละ 80 หรือ 4 ใน 5 เลยทีเดียว การดูแลสุขภาพช่องปากเด็กและแปรงฟันอย่างถูกวิธี
โดยพ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นเรื่องที่ต้องส่งเสริม เช่นเดียวกับการสร้างความตระหนักและเห็นความส�ำคัญในการเลือก
แปรงสีฟนั เด็กทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน และมีขนาด
ใคร (ควร) แปรงฟันเด็กในตอนเช้า...
ที่เหมาะสมกับอายุและช่องปากของเด็ก
83.4%

ที่มา : ระบบเฝ้าระวังทันตสุขภาพ เด็กอายุ 0-3 ปี,
ส�ำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย
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เด็กจะแปรงฟนเองไดสะอาด
เมื่ออายุ 7-8 ปขึ้นไป

52.4%
รอยละของเด็กที่แปรงฟนตอนเชา

เด็กอายุ 18 เดือนที่ปราศจากฟันผุ
คิดเป็นร้อยละ 87.6 และ 88.7
ในปี 2557 และ 2558 ตามลำ�ดับ
โดยเด็กที่ได้รับการแปรงฟันก่อนนอนทุกวันจาก
ผู้ปกครองคิดเป็น ร้อยละ 68.4 ในปี 2559

12.5%

เด็กอายุ 3 ป
เด็กอายุ 5 ป

44.2%

11.6%

เด็กแปรงเอง

ผูปกครอง

หมายเหตุ : ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี และ 5 ปีที่แปรงฟันตอนเช้าเท่ากับร้อยละ 94.5 และ 93.5 ตามล�ำดับ
ทีม่ า : รายงานผลการส�ำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครัง้ ที่ 7 พ.ศ. 2555, ส�ำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

คุณภาพแปรงสีฟันเด็ก พ.ศ. 2559
ผานเกณฑ
มาตรฐาน

71.8%

ไมผานเกณฑ
มาตรฐาน

28.4%

คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานวิชาการ

ไมระบุ 17%

ระบุ

83%

2 ใน 3 ของ
แปรงสีฟนที่ไมระบุอายุเด็กบนฉลาก
มีคุณภาพไมผานเกณฑตามมาตรฐานวิชาการ

การระบุอายุเด็กที่เหมาะสมกับแปรงบนฉลาก
หมายเหตุ : เป็นการส�ำรวจในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจากแปรงสีฟันเด็ก 33 ยี่ห้อ 81 รุ่น
ที่มา : ผลการส�ำรวจคุณภาพแปรงสีฟันเด็ก พ.ศ. 2559, ส�ำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย

ภาวะสายตาผิดปกติในเด็กไทย

นอกจากฟันน�้ำนมผุ ภาวะสายตาผิดปกติเป็นอีก
หนึง่ ปัญหาทีด่ เู หมือนไม่รา้ ยแรงแต่มผี ลกระทบระยะยาว
การมองเห็นที่พร่าเลือนจากปัญหาสายตาในเด็ก หากไม่
ถูกตรวจพบและแก้ไข อาจเป็นต้นเหตุนำ� ไปสูป่ ญ
ั หาความ
สามารถในการเรียนรู้ต�่ำและความล่าช้าของพัฒนาการ
ด้านต่างๆ งานวิจยั ในประเทศไทยเมือ่ ปี 2555 พบเด็กไทย
จ�ำนวนมากมีภาวะสายตาผิดปกติ โดยที่เพียง 1 ใน 4
เท่ า นั้ น ที่ พ ่ อ แม่ ผู ้ ป กครองทราบและแก้ ไขโดยการให้
ใส่แว่น ในจ�ำนวนนี้มีเพียงจ�ำนวนหนึ่งที่แว่นที่ใส่นั้นถูก
ต้องตรงตามสายตาของเด็ก ข้อค้นพบนีท้ ำ� ให้ประเทศไทย
ตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อการตรวจคัดกรองสายตา
ในกลุ่มเด็กเริ่มเข้าวัยเรียนมากขึ้น เช่น โครงการเด็กไทย
สายตาดี ที่ตั้งเป้าตรวจคัดกรองสายตาเด็กนักเรียน ป. 1
ให้ได้ทั่วประเทศ ความครอบคลุมในการคัดกรองและ
การแก้ไขปัญหาสายตาทีพ่ บในเด็กเป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งติดตาม
และปรับปรุงต่อไป

เด็กไทย รอยละ 6.6
มีภาวะสายตาผิดปกติ
รอยละ 4.1 มีภาวะสายตาผิดปกติ
และตองใสแวนตา
ในจำนวนเด็กที่สายตาผิดปกติ
และจำเปนตองใสแวน
มีเพียง 1 ใน 4 เทานั้นที่

"ใสแวน"

ในจำนวนเด็กที่ใสแวนมีเพียง

1 ใน 4

ที่แวนมีความถูกตอง
ตรงตามสายตาของเด็ก
ที่มา : รายงานวิจัยการประเมินความถูกต้องและความเป็นไปได้ในการตรวจคัดกรองภาวะ
สายตาผิดปกติในเด็กไทยระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาโดยคุณครู (2555),
โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

10 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพเด็กปฐมวัย
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พัฒนาการ

ปัจจุบันเด็กไทยเกือบ 1 ใน 4 มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาที่สงสัยล่าช้ากว่าครึ่ง
เด็กที่พัฒนาการสงสัยล่าช้า ไม่ได้หมายความว่าเด็กมีความบกพร่องเสมอไป แต่อาจเป็นเพราะเด็กไม่ได้
รับการกระตุ้นที่เหมาะสมจากสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดู เมื่อได้รับการกระตุ้นพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
และสม่ำ�เสมอ จะกลั บ มามี พั ฒ นาการที่ ส มวั ย ได้ ด้ ว ยเหตุ นี้ ก ารคั ด กรองพั ฒ นาการจึ ง มี ค วามสำ�คั ญ
อย่างยิ่ง
เด็กปฐมวัยไทยที่มีระดับพัฒนาการสมวัย
และพัฒนาการสงสัยล่าช้า ปี 2560

ช่วงปฐมวัยเป็นโอกาสทองของการเจริญ
เติบโตในทุกๆ มิติของชีวิต การมีพัฒนาการที่
สมวัยส่งผลต่อทั้งสุขภาพและความสามารถใน
การเรียนรู้ของเด็กในอนาคต พัฒนาการด้าน
23.1%
กล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา (ความสามารถ
ในการใช้ มื อ ในการท� ำ กิ จ กรรมต่ า งๆ เช่ น
การหยิบ จับ ติดกระดุม ตักอาหาร เป็นต้น)
76.9%
มี ค วามจ� ำ เป็ น ในการใช้ ชี วิ ต ประจ� ำ วั น และ
เป็นพื้นฐานส�ำคัญในการเขียนหนังสือในอนาคต
ส�ำหรับเด็กปฐมวัยไทย วัยแรกเกิดถึง 5 ปีพบว่า
ปัญหาพัฒนาการทีส่ งสัยล่าช้าในด้านต่างๆ ลดลง
เด็กที่มีพัฒนาการ
เด็กที่มี
ตามอายุของเด็ก แต่พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อ
สงสัยลาชา
พัฒนาการสมวัย
มั ด เล็ ก และสติ ป ั ญ ญายั ง คงอยู ่ ใ นระดั บ ที่
หมายเหตุ : เป็นการศึกษาในเด็กไทยวัยแรกเกิดถึง 5 ปี โดยสุม่ ในกลุม่ เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน
ค่อนข้างสูงในทุกช่วงวัย
ที่มา : รายงานประจ�
เด็กปฐมวัยไทยพัฒนาการสงสัยลาชา จำแนกรายด
านำปี 2560, สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย
เด็กปฐมวัยไทยพัฒนาการสงสัยล่าช้า จำ�แนกรายด้าน

52.4%

47.5%

32.6%
กลามเนื้อมัดเล็ก
และสติปญญา
การเคลื่อนไหว
(กลามเนื้อมัดใหญ)

43.2%

33.4%

การใชภาษา
การเขาใจภาษา
การชวยเหลือตัวเอง

หมายเหตุ : เป็นการศึกษาในเด็กไทยวัยแรกเกิดถึง 5 ปี โดยสุ่มในกลุม่ เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน
ที่มา : รายงานประจ�ำปี 2560, สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย
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ในด้านสติปัญญา โดยรวมแล้ว
เด็กไทยชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ซึง่ อยูใ่ น
ช่วงอายุ 6-7 ปีมีระดับไอคิวเฉลี่ยอยู่ที่
98.2 คะแนน ซึง่ ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
ค่อนข้างไปทางต�ำ่ แต่เมือ่ ดูการกระจายตัว
ของคะแนนระดับสติปญ
ั ญาแล้ว พบว่า
มี ถึ ง ร้ อ ยละ 32 ที่ มี คะแนนไอคิ ว ต�่ ำ
กว่าเกณฑ์ปกติ นับว่าเกินกว่าเกณฑ์
เป้าหมายคือไม่เกินร้อยละ 25 เด็ก
ที่ อ ยู ่ ใ นภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
และภาคใต้ เ ป็ น กลุ ่ ม ที่ มี ค วามเสี่ ย ง
ด้านระดับสติปญ
ั ญามากกว่าภาคอื่น

การเคลื่อนไหวที่สมวัย
ของเด็ก 9 เดือน

พัฒนาการสงสัยลาชาในกลุมเด็กอายุ 9 เดือน จำแนกรายดาน
การชวยเหลือตัวเอง

o ลุกขึ้นนั่งไดจากทานอน
o เกาะเดินไปขางๆ ได 4-5 กาว

12.6%
31.4%

การเขาใจภาษา
การใชภาษา

30.6%

กลามเนื้อมัดเล็กและสติปญญา

31.2%
40.2%

การเคลื่อนไหว

การเขาใจภาษาที่สมวัย
ของเด็ก 18 เดือน

พัฒนาการสงสัยลาชาเด็กอายุ 18 เดือน จำแนกรายดาน

o เลือกวัตถุตามคำสั่งไดถูกตอง 3 ชนิด
o ชี้อวัยวะได 1 สวน

การชวยเหลือตัวเอง

17.4%
45.8%

การเขาใจภาษา

44.5%

การใชภาษา

3

39.1%

กลามเนื้อมัดเล็กและสติปญญา

1 2

13.8%

การเคลื่อนไหว

การเขาใจภาษาที่สมวัย
ของเด็ก 30 เดือน

พัฒนาการสงสัยลาชาเด็กอายุ 30 เดือน จำแนกรายดาน
68.1%

การชวยเหลือตัวเอง

83.1%

การเขาใจภาษา
การใชภาษา

65.5%
79.1%

กลามเนื้อมัดเล็กและสติปญญา
การเคลื่อนไหว

กลามเนื้อมัดเล็กและสติปญญา
ที่สมวัยของเด็ก 42 เดือน
o แยกรูปทรงเรขาคณิตได 3 แบบ
o ประกอบชิ้นสวนของรูปภาพ
ที่ถูกตัดออกเปน 3 ชิ้นได

o สนใจฟงนิทานไดนาน 5 นาที
o วางวัตถุไว “ขางบน” และ
“ขางใต” ไดตามคำสั่ง

55.4%

พัฒนาการสงสัยลาชาเด็กอายุ 42 เดือน จำแนกรายดาน
32.1%

การชวยเหลือตัวเอง
การเขาใจภาษา

27.8%
30.8%

การใชภาษา

63.4%

กลามเนื้อมัดเล็กและสติปญญา
การเคลื่อนไหว

21.8%

หมายเหตุ : เป็นการศึกษาในเด็กไทยวัยแรกเกิดถึง 5 ปี โดยสุ่มในกลุม่ เด็กอายุ 9, 18, 30 และ 42 เดือน
ที่มา : รายงานประจ�ำปี 2560, สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กรมอนามัย
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สถานการณ IQ
สถานการณ
IQ
คะแนนไอคิวเฉลี่ยทั่วประเทศ
ป 2559 = 98.2
คะแนนไอคิวเฉลี่ยทั่วประเทศ
%
31.8
ป ำ2554
ความฉลาดทางอารมณ์เป็นพืน้ ฐานส�ำคั27.7
ญในการด�
เนิ
นชี%วติ =อย่94.6
างมีคปวามสุ
ข เด็=ก98.2
ไทยชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ราวร้อยละ 23
2559
27.7 %

31.8 %

2554
มีระดับความฉลาดทางอารมณ์ต�่ำกว่าเกณฑ์ปกติ โดยเฉพาะอย่
างยิ่งปในด้
านเก่=ง94.6
คือ การขาดความมุ่งมั่นพยายาม และ
ต่ำกวา 90 (ต่ำกวาเกณฑปกติ)
การขาดทักษะในการแก้ไขปัญหา เป็นต้น
ต่ำกวา 90 (ต่ำกวาเกณฑปกติ)
90-109 (ปกติ)
40.5 %

(ปกติ)
(สูง้ น
กวประถมศึ
าเกณฑ90-109
ปกติ) ก ษาปี
สถานการณ์ IQ และ EQมากกว
เด็าก110
ไทยชั
ที่ 1 ปี 2559

40.5สถานการณ
%

สถานการณ IQ
27.7 %

27.7 %

IQ

มากกวา 110 (สูงกวาเกณฑปกติ)

คะแนนไอคิวเฉลี่ยทั่วประเทศ
ป 2559 = 98.2
ป 2554 = 94.6

31.8 %

คะแนนไอคิวเฉลี่ยทั่วประเทศ
ป 2559 = 98.2
ป 2554 = 94.6

31.8 %

IQ>100

ต่ำกวา 90 (ต่ำกวาเกณฑปกติ)
90-109 (ปกติ)

40.5 %
12ต่ำจักวงาหวั90ด (ต่(รำกว
อยละ
าเกณฑ16)
ปกติ)

มากกวา 110 (สูงกวาเกณฑปกติ)

IQ>100 12 จังหวัด (รอยละ 16)

IQ=100 3090-109
จังหวัด(ปกติ
(ร
อ) ยละ 39)
IQ=100 30 จังหวัด (รอยละ 39)

40.5 %

มากกวา 110 (สูงกวาเกณฑปกติ)

IQ<100 35 จังหวัด (ร
อยละ 45)
IQ<100
35 จังหวัด (รอยละ 45)
หมายเหตุ : เกณฑ์เป้าหมาย สัดส่วนเด็กที่ไอคิวต�่ำกว่าเกณฑ์ปกติไม่เกินร้อยละ 25
IQ>100 12 จังหวัด (รอยละ 16)
IQ=100 30 จังหวัด (รอยละ 39)
IQ<100 35 จังหวัด (รอยละ 45)

IQ>100 12 จังหวัด (รอยละ 16)

สถานการณ EQ สถานการณ EQ

IQ=100 30 จังหวัด (รอยละ 39)
ต่ำกวาเกณฑปกติ

ต่ำกวาเกณฑปกติ
ปกติ

13.0
IQ<100 35 จังปกติ
หวั
ด (ร%อยละ 45)

22.9 %

19.7% 24.2% 18.1%

19.7% 24.2% 18.1%

สถานการณ EQ
ต่ำกวาเกณฑปกติ
ปกติ

64.1สูง%
กวาเกณฑปกติ

สถานการณ EQ
ปกติ

สัดสวนเด็กที่มีระดับ EQ

สัดสวนเด็กที่มีระดับ EQ
ต่ำกวาเกณฑปกติ จำแนกรายดาน
22.9 %ต่ำกวาเกณฑปกติ จำแนกรายดาน

สูงกวาเกณฑปกติ

สูงกวาเกณฑปกติ

ต่ำกวาเกณฑปกติ

13.0 %

13.0 %

64.1 %

ด22.9
านดี%

สัดสวนเด็กที่มีระดับ EQ
ดานเกง ดานสุข
ต่ำกวาเกณฑปกติ จำแนกรายดาน

ดานดี

ดานเกง

ที่มา : การส�ำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
64.1 %
สัด2559,
สวนเด็กรมสุ
กที่มขีรภาพจิ
ะดับ ตEQ
ในเด็กไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พ.ศ.
13.0 %
ต่ำกวาเกณฑปกติ จำแนกรายดาน
22.9 %

ดานสุข
19.7% 24.2% 18.1%

ดานดี

ดานเกง

ดานสุข

ทักษะส�ำคัญอีกประการทีส่ ง่ ผลต่อชีวติ ในระยะยาว คือ19.7
ความสามารถในการท�
น้ สู%งของสมอง ในการก�ำกับตนเอง
% 24.2% ำงานขั
18.1
ในด้านอารมณ์ ความคิด และการกระท�ำ ทักษะเหล่านี้เรียกว่าการคิดเชิงบริหาร หรือ Executive Function (EF) เมื่อเด็ก
มีพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหารดีจะลดปัญหาพฤติกรรม เช่น ความหุนหันพลันแล่น ท�ำโดยไม่คิด ใจร้อนรอคอยไม่เป็น
ง
ดานสุ
สมาธิสั้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการเรียน การท�ำงาน และทักษะการใช้
ในอนาคต
ปัจขจุบันได้มีการพัฒนาแบบประเมิน
ดานดี ชีวิตอืด่นาๆนเก
64.1ยอายุ 2-5 ปี ผลการศึกษาพบว่าเด็กไทยทีม
การคิดเชิงบริหารในเด็กปฐมวั
่ พี ฒ
ั นาการและพฤติกรรมทีเ่ ป็นปัญหาด้านการคิด
เชิงบริหารล่าช้ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยมีประมาณร้อยละ 30
สูงกวาเกณฑปกติ

%
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Executive Function หรือ EF
เป็นศักยภาพการทำ�งานของสมองในระดับสูง ที่ควบคุมความคิด
อารมณ์ และการกระทำ�ให้ถึงเป้าหมาย เพื่อให้เด็กเติบโตอย่างมีความสุข
และมีคุณภาพในยุคศตวรรษที่ 21
สำ�หรับเด็กในขวบปีแรก การพัฒนา EF ทำ�ได้โดย
- การสร้างแม่และสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง แม่ต้องให้ความรัก
ความอบอุ่นอย่างเพียงพอ เพื่อประทับลงลึกถึงจิตใต้สำ�นึกของเด็ก
สำ�หรับเด็กวัย 2-6 ปี การพัฒนา EF ทำ�ได้โดย
- การฝึกดูแลตัวเอง เช่น กินข้าวเอง อาบน้ำ�แต่งตัวเอง
- การฝึกดูแลรอบกายตัวเอง เช่น เก็บของเล่นเอง กินเสร็จเก็บจานข้าวเอง
- การเล่น เช่น ปีนป่าย ปั้นดินปั้นทราย เล่นน้ำ� ระบายสี เล่นบทบาทสมมติ หรือการเล่นอย่างอิสระ
ช่วงปฐมวัยจึงเป็นโอกาสทองในการสร้างรากฐานที่แข็งแรงเพื่อพัฒนา EF ต่อไปในอนาคต

การเติบโตด้วยพัฒนาการ
ที่สมวัยในทุกด้านเป็นรากฐาน
ส�ำคัญทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีในอนาคต การส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้สมวัย
ในทุกๆ ด้าน จึงควรเป็นนโยบาย
ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ประชากรของประเทศ

ที่มา : รวบรวมข้อมูลจากเพจเฟซบุ๊ก นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์

การคิดเชิงบริหาร (Executive Function: EF) ของเด็กปฐมวัยไทย
เด็กไทยที่มีพัฒนาการดานการคิดเชิงบริหารลาชากวาเกณฑเฉลี่ย จำแนกตามอายุและเพศ

28.2% 28.1%

29.4%

28%

26.8%

28.4%

รอยละ

27.2%

28.7%

ชาย
หญิง
2 ป

3 ป

4 ป

5 ป

อายุ

เด็กไทยที่มีพฤติกรรมที่เปนปญหาดานการคิดเชิงบริหารมากกวาเกณฑเฉลี่ย จำแนกตามอายุและเพศ

32.5% 33.1%

33% 32.5%

32.6% 31.9%

รอยละ

31.6% 31.9%

ชาย
หญิง
2 ป

3 ป

4 ป

5 ป

อายุ

หมายเหตุ : ประเมินในกลุ่มตัวอย่างเด็กชายหญิงอายุ 2-5 ปี
ที่มา : นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล ปนัดดา ธนเศรษฐกร อรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล, 2560
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6

สุขภาพแม่และเด็ก

เกือบครึ่งของหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงขาดสารไอโอดีน ในขณะที่การได้รับยาเม็ด
เสริมไอโอดีนยังไม่ครอบคลุมหญิงตั้งครรภ์ทุกราย
อัตราตายทารกแรกเกิดของประเทศไทยปัจจุบันลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพึงพอใจแล้ว แต่อัตราส่วน
การตายมารดายังสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายของประเทศ เช่นเดียวกับการลดจำ�นวนเด็กทารกแรกเกิดที่มี
น้ำ�หนักตัวน้อย ที่ปัจจุบันยังเกินเกณฑ์เป้าหมาย
ทารกที่ จ ะเกิ ด มาอย่ า งมี สุ ข ภาพแข็ ง แรง พร้ อ ม
สถานการณ์รวมสุขภาพมารดาและเด็กแรกเกิด
เติบโตได้อย่างมีคุณภาพ ต้องเริ่มต้นจากแม่ที่มีสุขภาพดี
ตัวชี้วัด
26.6 ตอการเกิดมีชีพ
หญิงตัง้ ครรภ์สขุ ภาพดี จะเพิม่ โอกาสทีล่ กู จะเกิดมาอย่าง
100,000 ราย
อัตราสวน
สมบูรณ์ และลดความเสีย่ งการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
การตายมารดา
เกณฑเปาหมาย: ไมเกิน 15
ตอการเกิดมีชีพ 100,000 ราย
ระหว่างการคลอด อันเป็นสาเหตุการตายทีส่ ำ� คัญของเด็ก
อายุต�่ำกว่า 1 ปี ในประเทศไทย
อัตราตาย
ทารกแรกเกิด

3.5 ตอ 1,000
ทารกเกิดมีชีพ

(28 วันหลังคลอด)

เกณฑเปาหมาย: ไมเกินรอยละ 7

สถานการณ์ระดับสารไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์
ก่อนกินยาเม็ดเสริมไอโอดีน

2556

คามัธยฐานไอโอดีนในปสสาวะหญิงตั้งครรภ

ไมโครกรัมตอลิตร

125.5

%

11.1%

ที่มา : สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2559, กระทรวงสาธารณสุข

181.2
159.4

142.1

20.4

146.8

155.7

17.9

%

18.6

%

17.3

%

17.0

%

รอยละ

ทารกแรกเกิด
น้ำหนัก 2,500 กรัม
หรือนอยกวา

คาไอโอดีน
ไมควรต่ำกวา150

หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง

เกณฑเปาหมาย:
ไมเกิน 5 ตอ 1,000 ทารกเกิดมีชีพ

147.1 145

2557

2558

2559

2560

หมายเหตุ : หญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ ภี าวะโลหิตจาง คือ มีผล เฮมาโตคริต (Hematocrit:
		 HCT) อยูร่ ะหว่าง 1-32 (รายงานเป็นสัดส่วนจากหญิงไทยที่มารับ
		 บริการฝากครรภ์และได้รับการตรวจ HCT ในแต่ละปีงบประมาณ
		 ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)
ที่มา : Health Data Center ปี 2556-2560, กระทรวงสาธารณสุข

ส�ำหรับสตรีตงั้ ครรภ์ การได้รบั ธาตุเหล็กและไอโอดีน
ที่เพียงพอมีความส�ำคัญต่อการเจริญเติบโตทางร่างกาย
และสติปญ
ั ญาของทารกในครรภ์ ปัจจุบนั หญิงตัง้ ครรภ์ใน
ประเทศไทยเกือบ 1 ใน 5 มีภาวะโลหิตจางจากการขาด
ธาตุเหล็ก อันส่งผลต่อความเสีย่ งในการเสียชีวติ จากภาวะ
ตกเลือดหลังคลอด ทารกในครรภ์เติบโตช้าหรือคลอดก่อน
หมายเหตุ : ค่ามัธยฐานของปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ที่น้อยกว่า 150 		
		 ไมโครกรัมต่อลิตร หมายถึง ยังมีปัญหาการขาดสารไอโอดีน
ก�ำหนด และเด็กที่เกิดมามีโอกาสโลหิตจางมากขึ้น ซึ่งส่ง
ที่มา : ส�ำนักโภชนาการ กรมอนามัย
ผลต่อพัฒนาการด้านสติปัญญา ในส่วนสถานการณ์ด้าน
สารไอโอดีนในหญิงตัง้ ครรภ์ ถึงแม้ความเสีย่ งจะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ ง แต่ยงั คงอยูใ่ นระดับทีต่ อ้ งเฝ้าระวัง โดยเฉพาะ
ในพื้นที่เสี่ยง เช่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงจ�ำเป็นต้องผลักดันการให้เม็ดยาเสริมไอโอดีนให้มีความครอบคลุมยิ่งขึ้น

108.2

2550

22

2551

117.8

2552

2553

2554

สุขภาพคนไทย 2561

2555

2556

2557

2558

2559

รอยละหญิงตั้งครรภที่ไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีน
รอยละหญิงตั้งครรภที่ไดรับยาเม็ดเสริมไอโอดีน

การฝากครรภ์เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อ
สุขภาพมารดาและการเกิด การฝากครรภ์
เร็ ว จะช่ ว ยลดความเสี่ ย งต่ า งๆ ที่ จ ะ
เกิดขึ้นกับแม่หรือลูกได้ โดยเฉพาะใน
3 เดือนแรกที่ทารกมีการเติบโตอย่าง
รวดเร็ว กลุม่ แม่ทอี่ ายุนอ้ ยกว่า 20 ปีกว่า
1 ใน 3 ไม่ได้ไปฝากครรภ์ภายใน 3 เดือน
แรก ซึง่ เป็นการเพิม่ ความเสีย่ ง นอกจาก
นีก้ ารตรวจสุขภาพหลังคลอดเป็นบริการ
สาธารณสุ ข ที่ ยั ง มี ค วามเหลื่ อ มล�้ ำ
ระหว่างผู้หญิงในกรุงเทพมหานครและ
ภูมิภาคอื่นๆ ที่รัฐจ�ำเป็นต้องให้ความ
ส�ำคัญ เพื่อสุขภาพของแม่และการเกิด
ที่มีคุณภาพของประชากรไทย

63.5
56.7
45.6

2556

63.5

%

70.7

78.3

%

%

%

%

%

2557

2556

2558

2557

2559

2558

2560

2559

2560

หมายเหตุ : เกณฑ์เป้าหมาย ร้อยละ 100
ที่มา : Health Data Center ปี 2556-2560, กระทรวงสาธารณสุข

สาเหตุการตายที่สำ�คัญ 5 อันดับแรก
ของเด็กอายุต่ำ�กว่า 1 ปี
จำนวน
ภาวะแทรกซอน
ที่เกิดในระยะปริกำเนิด
ความผิดปกติ ความพิการแตกำเนิด
และโครโมโซมผิดปกติ

การเข้าถึงบริการสาธารณสุข
ของหญิงตั้งครรภ์

อาการ อาการแสดง และสิ่งปกติ
ที่พบจากการตรวจทางคลินิกและ
ตรวจทางหองปฏิบัติการที่มิไดมีรหัสระบุไว

การฝากครรภ์ภายใน 3 เดือนแรก
จำ�แนกตามกลุ่มอายุ
83.2%

56.7

78.3
%

%

%

%

45.6

70.7

โรคของทางเดินระบบหายใจ
(โดยมากเปนปอดบวม)

81.3%

โรคติดเชื้อและปรสิต
(ประมาณครึ่งหนึ่งมาจากอาการทองรวง
กระเพาะและลำไสอักเสบ)

62.9%

อัตราตอประชากร
อายุต่ำกวา 1 ป 100,000 คน

2,185

328.0

992

148.9

375

56.3

252

37.8

125

18.8

ร้อยละ

ที่มา : สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2559, กระทรวงสาธารณสุข

การตรวจหลังคลอดอย่างน้อย 1 ครั้ง
ภายใน 42 วัน จำ�แนกตามภูมิภาค
86.0%

20-34 ป

79.5%

35-49 ป

74.5%

77.0%

75.1%

86.0%

79.5%

ร้อยละ

นอยกวา 20 ป

กรุงเทพมหานคร

กลาง

เหนือ

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

กรุงเทพมหานคร

ใต

ที่มา : การส�ำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2559, ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

10 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพเด็กปฐมวัย
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กลาง

7

การเลี้ยงดู

เด็ ก ปฐมวั ย เป็ น ช่ ว งอายุ ที่ ถู ก ท� ำ โทษด้ ว ยวิ ธี รุ น แรงทางร่ า งกายมากที่ สุ ด
ราว 3 ใน 4 ของเด็กวัย 3-4 ขวบถูกสมาชิกในครัวเรือนท�ำร้ายร่างกาย
ใน 1 เดือนที่ผ่านมา
เด็กอายุ 1-5 ปี จำ�แนกตามผู้เลี้ยงดูหลัก

เทคโนโลยี มี บ ทบาทอย่ า งมาก
ในการเลี้ ย งดู เ ด็ ก ในปั จ จุ บั น
แม้ ว่ า เวลาที่ เ ด็ ก ใช้ ดู โ ทรทั ศ น์
ไม่ ไ ด้ เ ปลี่ ย นแปลงมากในช่ ว ง
ระยะเวลาที่ผ่านมา แต่อุปกรณ์
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น แท็ บ เล็ ต
กลายเป็นอีกทางเลือก ทีผ
่ เู้ ลีย้ งดู
สามารถหยิบยื่นให้เด็กได้

3.8 %
33.6 %

1.3 %

61.4 %

เด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีสัดส่วนพ่อหรือแม่
เป็นผู้เลี้ยงดูหลักต่ำ�ที่สุด (52.4%)
ในขณะที่สัดส่วนปู่ย่าตายาย
เป็นผู้เลี้ยงดูหลักสูงที่สุด (42.7%)
เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กในภาคอื่น
พอหรือแม

ปู ยา หรือ ตา ยาย

ลุง ปา นา อา

อื่นๆ

ที่มา : การส�ำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 (สุขภาพเด็ก), สวรส.

รอยละ

การเลีย้ งดูเป็นปัจจัยส�ำคัญในการก�ำหนดคุณภาพของเด็ก ส�ำหรับเด็กปฐมวัยในประเทศไทยผูเ้ ลีย้ งดูหลักราว 2 ใน 3 คือพ่อ
หรือแม่ ในขณะทีป่ ระมาณ 1 ใน 3 เป็นปูย่ า่ หรือตายาย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทีม่ กี ารย้ายถิน่ สูง ปูย่ า่ /ตายายจึงเป็นผูเ้ ลีย้ งดู
หลักเกือบครึ่ง งานวิจัยพบว่าการได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับพ่อและแม่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการของเด็ก เด็กที่อยู่กับ
พ่อและแม่มสี ดั ส่วนพัฒนาการสงสัยล่าช้าราวร้อยละ 17 เปรียบเทียบกับเด็กทีไ่ ม่ได้อยูก่ บั พ่อและแม่ทมี่ สี ดั ส่วนสูงกว่าทีร่ าว
ร้อยละ 25
คุณภาพการเลี้ยงดูในแต่ละครอบครัว
เป็นอีกปัจจัยส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อความเหลือ่ มล�ำ้
สัดส่วนเด็ก 0-36 เดือนที่สงสัยพัฒนาการล่าช้า
จำ�แนกตามการอยู่อาศัย
ระหว่างชนชั้น เด็กในครอบครัวร�่ำรวยมาก
มี โ อกาสท� ำ กิ จ กรรมร่ ว มกั บ พ่ อ หรื อ แม่
24.8%
มากกว่าเด็กในครอบครัวยากจนมากเกือบ
เท่าตัว ซึ่งอาจส่งผลต่อความแตกต่างด้าน
17.4%
17.1%
พัฒนาการ อันจะส่งผลให้ความเหลื่อมล�้ำ
ระหว่างชนชั้นเด่นชัดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
เกือบครึ่งของผู้เลี้ยงดูเด็กเห็นว่าการลงโทษ
ทางร่างกายเป็นสิ่งจ�ำเป็น เด็กปฐมวัยจึงมี
แนวโน้มถูกท�ำโทษทางร่างกายมากกว่าเด็กโต
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีแนวทางการอบรม
เด็กที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การเลี้ยงลูก
อยูกับพอแม
ไมไดอยูกับพอ
ไมไดอยูกับพอแม
ด้วยวิธีเชิงบวก ซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อเด็กใน
ที่มา : อารี จ�ำปากลาย และคณะ, 2559
ระยะยาวมากกว่า
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การเลี้ยงลูกเชิงบวก
ความท้าทายในการเลี้ยงลูกเชิงบวก
คือ ความเคยชินกับวิธีการเดิมๆ
พ่อแม่ต้องตั้งสติก่อนจะบ่น ดุ ด่า
ประชด เปรียบเทียบ หรือตีลูก

สมองของมนุษย์พัฒนาได้ดีในสภาพแวดล้อมเชิงบวก
เด็กจะพัฒนาความรู้สึกรักและนับถึงตนเอง
รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนมีศักยภาพ และถึงล้มก็ไม่เป็นไร
เพราะยังมีคนรักและคอยสนับสนุนอยู่เสมอ

การอบรมเด็กด้วยวิธีลบจะ
กระตุ้นสมองส่วนสัญชาตญาณ
ให้ “สู้ หนี หรือยอม” ซึ่งเด็ก
จะไม่ได้เรียนรู้อะไรอย่างแท้จริง

ที่มา : สัมภาษณ์ พญ. จิราภรณ์ อรุณากูร (หมอโอ๋) เพจเลี้ยงลูกนอกบ้าน

เด็กอายุ 1-14 ปี ที่ได้รับการอบรมโดยการทำ�ร้ายร่างกายในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา
72.7%

65.1%

เด็กปฐมวัยถูกอบรม
ดวยวิธีรุนแรงทางกาย
มากที่สุด

รอยละ

62.8%

40.5%

47.5% ของผูเลี้ยงดู
เชื่อวาการลงโทษ
ทางรางกายเปนสิ่งจำเปน
ในการเลี้ยงเด็ก

1-2 ป

3-4 ป

5-9 ป

เด็ก 36-59 เดือน ที่สมาชิกผู้ใหญ่ในครัวเรือน
ร่วมทำ�กิจกรรมอย่างน้อย 4 กิจกรรมใน 3 วันที่ผ่านมา
ร่ำรวยมาก

ร่ำรวย

ปานกลาง

ยากจน

เด็กใน
ครอบครัวร่ำรวยมาก
มีโอกาสทำกิจกรรม
กับพอและแมมากกวา
เด็กในครอบครัวยากจน
มากเกือบเทาตัว

ยากจนมาก

87.1%

ป 2551-2552
68.2%

แม

พอ

25.7%
24.7%

39.6%

40.9%

วันธรรมดา

51.9%

36.6%
35.8%

ป 2557

68.7%

52.9%
45.6%

เด็ก 1-5 ป...

รอยละ

อายุ

10-14 ป

ในยุ ค ดิ จิ ทั ล สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
มี บ ทบาทในการเลี้ ย งดู ลู ก มากขึ้ น
ปั จ จุ บั น เด็ ก ไทยจ� ำ นวนมากยั ง คงดู
โทรทัศน์เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน อย่างไร
ก็ตาม เด็กในปัจจุบันมีทางเลือกอื่น
มากขึ้ น เกื อ บครึ่ ง ของเด็ ก ปฐมวั ย
ใช้ ส %มาร์ ท โฟนหรื
56.2
51.8อ% แท็ บ เล็ ต แต่ สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ส่งผลให้เด็กมี
กิจกรรมทางกายและการปฏิ
สัมพันธ์
วันหยุด
กับสมาชิกในครอบครัวลดลงไม่ต่าง
กับการดูโทรทัศน์

ป 2551-2552

41.0% ใชสมารทโฟนที่เลนเกมได

หมายเหตุ : กิจกรรมร่วมกับเด็ก ได้แก่ การอ่านหนังสือหรือดูสมุดภาพ การเล่านิท44.8
าน การร้
งเพลง
% อใช
แท็บเล็การพาออกไป
ต
นอกบ้าน/บริเวณบ้าน/สนาม การเล่น การใช้เวลาเรียกชื่อสิ่งของ นับเลข หรือวาดรูป
ที่มา : การส�ำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) พ.ศ. 2558-2559, ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ

สัดส่วนของเด็กอายุ 1-5 ปี ที่ดูโทรทัศน์วันละ 2 ชั่วโมง หรือมากกว่า
ป 2551-2552

ป 2557

ป 2551-2552

ป 2557

39.6%

40.9%

56.2%

51.8%

วันธรรมดา

ป 2557

ป 2551-2552

ป 2557

ป 2551-2552

39.6%

40.9%

56.2%

ดูทีวีเทาเดิม
วันธรรมดา
เพิ่มเติมคือมือถือ
และแท็บเล็ต

เด็ก 1-5 ป...

41.0% ใชสมารทโฟนที่เลนเกมได
44.8% ใชแท็บเล็ต

ที่มา : การส�ำรวจสุขภาพประชากรไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551-2552 และ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557 (สุขภาพเด็ก), สวรส.

41.0% ใชสมารทโฟนที่เลนเกมได
44.8% ใชแท็บเล็ต
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ดูทีวีเทาเดิม
เพิ่มเติมคือมือถือ
และแท็บเล็ต

51.8

วันหยุด

วันหยุด

เด็ก 1-5 ป...

ป 255

25

ดูท
เพิ่มเต
แล

8

การศึกษาของเด็กปฐมวัย

ก า ร ศึ ก ษ า ป ฐ ม วั ย เ ป็ น
รากฐานที่ สำ�คั ญ ของการ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ น
ระยะยาว การลงทุ น ด้ า น
งบประมาณกับการศึกษาและ
สุ ข ภาพของเด็ ก ในวั ย นี้ ใ ห้
ผ ล ต อ บ แ ท น ก ลั บ คื น ต่ อ
สังคมมากถึง 7.3 เท่า

อัตราผลตอบแทนการลงทุนในมนุษย

3 ใน 4 คน ของเด็ ก ไทยอายุ 3-5 ปี ได้ เ ข้ า เรี ย นในหลั ก สู ต รปฐมวั ย
(ระดับก่อนประถมศึกษา)
ผลตอบแทนทางสังคม
ลงทุน

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
ในเด็กปฐมวัย

1

บาท

การศึกษากอนวัยเรียน
การศึกษา
การพัฒนาทักษะการทำงาน

วัยเรียน

หลังจบการเรียน

7.3
บาท

(หรืออัตราผลตอบแทน
รอยละ 13.7% ตอป)

โครงการพัฒนาเด็กแรกเกิดและวัยเตาะแตะ

กอนคลอด 0-3 4-5

ตลอดชวงชีวิต
(Life cycle benefits)

อายุ (ป)

การศึกษาลาสุดในป 2559 พบวาการลงทุนนี้
(เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งแตแรกเกิด)
ใหผลตอบแทนที่สูงกวาการลงทุนในการศึกษาระดับ
กอนวัยเรียน (3-4 ป) ซึ่งใหอัตราผลตอบแทน
รอยละ 7-10 ตอป ซึ่งก็นับวาสูงอยูแลว
โดยผลตอบแทนจะสูงมาก
ในกลุมเด็กที่มาจากครอบครัวดอยโอกาส

ทีม่ า : Heckman, James J.(2008). Quantifying the Life-cycle Benefits of a Prototypical Early Childhood Program.

งานศึกษาของนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล เจมส์ เจ. เฮกแมน พบว่าการลงทุนในการศึกษาส�ำหรับเด็กปฐมวัยเป็นการ
ลงทุนทีใ่ ห้ผลตอบแทนทางสังคมทีส่ งู มากโดยเฉพาะในกลุม่ เด็กยากจนหรือด้อยโอกาส และยิง่ สามารถลงทุนในเด็กกลุม่ นีไ้ ด้
เร็วเท่าไร (ทีแ่ นะน�ำคือตัง้ แต่แรกคลอด ทัง้ ในด้านการศึกษาและพัฒนาการเรียนรูข้ องเด็ก ควบคูไ่ ปกับการลงทุนด้านสุขภาพ)
ผลตอบแทนทีส่ งั คมจะได้รบั ก็ยงิ่ สูงขึน้ ในทางเดียวกัน งานศึกษาในไทยพบว่าการได้รบั การศึกษาระดับปฐมวัยส่งผลเชิงบวก
ต่อพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์การเรียนของเด็กในระยะยาว โดยเฉพาะทักษะทางปัญญา ด้านการอ่าน วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ โดยผลสัมฤทธิ์ค่อนข้างเห็นได้ชัดในกลุ่มเด็กที่มาจากครอบครัวฐานะปานกลางจนถึงยากจน1,2
ร้อยละของนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา
ต่อจำ�นวนประชากรเด็กอายุ 3-5 ปี ปี 2555-2559
101.0%

97.2%

95.5%

77.1%

98.1%

76.0%

32.9%

32.4%

96.2% 95.6%

92.5%

72.9%

27.8%

98.0%

94.6% 92.5%

74.8%

73.8%

32.5%

นักเรียน อ. 1/
เด็ก 3 ขวบ

นักเรียน อ. 2/
เด็ก 4 ขวบ

34.8%

นักเรียน อ. 3/
เด็ก 5 ขวบ

จากข้อมูลในปี 2559 ประมาณ
ร้อยละ 50 ของเด็กไทยอายุ 0 - 2 ปี
(หรื อ เกื อ บ 1 ล้ า นคน) ก� ำ ลั ง อยู ่
ภายใต้การดูแลของศูนย์การเรียน
สถานเลี้ยงเด็ก หรือศูนย์พัฒนาเด็ก
ขณะทีป่ ระมาณ ร้อยละ 75 ของเด็ก
อายุ 3 – 5 ปี (หรือประมาณ 1.7
ล้ า นคน) ก� ำ ลั ง เข้ า เรี ย นในระบบ
โรงเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา
ชั้นอนุบาล 1 – 3

รวมนักเรียน อ. 1-3/
เด็ก 3-5 ขวบ

2555

2556

2557

2558

2559

ที่มา : ค�ำนวณจากตารางข้ อมูลสถิตกิ ารศึกษา พ.ศ. 2559, กระทรวงศึกษาธิการ
(1)
พิริยะ ผลพิรุฬห์ และศิวัช เทียมทัด, 2559, “เศรษฐศาสตร์การศึกษาปฐมวัย: การเข้าถึงการศึกษาปฐมวัยและผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาต่อในอนาคต” วารสารเศรษฐศาสตร์
ประยุกต์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2559) : 1-34, (2) อรพรรณ บัวอิ่น, 2560, การศึกษาปฐมวัยและพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในประเทศก�ำลังพัฒนา: หลักฐานเชิง
ประจักษ์จากประเทศไทย, พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2560), 73-107
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สุขภาพคนไทย 2561

2,028,997 คน

เด็กอายุ
0-2 ขวบ
ป 2559

สำนักพัฒนาสังคม
(สังกัด กทม.)
สถานรองรับ
เด็กเอกชน
ที่จดทะเบียน

988,503 คน

2.6 %

0.2 %

อื่นๆ

7.2 %
กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น

90.0 %

จำแนกตามสังกัด
ของศูนยการเรียนฯ

จำนวนประชากรเด็กอายุ
0-2 ขวบ

แม้เด็กในช่วงอายุนี้
จ�ำนวนหนึ่งอาจเข้าเรียน
ช้าหรือเร็วเกินกว่าเกณฑ์
จ� ำ นวนหนึ่ ง อาจได้ รั บ
การพั ฒ นาการเรี ย นรู ้
นอกระบบโรงเรียน แต่
กล่ า วได้ ว ่ า น่ า จะยั ง มี
เด็ ก จ� ำ นวนอี ก ไม่ น ้ อ ย
ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษา
หรื อ พั ฒ นาการเรี ย นรู ้
ในระดับปฐมวัย

จำนวนนักเรียนเตรียมอนุบาล
(อายุต่ำกวา 3 ขวบ) ในศูนยการเรียน
สถานเลี้ยงเด็ก ศูนยพัฒนาเด็ก

ที่มา : ค�ำนวณจากตารางข้ อมูลสถิตกิ ารศึกษา พ.ศ. 2559, กระทรวงศึกษาธิการ
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เกา

จำนวนเด็กตอครู 1 คน

สัดส่วนผู้เรียนต่อครูในการศึกษาระดับปฐมวัย ปี 2558

หมายเหตุ : ข้ อมูลปี 2558 หรื อปี ที่เป็ นปั จจุบนั ที่สดุ
ที่มา : Pupil/teacher ratio by level of education (headcount basis), UNESCO

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย
ในระบบโรงเรียนรวมถึงมาตรฐานการ
ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็ก โดยเฉพาะ
ด้านคุณภาพและปริมาณของครูผู้สอน
และพี่ เ ลี้ ย งเด็ ก ความปลอดภั ย ของ
สภาพแวดล้ อ มในโรงเรี ย นและศู น ย์ ฯ
ความเพี ย งพอของงบประมาณและ
ทรัพยากร รวมถึงแนวทางการจัดการ
ศึกษาที่สอดคล้องตามปรัชญาการศึกษา
ปฐมวัยทีก่ ำ� หนดไว้เป็นข้อท้าทายทีส่ ำ� คัญ
ส�ำหรับประเทศไทย

ปรัชญาการศึกษาปฐมวัยของไทย
“เปนการพัฒนาเด็กตั้งแตแรกเกิดถึง 6 ปบริบูรณ อยางเปนองครวมบนพื้นฐาน
การอบรมเลี้ยงดูและการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่สนองตอธรรมชาติ
และพัฒนาการตามวัยของเด็กแตละคนใหเต็มตามศักยภาพ ภายใตบริบทสังคม
และวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยูดวยความรัก ความเอื้ออาทร และความเขาใจของทุกคน
เพื่อสรางรากฐานคุณภาพชีวิตใหเด็กพัฒนาไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ
เกิดคุณคาตอตนเองครอบครัว สังคมและประเทศชาติ”
ที่มา : หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560, ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

10 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพเด็กปฐมวัย
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9

เด็กกลุ่มเปราะบาง

แต่ละปีมีเด็กทารกถูกทอดทิ้งอย่างน้อยประมาณ 150 - 200 คน
สถานการณ์ เ ด็ ก ปฐมวั ย กลุ่ ม เปราะบางมี แ นวโน้ ม ที่ ท้ า ทาย ลั ก ษณะและรู ป แบบหลากหลายขึ้ น เช่ น
เด็กทารกถูกทอดทิ้ง เด็กพิการ กลุ่มเด็กเร่ร่อน และกลุ่มเด็กข้ามชาติหรือไร้รัฐ
สถิติการทอดทิ้งเด็กในไทยจำ�แนกตามสถานที่

1.
2.
3.
4.

197 คน
87

154 คน
146 คน

69

39

64

42

36

ตั้งครรภไมพรอมในวัยรุน
หยาราง
ปญหาครอบครัว
ความยากจน

133 คน
68

61

จำนวนคน

ปัญหาเด็กทารกถูกทอดทิง้ สะท้อน
ภาพปัญหาสังคมไทยได้หลายด้าน ทัง้ การ
ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น การหย่าร้าง
ปั ญ หาครอบครั ว และความยากจน
ซึ่งล้วนเป็นความท้าทายส�ำคัญที่ควร
ต้องได้รับการจัดการอย่างเป็นองค์รวม
ในส่วนเด็กปฐมวัยทีพ่ กิ าร สถิตลิ า่ สุดพบ
ว่ามีจำ� นวนเกือบสองหมื่นคน ส่วนหนึ่ง
มีสาเหตุมาจาก กลุ่มอาการออทิสติก
เด็ ก กลุ ่ ม นี้ เ ป็ น เด็ ก พิ เ ศษที่ ส ามารถ
พัฒนาให้เติบโตขึ้นตามศักยภาพและ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมต่อไป จึงเป็น
กลุ ่ ม ที่ ไ ม่ ค วรถู ก ละเลยหรื อ เพิ ก เฉย
ในการสนับสนุนการเข้าถึงบริการการ
พัฒนาเด็กที่จ�ำเป็น

สาเหตุปญหาการทอดทิ้ง

33

36

33
23

10

10

2556

2557

สาธารณะ

โรงพยาบาล

10

9
2558

2559

ผูรับจางเลี้ยง / สถานรับเลี้ยง

ญาติ

รวม

หมายเหตุ : รวมเฉพาะทารกถูกทอดทิ้งที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน 8 แห่ง ทั่วประเทศ
ที่มา : จากเว็บไซต์ http://www.nationtv.tv/main/content/378530079
และ https://www.thairath.co.th/clip/117776

รอยละของเด็
ก อายุ 0-5 ป พิการ จำแนกตามประเภท
สัดส่วนของเด็ก อายุ 0-5 ปี ที่พิการ จำ�แนกตามประเภท
ชาย

เด็กอายุ 0 – 5 ป
ในป 2560 มี
จำนวน 17,012 ราย
ที่พิการและไดรับการ
จดทะเบียนคนพิการ ในจำนวนนี้
สามารถระบุความพิการได
10,691 ราย
นอกจากนี้ยังมีเด็กที่ไมทราบ
ประเภทความพิการอีก
6,321 ราย

พิการ
ทางการเห็น

พิการทางการ
ไดยินหรือ
สื่อความหมาย

พิการทางการ
เคลื่อนไหว
หรือรางกาย

0.6%

13.9%

3.9%

หญิง
0.5%
10.9%

33.0%

5.0%

4.3%

39.4%
36.7%
0.4%

1.0%

พิการทางจิตใจ
หรือพฤติกรรม

พิการ
ทางสติปญญา

พิการ
ทางการเรียนรู

พิการทาง
ออทิสติก

หมายเหตุ : ค�ำนวณจากจ�ำนวนเด็กพิการที่สามารถระบุความพิการได้จ�ำนวน 10,691 ราย (ชาย 6,236 ราย หญิง 4,455 ราย)
ที่มา : ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
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12.9%
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37.4%

ปัญหาของเด็กเร่รอ่ นมีความซับซ้อนมากขึน้
สถานการณเด็กเรรอนยังคงสูง
เด็ ก เร่ ร ่ อ นปฐมวั ย ปั จ จุ บั น มาจากครั ว เรื อ น
โดยคาดวาจะมีเด็กไทยเรรอน
ยากจนมากและไม่มกี ารศึกษา มักถูกพ่อแม่พา
ทั่วประเทศประมาณ 30,000 ราย
ออกมาเร่รอ่ นตัง้ แต่อายุตำ�่ กว่า 5 ปี เพือ่ หาเงิน
ในกทม. ยังคงพบเด็กเรรอนใตทางดวน
และพบวาอายุนอยลงอีกดวย
โดยการขอทานหรือเก็บขยะขาย ไม่มีบ้านพัก
โดยพบเด็กอายุนอยที่สุดคือ 3 ขวบ
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใต้สะพานหรือใต้ทางด่วน
รุนแรงขึ้น
กขามชาติ
เสถานการณ
กิดในประเทศไทย
หรือเมือ่ แม่ออกมาเร่รอ่ นและตัง้ ครรภ์ เด็กทีเ่ เด็
กิดมา
ปญหาซับซอนมากขึ้น นอกจากนี้
จะกลายเป็นเด็กเร่รอ่ นตามพ่ทีอแม่
ซึง่ ส่วนใหญ่
หากพอแมเปนครอบครัวฐ
เรรอ(418
น
่คลอดในสถานพยาบาลของรั
ราย)
ลูกเกิดมาจะเปนเด็กเรรอนตามไปดวย
มีปญ
ั หาการเข้าถึงบริการสุขภาพ เช่น รับวัคซีน
ไม่ครบตามเกณฑ์ และไม่ได้รับการพัฒนาเด็ก
ที่มา : สัมภาษณ์ครูทองพูล บัวศรี (ครูจิ๋ว) มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
ที่มา: สัมภาษณครูทองพูล บัวศรี (ครูจิ๋ว) มูลนิธิสรางสรรคเด็ก
ที่เหมาะสมตามวัยในเด็กกลุ่มนี้
เด็กข้ามชาติเกิดในประเทศไทย ที่คลอดในสถานพยาบาลของรัฐ (418 ราย)

82.8

ใบรับรองการเกิด

71.2

27.6
17.2

ไดรับ

จดทะเบียนเพื่อรับสูติบัตร

ไมไดรับ

1.2
0

ไมทราบวาตองจด

ที่มา : เฉลิมพล แจ่มจันทร์ กัญญา อภิพรชัยสกุล กาญจนา เทียนลาย, 2560

กรุงเทพมหานคร คาดว่าจะมีเด็กข้ามชาติ
อายุ 0-5 ปี ถึง 53,437 คน
ในกลุ่มเด็กที่คลอดในไทยพบว่ามีน้ำ�หนักแรก
คลอดต่ำ�กว่า 2,500 กรัม ถึงร้อยละ 14
นอกจากนี้การเข้าถึงวัคซีนที่จำ�เป็น
ในขวบปีแรกน้อยกว่าเด็กไทยถึง 1 ใน 3
และพบว่าความครอบคลุมวัคซีน
ป้องกันโปลิโอยังต่ำ�มากอีกด้วย
ที่มา : การคาดประมาณประชากรข้ามชาติเพือ่ พัฒนาบริการอนามัย
แม่และเด็กในกทม. 2556, สวรส.

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
บัญญัตใิ ห้เด็กข้ามชาติทเี่ กิดในประเทศไทยได้สตู บิ ตั รทุกคน ส�ำหรับ
เอกสารที่น�ำไปขอสูติบัตร คือ ใบรับรองการเกิด หรือ ทร.1/1
แต่สถานการณ์ใบรับรองการเกิดกลับพบว่า เด็กทีเ่ กิดในประเทศไทย
และในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ยังคงมีเด็กข้ามชาติทไี่ ม่ได้รบั
ใบรับรองการเกิดอยู่ เหตุผลที่ไม่ไปจดทะเบียนเกิด คือ ไม่ทราบว่า
ต้องไปจด ไม่ทราบสถานที่จด และไม่กล้าไปจดเพราะพูดภาษาไทย
ไม่ได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวอาจพอจะมองเห็นถึงเด็กข้ามชาติที่ด้อย
โอกาสในการเข้าถึงการจดทะเบียนเกิด ภาครัฐควรหันกลับมามอง
ในเรือ่ งของระบบการส่งต่อเพือ่ ไปจดทะเบียนรับใบสูตบิ ตั ร หรือการ
ให้ความรู้ในเรื่องความส�ำคัญของการจดทะเบียนเกิด
10 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพเด็กปฐมวัย
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10

ข้อพิจารณาทางนโยบาย

การละเลยเรื่องสุขภาพและการศึกษาของเด็กปฐมวัยอาจน�ำมาซึ่งความสูญเสีย
ระยะยาวมหาศาล ทั้งระดับบุคคลและระดับสังคม
...ในการขั บเคลื่อนงานพัฒ นาเด็กปฐมวั ย ต้ อ งใช้ ก ระบวนการที่ ป ระสานพลั ง การทำ�งานของภาคส่ ว น
ต่างๆ ไปด้วยกัน ในกลุ่มพ่อแม่ตั้งแต่เริ่มสร้างครอบครัว ตั้งครรภ์ จนถึงคลอด ในช่วงเด็กแรกเกิด
ตลอดช่วงปฐมวัย จนเข้าโรงเรียน ให้เป็นเนื้อหาที่เชื่อมโยงกัน เกิดเป็นพลังการทำ�งานที่เข้มแข็ง...
งานศึกษา The 2016 Lancet Early Childhood Development Series ได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่ามาตรการเชิงนโยบาย
เพือ่ ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยทีจ่ ะประสบผลสัมฤทธิแ์ ละมีความยัง่ ยืน จ�ำเป็นต้องได้รบั ความร่วมมือและการประสานการ
ท�ำงานจากหลายภาคส่วน ในลักษณะชุดมาตรการหรือ intervention packages ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงการก�ำเนิดและ
เติบโตของเด็ก ควบคู่ไปกับการพิจารณาและระบุถึงปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงเพื่อก�ำหนดแนวทางป้องกันหรือจัดการ ภายใต้
แนวคิดนี้ พ่อแม่ ผูป้ กครอง ผูด้ แู ลเด็กและสมาชิกในครอบครัวเป็นกลุม่ เป้าหมายส�ำคัญทีต่ อ้ งให้ความส�ำคัญในการสนับสนุน
และส่งเสริมความพร้อมต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็นในการดูแลและพัฒนาลูกหรือเด็กปฐมวัยในครอบครัว การละเลยการลงทุนเพือ่ พัฒนา
คุณภาพประชากรกลุม่ ปฐมวัยตัง้ แต่แรกเกิด โดยเฉพาะการเข้าถึงบริการสุขภาพทีจ่ ำ� เป็น รวมถึงโอกาสในพัฒนาการเรียนรู้
และการศึกษาของเด็กปฐมวัยจากครัวเรือนทีย่ ากจนและมีความเปราะบางทางสังคม อาจน�ำไปสูก่ ารสูญเสียทัง้ ทางเศรษฐกิจ
และทางสังคมต่อประเทศ ทีเ่ รียกว่า “cost of inaction” ในระยะยาวทีม่ มี ลู ค่าสูงกว่าต้นทุนทีจ่ ะเกิดขึน้ หากเลือกทีจ่ ะลงทุน
ในประชากรเด็กกลุ่มนี้อย่างเหมาะสมในปัจจุบันหลายเท่าตัว
มาตรการที่มีผลเชิงประจักษ์ (evidence-based interventions) ในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย

การวางแผนครอบครัว
โภชนาการกอนตั้งครรภ

วัยรุนและวัยผูใหญ

ดูแลฝากครรภ
ปองกันโรคและการดูแล
ระหวางตั้งครรภ
ประเมินติดตามการเติบโต
ของตัวออนปองกันและจัดการ
ความผิดปกติระหวางตั้งครรภ

ดูแลระหวางคลอด
ปองกันและจัดการ
ความผิดปกติระหวางคลอด
การดูแลทารกหลังคลอด

ระหวางการคลอด/
ชวงหลังเกิด 3 วันแรก

ระหวางตั้งครรภ

10 12 14 16 >18

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

ป

สัปดาห

คลอด 24

48 72

ชั่วโมง

ปองกันโรคและดูแลทารกหลังคลอด
สนับสนุนครอบครัวในการดูแลทารกแรกเกิด
สงเสริมวิธีการเลี้ยงและการโภชนาการทารก
และเด็กเล็กที่เหมาะสม
ระบบการดูแลและสงเสริมพัฒนาการเรียนรู
ของทารกและเด็กเล็กที่มีคุณภาพ

แรกเกิด
(1 เดือนแรก)
1

2

3

ชวงทารก
(1-2 ปแรก)
4

สัปดาห

6

12

18

การปองกันโรคติดตอในเด็ก
การคัดกรองและจัดการการเจ็บปวย
และความผิดปกติ
ระบบการดูแลและสงเสริม
พัฒนาการเรียนรูที่มีคุณภาพ

ปฐมวัย
(24-71 เดือน)
24

3

4

เดือน

มาตรการดูแลและคุมครองตลอดชวงชีวิต (life-course)
สงเสริมสนับสนุน
ดานการเลี้ยงดู
(แกครอบครัว/ผูปกครอง)

สุขภาพจิตและ
สุขภาวะมารดา

การคุมครอง
ทางสังคม

ที่มา : Britto, P. R. et al., 2016
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วัยเรียน
(6-10 ป)

สุขอนามัย น้ำ และสาธารณสุขมูลฐาน
รวมถึงการสงเสริมพฤติกรรม
ทางสุขภาพที่เหมาะสม)

5

ป

6

8

>10

3 ยุทธศาสตร

ส�ำหรับประเทศไทย นโยบาย
และยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาเด็ ก
2) การสงเสริมพอแมและผูเกี่ยวของเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
3) การสงเสริมสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ปฐมวั ย ระดั บ ชาติ ฉ บั บ แรกได้
จั ด ท� ำ ขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบการ
ท� ำ งานระยะยาวของประเทศ
1) การจัดและการใหเด็กเขาถึงบริการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ในช่วงพ.ศ. 2550-2559 ตามมาด้วย
การพัฒนาการเปนพอเปนแม การอบรมเลี้ยงดู
7 ยุทธศาสตร 2) และบทบาทของครอบครั
ว
ฉบับที่ 2 ในช่วง พ.ศ. 2560-2564
"ราง นโยบายและ
3) การพัฒนาคุณภาพการใหบริการพัฒนาเด็กปฐมวัย
แผนยุทธศาสตร
โดยจุดมุ่งหมายที่ส�ำคัญของทั้งสอง
4) การจัดระบบขอมูลและตัวชี้วัด
ดานเด็กปฐมวัย
5) การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย
ฉบับ เป็นเรื่องการส่งเสริมพัฒนา
พ.ศ. 2560-2564"
และการดำเนินการตามกฎหมาย
เด็กปฐมวัย ที่เน้นครอบครัวเป็น
6) การศึกษา วิจัยและการเผยแพรองคความรู เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย
7) การบริหารจัดการ การติดตามงานและประเมินผล
แกนหลัก และส่งเสริมให้ทุกภาค
และการสรางเครือขายประสานการทำงานรวมกัน
ส่ ว นของสั ง คมได้ มี ส ่ ว นร่ ว มใน
การด� ำ เนิ น งาน โดยในฉบั บ ที่ 2
ที่มา : ร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2560-2564, ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ได้ เ พิ่ ม จุ ด เน้ น ในการท� ำ งานเพื่ อ
จัดการปัญหาความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงบริการพัฒนาเด็กปฐมวัย การพัฒนาคุณภาพการให้บริการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และบทบาทของพ่อแม่และครอบครัวในการอบรมเลีย้ งดูเด็กทีเ่ หมาะสม การปรับปรุงกฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การศึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย รวมถึง การสร้างความเข้มแข็งของกลไก
การบริหารจัดการ เครือข่ายประสานงานและระบบข้อมูลในการก�ำกับติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์
1) การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย

จุดเน้นการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2560-2564

ใหความสำคัญสูงสุด
กับการพัฒนาความรูความเขาใจ
ทักษะ รวมถึง บทบาทของ
“พอแมผูปกครอง”

พัฒนาเด็กปฐมวัยดวยแนวทางและองคความรูใหม
(เชน การจัดการเรียนรูตามหลักการพัฒนาสมอง
หรือ BBL (Brain-Based Learning)
การสงเสริมพัฒนาการ EF หรือ Executive function)
ควบคู ไปกับ จัดการปญหาความเหลื่อมล้ำ
ที่ยังมีในการพัฒนาเด็กปฐมวัย

สรางความเข็มแข็งของกลไก
(คณะกรรมการ และสำนักงานชาติ)
และระบบขอมูล ในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล
การดำเนินงานตามยุทธศาสตรฯ

ที่มา : สัมภาษณ์ นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ประธานคณะอนุกรรมการ จัดท�ำยุทธศาสตร์
และติดตามผลการด�ำเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

การลงทุนในการศึกษาระดับปฐมวัยของไทย
ยัง “ต่ำ�กว่า” ระดับที่แนะนำ�
ร้อยละของงบประมาณการศึกษาระดับปฐมวัย/งบประมาณการศึกษารวม

"นโยบายและยุทธศาสตร
การพัฒนาเด็กปฐมวัย
(0-5 ป) ระยะยาว
พ.ศ. 2550-2559"

10%

ระดับที่แนะนำ�สากลคือ 10 %*

6.56%
5.58%

2554

5.42%

2555

ปี

2556

* Unicef (2017), “Early Moments
Matter for Every Child”, หน้า 53
ที่มา : UNESCO Institute for Statistics (2017)

10 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพเด็กปฐมวัย
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สำ�หรับการอ้างอิงบทความ
โครงการสุขภาพคนไทย. 2561. ชื่อบทความ. สุขภาพคนไทย 2561 (เลขหน้าของบทความ). 		
นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.
ตัวอย่าง
โครงการสุขภาพคนไทย. 2561. พระจักรีนิวัตฟ้า สถิตใจประชานิรันดร์. สุขภาพคนไทย 2561 (หน้า 34-39).
นครปฐม: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล.

ภาพ : วริศ โสภณพิศ (ช่างภาพ) นิตยสารสารคดี

1

พระจักรีนิวัตฟ้า สถิตใจประชานิรันดร์

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ได้มีขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 โดยตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาก่อนหน้าพระราชพิธีฯ ช่างฝีมือจากทุก
แขนงทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคต่างมารวมตัวกัน เพื่อสร้างสรรค์งานประณีตศิลป์ที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ อาทิ การสร้างพระเมรุมาศและอาคารโดยรอบ การจัดสร้างพระโกศจันทน์ การบูรณะ
ราชรถ ราชยานทีใ่ ช้อญ
ั เชิญพระบรมศพ และมีการฝึกซ้อมริว้ ขบวนพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพโดยความ
ร่วมแรงร่วมใจของข้าราชการ ทหาร ตำ�รวจ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ฯลฯ เพื่อถวายพระเกียรติยศ และถวาย
ความจงรักภักดีอย่างสมพระเกียรติตามแบบอย่างโบราณราชประเพณี บทความนี้จะเป็นการประมวลเหตุการณ์
สำ�คัญโดยสังเขป เพื่อเป็นอีกหนึ่งบทบันทึกความทรงจำ�ของประวัติศาสตร์ชาติไทย
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วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560 นัน้ ถือเป็นวันครบรอบ
1 ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันดังกล่าวมีกิจกรรม
ส�ำคัญ คือ การเชิญชวนประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมกัน
ยืนสงบนิ่งเมื่อเวลา 15.52 น. เป็นเวลา 89 วินาที ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาเดียวกันทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เพื่อถวายความ
อาลัยและร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ประชาชนจ�ำนวนมากมาย
มหาศาลจากทั่วประเทศได้เดินทางไปสักการะพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
โดยคนทุกเพศ ทุกวัย ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอด
จนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ จากทั่วทุกสารทิศต่างอดทนรอเป็น
เวลาหลายชั่วโมง เพื่อได้กราบสักการะพระบรมศพอย่าง
ใกล้ชิด ทั้งนี้ส�ำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชนที่
เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ ตัง้ แต่วนั ที่ 29 ตุลาคม
2559 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 รวม 337 วัน เป็นจ�ำนวนถึง
12,739,531 คน และมียอดเงินที่ประชาชนถวายเพื่อร่วม
บ�ำเพ็ญพระราชกุศลเป็นจ�ำนวนเงินทัง้ สิน้ 889,545,100.01
บาท1

การก่อสร้างพระเมรุมาศ

พระเมรุมาศ สร้างขึ้นภายใต้คติเขาพระสุเมรุ ซึ่งเป็น
ศู น ย์ ก ลางของจั ก รวาลและภพภู มิ ทั้ ง สาม ลั ก ษณะทาง
กายภาพเชิงอุดมคติของเขาพระสุเมรุเป็นจอมเขากึง่ กลางสูง
ที่สุด ล้อมรอบด้วยเขาสัตตบริภัณฑ์ 7 ทิวสลับด้วยมหานที
สีทนั ดร อีกทัง้ มีทวีปทัง้ สีแ่ ละมหาสมุทรประจ�ำตามทิศ เชิงเขา
พระสุเมรุเป็นป่าหิมพานต์ ซึง่ เป็นทีอ่ าศัยของสัตว์นานาพันธุ์
ส่ ว นยอดเขาพระสุ เ มรุ เ ป็ น ที่ ตั้ ง ของสวรรค์ ชั้ น ดาวดึ ง ส์
ซึ่งมีพระอินทร์เป็นกษัตริย์ผู้ปกครอง2
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ์ บดิ น ทร
เทพยวรางกูร มีพระราชกระแสรับสั่งให้สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นแม่งานในการ
ออกแบบพระเมรุมาศครัง้ นี้ โดยทรงมีพระราชวินจิ ฉัยเลือก
แบบร่างพระเมรุมาศทรงบุษบก 9 ยอด 7 ชั้นเชิงกลอน
ของนายก่ อ เกี ย รติ ทองผุ ด ซึ่ ง เป็ น การออกแบบที่ จั ด
วางส่ ว นยอดให้ ค วามรู ้ สึ ก อิ ส ระ ลดหลั่ น และสวยงาม

ภาพ : สุรศักดิ์ เพ็ญใหม่

ด้ ว ยเหตุ นี้ พ ระเมรุ ม าศพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล เดช บรมนาถบพิ ต ร จึ ง เป็ น อาคาร
ทรงบุ ษ บก 9 องค์ ตั้ ง อยู ่ บ นฐานชาลาสี่ เ หลี่ ย มจั ตุ รั ส
4 ชั้น บันไดทางขึ้นทั้ง 4 ทิศ บุษบกประธานมีชั้นเชิงกลอน
7 ชั้น ยอดบนสุดประดิษฐานพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร
(ฉัตรขาว 9 ชั้น) ภายในมีพระจิตกาธาน (เชิงตะกอน)
ประดิษฐานพระโกศพระบรมศพ ผนังสีด่ า้ นติดฉากบังเพลิง
เขียนรูปนารายณ์อวตารและภาพโครงการตามพระราชด�ำริ
บริเวณฐานชาลาทั้งสามชั้นประดับประติมากรรม เสาครุฑ
ท้าวจตุโลกบาล เทพยดา ราชสีห์ คชสีห์ นาคราวบันได
ฐานชาลาชัน้ ล่างมีสตั ว์มงคลประจ�ำทิศรอบฐานพระเมรุมาศ
มีสระอโนดาต เขามอประดับด้วยสัตว์หิมพานต์ชนิดต่างๆ
การออกแบบพระเมรุมาศในครัง้ นีย้ ดึ การวางผังบริเวณ
ตามคติจกั รวาล โดยก�ำหนดต�ำแหน่งจุดกึง่ กลางพระเมรุมาศ
ซึ่งเปรียบเสมือนกึ่งกลางจักรวาล คือใช้ต�ำแหน่งจุดตัดของ
แกนส�ำคัญ 2 แกน คือ แกนทิศเหนือ-ใต้ ได้แก่ แนวแกน
ที่ขนานไปกับสนามหลวง ตรงไปยังยอดพระศรีรัตนเจดีย์
ในวัดพระศรีรตั นศาสดาราม และแกนทิศตะวันออก-ตะวันตก
ซึ่งตั้งฉากกับแนวแกนแรกไปยังจุดศูนย์กลางพระอุโบสถ
วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษดิร์ าชวรมหาวิหาร ส่วนปริมณฑล
พระเมรุมาศยังมีอาคารส�ำคัญคือ พระทีน่ งั่ ทรงธรรมส�ำหรับ
บ�ำเพ็ญพระราชกุศล ศาลาลูกขุน ทิม และทับเกษตรรายรอบ
ส� ำ หรั บ เป็ น ที่ เ ฝ้ า ทู ล ละอองธุ ลี พ ระบาทของพระบรม
วงศานุวงศ์ ทูตานุทตู ข้าราชการ และข้าราชบริพาร เฉพาะ
ด้านหน้านอกเขตราชวัติ จัดภูมิทัศน์โครงการพระราชด�ำริ
ภายนอกปริมณฑลพระราชพิธ3ี
นอกจากนี้ ยั ง มี พ ระเมรุ ม าศจ� ำ ลองที่ พ ระลาน
พระราชวั ง ดุ สิ ต 1 แห่ ง ณ 4 มุ ม ของท้ อ งสนามหลวง
ทิศเหนือ บริเวณส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (เดิม) ทิศใต้
บริเวณพระปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพระพุทธยอดฟ้า)
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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ทิ ศ ตะวั น ออก บริ เวณลานคนเมื อ ง กรุ ง เทพมหานคร
ทิศตะวันตก บริเวณสวนนคราภิรมย์ (ท่าเตียน) และ 4 มุมเมือง
ของกรุงเทพมหานคร เพื่อถวายดอกไม้จันทน์ ส่วนภูมิภาค
สร้างในทุกจังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง ส�ำหรับซุม้ ถวายดอกไม้
จันทน์ส�ำหรับประชาชนร่วมถวายสักการะพระบรมศพ
สร้างอยูบ่ ริเวณนอกมณฑลพระราชพิธี กรมศิลปากรออกแบบ
และใช้เป็นต้นแบบน�ำไปจัดสร้างในสถานทีต่ า่ งๆ ทัว่ ประเทศ
แนวการออกแบบเนือ่ งในพระราชกรณียกิจด้านการเกษตร
คือ โครงการพระราชด�ำริฝนหลวง พื้นหลังเป็นรูปเมฆและ
สายฝน มีเส้นสินเทาเป็นกรอบนอกอย่างจิตรกรรมไทย
เป็นซุม้ 3 ขนาด ซุม้ ขนาดใหญ่ ซุม้ ขนาดกลาง และซุม้ ขนาดเล็ก
ส�ำหรับในต่างประเทศ ตัง้ แท่นยกพืน้ ส�ำหรับถวายดอกไม้จนั ทน์
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องสักการะ ณ
สถานทูตและสถานกงสุลทัว่ โลก4

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เริ่มตั้งแต่การออกพระเมรุในวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560
โดยมีพระราชพิธบี ำ� เพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุ ณ พระทีน่ งั่
ดุสติ มหาปราสาท ต่อมาในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560
มีการอัญเชิญพระบรมศพสูพ่ ระเมรุมาศด้วยขบวนพระบรม
ราชอิสริยยศ ส�ำหรับริ้วขบวนต่างๆ ประกอบด้วย
ริ้ ว ขบวนที่ 1 อั ญ เชิ ญ พระโกศพระบรมศพโดย
พระยานมาศสามล�ำคาน ออกจากพระทีน่ งั่ ดุสติ มหาปราสาท
ไปยังพระมหาพิชยั ราชรถ หน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ริ้วขบวนที่ 2 อัญเชิญพระบรมศพโดยขบวนพระมหา
พิชยั ราชรถจากหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสูม่ ณฑล
พระราชพิธีท้องสนามหลวง
ริ้วขบวนที่ 3 อัญเชิญพระบรมศพโดยราชรถปืนใหญ่
เวียนอุตราวัฏ (เวียนซ้าย) รอบพระเมรุมาศ แล้วอัญเชิญขึน้
ประดิษฐาน ณ พระเมรุมาศโดยเกรินบันไดนาค
ในเวลาค�่ ำ มี ก ารถวายพระเพลิ ง พร้ อ มส่ ง เสด็ จ
สู่สวรรคาลัยในเวลา 22.00 น.
ในวันเดียวกันมีการแสดงมหรสพ ตามแบบแผนโบราณ
ราชประเพณี เริ่มตั้งแต่ 18.00 น. ไปจนถึง 06.00 น.
ของวันรุง่ ขึน้ โดยจัดขึน้ อย่างสมพระเกียรติประกอบด้วย 3 เวที
ได้แก่ เวทีที่ 1 การแสดงหนังใหญ่ และการแสดงโขนเรื่อง
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รามเกียรติ์ เวทีที่ 2 แสดงหุ่นหลวง หุ่นกระบอก และละคร
เรื่องพระมหาชนก ส่วนเวทีที่ 3 การบรรเลงดนตรีสากล
ธ คือ ดวงใจไทยทั่วหล้า บทเพลงพระราชนิพนธ์ ตลอดจน
บัลเลต์มโนราห์ ซึ่งหาชมได้ยากด้วย
ริ้วขบวนที่ 4 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิและพระ
ผอบพระบรมราชสรีรางคาร โดยพระที่น่ังราเชนทรยาน
และพระทีน่ งั่ ราเชนทรยาน (น้อย) เข้าสูพ่ ระบรมมหาราชวัง
ประดิ ษ ฐานพระบรมอั ฐิ ที่ พ ระที่ นั่ ง ดุ สิ ต มหาปราสาท
ส่วนพระบรมราชสรีรางคารนัน้ อัญเชิญไปพักไว้ ณ พระศรีรตั น
เจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ริว้ ขบวนที่ 5 อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐโิ ดยพระทีน่ งั่
ราเชนทรยานไปประดิษฐาน ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
เมื่อบ�ำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมอัฐิแล้ว
วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 มี ริ้วขบวนที่ 6 ซึ่งเป็น
ขบวนสุดท้าย อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารโดยรถยนต์
พระที่นั่งจากพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ไปบรรจุไว้ ณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม และวัดบวร
นิเวศวิหาร ในการนี้ พันโทหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์
เจ้าสิรวิ ณ
ั ณวรีนารีรตั น์ ผูบ้ งั คับกองทหารม้าเกียรติยศ ทรงม้า
น�ำริ้วขบวน ซึ่งเป็นริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวน
สุดท้ายในพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร5
ทั้งนี้ พระเมรุมาศ ราชรถ ราชยาน และริ้วขบวนทุก
ขบวนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ได้สื่อถึงขนบธรรมเนียมตามโบราณราชประเพณีที่สืบมา
และยังสะท้อนคติความเชื่อที่ว่าพระมหากษัตริย์เปรียบได้
กับสมมติเทพที่อวตารมายังโลกมนุษย์ และได้เสด็จกลับสู่
สรวงสวรรค์อย่างสมบูรณ์และสมพระเกียรติทุกประการ
นอกจากนีร้ ฐั บาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนวางดอกไม้
จันทน์ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร ณ พระเมรุ ม าศจ� ำ ลองและ
ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ จ�ำนวน 878 จุดทั่วประเทศใน
76 จังหวัด ของวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ตัง้ แต่เวลา 09.00 น.
ถึง 16.30 น. และเวลา 18.30-22.00 น. (จนกว่าประชาชนคน
สุดท้ายได้วางดอกไม้จนั ทน์) ได้มกี ารหยุดวางดอกไม้จนั ทน์
ในช่วงเวลาประกอบพระราชพิธีในพระเมรุมาศ นับจ�ำนวน
ประชาชนที่มาร่วมถวายดอกไม้จันทน์กว่า 19 ล้านคน6

ภาพ : www.matichon.co.th/news/703436

พระราชวงศ์และบุคคลส�ำคัญทั่วโลกเข้าร่วม
งานพระราชพิธีฯ

ในพระราชพิธีมีพระราชวงศ์รวม 16 ประเทศ และ
บุคคลส�ำคัญจาก 26 ประเทศได้เดินทางมาเข้าร่วมพระราช
พิธีฯ ด้วย อาทิ เจ้าชายอะกิชิโนะ พร้อมด้วยเจ้าหญิงคิโกะ
(พระชายา) จากญี่ปุ่น ทั้งนี้ราชวงศ์ญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับราชวงศ์ไทยมาอย่างยาวนาน สมเด็จพระราชินี
มาทิลด์ จากเบลเยียม สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์
นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินีเจตซุน เปมา วังชุก
จากภูฏาน สมเด็จพระราชินีแม็กซิมา จากเนเธอร์แลนด์

ภาพ : http://news.thaipbs.or.th/content/267096

สมเด็ จ พระราชิ นี ซิ ล เวี ย จากสวี เ ดน บุ ค คลส� ำ คั ญ จาก
ต่างประเทศ อาทิ นายบาร์นาบาส ซิบูซิโซ ดลามินี นายก
รัฐมนตรีของสวาซิแลนด์ สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช
ฮุน เซน ของกัมพูชา นายจาง เกาลี่ รองนายกรัฐมนตรีของจีน
เป็นต้น7

โครงการจิตอาสา
และกิจกรรมของภาคประชาสังคม

ในช่วงเวลาที่ส�ำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชน
ทั่วไปเข้าไปสักการะพระบรมศพในพระบรมมหาราชวัง
ระหว่างนั้นได้เกิดผู้มีจิตอาสาที่รวมตัวขึ้นมาอย่างมากมาย
เพือ่ ท�ำหน้าทีอ่ ำ� นวยความสะดวกด้านต่างๆ ให้แก่ผเู้ ดินทาง
มาสักการะพระบรมศพ เช่น การรับส่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
การน�ำอาหาร ขนม ผลไม้ น�้ำ ยาดม มาแจก การช่วยเก็บ
ขยะ ฯลฯ สะท้อนให้เห็นถึงน�้ำใจและความเสียสละของคน
ไทยที่มีต่อเพื่อนร่วมชาติด้วยกัน นอกจากนี้ยังมี “จิตอาสา
เฉพาะกิจ” งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เพื่อเป็นการรวมพลังความรัก และน�้ำใจของปวงประชาชน
ชาวไทยทุ ก หมู ่ เ หล่ า ถวายแด่ ในหลวงรั ชกาลที่ 9 ก่ อ น
เสด็ จสู ่ ส วรรคาลั ย โดยเปิ ดให้ ประชาชนลงทะเบี ย น 8
ประเภทงานตามความสมัครใจ ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่ง
เพื่ อ ความปลอดภั ย ของประชาชาชน
งานบริการประชาชน งานแพทย์ งาน
รักษาความปลอดภัย และงานจราจร
ซึ่ ง ผู ้ ส มั ค รจะได้ รั บ บั ต รประชาชนจิ ต
อาสาสีฟ้า และบัตรจิตอาสางานพระ
ราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ
และจะได้รับพระราชทาน หมวกแก๊ป
ผ้ า พั น คอ เสื้ อ โปโลสี ด� ำ ปลอกแขน
เป็นต้น8 ทัง้ นีม้ ปี ระชาชนจากทัว่ ประเทศ
ลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นจิตอาสาจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 4,006,825 คน
นอกจากนีเ้ นือ่ งในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณบดิ น ทร เทพยวรางกู ร
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จดั โครงการจิตอาสา
“เราท�ำความดีด้วยหัวใจ” ทางการจึงเชิญชวนประชาชน
เข้าร่วมโครงการจิตอาสา ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม 3 สิงหาคม 2560 เพือ่ สานต่อโครงการพระราชด�ำริในหลวง
รัชกาลที่ 9 โดยมีหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษา
พระองค์ ข้าราชบริพารในพระองค์ และหน่วยราชการ
อื่นๆ ร่วมกันบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนต่างๆ
อีกด้วย9
ส�ำหรับกิจกรรมของภาคประชาสังคมในส่วนภูมภิ าคนัน้
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้แสดงพลังแห่ง
ความจงรั ก ภัก ดีและส�ำนึก ในพระมหากรุณ าธิ คุณ อย่ า ง
หาที่สุดมิได้ โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ
การบ�ำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามแนวการ
ปฏิบัติของแต่ละศาสนา การรวมพลังสามัคคีแปรขบวน
แสดงสัญลักษณ์แห่งความอาลัย การจุดเทียน การขับร้อง
บทเพลงสรรเสริญพระบารมี การขับร้องเพลงพระราช
นิพนธ์ เพลงร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ รวมไปถึงการสดุดี
พระเกียรติคุณในหลายลักษณะ ได้แก่ การจัดนิทรรศการ
การวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ การบรรยายเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจ การจัดท�ำสารคดีผา่ นสือ่ วีดทิ ศั น์ สือ่ วิทยุ
กระจายเสียง สือ่ สังคมออนไลน์ และสือ่ สิง่ พิมพ์ นอกจากนี้
ยังรวมถึงการท�ำความดีสืบสานพระราชปณิธานในลักษณะ
ต่างๆ ได้แก่ การท�ำความสะอาด บริจาคโลหิต บริจาค
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ภาพ : ภูริต เนติมงคลชัย (Vin Buddy)

ดวงตา บริจาคอวัยวะ การปลูกต้นไม้ ปล่อยสัตว์นำ�้ ไถ่ชวี ติ
โคกระบือ การปั่นจักรยาน การเดิน-วิ่งการกุศล ฯลฯ10

น้อมน�ำศาสตร์พระราชาสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน

ตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มิได้ทรง
คาดหวังเพียงการแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากเฉพาะหน้าของ
ราษฎรเท่านั้น แต่ทรงสัมผัสปัญหาอย่างใกล้ชิด ทรงทุ่มเท
เวลาในการประชุ ม ซั ก ถาม ติ ด ตามงานกั บ ข้ า ราชการ
และประชาชน ภาพเหล่านี้กลายเป็นพระจริยวัตรที่ทรง
ขะมักเขม้น และก่อเกิดเป็นโครงการในพระราชด�ำริหลายพัน
โครงการภายใต้ แ นวคิ ด “เข้ า ใจ เข้ า ถึ ง พั ฒ นา” ทรง
น�ำพาราษฎรให้ผาสุก มิใช่เพียงกลุ่มคนที่เฝ้ารับเสด็จฯ ณ
ที่ห่างไกล แต่รวมถึงลูกหลานของพระองค์ในวันนี้และวัน
ข้างหน้า และเป็นแรงบันดาลใจสูงสุดทีค่ นไทยจะน้อมเกล้าฯ
น�ำหลักคิดและพระราชกรณียกิจของพระองค์มาด�ำเนิน
รอยตาม11 จนเกิดโครงการต่างๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
“โครงการสานต่อที่พ่อท�ำ” คือโครงการที่ได้วิเคราะห์
แนวคิดจากการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร ผ่ า นโครงการ
พระราชด�ำริ แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งว่าด้วย
แนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนทางสายกลาง มีความพอ
ประมาณ มีเหตุผล สร้างภูมคิ มุ้ กันในตัวเอง โดยรวบรวมและ
เรียบเรียงออกมาในสื่อรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถ
เข้าถึงได้ ตัวอย่างจากหนังสือ The Visionary กษัตริย์
ผู้มองเห็นอนาคต โดยได้ถอดบทเรียนเรื่องแนวคิดเรื่อง

ภาพ : https://regional.kachon.com/86443

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองเกี่ยวกับการด�ำรงชีวิต
เช่น การแยกสิง่ ทีต่ อ้ งมีออกจากสิง่ ทีต่ อ้ งการ โดย “ต้องมี”
นั้นต้องมาก่อน และสุดท้ายคือ ชัง่ ตวงความอยากให้สมดุล
จากแนวคิดดังกล่าวจะช่วยปรับมุมมองของชีวติ ให้มคี วามสุข
บนความเรียบง่ายและพอเพียง
“โครงการพันธุ์พอเพียง” เป็นโครงการปลูกต้นไม้
9 ล้านต้นที่จัดขึ้นโดยกรมป่าไม้ เพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ตามแนวทางพระราชด�ำริความพอเพียงและการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพื่อปลูกจิตส�ำนึกความพอเพียงผ่าน
การปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มจ�ำนวนต้นไม้ในเมือง และเพื่อให้
เกิดกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ ยี่ งั่ ยืนของต้นไม้ โดยการ
แจกกล้าไม้ให้แก่ประชาชนและบุคคลทัว่ ไปจ�ำนวน 9 ล้านคน
ให้รว่ มกันปลูกต้นไม้ภายในบริเวณบ้าน หรือพืน้ ทีข่ องตนเอง
โดยประชาชนสามารถรับกล้าไม้ผา่ นสถานีเพาะช�ำใกล้บา้ น
สิง่ ส�ำคัญกว่าการปลูกต้นไม้ 9 ล้านต้น คือ การปลูกจิตส�ำนึก
ของการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตั ว อย่างข้างต้นนี้เ ป็นเพียงบางส่วนของการส่ ง ต่ อ
สืบสาน ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทีท่ กุ คนสามารถท�ำได้เพียง
นึกถึงคนรอบข้าง สังคม ตลอดจนประเทศชาติ

บทส่งท้าย

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อประชาชน
ที่ผ่านมา จนน�ำไปสู่โครงการในพระราชด�ำริมากมายกว่า
4,000 โครงการ เปรียบเสมือนสายธารที่ไหลรินไปทั่วทุก
พื้นที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข
โดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะหรือชาติพันธุ์ ด้วยเหตุนี้ วันที่
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร สวรรคตจึงนับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่ง
ใหญ่ของชนชาวไทยอย่างหาที่เปรียบมิได้ แต่สิ่งหนึ่งที่
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและระลึกถึงพระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร
ได้ตลอดไปนั้น คือ พระราชด�ำรัสและพระบรมราโชวาท
ที่พระราชทานไว้แก่ปวงชนชาวไทยในวาระโอกาสต่างๆ
ซึ่งเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์แห่งการด�ำเนินชีวิตและพัฒนา
ตนให้ถูกต้องตามศีลธรรมอันดีงามของสังคม ตราบใดที่
ประชาชนชาวไทยได้น้อมน�ำสิ่งที่พระองค์มอบไว้มาปฏิบัติ
ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม หากตระหนัก
เช่นนีแ้ ล้วไซร้จะพบว่า “พระองค์ไม่เคยละทิง้ ประชาชนของ
พระองค์” แม้ในวันที่พระองค์จากไปแล้วก็ตาม
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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2

ก้าวคนละก้าว จากเบตง สู่แม่สาย

ภาพ : ภูริต เนติมงคลชัย (Vin Buddy)

เมื่ อ ปลายปี 2560 คงไม่ มี ป รากฏการณ์ ใ ดที่ ส ร้ า งกระแสความนิ ย มให้ กั บ สั ง คมไทยได้ ม ากเท่ า กั บ การวิ่ ง
ระดมทุ น ซื้ อ อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ช่ ว ยเหลื อ โรงพยาบาลศู น ย์ จำ�นวน 11 โรงพยาบาลทั่ ว ประเทศของ
ตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย หรือ “ตูน บอดีส้ แลม” ผ่านโครงการ “ก้าวคนละก้าว เพือ่ 11 โรงพยาบาลทัว่ ประเทศ”
การวิ่ ง ของตู น ได้ ก ลายเป็ น ปรากฎการณ์ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ แ ห่ ง ปี 2560 ซึ่ ง ท่ า น ว.วชิ ร เมธี ให้ คำ�จำ�กั ด ความว่ า
“วิ่งบนถนนแต่สะเทือนถึงหัวใจ”1

เราอยากที่จะ “ก้าว” ไปให้ถึงที่สุด
เท่าที่พลังของเราและทุกๆ คนจะมี
เพื่อแสดงให้ทุกคนเห็นว่า... แค่ก้าวเล็กๆ
จากทุกคนเมื่อรวมกันแล้ว... มันจะสามารถ
กลายเป็น ‘ก้าวยาวๆ’ ขึ้นมาได้จริงๆ
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สุขภาพคนไทย 2561

ค�ำกล่าวของตูนข้างต้น บ่งบอกถึงจุดประสงค์
ในการวิ่งไว้อย่างชัดเจน การวิ่งครั้งนี้ประสบความ
ส�ำเร็จอย่างมาก โดยตูนใช้เวลาในการวิ่ง 55 วัน
โดยออกวิง่ จาก อ.เบตง เมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
และเข้าเส้นชัยที่ด่านท่าขี้เหล็ก อ.แม่สาย เมื่อเวลา
ประมาณ 18 นาฬิกา ของวันที่ 25 ธันวาคม 2560 และ
ได้รับเงินบริจาคจากประชาชนทั่วประเทศมากกว่า
1,200 ล้ า นบาท แม้ โ ครงการได้ สิ้ น สุ ด ลงแล้ ว
แต่ยอดบริจาคก็ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จุดเริ่มต้นของโครงการ “ก้าวคนละก้าว”

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2559 ตูนได้ท�ำการระดมทุนผ่าน
กิจกรรมการวิง่ ระยะไกล เพือ่ ช่วยเหลือโรงพยาบาลขนาดกลาง
แห่งหนึง่ ในจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ ใจความส�ำคัญการวิง่ ของ
ตูนนั้น เป็นการวิ่งเพื่อสื่อสารให้ทุกคนได้รับรู้ว่า “เราควร
ดูแลสุขภาพตนเองไม่ให้ป่วยเป็นภาระของโรงพยาบาล”
การระดมทุนนี้เป็นมากกว่าการแก้ปัญหาสภาพคล่องของ
โรงพยาบาล เพราะเงินบริจาคเหล่านี้จะน�ำไปซื้อเครื่องมือ
แพทย์ โครงการก้าวคนละก้าวเพื่อโรงพยาบาลบางสะพาน
จึงเกิดขึ้น เริ่มจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ
ถึง โรงพยาบาลบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะ
ทาง 400 กิโลเมตร ซึ่งประสบความส�ำเร็จไปได้ด้วยดี
ทั้ ง การวิ่ ง และการได้ รั บ ยอดบริ จ าคถึ ง 85 ล้ า นบาท2
นอกจากนี้กิจกรรมนี้ได้เป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยหันมา
ออกก�ำลังกายด้วยการวิ่งกันมากมาย
แต่ ท ว่ า ปั ญ หาด้ า นสาธารณสุ ข ของไทยไม่ ไ ด้ เ กิ ด ที่
โรงพยาบาลบางสะพานเพียงแห่งเดียว ทางทีมงานของ
ตูนจึงได้ขยายผลโดยเริ่มกิจกรรม “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11
โรงพยาบาลทัว่ ประเทศ” ขึน้ มาในปี 2560 โดย “ก้าวครัง้ ใหม่”
นี้ ตูนได้นำ� ข้อมูลจากกิจกรรมก้าวครัง้ แรกมาวิเคราะห์ และ
เลือกที่จะระดมทุนช่วยเหลือแก่ “โรงพยาบาลศูนย์” ที่ท�ำ
หน้าที่เป็นศูนย์กลางการรักษาให้จังหวัดใกล้เคียง ในการ
ส่งเคสการรักษาที่ซับซ้อน โดยมีความเชื่อที่ว่า จะเป็นการ
กระจายความช่วยเหลือได้กว้างทีส่ ดุ โดยทีมงานได้หาข้อมูล
และออกเยี่ยมโรงพยาบาลทั่วประเทศ จนเลือกออกมาได้
แม่่สาย
11 โรงพยาบาล ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

โรงพยาบาลยะลา
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรี
โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช
จ. สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลสระบุรี
เบตง
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ. ปราจีนบุรี
โรงพยาบาลนครพิงค์ จ. เชียงใหม่
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
โรงพยาบาลน่าน (ไม่ใช่โรงพยาบาลศูนย์
แต่อยู่ในพื้นที่พิเศษห่างไกลจากตัวเมือง)
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

ภาพ : ภูริต เนติมงคลชัย (Vin Buddy)

ส�ำหรับการวิง่ ระดมทุนช่วยเหลือ 11 โรงพยาบาลครัง้ นี้
ตู น มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะวิ่ ง ไกลกว่ า เดิ ม และไกลที่ สุ ด ในชี วิ ต จาก
อ.เบตง จ.ยะลา สู่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ซึ่งเป็นความยาว
จากใต้สุดจนถึงเหนือสุดของประเทศ รวมระยะทางกว่า
2,000 กิโลเมตร โดยตั้งเป้ายอดบริจาคไว้ประมาณ 700
ล้านบาท โดยมีความเชือ่ ทีว่ า่ ถ้าคนไทย 70 ล้านคนบริจาค
ให้กับโครงการเพียงคนละ 10 บาท ก็คงไม่ไกลเกินเอื้อม

ก้าวคนละก้าวฯ กับความส�ำเร็จที่ยิ่งใหญ่

การวิง่ ครัง้ นีป้ ระสบความส�ำเร็จอย่างมาก โดยตูนใช้เวลา
ในการวิ่ง 55 วัน โดยออกวิ่งจาก อ.เบตง จ.ยะลา เมื่อวันที่
1 พฤศจิกายน 2560 (วางแผนการวิ่ง 4 วัน สลับหยุดพัก
1 วัน) และเข้าเส้นชัยที่ด่านท่าขี้เหล็ก อ.แม่สาย จ.เชียงราย
เมื่อเวลาประมาณ 18 นาฬิกา ของวันที่ 25 ธันวาคม 2560
ได้รับเงินบริจาคจากประชาชนทั่วประเทศมากกว่า 1,200
ล้านบาท เกินเป้าที่วางไว้แต่เดิมที่ 700 ล้านบาท
ด้ ว ยความสามารถที่ ย อดเยี่ ย มของค่ า ยต้ น สั ง กั ด
ของตู น ท� ำ ให้ ก ารวิ่ ง ของตู น และที ม งานกลายเป็ น ข่ า ว
ใหญ่อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันได้เกิดเหตุการณ์ส�ำคัญ
ระหว่างวิ่งมากมาย ซึ่งสะท้อนแรงศรัทธาของประชาชนทุก
เพศทุกวัย ทุกวงการ ทุกสาขาอาชีพ รวมทั้งชาวต่างชาติ
ที่พากันเข้าร่วมกิจกรรมกับตูนทุกวัน ทั้งการร่วมวิ่ง ร่วมให้
ก�ำลังใจ และการร่วมบริจาคเงินด้วยความเต็มใจ มีศิลปิน
ดารา คนดัง ออกมาร่วมวิ่งไปกับตูนมากมาย อาทิ แพนเค้ก
เขมนิจ แอ๊ด คาราบาว บอย ปกรณ์และน้องวันใหม่ อากู๋
ไพบูลย์ และศิลปินแกรมมี่ ตลอดจนนักกีฬา เช่น บัวขาว
บัญชาเมฆ และบุคคลผู้มีชื่อเสียงในสังคม อาทิ ตั๊ก บงกช
โน้ต อุดม แต้พานิช ฯลฯ ขณะที่ดารานักแสดงอีกหลายคน
จัดกิจกรรม “วิ่งเก็บตกให้พี่ตูน” ในเส้นทางที่ตูนเข้าไม่ถึง
เช่น จาตุรงค์ มกจ๊ก และทีมงาน วิ่งเก็บตกจนได้เงินบริจาค
กว่า 4 ล้านบาท หรือ เชษฐ์ สไมล์บัฟฟาโล่ ได้เงินร่วมบุญ
โครงการกว่า 13 ล้านบาท เป็นต้น
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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แม้แต่เจ้าหน้าที่ อาทิ ทหารจากหลายหน่วยก็ได้ขอ
อนุญาตกรมทหารที่สังกัดออกมาวิ่งร่วมกับตูน เพื่อมาคอย
ช่วยเหลือ รักษาความปลอดภัย เสริมให้การวิ่งของตูนและ
ทีมก้าว เป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น คุณหมอ-พยาบาลใน
โรงพยาบาลที่เป็นเส้นทางการวิ่งผ่าน ก็ออกมาตั้งแถว
ต้อนรับและขอบคุณทีมงานฯ ส่วนประชาชนทัว่ ไป นอกจาก
จะร่วมบริจาคให้ตูนแล้ว ทุกคนได้มอบก�ำลังใจให้ตูนอย่าง
มหาศาลในรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการชูป้าย
ต้อนรับและให้กำ� ลังใจ การตะโกน “พีต่ นู สูๆ้ ” การถ่ายภาพ
เซลฟีเป็นทีร่ ะลึก หรือน�ำเอาของดีของเด่นในท้องถิน่ ทีต่ นู วิง่
ผ่านมาฝากไว้ให้เป็นเสบียง ดังจะเห็นได้จากภาพข่าวทีพ่ ตี่ นู
หยุดถ่ายรูปกับคนที่มาให้ก�ำลังใจเป็นระยะๆ และภาพรับ
ของฝากประจ�ำถิน่ นัน้ ๆ ไว้ในมือขณะวิง่ อยูบ่ อ่ ยๆ จนมีกลุม่
ผูใ้ ช้เฟซบุก๊ กลุม่ หนึง่ รวมตัวกันสร้างเพจเฟซบุก๊ “วันนีพ้ ตี่ นู
ได้อะไร” ขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลข�ำขันน่ารักว่าพี่ตูนได้รับก�ำลัง
ใจเป็นสิ่งใดบ้าง เช่น เป็ดพะโล้ โอ่ง ปลาเค็ม พระพุทธรูป
สะตอ หรือแม้แต่ผลไม้ของแต่ละท้องถิน่ ไม่วา่ จะเป็นกล้วย
ทั้งเครือ มะพร้าว เงาะ ทุเรียน เป็นต้น
นอกจากนี้ ที ม ก้ า วได้ รั บ ขนมไทยพระราชทาน
ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาสูงสุดจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ด้วย3
ในส่วนของการบริจาคเงิน มีประชาชนคนไทยทั้งใน
และนอกประเทศร่วมกันบริจาค หน่วยงานทั้งจากภาครัฐ
เอกชน ภาคประชาสังคมต่างร่วมสมทบทุนให้โครงการ
ก้าวคนละก้าวฯ อาทิ จิมมี่ ชวาลา บริจาคเงินในนามชาว
จ. นครศรีธรรมราช 16 ล้านบาท กลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์
100 ล้านบาท กลุม่ บริษทั เครือเจริญโภคภัณฑ์ 60 ล้านบาท
นอกจากนีย้ งั มีประชาชนผูไ้ ม่ประสงค์ออกนามอีกหลายคน
หลายกลุม่ ก�ำเงินสดหลักหมืน่ หลักแสน หย่อนใส่ถงุ บริจาค
ให้โครงการก้าวคนละก้าวฯ ด้วยความเต็มใจ
ระหว่างการวิ่งมีเหตุการณ์ท่ีตูนได้รับบาดเจ็บในหลาย
ช่วง ไม่สามารถวิ่งได้ครบเซตตามก�ำหนด และจ�ำเป็นต้อง
หยุดพักตามค�ำสั่งแพทย์ แต่ตูนและทีมงานไม่ย่อท้อต่อ
อาการบาดเจ็บ เขาพักฟื้นร่างกาย จนสามารถวิ่งเข้าเส้น
ชัยได้ส�ำเร็จในที่สุด แสดงให้เห็นถึงความอุตสาหะของตูน
และทีมงานก้าวคนละก้าวทีท่ กุ คนต่างชืน่ ชม จนเกิดกระแส
“ตูนฟีเวอร์” ไปทัว่ ประเทศ โดยผูค้ นต่างเฝ้าติดตามข่าวการ
วิ่งของตูนทุกวันตลอดระยะเวลาการวิ่ง
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ก้าวแรกในทุกเช้าของ “ตูน บอดี้สแลม” เป็นก้าวแรก
ของทีมงานเกือบ 100 ชีวิต ที่ต้องเตรียมตัวออกวิ่งด้วยเช่น
กัน จากจุดเริม่ ต้นถึงสิน้ สุดโครงการก้าวคนละก้าวฯ ซึง่ เป็น
กลไกส�ำคัญให้การวิ่งครั้งนี้ประสบความส�ำเร็จ อาทิ เบลชายชาญ ใบมงคล ครีเอทีฟคนเก่ง หมอเมย์-พญ.สมิตดา
สังขะโพธิ์ วิ่งคู่ตลอดเส้นทางพร้อมกับดูแลสุขภาพของตูน
พี่ป๊อก-อิทธิพล สมุทรทอง ดูแลเรื่องของการประสานงาน
นักวิ่ง แผนการวิ่ง การท�ำรหัสมือ การควบคุมแถวขบวนใน
การวิง่ แต่ละวัน4 คงไม่สามารถเอ่ยชือ่ ทีมเบือ้ งหลังได้ทงั้ หมด
อาทิ ทีมนักวิง่ ทีมแพทย์และกายภาพ ทีมดูแลอาหารเครือ่ ง
ดื่ม ทีมดูแลเส้นทางวิ่ง ทีมพาหนะจับเวลาและระยะทาง
ทีมกล้อง ทีม Media และถ่ายทอด Live เป็นต้น อาจกล่าว
ได้ว่า โครงการก้าวคนละก้าวฯ มีการบริหารจัดการแบบ
มืออาชีพและมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม
สิ่งต่างๆ เหล่านี้จึงเกิดเป็นปรากฏการณ์ “ตูน ก้าว
คนละก้าว” ที่ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ประเทศไทย
ว่าผู้ชายธรรมดาสามัญคนหนึ่งสามารถสร้างปรากฏการณ์
ระดมความรู้สึกนึกคิดของผู้คนได้มากมายขนาดนี้

ปรากฏการณ์ตูนกับกระแสสังคม

แม้วา่ โครงการ “ก้าวคนละก้าว” จะประสบความส�ำเร็จ
อย่างยิง่ ใหญ่ แต่การวิง่ ของตูนก็มที งั้ เสียงชืน่ ชมและวิพากษ์
วิจารณ์ควบคู่กัน ซึ่งเป็นภาพสะท้อนถึงความหลากหลาย
ทางความคิดในสังคม โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
ได้กล่าวขอบคุณตูนที่น�ำความสุขและรอยยิ้มมาสู่คนไทย
และเป็ น สะพานเชื่ อ มใจคนไทยไว้ ร วมกั น ผ่ า นเส้ น ทาง
2 พั น กว่ า กิ โ ลเมตร พร้ อ มชื่ น ชมในความเป็ น ต้ น แบบ
เป็นคนรุ่นใหม่ที่กล้าคิดกล้าท�ำเพื่อคนไทยทั้ง 70 ล้านคน
และยังอวยพรให้ภารกิจด�ำเนินไปอย่างส�ำเร็จโดยสวัสดิภาพ
นอกจากนี้ ตู น ยั ง ได้ รั บ ค� ำ ชมเชยจากพระมหาวุ ฒิ ชั ย
วชิรเมธี หรือท่าน ว.วชิรเมธี ซึง่ เขียนจดหมายถึงตูน ตอนหนึง่
ระบุว่า “ตูนไม่ได้วิ่งจากเบตงถึงแม่สายเท่านั้น แต่ตูนได้วิ่ง
เข้าไปในหัวใจของคนไทยทั้ง 70 ล้านดวงด้วยอย่างสง่างาม”
และยังบอกว่า “..การวิง่ ของตูนนัน้ ยิง่ ใหญ่มาก ตูนต้องวางชีวติ
เป็นเดิมพันเพือ่ การนี้ สิง่ ทีท่ ำ� ก็เป็นปรากฏการณ์ระดับโลกไม่
ลืม แต่ตนู ก้อย และทีมงานก็นา่ รักเหลือเกิน เพราะแม้จะท�ำสิง่
ทีย่ งิ่ ใหญ่เพียงใด แต่ตนู ก้อย และทุกคนกลับอ่อนน้อมถ่อมตน

ภาพ : ภูริต เนติมงคลชัย (Vin Buddy)

อย่างยิ่ง ตูนท�ำตัวต�่ำติดเส้นดินเส้นหญ้า ตูนท�ำเหมือนกับว่า
ตูนไม่ส�ำคัญอะไรเลย ความอ่อนน้อมถ่อมตนและการท�ำดี
โดยไม่มตี วั ตนอย่างนีน้ เี่ อง คือสิง่ ทีท่ ำ� ให้ ก้าวคนละก้าว ไม่ใช่
โครงการของใครคนใดคนหนึ่งอีกต่อไป หากแต่โครงการนี้
ได้กลายเป็นโครงการของคนไทยทุกคนไปแล้ว”
ส่วนค�ำวิจารณ์กม็ เี ช่นกัน อาทิ ค�ำวิจารณ์จากนักวิชาการ
บางคนทีแ่ สดงความเห็นว่า การกระท�ำเช่นนีเ้ ป็นการกระท�ำ
ทีไ่ ร้ประโยชน์ บ้างมองว่าสร้างกระแส และมองว่าไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้จริงเพราะเป็นการแก้ที่ปลายเหตุ แต่ตูนก็ไม่
ตอบโต้ และบอกว่าเขาชอบ “ท�ำมากกว่าพูด”

บทส่งท้าย

การวิ่งของตูนผ่านโครงการ “ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11
โรงพยาบาลทัว่ ประเทศ” นอกจากจะได้เงินบริจาคไปช่วยเหลือ
โรงพยาบาล 11 แห่งแล้ว ยังได้จดุ ประกายความเชือ่ ความหวัง
และก�ำลังใจให้ผู้คนในสังคมว่าเราสามารถร่วมมือกันท�ำ
ประโยชน์ให้สังคมได้ หากกล้าหาญและมุ่งมั่นอย่างแท้จริง
ที่ส�ำคัญคือการลงมือท�ำด้วยความตั้งใจจริง ไม่ต้องเขินอาย
เหมื อ นกั บ ที่ ตู น เคยพู ด ไว้ ว ่ า “ท� ำ ดี เ อาหน้ า ...ผมกลั ว ค� ำ
ค�ำนีม้ าตลอด แต่เราต้องก้าวข้ามความกลัว และมองทีผ่ ลลัพธ์
ปลายทาง”5

นอกเหนือเงินบริจาคแล้ว สิ่งที่โครงการนี้คาดหวังคือ
“อยากเห็นคนไทยทุกคนออกก�ำลังกายกันมากขึ้น” เพราะ
เมือ่ ทุกคนมีสขุ ภาพทีด่ ี ไม่เจ็บป่วยก็จะลดการใช้บริการสถาน
พยาบาลไปในตัว และที่ส�ำคัญขอให้คนไทย “ส่งก�ำลังใจไป
ให้แก่แพทย์ พยาบาลผู้เสียสละทุกท่านที่ท�ำหน้าที่เข้มแข็ง
อยู่ในขณะนี้” อย่างที่เขามักจะขอให้กองเชียร์ที่มาให้ก�ำลัง
ใจตะโกนค�ำว่า “คุณหมอสู้ๆ พยาบาลสู้ๆ”
แน่นอนว่า การวิ่งเพื่อระดมทุนครั้งนี้ อาจไม่ได้ช่วยแก้
ปัญหาทีต่ น้ ตอของระบบสาธารณสุขไทย แต่นบั ว่าเป็นวิธหี นึง่
ทีน่ า่ ศึกษา โดยเฉพาะถ้าจะท�ำให้เกิดการเริม่ ต้นสางปมปัญหา
ทีท่ บั ซ้อนสะสมมายาวนาน เพราะท้ายทีส่ ดุ แล้ว ประโยชน์ก็
ปรากฏชัดเจนกว่าอะไรทัง้ หมดทีผ่ ปู้ ว่ ยและประชาชนจ�ำนวน
หนึง่ ได้รบั บริการทีด่ ขี นึ้ จากเงินก้อนนี้ ซึง่ เป็นไปตามความตัง้ ใจ
ทีต่ นู อยากจะสร้างให้กบั โรงพยาบาลนัน้ ๆ
ตูน บอดี้สเเลม ทำ�ให้คนที่ไม่รู้จัก ตั้งเเต่วัยเด็ก
ไปจนถึงคนชราเฝ้ารอติดตาม เเละรอที่จะร่วม
บริจาคเงิน ซึ่งคนทั้งประเทศให้ฉายาเขาว่า

ฮีโร่ ซุปเปอร์ฮีโร่

#ก้าว #ก้าวคนละก้าว
#ก้าวนี้เพื่อหมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคน
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ

43

3
แก้ไข พ.ร.บ. หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ และ
พ.ร.บ. กองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ:
ประเมินผลกระทบตาม
แนวทางของรัฐธรรมนูญ

ภาพ : www.freepik.com

ในรอบปี 2560 ข่าวที่บุคลากรด้านสุขภาพให้ความสนใจและกล่าวถึงมากเรื่องหนึ่งคือ ข่าวการแก้ไขพระราช
บัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 (กฎหมาย สสส.) และพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 (กฎหมาย สปสช.) โดยเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ทำ�ให้เกิดวิวาทะทั้งฝ่ายเห็นด้วยและ
เห็นต่าง บทความนี้จะนำ�การประเมินผลกระทบจากการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment)
ซึ่งบัญญัติไว้ใน ม. 77 ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาใช้ในการวิเคราะห์การ
ดำ�เนิ นการแก้ไขกฎหมาย เพื่อ ศึก ษาถึง กระบวนการและแนวทางในการดำ�เนิน การ ประเด็น การแก้ ไขที่ สำ�คั ญ
รวมทั้งเสนอแนะถึงแนวทางในการหาทางออกร่วมกันในอนาคต

การประเมินผลกระทบจากการออกกฎหมาย
ในประเทศไทย

การประเมิ น ผลกระทบจากการออกกฎหมาย คื อ
กระบวนการในการตรวจสอบและประเมินผลกระทบทีค่ าด
ว่าจะเกิดขึ้นจากการออกกฎหมายโดยมีเป้าประสงค์หลัก
2 ประการ คือ (1) ตรวจสอบ ก�ำกับดูแลภาครัฐ และ (2)
ปรับปรุงคุณภาพของกฎระเบียบของภาครัฐให้มีคุณภาพ
การประเมินผลกระทบจากการออกกฎหมายให้ความส�ำคัญ
กับการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การแสดงความเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับภาครัฐที่จัด
ท�ำกฎหมายขึ้น (หรือปรับปรุงกฎหมาย) โดยหน่วยงานรัฐ
ต้องชี้แจงเหตุผลและความจ�ำเป็นในการจัดท�ำกฎหมาย
ตลอดจนผลกระทบทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ซึง่ ท�ำให้กระบวนการ
ออกกฎหมายมี ค วามโปร่ ง ใสและรอบคอบมากขึ้ น 1,2
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การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมายเป็นเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์ “ผลทีไ่ ด้” ทีก่ ฎหมายแต่ละฉบับสร้างขึน้ 3,4
การประเมินผลกระทบจากการออกกฎหมายเป็นส่วนหนึ่ง
ในการปฏิรปู ระบบบริหารราชการแผ่นดินและธรรมาภิบาล
ของภาครัฐ5
ทีผ่ า่ นมา ประเทศไทยไม่ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญและ
ความจ�ำเป็นในการประเมินผลกระทบจากการออกกฎหมาย
จนกระทั่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2560 น�ำหลักการนี้มาบรรจุไว้ใน ม.776 โดยอยู่หมวดแนว
นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ7 ซึ่งก�ำหนดให้เป็นแนวทางในการที่
รัฐตรากฎหมายและก�ำหนดนโยบายในการบริหารราชการ
แผ่นดิน8 โดยคณะรัฐมนตรีได้ก�ำชับให้ส่วนราชการต่างๆ
ด�ำเนินการตาม ม.77 ดังกล่าวด้วย9 ม. 77 แบ่งเป็น 3 วรรค
แต่ละวรรคมีสาระส�ำคัญที่แตกต่างกันออกไป คือ

ม. 77 วรรคหนึ่ง มีสาระส�ำคัญ คือ (1) รัฐจัดให้มี
กฎหมายเพียงเท่าที่จ�ำเป็น (2) รัฐพึงยกเลิกหรือปรับปรุง
กฎหมายทีห่ มดความจ�ำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์
สังคมหรือเป็นอุปสรรคต่อการด�ำรงชีวิตของประชาชนหรือ
เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่
ประชาชน (3) รัฐพึงด�ำเนินการให้ประชาชนเข้าถึงตัวบท
กฎหมายต่างๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้
ง่ายเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง
ม. 77 วรรคสอง มีสาระส�ำคัญ คือ (1) ก่อนการตรา
กฎหมายรั ฐ พึ ง จั ด ให้ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู ้ เ กี่ ย วข้ อ ง
วิเคราะห์ผลที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและ
เป็นระบบ เปิดผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์
ผลที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายต่อประชาชน และน�ำผลนี้มา
ประกอบการพิจารณาในการตรากฎหมายทุกขั้นตอน (2)
เมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วรัฐพึงจัดให้มีการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก�ำหนด โดยรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
ม.77 วรรคสาม มีสาระส�ำคัญ คือ รัฐพึงใช้ระบบอนุญาต
หรือใช้ระบบคณะกรรมการในกฎหมายเฉพาะในกรณีที่
จ�ำเป็น รัฐพึงก�ำหนดหลักเกณฑ์การใช้ดลุ พินจิ ของเจ้าหน้าที่
รัฐไว้ในกฎหมายให้ชดั เจน ก�ำหนดเวลาในการด�ำเนินการตาม
ขั้นตอนต่างๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย รวมทั้งก�ำหนดโทษ
อาญาเฉพาะความผิดร้ายแรงเท่านั้น

กระบวนการแก้ไขกฎหมาย สสส.
และกฎหมาย สปสช.

กระบวนการแก้ไขกฎหมาย สสส. เริม่ มีเค้าลางชัดเจนขึน้
เมือ่ มีการสัง่ พักงานกรรมการกองทุน สสส. 7 คน10 และการ
ทีค่ ณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จา่ ยงบประมาณ
ภาครัฐ (คตร.) เข้ามาตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ
สสส. จนกระทั่งมีรายงานข้อสังเกตการใช้งบประมาณที่ไม่
ถูกต้องรวม 16 ประเด็น11 และน�ำไปสูก่ ารแก้ไขกฎหมายโดย
รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง
กระทรวงยุตธิ รรมด�ำเนินการ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้จดั
ตั้งคณะกรรมการแก้ไขกฎหมายขึ้นโดยได้จัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นไปแล้ว 2 ครั้ง ต่อมา สสส. และภาคีเครือข่ายภาค
ประชาชนได้ร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุขว่ากระบวนการแก้ไขกฎหมาย สสส.
ไม่ชอบด้วย ม.77 ของรัฐธรรมนูญ โดย สสส. ไม่มสี ว่ นเกีย่ วข้อง
กับการแก้ไขกฎหมายมาตัง้ แต่ตน้ ดังนัน้ กระทรวงสาธารณสุข
จึงแต่งตัง้ ผูแ้ ทนของ สสส. เป็นกรรมการเพิม่ เติม โดยผูแ้ ทน
สสส. ได้แจ้งว่าในกระบวนการแก้ไขกฎหมายแต่เดิมไม่มี
ผูแ้ ทน สสส. และในระหว่างการรับฟังความคิดเห็น 2 ครัง้ ที่
ผ่านมามีประเด็นเพิ่มเติมจาก 16 ประเด็นขึ้นมาอีก จึงควร
เริ่มกระบวนการแก้ไขกฎหมายใหม่ แต่คณะกรรมการแก้ไข
กฎหมายเห็นว่าสามารถน�ำประเด็นเหล่านั้นมาเพิ่มเติมได้
แต่ไม่ควรเอามาทัง้ หมด จนถึงช่วงปลายปี 2560 (8 ธันวาคม
2560) การแก้ไขกฎหมาย สสส. ยังไม่มขี อ้ สรุปทีช่ ดั เจนว่าจะ
ด�ำเนินการอย่างไรต่อ จะย้อนไปเริม่ ต้นใหม่ หรือจะเดินหน้า
ต่อไป โดยกระบวนการการแก้ไขกฎหมาย สสส. ทีผ่ า่ นมาก่อ
ให้เกิดการวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างมากจากกรณีทหี่ า้ มมิให้ผแู้ ทน
ขององค์การอนามัยโลกแสดงความคิดเห็นในทีป่ ระชุมรับฟัง
ความคิดเห็นในการแก้ไขกฎหมาย จนท�ำให้ตอ้ งมีการขอโทษ
ต่อการกระท�ำดังกล่าว12 นอกจากนัน้ ภาคประชาสังคมยังออก
แถลงการณ์ประท้วง13 และเดินออกจากทีป่ ระชุม (Walkout)
เพือ่ ประท้วงต่อกระบวนการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว14,15
ส่วนกระบวนการแก้ไขกฎหมาย สปสช. เกิดขึ้นคล้าย
กับกฎหมาย สสส. โดยมีการสั่งพักการปฏิบัติงานเลขาธิการ
สปสช.16 โดยส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้เข้าไป
ตรวจสอบการใช้งบประมาณของ สปสช. จากนั้นรัฐบาลได้
มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขใช้ขอ้ สังเกตและข้อท้วงติง
จาก สตง. เป็นแนวทางในการแก้ไขกฎหมาย โดยกระทรวง
สาธารณสุขได้ตั้งคณะท�ำงานแก้ไขกฎหมาย 27 คน โดยมี
ประธาน 1 คน ผู้แทนจากฝ่ายผู้ให้บริการ 12 คน ผู้แทน
ส่ ว นราชการ 12 คน และผู ้ แ ทนภาคประชาชน 2 คน
เมือ่ ค�ำนึงถึงสัดส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสีย พบว่ากฎหมาย สปสช.
ก่อให้เกิดสิทธิและผลประโยชน์กบั ภาคประชาสังคมน้อยกว่า
ฝ่ายผู้ให้บริการทางการแพทย์และส่วนราชการต่างๆ ท�ำให้
ภาคประชาสังคมเกิดข้อกังขาและแสดงความไม่พอใจต่อ
องค์ประกอบของคณะกรรมการแก้ไขกฎหมาย ทัง้ นีม้ กี ารยืน่
หนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อทักท้วง
ในประเด็นดังกล่าวหลายครั้ง คณะท�ำงานแก้ไขกฎหมาย
มี 14 ประเด็นที่ต้องการแก้ไข และกระทรวงสาธารณสุขได้
มอบหมายให้สำ� นักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
เป็นผูด้ ำ� เนินการรับฟังความคิดเห็น มีการจัดรับฟังความคิดเห็น
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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3 รูปแบบ คือ (1) รับฟังความคิดเห็นทางอินเทอร์เน็ต (2) จัดเวที
รับฟังความคิดเห็น 4 ภูมิภาค ได้แก่ สงขลา เชียงใหม่
ขอนแก่น กรุงเทพฯ (3) จัดเวทีปรึกษาสาธารณะ (Public
consultation) ซึ่ง สช. ได้ส่งผลการรับฟังความคิดเห็นให้
กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้ว กระทรวงสาธารณสุขได้
ปรับปรุงร่างกฎหมายก่อนส่งให้ส�ำนักงานเลขาธิการคณะ
รัฐมนตรี (สลค.) พิจารณาเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.)
โดย สลค. ได้ส่งร่างกฎหมายนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้
ความเห็นต่อร่างกฎหมายนี้ จนปลายปี 2560 (8 ธันวาคม
2560) สลค. อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบกลับความเห็นจาก
หน่วยงานต่างๆ เพือ่ ท�ำความเห็นเสนอให้ ครม. สัง่ การต่อไป
ครม. มีทางเลือกในการตัดสินใจ 2 ทาง คือ ให้ความเห็นชอบ
ในหลักการของร่างกฎหมายและส่งให้สำ� นักงานคณะกรรมการ
กฤษฎี ก าพิ จ ารณาต่ อ หรื อ ถ้ า ความเห็ น และประเด็ น ที่
หน่วยงานต่างๆ ส่งมานัน้ มีมากและหลากหลาย ครม. อาจจะ
ส่งคืนให้กระทรวงสาธารณสุขน�ำกลับไปพิจารณาใหม่

ม. 77 กับการแก้ไขกฎหมาย สสส.
และกฎหมาย สปสช.

มีข้อพิจารณาว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560
ก่อนเริ่มกระบวนการแก้ไขกฎหมาย สปสช. และกฎหมาย
สสส. แต่เมื่อรัฐธรรมนูญประกาศใช้บังคับแล้วหน่วยงาน
ของรัฐก็ต้องปฏิบัติตาม ม. 77 ของรัฐธรรมนูญด้วย โดย
การแก้ไขกฎหมาย สปสช. และ สสส. จะเป็นไปตาม ม. 77
วรรคสอง เนื่องจากเป็นการปรับปรุงกฎหมายเดิม โดย
ม. 77 วรรคสองได้วางหลักการในการแก้ไขกฎหมายไว้ว่า
ก่อนการแก้ไขกฎหมายรัฐพึงจัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นของ
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ผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลที่อาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขกฎหมาย
อย่างรอบด้านและเป็นระบบ เปิดผลการรับฟังความคิดเห็น
และการวิเคราะห์ผลที่อาจเกิดขึน้ จากการแก้ไขกฎหมายต่อ
ประชาชน และน�ำผลนีม้ าประกอบการพิจารณาในกระบวนการ
แก้ไขกฎหมายทุกขั้นตอน เมื่อน�ำหลักการดังกล่าวมาใช้ใน
การพิจารณาการแก้ไขกฎหมายทั้งสองฉบับนี้จะพบว่า
1) รัฐธรรมนูญก�ำหนดว่า “ก่อนการแก้ไขกฎหมายรัฐ
พึงจัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็นของผูเ้ กีย่ วข้อง วิเคราะห์
ผลที่อาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขกฎหมายอย่างรอบด้านและ
เป็นระบบ”
กฎหมาย สสส. และกฎหมาย สปสช. เป็นกฎหมายทีม่ ี
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องหลากหลายมาก กฎหมาย สสส. มีวตั ถุประสงค์
เพื่อบริหารกองทุนและจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงาน
และองค์กรทีท่ ำ� กิจกรรมในเรือ่ งการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.
จึงมีภาคีเครือข่ายทีม่ าขอรับการสนับสนุนงบประมาณหลาก
หลายมากทั้งหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา องค์กร
ภาคเอกชนและประชาสังคมต่างๆ ส่วนกฎหมาย สปสช.
เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารกองทุนเพื่อเป็น
ค่าใช้จา่ ยส�ำหรับบริการสาธารณสุขของประชากรประมาณ
48 ล้านคน ดังนั้นกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย สปสช.จึง
เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และสถานพยาบาล
ของรัฐ (รวมทั้งบุคลากรภายใน) ที่ให้บริการสาธารณสุขแก่
ประชาชน
เมื่อพิจารณากระบวนการแก้ไขกฎหมายทั้งสองฉบับ
พบว่าเริ่มต้นจากข้อสังเกตและข้อท้วงติงของ คตร. และ
สตง. โดยรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข
เป็นเจ้าภาพในการด�ำเนินการ กระทรวงสาธารณสุขใช้ข้อ
สังเกตเหล่านี้เป็นแนวทางในการแก้ไข ตั้งคณะกรรมการ
เพื่อแก้ไขกฎหมาย นอกจากนั้นผู้แทนองค์กรวิชาชีพและ
สถานพยาบาลบางส่วนได้ออกมาชี้น�ำและแสดงความเห็น
เสมือนเป็นการตั้งธงชี้น�ำว่าต้องแก้ไขกฎหมายอย่างไรบ้าง
ไม่สอดคล้องกับแนวทางที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ว่าก่อน
การแก้ไขกฎหมายรัฐจะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
จากผู้เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการแก้ไข
กฎหมายก่อนด�ำเนินการแก้ไขกฎหมาย แต่ในความเป็นจริง
รัฐบาลมิได้เริ่มกระบวนการดังกล่าว แต่เริ่มจากข้อสังเกต
และข้อท้วงติงของหน่วยงานตรวจสอบ ซึ่งก็ต้องพิสูจน์อีก
ว่าการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวเป็นไปตามข้อทักท้วงหรือไม่

การแก้ไขกฎหมายทั้งสองฉบับนี้ได้รับความสนใจจาก
สังคมในวงกว้าง ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการแก้ไขกฎหมายก็
เกิดวิวาทะจากฝ่ายที่เห็นด้วยและเห็นต่างออกทางสื่อสาร
มวลชนและเครื อ ข่ า ยสื่ อ สั ง คมอย่ า งกว้ า งขวาง โดยมี
ความเห็นมาจากทั้งฝ่ายผู้ให้บริการสุขภาพ องค์กรวิชาชีพ
บุคลากรสาธารณสุข ภาคประชาชน กลุ่มเครือข่ายผู้ป่วย
ต่างๆ17,18,19,20 และมีการประท้วงด้วยการเดินออกจากที่
ประชุม (Walk out)21,22 นอกจากนั้นยังได้รับความสนใจ
จากองค์การอนามัยโลกที่ขอเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ในการ
รับฟังความคิดเห็นด้วย โดยหน่วยงานของรัฐได้สง่ สัญญาณ
ผ่านสือ่ ว่า “บัตรทองเป็นภาระของงบประมาณประเทศ23”
หรือ “สปสช. และ สสส. มีผลประโยชน์ทับซ้อน” ท�ำให้
บรรยากาศการแก้ไขกฎหมายถูกโยงเข้าสู่ประเด็นทางการ
เมือง มีการขยายผลโจมตีรัฐบาลผ่าน facebook และ
line อย่างกว้างขวาง24 ท�ำให้รัฐบาลต้องออกมาชี้แจงผ่าน
สือ่ หลายครัง้ ว่าจะไม่มกี ารยกเลิกสิทธิบตั รทอง ไม่มกี ารยุบ
สปสช. หรื อ สสส. แต่ อ ย่ า งใด 25,26,27 ในทางสากล
การออกแบบ “กระบวนการ” ในการประเมินมีความส�ำคัญมาก
ดังนั้น หน่วยงานที่เป็นผู้เสนอร่างกฎหมายควรพิจารณา
ว่าการประเมินเป็นเครื่องมือในการช่วยพัฒนาคุณภาพ
กฎหมายอย่างแท้จริงมิใช่เป็นเพียง “ขั้นตอน” ที่ต้องท�ำ
ตามรัฐธรรมนูญเท่านั้น มิฉะนั้นแล้วจะได้กฎหมายที่ไม่มี
คุณภาพและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้28
2) รัฐธรรมนูญก�ำหนดว่า “รัฐพึงเปิดเผยผลการรับฟัง
ความคิดเห็นและการวิเคราะห์ทอี่ าจเกิดขึน้ จากการแก้ไข
กฎหมายต่อประชาชน” ในกระบวนการแก้ไขกฎหมาย
สสส. และ สปสช. รัฐบาลได้จดั ให้มกี ระบวนการรับฟังความ
คิดเห็นด้วยเช่นกัน แต่รัฐยังไม่เคยเปิดเผยผลจากการรับ
ฟังความคิดเห็นและผลการวิเคราะห์ว่าเมื่อแก้ไขกฎหมาย
แล้วจะส่งผลกระทบต่อสถานพยาบาล ผู้ประกอบวิชาชีพ
ด้านสาธารณสุข และประชาชนอย่างไร ให้สาธารณชนรับ
ทราบ มีแต่เพียงการให้สัมภาษณ์ทางสื่อว่าแก้ไขกฎหมาย
สสส. อย่างไร เพือ่ ปรับแผนบริหารกองทุน29 แก้ไขกฎหมาย
สสส. เพื่ อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต 30แก้ ไขกฎหมาย สปสช.
เพื่ อ ประโยชน์ ป ระชาชน 31 หรื อ ประชาชนไม่ เ สี ย สิ ท ธิ
จากการแก้ไขกฎหมาย สปสช.32 แก้ไขกฎหมาย สปสช.
เพื่อความยั่งยืนของระบบสุขภาพ33 แก้ไขกฎหมาย สปสช.
เพื่อให้การดูแลประชาชนดีขึ้นเท่านั้น34

3) รัฐธรรมนูญก�ำหนดว่า “รัฐพึงน�ำผลการวิเคราะห์
ไปประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุก
ขัน้ ตอน” เจตนารมณ์ในส่วนนีต้ อ้ งการให้นำ� ผลของการรับ
ฟังความคิดเห็นมาใช้ในการพิจารณาเนือ้ หาของกฎหมายว่า
ควรจะเป็นเช่นไร แต่รัฐบาลยังไม่เคยเปิดเผยผลการรับฟัง
ความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสถานพยาบาล
ผู ้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ด้ า นสาธารณสุ ข และประชาชนให้
สาธารณะชนรับทราบ ท�ำให้ขั้นตอนนี้เป็นไปได้ยาก

ประเด็นการแก้ไขกฎหมายที่ส�ำคัญ

เนือ่ งจากเนือ้ หาของ ม.77 เป็นการก�ำหนดกระบวนการ
ในการประเมินผลจากการออกกฎหมายไว้ แต่ไม่ได้บัญญัติ
ว่าการพิจารณากฎหมายควรจะใช้กรอบอะไร ดังนั้นจึงต้อง
กลับไปพิจารณาที่รัฐธรรมนูญว่าก�ำหนดกรอบความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐและประชาชนในเรื่องสาธารณสุขอย่างไรบ้าง
โดยจะพบว่ารัฐธรรมนูญได้ก�ำหนดกรอบในการพิจารณา
ไว้ด้วยเช่นกัน ในเรื่องสาธารณสุขนั้นมี 2 มาตรา คือ ม.47
สิทธิของประชาชนในการรับบริการสาธารณสุขจากรัฐ35 และ
ม.55 หน้าที่ของรัฐในการพัฒนาระบบสาธารณสุข36 แต่เมื่อ
รัฐบาลไม่เคยเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นตามทีก่ ล่าวไว้
ข้างต้นให้สาธารณชนรับทราบ จึงต้องน�ำประเด็นทีม่ กี ารเผย
แพร่ทางสื่อสารมวลชนมาเป็นฐานในการวิเคราะห์ โดยเมื่อ
น�ำหลักการทีร่ ฐั ธรรมนูญได้รบั รองไว้มาพิจารณาประกอบกับ
เนื้อหาในส่วนที่มีการแก้ไขกฎหมาย สสส. หรือ สปสช. ดังนี้
1) กรณีของกฎหมาย สสส. มีประเด็นที่เผยแพร่ผ่าน

สื่อดังต่อไปนี้
การแก้ไขนิยามค�ำว่าการสร้างเสริมสุขภาพ โดยที่
ประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามเห็ น ว่ า ควร
ก�ำหนดค�ำจ�ำกัดความเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพให้ชัดเพื่อ
ไม่ให้ทับซ้อนกับองค์กรที่มีอยู่แล้ว โดยเฉพาะการท�ำงาน
ของ สสส. ผู้แทนจากแพทยสภาเสนอให้จ�ำกัดการท�ำงาน
เพียงด้านองค์ความรู้ตอบสนองหน่วยงานของรัฐ การแก้ไข
ข้อกฎหมายควรมีเนือ้ หาทีร่ ะบุถงึ การลดขนาดองค์กรให้เล็ก
และปรับลดงบประมาณลง และให้ด�ำเนินการในส่วนเฉพาะ
งานที่ไม่มีหน่วยงานรัฐไหนด�ำเนินการ37 แต่มีนักวิชาการ
และภาคประชาสั ง คมที่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ ผู ้ แ ทนแพทยสภา
เนือ่ งจากประเด็นด้านการส่งเสริมสุขภาพในปัจจุบนั เกีย่ วข้อง
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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กว้างไกลมากกว่าเรื่องการรักษาพยาบาลมาก เรื่องสุขภาพ
อาจเป็นเรื่องความมั่นคงทางอาหาร การเกษตร สิ่งแวดล้อม
หรือเรื่องการศึกษาด้วยก็ได้ ซึ่งสอดคล้องกับนิยามสุขภาพ
ขององค์ ก ารอนามั ย โลก (WHO) ที่ ร วมถึ ง ด้ า นกาย ใจ
ปัญญา และสิ่งแวดล้อม38 และนิยามนี้สอดคล้องกับนิยาม
ค�ำว่า “สุขภาพ” ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.
255039 และสอดคล้องกับนิยามของการสร้างเสริมสุขภาพ
ของกฎบัตรออตตาวาด้วย มุมมองที่ผู้แทนแพทยสภาเสนอ
นั้นเป็นมุมมองด้านสุขภาพแบบเก่า ไม่สอดคล้องกับความ
เปลีย่ นแปลงไปของสังคม หากแก้ไขกฎหมายโดยลดกรอบใน
มิตกิ ารสร้างเสริมสุขภาพลงจะเป็นการขัดต่อ ม.55 วรรคท้าย
ของรัฐธรรมนูญเนื่องจากท�ำให้ประสิทธิภาพและมาตรฐาน
ของเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพลดลง
การจ�ำกัดงบประมาณ สสส. ที่ประชุมรับฟังความคิด
เห็นมีแนวคิดทีจ่ ะจ�ำกัดวงเงินงบประมาณแต่ละปีของ สสส.
กฎหมายเดิมให้ สสส. ได้งบประมาณจากภาษีสรุ าและยาสูบ
ปีละประมาณ 4 พันล้าน ทีป่ ระชุมมีความเห็นหลากหลาย เช่น
เสนอว่า สสส. ควรได้รับงบประมาณจากกระทรวงการคลัง
ซึ่งการระบุงบประมาณในข้อกฎหมายอาจเป็นข้อจ�ำกัด
ตายตัว ขณะที่แต่ละปีมีการท�ำงานที่ต่างกัน มีความคุ้มทุน
ระหว่างนโยบายกับงบประมาณแตกต่างกัน นอกจากนั้น
บางส่วนยังเสนอว่าควรจ�ำกัดเพดานงบประมาณไว้ที่ 4,000
ล้านบาทหรือปรับขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตามความ
เห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยในการคงมาตราเดิมที่ให้งบประมาณ
ของ สสส. มาจากภาษีสุราและยาสูบในอัตราร้อยละ 2
ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณปีละ 4 พันล้านบาท นอกจากนั้น
ที่ประชุมส่วนใหญ่ยังมีประเด็นที่เห็นตรงกันว่าหาก สสส.
ถู ก ก� ำ หนดรู ป แบบการใช้ จ ่ า ยงบประมาณเช่ น เดี ย วกั บ
กระทรวง ทบวง กรม จะเปรียบเสมือนการกลับถอยหลัง
ไปสู่วิธีการแบบเดิม ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าล่าช้า ไม่ยืดหยุ่น และ
มีข้อจ�ำกัด ซึ่งท�ำให้ สสส. เป็นองค์กรที่ไม่ก่อประโยชน์กับ
ประชาชนในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพอย่างแท้จริง40 หากมี
ความกังวลว่าการบริหารเงินจะไม่โปร่งใส ก็สามารถเสนอให้
มีหมวดตรวจสอบว่าด้วยการตรวจสอบโดยเฉพาะ อาจจะจัด
ท�ำเป็นกฎหมายอีกฉบับหนึง่ เพือ่ ให้เกิดความชัดเจน แต่หาก
แก้ไขกฎหมายโดยก�ำหนดให้ สสส. ใช้รูปแบบการใช้จ่ายงบ
ประมาณแบบส่วนราชการปกติจะท�ำให้ลดประสิทธิภาพ
การท� ำ งานของ สสส. ลงจากที่ เ ป็ น อยู ่ เ ดิ ม ซึ่ ง จะขั ด ต่ อ
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ม.55 วรรคท้ายของรัฐธรรมนูญ เนือ่ งจากท�ำให้ประสิทธิภาพ
ของระบบบริการสาธารณสุขที่มีอยู่เดิมลดลง
ประเด็นการทุจริตใน สสส. จากเดิมทีม่ กี ระแสข่าวการ
ทุจริตผ่านหน้าสือ่ ว่า สสส. มีการทุจริต แต่จากการตรวจสอบ
ของ คตร. และ สตง. ไม่พบการกระท�ำใดที่เป็นประเด็น
ทุจริต หรือผิดระเบียบ41 แต่กระทรวงสาธารณสุขก็ยงั ด�ำเนิน
การแก้ไขกฎหมายต่อไปโดยมีประเด็นที่ต้องการแก้ไขหลัก
3 ประเด็นคือ ต้องการให้มีการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์
ของกองทุน ใช้หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินของกองทุนตาม
หลักเกณฑ์ของระบบราชการ และป้องกันเรือ่ งประโยชน์ทบั ซ้อน
ซึง่ ประเด็นนีไ้ ด้รบั การวิพากษ์วจิ ารณ์จากภาคประชาชนและ
นักวิชาการอย่างมาก เนือ่ งจากก่อนหน้านีม้ กี ารแก้ไขระเบียบ
ของ สสส. กว่า 15 ฉบับ ซึง่ เป็นการแก้ไขประเด็นเหล่านีห้ มด
แล้ว จึงเกิดค�ำถามว่าสิ่งที่ต้องการแก้ไขจริงๆ คืออะไร
2) กรณีของกฎหมาย สปสช. มีประเด็นที่เผยแพร่ผ่านสื่อ

ดังต่อไปนี้
การเพิ่ ม สั ด ส่ ว นของฝ่ า ยผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพใน
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในระยะเวลา
ที่ผ่านมาผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพและกระทรวงสาธารณสุข
ส่ ง สั ญ ญาณผ่ า นสื่ อ มาตลอดว่ า ต้ อ งการเพิ่ ม สั ด ส่ ว นฝ่ า ย
ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข และให้ ล ดจ� ำ นวนผู ้ แ ทนของ
ภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่ขอ้ เสนอนี้
ได้ รั บ การคั ด ค้ า นอย่ า งกว้ า งขวางจากนั ก วิ ช าการและ
ภาคประชาชนเนือ่ งจากมองว่าเป็นการท�ำลายหลักการถ่วงดุล
และคานอ� ำ นาจกั น ในคณะกรรมการ ทั้ ง นี้ ต ามหลั ก การ
ของการออกกฎหมาย สปสช. คื อ ต้ อ งการให้ สปสช.
ท� ำ หน้ า ที่ แ ทนประชาชนในการซื้ อ บริ ก ารสุ ข ภาพจาก
กระทรวงสาธารณสุข การบริหารกองทุนจึงจ�ำเป็นต้องมี
การคานอ�ำนาจระหว่างภาคประชาชนกับฝ่ายผู้ให้บริการ
สาธารณสุข ซึ่งก็คือโรงพยาบาลและผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สาธารณสุข หากแก้ไขกฎหมายโดยเพิ่มสัดส่วนฝ่ายผู้ให้
บริการและลดสัดส่วนภาคประชาชนจะเป็นการขัดต่อ ม.55
วรรคท้ายของรัฐธรรมนูญ เนือ่ งจากเป็นการท�ำลายระบบการ
คานอ�ำนาจและควบคุมตรวจสอบตามทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนดไว้
จะท�ำให้การบริหารกองทุนไม่มีประสิทธิภาพ
การร่วมจ่ายค่าบริการ ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพและ
กระทรวงสาธารณสุขส่งสัญญาณผ่านสื่อมาตลอดว่าควรมี

การร่วมจ่ายเงินค่าบริการสุขภาพจากผู้รับบริการสุขภาพ
ในอัตราทีก่ ำ� หนด42 กรณีนหี้ ากแก้ไขกฎหมายให้มกี ารร่วมจ่าย
จะขัดต่อ ม.55 ของรัฐธรรมนูญ เนื่องจากแต่เดิมก่อนมีการ
แก้ไขกฎหมายประชาชนไม่ตอ้ งจ่ายค่ารับบริการสาธารณสุข
หากหลังการแก้ไขกฎหมายต้องจ่ายค่ารับบริการด้านสุขภาพ
ก็จะเป็นการรอนสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงบริการ
สุขภาพและการเพิ่มภาระแก่ประชาชนทันที
การจัดซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
ผูแ้ ทนผูป้ ระกอบวิชาชีพและกระทรวงสาธารณสุขส่งสัญญาณ
ผ่านสือ่ มาตลอดว่าควรให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผูจ้ ดั ซือ้ ยา
และเวชภัณฑ์แทน สปสช. ซึง่ ปัจจุบนั ก็ทำ� ส�ำเร็จแล้วบางส่วน
ซึง่ ได้แก่การจัดหายา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตาม
โครงการพิเศษปีงบประมาณ 2561 ที่ให้โรงพยาบาลราชวิถี
ซือ้ ยาแทน สปสช.43,44 ประเด็นนีไ้ ด้รบั การวิพากษ์วจิ ารณ์จาก
นักวิชาการและภาคประชาสังคมว่าเป็นการย้อนกลับไปใช้ระบบ
ในอดีต ทีใ่ ห้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผูร้ บั ผิดชอบจัดซือ้ ยาและ
เวชภัณฑ์แต่เพียงผูเ้ ดียว ซึง่ เสีย่ งต่อการทุจริตอย่างมาก ระบบ
ปัจจุบนั ทีใ่ ห้ สปสช. จัดซือ้ ยาและเวชภัณฑ์นนั้ จะด�ำเนินการใน
รูปคณะกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ โดยองค์ประกอบของคณะ
กรรมการซึง่ ประกอบด้วยภาคส่วนต่างๆ ทัง้ จากภาคประชาชน
ฝ่ายกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายผูใ้ ห้บริการ ตัวแทนโรงพยาบาล
ฯลฯ ท�ำให้มกี ระบวนการคานอ�ำนาจและตรวจสอบการจัดซือ้
จัดจ้างทุกขั้นตอน การแก้ไขกฎหมายในประเด็นนี้จึงไม่ชอบ
ด้วย ม.55 วรรคท้าย ของรัฐธรรมนูญเพราะเป็นการแก้ไข
กฎหมายทีท่ ำ� ให้ระบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพอยูแ่ ล้วไร้ประสิทธิภาพ
การแยกเงินเดือนของโรงพยาบาลออกจากงบประมาณ
รายหัว ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพและกระทรวงสาธารณสุข
ส่ ง สั ญ ญาณผ่ า นสื่ อ มาตลอดว่ า ควรแยกเงิ น เดื อ นของ
โรงพยาบาลออกมาจากงบประมาณรายหัว45,46 ในกรณีนมี้ ผี ลงาน
วิจยั พบว่า หากมีการแยกเงินเดือนออกจากงบประมาณรายหัว
จะท�ำให้เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ถูกจัดสรร
เพิม่ เติมให้แก่หน่วยบริการขนาดใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุข
เป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาล
ทัว่ ไป แต่โรงพยาบาลชุมชนจะได้รบั เงินน้อยลง เช่นเดียวกับ
โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะกลุม่
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งหน่วยบริการ
สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึง่ จะส่งต่อการให้บริการประชาชน47,48
หากมีการแก้ไขกฎหมายในประเด็นนี้ย่อมเป็นการสร้าง

ผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณของโรงพยาบาล ซึง่ ก็จะ
ส่งผลต่อคุณภาพในการให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชน
และท�ำให้ประสิทธิภาพของโรงพยาบาลชุมชนลดต�่ำลงด้วย
ซึง่ ไม่ชอบด้วย ม.55 วรรคท้าย ของรัฐธรรมนูญเพราะเป็นการ
แก้ไขกฎหมายทีท่ ำ� ให้ระบบบริการสาธารณสุขลดประสิทธิภาพลง

บทส่งท้าย

เมื่อใช้รัฐธรรมนูญเป็นกรอบในการพิจารณาการแก้ไข
กฎหมาย สสส. และกฎหมาย สปสช. จะพบว่าไม่สอดคล้อง
กับขั้นตอนและเนื้อหาตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนดไว้ โดยมิได้
ด�ำเนินการตาม ม.77 อย่างครบถ้วน เนื่องจากรัฐบาลไม่ได้
วิเคราะห์ผลที่อาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขกฎหมายอย่างรอบ
ด้านและเป็นระบบ ไม่ได้เปิดผลการรับฟังความคิดเห็นและการ
วิเคราะห์ผลทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการแก้ไขกฎหมายต่อประชาชน
และเนือ้ หาของกฎหมายทีแ่ ก้ไขนัน้ หลายประเด็นทีม่ กี ารเผย
แพร่ผ่านสื่ออาจจะขัดต่อ ม.55 เนื่องจากจะท�ำให้กฎหมาย
ที่มีอยู่นั้นประสิทธิภาพลดลงซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการให้
บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล จนถึงปลายปี 2560
ไม่อาจสรุปลงไปได้วา่ การแก้ไขกฎหมาย สสส. หรือ กฎหมาย
สปสช. จะสิ้นสุดลงในรูปแบบใด เพราะมีทางเลือกในการ
ตัดสินใจรวมทัง้ ปัจจัยต่างๆ มากมาย
สิง่ ทีร่ ฐั บาลโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขและฝ่ายผูใ้ ห้
บริการสาธารณสุขจะต้องค�ำนึงคือผลกระทบทางสังคม โดย
รัฐธรรมนูญ ม.55 วรรคท้าย บัญญัตวิ า่ “รัฐต้องพัฒนาการบริการ
สาธารณสุขให้มคี ณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง”
รวมถึงค�ำนึงถึงผลต่อเสถียรภาพและภาพลักษณ์ของรัฐบาล
และสุดท้ายจะต้องค�ำนึงถึงประเด็นความชอบด้วยเนื้อหา
และกระบวนการแก้ไขกฎหมายตามทีร่ ฐั ธรรมนูญก�ำหนดด้วย
เนือ่ งจากรัฐธรรมนูญได้กำ� หนดแนวทางและหลักการในการแก้ไข
กฎหมายไว้วา่ ควรด�ำเนินการอย่างไรบ้าง หากด�ำเนินการไม่ถกู
ต้องตามทีก่ ำ� หนด อาจมีผรู้ อ้ งต่อศาลรัฐธรรมนูญเพือ่ ให้เพิก
ถอนกฎหมายทีข่ ดั ต่อรัฐธรรมนูญได้ ดังนัน้ หากรัฐบาลต้องการ
ให้การแก้ไขกฎหมาย สสส. และ สปสช. ให้ลลุ ว่ งไปด้วยดี ควรเปิด
โอกาสให้ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีสว่ นร่วมในการแก้ไขกฎหมาย
และรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย เพือ่ ให้กระบวนการแก้ไข
กฎหมายเป็นไปอย่างราบรืน่ ยังประโยชน์ตอ่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ด้านสาธารณสุขและประชาชน อีกทัง้ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ต่อระบบบริการสาธารณสุขของประเทศโดยรวมด้วย
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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พ.ร.บ. ควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารสำ�หรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
ชัยชนะเบื้องต้น
ของแม่และเด็กไทย

“พ.ร.บ. นมผง” บังคับใช้ อะไรต้องมี อะไรเปลี่ยนไป ... หลายคนอาจสงสัยว่า ตั้งแต่วันนี้ เราจะไม่ได้เห็นโฆษณา
นมผงทางสื่อต่างๆ แล้วใช่หรือไม่ รวมถึงการจัดโปรโมชั่นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคูปอง ส่วนลด รางวัล ตัวอย่าง
นมผง ภายในห้างสรรพสินค้าก็ไม่สามารถทำ�ได้ใช่หรือไม่?

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization)
แนะน�ำให้เด็กทุกคนกินนมแม่อย่างเดียวถึงอายุ 6 เดือน
และกินนมแม่ควบคู่กับอาหารตามวัยจนถึงอายุ 2 ปีหรือ
นานกว่านั้น1 งานวิจัยและหลักฐานทางวิชาการทั่วโลกต่าง
ยืนยันว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ
ของแม่และลูกทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างมหาศาล
เนื่องจากในนมแม่มีสารอาหารที่จ�ำเป็นต่อการเจริญเติบโต
และมี ภู มิ คุ ้ ม กั น โรค เด็ ก ที่ ไ ด้ กิ น นมแม่ จึ ง เติ บ โตสมวั ย
ได้รบั การปกป้องจากการติดเชือ้ โดยเฉพาะโรคท้องร่วงและ
ปอดบวม ซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยและท�ำให้เด็กเสียชีวิตได้
ในระยะยาวเด็กทีไ่ ด้กนิ นมแม่ยงั มีโอกาสเกิดโรคกลุม่ NCDs
เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน น้อยกว่าเด็กที่ไม่ได้กินนมแม่
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รวมทั้งงานวิจัยบางชิ้นพบว่าเด็กที่กินนมแม่มีระดับ
สติ ป ั ญ ญาเฉลี่ ย สู ง กว่ า เด็ ก ที่ ไ ม่ ไ ด้ กิ น นมแม่ ป ระมาณ
3 จุด ส่วนประโยชน์ต่อคุณแม่นั้น การให้ลูกกินนมตัวเอง
จะท� ำ ให้ แ ม่ ต ้ อ งใช้ พ ลั ง งานเพิ่ ม ขึ้ น ประมาณ 500
กิโลแคลอรีตอ่ วัน จึงช่วยให้แม่ลดน�ำ้ หนักได้เร็วและลดโอกาส
เกิดโรค NCDs ทั้งโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคมะเร็งรังไข่
และมะเร็งเต้านม นอกจากนี้การให้นมลูกยังช่วยให้แม่
ฟื้นตัวได้เร็วและลดโอกาสเกิดโรคซึมเศร้าหลังคลอดด้วย
เหนื อ สิ่ ง อื่ นใดในยุ ค สมั ย นี้ การเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ ช่ ว ย
ประหยัดค่าใช้จ่ายครัวเรือนในการซื้อนมผงและอุปกรณ์
ซึ่งคิดเป็นเกือบ 1 ใน 4 ส่วนของรายได้ครอบครัวต่อเดือน
เลยทีเดียว2

เชื่อหรือไม่ว่า ทั้งที่การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นเรื่อง
ธรรมชาติและเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ประเทศไทยกลับอยู่ใน
กลุ่มประเทศที่เด็กได้กินนมแม่อย่างเดียวถึงอายุ 6 เดือน
น้อยที่สุดในเอเชีย คือเพียงร้อยละ 5.4 จากข้อมูลการ
ส�ำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย ปี 25483
กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่ายต่างๆ ร่วมกัน
ส่งเสริมและสนับสนุน การเลีย้ งลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนือ่ ง
อาทิ โครงการโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก โครงการ
โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ที่สร้างความตระหนัก
และตื่นตัวในการช่วยให้แม่สามารถเริ่มต้นการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่อย่างเต็มที่ตั้งแต่ในโรงพยาบาล จนส่งผลท�ำให้
อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวของเด็กทารกอายุ
ต�่ำกว่า 6 เดือน เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 12.3 ในปี 25554
และเป็นร้อยละ 23 ในปี 25585 แต่กน็ บั ว่าต�ำ่ มากเมือ่ เทียบกับ
ประเทศเพือ่ นบ้าน เหตุผลทีท่ ำ� ให้แม่ไทยไม่สามารถเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่ได้มีหลายปัจจัย ยกตัวอย่างเช่น แม่ต้องกลับ
ไปท�ำงานก่อน 6 เดือน แม่ขาดความรู้ความเชื่อมั่นว่า
ตัวเองมีนำ�้ นมเพียงพอ และแม่มคี วามเข้าใจผิดคิดว่านมแม่
มีประโยชน์นอ้ ย หรือนมผงมีคณ
ุ ค่าเทียบเท่านมแม่ เป็นต้น
ข้ อ มู ล งานวิ จั ย พบว่ า อิ ท ธิ พ ลของการส่ ง เสริ ม
การตลาดผ่านการโฆษณาของบริษัทนมผสมนั้นมีผลต่อ
การตัดสินใจของแม่และครอบครัวในการเลือกใช้อาหาร
ส�ำหรับทารกและเด็กเล็กทดแทนนมแม่ และอาจมีความ
สัมพันธ์กับการที่แม่เชื่อว่าน�้ำนมแม่มีสารอาหารไม่เพียงพอ
หรือเชือ่ ว่านมผสมดีเทียบเท่ากับนมแม่6 ไม่ใช่แค่ประเทศไทย
แต่นานาประเทศทั่วโลกต่างประสบกับปัญหานี้เช่นกัน และ
นับวันการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดของนมผงจะ
เพิ่มความเข้มข้นและเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปในทางที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายง่ายขึ้น ประเทศไทยจึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องวางมาตรการและกลยุทธ์เพื่อให้เด็กไม่ได้รับผลทาง
ลบจากอิทธิพลการโฆษณาและส่งเสริมการตลาดของนมผสม
ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานของภาครัฐได้พยายาม
ขอความร่วมมือจากภาคธุรกิจในการท�ำโฆษณาและส่งเสริม
การตลาดตามแนวทางทีก่ ำ� หนด แต่เนือ่ งจากไม่มบี ทลงโทษ
ส�ำหรับผู้ฝ่าฝืน ท�ำให้การโฆษณาและส่งเสริมการตลาดของ
นมผงรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นเครื่องมือที่น่าจะมีประสิทธิภาพ
มากทีส่ ดุ ในขณะนี้ ก็คอื การออกกฎหมายเพือ่ ควบคุมแนวทาง
การโฆษณาและส่งเสริมการตลาดนัน่ เอง

36 ปี กว่าประเทศไทยจะมี พ.ร.บ. นมผง

การผลักดัน “พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560”
หรือเรียกสัน้ ๆ ว่า พ.ร.บ. นมผงของประเทศไทย เริม่ ต้นในปี
2524 นับตั้งแต่ประเทศไทยรับมติขององค์การอนามัยโลก
เรื่องหลักเกณฑ์สากลว่าด้วยการตลาดอาหารทดแทนนม
แม่ International Code of Marketing of Breast-Milk
Substitutes ซึ่งต่อไปจะเรียกง่ายๆ ว่า Milk Code ในเวที
การประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 34 WHA 34.22
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2524 จากนั้นประเทศไทยได้ผลัก
ดันให้เกิดการประกาศใช้ Code ในประเทศเริม่ ตัง้ แต่ปี 2527
โดยประกาศเป็ น หลั ก เกณฑ์ ข อความร่ ว มมื อ ภาคธุ ร กิ จ
แบบสมัครใจ ต่อมาในปี 2538 มีการปรับปรุงเนื้อหาสาระ
ของหลักเกณฑ์ฯ ในเชิงปฏิบตั แิ ต่การประกาศใช้หลักเกณฑ์
ดังกล่าวยังไม่ประสบความส�ำเร็จ เนื่องจากไม่มีบทลงโทษ
กลุ่มอุตสาหกรรมนมผสมยังคงท�ำการส่งเสริมการตลาด
ที่ละเมิดหลักเกณฑ์ และรุกหนักขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเข้าถึงแม่
หญิงตั้งครรภ์ และบุคลากรสาธารณสุข ปัญหาการส่งเสริม
การตลาดที่ขาดจริยธรรม และการส่งเสริมการตลาดที่
มุ่งเจาะกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องท�ำให้เกิดการรับรู้ของ
แม่และครอบครัวทีไ่ ม่เหมาะสมในวงกว้าง เกิดเป็นมายาคติ
ว่านมผสมดีเทียบเท่าหรือดีกว่านมแม่ มายาคติดังกล่าว
เป็ นหนึ่ ง ในเหตุ ผ ลที่ ท� ำ ให้ อั ตราการเลี้ ย งลู กด้ ว ยนมแม่
อย่างเดียวตัง้ แต่แรกเกิดถึง 6 เดือนของไทยอยูท่ รี่ อ้ ยละ 5.4
ในปี 2548 ซึ่งถือว่าต�่ำสุดในภูมิภาคเอเชีย

ภาพ : www.freepik.com
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ในปี 2551 ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุข
ได้ผลักดันให้เกิดการควบคุมการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
อาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็กที่จริงจังขึ้น โดยการออก
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข “หลักเกณฑ์ว่าด้วยการ
ตลาดอาหารส� ำ หรั บ ทารกและเด็ ก เล็ ก และผลิ ต ภั ณ ฑ์
ทีเ่ กีย่ วข้อง พ.ศ. 2551” แต่เนือ่ งจากประกาศกระทรวงฉบับ
นีย้ งั คงเป็นมาตรการสมัครใจทีไ่ ม่มบี ทลงโทษส�ำหรับผูฝ้ า่ ฝืน
จึงพบว่า ผู้ผลิต ผู้น�ำเข้า และผู้จ�ำหน่ายจ�ำนวนมากยังคง
ท�ำการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กอย่าง
ไม่เหมาะสม
ต่อมาในปี 2553 ที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก WHA
63.23 มีมติให้ทุกประเทศผลักดันมาตรการการควบคุม
การส่ ง เสริ ม การตลาดอาหารส� ำ หรั บ ทารกและเด็ ก เล็ ก
ตามหลักการของ The International Code of Marketing
of Breast-Milk Substitutes ให้ เ ป็ น กฎหมาย
กรมอนามัย มูลนิธศิ นู ย์นมแม่แห่งประเทศไทยและเครือข่าย
จึงขับเคลือ่ นโดยการน�ำมติดงั กล่าวเข้าสูเ่ วทีสมัชชาสุขภาพ
แห่ ง ชาติ ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ ใ นปี 2553 ให้ เ สนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขผลักดัน
ร่างกฎหมายเพือ่ ควบคุมการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและ
เด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง ซึง่ ทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรี
เมื่อเมษายน 2554 ได้มีมติรับรองตามมติสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าทีด่ ำ� เนิน
การผลักดันกฎหมายดังกล่าวให้ส�ำเร็จ
กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยร่วมกับมูลนิธิ
ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย คณะกรรมการสุขภาพแห่ง
ชาติ องค์การทุนเพือ่ เด็กแห่งสหประชาชาติ องค์การอนามัย
โลกประจ�ำประเทศไทย และภาคีเครือข่ายทีเ่ กีย่ วข้องจึงร่วม
กันพัฒนาร่างพระราชบัญญัตคิ วบคุมการส่งเสริมการตลาด
อาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่ได้รับการบรรจุเข้าเป็นร่างกฎหมาย
ของกระทรวงสาธารณสุข จนกระทั่งในปี 2557 ศ.นพ.
รัชตะ รัชตะนาวิน เป็นรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข
จึงได้บรรจุเรื่องนี้เป็นนโยบายของกระทรวงฯ ผลักดันให้
เป็ น กฎหมายส� ำ คั ญ ล� ำ ดั บ ต้ น ๆ และได้ รั บ การสานต่ อ
ในการผลั ก ดั น ร่ า งกฎหมายเข้ า สู ่ ก ารพิ จ ารณาของ
คณะรัฐมนตรีในสมัย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล
สกลสัตยาทร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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ภาพ : https://today.line.me

จน พ.ร.บ. นมผงได้ รั บ ความเห็ น ชอบในหลั ก การจาก
คณะรั ฐ มนตรี ในสมั ย นายกรั ฐ มนตรี พลเอกประยุ ท ธ์
จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558
แม้ว่าการผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นไปอย่าง
ยากล�ำบากท่ามกลางการคัดค้านต่อต้านจากธุรกิจนมผง
โดยประเด็ น ที่ มี ก ารโต้ เ ถี ย งและคั ด ค้ า นกั น มากที่ สุ ด
คือขอบเขตการควบคุมของกฎหมายฉบับนี้ ว่าจะควบคุมการ
ส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับใครบ้าง จะรวมตัง้ แต่ทารก
จนถึงเด็กเล็ก คือ 3 ปี หรือจะควบคุมเฉพาะอาหารส�ำหรับ
ทารกเพียงแค่อายุ 1 ปี แต่ทา้ ยทีส่ ดุ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ได้หาทางออกเป็นทางสายกลางส�ำหรับกฎหมายฉบับนี้ และ
พระราชบัญญัตคิ วบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับ
ทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 จึงได้รับความเห็นชอบจาก
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติในวันที่ 4 เมษายน 2560 และได้รบั
การประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 134 ตอนที่ 72 ก
เมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม 25607 และมีผลใช้บงั คับภายใน 60 วัน
ตรงกับวันที่ 8 กันยายน 2560 ถือเป็นความส�ำเร็จในรอบ
36 ปี ที่ประเทศไทยรอคอยการปกป้องเด็กให้ได้กินนมแม่
อย่างเต็มที่

พ.ร.บ. นมผง มีเนื้อหาสาระอย่างไร

กฎหมายฉบับนีม้ วี ตั ถุประสงค์ทสี่ ำ� คัญ คือ เพือ่ ควบคุม
การส่ ง เสริ ม การตลาดของอาหารทารกและเด็ ก เล็ ก ให้
เป็ น ไปอย่ า งเหมาะสมสอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสากลที่
ก� ำ หนดโดยองค์ ก ารอนามั ย โลก และเพื่ อ ปกป้ อ งสิ ท ธิ
และสุขภาพของทารกและเด็กเล็กให้ได้รับอาหารที่ดีที่สุด
และสร้างความมั่นใจว่าหากมีความจ�ำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์
อาหารทารกและเด็กเล็ก แม่และครอบครัวจะได้รับข้อมูล
ที่ถูกต้อง

ภาพ : https://news.thaipbs.or.th/infographic/102#&gid=1&pid=1

ผลิตภัณฑ์ 3 ประเภทที่ถูกควบคุมภายใต้ พ.ร.บ. นี้
1. อาหารส�ำหรับทารก อายุ แรกเกิดถึง 12 เดือน
(นมผสมส�ำหรับทารก)
2. อาหารเสริมส�ำหรับทารก (อาหารเสริมที่ระบุให้ใช้
ในเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป)
3. อาหารส�ำหรับเด็กเล็ก อายุ 1-3 ปี ตามที่รัฐมนตรี
ประกาศก�ำหนด
จุดเน้นของกฎหมาย : มุ่งเน้นการควบคุมการโฆษณา
และการส่งเสริมการตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็ก
ผ่านการลด แลก แจก แถม และการส่งเสริมการขายด้วย
วิธีการอื่น รวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ และการ
ให้ข้อมูลอาหาร

ภาพ : http://chefspantry.com.au/product/skim-milk-powder-tatura-25kg

ค�ำถามคาใจที่คนมักสงสัยเกี่ยวกับ
พ.ร.บ. นมผง

ถ้าห้ามการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดมากขนาดนี้
แม่และครอบครัวจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับนมผงได้อย่างไร
ปิดกั้นการได้รับข้อมูลมากไปหรือไม่
ตอบ ทุกวันนี้ข้อมูลจากการโฆษณาได้ให้ข้อมูลที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับเด็กที่ต้องกินนมผงหรือไม่ เช่น ควรเลือกนมผงที่
เหมาะกับลูกอย่างไร ต้องเก็บนมผงอย่างไรให้สะอาดและ
ปลอดภัยจากเชื้อโรค ต้องชงนมอย่างไร ใช้น�้ำอุณหภูมิเท่าไร
นมที่ชงแล้วจะน�ำมาใช้ต่อได้หรือไม่ อุปกรณ์ที่ใช้เก็บและ
ชงนมผสมจ�ำเป็นต้องท�ำความสะอาดอย่างไร ตามเจตนา
รมย์ของกฎหมาย แม่และครอบครัวควรจะได้รับข้อมูลที่
จ�ำเป็นและถูกต้อง ซึ่งที่ผ่านมาการโฆษณาและส่งเสริมการ
ตลาดไม่ได้ให้ข้อมูลเหล่านี้ แต่เป็นการให้ข้อมูลเพื่อจูงใจให้
ซื้ อ สิ น ค้ า ผ่ า นการออกแบบสื่ อ ให้ จ ดจ� ำสารอาหารและ
คุณประโยชน์จากการใช้นมผสมเหล่านั้น กฎหมายฉบับนี้จึง
ควบคุมไม่ให้การโฆษณาและส่งเสริมการตลาดจูงใจให้เกิด
ความเชื่อว่านมผสมนั้นน่าใช้และดีกว่านมแม่ อีกทั้งต้องการ
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ให้แม่และครอบครัวได้รับข้อมูลจากบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข แทนการได้รบั ข้อมูลจากบริษทั นมผงเพราะ
บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้และตัดสินใจได้ว่า ข้อมูลใด
แม่และครอบครัวจ�ำเป็นต้องรู้ และไม่มผี ลประโยชน์แอบแฝง
ในการให้ข้อมูลต่างๆ
แม่ แ ละครอบครั ว ที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ น มผงมี จ� ำ นวนมาก
จะหาซื้อนมผงได้ยากกว่าเดิมหรือไม่
ตอบ กฎหมายไม่ได้ห้ามการขายนมผง ไม่จ�ำกัดสถานที่และ
ผู้ขาย เด็กที่จ�ำเป็นต้องใช้นมผงจริงๆ สามารถหาซื้อได้ตาม
ปกติ ใช้ได้ตามปกติ ทีส่ ำ� คัญกฎหมายไม่ได้บงั คับว่าเด็กทุกคน
ต้องกินนมแม่ถึง 3 ปี แต่เน้นปกป้องแม่และครอบครัวให้ได้
รับข้อมูลที่ถูกต้องปราศจากอิทธิพลของการโฆษณาส่งเสริม
การตลาด จนท�ำให้เด็กเสียโอกาสที่จะได้กินนมแม่
การให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับนมผงของบุคลากรทางการแพทย์และ
เจ้าหน้าที่ จะถือเป็นการโฆษณาส่งเสริมการตลาดหรือไม่
ตอบ การให้ขอ้ มูลทางวิชาการ ข้อมูลทีเ่ ป็นจริงของบุคลากร
ทางการแพทย์ ไม่ถือว่าเป็นผู้ผลิต ผู้น�ำเข้า หรือผู้จ�ำหน่าย
อยูแ่ ล้ว จึงสามารถให้ขอ้ มูลความรูไ้ ด้เช่นเดิม ไม่ได้หา้ ม และ
ถือเป็นหน้าที่ที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องเป็นผู้ให้ข้อมูลที่
ถูกต้อง ในกรณีเด็กที่จำ� เป็นต้องให้นมผงแทนนมแม่ยังท�ำได้
ตามปกติ แต่ต้องไม่ใช่การโฆษณา โน้มน้าวชักจูงให้ซื้อ หรือ
แนะน�ำยี่ห้อนม

นี่ (พ.ร.บ. นมผง) คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของพ่อแม่
บุคลากรทางการสาธารสุข และสังคมโดยรวม
ที่ได้ต่อสู้มายาวนานหลายสิบปี เพื่อปกป้อง
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในประเทศ
ถือเป็นวิธีที่ส�ำคัญที่สุดวิธีหนึ่งในการ
ช่วยให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง

บทส่งท้าย

ประเทศไทยนับว่าด�ำเนินการล่าช้าในการใช้เครื่องมือ
ทางกฎหมายในการปกป้องคุม้ ครองไม่ให้เด็กไทยเสียโอกาส
ที่จะได้กินนมแม่ ดังนั้นในวันนี้เมื่อการผลักดันกฎหมาย
ส�ำเร็จแล้ว จึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขในฐานะ
หน่วยงานภาครัฐทีต่ อ้ งวางแนวทางการขับเคลือ่ นและบังคับ
ใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ และเป็นหน้าที่ของหน่วยงาน
ภาคประชาสังคมและประชาชนทุกคน ที่จะต้องช่วยจับตา
มองและสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิทักษ์สิทธิของเด็กทุกคนให้ได้กินนมแม่
อย่างเต็มที่ ปราศจากการแทรกแซงของการส่งเสริมการ
ตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็กที่ไร้จริยธรรม
ขณะนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารส�ำหรับทารกและเด็กเล็กคณะหนึ่งตามที่
กฎหมายก�ำหนด โดยมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน
และมีอธิบดีกรมอนามัยเป็นเลขานุการ โดยคณะกรรมการ
ชุดนี้จะเป็นผู้วางแผนยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทาง
ในการบังคับใช้และขับเคลื่อนกลไกต่างๆ เพื่อให้กฎหมาย
ฉบับนี้มีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกรมอนามัย
จะท�ำหน้าที่เป็นเลขานุการในการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้
อย่างไรก็ตามการที่ประเทศไทยมี พ.ร.บ. นมผง อาจยังไม่
สามารถปิดช่องว่างต่างๆ ทีเ่ ป็นอุปสรรคขัดขวางการเลีย้ งลูก
ด้วยนมแม่ของแม่ไทยให้ได้ตามเป้าหมาย ทุกภาคส่วนคง
ต้องร่วมมือกันผลักดันนโยบายสาธารณะอื่นๆ การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพที่เข้าถึงได้ง่ายและตอบโจทย์ของแม่
ที่ต้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รวมทั้งการสร้างทัศนคติและ
ค่านิยมที่ถูกต้องต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะยาวด้วย
เพื่อให้เด็กทุกคนไม่เสียโอกาสที่จะได้เริ่มต้นชีวิตด้วยสิ่งที่ดี
ที่สุดและเป็นสิ่งที่เด็กทุกคนควรได้รับตามธรรมชาตินั่นคือ
การได้กินนมแม่ของตัวเอง

• มร. โธมัส ดาริน

ผู้แทนองค์การยูนิเซฟประเทศไทย
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5

พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

อีกหนึ่งความก้าวหน้า
ด้านสุขภาพไทย

2560

ภาพ : www.freepik.com

ยาสูบเป็นสินค้าบริโภคที่มีอำ�นาจเสพติดและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยครึ่งหนึ่งของผู้ที่ไม่สามารถเลิกใช้ยาสูบ
จะเจ็ บ ป่ ว ยและเสี ย ชี วิ ต ก่ อ นวั ย อั น ควรจากโรคต่ า งๆ ที่ สื บ เนื่ อ งจากการใช้ ย าสู บ ปั จ จุ บั น ทั่ ว โลกมี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต
จากการใช้ยาสูบปีละ 7 ล้านคน ซึ่งรวมถึง 890,000 คนที่ไม่สูบบุหรี่แต่เสียชีวิตจากการได้รับควันบุหรี่ของผู้อื่น
สำ�หรับประเทศไทย มีผู้เสียชีวิตจากการใช้ยาสูบปีละ 5 หมื่นคนและจากการได้รับควันบุหรี่มือสอง 6,500 คน
ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่าถึง 74,884 ล้านบาท เมื่อปี 25521

ประเทศไทยได้ริเริ่มการควบคุมยาสูบด้วยมาตรการ
ต่างๆ เมื่อสามสิบปีก่อน และได้มีการตราพระราชบัญญัติ
ที่เกี่ยวข้องสองฉบับคือ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ และพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่
พ.ศ. 2535 แต่ทผ่ี า่ นมามีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบ
ใหม่ๆ เช่น บุหรี่ไฟฟ้า บารากู่ รวมทั้งมีการพัฒนากลยุทธ์
การตลาดที่เป็นช่องโหว่ของกฎหมายเดิม เช่น การโฆษณา
ณ จุ ด ขาย และการโฆษณาและส่ ง เสริ ม การขายผ่ า น
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคี
อนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก ซึ่งมีข้อผูกพัน
ที่จะต้องปรับปรุงกฎหมายควบคุมยาสูบตามที่ก�ำหนดใน
อนุสัญญาฯ จึงน�ำมาสู่การปรับปรุงกฎหมายควบคุมยาสูบ
ทัง้ 2 ฉบับ ทีป่ ระชุมสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ได้เห็น
ชอบร่าง พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ เมือ่ วันที่
3 มีนาคม 2560 และ พ.ร.บ. ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 บทความนีจ้ ะสรุปสาระส�ำคัญของ
พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 กระบวนการ
ด�ำเนินงานตาม พ.ร.บ. ฉบับนี้ รวมทั้งปฏิกิริยาของผู้ที่ได้
รับผลกระทบจากกฎหมายดังกล่าว

พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ
พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
เป็นการน�ำกฎหมายควบคุมยาสูบสองฉบับ ทีใ่ ช้มาตัง้ แต่ พ.ศ.
2535 มารวมไว้ในกฎหมายฉบับเดียวกัน รวมทั้งปรับปรุง
เนื้อหาเพิ่มเติม เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
และได้นำ� ข้อแนะน�ำจากกรมอนุสญั ญาควบคุมยาสูบ องค์การ
อนามั ย โลก ที่ ป ระเทศไทยเป็ น รั ฐ ภาคี ร ่ ว มกั บ อี ก 181
ประเทศมาบรรจุไว้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม
ยาสูบ สรุปสาระส�ำคัญของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้ดังต่อไปนี้
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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1. ปรับปรุงค�ำนิยาม ให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบครอบคลุม
ยาสูบชนิดใหม่ๆ เช่น บุหรี่ไฟฟ้า บารากู่ การเสพ
ติดยาสูบ เป็นต้น
2. ก� ำ หนดให้ มี ค ณะกรรมการควบคุ ม ยาสู บ จั ง หวั ด
เพื่อด�ำเนินกิจกรรมควบคุมยาสูบในแต่ละจังหวัด
จากเดิมที่มีแต่คณะกรรมการนโยบายควบคุมยาสูบ
ระดับประเทศ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละจังหวัด
ร่วมเป็นกรรมการ เพือ่ สนับสนุนและกระตุน้ ให้มกี าร
ท�ำงานควบคุมยาสูบอย่างจริงจัง
3. จ�ำกัดการเข้าถึงยาสูบของเด็ก ด้วยการปรับอายุทจี่ ะ
ขายบุหรีใ่ ห้ผซู้ อื้ ได้ จาก 18 เป็น 20 ปี และห้ามแบ่งขาย
บุหรี่เป็นรายมวน
4. ห้ามกระท�ำการที่เป็นการส่งเสริมการขาย เร่ขาย
ขายโดยการแสดงถึงการลดราคา ห้ามขายทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และก�ำหนดสถานที่ห้ามขาย เช่น
สถานศึกษา ศาสนสถาน เป็นต้น
5. ห้ามแสดงซองบุหรีท่ จี่ ดุ ขายปลีก เนือ่ งจากการแสดง
ซองบุหรี่ที่จุดขาย เป็นการส่งเสริมการขาย เป็นการ
โฆษณา และท�ำให้การเลิกบุหรี่เป็นเรื่องยากยิ่งขึ้น
6. ห้ามบริษัทบุหรี่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องท�ำกิจกรรมสร้าง
ภาพ หรือที่เรียกว่าท�ำ ซีเอสอาร์ (เนื่องจากมีเป้า
หมายเพื่อล้างภาพลบของบริษัทบุหรี่ที่ขายสินค้า
เสพติดที่ท�ำลายสุขภาพ ต้องการสร้างสัมพันธภาพ
กับผูก้ ำ� หนดนโยบาย เพือ่ แทรกแซงนโยบายควบคุม
ยาสูบ และการท�ำซีเอสอาร์เป็นการโฆษณาทางอ้อม
รูปแบบหนึ่ง)
7. บริษัทบุหรี่ต้องส่งรายงานการตลาด งบดุล เพื่อ
ตรวจสอบการประกอบกิจการว่าเป็นไปอย่างโปร่งใส
นับเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันการแทรกแซง
นโยบายควบคุมยาสูบโดยบริษัทบุหรี่
8. การเปิดเผยส่วนประกอบที่ใช้ในการผลิตบุหรี่ต่อ
สาธารณชน ซึ่งกฎหมายเก่าเปิดเผยไม่ได้
9. ก� ำ หนดให้ ใช้ ซ องบุ ห รี่ แ บบเรี ย บ ห้ า มพิ ม พ์ โ ลโก
ลวดลาย สีสัน บนซอง ให้พิมพ์ได้เพียงชื่อยี่ห้อบุหรี่
เป็นตัวอักษรบนพืน้ สีของซองตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
เพื่อลดความเย้ายวนของซองบุหรี่ โดยเฉพาะต่อ
เด็กๆ อีกทั้งซองแบบเรียบยังท�ำให้ภาพค�ำเตือนเห็น
ชัดเจนขึน้ และท�ำให้คนสูบบุหรีอ่ ยากเลิกสูบมากขึน้
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10. เจ้าของสถานที่มีหน้าที่ต้องดูแลไม่ให้มีการสูบบุหรี่
โดยการติดเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่ให้ชัดเจน และ
ขอความร่วมมือไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในที่กฎหมาย
ห้ามสูบ มิฉะนั้นเจ้าของสถานที่จะมีความผิดด้วย
จะเห็นว่ากฎหมายใหม่นมี้ มี าตรการเพิม่ ขึน้ จากเดิมเป็น
จ�ำนวนมาก ล้วนเป็นการขยายขอบเขตกฎหมายเพือ่ ตามให้
ทันกับพฤติกรรมการตลาดของบริษทั บุหรี่ ทีพ่ ยายามหาทาง
ส่งเสริมการขายโดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย

การบังคับใช้กฎหมาย

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
มี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง การควบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์
การตลาด การป้องกันการแทรกแซงนโยบายการควบคุม
ยาสูบโดยบริษัทบุหรี่ การเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครอง
สุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และก�ำหนดกลไก รวมทั้งผู้รับผิดชอบ
ในการบังคับใช้กฎหมาย กฎหมายใหม่ก�ำหนดให้มีกลไกที่
จะควบคุมยาสูบ รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายในระดับพืน้ ที่
ทั่วประเทศ โดยก�ำหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมยาสูบ

ภาพ : www.freepik.com

จังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีตัวแทนจาก
หน่วยงานราชการ 16 หน่วยงานเป็นกรรมการ และมีนาย
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นเลขานุการ และมีผทู้ รงคุณวุฒิ
อีก 6 คนเป็นกรรมการ เพือ่ ขับเคลือ่ นงานควบคุมยาสูบตาม
แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบที่ผ่านการเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี ภารกิจที่ส�ำคัญล�ำดับแรกคือการสนับสนุน
ติดตามให้มีการบังคับใช้กฎหมายตามที่ก�ำหนดในพระราช
บัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ต่อ
จากนี้ คือความร่วมมือของทุกฝ่ายในการสนับสนุนให้มกี าร
บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง จึงจะส่งผลต่อการลดลงของ
คนสูบบุหรี่ตามเจตนารมณ์และจิตวิญญาณของกฎหมาย
ข้อก�ำหนดในกฎหมายส่วนที่จะบังคับใช้โดยส่วนกลาง
ผ่านส�ำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ได้แก่ การควบคุมและ
เปิดเผยส่วนประกอบผลิตภัณฑ์ การก�ำหนดมาตรการซอง
บุหรีแ่ บบเรียบ การก�ำหนดให้บริษทั บุหรีต่ อ้ งส่งรายงานการ
ประกอบธุรกิจประจ�ำปี เป็นต้น ประเด็นเหล่านี้ต้องมีการ
ออกกฎหมายลูก ซึง่ มีความเสีย่ งทีอ่ าจถูกแทรกแซงขัดขวาง
เพือ่ ถ่วงเวลาการออกกฎหมายลูกให้ลา่ ช้าลง ความคืบหน้า
ส่วนนี้จึงขึ้นกับการด�ำเนินงานของภาครัฐในการแก้ปัญหา

การสูบบุหรี่ของคนไทย อย่างไรก็ดีถึงที่สุดแล้ว ภาระค่าใช้
จ่ายในการรักษาโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ อาทิ โรคมะเร็ง
โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคถุงลมโป่งพอง ซึ่งล้วน
เป็นโรคเรื้อรังที่มีค่ารักษาพยาบาลสูงก็จะเป็นปัจจัยกดดัน
ให้รัฐบาลต้องตัดสินใจขับเคลื่อนภารกิจส่วนนี้ ท่ามกลาง
กระแสคัดค้านของบริษัทบุหรี่ที่ต้องการชะลอการออก
กฎหมายลูกตามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัติ
ข้อก�ำหนดของผู้บังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นที่ เป็น
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายในระดับพื้นที่ทั่ว
ประเทศที่จะต้องรู้รายละเอียด และกวดขันให้มีการปฏิบัติ
ตามที่กฎหมายก�ำหนด โดยประเด็นส�ำคัญๆ ที่เกี่ยวกับ
การขายบุหรี่ ได้แก่ การห้ามขายแก่ผู้ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี
การห้ามแบ่งซองขายเป็นรายมวน การห้ามโชว์ซองบุหรี่
ที่ ร ้ า นค้ า ปลี ก การโฆษณาและการส่ ง เสริ ม การขาย ณ
ร้านค้าปลีก การขายบุหรี่ลักลอบหนีภาษี และการห้ามท�ำ
ซี เ อสอาร์ ส�ำ หรั บ กฎหมายห้ า มสู บ บุ ห รี่ ใ นที่ ส าธารณะ
ประเด็นทีป่ รับปรุงเพิม่ เติมจากกฎหมายเก่าคือ การก�ำหนด
ให้เจ้าของสถานทีส่ าธารณะมีหน้าทีต่ อ้ งประชาสัมพันธ์และ
ขอความร่วมมือ ไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ
ทีต่ วั เองรับผิดชอบ มิฉะนั้นจะมีความผิดด้วย และจะมีการ
ออกระเบียบท�ำโทษเจ้าของสถานทีส่ าธารณะและผูส้ บู บุหรี่
ในที่สาธารณะ ด้วยวิธีการออกใบสั่ง ให้ไปเสียค่าปรับ
เช่นเดียวกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎจราจรด้วย

แผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ

การผ่านกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
เป็นก้าวย่างทีส่ ำ� คัญมากในประวัตศิ าสตร์การควบคุมยาสูบ
ของประเทศไทย แต่ยงั มีงานทีต่ อ้ งท�ำอีกมากในการทีจ่ ะลด
จ�ำนวนผู้สูบบุหรี่ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย โดยเฉพาะ
เด็กที่จะเป็นนักสูบหน้าใหม่ จะขึ้นกับว่าการบริหารการ
บังคับใช้กฎหมายจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงไร และ
ฝ่ายบริษัทบุหรี่จะมีวิธีการใหม่ๆ ในการหลีกเลี่ยงกฎหมาย
เพื่อส่งเสริมการขาย หรือท�ำให้กฎหมายขาดประสิทธิภาพ
ได้มากน้อยเพียงไร
ด้ ว ยเหตุ นี้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข จึ ง ได้ จั ด ท� ำ แผน
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารควบคุ ม ยาสู บ เสนอให้ ครม. เห็ น ชอบ
เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานด�ำเนินการ โดยแผน
ฉบั บ ที่ ส องครอบคลุ ม ระยะเวลา พ.ศ.2559-2563 2
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมมาตรการควบคุม
ยาสูบทุกประเด็นส�ำหรับรัฐบาลส่วนกลาง ได้แก่ การสร้าง
เสริ ม ความเข้ ม ข้ น และพั ฒ นาขี ด ความสามารถในการ
ควบคุมยาสูบของประเทศ การป้องกันมิให้เกิดผูเ้ สพรายใหม่
และเฝ้าระวังธุรกิจยาสูบ การช่วยผู้เสพให้เลิกใช้ยาสูบ
การควบคุ ม และเปิ ด เผยส่ ว นประกอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ
การท�ำสิ่งแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่ และการใช้มาตรการภาษี
และปราบปรามยาสูบผิดกฎหมาย ในระดับจังหวัดก็ได้มี
การก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบระดับจังหวัด
เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการควบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ จั ง หวั ด
ที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมายใหม่ น�ำไปปฏิบัติเพื่อลดจ�ำนวน
ผู้สูบบุหรี่ทั่วประเทศต่อไป
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นั บ ตั้ ง แต่ เริ่ ม มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะ
อนุกรรมการยกร่างปรับปรุงกฎหมาย
ฉบับนี้ เมือ่ 2554 จนถึงเวลาทีก่ ฎหมาย
ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นเวลา
นานถึ ง 6 ปี เ ต็ ม ตลอดเส้ น ทางเดิ น
ของร่ า งกฎหมายฉบั บ นี้ บริ ษั ท บุ ห รี่
ได้ คั ด ค้ า นและเคลื่ อ นไหวเพื่ อ ชะลอ
กระบวนการออกกฎหมาย เช่น ขอเข้า
มามีส่วนร่วมในการปรับปรุงกฎหมาย
ซึง่ เป็นการขัดต่อข้อก�ำหนดของอนุสญ
ั ญา
ควบคุมยาสูบ ทีห่ า้ มภาคีสมาชิกอนุญาต
ให้บริษทั บุหรีเ่ ข้ามามีสว่ นร่วมในการร่าง
กฎหมาย นอกจากนีบ้ ริษทั บุหรีข่ า้ มชาติ
ได้มีส่วนก่อตั้งสมาคมการค้ายาสูบไทย
ในปี 2555 ให้นี้เป็นองค์กรหลักในการ
เคลื่อนไหวคัดค้านร่างกฎหมายควบคุม
ยาสูบ และสนับสนุนสมาคมชาวไร่ยาสูบ
ให้เคลือ่ นไหวคัดค้านร่างกฎหมายนีด้ ว้ ย3
การคัดค้านได้ด�ำเนินการอย่างเข้มข้น
และต่อเนือ่ งในทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่ตน้ ทาง
จนถึ ง การพิ จ ารณาร่ า งกฏหมายโดย
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เป้าหมายในการคัดค้านกฎหมาย
ของบริษทั บุหรีม่ หี ลายระดับ ระดับสูงสุด
คื อ ท� ำ ให้ ไ ม่ มี ก ารออกกฎหมายเลย
เช่น เมื่อกระทรวงสาธารณสุขเริ่มเสนอกฎหมายต่อคณะ
รัฐมนตรี สมาคมการค้ายาสูบก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านสื่อ
ว่าร่างกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน
รัฐบาลคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติไม่ควรเป็น
ผู้พิจารณาร่างกฎหมายนี้ ควรรอให้รัฐบาลที่มาจากการ
เลือกตั้งพิจารณา4 ซึ่งหากเป็นไปตามนั้น กฎหมายฉบับนี้
อาจล่าช้าไปอีกอย่างน้อย 6-7 ปี
เป้าหมายต่อมาคือ หากร่างกฎหมายเข้าสู่ขั้นตอนการ
พิจารณา บริษัทบุหรี่ก็จะวิ่งเต้นคัดค้านให้การพิจารณา
ล่าช้ามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้5 แต่หากไม่สามารถรั้งการ
ออกกฎหมายไว้ได้อีกต่อไป ก็จะวิ่งเต้นแทรกแซงเพื่อให้มี
การปรับแก้ ลดความเข้มข้นของกฎหมายให้ได้มากที่สุด6

ประเด็ น ที่ ส มาคมการค้ า ยาสู บ วิ่ ง เต้ น คั ด ค้ า นมาก
ที่สุด คือ การห้ามแบ่งซองขายบุหรี่เป็นรายมวน การห้าม
โชว์ซองบุหรี่ที่ร้านค้าปลีก การห้ามท�ำซีเอสอาร์ และการ
ออกมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ มาตรการเหล่านี้ล้วนมี
เป้าหมายเพื่อลดการเข้าถึงสินค้ายาสูบ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เยาวชนนั ก สู บ หน้ า ใหม่ เพราะข้ อ มู ล การส� ำ รวจพบว่ า
ร้อยละ 88.3 ของเด็กไทยอายุ 15-17 ที่สูบบุหรี่ ซื้อบุหรี่
เป็นมวนๆ7 เนื่องจากไม่มีเงินเพียงพอที่จะซื้อบุหรี่เป็น
ซอง ขณะที่การโชว์ซองบุหรี่ที่จุดขายเป็นส่วนหนึ่งของการ
โฆษณาและกระตุน้ ให้เกิดการซือ้ ซองบุหรีแ่ บบเรียบทีห่ า้ ม
พิมพ์สีสันบนซองก็จะช่วยลดความเย้ายวนของซองบุหรี่
โดยเฉพาะต่อเด็กและเยาวชนที่จะหลงเข้ามาเป็นนักสูบ
หน้าใหม่ ทั้งนี้พบว่าเมื่อเกิดการเสพติดบุหรี่ขึ้นแล้ว เด็ก 7
ใน 10 คน จะไม่สามารถเลิกบุหรีไ่ ปได้ตลอดชีวติ และในอีก
3 คนที่เลิกสูบได้นั้นต้องใช้เวลานานโดยเฉลี่ยถึง 22 ปี

เราผ่านร่างกฎหมายนี้มาได้อย่างไร?

รัฐมนตรีกระทรวงเด็กและเยาวชนประเทศไอร์แลนด์
เปิ ด เผยเมื่ อ 3 ปี ก ่ อ น หลั ง จากที่ ไ อร์ แ ลนด์ ผ ่ า นร่ า ง
กฎหมายซองบุ ห รี่ แ บบเรี ย บว่ า บริ ษั ท บุ ห รี่ ไ ด้ วิ่ ง เต้ น
คัดค้านร่างกฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบหนักหน่วงที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ของการพิจารณากฎหมายของไอร์แลนด์
ส�ำหรับประเทศไทย มาตรการซองบุหรี่แบบเรียบเป็นเพียง
หนึ่งในกว่าสิบมาตรการที่บริษัทบุหรี่ไม่ต้องการให้อยู่ใน
ร่างกฎหมาย จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า บริษัทบุหรี่ได้ใช้ความ
พยายามเพียงไร ในการคัดค้านร่างกฎหมายควบคุมยาสูบ
ฉบับใหม่ของไทย
แต่ ด ้ ว ยความแน่ ว แน่ ข องทั้ ง ฝ่ า ยบริ ห ารและฝ่ า ย
นิติบัญญัติ ท�ำให้มีการเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. โดยไม่มีการ
ตัดทิ้งหรือแก้ไขประเด็นต่างๆ ให้อ่อนลง ตามที่บริษัทบุหรี่
เพียรพยายามวิ่งเต้นอย่างต่อเนื่อง โดยเสียง สนช. เกือบ
ทั้งหมดได้ช่วยกันรักษาเนื้อหากฎหมายให้เป็นไปตามร่าง
เดิมที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ
ในส่วนของกระแสสังคมและภาคประชาชน การสนับสนุน
ร่างกฎหมายฉบับนี้นับว่า “ท่วมท้น” จากการที่มีผู้ลงชื่อ
สนั บ สนุ น ถึ ง 10 ล้ า นคนในเดื อ น พฤษภาคม 2558 8
ท�ำให้ร่างกฎหมายผ่านการเห็นชอบของ ครม. ในเวลานั้น
แต่เนื่องจากการเดินทางของร่างกฎหมายคืบหน้าช้ามาก

การรวบรวมรายชือ่ สนับสนุนจึงยังคงเดินหน้าต่อ จนสุดท้าย
มีผู้ลงชื่อสนับสนุนรวมทั้งหมดกว่า 15 ล้านคน นับได้ว่า
เป็ น สถิ ติ สู ง สุ ด ที่ มี จ� ำ นวนคนไทยลงชื่ อ สนั บ สนุ น ร่ า ง
กฎหมายในประวัติศาสตร์ชาติไทย
การที่มีผู้ลงชื่อสนับสนุนถึง 15 ล้านราย เป็นผลจาก
ความพยายามของเครือข่ายทีท่ ำ� งานควบคุมยาสูบทัว่ ประเทศ
ตัง้ แต่เครือข่ายหมออนามัย อสม. ทัว่ ประเทศ เครือข่ายครู
เพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ เครือข่ายผู้หญิงสี่ภาค เครือข่าย
ยุวทัศน์ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพือ่ สังคมไทยปลอดบุหรี่
เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ เครือข่ายมูลนิธริ ณรงค์เพือ่ การไม่
สูบบุหรี่ รวมทั้งภาคีเครือข่าย สสส. ทั่วประเทศ

ความท้าทายของการลดการใช้ยาสูบ

ยาสูบเป็นสิ่งเสพติดที่มีอ�ำนาจการเสพติดสูงเทียบเท่า
การเสพติดเฮโรอีน และธุรกิจยาสูบเป็นธุรกิจทีม่ อี ทิ ธิพลสูง
และมีวฒ
ั นธรรมการท�ำธุรกิจทีไ่ ม่เคยค�ำนึงถึงโศกนาฏกรรม
ที่สินค้ายาสูบก่อขึ้นกับผู้สูบบุหรี่และสังคม และใช้อิทธิพล
ขัดขวาง ลดทอนความพยายามของสังคม รวมทั้งรัฐบาล
ของประเทศต่างๆ ที่จะลดจ�ำนวนคนสูบบุหรี่ การควบคุม
ยาสูบจึงต้องประกอบด้วยมาตรการต่างๆ หลายมาตรการ
ด้วยกัน ตั้งแต่การขึ้นภาษี การควบคุมบุหรี่หนี
ภาษี การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การฟ้องร้อง
บริษัทบุหรี่ที่ท�ำผิดกฎหมาย และการรักษา
ผู้เสพติดบุหรี่ให้เลิกสูบ แต่ละมาตรการมี
วัตถุประสงค์แตกต่างกัน และทดแทน
กันไม่ได้ หมายความว่า นอกจากการ
ติ ด ตามสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารบั ง คั บ ใช้
กฎหมายควบคุมยาสูบฉบับใหม่แล้ว
มาตรการควบคุมยาสูบอื่นๆ ต้องได้
รับการให้ความส�ำคัญ ให้มีการด�ำเนิน
การจากทุ ก ภาคส่ ว นของหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องด้วย แผนยุทธศาสตร์การ
ควบคุมยาสูบนับเป็นอีกเครื่องมือหนึ่ง
ในการส่งเสริมสนับสนุนการบังคับใช้
กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบให้มี
ประสิทธิภาพ

ภาพ : www.freepik.com
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บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
“Inclusive Growth”
จริงหรือ

ภาพ : www.freepik.com

หนึ่งในนโยบายหลักที่รัฐบาลเดินหน้าอย่างจริงจัง ในการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ในปี 2560
ก็ คื อ “บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ” นั่ น เอง แม้ จ ะมี ห ลายเสี ย งที่ ติ ติ ง ถึ ง กระบวนการขั้ น ตอน ไปจนถึ ง เกณฑ์ ก าร
พิจารณาคุณสมบัติที่มีข้อโต้แย้งกันมากมาย แต่ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในเชิงภาพรวมแล้ว นี่คืออีกหนึ่งชุดมาตรการ
ที่ออกมาช่วยเหลือประชาชนระดับฐานรากของรัฐบาลที่เห็นผลเป็นรูปธรรมที่สุดในปีที่ผ่านมา

รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ตั้งเป้าหมาย
ยุ ท ธศาสตร์ ข องประเทศไทยให้ “มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น ”
ซึ่ ง สะท้ อ นมิ ติ ก ารเติ บ โตอย่ า งทั่ ว ถึ ง ของทุ ก ภาคส่ ว น
โดยในทางปฏิ บั ติ ไ ด้ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ อันมี ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่า
การธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธาน ซึ่งได้น�ำเสนอ
ยุทธศาสตร์หลักส�ำคัญ คือเศรษฐกิจไทยจะต้อง “แข่งขันได้กระจายไปสู ่ ทุ ก คน-ยั่ ง ยื น ” และก� ำ หนดเป้ า หมายย่ อ ย
3 ประการ ได้แก่ 1) กระตุ้นความเร็วในการเติบโตของไทย
(Speed of Growth) 2) การกระจายโอกาสเศรษฐกิจ
ฐานราก (Quality of Growth) และ 3) การสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน (Sustainability of Growth)1
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สุขภาพคนไทย 2561

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ในยุค คสช.

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้น�ำเสนอนโยบาย
“เงินโอน แก้จน คนขยัน” หรือ Negative Income Tax ทีจ่ ะ
อุดหนุนเงินแก่กลุ่มคนยากจนหรือด้อยโอกาสในสังคม และ
อาจรวมถึงนโยบายอุดหนุนรายได้ขั้นพื้นฐานของประชาชน
หรือ Universal Basic Income ซึง่ บางประเทศเริม่ ทดลองใช้
แล้ว แต่ได้รบั เสียงต่อต้านจากหลายภาคส่วน ทัง้ นักวิชาการ
และประชาชนว่ายังไม่สามารถตอบโจทย์ได้อย่างแท้จริง และ
อาจกลายเป็นภาระทางการคลังของประเทศในอนาคต2
ภาครัฐพยายามอธิบายข้อดีของนโยบายดังกล่าวว่า จะสามารถ
ช่วยพัฒนาระบบภาษีและช่วย “หาตัวคนมีรายได้นอ้ ย” โดยใช้
เครื่องมือของระบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ก็ไม่ได้ผล

รั ฐ บาลเปิ ด ให้ มี ก ารลงทะเบี ย นสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ
ซึ่งเริ่มต้นครั้งแรกในปี 2559 และเป็นที่มาของนโยบาย
“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือบัตรผู้มีรายได้น้อยในปี 2560
ในที่สุด โดยให้ผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 100,000 บาทต่อปีและ
ไม่ถือครองสินทรัพย์ตามเกณฑ์มาลงทะเบียนเพื่อรับบัตร
ดังกล่าวไปใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวัน จนถึงวันที่ 29 สิงหาคม
2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติวงเงิน 41,940 ล้านบาท
ช่วยเหลือประชาชน 11.67 ล้านคน3

ภาพ : https://thestandard.co/poorcard

ส�ำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่หนึ่ง ดร.กอบศักดิ์
ภูตระกูล รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามี
เป้าหมายเน้นการช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพแก่ผมู้ รี ายได้
น้อยผ่านวงเงินสวัสดิการเบือ้ งต้น ทัง้ ค่าสินค้าอุปโภคบริโภค
ที่จ�ำเป็น ค่าซื้อก๊าซหุงต้ม ค่ารถโดยสาร ไม่ว่าจะเป็นรถเมล์
รถไฟฟ้า รถ บขส. และรถไฟ ก่อนที่รัฐบาลจะศึกษาข้อมูล
ของผู้ลงทะเบียนและออกแบบมาตรการที่เหมาะสมยั่งยืน
ส�ำหรับแต่ละบุคคล ขณะที่แนวทางส�ำหรับบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ ระยะที่ 2 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 9
มกราคม 2561 จะเน้นการ “พัฒนาคุณภาพชีวิต” แก่ผู้มี
รายได้น้อย ใน 4 มิติ ได้แก่ การมีงานท�ำ การฝึกอบรมและ
การศึกษา การเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ และการเข้าถึง
สิ่งจ�ำเป็นพื้นฐาน4

ย้อนรอยสวัสดิการแห่งรัฐในอดีต
จากแรกเกิดสู่สูงวัย

นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในยุค คสช. มีวตั ถุประสงค์
หลักเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลตรงจุดและมี
ประสิทธิภาพ แตกต่างจากเดิมที่ประชาชนทุกคนไม่ว่าจะ
เป็นผูม้ รี ายได้นอ้ ยหรือไม่ ก็อาจได้รบั สวัสดิการจากนโยบาย
ต่างๆ หากย้อนกลับไปดูพัฒนาการของสวัสดิการสังคมของ
ไทยที่ผ่านมาตลอดช่วงเวลาสองทศวรรษ พบว่ามีนโยบาย
ที่สามารถเข้าข่ายสวัสดิการของรัฐที่ด�ำเนินการมาอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 6 มาตรการ ได้แก่ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ รถเมล์ฟรี รถไฟฟรี ไฟฟ้าฟรี
โดยใช้วงเงินรวมถึง 616,377 ล้านบาท หรือตกปีละ 24,000
ล้านบาท และหากนับเฉพาะปีที่ได้ด�ำเนินมาตรการทั้งหมด
ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา พบว่ารัฐใช้เงินไปแล้ว 586,871
ล้านบาท หรือปีละ 60,000 ล้านบาท
ทั้ ง นี้ ม าตรการสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ที่ เริ่ ม ต้ น เป็ น อั น ดั บ
แรกๆ ได้แก่มาตรการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย
โรคเอดส์ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่สามารถระบุตัวตนได้
ชัดเจนและตรงจุด โดยมาตรการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเริ่มต้น
ในปี 2536 สมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย เพื่อให้เงินช่วยเหลือ
ผูส้ งู อายุทมี่ ฐี านะยากจน โดยใช้งบประมาณ 32 ล้านบาท จ�ำนวน
20,000 คน และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559
เพิม่ ขึน้ จนถึง 64,770.36 ล้านบาท ด้วยจ�ำนวนผูไ้ ด้รบั สวัสดิการ
8,157,175 คน ส�ำหรับเบีย้ ยังชีพคนพิการ เริม่ ต้นในปี 2547
วงเงินงบประมาณ 144 ล้านบาท จ�ำนวนผูพ้ กิ าร 24,000 คน
และค่อยๆ ทยอยเพิม่ ขึน้ โดยล่าสุดในปี 2560 เป็นจ�ำนวนเงิน
14,322.69 ล้านบาท จ�ำนวนผูพ้ กิ าร 1,491,947 คน ส�ำหรับ
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ เริ่มต้นในปี 2547 เช่นเดียวกัน
ด้วยวงเงินงบประมาณ 36 ล้านบาท จ�ำนวนผูป้ ว่ ย 6,000 คน
และค่อยๆ ทยอยเพิม่ ขึน้ โดยในปี 2560 เป็นวงเงิน 508.94
ล้านบาท จ�ำนวนผูป้ ว่ ย 84,824 คน
ในปี 2551 ภายหลังวิกฤติการเงินโลกในสหรัฐอเมริกา
และยุโรป ประเทศไทยได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
รัฐบาลจ�ำต้องใช้มาตรการทางการคลังทั้งระยะสั้นและยาว
หลายมาตรการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยหนึ่งในนโยบายที่
สามารถจัดว่าเป็นสวัสดิการรัฐ ทีด่ ำ� เนินการต่อเนือ่ งมาตลอด
คือมาตรการรถเมล์-รถไฟฟรี ซึง่ ให้บริการแก่ประชาชนทุกคน
นับเป็นสวัสดิการรัฐอันแรกนอกจากสวัสดิการด้านสุขภาพที่
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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ให้บริการในรูปแบบนี้ โดยเบื้องต้นคาดว่าจะเป็นมาตรการ
ชั่วคราวเพื่อช่วยบรรเทาภาระของประชาชนในช่วงวิกฤต
เศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม นโยบายดังกล่าวกลับถูกต่ออายุเรือ่ ย
มาจนถึงปัจจุบัน และเพิ่งยกเลิกไปภายหลังรัฐบาล พล.อ.
ประยุ ท ธ์ ฯ หั น มาใช้ น โยบายบั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ แทน
โดยนโยบายดังกล่าวเริม่ ต้นแต่ชว่ งสิน้ ปี 2551 ถึงปี 2560 ระยะ
เวลา 8 ปี 11 เดือน โดยด�ำเนินการต่ออายุทั้งสิ้น 22 ครั้ง
ครัง้ ละ 1-6 เดือน วงเงินรวม 34,920 ล้านบาท แบ่งเป็นรถเมล์
26,569 ล้ า นบาท (สั ด ส่ ว น 76% ของวงเงิ น ทั้ ง หมด)
และรถไฟ 8,760 ล้านบาท ท�ำให้โดยเฉลีย่ รัฐใช้งบประมาณ
ปีละ 3,916.23 ล้านบาท หรือ 326.35 ล้านบาทต่อเดือน
นอกจากนโยบายรถเมล์ รถไฟฟรีแล้ว รัฐบาลที่ผ่านมา
ยังมีมาตรการไฟฟ้าฟรีเช่นกัน โดยงานศึกษาของสถาบันวิจยั
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ TDRI ระบุว่าในปี 2551
รัฐบาลออกมาตรการชั่วคราวเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ประชาชนช่วงเศรษฐกิจตกต�่ำให้เฉพาะกลุ่มบ้านที่อยู่อาศัย
หรือบ้านเช่าเท่านั้น และหากใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 0-79 หน่วยต่อ
เดือนจะไม่ต้องเสียค่าไฟ แต่ถ้าใช้ตั้งแต่ 80-150 หน่วยจะ
ต้องเสียค่าไฟครึ่งหนึ่ง ต่อมาในปี 2552-2554 มีการปรับ
เกณฑ์เป็นเฉพาะกลุม่ บ้านทีอ่ ยูอ่ าศัยเท่านัน้ และปรับจ�ำนวน
การใช้ไฟฟ้าเหลือเพียงไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน โดยบ้าน
ที่เข้าเกณฑ์จะได้รับยกเว้นค่าไฟทั้งหมด ต่อมาช่วงกลางปี
2554 มาตรการไฟฟ้าฟรีถกู ปรับให้กลายเป็นมาตรการถาวร
และก�ำหนดเกณฑ์ให้เฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 5
(15) แอมแปร์ และใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือนเท่านัน้
และก�ำหนดให้เปลีย่ นแหล่งเงินจากภาระงบประมาณเป็นการ
อุดหนุนของผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น (Cross-Subsidy) ก่อนที่ใน
เวลาต่อมาจะปรับลดจ�ำนวนการใช้ไฟฟ้าเหลือเพียง 50
หน่วยและเพิม่ เงือ่ นไขว่าจะต้องไม่เป็นนิตบิ คุ คล รวมทัง้ ต้อง
ใช้ต�่ำกว่า 50 หน่วยติดต่อกัน 3 เดือน ทั้งนี้ข้อมูลของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระบุว่าในปี 2556-2558 มีครัวเรือนได้รับ
สิทธิระหว่าง 3-5 ล้านครัวเรือน หรือ 20-30% ของครัวเรือน
ทั้งหมดในเขตของการไฟฟ้า
สุดท้ายในปี 2558 รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ฯ ได้
เพิ่มมาตรการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เริ่มตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2559 จนถึงปัจจุบัน โดยในปีงบประมาณ
2559 มีจ�ำนวนเด็กแรกเกิดได้รับการอุดหนุน 115,534 คน
คนละ 400 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา 1 ปี หรือใช้เงินงบ
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ประมาณ 554.56 ล้านบาท ต่อมาในปีงบประมาณ 25602561 รัฐบาลได้เพิม่ วงเงินเป็น 600 บาทต่อเดือน รวมทัง้ เพิม่
ระยะเวลาเป็น 3 ปี โดยในปีงบประมาณ 2560 มีจำ� นวนเด็ก
แรกเกิด 142,154 คน เป็นวงเงิน 3 ปีรวม 3,070.53 ล้านบาท

ปัญหาในทางปฏิบัติและข้อเสนอแนะ

ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อ�ำนวยการวิจัยด้านการพัฒนา
อย่างทั่วถึง TDRI กล่าวถึงนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่า
ต้องมองแยก 2 ประเด็นคือการออกแบบนโยบายและการ
ปฏิบตั ิ โดยในด้านการออกแบบมีเป้าหมายหลักเพือ่ ให้รฐั บาล
สามารถระบุตัวผู้มีรายได้น้อยและสามารถให้การช่วยเหลือ
ได้ตรงจุดและใช้งบประมาณไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
แต่คำ� ถามคือการให้ผมู้ รี ายได้นอ้ ยออกมาลงทะเบียนด้วยตนเอง
จะท�ำให้เข้าถึงผู้มีรายได้น้อยที่แท้จริงได้มากน้อยเพียงใด
ส�ำหรับทางออก ดร.สมชัยฯ กล่าวว่า ในทางทฤษฎี
คือข้อมูลการใช้จ่าย อาจเรียกได้ว่าเป็น Big Data ทุกวันนี้
รัฐบาลยังไม่ได้เอาข้อมูลนีม้ าใช้ ถ้ารูว้ า่ ใน 11 หรือ 14 ล้านคน
มีพฤติกรรมการใช้จ่ายตามปกติอย่างไรบ้าง พฤติกรรม
บางประเภทจะบอกได้วา่ เขาไม่ใช่คนจน ถ้ามีขอ้ มูลประเภทนี้
เข้ามาจะคัดคนออกได้อีกมาก แต่ว่าต้องมีความร่วมมือจาก
หลายหน่วยงาน โดยรัฐบาลอาจต้องออกกฎหมายใหม่เพือ่ ให้
สามารถเข้าถึงข้อมูล เช่น เรือ่ งบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตของ
ธนาคาร ว่าแต่ละคนจ่ายเรือ่ งอะไร ซึง่ เป็นเรือ่ งทีอ่ ยูใ่ นวิสยั ที่
ท�ำได้ คือใช้เทคโนโลยีได้ แต่ใช้ได้เฉพาะการแก้ปัญหาคนไม่
จนมาจด ส่วนปัญหาคนจนไม่มาจดต้องแก้ไขอีกแบบหนึ่ง5

เสียงประชาชน ร้านธงฟ้าตอบโจทย์หรือไม่

อีกประเด็นส�ำคัญที่ถูกพูดถึงของการใช้บัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐ คือเสียงของประชาชนกับเรื่องร้านธงฟ้าประชารัฐ
และการรู ด บั ต รผ่ า นเครื่ อ งรู ด บั ต ร หรื อ EDC (อี ดี ซี )
ซึ่งปัจจุบันยังมีปัญหา เช่นการกระจายเครื่องรูดบัตรยังไม่
ทั่วถึง ท�ำให้ใช้บริการได้ยาก ขณะเดียวกันบางร้านค้าที่
อยากร่วมโครงการอาจจะประสบปัญหาเรื่องการเตรียมตัว
และต้องลงทุนในการติดตั้งเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ท�ำให้มี
จ�ำนวนร้านธงฟ้าน้อยกว่าความต้องการของประชาชนที่จะ
มาใช้บริการ ขณะเดียวกันการคัดเลือกร้านธงฟ้าอาจจะมี
ปัญหาเรื่องการเอื้อประโยชน์แก่นายทุนบางราย ทั้งนี้จาก
ฐานข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ ณ เดือนมกราคม 2561

พบว่ามีร้านค้าธงฟ้าที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 18,277 แห่ง
เฉลี่ยจังหวัดละ 228 ร้าน โดยจังหวัดที่มีจ�ำนวนร้านมาก
ที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 930 ร้าน ศรีสะเกษ
719 ร้าน อุบลราชธานี 684 ร้าน ขอนแก่น 654 ร้าน และ
นครราชสีมา 536 ร้าน และจังหวัดที่มีจ�ำนวนร้านน้อยที่สุด
5 อันดับ ได้แก่ ตราด 67 ร้าน ภูเก็ต 61 ร้าน นครนายก 56 ร้าน
พังงา 49 ร้าน และระนอง 41 ร้าน ทัง้ นีห้ ากเทียบกับจ�ำนวน
ผู้ถือบัตรสวัสดิการ 11.67 ล้านราย แต่ละร้านจะต้องให้
บริการเฉลี่ย 639 รายต่อเดือน6
นอกจากนี้ยังพบปัญหาการทุจริตในบางพื้นที่ โดยผู้มี
รายได้น้อยเอาบัตรสวัสดิการไปแลกเป็นเงินกับร้านธงฟ้า
ในพื้นที่โดยไม่เอาสินค้า ซึ่งถือว่าผิดเงื่อนไข แม้ว่าภาครัฐ
จะออกมาระบุว่าหากมีการตรวจสอบแล้วว่าท�ำผิดจริงจะ
ด�ำเนินการลงโทษตามกระบวนการ ตัง้ แต่ถอดร้านธงฟ้าออก
จากทะเบียนร้านธงฟ้ากับกระทรวงพาณิชย์ และยึดเครื่อง
อีดซี คี นื ส่วนผูถ้ อื บัตรสวัสดิการจะถูกระงับวงเงินในบัตรทันที
แต่ในทางปฏิบตั ยิ งั เป็นทีส่ งสัยว่าจะสามารถตรวจสอบได้มาก
น้อยเพียงใด เนื่องจากมีผู้ถือบัตรนับ 10 ล้านคนและร้านค้า
ธงฟ้านับหมื่นร้าน
รายงานข่าวจากบีบซี ไี ทย ลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจเสียงประชาชน
พบว่ายังมีปัญหาหลายประการ ตัวอย่างเช่น ปัญหาเกณฑ์
คัดเลือกไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เช่น นางหนูเกณ
อินทจันทร์ อายุ 57 ปี ซึง่ ยังชีพด้วยการขายข้าวเหนียวหมูปง้ิ
ในชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ คลองเตย กรุงเทพฯ พบว่า
ระบบการตรวจสอบสิทธิบนหน้าเว็บไซต์กรมบัญชีกลางระบุ
ว่าเพราะเธอมีที่ดิน 5 ไร่ และมีบัญชีออมทรัพย์ที่มียอดเงิน
ในบัญชีเกิน 100,000 บาท จึงท�ำให้ไม่ผ่านเกณฑ์ ขณะที่
หนู เ กณ อาศั ย อยู ่ ใ นชุ ม ชนแออั ด ใกล้ ท างด่ ว นคลองเตย
ปลูกสร้างบ้านพักบนทีด่ นิ เช่าของเอกชน ค่าเช่าเดือนละ 800
บาท มีรายได้วนั ละ 100-300 บาทจากการขายหมูยา่ ง ไก่ยา่ ง
ข้าวเหนียว นอกจากนี้เธอยังรับจ้างท�ำความสะอาดที่มูลนิธิ
แห่งหนึง่ ได้คา่ จ้างเดือนละ 2,500 บาท และบางครัง้ ก็มรี ายได้
จากการรับจ้างท�ำอาหารซึ่งไม่แน่นอน ทั้งหมดต้องจุนเจือ
ครอบครัวที่มีสมาชิก 7 คน ส่วนที่ดิน 5 ไร่ ที่ จ.ขอนแก่น
นั้นเป็นที่ดินมรดกจากครอบครัว ทุกวันนี้ใช้ท�ำนา แต่ไม่ได้
ขายข้าวมา 2 ปี แล้ว เป็นการปลูกไว้กินในหมู่เครือญาติ
ส่วนบัญชีธนาคารทีร่ ะบุวา่ เธอมีเงินเกิน 1 แสนบาทนัน้ เป็นบัญชี
กลุ่มออมทรัพย์ที่ก่อตั้งร่วมกับสมาชิกในชุมชนแออัดหลาย

แห่งในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี 2532 เนื่องจากเธอเป็นกรรมการ
บริหารกลุม่ ออมทรัพย์ ขณะที่ “ลุงด�ำ” นายสุชนิ เอีย่ มอินทร์
นายกสมาคมคนไร้ บ ้ า น เป็ น อี ก คนหนึ่ ง ที่ คุ ณ สมบั ติ ไ ม่
ผ่านเกณฑ์ “คนจน” ในวัย 63 ปี อาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงคน
ไร้บ้านเขตตลิ่งชัน ลุงด�ำย้ายจากการอาศัยสนามหลวงเป็นที่
อยูม่ าพักอยูใ่ นศูนย์พกั พิงแห่งนีต้ งั้ แต่ปี 2545 ปัจจุบนั ยังชีพ
ด้วยการเก็บของเก่าขายให้มรี ายได้พอซือ้ ข้าวกินในแต่ละวัน
อีกบทบาทของลุงด�ำคือเป็นแกนน�ำกลุ่มคนไร้บ้าน ท�ำให้เขา
มีชอื่ ในบัญชีทเี่ ปิดขึน้ เพือ่ ระดมทุนสร้างศูนย์คนไร้บา้ นในต่าง
จังหวัด เมื่อให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบพบบัญชีธนาคาร
ของลุงด�ำในระบบ เขาจึงไม่ได้สิทธิรับบัตรคนจนในรอบนี7้

ก้าวต่อไปของ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

“สวัสดิการสังคมแห่งรัฐ” ในสมัยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ฯ
ได้พัฒนานโยบาย “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือบัตรผู้มี
รายได้น้อย โดยให้ผู้ที่มีรายได้น้อยตามเกณฑ์มาลงทะเบียน
เพื่อรับบัตรดังกล่าวไปใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวัน นอกจากนี้
ยังมีการจัดท�ำโครงการต่อเนื่องหลายมาตรการ เพื่อพัฒนา
ศั ก ยภาพของผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ยให้ ส ามารถพึ่ ง ตนเองได้ ใ น
ระยะยาว อย่างไรก็ตามการจัดท�ำฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
และการตรวจสอบฐานข้อมูลดังกล่าวเพือ่ ให้สามารถช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดนั้นจ�ำเป็นต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งจ�ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนมาตรการต่างๆ ให้เหมาะสม
เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยจ�ำนวนหลายล้านคนสามารถผ่านช่วง
เวลาที่ยากล�ำบาก และสามารถพัฒนาทักษะและได้รับการ
สนับสนุนเรื่องการประกอบอาชีพจนลืมตาอ้าปากได้ในที่สุด
อี ก ทั้ ง ต้ อ งติ ด ตามกั น ให้ ดี ว ่ า ในปี 2561 โครงการ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เฟสที่ 2 จะปิดจุดอ่อน เพิ่มจุดแข็ง
ลดภาระค่าครองชีพ และเพิ่มเงินในกระเป๋าให้แก่ประชาชน
สมดังจุดมุ่งหมายของรัฐบาลได้มากน้อยเพียงใด

ภาพ : www.chiangmainews.co.th
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การพัฒนา
ภูมิปัญญาไท
สุขภาพวิถีไท

ภาพ : https://www.innovalaboem.com/assets/uploads/2017/12/cover.jpg

เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพเริ่มดำ�เนินการอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่มีกระบวนการสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 1
เมือ่ ปี 2544 ในสมัยทีย่ งั ไม่มี พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ กระบวนการสมัชชาสุขภาพทำ�ให้เกิดเวทีของภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ด้านสุขภาพ การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์แผนไทยขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ในการขับเคลื่อนและพัฒนางานอย่างเข้มแข็ง
ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการทำ�ให้เกิดแผนยุทธศาสตร์ชาติ

การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ 1 พ.ศ.
2550 – 2554 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555-2559 มีรูปธรรม
ความส�ำเร็จที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ
หลายเรื่ อ ง เช่ น โรงพยาบาลแพทย์ แ ผนไทยต้ น แบบ
การประกาศใช้พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
พ.ศ. 2556 การจัดตัง้ กองทุนการแพทย์แผนไทยในระบบหลัก
ประกันสุขภาพ รวมถึงการเพิม่ ขึน้ ของรายการยาจากสมุนไพร
ในบัญชียาหลักแห่งชาติ จนท�ำให้มูลค่าทางเศรษฐกิจจาก
การผลิตยาจากสมุนไพรภายในประเทศสูงกว่าการน�ำเข้าถึง
7 เท่า1
ต่ อ มาได้ มี ก ารพั ฒ นาต่ อ ยอดการด� ำ เนิ น งานจนเกิ ด
แผนยุ ท ธศาสตร์ ฯ ฉบั บ ที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 โดยมี
นพ.เปรม ชินวันทนานนท์ เป็นประธาน โดยมีการพิจารณา
ถึงความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
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สุขภาพคนไทย 2561

(พ.ศ. 2560–2579) การพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่ง
ชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 หมวดว่าด้วยการส่งเสริม สนับสนุน
การใช้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ การแพทย์
แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกอื่น
เพือ่ สานต่องานภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ต่อยอดยกระดับการแพทย์
แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
ในสมั ย รั ฐ บาลของนายกรั ฐ มนตรี พล.อ.ประยุ ท ธ์
จันทร์โอชา ได้สงั่ การให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องพัฒนาพืชสมุนไพรไทยให้สามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นทีย่ อมรับและสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร จึงได้เกิดแผนแม่บทแห่งชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564
ขึ้นเพื่อให้สมุนไพรไทยเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ของประเทศต่อไปในอนาคต และเป็นผูน้ ำ� ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ของภูมิภาคอาเซียน อันจะน�ำมาสู่ความมั่นคงทางสุขภาพ
และความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยต่อไปด้วย2

ยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไท
สุขภาพวิถีไท

แผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาไท สุขภาพวิถี
ไท นับเป็นแผนแม่บทในการขับเคลื่อนนโยบายและทิศทาง
ส�ำคัญ ตลอดจนสานพลังทุกหน่วยงาน เพื่อยกระดับการ
แพทย์แผนไทย สมุนไพร หมอพื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน
ฯลฯ ซึ่งเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมไทยมา
อย่างยาวนาน โดยมีคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพภายใต้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นแกนหลัก
ในการผลักดันยุทธศาสตร์ฯ ตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา น�ำไป
สูก่ ารพัฒนาทัง้ ด้านความรูท้ างวิชาการ ระบบบริการสุขภาพ
และมาตรฐานสมุนไพรไทย คณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิน่ ด้านสุขภาพจึงจัดท�ำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนา
ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 – 2564
ที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับประเทศ มีการรับฟังความคิดเห็นใน “สมัชชาสุขภาพ
เฉพาะประเด็น” ว่าด้วยการพิจารณา (ร่าง) ยุทธศาสตร์
ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ 3 (พ.ศ.
2560–2564) เมือ่ วันที่ 1 กันยายน 2559 ในงานการประชุม
วิชาการประจ�ำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พนื้ บ้านและ
การแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 13 ปัจจุบันยุทธศาสตร์ชาติฯ
ฉบับที่ 3 ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อ
12 กันยายน 2560 โดยสาระส�ำคัญคือ มีเป้าหมายให้ประชาชน
สามารถเข้ า ถึ ง และใช้ บ ริ ก ารระบบการแพทย์ แ ผนไทย
การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกที่มีคุณภาพ
ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และใช้อย่างสมเหตุสมผล เป็นฐาน
ในการสร้างเสริมและพึ่งตนเองด้านสุขภาพ และให้ภาคี
เครือข่ายทุกระดับใช้เป็นกรอบและทิศทางในการขับเคลื่อน
ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท ร่วมกัน ครอบคลุมมาตรการ
ด้ า นวิ ช าการ (Education) ด้ า นนโยบายและกฎหมาย
(Enforcement) และด้ า นการพั ฒ นาขี ด ความสามารถ
(Empowerment) ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์
ส�ำคัญ (ค�ำย่อ WIC) ได้แก่

ภาพ : www.freepik.com

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างภูมปิ ญ
ั ญาไท สุขภาพวิถไี ทให้
เข้มแข็งด้วยองค์ความรู้ ใช้ความรู้ ปัญญา และงานศึกษาวิจยั
น�ำการเปลี่ยนแปลง (Wisdom)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการระบบบริการการแพทย์
แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และระบบ
ยาจากสมุนไพรกับระบบการแพทย์อื่นๆ (Integration of
Health Service Systems)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 นับเป็นหัวใจส�ำคัญในการขับเคลื่อน
คือการเสริมสร้างขีดความสามารถของประชาชน บุคลากร
และเครือข่าย (Capacity Building)
ทัง้ นีย้ ทุ ธศาสตร์ชาติฯ มีมาตรการรองรับทัง้ ด้านวิชาการ
ด้านนโยบายและกฎหมาย ด้านการพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการเงิน และด้านระบบและกลไก รวมถึงได้ก�ำหนด
งบประมาณ ตัวชี้วัด และหน่วยงานที่ต้องดูแลรับผิดชอบ
ซึ่งสามารถน�ำยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปใช้อ้างอิง เป็นกรอบและ
ทิศทางในการขับเคลื่อนร่วมกัน
หากเปรียบเทียบจุดเด่นและจุดเน้นของแผนยุทธศาสตร์
ชาติ การพัฒนาภูมิปัญญาไทย สุขภาพวิถีไทย ทั้ง 3 ฉบับ
คือ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2550-2554 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555-2559
และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 จะพบว่า ฉบับที่ 1 มุ่งเน้น
การจัดการความรูใ้ ห้ความส�ำคัญต่อการสร้างและการจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท นับเป็นแผนแม่บทที่ใช้
ก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินการ ซึง่ ครอบคลุมทัง้ ระบบของการ
แพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
มีการขับเคลื่อนทั้งในระดับนโยบายและระดับการปฏิบัติ
เพือ่ ให้เป็นระบบบริการสุขภาพหลักของประเทศ คูข่ นานกับ
การแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาการ
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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ให้บริการแพทย์แผนไทยในสถานบริการของรัฐโดยสนับสนุน
ค่ า ใช้ จ ่ า ยเพิ่ ม ขึ้ น จาก 0.50 บาท/ประชากรในปี 2551
เป็น 6 บาท/ประชากรในปี 2554 ด้านระบบยาไทยและ
สมุนไพรขณะนั้นก็มีการบรรจุยาไทยและสมุนไพรในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติรวม 71 รายการ เหล่านีน้ บั เป็นผลส�ำเร็จของ
แผนยุทธศาสตร์ฉบับแรกทีค่ อ่ ยๆ บังเกิดให้เห็นเป็นรูปธรรม
มาถึงแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ 2 ทีย่ งั คงสืบทอดเจตนารมณ์
และด�ำเนินการต่อเนือ่ งจากแผนฉบับที่ 1 แต่เน้นการท�ำงาน
ภาคประชาชนและชุมชนท้องถิน่ มากขึน้ มุง่ สูก่ ารพึง่ ตนเองด้าน
สุขภาพด้วยภูมปิ ญั ญาไท สุขภาพวิถไี ท ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และเท่าทันต่อสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงของโลก
ในส่วนแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 3 สาระส�ำคัญยังคงเน้นหนัก
เรือ่ งการช่วยกันพัฒนาและส่งเสริมสมุนไพร การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พนื้ บ้าน มีเป้าหมายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและ
ใช้บริการระบบการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และ
การแพทย์ทางเลือกทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และ
ใช้อย่างสมเหตุสมผล เป็นฐานในการสร้างเสริมและพึง่ ตนเอง
ด้านสุขภาพ และให้ภาคีเครือข่ายทุกระดับใช้เป็นกรอบและ
ทิศทางในการขับเคลือ่ นภูมปิ ญั ญาไท สุขภาพวิถไี ทร่วมกัน

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนา
สมุนไพรไทย

แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย
จัดท�ำขึน้ โดยประชารัฐอย่างบูรณาการ โดยกระทรวงสาธารณสุข
ได้รว่ มกับ 8 กระทรวงและภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องยกร่างแผน
แม่บทแห่งชาติวา่ ด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.
2560-2564 ขึ้น3 ที่ครอบคลุมการพัฒนาสมุนไพรไทยตั้งแต่
ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อให้ใน 5 ปีข้างหน้า
ประเทศไทยจะเป็นประเทศทีส่ ง่ ออกวัตถุดบิ สมุนไพรคุณภาพ
และผลิตภัณฑ์สมุนไพรชัน้ น�ำของภูมภิ าคอาเซียน มูลค่าของ
วัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศจะ
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 เท่าตัว รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของสมุนไพรไทยในตลาดทั้งในและต่างประเทศ
อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ4 รวมทั้งผลักดันให้พืชสมุนไพร
ของไทยเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ขับเคลื่อนโมเดล
Thailand 4.0 และนโยบายประชารัฐของรัฐบาล สร้างมูลค่า
เพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย และขยายช่องทางธุรกิจ
สมุนไพรไปยังประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน5
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ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้รัฐธรรมนูญมี 2560
ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน (Excellence)
กับการพัฒนาการแพทย์แผนไทยสู่ 16 แผนงาน 48 โครงการ
ประกอบด้วยความเป็นเลิศด้านการดูแลส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ (Long Term Care) ผ่านกลไกชมรมผู้สูงอายุ
(Prevention and Promotion Excellence) การส่งเสริม
การจั ด บริ ก ารแพทย์ แ ผนไทยและการใช้ ย าสมุ น ไพรใน
สถานบริ ก ารทุ ก ระดั บ ด้ ว ย 4 มาตรการหลั ก (Service
Excellence) ก�ำหนดกรอบอัตราก�ำลังแพทย์แผนไทยประจ�ำ
สถานบริการสาธารณสุขครอบคลุมทุกแห่งภายในปี 2564
(People Excellence) การพัฒนา Digital Technology
รองรับ Thailand 4.0 และปรับปรุงกฎหมาย พ.ร.บ. ส่งเสริม
และคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (Governance
Excellence)6
อีกทั้งได้มีการก�ำหนดโครงการเมืองสมุนไพร (Herbal
City) ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดน�ำร่อง คือ จังหวัดเชียงราย
ปราจี น บุ รี สกลนคร และสุ ร าษฎร์ ธ านี โดยมี วิ สั ย ทั ศ น์
“สมุนไพรเพื่อความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนของ
เศรษฐกิจไทย” ภายใต้วัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาสมุนไพรแบบครบวงจรในระดับจังหวัดตั้งแต่ต้นทาง
กลางทาง ปลายทาง โดยอาศัยกลไกประชารัฐ มีวตั ถุประสงค์
เฉพาะ คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบที่ได้มาตรฐาน ขยายช่อง
ทางการใช้ประโยชน์จากสมุนไพร และส่งเสริมการใช้สมุนไพร
ในระบบบริการสุขภาพ7

จากสมุนไพรสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

แม้การแพทย์แผนปัจจุบันจะเป็นกระแสหลักในระบบ
บริการสุขภาพแต่การแพทย์ทางเลือก มีการเคลื่อนไหวทาง
สังคมในการปฏิรูประบบสุขภาพร่วมกับองค์กรต่างๆ ท�ำให้
การดูแลสุขภาพกลับมาสู่ภาคประชาชนมากขึ้น ก็มีสมัชชา
สุขภาพที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด�ำเนิน
การด้านสุขภาพ มีการฟื้นฟูความรู้ท้องถิ่น ภูมิปัญญาดั้งเดิม
สิง่ เหล่านีก้ ลับมามีความส�ำคัญต่อการดูแลสุขภาพทัง้ ในระดับ
ครั ว เรื อ น และชุ ม ชน เพิ่ ม ทางเลื อ กในการดู แ ลสุ ข ภาพ
นอกเหนือจากการแพทย์กระแสหลัก8
ขณะนี้ ห ลายชุ ม ชนได้ น� ำ เรื่ อ งการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
แพทย์แผนไทยและแพทย์พนื้ บ้านบรรจุเป็นธรรมนูญสุขภาพ
ต�ำบลเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนแล้ว9 อีกทั้ง

สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในการพั ฒ นาภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ได้ ภ าพเชิ ง
ประจักษ์ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ประโยชน์ได้จริง ไม่เพียง
แต่เรื่องของสมุนไพรหรือการรักษา แต่ยังเป็นการส่งเสริม
อนุรักษ์ป่าชุมชนให้อุดมสมบูรณ์ ด�ำรงชีวิตอยู่อย่างร่มเย็น
เป็นสุข เก็บได้กินได้10 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพสามารถเห็นได้อย่าง
เป็นรูปธรรม จากการรวมกลุ่มกันเพื่อท�ำกิจกรรมต่างๆ
จนเกิดเครือข่ายทั้งระดับพื้นที่ ระหว่างพื้นที่ และภูมิภาค
อย่างไรก็ดใี นระดับพืน้ ทีห่ รือผูป้ ฏิบตั ิ ยังคงมีความกังวล
และต้องการเห็นรูปธรรมความยั่งยืนของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพของหมอพื้นบ้านในระบบการแพทย์ เนื่องจาก
ระบบการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นที่ขาดช่วงไปหรือ
มีรอยต่อ บ้างก็ถูกสะสมในรูปของประสบการณ์และทักษะ
ของหมอพื้นบ้านเอง ยังมีการขีดเขียนหรือบันทึกเป็นต�ำรา
อยู ่ น ้ อ ย ต� ำ รายาพื้ น บ้ า นที่ บั น ทึ ก ไว้ ก็ เ สี่ ย งต่ อ การช� ำ รุ ด
สูญหายสูง หรือบางครั้งก็สูญหายไปแล้ว อีกทั้งส่วนใหญ่ยัง
ไม่มีผู้สืบทอดความรู้ต่อ สาเหตุอาจเนื่องมาจากแรงจูงใจที่
เปลี่ยนแปลงไป สภาพเศรษฐกิจได้เข้ามามีบทบาทในการ
เลือกตัดสินใจ เนื่องจากต้องหารายได้เพื่อเลี้ยงชีวิต จึงเห็น
ภาพความพยายามที่จะให้มีใบประกอบโรคศิลปะ เนื่องจาก
แม้จะได้รับการยอมรับจากชุมชน แต่ก็ยังมีข้อจ�ำกัดจากข้อ
กฎหมายและจากราชการ และหวังว่าประชาชนทั่วไปจะรับ
รู้ข้อมูล มีความเชื่อมั่นและเลือกรับบริการระบบการแพทย์
ทางเลือกหรือยาสมุนไพรไทยให้เป็นอีกช่องทางในการดูแล
สุขภาพของตนเองและคนในครอบครัวเพิม่ มากขึน้ รัฐจึงควร
ให้การสนับสนุนระบบการแพทย์พนื้ บ้านให้เป็นระบบคูข่ นาน
หรือแบบผสมผสานกับระบบการแพทย์แผนปัจจุบนั ให้สทิ ธิกบั
ประชาชนในการเลือกรับบริการตามทีต่ นเห็นว่าเหมาะสมได้ 11
ส่วนของสมุนไพรไทยนั้น การสร้างศูนย์หรือหน่วย
เพาะขยายพันธุ์พืชจ�ำเป็นต้องมีเนื้อที่ในการบริหารจัดการ
ต้ อ งการได้ รั บ ความสนั บ สนุ น ทั้ ง จากภาครั ฐ และเอกชน
การเปลีย่ นแปลงฐานทรัพยากรสมุนไพรและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ อันเนือ่ งมาจากเหตุปจั จัยต่างๆ น�ำไปสูก่ ารท�ำลาย
แหล่งสมุนไพร ความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพ
ทางยา ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันขจัดปัญหาและ
ร่วมผลักดันในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และ
ปลายทางเพื่ อ ท� ำ ให้ วั ต ถุ ดิ บ สมุ น ไพรไทยมี คุ ณ ภาพและ
เป็นแหล่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรชัน้ น�ำของภูมภิ าคอาเซียนต่อไป

ภาพ : http://www.thaiticketmajor.com/variety/travel/8073

บทส่งท้าย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท
ได้รับการพัฒนาเพื่อให้การแพทย์พื้นบ้านยังด�ำรงอยู่ได้
เนื่องมาจากความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของ
ชุมชน สถานะทางเศรษฐกิจของชาวบ้าน ควบคู่กับความ
เชื่อบางอย่างเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรค รวมถึงลักษณะทาง
สังคมทีเ่ อือ้ ต่อการด�ำรงอยูข่ องหมอพืน้ บ้าน ไม่วา่ จะเป็นการ
เคารพเชื่อฟังผู้อาวุโสของครัวเรือน ข้อจ�ำกัดเรื่องระยะทาง
ค่ารักษาพยาบาล รูปแบบของการรักษา คุณภาพและปริมาณ
ของยาสมุนไพร ทุกปัจจัยมีความเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่ง
กันและกันอย่างเป็นกระบวนการ12 อย่างไรก็ตามหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนจ�ำเป็นต้องมีส่วนร่วมมากขึ้นในการ
สร้างความรู้ความเข้าใจกับภาคประชาชนถึงทางเลือกและ
การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรไทยหรือการแพทย์ทางเลือก
เพือ่ การดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว ควบคูก่ บั
การเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการเพื่อพัฒนากระบวนการให้มี
ศักยภาพ ปลอดภัย และน่าเชือ่ ถือ มีการควบคุมทีไ่ ม่เป็นการ
กีดกันภูมปิ ญ
ั ญาของการแพทย์ทางเลือก หรือมีมาตรการของ
กฎหมายที่ไม่เป็นข้อจ�ำกัด
ทั้งนี้ทุกภาคส่วนในสังคมไทยมีหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริม
สนับสนุนและเร่งรัดการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือกตามแผนยุทธศาสตร์ชาติให้บังเกิดผลอย่าง
จริงจัง เพื่อเป็นทางเลือก ด้านสุขภาพของประชาชน

10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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EEC อย่าลืมเศรษฐกิจฐานราก

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development:
EEC) หรื อ เขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออกนั้ น เป็ น เมกะโปรเจกต์ ข องรั ฐ บาล คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
(คสช.) โดยรั ฐ บาลวางเป้ า หมายจะยกระดั บ พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วให้ ก ลายเป็ น เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษระดั บ โลก (WorldClass Economic Zone) รองรั บ การลงทุ น อุ ต สาหกรรมชั้ น นำ� (Super Cluster) และอุ ต สาหกรรม
เป้ า หมายของประเทศ ที่ จ ะเป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ในอี ก 20 ปี ข้ า งหน้ า แทนที่ เ ขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษชาย
ฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) เดิม

ฐานคิดตั้งต้นของการที่รัฐบาลพยายามสร้างการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัวต่อเนือ่ งนัน้ เป็นดังค�ำพูด
ของ ดร.เศรษฐพุฒ สุทธิวาทนฤพุฒิ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั
ดิแอดไวเซอร์ จ�ำกัด ที่เคยกล่าวผ่านเวทีปัญญาสาธารณะ
“การลงทุนไทย…ก�ำลังตกเทรนด์โลก?” ว่า “เราแคร์เรื่อง
เศรษฐกิจการเติบโตของเศรษฐกิจ เพราะเหตุผลเดียวคือ
เราคิ ด ว่ า มั น จะช่ ว ยให้ ชี วิ ต ความเป็ น อยู ่ ข องคนดี ขึ้ น
เป็นตัวชีว้ ดั ที่ at the end of the day เป็นสิง่ ทีเ่ ราต้อง
แคร์ทสี่ ดุ ”1 ซึง่ รัฐบาลคิดว่าเมกะโปรเจกต์ อย่าง EEC จะช่วย
ผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้ ท่ามกลาง
สโลแกนของยุทธศาสตร์ชาติทวี่ า่ “มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน”
พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.
2561 หรือ พ.ร.บ. EEC (ซึ่งผ่านการพิจารณาของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ภายหลัง
ลงมติรับหลักการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ด้วยมติ
เอกฉันท์ 175 เสียง2) ได้ก�ำหนดพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวัน
ออกได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยองและใกล้เคียง ให้เป็น
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พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กฎหมายดังกล่าว
เป็ นการก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บการวางแผนการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ให้เหมาะสมกับสภาพและศักยภาพ
ของพื้นที่ ตลอดจนการบูรณาการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภคให้ต่อเนื่อง เชื่อมโยงกันทั้งในและนอก
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตลอดจนการจัดการและ
ดูแลสภาพแวดล้อม และผังเมืองให้สอดคล้องกับหลักการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน
พ.ร.บ. EEC ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีหน้าทีก่ ำ� หนดนโยบาย
และการก�ำกับดูแล โดยมีส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
พื้ น ที่ เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออกรั บ ผิ ด ชอบงาน
ธุรการและงานวิชาการ รวมไปถึงการก�ำหนดสิทธิประโยชน์
แก่ผปู้ ระกอบกิจการในพืน้ ที่ EEC บริหารกองทุนพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และก�ำหนดให้พื้นที่ส่วนใด
ส่วนหนึง่ ภายในพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเป็น
“เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ” เพื่อวัตถุประสงค์ในการ
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ผลั ก ดั น การลงทุนใน 10 อุตสาหกรรมเป้ า หมายพิ เ ศษ
(ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยว
เชิงคุณภาพ การเกษตรเทคโนยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร
หุ ่ น ยนต์ การบิ น และโลจิ ส ติ ก ส์ เชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพและ
เคมีชวี ภาพ ดิจทิ ลั และการแพทย์ครบวงจร) ทีใ่ ช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง สร้างนวัตกรรมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

EEC กับเมกะโปรเจกต์

เนื่องจากท�ำเลทองแห่งนี้ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร
มีชายฝั่งทะเล สามารถพัฒนาคมนาคมได้ไม่ยาก และ
มีการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังมีโครงการ
เก่าอย่าง Eastern Seaboard เป็นฐานอยู่แล้ว จึงคาด
การณ์ กั น ว่ า EEC จะสามารถดึ ง ดู ด การลงทุ น จ� ำ นวน
มหาศาลและช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจของไทยขยายตัวได้
ในช่วง 5 ปีแรก คาดว่าจะมีการลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว
ถึง 1.5 ล้านล้านบาท (ภายหลังมีการขยายวงเงินลงทุนไป
ถึง 2 ล้านล้านบาท) แบ่งเป็นการลงทุนในส่วนของภาค
รัฐไม่เกิน 3 แสนล้านบาท ภาคเอกชน 5 แสนล้านบาท
ส่วนทีเ่ หลือจะเป็นการร่วมทุนของภาครัฐกับเอกชน 7 แสน
ล้านบาท โดยโครงการต่างๆ ประกอบด้วย
• การก่ อ สร้ า งสนามบิ น อู ่ ต ะเภาให้ เ ป็ น สนามบิ น
เชิงพาณิชย์แห่งที่ 3 วงเงิน 2.15 แสนล้านบาท
• การก่ อ สร้ า งท่ า เรื อ มาบตาพุ ด ระยะที่ 3 วงเงิ น
1.015 หมื่นล้านบาท

• การก่ อ สร้ า งท่ า เรื อ แหลมฉบั ง ระยะที่ 3 วงเงิ น
8.8 หมื่นล้านบาท
• การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ-พัทยาระยอง) วงเงิน 1.58 แสนล้านบาท
• การก่อสร้างรถไฟรางคู่ (ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้าแก่งคอย) วงเงิน 6.43 หมื่นล้านบาท
• การก่อสร้างมอเตอร์เวย์ 3 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯชลบุ รี / ชลบุ รี - พั ท ยา/พั ท ยา-มาบตาพุ ด วงเงิ น
3.53 หมื่นล้านบาท
• การลงทุ น ในกลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย วงเงิ น
5 แสนล้านบาท
• การพั ฒ นาด้ า นอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว วงเงิ น
2 แสนล้านบาท
• การพัฒนาเมืองใหม่ 4 แห่ง ได้แก่ ฉะเชิงเทรา พัทยา
อู่ตะเภา และระยอง วงเงิน 4 แสนล้านบาท
ผลวิจัยจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ระบุว่าหลังจาก
โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ต่างๆ แล้วเสร็จในช่วงปี 2564
จะพร้อมเปิดให้บริการในช่วงปี 2565-2568 ซึ่งในช่วงนี้
เองที่ธุรกิจที่ใช้นวัตกรรมใหม่จะเริ่มหลั่งไหลเข้ามาลงทุน
โดยในช่วงปี 2569-2579 การขยายตัวของเมือง ธุรกิจที่
เกีย่ วข้องกับสุขภาพและ Go Green จะเติบโตโดดเด่น และ
ในปี 2580 จะเป็นช่วงที่ผลความส�ำเร็จของโครงการ EEC
จะช่วยขับเคลือ่ นเศรษฐกิจให้เติบโตต่อเนือ่ ง โดยธุรกิจทีเ่ ป็น
ห่วงโซ่อุปทานของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายจะขยายตัว
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ

69

กองทุนพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก

แม้ ว ่ า EEC จะสร้ า งความตื่ น ตาตื่ น ใจให้ กั บ เหล่ า
นักลงทุนอย่างกว้างขวาง แต่ส�ำหรับชาวบ้านที่ต้องปรับวิถี
ชีวติ ใหม่ บ้างต้องย้ายทีอ่ ยูใ่ หม่ หรือเปลีย่ นอาชีพท�ำกินใหม่
จะตืน่ ตาตืน่ ใจกับตัวเลขเหล่านีห้ รือไม่ เป็นค�ำถามทีร่ ฐั บาล
ต้องหาค�ำตอบ ภาคประชาสังคมตัง้ ค�ำถามว่าการสร้างรายได้
จากการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมนั้นตอบโจทย์ความ
ต้องการของคนพื้นถิ่นที่มีภูมิล�ำเนาดั้งเดิมในพื้นที่แห่งนั้น
หรือไม่ จะมีการประสานประโยชน์ให้คนในจุดนี้อย่างไร
ทั้งเกษตรกร ชาวประมง หรืออาชีพอื่นๆ อีกทั้งการเตรียม
รับมือกับปัญหาด้านมลภาวะต่างๆ ทีค่ นในพืน้ ที่ โดยเฉพาะ
บริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดต้องเผชิญตลอดเวลา
25 ปีที่ผ่านมา
แน่นอนว่า รัฐบาลย่อมมีค�ำตอบให้กับค�ำถามส�ำคัญ
เหล่านี้ “กองทุนพัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวัน
ออก” เป็นค�ำตอบเบื้องต้น ตามข้อมูลของพระราชบัญญัติ
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กองทุนดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพือ่ เป็นทุนสนับสนุนในการกระจายความเจริญ
ไปสู่ท้องถิ่น พัฒนาชุมชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจาก
การพัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กองทุนฯ
จะเรียกเก็บเงินจากผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นผู้ที่ท�ำให้เกิด
ผลกระทบต่ อ พื้ น ที่ ห รื อ ผู ้ อ ยู ่ อ าศั ย ภายในพื้ น ที่ EEC
พร้อมการรับรองว่าการพัฒนาพื้นที่จะเป็นไปอย่างยั่งยืน
โดยนายอุ ต ตม สาวนายน รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวง
อุตสาหกรรมได้รว่ มลงนามกรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์
ระหว่ า งไทยกั บ องค์ ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมแห่ ง
สหประชาชาติ (UNIDO) ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2560 แสดงเจตนารมณ์ร่วมพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและครอบคลุม (ISID) และมีเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งจะชูโครงการ EEC ของ
รัฐบาลไทยว่าเป็นต้นแบบการด�ำเนินนโยบายอุตสาหกรรม 4.0

ท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 กับการถมทะเลอีก
1,600 ไร่

ในบรรดาโครงการต่างๆ ของ EEC โครงการหนึ่งซึ่ง
สร้างความกังวลให้กบั คนในพืน้ ทีแ่ ละนักสิง่ แวดล้อมจ�ำนวนมาก
ก็คอื การถมทะเลเพือ่ ขยายท่าเรือแหลมฉบัง เว็บไซต์ EECO
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ได้เผยแพร่ขอ้ มูลว่า เพือ่ รองรับแผน EEC จะมีการพัฒนา
ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 โดยต้องมีการถมทะเลในแนว
ลึกอีกประมาณ 1 กิโลเมตร และหน้ากว้างประมาณ 3-4
กิโลเมตร หรือประมาณ 1,600 ไร่ วงเงินลงทุน 88,132
ล้านบาท โดยร้อยต�ำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำ� เนียร ผูอ้ ำ� นวยการ
ท่าเรือแหลมฉบังให้สมั ภาษณ์ตอ่ สือ่ มวลชน ว่าพืน้ ทีด่ งั กล่าว
จะไม่มีการเวนคืนที่ดินจากประชาชนเพิ่มเติมแต่อย่างใด
พร้อมยืนยันถึงความจ�ำเป็นของการพัฒนาโครงการท่าเรือ
แหลมฉบัง ระยะที่ 3 ว่าการขยายตัวของการขนถ่ายสินค้า
ทางเรือมีมากขึน้ มีอตั ราการเติบโตที่ 5% ต่อปี และมีแนวโน้ม
ทีจ่ ะเกินขีดความสามารในการรองรับตูส้ นิ ค้าทีป่ จั จุบนั มีอยู่
10.8 ล้านทีอยี ใู นไม่ชา้
หากวิเคราะห์อย่างจริงจังแล้วการถมทะเลไม่ใช่เรื่อง
เล็กน้อยเพราะสิง่ ทีต่ ามมาแน่นอนคือการเปลีย่ นแปลงของ
ระบบนิเวศทางทะเล และวิถชี วี ติ ของประมงพืน้ บ้านบริเวณ
ดังกล่าวอาจต้องเปลีย่ นแปลงไป โดยข้อมูลจากมูลนิธบิ รู ณะ
นิเวศระบุว่า โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 1
และ 2 ทีผ่ า่ นมานัน้ ส่งผลให้ทอ้ งทะเลซึง่ เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของ
สัตว์น�้ำและเป็นพื้นที่ท�ำกินของชาวประมงถูกแทนที่ด้วย
เขื่อนกันคลื่นยาว 3 กิโลเมตร อีกทั้งยังเป็นต้นเหตุที่ทำ� ให้
น�ำ้ ทะเลเปลีย่ นทิศทาง ท�ำให้ชายหาดถูกกัดเซาะ ป่าชายเลน
ถูกท�ำลาย สัตว์นำ�้ หลายชนิดสูญพันธุ์ เนือ่ งจากทะเลปนเปือ้ น
ไปด้วยคราบน�ำ้ มันและน�ำ้ เสียจากเรือเดินสมุทรทีเ่ ข้ามาจอด
เทียบท่า โดยโครงการในระยะที่ 1 และ 2 ตั้งแต่ปี 2521
เป็นต้นมา ยังคงมีชาวบ้านจ�ำนวนหนึ่งที่ตกค้างไม่ได้รับ
ค่าชดเชยจากการเวนคืนที่ดินของทางการ
อย่างไรก็ตามการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 นี้
การท่าเรือฯ ได้ทำ� ประชาพิจารณ์เพือ่ สอบถามความคิดเห็น
จากชาวบ้านและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ด้วย แม้ในครั้งแรก
จะไม่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชน แต่การท�ำประชา
พิจารณ์อีกครั้งในปลายปี 2559 จนแล้วเสร็จเมื่อเดือน
พฤษภาคม 2560 ได้ผ่านความเห็นชอบจากประชาชน
แต่ชาวประมงยังคงมีความกังวลในเรื่องการเยียวยาผล
กระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อการประกอบอาชีพ ขณะทีภ่ าคธุรกิจและ
การท่องเที่ยวในเมืองพัทยา แสดงความวิตกกังวลในเรื่อง
การเคลื่อนตัวของชายฝั่งและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ร้อยต�ำรวจตรี มนตรีฯ ได้เปิดแผนเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการดังกล่าว เมือ่ เดือนกรกฎาคม 2560 ว่า
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ท่าเรือแหลมฉบังและการท่าเรือแห่งประเทศไทยจะใช้พนื้ ที่
จ�ำนวน 500-600 ไร่ในทะเล ซึ่งเป็นของท่าเรือฯ เพื่อกันไว้
เป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ ส�ำหรับผู้ประกอบกิจการ
ประมง โดยจะแบ่งเขตให้ทำ� กินอย่างเท่าเทียมกันในลักษณะ
ส.ป.ก. พร้อมจัดสรรค่ารื้อถอนให้ 7-8 ล้านบาทต่อราย
ส่วนชาวประมงพื้นบ้านจะมีเงินอุดหนุนรายปีให้กับการ
รวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ หรือการรวมกลุ่มรูปแบบอื่นๆ
และจะมีการปล่อยสายพันธุ์กุ้งลงในพื้นที่เพาะเลี้ยงใหม่
ปีละไม่ต�่ำกว่า 1 ล้านตัวต่อปี พร้อมทั้งยืนยันผลการศึกษา
ด้านสิง่ แวดล้อมว่าการเดินเรือนัน้ จะไม่สง่ ผลต่อการกัดเซาะ
ชายฝั่งอย่างที่ภาคธุรกิจกังวลแต่อย่างใด3

จาก Eastern Seaboard สู่ EEC
หลายปัญหาเรื้อรังที่ต้องแก้ไข

เพื่อเร่งรัดการด�ำเนินโครงการ EEC ได้มีค�ำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือการใช้ มาตรา 44 เพื่อ
เร่งรัดโครงการดังกล่าวออกมาถึง 3 ฉบับ การที่รัฐบาล
พยายามผลักดันโครงการ EEC ให้เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนท�ำให้ถูกตั้งค�ำถาม
จากคนในพื้นที่ว่า การเร่งรัดดังกล่าวจะส่งผลต่อเรื่องการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการท� ำ ประชาพิ จ ารณ์ การท� ำ รายงานวิ เ คราะห์ ผ ล
กระทบสิง่ แวดล้อม (Environmental Impact Assessment :

EIA) รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
(Environmental Health Impact Assessment : EHIA)
การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory
Impact & Assessment : RIA) และรายงานวิเคราะห์
ผลกระทบด้านอื่นๆ หรือไม่
ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 47/2560
เรื่องข้อกําหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคตะวั น ออก ซึ่ ง ประกาศเมื่ อ วั น ที่
25 ตุ ล าคม 2560 ที่ ก� ำ หนดให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จั ด ท� ำ แผนผั ง การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานและระบบ
สาธารณูปโภคในพื้นที่ EEC โดยให้ยกเว้นนํากฎหมาย
ผังเมืองมาใช้บังคับ ได้รับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงการออก
ค�ำสัง่ ดังกล่าวจากภาคประชาสังคมหลายท่าน อาทิ ดร.สมนึก
จงมีวศิน นักวิชาการและนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม
ภาคตะวันออก ประสิทธิ์ชัย หนูนวล นักเคลื่อนไหวด้าน
สิง่ แวดล้อม และวีระ สมความคิด ประธานเครือข่ายประชาชน
ต้านคอร์รัปชัน ซึ่งเห็นว่าเป็นการปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ4
แม้จะมีการรับรองจากหลายฝ่าย ตลอดจนค�ำยืนยัน
จาก ดร.คณิ ศ แสงสุ พ รรณ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการ
นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกว่า
EEC จะไม่ท�ำให้สิ่งแวดล้อมเลวลงแน่นอน ในทางกลับ
กันจะท�ำให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างมั่นคงและ
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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ยั่งยืน ทว่าตลอดหลายสิบปีท่ีผ่านมาการจัดการมลพิษ
และการควบคุมพื้นที่อุตสาหกรรมให้อยู่ร่วมกับชุมชนของ
รั ฐ บาลไม่ ส ามารถสร้ า งความมั่ น ใจให้ กั บ ประชาชน 5
จากปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปนเปื้อนสาร
เคมีจากโรงงานอุตสาหกรรมและมลพิษทางอากาศตามที่
เป็นข่าวหนังสือพิมพ์เป็นระยะ6 ท�ำให้เฉลิมพล กล่อมแก้ว
แกนน� ำ เครื อ ข่ า ยประชาชนภาคตะวั น ออกซึ่ ง ต่ อ สู ้
เรื่องการควบคุมภาวะมลพิษจากอุตสาหกรรมมาตลอด
ยืนยันว่า เขาจะต่อสูแ้ ละหาทางคัดค้านค�ำสัง่ ดังกล่าวต่อไป
จากรายงานด้านสิง่ แวดล้อมพบว่า จ.ชลบุรี และระยอง
ถูกจัดให้อยูใ่ นกลุม่ เมืองใหญ่ทมี่ มี ลภาวะสูง โดยเฉพาะพืน้ ที่
มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียงจังหวัดระยอง ผลการส�ำรวจ
ตัง้ แต่ปี 2550 พบว่ามีการปนเปือ้ นจากสารประกอบอินทรีย์
ระเหยง่ายหลายชนิด (VCOs) จากโรงงานอุตสาหกรรม และ
ท่าเรือที่มีการขนถ่ายสารเคมีดังกล่าว นอกจากนี้ผลตรวจ
วัดอากาศโดยกรมควบคุมมลพิษยังพบ VCOs อาทิ เบนซีน
บิวทาไอโอดีน ในปริมาณทีเ่ ข้มข้นกว่ามาตรฐานเฉลีย่ รายปี
และข้อมูลในปี 2556 พบสารไวนิลคลอไรด์ สูงเกินค่าเฝ้าระวัง
ส�ำหรับ VOCs ในบรรยากาศทัว่ ไปในเวลา 24 ชัว่ โมงด้วย

การขยายเมืองและผลกระทบ

เนื่ องด้ วยเมืองอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เช่ น ระยอง
มี ก ารขยายตั ว ของอุ ต สาหกรรมอย่ า งรวดเร็ ว ส่ ง ผลให้
จ�ำนวนประชากรแฝงในพื้นที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วย ในปี
2552 จ�ำนวนประชากรแฝงใน จ.ระยอง สูงถึง 455,138 คน
คิดเป็นร้อยละ 74.4 ของประชากรตามทะเบียนราษฎร์
คาดว่าประชากรแฝงจังหวัดระยองจะมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นจาก
487,859 คน ในปี 2553 เป็น 796,510 คนเป็นอย่างน้อย
ในปี 25607
ในเดือนกรกฎาคม 2560 นางสาวพิมานพัชร์ สัมมาจิรากุล
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ได้ยนื ยัน

ผ่านสื่อว่าจ�ำเป็นต้องปรับผังเมืองของเทศบาลแหลมฉบัง
เพื่ อ รองรั บ แนวคิ ด ที่ จ ะมี ก ารพั ฒ นาด้ า นอุ ต สาหกรรม
และที่อยู่อาศัยของแรงงานภายในนิคม ซึ่งปัจจุบันมีการ
พัฒนาอย่างหนาแน่น จนต้องขยายการพัฒนาไปยังพื้นที่
ข้างเคียง เช่น เทศบาลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ย่านบ่อวิน และ
เขาคั น ทรง 8 โดยสั ด ส่ ว นประชากรแฝงที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า ง
ต่อเนือ่ งนัน้ ยังไม่รวมปริมาณนักท่องเทีย่ วทีจ่ ะหลัง่ ไหลเข้ามา
เมื่อการเชื่อมต่อระบบคมนาคมจากเมืองสู่เมืองแล้วเสร็จ
สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการรองรับของบริการขั้นพื้นฐาน อาทิ
ด้านสาธารณสุข การศึกษา น�้ำประปา และการก�ำจัดขยะ
ที่ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของประชากรในพื้ น ที่
หลายประเด็นเป็นปัญหาและถูกตั้งค�ำถามจากนักวิชาการ
อาทิ เรื่องการจัดการน�้ำที่ในอนาคตพื้นที่ EEC จะต้องใช้
น�้ำกว่า 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร รัฐบาลจึงพยายามท�ำให้
หลายฝ่ายคลายความกังวล โดยจัดท�ำแผนบูรณาการเพื่อ
รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก9
อย่ า งไรก็ ต ามหลายเรื่ อ งก็ ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ ค� ำ ตอบ
โดยเฉพาะการกระจายรายได้ที่เพิ่มขึ้นไปสู่ภาคเกษตร
จากข้อมูลการประกอบอาชีพของคนระยองในปี 2554 พบว่า
อาชีพเกษตรกรและประมงยังคงเป็นอาชีพที่คนระยองท�ำ
มากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26 แต่ในช่วงเวลาที่ผ่าน
มา โดยเฉพาะช่วงปี 2537-2538 ซึ่งเป็นช่วงรอยต่อที่มี
การเปลี่ ย นแปลง รายได้ จ ากภาคอุ ต สาหกรรมเพิ่ ม ขึ้ น
จากร้อยละ 58 ในปี 2537 เป็นร้อยละ 74 ในปี 2538
ในขณะที่สัดส่วนรายได้ของภาคการเกษตรกลับลดลงจาก
ร้อยละ 13 เหลือเพียงร้อยละ 5 ของ GDP10 ข้อมูลดังกล่าว
น� ำ ไปสู ่ ค� ำ ถามตั้ ง ต้ น ว่ า หากรั ฐ บาลพยายามสร้ า งการ
เติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน
รัฐจะประสานประโยชน์อย่างไรให้คนดั้งเดิมในพื้นที่โดย
เฉพาะเกษตรกรอยู ่ ร อดและมี ค วามเป็ น อยู ่ ที่ ดี ขึ้ น ตาม
ภาคอุตสาหกรรมที่รัฐสนับสนุน และกองทุนพัฒนาพื้นที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจะสามารถตอบปัญหา
ในจุดนีไ้ ด้หรือไม่ เพราะตัวชีว้ ดั แท้จริงคงไม่ใช่เพียงการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ขาดความสมดุลและไม่สามารถน�ำไปสู่การ
กระจายรายได้ที่เหมาะสม

มุมมองนักวิชาการ

ดร.อ�ำไพ หรคุณารักษ์ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันสิง่ แวดล้อม
ไทย (มสท.) ได้เสนอว่า รัฐควรน�ำบทเรียนจากปัญหาของ
โครงการ Eastern Seaboard มาสังเคราะห์ ทัง้ ในแง่สงั คม
และสิ่งแวดล้อม โดยจัดการกับปัญหาเหล่านี้ให้ได้ก่อน
แล้วค่อยคิดแผนการพัฒนาพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้น เพราะความ
หนาแน่นของพืน้ ทีอ่ ตุ สาหกรรมทีเ่ ติบโตมากขึน้ ย่อมกระทบต่อ
ชุมชน ดังนั้นต้องจัดโซนนิ่งเขตควบคุมมลพิษให้จัดเจน
ว่ า ในพื้ น ที่ ส ามารถรองรั บ มลพิ ษ ได้ ม ากน้ อ ยเพี ย งใด
และท�ำการประเมินสิง่ แวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ซึง่ จะ
เป็นเครื่องมือที่จะช่วยดูแลเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ได้ ส�ำหรับบทเรียนจากกรณีวกิ ฤตินาํ้ ภาคตะวันออก หากจะ
ขยายการลงทุนอีกต้องศึกษาเตรียมพร้อมให้ดี ภาครัฐจะ
ต้องตอบให้ได้วา่ จะแก้ไขปัญหาเหล่านีไ้ ด้ดว้ ยวิธใี ด ถ้าไปเอา
นํ้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วจะยั่งยืนหรือไม่11 ขณะที่
นายสนธิ คชวัฒน์ เลขาธิการสมาคมอนามัยสิง่ แวดล้อมโลก
ให้ความเห็นในส่วนของการแก้ไขปัญหาที่แหลมฉบังว่า
จากเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในระยะเวลาหลายสิบปีทผี่ า่ นมา ท�ำให้
ประชาชนทีอ่ าศัยโดยรอบขาดความเชือ่ มัน่ และเชือ่ ใจในการ
ท�ำงานของการท่าเรือฯ และเจ้าหน้าที่รัฐ จึงเสนอให้มีการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการไตรภาคีจากภาครัฐ ภาคประชาชนใน
พื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
รับรูร้ ะบบการท�ำงานของท่าเรือแหลมฉบัง เพือ่ ให้ขอ้ คิดเห็น
และข้อเสนอแนะ ซึ่งจะท�ำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความ
มัน่ ใจ และไว้วางใจต่อการท�ำงานของท่าเรือต่อไป ดร.จุฑาทิพย์
มณี พ งษ์ ที่ ป รึ ก ษาโครงการ มสท. ก็ มี ค วามเห็ น ไปใน

ทางเดียวกันคือรัฐต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในพื้นที่
และตั้งกลไกการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ EEC ซึ่งเป็น
เขตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ไม่ใช่เพียงจัดท�ำข้อก�ำหนด
ขั้ นต�่ ำ ส� ำ หรั บลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม แต่ ค วรเป็ น
ข้อก�ำหนดที่มีความชัดเจน และมีบทลงโทษที่เจาะจงให้
ผู้ประกอบการรับทราบและปฏิบัติตามได้โดยตรง

สรุป

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ เป็นเมกะโปรเจกต์
ของรัฐบาล คสช. ที่มุ่งยกระดับพื้นที่ดังกล่าวให้กลายเป็น
เขตเศรษฐกิจพิเศษระดับโลก (World-Class Economic Zone)
รองรับการลงทุนอุตสาหกรรมชั้นน�ำ และอุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ เพือ่ เป็นกลไกขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทย
ในอนาคต โดยเป็นการต่อยอดเขตเศรษฐกิจพิเศษชายฝัง่ ทะเล
ภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) เดิม โดยคาดว่า EEC
จะสามารถดึงดูดการลงทุนจ�ำนวนมากและช่วยกระตุ้นให้
เศรษฐกิจของไทยขยายตัวเฉลีย่ ราว 5% ต่อปี ในช่วงหลายปี
ข้างหน้า ช่วยสร้างการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
100,000 อัตราต่อปี สร้างฐานภาษีใหม่ไม่ตำ�่ กว่า 1 แสนล้าน
บาทต่อปี ดึงดูดนักท่องเทีย่ วกว่า 10 ล้านคนต่อปี และสร้าง
ฐานรายได้เพิม่ ไม่นอ้ ยกว่า 4.5 แสนล้านบาทต่อปี
อย่ า งไรก็ ต าม โครงการ EEC ได้ ส ร้ า งความกั ง วล
ให้กบั ชุมชนท้องถิน่ และภาคประชาสังคมในหลายเรือ่ ง อาทิ
การถมทะเล การขยายเมือง การจัดการน�ำ้ โครงสร้างพืน้ ฐาน
ปัญหามลพิษ การกระจายรายได้ และการเยียวยาผู้ที่ได้
รับผลกระทบ ซึ่งรัฐบาลจ�ำเป็นต้องบริหารจัดการโครงการ
EEC โดยค�ำนึงถึงข้อคิดเห็นดังกล่าว และการมีสว่ นร่วมของ
ภาคประชาสังคม โดยรัฐต้องสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั คนในพืน้ ที่
และตั้งกลไกการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ EEC ที่มีความ
ชัดเจน และมีบทลงโทษที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้ประกอบการ
รับทราบและปฏิบัติตามได้โดยตรง เป็นต้น

ภาพ : www.eeco.or.th

9
คดีจำ�นำ�ข้าวพ่นพิษ:

ย้อนรอยการตรวจสอบทุจริตภาครัฐ

เหตุการณ์หนึ่งที่ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย และเป็นบทเรียนราคาแพงสำ�หรับนักการเมืองที่ได้รับ
เลือกเข้ามาบริหารประเทศ คือ คดีทุจริตโครงการรับจำ�นำ�ข้าว และการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ที่ศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง พิพากษาจำ�คุก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
เป็นเวลา 5 ปี และพิพากษาจำ�คุกอดีตรัฐมนตรี อดีตข้าราชการ และพ่อค้าข้าว อีก 21 คน ที่เกี่ยวข้องกับ
การนำ�ข้ า วในโครงการรั บ จำ�นำ�ไปขายให้ เ อกชนที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ตั ว แทนของรั ฐ บาลจี น คดี นี้ ทำ�ให้ บ างคนต้ อ งหลบ
หนีไปต่างประเทศ ขณะที่บางคนต้องเดินเข้าเรือนจำ� กระบวนการตรวจสอบและดำ�เนินคดีทุจริตของโครงการ
รับจำ�นำ�ข้าวจนนำ�ไปสู่การพิพากษาลงโทษผู้กระทำ�ผิดที่เป็นนักการเมืองระดับสูงและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จำ�นวนมาก
นั บ เป็ น พั ฒ นาการของการตรวจสอบการทุ จ ริ ต ภาครั ฐ ที่ สำ�คั ญ ของไทย บทความนี้ จ ะย้ อ นรอยพั ฒ นาการ
ของกระบวนการตรวจสอบการทุ จ ริ ต ของรั ฐ จนนำ�มาสู่ ก ารตรวจสอบคดี ทุ จ ริ ต ในโครงการรั บ จำ�นำ�ข้ า ว
และอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากมุมมองทางด้านกฎหมาย เพื่อเป็นบทเรียนสำ�หรับการตรวจสอบการทุจริต
ภาครัฐต่อไป
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พั ฒ นาการของกระบวนการ
ตรวจสอบการทุจริตภาครัฐ

การทุจริตคอร์รปั ชันเป็นปัญหาส�ำคัญ
ที่ ส ่ ง ผลกระทบทางด้ า นการเมื อ งและ
เศรษฐกิจของไทย โดยดัชนีภาพลักษณ์
คอร์รัปชันของไทยที่ด�ำเนินการจัดท�ำโดย
องค์กรโปร่งใสนานาชาติ (Transparency
International) ตัง้ แต่ พ.ศ. 2538 – 2560
ไม่เคยมีคะแนนเกิน 40 จากคะแนนเต็ม
100 ตลอดเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมา ท�ำให้
อันดับความโปร่งใสของไทยไม่เคยสูงกว่า
ล� ำ ดั บ ที่ 70 เลย รายงานเมื่ อ ปี 2560
ประเทศไทยได้เพียง 35 คะแนน1 อยู่ใน
ล�ำดับที่ 101 ลดลงมาจากปีก่อนถึง 25 ล�ำดับ (ปี 2559
อยู่ล�ำดับที่ 76 จาก 168 ประเทศ) อย่างไรก็ตามแม้ว่า
ประเทศไทยจะประสบปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่าง
รุนแรง แต่เมื่อมองย้อนกลับไป จะพบว่ามีพัฒนาการของ
กระบวนการตรวจสอบการทุจริตภาครัฐที่มีความเข้มข้น
มากขึ้นตามล�ำดับด้วยเช่นกัน จากที่ไม่เคยมีนักการเมือง
คนใดเคยต้องโทษในคดีทจุ ริต ก็ได้เห็นการตรวจสอบลงโทษ
ในคดีแรก และเป็นคดีท่ีเป็นที่กล่าวขวัญกันมากในอดีต
คือ คดีทุจริตยาและเวชภัณฑ์ เมื่อปี 2541
“...คณะกรรมการสอบสวนที่มี นพ.วิชัย โชควิวัฒน
เป็นประธาน สรุปว่า การยกเลิกราคากลางท�ำให้มีการฉวย
โอกาสซือ้ ขายยาในราคาแพงโดยไม่มเี พดานก�ำกับ รายการ
ยาทีส่ งู สุด แพงกว่าราคากลาง 602.87% และสรุปว่าความ
เสียหายครั้งนั้น 181 ล้านบาท” นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ
รองประธานชมรมแพทย์ชนบทกล่าวถึงบทสรุปของคดี
ทุ จ ริ ต ยา ซึ่ ง น� ำ ไปสู ่ ก ารยื่ น ฟ้ อ งนายรั ก เกี ย รติ สุ ข ธนะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น ต่อศาล
ฎี ก าแผนกคดี อ าญาของผู ้ ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ทางการเมื อ ง2
ซึ่งศาลมีค�ำพิพากษาในปี 2546 ให้จ�ำคุกนายรักเกียรติ
เป็นเวลา 15 ปี
ต่ อมาก็มีคดีทุจริตที่นัก การเมืองถูกคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจ
สอบและส่งฟ้องศาลเป็นระยะๆ หลายคดีเป็นโครงการ
ขนาดใหญ่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเงินงบประมาณแผ่นดิน
จ� ำ นวนมหาศาล เช่ น คดี ทุ จ ริ ต โครงการบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย
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คลองด่าน ที่สมุทรปราการ ซึ่งโครงการก่อสร้างเสร็จไป
แล้ว 90% รัฐเสียเงินไป 23,701 ล้านบาท แต่ไม่ได้ถูกน�ำ
มาใช้ประโยชน์ ในกรณีนศี้ าลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ำ� รง
ต�ำแหน่งทางการเมืองได้พพิ ากษาจ�ำคุกนายวัฒนา อัศวเหม
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนัน้ เป็นเวลา
10 ปี3
จากระดับรัฐมนตรีกม็ าเป็นระดับนายกรัฐมนตรี ได้แก่
คดีที่ดินรัชดาฯ ของนายทักษิณ ชินวัตร ในปี 2546 ที่ได้
ลงนามยินยอมในฐานะคู่สมรส ให้คุณหญิงพจมาน ชิน
วัตร ประมูลซื้อที่ดินริมถนนเทียมร่วมมิตร ย่านรัชดาภิเษก
จากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ในก�ำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง
ซึ่งอยู่ในการก�ำกับดูแลของนายทักษิณฯ ในฐานะนายก
รัฐมนตรีในขณะนัน้ โดยศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้ ำ� รง
ต�ำแหน่งทางการเมืองมีค�ำพิพากษาให้จ�ำคุกนายทักษิณฯ
เป็นเวลา 2 ปี
นอกจากการเพิม่ ความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมาย
แล้ว รัฐธรรมนูญหลายฉบับ ไม่วา่ จะเป็นฉบับปี 2550 หรือ
ฉบับปี 2560 ได้ให้อ�ำนาจ ป.ป.ช. ท�ำงานเข้มข้นรัดกุม
มากขึ้น เช่น การลงมือไต่สวนในประเด็นที่สงสัยได้เองโดย
ไม่จ�ำเป็นต้องมีผู้ร้อง รวมถึงการยื่นฟ้องศาลได้เองหาก
อัยการสูงสุดสัง่ ไม่ฟอ้ ง เพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การ
ทุจริตทีพ่ ฒ
ั นาไปจากเดิม จากอดีตทีใ่ ห้รฐั ซือ้ ของแพง มีการ
ชักหัวคิวกินเปอร์เซนต์ ก็เปลีย่ นมาเป็นการทุจริตเชิงนโยบาย
อาทิ โครงการรับจ�ำน�ำข้าว ซึ่งเป็นนโยบายที่พรรคการเมือง
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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พรรคหนึ่งประกาศไว้ตอนหาเสียงเลือกตั้งในปี 2554 และ
แถลงต่อรัฐสภาหลังชนะการเลือกตั้งว่าจะรับจ�ำน�ำข้าวใน
ราคาตันละ 15,000 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาตลาด
หลังเริม่ โครงการรับจ�ำน�ำข้าว และส่อแววว่าจะมีปญ
ั หา
การทุจริต หน่วยงานตรวจสอบของรัฐคือ ป.ป.ช. และ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ทำ� หนังสือท้วงติง
ให้รัฐบาลเพิ่มความระมัดระวัง เพราะมีช่องโหว่ให้เกิดการ
ทุจริตมาก ไม่วา่ จะเป็นการสวมสิทธิชาวนา การน�ำข้าวจาก
ประเทศเพือ่ นบ้านมาสวมสิทธิขา้ วไทย การออกใบประทวน
ปลอม และการที่ข้าวได้หายไปจากโกดัง การท�ำหนังสือ
ท้วงติงนี้ถือเป็นอีกหนึ่งพัฒนาการขององค์กรตรวจสอบ
จากเดิมที่ต้องรอให้มีผู้มาร้องแล้วค่อยด�ำเนินการ ปัจจุบัน
องค์ ก รตรวจสอบของรั ฐ สามารถสอดส่ อ งโครงการ
ที่อาจมีปัญหาเพื่อเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้หาทาง
ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และการรั่ ว ไหลของเงิ น งบประมาณ
ก่อนจะเกิดความเสียหายจ�ำนวนมาก
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25 สิงหาคม 2560 : วันประวัติศาสตร์

แม้ว่าจะได้รับค�ำท้วงติงจากหน่วยงานต่างๆ เกี่ยว
กับความโปร่งใสของโครงการรับจ�ำน�ำข้าว แต่รัฐบาลของ
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็ยังคงเดินหน้าโครงการนี้ โดยให้
เหตุผลว่าเป็นนโยบายที่ประกาศกับประชาชนและแถลง
ไว้ต่อรัฐสภา แต่ได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหมสั่งการให้
หน่วยทหารตามแนวชายแดนสกัดกั้นการน�ำข้าวราคาถูก
จากประเทศเพื่ อ นบ้ า นมาสวมสิ ท ธิ จ� ำ น� ำ ข้ า ว รวมถึ ง
ตั้งคณะกรรมการที่มี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บ�ำรุง เป็นประธาน
ท�ำหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตที่เกิดขึ้น แต่ปัญหาใหญ่อยู่ที่
ขัน้ ตอนการระบายข้าวทีร่ บั จ�ำน�ำมาจากชาวนา ซึง่ กระทรวง
พาณิชย์ ในสมัยที่นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ เป็นรัฐมนตรี
ว่าการฯ และมีนายภูมิ สาระผล เป็นรัฐมนตรีช่วยฯ ควบ
ต�ำแหน่งประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว เลือกที่
จะขายข้าวให้รฐั บาลจีนแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) แต่ในความ
เป็นจริง เป็นการขายข้าวให้เอกชนที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของ

รัฐบาลจีน จนน�ำไปสูก่ ารยืน่ เรือ่ งให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบ และ
ขยายผลไปถึง น.ส.ยิง่ ลักษณ์ฯ ในข้อหาปล่อยให้มกี ารทุจริต
จนในที่สุดได้มีการยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมือง ศาลได้นัดอ่านค�ำพิพากษา
ในคดีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ฯ พร้อมกับคดีการขายข้าวแบบ
รัฐต่อรัฐ ของนายบุญทรงฯ กับพวกในวันที่ 25 สิงหาคม 2560
แต่เมื่อถึงวันตัดสินคดี ปรากฏว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ไม่ไปศาล
แต่ให้ทนายแจ้งกับศาลว่าเป็นโรคบ้านหมุน น�้ำในหูไม่เท่า
กัน มีแต่นายบุญทรงฯ และนายภูมฯิ กับพวก ในคดีขายข้าว
แบบรัฐต่อรัฐ ขึ้นศาล ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งทางการเมืองจึงให้ออกหมายจับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ฯ
และปรับนายประกัน 30 ล้านบาท พร้อมกับสั่งให้เลื่อน
วันพิพากษา น.ส.ยิ่งลักษณ์ฯ ในคดีปล่อยให้มีการทุจริต
ในวันที่ 27 กันยายน 2560
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ศาลฯ ใช้เวลาร่วม 5 ชัว่ โมง
อ่านค�ำพิพากษานายบุญทรงฯ และผูต้ อ้ งหาคนอืน่ ๆ สรุปว่า
การขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐให้จนี 6.3 ล้านตันไม่ได้เกิดขึน้ จริง
เพราะบริษัทกว่างตงและบริษัทไห่หนานที่รัฐบาลไทยขาย
ข้าวให้ ไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจตัวแทนรัฐบาลจีน (COFCO:
รัฐวิสาหกิจการค้าภาครัฐที่น�ำเข้าผลิตภัณฑ์ธัญพืชของจีน)
มีการใช้เกณฑ์การขายข้าวแบบซือ้ สินค้าหน้าโกดัง ซึง่ ผิดหลัก
การซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐที่จะต้องด�ำเนินการที่ท่าเรือหรือ
เมืองท่า เป็นการเปิดช่องทางให้นำ� ข้าวเข้ามาเวียนขายภายใน
ประเทศ มีการจ่ายเงินเป็นสกุลเงินบาท ไม่มตี ราประทับของ
กรมศุลกากรซึ่งเป็นหลักฐานการส่งออก มีการซื้อ-ขายข้าว
หลายล้านตันโดยไม่แยกชนิดข้าว เปิดช่องให้ผู้ซื้อเลือกข้าว
ดีไปก่อน และตกลงซื้อขายในราคาต�่ำกว่าราคาข้าวในท้อง
ตลาด ท�ำให้รัฐเสียหายรวมกว่า 16,000 ล้านบาท
ด้วยเหตุนี้ ศาลฏีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
ทางการเมือง จึงพิพากษาจ�ำคุกนายบุญทรง 42 ปี นายภูมิ 36 ปี
นายมนัส สร้อยพลอย อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 40 ปี
นายฑิฆัมพร นาทวรทัต อดีตผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารการ
ค้าข้าว 32 ปี นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร (เสีย่ เปีย๋ ง) นักธุรกิจ
ในวงการค้าข้าว 48 ปี ส่วนจ�ำเลยอื่น ศาลฯ ลงโทษจ�ำคุก
ลดหลัน่ ลงตามพฤติการณ์ความร้ายแรงแห่งการกระท�ำผิด และ
พิพากษาให้บริษัท สยามอินดิก้า จ�ำกัด นายอภิชาติ และ
นายนิมล รักดี จ�ำเลยที่ 15 ร่วมกันชดใช้คา่ เสียหายแก่กระทรวง
การคลังจ�ำนวน 16,912 ล้านบาท พร้อมดอกเบีย้ ร้อยละ 7.54

หลั ง การอ่ า นค� ำ พิ พ ากษาเสร็ จ สิ้ น เจ้ า หน้ า ที่
กรมราชทั ณ ฑ์ ไ ด้ น� ำ ตั ว ผู ้ ต ้ อ งหาขึ้ น รถไปเรื อ นจ� ำ ทั น ที
ขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งไปสถานทูต
ไทยทั่วโลกให้ทราบถึงการออกหมายจับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ฯ
ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วจิ ารณ์เรือ่ งการเปิดทางให้อดีตนายก
รัฐมนตรีคนนี้ หลบหนีออกนอกประเทศ จนทางการต้องเร่ง
แกะรอยการหลบหนีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ฯ จนพบภาพจาก
กล้ อ งวงจรปิ ด ที่ แ สดงการหลบหนี อ อกจากบ้ า นตั้ ง แต่
วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ก่อนวันนัดอ่านค�ำพิพากษา 2 วัน
โดยมีรถต�ำรวจน�ำทาง
ทีส่ ดุ แล้ว เมือ่ วันที่ 27 กันยายน 2560 ซึง่ เป็นวันตัดสินคดี
ก็ยังคงไร้เงา น.ส.ยิ่งลักษณ์ฯ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองจึงได้อ่านค�ำพิพากษาลับหลัง
โดยศาลฯ เห็นว่าเป็นการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐซึง่ ไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย แม้จะมีการน�ำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภา
ผู้แทนราษฎรให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ฯ ทราบรายละเอียดแล้ว
ก็ ไ ม่ ไ ด้ ตั้ ง ใจตรวจสอบอย่ า งจริ ง จั ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
น.ส.ยิง่ ลักษณ์ฯ ทราบว่าสัญญาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย แต่ไม่ระงับยับยั้ง ปล่อยให้มีการส่งมอบข้าว
ตามสัญญาต่อไป นับเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย
ทุจริต จึงลงโทษจ�ำคุก 5 ปี และให้ออกหมายจับมารับโทษ
ตามค�ำพิพากษา
แม้ว่าคดีปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจ�ำน�ำข้าว
จะจบไปแล้ว โดย น.ส.ยิง่ ลักษณ์ฯ เลือกทีจ่ ะหนีคดีแทนการ
ยื่นอุทธรณ์ แต่คดีระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐยังไม่จบ เพราะ
ที ม ทนายของนายบุ ญ ทรงฯ ได้ ยื่ น อุ ท ธรณ์ ข อสู ้ ค ดี ต ่ อ
ขณะเดียวกันกระบวนการตรวจสอบก็ยงั ไม่หยุด เพราะ ป.ป.ช.
ได้ลงมติชี้มูลความผิด พ.ต.นพ.วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ อดีต
เลขานุการของนายบุญทรงเพิ่มอีกคน ในข้อหาร�่ำรวยผิด
ปกติ โดยมีทรัพย์สนิ ทีเ่ พิม่ ขึน้ มากผิดปกติถงึ 896 ล้านบาท

ย้อนรอยคดีทุจริตรับจ�ำน�ำข้าว

เมื่อมองย้อนกลับไป ประเด็นที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ อ้างถึง
ความจ�ำเป็นทีจ่ ะเดินหน้าโครงการรับจ�ำน�ำข้าวมาโดยตลอด
แม้ว่าจะถูก ป.ป.ช. ส.ต.ง. หรือสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) ทักท้วง คือ โครงการนี้เป็นโครงการที่
พรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้กับประชาชน ตั้งแต่ปี 2554 ว่าจะ
ฟืน้ โครงการรับจ�ำน�ำข้าวทีเ่ คยท�ำมาในสมัยรัฐบาลนายทักษิณฯ
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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เรียกค่าเสียหายในโครงการรับจ�ำน�ำข้าวร้อยละ 20 จาก
น.ส.ยิง่ ลักษณ์ฯ เป็นมูลค่า 35,717 ล้านบาท ส่วนคดีอาญานัน้
น.ส.ยิ่งลักษณ์ฯ ได้เข้าให้การและรับฟังการไต่สวนของศาล
ฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองทุกครั้ง
จนกระทั่งแถลงปิดคดีด้วยวาจาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560
โดยยืนยันถึงความบริสุทธิ์ และประโยชน์ของโครงการรับ
จ�ำน�ำข้าวที่ชาวนาได้รับ และนั่นคือครั้งสุดท้ายที่ปรากฏตัว
ต่อศาลฯ
ภาพ : https://ggnnnewsonline.wordpress.com

โดยจะให้ราคาตันละ 15,000 บาท นโยบายนีโ้ ดนใจชาวนาและ
เป็นส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้พรรคเพือ่ ไทยชนะการเลือกตัง้ และในการ
แถลงนโยบายนีต้ อ่ รัฐสภาในปี 2554 ได้กำ� หนดไว้วา่ จะรับจ�ำน�ำ
รวมทัง้ หมด 5 ฤดูกาลผลิต รวม 54.35 ล้านตัน มีคา่ ใช้จา่ ยรวม
9.85 แสนล้านบาท5 แต่ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ คือ รัฐบาลไม่สามารถ
ขายข้าวในสต็อกได้ตามทีว่ างแผนไว้ และยังถูกกล่าวหาว่ามีการ
ทุจริต โดยเฉพาะการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐให้จนี
ปลายปี 2555-2556 นพ.วรงค์ เดชกิ จ วิ ก รม
ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งเป็นฝ่ายค้านในขณะ
นั้นจึงเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พร้อมกับยื่นค�ำร้องให้
ป.ป.ช. ตรวจสอบการทุจริตในโครงการรับจ�ำน�ำข้าว และ
การขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐให้จีน จนน�ำไปสู่การชี้มูลความผิด
นายบุญทรงฯ กับพวกในวันที่ 16 มกราคม 2557 และขยาย
ผลการสอบสวนจนน�ำไปสู่การชี้มูลความผิดคดีอาญา และ
ถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการ
นโยบายข้าวแห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 ฐาน
ปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นโดยไม่ยับยั้งโครงการ พร้อมกับ
ส่งเรือ่ งให้อยั การสูงสุดยืน่ ฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของ
ผูด้ ำ� รงต�ำแหน่งทางการเมือง ผ่านมาจนถึงวันที่ 23 มกราคม
2558 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติให้ถอดถอน
น.ส.ยิ่งลักษณ์ฯ ออกจากต�ำแหน่งด้วยคะแนน 190 – 18
เสียง นับเป็นนักการเมืองและเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกทีถ่ กู
สภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติถอดถอน แม้วา่ ในขณะนัน้ จะพ้นจาก
ต�ำแหน่งไปแล้ว แต่การถูกถอดถอนออกจากต�ำแหน่งนี้มีผล
ท�ำให้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปีอีกด้วย
ในเวลาต่อมา คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดทาง
แพ่งของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มมี ติเอกฉันท์
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 ให้ออกค�ำสั่งทางปกครอง

78

สุขภาพคนไทย 2561

การตรวจสอบการทุจริตของรัฐ
โดยภาคประชาสังคม

“โปรดระลึ ก ว่ า ... ป.ป.ช. ไม่ ใช่ ซุ ป เปอร์ แ มนหรื อ
ผู้วิเศษที่สามารถจะต่อต้านทุจริตให้ส�ำเร็จได้เพียงล�ำพัง”
นายประสาท พงษ์ศิวาภัย อดีตกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวไว้6
ค�ำพูดนี้ตอกย�้ำว่าการแก้ไขปัญหาการทุจริตไม่ใช่หน้าที่ของ
ใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องช่วยกัน
ไม่ใช่แค่ปราบปราม แต่รวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดตั้งแต่
ต้นทาง ในกรณีโครงการรับจ�ำน�ำข้าวจะเห็นว่า ป.ป.ช. และ
ส.ต.ง. ได้ท�ำหนังสือท้วงติงและเสนอแนะไปยังรัฐบาลพรรค
เพื่อไทยตั้งแต่ก่อนเกิดปัญหา ให้ข้อเสนอแนะประเด็นที่ควร
ระมัดระวัง และชี้ช่องโหว่ที่อาจเกิดการทุจริตแล้ว
เมือ่ เกิดปัญหาขึน้ ฝ่ายค้านในสภาผูแ้ ทนราษฎรก็พยายาม
ตรวจสอบด้วยการยืน่ ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจ แม้จะถูกมอง
ว่าเป็นเรือ่ งการเมืองมากกว่าบ้านเมือง แต่ปฏิเสธไม่ได้วา่ การ
อภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน ไม่วา่ จะเป็นยุคสมัยใด ล้วนมี
ข้อมูลเชิงลึกของแต่ละรัฐบาลมาเปิดเผยให้สังคมได้ขบคิด
โดยเฉพาะสือ่ มวลชนทีเ่ กาะติดกระบวนการตรวจสอบมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง และท�ำหน้าทีต่ วั แทนประชาชนในการซักถามนักการ
เมืองเรือ่ งข้าวในสต๊อกอย่างต่อเนือ่ ง ขณะทีฝ่ า่ ยวิชาการ เช่น
TDRI ก็ได้ทำ� การศึกษาวิจยั โครงการนีอ้ ย่างละเอียดทุกแง่มมุ
และสรุปว่า ณ สิ้นเดือนเมษายน 2557 โครงการนี้ท�ำให้รัฐ
ขาดทุนทางการคลังสูงถึง 5.39 แสนล้านบาท (เกือบร้อยละ 53
ของค่าใช้จา่ ย) และได้รายงานผลการตรวจสต๊อกข้าวเมือ่ กลาง
เดือนตุลาคม 2557 ว่ามีขา้ วทีผ่ า่ นมาตรฐานเพียง 2.36 ล้านตัน
เท่านัน้ ส่วนข้าวอีกร้อยละ 85 มีคณ
ุ ภาพต�ำ่ กว่ามาตรฐาน7
ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้สะท้อนว่าทุกภาคส่วนในสังคม
ต่างมีบทบาทในการตรวจสอบและติดตามปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชันของรัฐ การด�ำเนินคดีทุจริตโครงการรับจ�ำน�ำข้าว

ครั้งนี้เป็นผลมาจากการด�ำเนินงานของทุกภาคส่วนที่ต่าง
ช่วยกันเปิดเผยข้อมูล และขับเคลื่อนการด�ำเนินงานของ
กระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ

รัฐธรรมนุญ 2560 กับการแก้ปัญหา
การทุจริต

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (ฉบับปี 2560) ได้ให้ความส�ำคัญ
กับการแก้ ไขปัญหาการทุจริต ถึงขนาดถูกขนานนามว่า
เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง โดยระบุเรือ่ งนีไ้ ว้ในหลายมาตรา
และยกเรือ่ งการขัดกันแห่งผลประโยชน์ขนึ้ มาเป็นหมวดหนึง่
ในรัฐธรรมนูญ (หมวด 9)8 แทนการเขียนแทรกเป็นมาตรา
ย่อยๆ เช่นในอดีต และที่ส�ำคัญคือระบุไว้ถึงระดับปัจเจก
ว่าประชาชนคนไทยมีหน้าที่ไม่ร่วมมือ หรือไม่สนับสนุน
การทุจริตในทุกรูปแบบ (มาตรา 50) ซึ่งไม่เคยเขียนไว้ใน
รัฐธรรมนูญฉบับใดมาก่อน และรัฐต้องจัดให้มมี าตรการและ
กลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบอย่างเข้มงวด (มาตรา 63) มีการก�ำหนดห้าม
ผูท้ เี่ คยทุจริตลงสมัคร ส.ส. (มาตรา 98) และถ้าคณะรัฐมนตรี
ปล่ อ ยให้ มี ก ารทุ จ ริ ต โดยไม่ ยั บ ยั้ ง ก็ ใ ห้ พ ้ น จากต� ำ แหน่ ง
ทั้งคณะ รวมถึงการห้าม ส.ส. ส.ว. รัฐมนตรี ครอบคลุมถึง
คู่สมรสและบุตร รับสัมปทานจากรัฐหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับ
รัฐไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ขณะเดียวกันก็เพิ่มอ�ำนาจให้
องค์กรอิสระ เช่น ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สามารถ
เข้าไปตรวจสอบการด�ำเนินการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อระบบการเงิน การคลังของชาติ เพื่อยับยั้งก่อน
เกิดความเสียหายได้
ในหมวด 16 ทีว่ า่ ด้วยการปฏิรปู ประเทศ ยังก�ำหนดการ
ปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ จนน�ำมาสู่การตั้งคณะกรรมการ
8 ชุด เพื่อปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน หนึ่งในนั้น คือ คณะ
กรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมชิ อบ มีนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ
อดีตประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เป็นประธาน ซึ่งได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนทั่วประเทศ ประเด็นส�ำคัญ คือประชาชนส่วน
ใหญ่เห็นว่าการทุจริตเกิดจากปัญหาระบบการปฏิบตั งิ านของ
ข้าราชการทีม่ งุ่ ก�ำกับควบคุม มากกว่าส่งเสริมการป้องกันการ
ทุจริต การแก้ไขปัญหาจะต้องอาศัยการรวมตัว สร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชน เพือ่ ให้มอี ำ� นาจในการร่วมจัดการและ

ร่วมตรวจสอบภาครัฐและภาคธุรกิจ9 การสร้างเครือข่ายนั้น
จะต้องให้ประชาชนเป็นแกนหลัก ไม่ใช่ให้ภาครัฐเป็นแกน
หลักโดยประชาชนเข้าไปประกอบ ทั้งนี้อาจด�ำเนินการใน
รูปสภาชุมชน และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยว
กับการตรวจสอบการทุจริต พร้อมมาตรการคุ้มครองคนที่
เข้าไปตรวจสอบ และท้ายที่สุด คือ การก�ำหนดให้หัวหน้า
ส่วนราชการต้องรับผิดชอบการทุจริตของลูกน้องในหน่วย
งานด้วย ทั้งหมดเหล่านี้คณะกรรมการปฏิรูปฯ จะประมวล
ผลเพื่อจัดท�ำเป็นแผนปฏิรูปเสนอรัฐบาลต่อไป

มหากาพย์

โครงการรับจ�ำน�ำข้าวและระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ
ถือเป็นบทเรียนราคาแพงของผู้มีอ�ำนาจที่จะเข้ามาบริหาร
ประเทศ เพราะต้องยอมรับความจริงว่า ไม่ว่ารัฐบาลไหน
ที่เข้ามาบริหารประเทศ ไม่ว่าจะมาจากการเลือกตั้งหรือ
ไม่ เ ลื อ กตั้ ง ล้ ว นสร้ า งโครงการ ลด แลก แจก แถม
เพือ่ เอาใจประชาชน บ้างก็เรียกว่าประชานิยม บ้างก็เรียกว่า
รัฐสวัสดิการ แม้จะเป็นการช่วยเหลือประชาชน แต่สิ่งที่ทุก
รัฐบาลควรตระหนัก คือ เงินทุกบาททุกสตางค์ทนี่ ำ� มาใช้เป็น
เงินภาษีของประชาชนที่ควรใช้โดยประชาชน และใช้เพื่อ
ประชาชน ให้ยืนได้อย่างมั่นคงด้วยขาของตัวเอง
“... ถ้าใครหลายคนโกง ไม่ว่าจะเป็นใครใหญ่แค่ไหน
คุณไม่ต้องไปไหว้ ไม่ต้องไปแสดงความเคารพนับถือ ต่อให้
มีบารมีมากแค่ไหน ขอให้แสดงความขยะแขยงรังเกียจเมือ่ รู้
ว่าโกงชาติบา้ นเมือง และพยายามให้อยูไ่ กลๆ รักษาระยะห่าง
จากคนโกง เพราะเชือ้ โรคการโกงจะมาติดคุณ...” พล.อ.เปรม
ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรษุ กล่าว10
ในอนาคต การมีสว่ นร่วมของประชาชน เพือ่ ให้มอี ำ� นาจ
ในการร่วมจัดการและร่วมตรวจสอบภาครัฐและภาคธุรกิจ
จะมีความส�ำคัญยิง่ ขึน้ และเป็นจุดเปลีย่ นของการตรวจสอบ
การทุจริตของรัฐในระยะยาว ทุกภาคส่วนจึงควรร่วมกัน
ด� ำ เนิ น การตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ 2560
และการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง

10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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การปฏิ รู ป ประเทศเป็ น หนึ่ ง ในเหตุ ผ ลส� ำ คั ญ ที่ ค ณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ หรื อ คสช. ใช้ อ� ำ นาจทางทหาร
เข้ า มากุ ม อ� ำ นาจบริ ห ารประเทศตั้ ง แต่ ป ี 2557 ในยามที่ ป ระเทศประสบปั ญ หาทางการเมื อ งจน
ไม่ ส ามารถเดิ น หน้ า ต่ อ ไปได้ อี ก ทั้ ง มี ป ั ญ หาเชิ ง โครงสร้ า งมากมาย ทั้ ง การศึ ก ษาที่ ด ้ อ ยคุ ณ ภาพ
เศรษฐกิ จ ฝื ด เคื อ ง และกฎหมายที่ ล ้ า สมั ย และขาดการบั ง คั บ ใช้ อ ย่ า งจริ ง จั ง จนน� ำ มาซึ่ ง ปั ญ หาการ
ทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ขณะเดี ย วกั น ระบบราชการของไทยก็ ข าดประสิ ท ธิ ภ าพ ไม่ ทั น ต่ อ โลกที่ เ ปลี่ ย นแปลง
อย่ า งรวดเร็ ว แม้ ว ่ า รั ฐ บาลในอดี ต จะพยายามสร้ า งกลไกการปฏิ รู ป แต่ ก็ ติ ด กั บ ดั ก ทางการเมื อ งจากการ
แบ่ ง ฝั ก แบ่ ง ฝ่ า ย จนไม่ ส ามารถขั บ เคลื่ อ นกลไกปฏิ รู ป ประเทศให้ ป ระสบความส� ำ เร็ จ คสช. จึ ง ใช้ โ อกาสนี้
เข้ า มาวางกลไกการปฏิ รู ป ประเทศ โดยการร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม่ แ ละวางแนวทางการด� ำ เนิ น งาน
ให้หน่วยงานของรัฐต้องขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

การปฏิรูปประเทศช่วงแรก

ภายหลั ง คสช. เข้ า มาบริ ห ารประเทศ ในช่ ว งแรก
ปี 2557-2558 ได้มกี ารจัดตัง้ “สภาปฏิรปู แห่งชาติ” (สปช.)
ขึ้นมาท�ำหน้าที่สภาที่ปรึกษาของรัฐบาล มีบทบาทส�ำคัญใน
การวางแนวทางการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ 11 ด้าน อาทิ
ด้านการเมือง ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย ด้านสื่อมวลชน
และด้านพลังงาน เป็นต้น หลัง สปช. หมดวาระลง คสช. ได้ตงั้
“สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ” (สปท.) มารับช่วงต่อ
การปฏิรปู ประเทศ ในช่วงปี 2558–2560 โดยมี ร.อ.ทินพันธุ์
นาคะตะ เป็ น ประธาน มี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการผลั ก ดั น
แนวทางการปฏิรูปประเทศของ สปช. ให้รัฐบาลด�ำเนินการ
อย่างเป็นรูปธรรม โดย สปท. ได้จัดท�ำรายงานการปฏิรูป
เสนอรัฐบาลแล้ว 188 ฉบับ ก่อนจะหมดวาระลงเมื่อวันที่
3 สิงหาคม 2560 โดยนายกรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและ
ออกเป็นค�ำสั่งให้หน่วยงานต่างๆ ด�ำเนินการแล้ว 87 เรื่อง1
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ส่วนเรื่องที่รัฐบาลด�ำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมโดยการออก
เป็นกฎหมายและค�ำสั่ง คสช. มีทั้งสิ้น 27 เรื่อง อาทิ
• การจัดตัง้ ศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบเพือ่ เอาผิด
กับข้าราชการ เจ้าหน้าทีร่ ฐั และเอกชนทีร่ ว่ มกันทุจริต
• การปรั บ ปรุ ง กฎหมายการกระท� ำ ความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ เพิ่มโทษป้องกันการแฮ็กข้อมูล การโพสต์
ข้อมูลเท็จ
• การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว
• การจัดระบบการศึกษาของชาติให้มมี าตรฐานทัง้ ในด้าน
หลักสูตรการเรียน การสอน และบุคลากร
• จัดตัง้ ธนาคารทีด่ นิ เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ของเกษตรกร
ให้สินเชื่อเพื่อการจัดหาและพัฒนาที่ดินแก่เกษตรกร
ผู้ยากจน ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน
• ออกกฎหมายเว้นภาษีเงินได้แก่บริษัทที่รับผู้สูงอายุ
60 ปีขึ้นไปเข้าท�ำงาน

รัฐธรรมนูญ 2560 กับการปฏิรูปประเทศ

นั บ ตั้ ง แต่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พ.ศ.
25602 มีผลบังคับใช้ การปฏิรูปประเทศก็ด�ำเนินการภายใต้
รัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่ก�ำหนดให้มีหมวด
การปฏิรูปประเทศ บัญญัติเนื้อหาไว้ทั้งสิ้น 5 มาตรา โดยมี
เรื่องที่จะต้องปฏิรูปเร่งด่วน 7 ด้าน ได้แก่
1. ด้ า นการเมื อ ง มุ ่ ง เน้ น สร้ า งความรู ้ ค วามเข้ า ใจ
ในการปกครองแก่ประชาชนเพือ่ ให้เข้ามามีสว่ นร่วม
ทางการเมืองอย่างถูกต้อง มีกลไกแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งทางการเมืองและการคัดกรองให้ได้คนที่มี
ความซื่อสัตย์สุจริตเข้ามาท�ำหน้าที่ในฐานะผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งทางการเมือง
2. ด้ า นการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น มุ ่ ง เน้ น การน� ำ
เทคโนโลยี ม าใช้ เ พื่ อ อ� ำ นวยความสะดวกให้ กั บ
ประชาชน พั ฒ นาข้ า ราชการและบุ ค ลากรให้ มี
คุณ ภาพทั้ งด้า นความรู้ และความสามารถพร้อ ม
ปรับปรุงโครงสร้างการท�ำงานแต่ละหน่วยงานให้
เหมาะสมกับภาระหน้าที่
3. ด้านกฎหมาย มุ่งเน้นปรับปรุงกฎหมายที่มีความ
ล้าสมัย โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นอย่างเต็มที่ และพัฒนาระบบการสอน
วิชากฎหมายให้นักกฎหมายมีคุณธรรม จริยธรรม
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลทางกฎหมายได้อย่าง
สะดวก
4. ด้านกระบวนการยุตธิ รรม มุง่ เน้นปรับปรุงการท�ำงาน
ของต�ำรวจให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
มี ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายอย่ า งจริ ง จั ง ตลอดจนมี
กลไกให้ประชาชนเข้าถึงการต่อสู้ทางกระบวนการ
ยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ ลดค�ำสบประมาท
“คุกไทยมีไว้ขังคนจน”
5. ด้านการศึกษา มุ่งเน้นพัฒนาให้เยาวชนไทยทุกคน
เข้าถึงการศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และได้รับการ
ศึกษาตามความถนัด มีการพัฒนาครู อาจารย์ ให้มี
ความรูค้ วามสามารถและมีประสิทธิภาพในการสอน
ที่แท้จริง
6. ด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นให้ประเทศมีความสามารถ
ในการแข่งขันทางการค้า การลงทุน ปรับปรุงระบบ
ภาษี ลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม เน้นเพิ่มพูนรายได้

ภาพ : www.prachachat.net

ของรัฐ มีกลไกการจัดท�ำงบประมาณประจ�ำปีอย่าง
มีประสิทธิภาพ
7. ด้ า นอื่ น ๆ มุ ่ ง เน้ น พั ฒ นาระบบทรั พ ยากรทาง
ธรรมชาติ มีมาตรการทางสิ่งแวดล้อมในการก�ำจัด
ขยะ พัฒนาระบบทางการแพทย์โดยมุ่งเน้นระบบ
สาธารณสุขระดับต้นและให้ประชาชนมีหลักประกัน
ในการรักษาสุขภาพอย่างเท่าเทียม

กระบวนการปฏิรูปประเทศ

ในภาพใหญ่ รัฐธรรมนูญก�ำหนดให้มีกฎหมาย ก�ำหนด
กระบวนการการปฏิรูปประเทศในระยะยาว คือ
1) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ท� ำ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
พ.ศ. 25603 เป็นกฎหมายทีก่ ำ� หนดกระบวนการจัดท�ำยุทธศาสตร์
ชาติเพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศในระยะยาว
มีการก�ำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินทีท่ กุ รัฐบาล
จะต้องด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งโดยเฉพาะการปฏิรปู ประเทศ
ซึ่งมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ หรือ ซุปเปอร์บอร์ด
ที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประธานวุฒิสภา และรองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธาน
มีผบู้ ญั ชาการเหล่าทัพ และผูน้ ำ� องค์กรต่างๆ อาทิ ประธานสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ร่วมเป็นกรรมการ หน้าที่ส�ำคัญคือการจัดท�ำ
ยุทธศาสตร์ชาติ วางทิศทางของประเทศในระยะ 20 ปี และ
ให้ความเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศจากคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ และมีอ�ำนาจก�ำกับดูแลการด�ำเนินการต่างๆ
ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรปู ใดทีค่ ณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติให้ความเห็นชอบแล้วหน่วยงานรัฐต้องด�ำเนิน
การตามแผนดังกล่าวมิฉะนั้นจะมีความผิดทางวินัย
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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2) พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 25604 ที่ก�ำหนดเป้าหมายการปฏิรูป
ให้ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย สังคมมีความสามัคคี
ปรองดอง ประชาชนมี ค วามสุ ข และมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี
โดยการปฏิรปู นัน้ ต้องด�ำเนินการอย่างครอบคลุมทัง้ หมด 11 ด้าน
ได้แก่ 1. การเมือง 2. การบริหารราชการแผ่นดิน 3. กฎหมาย
4. กระบวนการยุ ติ ธ รรม 5. การศึ ก ษา 6. เศรษฐกิ จ
7. ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม 8. สาธารณสุข 9. สือ่ สาร
มวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ 10. สังคม และ 11. ด้านอืน่ ตาม
ที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด โดยแต่ละด้านจะมีคณะกรรมการ
ปฏิรปู ทีค่ ณะรัฐมนตรีได้แต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 5
เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดแผนการและขัน้ ตอนปฏิรปู ประเทศตาม
ทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้น โดยรัฐธรรมนูญก�ำหนดต้องเริม่ ด�ำเนิน
การปฏิรปู ภายใน 1 ปี นับตัง้ แต่รฐั ธรรมนูญบังคับใช้ และต้อง
เห็นผลสัมฤทธิภ์ ายใน 5 ปี รวมทัง้ ให้ครม. แจ้งความคืบหน้า
การปฏิรปู ต่อรัฐสภาเพือ่ ทราบทุก 3 เดือน
นอกจากนี้ ค ณะรั ฐ มนตรี ยั ง มี ก ารตั้ ง คณะกรรมการ
ปฏิรูปเฉพาะเรื่องตามที่รัฐธรรมนูญก�ำหนด เพื่อความเร่ง
ด่วนในการปฏิรปู โดยเฉพาะการปฏิรปู ต�ำรวจ มีการตัง้ คณะ
กรรมการปฏิรูปต�ำรวจขึ้น6 ท�ำหน้าที่ปรับปรุงกฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับบทบาทอ�ำนาจหน้าทีข่ องต�ำรวจ การแต่งตัง้ โยก
ย้าย และการจัดสรรค่าตอบแทน รวมถึงการปรับโครงสร้าง
ภารกิจต�ำรวจให้มีความชัดเจนไม่ทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น
โดยให้ด�ำเนินการควบคู่ไปกับ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม

ยุทธศาสตร์ชาติ

เพื่ อ ด� ำ เนิ น การปฏิ รู ป ประเทศตามที่ ก� ำ หนดไว้
ในรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท� ำ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านต่างๆ เพื่อจัดท�ำร่างยุทธศาสตร์ชาติ
เบือ้ งต้นให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน รวมทัง้ ให้คณะกรรมการ
จัดให้มกี ารทบทวนทุก 5 ปี หรือในกรณีทสี่ ถานการณ์โลกหรือ
สถานการณ์ของประเทศเปลีย่ นแปลงไปจนไม่เหมาะสมทีจ่ ะ
ด�ำเนินการตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ได้ โดยร่างยุทธศาสตร์
ชาติ ที่ ค ณะกรรมการจั ด ท� ำ เสร็ จ แล้ ว จะถู ก ส่ ง ต่ อ ไปยั ง
คณะรัฐมนตรี เพื่อส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาลงมติ
เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบภายใน 60 วัน และให้วุฒิสภา
ลงมติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบหรื อ ไม่ เ ห็ น ชอบภายใน 60 วั น
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ในกรณีสภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภาไม่ให้ความเห็นชอบ
ให้รา่ งยุทธศาสตร์ชาติตกไป และให้คณะกรรมการจัดท�ำร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติใหม่ภายใน 180 วัน โดยกระบวนการจัดท�ำ
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก�ำหนดให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามา
มีสว่ นร่วม ทัง้ การรับฟังความคิดเห็นเบือ้ งต้น และการรับฟัง
ความเห็นเมื่อจัดท�ำร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้นแล้ว เพื่อน�ำ
มาแก้ไขปรับปรุง
ในการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ก�ำหนดให้มี
กระบวนการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โดยให้หน่วย
งานรัฐด�ำเนินการประเมินผลและส่งผลกลับมาตามเวลาที่
ก�ำหนด และส�ำนักงานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะท�ำรายงาน
สรุปผลประจ�ำปี ระบุความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอ
แนะเสนอต่อคณะกรรมการ คณะรัฐมนตรี และ หัวหน้าหน่วย
งานของรัฐ และให้รัฐสภาทราบ ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎร
หรือวุฒิสภาพิจารณารายงานแล้ว เห็นว่าหน่วยงานของรัฐ
ไม่ดำ� เนินการตามทีก่ ำ� หนดโดยไม่มเี หตุอนั สมควร ให้มมี ติสง่ เรือ่ ง
ให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) พิจารณาด�ำเนินการกับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
หาก ป.ป.ช. มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูล ให้ผู้บังคับบัญชาผู้ถูก
กล่าวหาสั่งพักราชการ พักงาน หรือ สั่งให้ออกจากราชการ
หรือออกจากงานไว้กอ่ น หรือสัง่ ให้พน้ จากต�ำแหน่งต่อไป

แผนการปฏิรูปประเทศ

พ.ร.บ. แผนและขัน้ ตอนการด�ำเนินการปฏิรปู ประเทศ
พ.ศ. 2560 มีสาระส�ำคัญคือ การก�ำหนดให้มีการจัดท�ำ
แผนการปฏิรูปประเทศต่างๆ จ�ำนวน 11 ด้าน7
มีขั้นตอนการจัดท�ำร่างแผนการปฏิรูปประเทศเริ่มจาก
การให้ทปี่ ระชุมร่วมคณะปฏิรปู ทัง้ 11 ด้านก�ำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการเงื่อนไขการจัดท�ำร่างปฏิรูป จากนั้นให้คณะกรรมการ
แต่ละชุดไปจัดท�ำร่างแผนการปฏิรูปให้แล้วเสร็จภายใน 90
วัน ก่อนน�ำกลับมาให้ทปี่ ระชุมร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ภายใน 30 วัน จากนัน้ เสนอให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ภายใน
30 วัน เสร็จแล้วให้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เสนอร่าง
แผนการปฏิรูปประเทศต่อ ครม. ให้ความเห็นชอบภายใน
30 วัน และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและบังคับใช้
ต่อไป ทัง้ นีใ้ นการด�ำเนินการจัดท�ำแผนปฏิรปู ก�ำหนดให้ตอ้ ง
เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศด้านนั้นๆ

ภาพ : http://moziru.com/explore/Audience%20clipart%20community%20participation

เข้าชี้แจงแสดงความคิดเห็น และจัดให้มีการรับฟังความเห็น
ของประชาชน โดยวิธีการที่ประชาชนเข้าถึงและแสดงความ
เห็นได้โดยสะดวก
ในด้านการติดตามประเมินผลนั้น ก�ำหนดให้ ครม.
วางระเบียบเกีย่ วกับหลักเกณฑ์และวิธกี ารติดตามการตรวจสอบ
ประเมินผล การด�ำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และให้จัด
ท�ำรายงานสรุปผลประจ�ำปี เสนอต่อที่ประชุมร่วมเพื่อให้
ความเห็นชอบและเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ครม. หัวหน้าหน่วยราชการ และรัฐสภาทราบภายใน 90 วัน
ในกรณีที่พบการด�ำเนินการของหน่วยงานใดที่ไม่สอดคล้อง
กับแผนการปฏิรูป ให้คณะกรรมการประสานไปยังหน่วย
งานดังกล่าวหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อปรับปรุงความไม่
สอดคล้อง ในกรณีที่ไม่อาจหาข้อยุติร่วมกันได้ ให้คณะ
กรรมการปฏิรปู แจ้งเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ชาติเพื่อพิจารณา และหากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
มีมติประการใดให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามนั้น

หลายมุมมองต่อการปฏิรปู ประเทศ ของ คสช.

ขณะที่การจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการปฏิรูป
ประเทศเริ่มเดินหน้า ก็มีเสียงสะท้อนเป็นสองด้าน ด้านหนึ่ง
เห็นว่าเป็นเรือ่ งดีทจี่ ะใช้โอกาสนีเ้ ริม่ ต้นวางเป้าหมายประเทศ

เพือ่ เดินไปข้างหน้าอย่างชัดเจนเป็นเอกภาพ ไม่ใช่ตา่ งคนต่าง
ท�ำจนขัดแย้งกันเอง เกิดการใช้งบประมาณที่ซ�้ำซ้อนอย่างที่
เคยเป็นมาในอดีต การปฏิรูปที่ขมวดรวมเข้ากับยุทธศาสตร์
ชาติ ซึง่ มีนายกรัฐมนตรีเป็นคนก�ำกับดูแล จะท�ำให้ทกุ อย่างมี
ความชัดเจน ไม่ซำ�้ ซ้อน และเป็นกลไกส�ำคัญในการแก้ปญ
ั หา
ประเทศได้อย่างรวดเร็วตามกรอบเวลาที่ก�ำหนดไว้
แต่อกี ด้านหนึง่ มีเสียงวิพากษ์วจิ ารณ์โดยเฉพาะประเด็น
“ยุทธศาสตร์ชาติ” ที่ก�ำหนดระยะเวลาด�ำเนินการไว้ยาว
ถึง 20 ปี อาจไม่สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว และไม่ได้เปิดกว้างรับฟังความเห็นจากประชาชน
อย่างกว้างขวาง ตามมาด้วยข้อเรียกร้องว่า ควรปรับเปลี่ยน
หรือวางเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติให้สั้นลง รวมทั้งเปิดให้
มีการทบทวนยุทธศาสตร์เป็นรายปี เพื่อให้เท่าทันความ
เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
แม้ว่า คสช. จะเปิดโอกาสให้บุคคลจากภาคส่วนต่างๆ
เข้ามามีสว่ นร่วมในกระบวนการปฏิรปู ประเทศ นับตัง้ แต่การ
แต่งตัง้ สมาชิกสภาปฏิรปู แห่งชาติ และสมาชิกสภาขับเคลือ่ น
การปฏิรูปประเทศ ที่ประกอบด้วยบุคคลจากสาขาอาชีพ
ต่างๆ แต่หลายฝ่ายมองว่า บุคคลทีเ่ ข้ามามักเป็นผูท้ รงคุณวุฒิ
มากกว่าเป็นตัวแทนประชาชนซึ่งรับรู้ปัญหาอย่างแท้จริง
ประกอบกับกระบวนปฏิรูปประเทศมีความซับซ้อนและใช้
เวลายาวนาน แต่รัฐบาลไม่เด็ดขาดเพียงพอในการตัดสินใจ
10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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ให้หน่วยงานของรัฐด�ำเนินการตามแผนทีม่ กี ารศึกษาไว้ในชัน้
สปช. และ สปท. ท�ำให้ทผี่ า่ นมาเกิดกระแสวิพากษ์วจิ ารณ์ถงึ
ความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมในการปฏิรูปประเทศ
อย่างไรก็ดีเมื่อการปฏิรูปประเทศเกิดขึ้นภายใต้การ
บังคับใช้รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 โดยมีคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศ 11 ด้านเป็นฝ่ายด�ำเนินการ โดยรัฐธรรมนูญก�ำหนด
กรอบระยะเวลาไว้ชดั เจน ท�ำให้การปฏิรปู ประเทศในช่วงหลัง
เริ่มดูจริงจังและเกิดความหวังที่เป็นรูปธรรม ข้อดีของการ
ปฏิรูปประเทศตามแนวทางนี้คือมีการศึกษาถึงผลกระทบ
อย่างรอบคอบ ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ฝ่ายปฏิบัติ
โดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐ และมีกลไกการกลัน่ กรองทีต่ อ้ งผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ จะช่วย
ให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ และป้องกันปัญหา
รัฐบาลใหม่ล้มนโยบายรัฐบาลเก่า ท�ำให้การด�ำเนินนโยบาย
หรือโครงการต่างๆ เกิดความต่อเนื่อง
แต่ ใ นอี ก ด้ า นหนึ่ ง การปฏิ รู ป ประเทศตามแนวทาง
คสช. ยังขาดกลไกให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมวาง
ทิศทางการปฏิรูปประเทศ เพราะกลไกที่มีอยู่ท�ำได้เพียงการ
แสดงความคิดเห็นผ่านเวทีประชาพิจารณ์ ที่ไม่ครอบคลุม
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ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง เน้นการรับฟังความเห็นตามภูมิภาค
ต่างๆ ทัง้ ทีก่ ารปฏิรปู บางเรือ่ งไม่ได้สง่ ผลถึงคนในระดับพืน้ ที่
โดยตรง แต่ส่งผลถึงคนในกลุ่มสังคมบางกลุ่มเท่านั้น อีกทั้ง
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ขาดกลไก
ท�ำความเข้าใจ ท�ำให้เกิดข่าวลือ สร้างความเข้าใจผิด จนมีการ
ต่อต้านบ่อยครัง้ เช่น เรือ่ งการปฏิรปู องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นที่มีข้อสรุปบางส่วนให้ควบรวมองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ขนาดเล็ ก ให้ เ ป็ น เทศบาล การปฏิ รู ป สื่ อ มวลชนที่ ใ ห้ มี
คณะกรรมการขึน้ มาตรวจสอบดูแล และการปฏิรปู เพือ่ นิรโทษ
กรรมทางการเมืองเพือ่ สร้างความปรองดองในสังคม เป็นต้น
เหล่านี้ยังเป็นเพียงข้อสรุปส่วนหนึ่งจากการศึกษาเท่านั้น
แต่ประชาชนบางส่วนเข้าใจว่ารัฐเตรียมด�ำเนินการตาม
ข้อเสนอดังกล่าว จนน�ำมาซึ่งความขัดแย้งในสังคม
นายพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อาจารย์คณะพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(นิด้า) สะท้อนมุมมองทางวิชาการว่า แม้เนื้อหาหลายส่วน
ในกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อาจจะดูดี แต่เมื่อไปดู
ในบทเฉพาะกาล เหมือนว่ามีการท�ำพิมพ์เขียวไว้แล้ว และ
ไม่เคยขอรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน ทั้งนี้กรอบ

6 ด้านเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ อาทิ เรื่องความมั่นคง ไม่มี
การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของประเทศ แต่สะท้อนมุมมอง
ความมัน่ คงทางทหารเป็นหลัก นับเป็นกระบวนทัศน์เก่า และ
ในภาพรวมทั้ง 6 กรอบ ยังมองไม่เห็นว่าจะสร้างสังคมไทย
ให้เป็นสังคมที่ดี ท�ำให้คนมีสติปัญญา มีเหตุมีผล หลุดพ้น
ความเชือ่ ความงมงายได้ ขณะที่ ศ.เกริกเกียรติ พิพฒ
ั น์เสรีธรรม
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตกรรมการ
ป.ป.ช. มองว่าโจทย์แรกของการปฏิรปู คือปัญหาทางเศรษฐกิจ
โดยกล่าวว่า หนึง่ ในแนวทางการปฏิรปู ประเทศเพือ่ ความอยูด่ ี
กินดีของประชาชน เพราะดอกผลจากการปฏิรูป และการ
พัฒนาประเทศ จะตกถึงมือประชาชนทุกคนด้วยการมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”8 และเห็นว่าการวางเป้าหมายพัฒนา
ประเทศระยะ 20 ปีของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายก
รัฐมนตรี มีเจตนาที่ดี แต่ควรใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 เป็นจุดเริ่มต้น
ระยะแรกของยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศระยะยาว เพราะ
แม้ จ ะมี ป ระชาชนจ� ำ นวนมากชื่ น ชมยิ น ดี กั บ วิ สั ย ทั ศ น์
ของผู้น�ำ แต่ก็มีไม่น้อยที่เห็นต่างออกไปด้วยเหตุผลที่เกรง
ว่าผู้น�ำรัฐบาลจะใช้แผนยุทธศาสตร์นี้เป็นเครื่องมือในการ
สืบทอดอ�ำนาจ
นักการเมืองบางกลุ่มสะท้อนข้อห่วงใยว่า ความมุ่งหวัง
ที่จะให้การปฏิรูปประเทศน�ำไปสู่ความสามัคคีปรองดอง
ของคนในชาตินั้นน่าจะเป็นไปได้ยาก นายนิพิฏฐ์ อินทร
สมบัติ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปตั ย์ แสดงความกังวลเรือ่ ง
ความเป็นกลางของคณะกรรมการปฏิรปู ประเทศ โดยระบุวา่
“ผูแ้ ทนทีม่ าจากการเลือกตัง้ จะไม่ชอบผูท้ มี่ าจากการแต่งตัง้ และ
ไม่ชอบให้ผทู้ มี่ าจากการแต่งตัง้ ท�ำหน้าทีท่ างการเมืองหรือท�ำ
หน้าที่เกี่ยวข้องกัน เพราะถือว่ามีอ�ำนาจทับซ้อนกัน และถ้า
หากยิง่ เป็นคนทีเ่ ลือกข้างมาแล้ว ก็จะยิง่ เป็นการขัดแย้งกัน”9
เช่นเดียวกับ นายภูมธิ รรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพือ่ ไทย
กล่าวว่า “ความพยายามของนักปฏิรูปต่างๆ ที่ก�ำลังท�ำงาน
ภายใต้คณะกรรมการปฏิรปู ดังกล่าวทีผ่ มู้ อี ำ� นาจตัง้ ขึน้ ยิง่ มอง
ยิ่งไม่เห็นความหวัง และเกรงว่าจะกลายเป็นเพียงเครื่องมือ
หนึ่งของผู้มีอ�ำนาจ ที่พยายามท�ำให้สังคมรับรู้ว่าตนไม่ได้นิ่ง
ดูดายกับปัญหาการเมืองทีเ่ กิดขึ้น แต่แท้จริงแล้วไม่ได้มีแก่น
สาร หรือความจริงใจในการด�ำเนินการแต่อย่างใด อีกทั้งยัง
เป็นการปฎิรปู ทีผ่ ดิ หลักการเพราะการปฏิรปู ทีไ่ ม่เปิดให้มกี าร
แสดงความคิดเห็นของคนในสังคมอย่างกว้างขวางจะไม่มที าง

ประสบความส�ำเร็จได้”10 เครือข่ายภาคประชาสังคมในนาม
เครือข่ายนักพัฒนาองค์กรเอกชน ได้ออกแถลงการณ์พร้อม
แนบรายชื่อจ�ำนวน 72 รายชื่อ อาทิ นายเอกชัย อิสระทะ,
นายสมบูรณ์ ค�ำแหง, นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล, นายสุวิทย์
กุหลาบวงษ์, และนายเลิศศักดิ์ ค�ำคงศักดิ์ ประกาศจุดยืนไม่
ขอเข้าร่วมกับกลไกที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาล
ทหาร เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

สรุป

การปฏิรูปประเทศเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นส�ำคัญที่ คสช.
พยายามเร่งด�ำเนินการให้ทันก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ผูแ้ ทนราษฎร เพือ่ ลบค�ำสบประมาทว่าการปฏิรปู ประเทศของ
คสช. เป็นเพียงเรือ่ งนามธรรม และไม่ประสบความส�ำเร็จตาม
โรดแมประยะที่ 2 ตามที่ คสช. ตัง้ เป้าไว้ ดังนัน้ คสช. จึงต้อง
เร่งด�ำเนินการในเรื่องส�ำคัญ โดยเฉพาะการปฏิรูปการเมือง
การปฏิรูปกฎหมาย การปฏิรูปต�ำรวจ และการสร้างความ
ปรองดอง จึงส่งผลให้การบริหารประเทศของ คสช. ในปี 25602561 มีความเข้มข้นขึ้น มีการผลักดันกฎหมายส�ำคัญและ
เร่งจัดตั้งกลไกการปฏิรูปประเทศ แม้การปฏิรูปจะเป็นสิ่งที่
ทุกฝ่ายปรารถนาให้เกิดขึน้ อย่างจริงจัง แต่กอ็ ดเป็นห่วงไม่ได้
ว่าการปฏิรปู ทีจ่ ะเป็นผลงานชิน้ ส�ำคัญของ คสช. ครัง้ นีจ้ ะได้รบั
การยอมรับจากสังคมหรือไม่ นอกจากนัน้ กระบวนการปฏิรปู
ประเทศที่เกิดขึ้นไม่ได้จ�ำกัดเพียงกลไกการปฏิรูปประเทศ
แต่เพียงอย่างเดียว แต่ยงั เชือ่ มโยงกับยุทธศาสตร์ชาติทจี่ ะวาง
ทิศทางการพัฒนาประเทศไปถึง 20 ปี จึงสร้างความกังวล
เรือ่ งการสืบทอดอ�ำนาจของ คสช. และถูกวิพากษ์วจิ ารณ์วา่
มีข้อจ�ำกัด เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการก�ำหนด
อนาคตของประเทศ ดังนัน้ กระบวนการปฏิรปู ทีเ่ กิดขึน้ จ�ำเป็น
ต้องน�ำเสียงสะท้อนเหล่านีม้ าพิจารณาและปรับปรุง เพือ่ ให้การ
ปฏิรปู ประเทศในระยะยาวประสบความส�ำเร็จอย่างแท้จริง
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องค์การยูเนสโกถวายราชสดุดีในหลวงรัชกาลที่ 9
เมือ่ วันที่ 26 กันยายน 2560 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์
และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก
(UNESCO) และตัวแทนจากนานาชาติ ได้ถวายราชสดุดี
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชบรมนาถบพิ ต ร รั ช กาลที่ 9 ณ เวทีประชุม
สันติภาพนานาชาติที่กรุงปารีส โดยนางอิริน่า โบโควา
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ยูเนสโก ได้ถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ
ในหลวง รัชกาลที่ 9 ว่าทรงเป็นมหากษัตริย์นักพัฒนา
ทีท่ รงส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งเศรษฐกิจ
พอเพียงที่น�ำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และทรงส่งเสริม
ให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยยูเนสโกมีความมุ่งมั่นที่จะ
สานต่อพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะในเรื่อง
การศึกษาที่ทั่วถึงซึ่งจะท�ำให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทัง้ นีอ้ งค์การพระพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.)
ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยประจ�ำกรุงปารีส และ
ส�ำนักงานผู้แทนถาวรไทยประจ�ำยูเนสโก ได้จัดการประชุม
สันติภาพนานาชาติ 2017 (International World Peace)
ในหัวข้อ “การสร้างสันติภาพในสังคมอย่างยั่งยืน: มรดก
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”
ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน 2560 ทีส่ ำ� นักงานใหญ่ยเู นสโก
กรุงปารีส โดยผู้อ�ำนวยการใหญ่ของยูเนสโก และนาย
ไมเคิล วอป ประธานกรรมการบริหารยูเนสโก พร้อมกับตัว
แทนผู้แทนถาวรจากนานาประเทศ รวมทั้งตัวแทนผู้น�ำ
พระพุทธศาสนาจากประเทศต่างๆ และประธานองค์การ
พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ได้กล่าวถวายราชสดุดีและ
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แสดงความอาลั ย แด่ พ ระบาทสมเด็ จพระปรมิ น ทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติด้วยการ
ถวายราชสักการะในเวทีนานาชาติ
นางอิริน่า โบโควา ได้กล่าวถึงพระราชกรณียกิจและ
แนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาอั น มี ป ระชาชนเป็ น
ศูนย์กลาง ซึง่ สอดรับกับความส�ำคัญของการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในปี 2573 ของยูเนสโก และกล่าวว่า
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมี คุ ณู ป การอย่ า งยิ่ ง ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบัน เป็นการ
เปลีย่ นแปลงในระดับโลก ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยเท่านัน้
แนวคิดนั้นมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เหมาะสมกับการ
พัฒนาในยุคศตวรรษที่ 21 มีการพัฒนามนุษย์ ช่วยเสริม
ศักยภาพแก่ผู้ที่ด้อยกว่าเพื่อมุ่งไปสู่แนวทางของความเท่า
เทียมทางสังคมในรูปแบบที่ยั่งยืน ท�ำให้แนวทางดังกล่าว
สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนของยูเนสโก รวมถึงการ
ปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และปกป้องโลก นอกจากนี้
นางอิรนิ า่ โบโควา ยังได้ยกย่องพระองค์วา่ เป็นครูของประชาชน
เพราะพระองค์ท่านทรงชี้น�ำในเรื่องการศึกษาสู่พัฒนาการ
ที่เรียนรู้คิด และแสดงออกตามความสามารถของบุคคล
ไม่ ใช่ แ ค่ ก ารเรี ย นรู ้ เ พื่ อ เขี ย นอ่ า นและค� ำ นวณ แต่ ต ้ อ ง
หมายรวมถึงองค์ความรูด้ า้ นวัฒนธรรมและความหลากหลาย
การศึกษาต้องช่วยเสริมศักยภาพให้ผเู้ รียนพัฒนาไปสูก่ ารเป็น
พลเมืองโลก มีสว่ นร่วมในสังคมของตน และเปิดกว้างสูโ่ ลก
ภายนอก และนี่คือบทบาทของการศึกษาในศตวรรษที่ 21

WHO ชื่นชมระบบหลักประกันสุขภาพไทย ที่สามารถให้บริการล้างไตที่บ้าน
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายทีโดรส อัดฮานอม
(Tedros Adhanom) ผู้อ�ำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก
และคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเยือน
ไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้า
มหิดล (Prince Mahidol Award Conference: PMAC)
ประจ�ำปี 2561 และกล่าวชื่นชมไทยที่มีบทบาทในประเด็น
สุขภาพโลกอย่างแข็งขัน โดยเฉพาะความส�ำเร็จในการยุติ
ปัญหาการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและกามโรคจากแม่สู่ลูก
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และโรคเท้าช้าง รวมทั้งชื่นชม
นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้ภาคประชาสังคมมีส่วน
ส�ำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้าน
สุขภาพได้อย่างทั่วถึง ซึ่งสามารถช่วยลดความเหลื่อมล�้ำใน
สังคมได้อย่างแท้จริง
ในโอกาสเยือนประเทศไทย นายทีโดรส อัดฮานอม
ได้ลงพืน้ ที่ ซอยพระเจน ชุมชนบ่อนไก่ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ เพือ่ เยีย่ มบ้านผูป้ ว่ ยล้างไตช่องท้อง และได้แสดงความ
เห็นว่า ตนได้รบั แรงบันดาลใจทีส่ ำ� คัญว่า ผูป้ ว่ ยในประเทศไทย
ได้รบั บริการสาธารณสุขทีด่ ี โดยไม่มอี ปุ สรรคทางด้านการเงิน
มาขวางกัน้ เพราะมีรฐั บาลให้การสนับสนุน เมือ่ ตนถามผูป้ ว่ ย
ล้างไตช่องท้องท่านนีว้ า่ จะเกิดอะไรขึน้ หากรัฐบาลไม่สนับสนุน
เขาตอบว่าเราก็แค่รอความตายเท่านั้น สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ทำ� ลายก�ำแพงด้านการ
เงินลงได้ ซึง่ นีเ่ ป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญของระบบนี้ นัน่ คือไม่ให้การเงิน
เป็นอุปสรรคของการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชน
โดยทีน่ หี่ มอและพยาบาลสามารถฝึกอบรมผูป้ ว่ ย ครอบครัว
และชุมชนให้ท�ำหน้าที่ดูแลรักษาตัวเองได้ ผู้ป่วยสามารถ

ล้างไตเองได้ที่บ้าน โดยมีญาติและชุมชนคอยช่วยเหลือ
ในรูปแบบอาสาสมัครสาธารณสุข เป็นการขยายบริการลงไป
ที่บ้าน สิ่งนี้ท�ำให้ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยมีความ
ยั่งยืน เพราะการรักษาไม่ใช่แค่เรื่องของแพทย์หรือบุคลากร
สาธารณสุขเท่านั้น แต่ต้องท�ำให้ญาติและชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดูแลผูป้ ว่ ยด้วย นับเป็นต้นแบบทีน่ า่ สนใจทีไ่ ทย
สามารถเป็นแหล่งเรียนรูใ้ ห้ประเทศอืน่ ๆ ได้
ส�ำหรับการล้างไตผ่านช่องท้องในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
ระยะสุดท้าย ประเทศไทยเริ่มมีมาตั้งแต่ปี 2555 ขณะนั้นยัง
เป็นการล้างไตโดยใช้น�้ำยาล้างไตในบรรจุภัณฑ์แบบขวด
ไม่ได้เป็นถุงน�ำ้ ยาล้างไตทีเ่ ป็นมาตรฐานอย่างในปัจจุบนั ท�ำให้
ผลการรักษาไม่ดเี ท่าทีค่ วร มีการติดเชือ้ ค่อนข้างมาก แต่หลัง
จากมีการน�ำน�้ำยาล้างไตที่บรรจุภัณฑ์แบบถุงตามมาตรฐาน
สากลมาใช้ ประกอบกับมีการพัฒนาอุปกรณ์และเทคนิคการ
ล้างไตผ่านช่องท้องอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้การล้างไตผ่านช่อง
ท้องได้ผลดี การที่ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ก�ำหนดนโยบายล้างไตผ่านช่องท้องเป็นทางเลือกแรก (CAPD
First Policy) ช่วยให้ผปู้ ว่ ยไตวายเรือ้ รังระยะสุดท้ายสามารถ
เข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ห่างไกล
ในต่างจังหวัด ถิน่ ทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก ปัจจุบนั
ในประเทศไทยมีผู้รักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องแล้วกว่า
20,000 ราย และมีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี จนในปัจจุบันพบว่า
ผู้ป่วยใหม่ที่เข้ารับล้างไตทางช่องท้องมีปริมาณใกล้เคียงกับ
ผูป้ ว่ ยใหม่ทไี่ ด้รบั การฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม โดยผูป้ ว่ ย
ล้างไตทางช่องท้องด้วยตัวเองที่บ้านหลายคนอยู่มีสุขภาพดี
มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ และไม่ตอ้ งเดินทางมาโรงพยาบาลบ่อยๆ
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ยกย่องไทยประเทศชั้นน�ำแก้โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)
องค์ ก ารอนามั ย โลก (WHO) ได้ อ อกรายงานผล
การติดตามความคืบหน้าในการด�ำเนินงานป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ติดต่อ (Non-Communicable Diseases
หรื อ NCDs) ของประเทศต่ า งๆ ในปี 2560 (NCDs
Progress Monitor 2017) รายงานว่า ไทยมีการด�ำเนิน
การป้องกันและควบคุมโรค NCDs ที่บรรลุผลแล้ว 12 ข้อ
จาก 19 ข้อ สูงติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก จากทั้งหมด
191 ประเทศ และเป็นประเทศที่บรรลุผลในการด�ำเนิน
การสูงสุดอันดับ 1 ในทวีปเอเชีย และภูมิภาคอาเซียน โดย
เป้าหมายในการติดตามความคืบหน้าที่ประเทศด�ำเนินการ
บรรลุผลแล้ว ได้แก่ การตั้งเป้าหมายและตัวชี้วัด NCDs
ในระดับชาติ มีระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลทีน่ า่ เชือ่ ถือ มีแบบ
ส�ำรวจสุขภาพทุก 5 ปี มียุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน
NCDs แบบพหุภาคีในระดับชาติ การผลักดันกฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับยาสูบ แอลกอฮอล์ อาหาร การส่งเสริมกิจกรรม
ทางกาย เป็นต้น
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค
และไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสูค่ นได้ แต่เป็นโรคทีเ่ กิด
จากนิสัยหรือพฤติกรรมการด�ำเนินชีวิต ซึ่งจะมีการด�ำเนิน
โรคอย่างช้าๆ ค่อยๆ สะสมอาการอย่างต่อเนื่อง และเมื่อ
มี อ าการของโรคแล้ ว มั ก จะเกิ ด การเรื้ อ รั ง ของโรคด้ ว ย
กลุม่ โรค NCDs ทีส่ ำ� คัญได้แก่ โรคทางระบบหัวใจและหลอด
เลือด โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคมะเร็งต่างๆ
โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ถุงลมโป่งพอง โรคไตเรื้อรัง โรคอ้วนลงพุง โรคตับแข็ง และ
โรคสมองเสื่อม
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NCDs นับเป็นวิกฤตที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนทั้งระดับ
ประเทศและนานาชาติ ในแต่ละปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตก่อน
วัยอันควรมากถึง 16 ล้านคนจากโรคหัวใจ ปอด โรคหลอด
เลือดในสมอง โรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน ร้อยละ 80 มา
จากประชากรในประเทศที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จึง
เป็นที่มาของการก�ำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
องค์การสหประชาชาติ (SDG) เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตให้
ได้ 1 ใน 3 ภายในปี 2573 การป้องกันและควบคุม NCDs
ต้องอาศัยการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน ทัง้ หน่วยงานภาค
รัฐ เอกชน ประชาชน โดยเฉพาะหน่วยงานท้องถิน่ ทีอ่ ยูใ่ กล้
ชิดประชาชน เพื่อความยั่งยืนของระบบสุขภาพ
ปั จ จุ บั น ประเทศไทยพบว่ า อั ต ราการเสี ย ชี วิ ต ของ
ประชากร 3 ใน 4 มีสาเหตุมาจากโรค NCDs เช่น โรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคดังกล่าว
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อโรค แต่เป็นผลจากการมี
พฤติกรรมการด�ำเนินชีวติ ทีไ่ ม่เหมาะสม เช่น ดืม่ เหล้า สูบบุหรี่
ขาดการออกก�ำลังกาย ทานอาหารหวาน มัน เค็มมาก
พักผ่อนน้อย และมีความเครียด ส่งผลให้ความดันเลือดสูง
น�้ำตาลในเลือดสูง ไขมันในเลือดสูงขึ้น น�้ำหนักตัวเกินจน
กระทัง่ อ้วน ส่งผลให้เกิดโรคไม่ตดิ ต่อตามมา แพทย์แนะน�ำว่า
โรค NCDs สามารถป้องกันได้งา่ ยๆ ด้วยหลัก 3 อ. 2 ส. ดังนี้
อ.ที่ 1 อาหาร ทานอาหารแต่พอดี งดทานอาหารหวาน มัน เค็ม
ควรมีผกั หรือผลไม้ในอาหารทุกมือ้ อ.ที่ 2 คือออกก�ำลังกาย
สม�ำ่ เสมอ วันละครึง่ ชัว่ โมง สัปดาห์ละ 5 วัน อ.ที่ 3 คืออารมณ์
ท�ำจิตใจให้แจ่มใส พักผ่อนให้เพียงพอ ส.ที่ 1 คือไม่สูบบุหรี่
และ ส.ที่ 2 คือลดการดื่มสุรา เบียร์ และเครื่องดื่มมึนเมา

สสส. ได้รางวัล No Tobacco Day ควบเชิดชูเกียรติธรรมาภิบาล
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ ณ ศูนย์การค้า
ฟิวเจอร์พาร์ค อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ทรงเปิดงาน “วันงด
สูบบุหรี่โลก ประจ�ำปี 2560” จัดโดย กระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยในปี 2560
องค์การอนามัยโลกได้กำ� หนดประเด็นรณรงค์วา่ “Tobacco
- a threat to development” หรือ “บุหรี:่ ตัวร้ายท�ำลาย
การพัฒนา” เพื่อแสดงความห่วงใยประชาชนการปกป้อง
การคุกคามจากภัยยาสูบ ในโอกาสนี้ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
ได้ประทานรางวัลขององค์การอนามัยโลก คือ World No
Tobacco Day Award 2017 แก่ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์
ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญในการผลักดัน และสนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายเพือ่ การด�ำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ การสร้าง
สุขภาวะทีด่ ี รวมถึงลดปัจจัยเสีย่ งหลักจากโรคทีเ่ กิดจากการ
เสพยาสูบ โดยรางวัลดังกล่าว องค์การอนามัยโลกจะมอบ
ให้แก่บุคคลที่อุทิศตนด�ำเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการ
ควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ได้ทำ� งานตามยุทธศาสตร์ไตรพลังใน
การควบคุมปัญหายาสูบ คือ 1. สนับสนุนการพัฒนานโยบาย
ตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ 2. สนับสนุน
การสร้างองค์ความรูก้ ารควบคุมการบริโภคยาสูบ จากระดับ
องค์กรสูช่ มุ ชน เพือ่ น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั สิ ง่ เสริมตนให้มสี ขุ ภาพ
ที่ดี ไม่ริ เริ่ม ลองการบริโภคยาสูบ และ 3. สนับสนุนการ
ขับเคลือ่ นสังคม โดยการสร้างเครือข่ายการด�ำเนินงานควบคุม
การบริโภคยาสูบ เพือ่ ลดปัญหาและป้องกันผลกระทบจาก
บุหรี่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลจากการท�ำงานอย่าง
เข้มข้นของเครือข่ายต่างๆ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ส่งผลให้
อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทยลดลงจาก ร้อยละ 25.7
ในปี 2544 อยู่ที่ต�่ำกว่า ร้อยละ 20 ในปี 2558

นอกจากรางวัลของผู้บริหาร สสส. แล้ว สสส. ยังได้รับ
ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีในปี 2560 เนื่องจากได้รับคะแนนประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาค
รัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA)
ประจ�ำปีงบประมาณ 2559 โดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ในภาครั ฐ (ป.ป.ท.)
ในระดับสูงมาก โดยได้รับคะแนน 81.41 ในการนี้ ป.ป.ท.
ได้ประเมินองค์กรของรัฐกว่าสองร้อยแห่งใน 5 ประเด็นหลัก
คือ ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และ
คุณธรรมการท�ำงานในหน่วยงาน โดยประเมินจากหลักฐาน
การด�ำเนินงาน และสุม่ ตัวอย่างประเมินจากผูเ้ กีย่ วข้อง อาทิ
ภาคีเครือข่าย ซึง่ สสส. เป็นหนึง่ ในองค์กรทีไ่ ด้รบั เกียรติบตั ร
องค์กรที่มีผลคะแนนอยู่ในระดับสูงมาก
นอกจากนี้ผลการประเมินการด�ำเนินงานของ สสส.
จากคณะกรรมการประเมินผล ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
คณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอจากกระทรวงการคลัง ประจ�ำ
ปีงบประมาณ 2559 ตามกรอบชี้วัดองค์กร 5 ด้าน ได้แก่
ผลสัมฤทธิ์ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย การเงิน การปฏิบตั กิ าร และ
ทุนหมุนเวียน ยังรายงานว่า สสส. ได้คะแนนผลการด�ำเนิน
งาน 4.56 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนนซึง่ สูงขึน้ กว่าปี
ทีผ่ า่ นมา รศ.ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานคณะกรรมการ
ประเมินผลฯ กล่าวว่า ผลการด�ำเนินงานในภาพรวมของ
องค์กรปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เกือบทุกด้าน โดยมี
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม อาทิ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาวะ
การบูรณาการด้านเป้าหมาย ภาคี กลุ่มผู้รับประโยชน์
การประเมินผลความคุม้ ค่าระดับแผนงาน/โครงการ เพื่อให้
สังคมเข้าใจบทบาทและการด�ำเนินงานของ สสส.
4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย
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พุทธศาสนา

กับการสร้างเสริมสุขภาวะ
จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย...
ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลาย จงจาริกไป เพื่อประโยชน์เกื้อกูล เพื่อความสุข แก่หมู่ชน เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก....
จงแสดงธรรมที่งามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง และงามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์
พร้อมทั้งอรรถและพยัญนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์ ครบถ้วน
(วินัยปฺฎก มหาวรรค พระไตรปิฎกเล่มที่ 4 ข้อ 32 หน้า 40)

1. เปิดประเด็น
ศาสนายังมีประโยชน์และจำ�เป็นสำ�หรับชีวิตอยู่หรือไม่?
นี่เป็นคำ�ถามของคนรุ่นใหม่ที่เราอาจได้ยินบ่อยขึ้นในปัจจุบัน คำ�ถามทำ�นองนี้ไม่ใช่สิ่งที่เหนือความคาดหมาย
เพราะโลกทุกวันนี้เปลี่ยนไปเร็วมาก สิ่งที่มากับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นคือเสรีภาพทางความคิด ความเชื่อ
ความรู้ และทางเลือกใหม่ๆ ในการดำ�รงชีวิต ซึ่งท้าทายบทบาทของศาสนาโดยตรง
เมื่อร้อยกว่าปีมาแล้ว ในสังคมตะวันตก ฟรีดิช นีชเช
(Friedrich Nietzsche ค. ศ. 1844-1900) นักปรัชญา
ชาวเยอรมัน เคยบอกผ่านตัวละครในหนังสือ The Gay Science
ของเขาว่า “พระเจ้าตายแล้ว”[1] ซึง่ หมายความว่า คนได้เสือ่ ม
ศรัทธาในศาสนาไปมากแล้ว (ในกรณีนี้คือ ศาสนาคริสต์)
แต่ศาสนาก�ำลังจะกลายเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ส�ำหรับ
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ชีวิตในปัจจุบันกระนั้นหรือ? ความเจริญทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในโลกสมัยใหม่ ก�ำลังท�ำให้ศาสนาหมดความ
ส�ำคัญส�ำหรับชีวิตจริงหรือ?
เมื่อราว 50 ปีที่แล้วมา นักสังคมวิทยาบางคนแสดง
ความเห็นว่าศาสนาก�ำลังจะหมดความส�ำคัญ เพราะคนมี
เสรีภาพและมีความรูม้ ากขึน้ แต่บางคน เช่น ปีเตอร์ เบอร์เกอร์

(Peter Berger) เห็นว่าการทีโ่ ลกสมัยใหม่เจริญขึน้ ไม่จ�ำเป็น
ต้องหมายความว่าศาสนาจะเสื่อมลง ศาสนายังมีประโยชน์
และมีความส�ำคัญส�ำหรับชีวิตในปัจจุบัน เช่นเดียวกับที่
เคยเป็นมาแล้วในอดีต[2] นักปรัชญาหลายคนก็บอกเราว่า
โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีศาสนา
นักปรัชญาและนักการศาสนาบอกเราว่า ศาสนาท�ำให้
มนุษย์ตา่ งจากสัตว์อนื่ โดยวางกรอบความหมายในชีวติ ให้แก่เรา
และบอกให้รู้ว่าเราเป็นใคร สังกัดอยู่ในกลุ่มไหน และตัวตน
ของเราเป็นอย่างไร ทีส่ ำ� คัญคือ ศาสนาให้คำ� ตอบส�ำหรับเรือ่ ง
ทีย่ ากทีส่ ดุ คือเรือ่ งความสุข ความทุกข์ รวมทัง้ เรือ่ งของชีวติ
และความตายด้วย[3,4,5]
แต่ คุ ณู ป การที่ จั บ ต้ อ งได้ ม ากกว่ า นั้ น ของศาสนาล่ ะ
มีไหม? นอกจากความหลุดพ้นทางจิตวิญญาณที่นักบวช
พร�่ำสอนเรามาทุกยุคทุกสมัยแล้ว ศาสนาให้อะไรที่จับต้อง
ได้แก่ชีวิตเราบ้าง? ศาสนาท�ำให้คนที่นับถือหลุดพ้นจาก
ความเขลา ความจน ความเจ็บได้ไหม และท�ำให้เรามีชีวิต
ที่ปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจได้หรือไม่? หลักธรรมใน
ศาสนาจะเป็นแนวทางในการสร้างเสริมสุขภาวะส�ำหรับ
บุคคลและสังคมได้หรือไม่ และจะท�ำเช่นนั้นได้อย่างไร?
ค�ำถามอย่างทีย่ กมาข้างต้นหลายคนก็คงเคยถาม หรือเคย
ได้ยนิ มาแล้ว แต่อาจยังไม่มคี ำ� ตอบทีช่ ดั เจน จึงเป็นเรือ่ งท้าทาย
และชวนให้คน้ หาค�ำตอบอย่างยิง่ โดยเฉพาะในสังคมสมัยใหม่
ที่ ค นจ� ำ นวนไม่ น ้ อ ยหั น ไปบู ช าเหตุ ผ ลแบบวิ ท ยาศาสตร์
แทนการยึดมัน่ ในค�ำสอนทางศาสนาด้วยศรัทธาอย่างเดียว
บทความนี้ได้แรงกระตุ้นจากค�ำถามที่กล่าวมาข้างต้น
แต่ในทีน่ จี้ ะเจาะจงเฉพาะพุทธศาสนาในประเทศไทย โดยจะ
พยายามตอบค�ำถามทีเ่ จาะจงต่อไปนี้ : พุทธศาสนา มีบทบาท
อย่างไรในการสร้างเสริมสุขภาวะส�ำหรับคนไทยและสังคมไทย?
และบทบาทในเรือ่ งนีข้ องพุทธศาสนาเป็นอย่างไร? เบือ้ งหลัง
ของค�ำถามนีค้ อื ความเชือ่ ทีว่ า่ ถ้าพุทธศาสนาเป็นประทีปส่อง
ทางสู่ความดีงามในการด�ำเนินชีวิต พุทธศาสนาที่คนไทย
ส่ ว นใหญ่ นั บ ถื อ มานั บ พั น ปี น ่ า จะมี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการ
สร้างเสริมสุขภาวะ ทั้งในระดับบุคคลและสังคม
แนวคิดรองรับสิ่งที่จะน�ำเสนอต่อไปนี้คือข้อสรุปที่ว่า
พุทธศาสนา รวมทั้งวัดและพระสงฆ์ มีทุนสูง ทั้งทุนสังคม
ทุนปัญญา และทุนทรัพยากร นอกจากนีย้ งั สามารถเชือ่ มโยง
กับอ�ำนาจรัฐและการเมืองได้ด้วย คุณสมบัติข้อนี้ท�ำให้พุทธ
ศาสนาอยูใ่ นฐานะทีพ่ ร้อมจะระดมมา “เพือ่ ประโยชน์เกือ้ กูล

เพือ่ ความสุข แก่หมูช่ น” ด้วยการสร้างเสริมสุขภาวะ อันเป็น
สิ่งที่พึงปรารถนา ทั้งส�ำหรับบุคคลและสังคม
ในบทความนี้ ค�ำว่า “สุขภาวะ” มีความหมายอย่าง
เดียวกับทีป่ รากฏอยูใ่ น ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 นั่นคือ สุขภาวะหมายถึง :
ภาวะทีบ่ คุ คลมีรา่ งกายแข็งแรง มีอายุยนื ยาว มีจติ ใจทีด่ ี มี
ความเมตตากรุณา ยึดมัน่ ในคุณธรรม จริยธรรม ด�ำเนินชีวติ
อย่างมีสติสมั ปชัญญะ และใฝ่รู้ สามารถ “คิดเป็นท�ำเป็น”
มีเหตุมผี ล อยูใ่ นสังคมได้อย่างเป็นสุข การมีสขุ ภาวะเป็น
เรือ่ งทีเ่ ชือ่ มโยงสัมพันธ์กนั อย่างเป็นองค์รวม โดยเริม่ จาก
ตนเอง ไปสู่ครอบครัว ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
การศึกษา เศรษฐกิจสังคม การเมือง และอืน่ ๆ
ในความหมายข้างต้น มีสงิ่ ส�ำคัญ 4 อย่างทีเ่ ชือ่ มโยงกัน
เข้าเป็นองค์รวมของสุขภาวะ คือ ร่างกาย จิตใจ ปัญญา และ
สังคม ความหมายนีส้ อดคล้องกับความหมายของ “สุขภาพ”
ที่นิยามไว้ในพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
ว่าคือ ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทาง
ปัญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล
การน�ำเสนอต่อไปนีจ้ ะเริม่ ด้วยการกล่าวถึงความเป็นมา
ของพุทธศาสนาในประเทศไทย ก่อนทีจ่ ะให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับพุทธ
ศาสนาโดยสังเขป โดยเน้นส่วนทีเ่ ป็นแกนคือ พระธรรมวินยั
ว่ามีลักษณะส�ำคัญอย่างไร และเอื้อต่อการสร้างเสริมสุข
ภาวะด้านต่างๆ อย่างไร จากนั้นจะกล่าวถึงพุทธศาสนาที่
นับถือกันอยูใ่ นประเทศไทยปัจจุบนั และพุทธศาสนาในฐานะ
สถาบันทางสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่จะบอกว่าคนไทยและสังคม
ไทยได้รับประโยชน์ในด้านสุขภาวะจากพุทธศาสนาอย่างไร
บทความจบลงด้ ว ยการ
เสนอว่า พุทธศาสนารวม
ทั้ ง วั ด และพระสงฆ์
มี ศั ก ยภาพสู ง ที่ จ ะ
ระดมมาเพื่ อ สร้ า ง
สุขภาวะของคนไทย
และสังคมไทย ดังนัน้
สังคมจึงควรให้ความ
ส�ำคัญเรื่องนี้ให้
มากขึ้น
ภาพ : จงจิตต์ ฤทธิรงค์

2. พุทธศาสนาในประเทศไทย: ก่อนจะถึงวันนี้
2.1 สองนิกายใหญ่ในพุทธศาสนา

พุทธศาสนาทีน่ บั ถือกันใน
โลกทุกวันนีม้ ี 2 นิกายใหญ่ คือ :
(1) เถรวาท หรือ ทักษิณ
นิ ก าย คื อ นิ ก ายซึ่ ง แพร่ ล ง
ทางใต้ของอินเดีย อันเป็นถิน่
ก�ำเนิดเมือ่ กว่า 2,500 ปีมาแล้ว
นิ ก ายนี้ ยึ ด คติ ค� ำ สอนที่ พ ระ
อรหันตสาวกได้วางเป็นหลัก
ไว้ ตั้ ง แต่ มี ก ารท� ำ สั ง คายนา
ครั้งแรก (หลังพุทธปรินิพพาน ภาพ : www.thapra.lib.su.ac.th
ไม่นาน) ปัจจุบัน เถรวาท คือพระพุทธศาสนาที่คนส่วนใหญ่
นับถือ ในประเทศศรีลังกา เมียนมา ไทย ลาว และกัมพูชา
บางครั้งเรียกว่า หีนยาน หมายถึงยานที่ด้อยกว่า ซึ่งเป็นค�ำ
ทีน่ กิ ายฝ่ายเหนือใช้เรียกนิกายนี้ แต่ปจั จุบนั ชือ่ นีไ้ ม่นยิ มใช้แล้ว
(2) อาจริยวาท หรือ อาจารยวาท เรียกกันทัว่ ไปในปัจจุบนั
ว่า มหายาน หรือ อุตรนิกาย คือนิกายทีแ่ พร่จากอินเดียอันเป็น
ถิ่นก�ำเนิดขึ้นไปทางเหนือ นิกายนี้ถือค�ำสอนและลัทธิของ
อาจารย์ทสี่ งั่ สอนสืบกันมาเป็นหลัก ดังนัน้ จึงได้ชอื่ ว่า อาจริยวาท
ปัจจุบนั คือนับถือกันเป็นส่วนใหญ่ในทิเบต จีน มองโกเลีย
เวียดนาม เกาหลีใต้ ไต้หวัน และญีป่ นุ่
การแยกออกเป็นเถรวาท และ อาจริยวาท เกิดขึ้นหลัง
พุทธปรินพิ พานประมาณ 100 ปี สาเหตุหลักเนือ่ งมาจากภิกษุ
สงฆ์ในตอนนัน้ มีความเห็นแตกต่างกันเกีย่ วกับพระธรรมวินยั
ฝ่ายหนึง่ ยึดเอาค�ำสอนตามแนวทีพ่ ระอรหันตสาวกได้วางเอา
ไว้แต่เดิมเป็นหลัก (เถรวาท) อีกฝ่ายหนึ่งยึดตามที่อาจารย์
สั่งสอนสืบต่อกันมาเป็นหลัก (อาจริยวาท) อย่างไรก็ตาม
ในด้านหลักธรรมทั้งสองฝ่ายไม่ได้แตกต่างกันในสาระส�ำคัญ
อาจจะต่างกันบ้างในจุดเน้นบางประการ ความแตกต่างทีเ่ ห็น
ชัดอยู่ที่เรื่องวัตรปฏิบัติของนักบวชมากกว่า

2.2 พุทธศาสนาแพร่สู่ดินแดนไทย

พุทธศาสนาทีค่ นไทยนับถือกันในปัจจุบนั มีความเป็นมา
ทางประวัติศาสตร์ยาวนาน สามารถแบ่งออกเป็น 4 ยุค คือ
ยุคเถรวาทแบบสมัยอโศก ยุคมหายาน ยุคเถรวาทแบบพุกาม
และยุคเถรวาทแบบลังกาวงศ์ [6,7]
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1) ยุคเถรวาทแบบสมัยอโศก หลังพุทธปรินพิ พาน 218 ปี
พระเจ้าอโศกมหาราช (พ.ศ. 240-312) กษัตริย์องค์ส�ำคัญ
แห่งราชวงศ์โมริยะของอินเดีย ซึ่งทรงมีศรัทธาแรงกล้าใน
พุทธศาสนา โปรดให้ท�ำสังคายนาพระธรรมวินัย (ซึ่งถือเป็น
สังคายนาครัง้ ที่ 3 ของฝ่ายเถรวาท) หลังการสังคายนาครัง้ นัน้
พระเจ้ า อโศกมหาราชทรงส่ ง ศาสนทู ต ออกไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในดินแดนห่างไกล โดยแบ่งออกเป็น 9 สาย
สายหนึ่งในนั้นน�ำพระพุทธศาสนามาประดิษฐานในดินแดน
“สุวรรณภูมิ” ซึ่งนักวิชาการไทยส่วนมากเชื่อว่า คือดินแดน
อันเป็นที่ตั้งของประเทศไทยในปัจจุบัน ศาสนทูตสายนี้น�ำ
โดยพระเถระ 2 รูป คือพระโสณะ และพระอุตตระ
เป็นการยากที่จะระบุชัดว่า ตอนที่พุทธศาสนาเข้ามาสู่
ดินแดนสุวรรณภูมิใหม่ๆ นั้น ชนชาติไทยได้ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่
นี่และได้รับเอาพุทธศาสนาตั้งแต่ตอนนั้น หรือว่าอพยพเข้า
มาหลังจากที่พุทธศาสนาได้ต้ังมั่นอยู่ในดินแดนนี้นานแล้ว
เรื่องนี้เป็นประเด็นทางประวัติศาสตร์ซึ่งมีหลายแนวคิดที่
ยังมีความเห็นต่างกันอยู่ แต่ที่แน่ๆ คือพุทธศาสนาได้เข้ามา
ประดิษฐานในดินแดนสุวรรณภูมแิ ล้วตัง้ แต่พทุ ธศตวรรษที่ 3
2) ยุคมหายาน หลังจากพุทธศาสนาแยกออกเป็น 2
ฝ่าย คือมหายานกับเถรวาท หลังพุทธปรินิพพานประมาณ
100 ปีแล้ว มหายานได้พัฒนาต่อมาจนถึงพุทธศตวรรษที่ 5
ก็ได้ตงั้ มัน่ อยูใ่ นดินแดนทางภาคเหนือของอินเดีย จนถึงสมัย
พระเจ้ากนิษกะ แห่งราชวงศ์กุษาน ซึ่งครองเมืองปุรุศปุระ
แคว้นกันธาระของอินเดียเหนือ (พ.ศ. 670-693) พระองค์
ทรงเลื่อมใสและส่งเสริมพุทธศาสนามหายาน ทรงอุปถัมภ์
ให้ท�ำสังคายนาครั้งที่ 4 (ของฝ่ายมหายาน) แล้วโปรดให้ส่ง
ศาสนทูตไปประกาศพระศาสนาในประเทศเพื่อนบ้านแถบ
เอเชียกลาง เป็นต้น ในจีนพระเจ้ามิง่ ตีท่ รงรับเอาพุทธศาสนา
มหายาน ผ่านทางเอเชียกลาง ต�ำนานกล่าวว่าพระองค์ได้ส่ง
ศาสนทู ต น� ำ พุ ท ธศาสนามหายานเข้ า ไปเผยแผ่ ใ นหมู ่ ช น
เชือ้ ชาติไทยในอาณาจักรอ้ายลาว ซึง่ ในตอนนัน้ มีขนุ หลวงม้าว
เป็นเจ้าผู้ครองอาณาจักร ท�ำให้ชนชาติไทยในอาณาจักร
อ้ายลาวได้รับเอาพุทธศาสนามหายานเป็นครั้งแรก
ราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 พุทธศาสนามหายานได้แพร่
ลงทางใต้ของอินเดียไปถึงอาณาจักรศรีวิชัย ซึ่งมีศูนย์กลาง
อยู่ที่เกาะสุมาตราในอินโดนีเซีย ศรีวิชัยซึ่งก�ำลังรุ่งเรืองอยู่

ในช่วงเวลานั้นมีอาณาเขตครอบคลุม
อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ ซึ่งส่วน
แหลมมลายู เกาะสุมาตรา เกาะชวา
ใหญ่ด�ำรงอยู่ในราชส�ำนักมากกว่า
ช่องแคบมะละกา ช่องแคบซุนดา และ
4) ยุ ค เถรวาทแบบลั ง กาวงศ์
ครอบคลุมมาถึงบริเวณภาคใต้ของไทย
เป็นพุทธศาสนาแบบเถรวาทที่นับถือ
กษัตริย์ศรีวิชัยซึ่งนับถือพุทธศาสนา
แพร่หลายในประเทศไทยในปัจจุบัน
มหายาน ได้โปรดให้เผยแผ่พทุ ธศาสนา
การติดต่อแลกเปลี่ยนกันทางศาสนา
ไปยังหัวเมืองในอาณาจักรของพระองค์
ระหว่างไทยกับศรีลังกา อาจย้อนไป
ทั้ ง หมด คนในภาคใต้ ข องไทยซึ่ ง
ได้ ถึ ง ปลายพุ ท ธศตวรรษที่ 17 ถึ ง
เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรศรีวิชัย
ต้ น พุ ท ธศตวรรษที่ 18 ในสมั ย ของ
ในเวลานั้ น จึ ง ได้ นั บ ถื อ พุ ท ธศาสนา
พระเจ้าปรากรมพาหุมหาราช (ครองราชย์
แบบมหายาน
พ.ศ. 1696-1729) ในยุคนีพ้ ระพุทธศาสนา
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16-17
ในลังกาทวีป (ศรีลงั กา) เจริญรุง่ เรืองมาก
ภาพ : ชาย โพธิสิตา
ราชวงศ์สรุ ยิ วรมันแห่งกัมพูชา ซึง่ ได้รบั
ทัง้ ในทางปริยตั แิ ละทางปฏิบตั ิ ดึงดูดให้
เอาพุทธศาสนามหายานจากศรีวิชัย ได้เผยแผ่พุทธศาสนา พระสงฆ์จากประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งไทยด้วย ให้เดินทาง
แบบมหายานไปทั่วอาณาจักรที่อยู่ในครอบครอง ซึ่งรวมถึง ไปศึกษาและบวชตามแบบของลังกา แล้วกลับมาเผยแผ่
ดินแดนในแถบลุ่มน�้ำเจ้าพระยาของไทย โดยมีเมืองละโว้ ในประเทศของตน บ้างก็นิมนต์พระจากลังกามาสอนใน
(หรือลพบุรี) เป็นหัวเมืองส�ำคัญ มหายานที่แพร่เข้ามาในดิน ประเทศของตนด้วย พระสงฆ์จากประเทศไทยที่ไปศึกษาใน
แดนไทยผ่านทางกัมพูชานี้ มีวฒ
ั นธรรมของศาสนาพราหมณ์ ลังกาครั้งแรก คือพระสงฆ์จากนครศรีธรรมราช เมื่อกลับมา
ผสมอยู ่ ม าก นั ก วิ ช าการตั้ ง ข้ อ สั ง เกตว่ า ในช่ ว งเวลานี้ ก็ได้นิมนต์พระลังกามาสอนที่นครศรีธรรมราช ท�ำให้ได้รับ
พุทธศาสนาแบบมหายาน กับแบบเถรวาทที่มีอยู่ก่อนใน ความนิยมนับถืออย่างรวดเร็ว
ดินแดนของไทย ด�ำรงอยู่คู่กันมา โดยไม่ก่อให้เกิดความ
พุ ท ธศาสนาเถรวาทแบบลั ง กาวงศ์ ได้ แ พร่ จ าก
ขัดแย้งในสังคม อนึ่ง ภาษาสันสกฤต ซึ่งเป็นภาษาหลักที่ใช้ นครศรีธรรมราชขึ้นไปถึงอาณาจักรสุโขทัยครั้งแรกในสมัย
ในศาสนาพราหมณ์ ก็ เข้ า มามี อิ ท ธิ พ ลมากในภาษาและ พ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช (ครองราชย์ พ.ศ. 1822-1841) และ
วรรณคดีไทยตั้งแต่ตอนนั้น
ในสมัย พระมหาธรรมราชาลิไท ได้ทรงอาราธนาพระสังฆราช
3) ยุคเถรวาทแบบพุกาม ในพม่า (เมียนมา) พระเจ้า จากลังกานามว่า สุมนะ มาทีส่ โุ ขทัยเมือ่ พ.ศ. 1904 เหนือขึน้
อนุรุทธะ (อโนรธามังช่อ - พ.ศ. 1557-1620) ปฐมกษัตริย์ ไปทางล้านนา ใน พ.ศ. 1913 พระเจ้ากือนาธรรมิกราช ได้ทลู
แห่งอาณาจักรพุกามซึ่งมีอ�ำนาจมาก ได้แผ่อาณาเขตมา อาราธนา พระสังฆราชสุมนะ จากสุโขทัยไปเผยแผ่พระพุทธ
ทางตะวันออก ครอบคลุมถึงอาณาจักรล้านนา ล้านช้าง ศาสนา เป็นการเริ่มต้นพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ในล้านนา
เรื่ อ ยลงทางใต้ ม าจนจรดอาณาจั ก รลพบุ รี แ ละทวาราวดี ต่อมาในรัชกาล พระเจ้าติโลกราช (พ.ศ. 1978-2030) ก็มี
ในประเทศไทยปัจจุบัน พระองค์ทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนา การส่งพระสงฆ์จากล้านนาไปศึกษาพระพุทธศาสนาในลังกา
แบบเถรวาท ได้ทรงท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนาอย่างเข้มแข็ง
ในสมัยอยุธยาและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ไทยกับศรีลงั กา
ท�ำให้ศาสนาพุทธแบบเถรวาทแผ่ไปทั่วในดินแดนที่พระองค์ มี ก ารแลกเปลี่ ย นพุ ท ธศาสนากั น มาเป็ น ครั้ ง คราว เมื่ อ
ครอบครอง และท� ำ ให้ ค นไทย ซึ่ ง อยู ่ ใ นดิ น แดนนี้ ไ ด้ รั บ พุทธศาสนาในฝ่ายหนึ่งอ่อนแอลงก็มีการขอพระสงฆ์จาก
พุทธศาสนาเถรวาทแบบพุกามด้วย อิทธิพลของพุทธศาสนา อีกฝ่ายหนึ่งมาช่วยฟื้นฟู มีหลักฐานว่าในรัชสมัย พระบาท
เถรวาทแบบพุกามจะเห็นได้ชดั ในภาคเหนือของไทยมากกว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ แห่งกรุงศรีอยุธยา มีการส่ง
ทีอ่ นื่ ส่วนในภาคอืน่ ๆ เถรวาทแบบพุกามค่อยๆ แผ่ขยายและ พระเถระไปตามค� ำ ขอของทางศรี ลั ง กา 1 ครั้ ง ในสมั ย
มีอิทธิพลเหนือมหายานและศาสนาพราหมณ์ที่แพร่เข้ามา กรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
จากทางกัมพูชา เวลาผ่านไปนานมหายานอ่อนก�ำลังลง เหลือแต่ ได้สง่ พระเถระ 8 รูปไปสืบพระศาสนาในศรีลงั กา เมือ่ พ.ศ. 2357
พุทธศาสนากับการสร้างเสริมสุขภาวะ
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3. สิ่งที่ควรเข้าใจเบื้องต้น
ถ้าจะท�ำความเข้าใจว่าพุทธศาสนาเอื้อต่อสุขภาวะทั้งระดับบุคคลและสังคมอย่างไร? เราควรเริ่มด้วยการก�ำหนด
ให้ชัดก่อนว่าอะไรคือพุทธศาสนา และพุทธศาสนามีลักษณะส�ำคัญอย่างไร แต่เท่านั้นยังไม่พอ เนื่องจากในที่นี้เรา
อยากรู้ต่อไปว่า พุทธศาสนาจะสร้างเสริมสุขภาวะของคนไทยได้อย่างไร ดังนั้นเราต้องท�ำความเข้าใจต่อไปว่า อะไรใน
พุทธศาสนาคือสิ่งที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาวะ คนไทยเข้าถึงและใช้สิ่งนั้นในการสร้างเสริมสุขภาวะอย่างไร มีกลไก
อะไรที่น�ำเอาสิ่งที่เอื้อต่อสุขภาวะนั้นไปสื่อให้คนในสังคมได้รับประโยชน์ และกลไกเหล่านั้นท�ำงานอย่างไร
ค�ำถามที่เชื่อมโยงกันเหมือนลูกโซ่ข้างต้น มีประเด็นส�ำคัญที่ควรท�ำความเข้าใจอย่างน้อย 3 ประเด็น คือ
1) แก่นหรือสาระส�ำคัญของพุทธศาสนา สิ่งที่เราสนใจในที่นี้คือ พุทธศาสนาส่วนที่เกี่ยวกับสุขภาวะมีอะไรบ้าง
2) คนไทยนับถือพุทธศาสนาอย่างไร และได้รับประโยชน์จากพุทธศาสนาในด้านสุขภาวะอย่างไร
3) กลไกทีน่ ำ� พุทธศาสนาไปสือ่ ให้คนทัว่ ไปน�ำไปปฏิบตั คิ อื อะไร ประเด็นนีเ้ ป็นเรือ่ งของพุทธศาสนาในฐานะเป็นสถาบัน
ทางสังคม
ประเด็นทั้ง 3 นี้จะได้ขยายความตามล�ำดับ ในหัวข้อต่อไป

4. แก่นพระพุทธศาสนา
กล่าวได้อย่างเชื่อมั่นว่า ทั้งหมดทั้งมวลที่ถือว่าเป็นพุทธศาสนานั้นประกอบด้วยส่วนส�ำคัญ 2 ส่วนเท่านั้น คือ
ธรรม กับ วินัย หรือเรียกรวมๆ ว่า พระธรรมวินัย ธรรมและวินัยนี้แหละคือแก่นหรือเนื้อหาทั้งหมดของพุทธศาสนา[8]
แต่ธรรมคืออะไร และวินัยคืออะไร เป็นเรื่องที่เราควรท�ำความเข้าใจให้ชัดก่อนอื่นใด

4.1 ธรรม

ธรรม หรือ ธรรมะ ในพุทธศาสนา มีความหมายหลาย
อย่าง แต่กล่าวโดยรวม ธรรมหมายถึง ค�ำสอนทีพ่ ระพุทธเจ้า
ทรงแสดงไว้ในโอกาสต่างๆ สิง่ ทีท่ รงแสดงทัง้ หมดนัน้ กล่าว
โดยรวมแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับ (1) ธรรมชาติ (2) กฏของ
ธรรมชาติ และ (3) ข้อทีค่ วรประพฤติปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับ
ความเป็ น จริ ง ตามกฎของธรรมชาติ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลดี
ทีพ่ งึ ประสงค์ ค�ำสอนเหล่านัน้ ต่อมาได้มกี ารรวบรวมไว้เป็น
หมวดหมู่ในพระไตรปิฎก (พระไตรปิฎกไม่ใช่พุทธศาสนา
แต่เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมค�ำสอนในพุทธศาสนาที่จัดเป็น
หมวดหมูแ่ ล้ว คัมภีรพ์ ระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีอกั ษรไทย
มี 45 เล่ม)
ความหมายของ “ธรรม” ในพุทธศาสนาทีก่ ล่าวข้างต้น
มี สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ ค วรท� ำ ความเข้ า ใจเป็ น พิ เ ศษ 2 อย่ า งคื อ
ธรรมชาติ และ กฎของธรรมชาติ
“ธรรม” ในแง่ทเี่ ป็น ธรรมชาติ มีความหมายครอบคลุม
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ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งที่ มี อ ยู ่ แ ละเป็ น อยู ่ ต ามธรรมดาของมั น
ตามความหมายนีเ้ ราอาจจะพูดในทางกลับกันได้วา่ ไม่มอี ะไร
ในโลกนีท้ ไี่ ม่ใช่ “ธรรม” ไม่วา่ สิง่ นัน้ จะเป็นรูปธรรม นามธรรม
วัตถุ จิตใจ คน สัตว์ สิง่ แวดล้อม ความดี ความชัว่ ไม่ดไี ม่ชวั่
บุญ บาป ทุกข์ สุข ไม่ทกุ ข์ไม่สขุ ฯลฯ ทุกอย่างเป็นเรือ่ งของ
ธรรมชาติ หรือจะกล่าวอีกนัยหนึง่ ว่า “ธรรม” ได้แก่ทกุ สิง่ ทุก
อย่างทีม่ ขี นึ้ เกิดขึน้ ตัง้ อยู่ และดับไป ตามธรรมดาของมัน[9]
ในความหมายว่ า กฎของธรรมชาติ “ธรรม” คื อ
ธรรมดาของสิง่ ทีเ่ ป็นธรรมชาติ หรือความจริงของธรรมชาติ
ที่มันเป็นของมันอย่างนั้น ถามว่าอะไรคือ ธรรมดาของ
สิง่ ทีเ่ ป็นธรรมชาติหรือความจริงของธรรมชาติ พุทธศาสนามี
ค�ำตอบทีอ่ าจประมวลได้สนั้ ๆ ว่า คือการทีท่ กุ อย่าง ไม่วา่ จะ
เป็นรูปธรรมหรือนามธรรม มีการเกิดขึน้ ตัง้ อยู่ เปลีย่ นแปลง
และดับไป ตามเหตุปัจจัยของมัน ไม่มีอะไรที่อยู่เหนือ
กฎธรรมชาตินี้
การรู้เข้าใจธรรมในฐานะ ธรรมชาติ และ กฎของ

ธรรมชาติ มีความส�ำคัญยิ่งต่อการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
กฎของธรรมชาติ เพื่อให้เกิดผลดีที่พึงประสงค์
ประการแรก การรูเ้ ข้าใจอย่างแจ้งประจักษ์ในธรรมชาติ
และกฎของธรรมชาติ จะช่วยให้เราสามารถหาทางควบคุม
ธรรมชาติ ไ ด้ (ถ้ า เป็ น ไปได้ ที่ จ ะท� ำ เช่ น นั้ น ) เหมื อ น
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ที่ อ าศั ย ความรู ้ ใ นกฎของธรรมชาติ
เพื่อประดิษฐ์เทคโนโลยีขึ้นมาใช้ เพื่อควบคุมธรรมชาติ
ประการที่ ส อง แม้ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม ธรรมชาติ ไ ด้
(เนื่องจากในที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรอยู่เหนือกฎธรรมชาติ)
การรู้และเข้าใจอย่างแจ้งประจักษ์ในธรรมชาติและกฎของ
ธรรมชาติ จะช่วยให้เราด�ำรงอยู่ได้โดยไม่หวั่นไหว ยอมรับ
สภาพที่ประสบด้วยความเข้าใจในเหตุปัจจัยของเรื่องนั้นๆ
การยอมรับเช่นนี้จะช่วยให้ไม่เกิดทุกข์เมื่อประสบกับความ
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะในทางใดก็ตาม

4.2 วินัย

องค์ประกอบส�ำคัญอีกส่วนหนึ่งของพุทธศาสนาคือ
วินยั ถ้ามองในระดับบุคคล วินยั หมายถึงระเบียบแบบแผน
ส�ำหรับฝึกฝน และควบคุมความประพฤติ ให้แต่ละคนมี
ความเรียบร้อย แต่ถ้ามองในระดับสังคม วินัย เป็นระบบ
จัดการทางสังคม เพือ่ ให้สมาชิกมีชวี ติ ทีด่ งี าม เจริญก้าวหน้า
และควบคุมหมู่ชนให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบเรียบร้อย[10]
ในพุทธศาสนาวินัยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) วินยั ของพระสงฆ์ (อนาคาริยวินยั ) หรือวินยั ส�ำหรับ
บรรพชิตซึ่งเป็นผู้ไม่ครองเรือน ประกอบด้วยบท
ฝึกหัดหลักๆ 4 ด้าน ส�ำหรับผู้ที่บวชเข้ามาใช้ชีวิต
อยูใ่ นชุมชนทีเ่ รียกว่า สงฆ์ คือ : 1) การไม่ละเมิด
ข้อบัญญัติต่างๆ ส�ำหรับพระภิกษุ ซึ่งโดยสรุปคือ
ศีล 227 ข้อ 2) การส�ำรวมอินทรีย์ คือ ตา หู จมูก
ลิน้ กาย ใจ 3) การเลีย้ งชีพหรือท�ำหน้าทีก่ ารงาน
ที่ชอบในฐานะบรรพชิต และ 4) การพิจารณาให้
เห็นประโยชน์ที่แท้จริงก่อนแล้วจึงบริโภคปัจจัยสี่
(อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค)
ไม่ บ ริ โ ภคเพราะความเอร็ ด อร่ อ ยเพลิ ด เพลิ น
เพื่อความสวยงาม หรือเพื่อความหรูหราฟุ่มเฟือย
แต่บริโภคปัจจัยสีเ่ พียงเพือ่ ให้ชวี ติ อยูไ่ ด้ผาสุก และ
มองปัจจัยสีใ่ นฐานะเป็นสิง่ ทีเ่ กือ้ กูลต่อการประพฤติ
พรหมจรรย์ คือท�ำสิง่ ทีด่ งี ามตามหน้าทีข่ องตน

2) วินัยของฆราวาส (อาคาริยวินัย) หรือวินัยของ
ผูค้ รองเรือน ประกอบด้วยการเว้นการกระท�ำทีส่ ง่
ผลในทางลบต่อการอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ ในสังคม 3 ทาง
คือ : 1) ทางกาย เว้นการท�ำลายชีวิต การถือเอา
ของที่เจ้าของมิได้ให้ และการประพฤติผิดในกาม
2) ทางวาจา เว้นการพูดเท็จ พูดค�ำหยาบ พูดส่อเสียด
พูดเพ้อเจ้อ และ 3) ทางใจ เว้นการละโมบจ้องจะ
เอาของผู้อื่น การคิดร้ายต่อผู้อื่น และการเห็นผิด
ท�ำนองคลองธรรม
แม้ว่าวินัยจะมุ่งฝึกฝนและควบคุมความประพฤติส่วน
บุคคล แต่ผลที่เกิดขึ้นเป็นก็ประโยชน์ทั้งแก่บุคคลและแก่
หมู่คณะ หรือสังคม กล่าวคือ ในส่วนของบุคคล วินัยท�ำให้
ผู้ฝึกฝนดีแล้วมีความเรียบร้อย ทั้งทางกาย วาจา และใจ
ท�ำให้พร้อมที่จะปฏิบัติธรรมในขั้นที่สูงขึ้นไป ในส่วนของ
สังคม วินัยช่วยให้เกิดความสงบเรียบร้อย เกื้อกูลการมี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในหมู่คณะ สังคมที่คนมี
วินัยเป็นสังคมที่คนวางใจและเชื่อใจกันได้ เป็นสังคมที่เอื้อ
ต่อการทีส่ มาชิกจะสร้างสรรค์ความดีงาม ทัง้ เพือ่ ตนเองและ
เพื่อส่วนรวม สังคมที่คนมีวินัยเป็นสังคมสุขภาวะ

4.3 ลักษณะส�ำคัญของพุทธศาสนา

นักปราชญ์ตะวันตกแบ่งศาสนาออกเป็น 2 ประเภท คือ
ศาสนาที่นับถือพระเจ้า (เทวนิยม) เช่น ศาสนาฮินดู คริสต์
อิสลาม กับศาสนาทีไ่ ม่นบั ถือพระเจ้า (อเทวนิยม) ศาสนาพุทธ
จัดอยูใ่ นประเภทหลังนี้ พุทธศาสนาไม่เชือ่ เรือ่ งพระเจ้า แต่มี
ธรรมและวินยั เป็นหลักหรือแกนส�ำคัญ ดังนัน้ ลักษณะส�ำคัญ
ทีค่ วรจะกล่าวถึงในทีน่ จี้ งึ หนีไม่พน้ ลักษณะของพระธรรมวินยั
นวโกวาท[11] พระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (พ.ศ. 2403-2464) ซึ่งใช้เป็น
แบบเรียนขั้นต้นส�ำหรับสอนผู้บวชใหม่ และเป็นแบบเรียน
วิ ช าธรรมส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ เรี ย น “นั ก ธรรมชั้ น ตรี ” มาตั้ ง แต่
อดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น กล่ า วถึ ง ลั ก ษณะหรื อ เกณฑ์ ที่ ใช้
ตัดสินพระธรรมวินัย (พุทธศาสนา) ว่า สิ่งที่จะถือว่าเป็น
พระธรรมวิ นั ย ต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ การคลายความยึ ด ติ ด
เพื่ อ ความหลุ ด พ้ น จากทุ ก ข์ เพื่ อ การไม่ พ อกพู น กิ เ ลส
เพือ่ ความมักน้อย ความสันโดษ ความสงัด และ ความเป็นผู้
เลี้ยงง่าย อยู่ง่ายกินง่าย จะได้ทุ่มเทเวลาและพลังงานไปใน
การท�ำความความเพียรเพื่อปฏิบัติธรรม
พุทธศาสนากับการสร้างเสริมสุขภาวะ
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เกณฑ์ตัดสินข้างต้นเป็น “ตัวชี้วัด” ว่า ธรรมวินัยอัน
ใดที่มีลักษณะดังกล่าวก็ถือได้ว่าเป็นพุทธศาสนา มิฉะนั้น
ก็ไม่ใช่พุทธศาสนา โดยอาศัยเกณฑ์ข้างต้น เราอาจวินิจฉัย
ได้เองว่าธรรมวินยั ซึง่ เป็นตัวพุทธศาสนาทีแ่ ท้นนั้ เกือ้ กูลการ
สร้างเสริมสุขภาวะทั้ง 4 ด้านหรือไม่ อย่างไร
พระพรหมคุณ าภรณ์ (ปัจจุบันคือสมเด็ จพระพุ ท ธ
โฆษาจารย์ - ประยุทธ์ ปยุตฺโต) [12] ได้ให้ ลักษณะแห่ง
พระพุ ท ธศาสนา ไว้ 15 ประการ ซึ่ ง ก็ คื อ ลั ก ษณะของ
พระธรรมวินัยนั่นเอง ลักษณะเหล่านี้ แม้จะไม่เหมือนกับ
“ตัวชี้วัด” ที่กล่าวถึงข้างต้น แต่โดยสาระส�ำคัญแล้วก็มี
จุดมุ่งหมายอย่างเดียวกัน คือบอกให้รู้ว่าพระพุทธศาสนา

สอนอะไร สอนอย่างไร และสิ่งที่สอนมีจุดมุ่งหมายอะไร
ลักษณะเหล่านี้ได้สรุปไว้ในตารางที่ 1

4.4 พุทธธรรมทีเ่ อือ้ ต่อการสร้างเสริมสุขภาวะ

ถ้าพิจารณาจากสิง่ ทีก่ ล่าวมาข้างต้น เกีย่ วกับพระธรรม
วินัยและลักษณะของพระธรรมวินัย เราเกือบจะตอบสั้นๆ
ได้เลยว่า พระธรรมวินัย หรือพุทธศาสนาทั้งหมดนั้นแหละ
คือสิ่งที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาวะ เพราะไม่มีอะไรเลย
ในพระธรรมวินัยนี้ที่ไม่เป็นไป “เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและ
ความสุขของหมู่ชน” ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

ตารางที่ 1 : ลักษณะสำ�คัญแห่งพระพุทธศาสนา
ลักษณะ

สาระส�ำคัญ

1. ค�ำสอนเป็นกลาง
ปฏิบัติเป็นกลาง

พระพุทธศาสนาเป็นมัชฌิมาปฏิปทา ทัง้ ในด้านการกระท�ำและในด้านความคิดเห็น ไม่สดุ โต่งไปด้านใดด้านหนึง่ ให้
ความส�ำคัญวัตถุกบั จิตใจเสมอกัน เน้นดุลยภาพในการปฏิบตั ทิ กุ เรือ่ ง ตัง้ แต่การด�ำเนินชีวติ ไปจนถึงการปฏิบตั ธิ รรมขัน้ สูง

2. มีหลักการเป็นสากล

พุทธศาสนาสอนเกี่ยวกับสัจธรรมซึ่งเป็นความจริงที่เป็นกลางๆ ไม่ขึ้นต่อบุคคล กลุ่ม พวก หมู่เหล่า หรือแม้แต่ตัว
พุทธศาสนาเอง เช่น สอนว่าการฆ่าเป็นบาป นีเ่ ป็นสากล ไม่วา่ จะฆ่าใครกลุม่ ใดก็เป็นบาป สอนความจริงทีม่ อี ยูต่ าม
ธรรมดา เรียกว่ากฎธรรมชาติของสรรพสิ่ง คือ การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ตามเหตุปัจจัยของสิ่งนั้นๆ

3. ถือส�ำคัญทั้งสาระ
และรูปแบบ

พุทธศาสนามีธรรมเป็นสาระ คือเป็นหลักความจริง ซึ่งมีอยู่ตามธรรมดาของมัน และมีวินัยเป็นรูปแบบ เป็นระบบ
เป็นกติกา ธรรมเป็นเรื่องของบุคคล วินัยเป็นเรื่องของสังคม ธรรมกับวินัยสัมพันธ์กัน ธรรมเป็นที่อิงของวินัย
ส่วนวินัยเป็นข้อบังคับแบบแผนของสังคมที่เกื้อกูลการปฏิบัติธรรม

4. เป็นกรรมวาท กิริยวาท
วิริยวาท

พุทธศาสนาสอนหลักกรรม คือหลักทีถ่ อื ว่าคนจะชัว่ จะดีอยูท่ กี่ ารกระท�ำ (กรรมวาท) กรรมใดทีค่ นท�ำแล้วก็เป็นอันท�ำ
(กิริยวาท) และสอนว่าความเพียรมีผลจริง บุคคลพึงท�ำการด้วยความเพียรพยายาม (วิริยวาท)

5. เป็นวิภัชชวาท

ไม่มองหรือวินจิ ฉัยความจริงเพียงด้านเดียว แต่มองแบบจ�ำแนกแยกแยะครบทุกแง่ทกุ มุม ไม่ดงิ่ ไปด้านใดด้านหนึง่
ท่าทีหรือปฏิกิริยาต่อสิ่งทั้งหลายของชาวพุทธ เป็นท่าทีที่มองอะไรอย่างวิเคราะห์ และจ�ำแนกแจกแจง ไม่ตัดสิน
สิ่งต่างๆ แบบ “ฟันธง” ไปด้านเดียว

6. มุ่งอิสรภาพ

ความหลุดพ้นหรืออิสรภาพ เป็นทั้งเป้าหมายและหลักการส�ำคัญของพุทธธรรม พุทธศาสนามุ่งให้คนมีอิสรภาพ
โดยฝึกตนที่จะไม่ยึดติดในสิ่งทั้งหลาย ซึ่งเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน จนกระทั่งรู้ความจริงชัดแจ้งแล้ว ก็จะมีจิต
หลุดพ้นเป็นอิสระ ไม่เป็นทุกข์

7. เป็นศาสนาแห่งปัญญา

พุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาแห่งศรัทธา แต่เป็นศาสนาแห่งปัญญา แม้จะยอมรับความส�ำคัญของศรัทธา เช่นเดียวกับ
ยอมรับความส�ำคัญของศีลและสมาธิ แต่ปัญญาคือสุดยอดของธรรมทั้งปวง ปัญญาขั้นสูงสุดคือปัญญารู้เท่าทัน
สัจธรรม ที่จะตัดเครื่องผูกมัดไว้กับทุกข์

8. สอนหลักอนัตตา

พุทธศาสนาประกาศหลักส�ำคัญเกี่ยวกับความจริงของสิ่งทั้งหลาย คือหลักอนัตตา สิ่งทั้งหลายจะให้เป็นไปตาม
ความปรารถนาของเราไม่ได้ เพราะมันด�ำรงอยู่ตามกฎธรรมดาของมัน ไม่มีตัวตนคงที่ เช่น สังขารคือชีวิตและ
ร่างกายเป็นตัวอย่าง ผู้ที่เห็นความเป็นอนัตตาคือผู้ที่เข้าถึงจุดหมายของพุทธศาสนา
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สุขภาพคนไทย 2561

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากธรรมวินัยในพุทธศาสนามีมาก
(พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า มีมากถึง 84,000 พระธรรม
ขันธ์ หรือ 84,000 หมวดธรรม) เป็นการยากที่ผู้ปฏิบัติ
ทั่วไปจะก�ำหนดได้ว่า ควรจะเอาส่วนไหนของธรรมะใน
พุทธศาสนาไปปฏิบตั ิ เพือ่ ความมีสขุ ภาพทางกาย ทางจิตใจ
ทางปัญญา และทางสังคม ให้เหมาะสมกับอัตภาพของตน
ในที่นี้จะยกตัวอย่างธรรมะบางข้อที่เห็นว่าสามารถน�ำไป
ปฏิบตั ิ เพือ่ สร้างเสริมสุขภาวะแต่ละด้าน แต่กข็ อให้เข้าใจว่า
การสร้างเสริมสุขภาวะแต่ละด้านไม่ได้จ�ำกัดอยู่เฉพาะใน
ธรรมะหรือข้อปฏิบัติที่ยกเป็นตัวอย่างนี้เท่านั้น ยังมีธรรมะ
อีกหลายหมวดหลายข้อทีไ่ ม่สามารถกล่าวถึงได้ทงั้ หมดในทีน่ ี้

1) ธรรมทีส่ ร้างเสริมสุขภาวะทางกาย ธรรมทีเ่ กีย่ วกับ
สุขภาพกายโดยตรง ในพุทธศาสนามีหลายข้อ ทีเ่ กีย่ วกับการ
บริโภคอาหารซึง่ ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพกายก็มี ทีเ่ กีย่ วกับ
มิตอิ นื่ ของสุขภาพกายก็มี ส่วนทีเ่ กีย่ วกับการบริโภคอาหาร
นั้นมีหลักธรรม 2 ข้อ ที่ใครก็สามารถปฏิบัติได้ ข้อแรกเน้น
การรูจ้ กั ประมาณในการบริโภคอาหาร (โภชะเน มัตตัญญุตา)
คือบริโภคในปริมาณเท่าที่ร่างกายต้องการ ไม่บริโภคมาก
เกินเพราะเห็นแก่รสชาติอาหาร
อีกข้อหนึ่งเป็นเรื่องของการ ใช้ปัญญาพิจารณาให้
แยบคาย (โยนิโสมนสิการ) ก่อน แล้วจึงบริโภคปัจจัยสี่
ซึ่งเป็นศีลหมวดหนึ่งใน 4 หมวดที่ท�ำให้บรรพชิตมีชีวิต

ตารางที่ 1 (ต่อ)
ลักษณะ

สาระส�ำคัญ

9. มองตามเหตุปัจจัย

พุทธศาสนามองสิ่งทั้งหลายตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัย อนัตตาก็คือหลักความเป็นไปตามเหตุปัจจัย
สิ่งทั้งหลายไม่มีอะไรมีอยู่เป็นอยู่ตามล�ำพังตน แต่อิงอาศัยกันและกัน และเป็นไปตามเหตุปัจจัย หลักนี้คือ
“อิทัปปัจจยตา” หรือที่เรียก “ปฏิจจสมุปบาท”

10. เชื่อว่ามนุษย์ประเสริฐ
ด้วยการฝึกฝนพัฒนา

มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีศักยภาพที่จะฝึกได้ และต้องฝึก มนุษย์จะประเสริฐสุดด้วยการฝึก มนุษย์ที่ไม่ฝึกเลยจะต�่ำต้อย
กว่าสัตว์ในทุกด้าน ชาวพุทธต้องมี “โพธิสทั ธา” คือมัน่ ในศักยภาพทีจ่ ะเป็นพุทธะคือเป็นผูต้ นื่ รูไ้ ด้ดว้ ยการฝึก มนุษย์
ต้องเชื่อมั่นในตนเอง ไม่ใช่ฝากความหวังไว้กับสิ่งนอกตัว

11. เป็นศาสนา
แห่งการศึกษา

ชีวิตที่ดีงาม คือชีวิตแห่งการศึกษาบนฐานของ “มรรคมีองค์ 8” ซึ่งประมวลลงได้ในการศึกษา 3 ด้าน ได้แก่
ศีล (วาจา การงาน และเลีย้ งชีพชอบ) สมาธิ (มีความเพียรพยายาม มีสติ และสมาธิทชี่ อบ) และ ปัญญา (ความเห็น
และความคิดชอบ) หลักปฏิบัติในพุทธศาสนาจึงเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า การศึกษา หรือ ไตรสิกขา

12. ให้ความส�ำคัญทั้ง
ปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก

จุดเริ่มต้นส�ำคัญที่น�ำไปสู่การศึกษาตามหลักมรรคมีองค์ 8 คือ (1) ปัจจัยภายในเฉพาะตัวบุคคล ได้แก่การรู้จักคิด
คิดวิเคราะห์เป็น (เรียกว่า โยนิโสมนสิการ) และ (2) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ การมีกลั ยาณมิตร มีครูอาจารย์ มีแหล่ง
ความรู้ ฯลฯ ซึ่งให้ค�ำแนะน�ำและตัวอย่างที่ถูกต้อง (เรียกว่า ปรโตโฆสะ) ทั้งสองอย่างเกื้อกูลกัน

13. ให้ตื่นตัวด้วย
ความไม่ประมาท

ก่อนปรินิพพาน พระพุทธองค์ทรงตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายให้ “ยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม” ความไม่ประมาท
คือการไม่ผัดเพี้ยน ไม่ละเลย ไม่นิ่งเฉย ไม่เฉื่อยชา มีความกระตือรือร้นในการบ�ำเพ็ญกิจหน้าที่ ถือว่าเป็น
“ตัวกระตุ้น” ให้มีการปฏิบัติตามหลักธรรม

14. เห็นทุกข์แต่เป็นสุข
หรือทุกข์เพื่อเห็น
แต่สุขเพื่อเป็น

พุทธศาสนามองโลกและชีวิตตามความเป็นจริง ทุกข์มีจริง แต่ไม่ใช่เพื่อหลีกหนี หากแต่ต้องมองทุกข์ด้วยความ
รู้เท่าทัน ว่าอะไรคือเหตุ รู้แล้วก็ละเสีย ความรู้นี้จะท�ำให้จิตใจปลอดโปร่งเป็นอิสระด้วยปัญญา ไม่มีทุกข์บีบคั้น
“รู้เท่าทันความทุกข์ จึงมีความสุขที่สมบูรณ์”

15. มุ่งประโยชน์สุข
เพื่อมวลชน

การเกิดขึน้ ของพุทธศาสนาก็เพือ่ ประโยชน์สขุ ของคนหมูม่ าก เมือ่ เริม่ ส่งสาวกไปประกาศศาสนาพระพุทธองค์ทรง
ย�้ำว่า “เธอทั้งหลายจงจาริกไป เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พหูชน เพื่อความสุขแก่พหูชน เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก”
ที่มา : สรุปใจความจาก พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต), 2558
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บริสทุ ธิ์ (ปาริสทุ ธิศลี ) ศีลหมวดนีเ้ รียกว่า “ปัจจัยสันนิสติ ศีล”
เป็นข้อก�ำหนดว่า ทุกครั้งที่จะบริโภคปัจจัยสี่ (ในกรณีนี้
คื ออาหาร) ต้องพิจารณาให้เ ห็นอย่างแยบคายก่ อ นว่ า
จะบริโภคเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตและร่างกายให้เป็นอยู่ได้ผาสุก
ไม่บริโภคด้วยตัณหา หรือเพือ่ ความสนุกสนานมัวเมา แต่บริโภค
เพื่อให้ด�ำรงชีวิตอยู่โดยผาสุก และเพื่อเกือ้ กูลการปฏิบตั ิ
พรหมจรรย์ คือท�ำสิง่ ทีด่ งี ามตามหน้าของตนเท่านัน้ เรือ่ งนี้
เป็นศีลส�ำหรับภิกษุก็จริง แต่ฆราวาสก็สามารถน�ำมาใช้ได้
โดยเฉพาะในยุคปัจจุบนั ทีค่ นจ�ำนวนมากมีแนวโน้มน�ำ้ หนักเกิน
เพราะบริโภคอาหารด้วยตัณหา มากกว่าบริโภคด้วยปัญญา
เกี่ยวกับมิติอื่นของสุขภาพกาย ก็มีหลักธรรมและการ
ปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนาหลายอย่าง ทีช่ ดั ๆ ก็คอื ศีล 5 อย่างน้อย
ศีลข้อ 1, 3, และ 5 มีผลดีต่อสุขภาพกายโดยตรง อนึ่ง
การปฏิบัติของภิกษุในการออกเดินบิณฑบาต และการเดิน
จงกรม (ทัง้ ส�ำหรับพระและคนทัว่ ไป) ก็เป็นการออกก�ำลังกาย
ที่ดีอย่างหนึ่ง นอกเหนือจากเป็นการฝึกจิตให้เป็นสมาธิ
2) ธรรมที่สร้างเสริมสุขภาวะทางจิตใจ การมีจิตใจ
เบิกบานเป็นเครื่องชี้วัดการมีสุขภาวะทางจิตใจอย่างหนึ่ง
แต่ภาวะที่จิตใจเบิกบานนั้นมีหลายระดับ ในขั้นต�่ำจิตใจ
เบิกบานอาจเกิดจากการได้ประสบสิ่งที่พึงปรารถนาทั่วไป
ก็ได้ เช่น ได้ของที่ชอบ ได้อยู่กับคนที่ตนรัก แต่ความเบิก
บานเช่นนี้ไม่ยั่งยืน บางคนบางครั้งอาจมีจิตเบิกบานเพราะ
ได้ท�ำความดี เช่น ได้บ�ำเพ็ญบุญด้วยวิธีต่างๆ ในกรณีเช่นนี้
การท�ำบุญหรือท�ำความดีก็เกื้อกูลสุขภาวะทางจิตใจ สูงขึ้น
ไปกว่านัน้ ความเบิกบานอาจเป็นภาวะของจิตทีต่ งั้ มัน่ สงบ
ไม่ฟุ้งซ่าน ในกรณีอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของการมีสติ ตื่นรู้อยู่
ทุกขณะ และมีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ ซึ่งก็มีหลายระดับ ผลที่
ตามมาอย่างหนึ่งของสมาธิคือการมีจิตปีติเบิกบาน
3) ธรรมทีส่ ร้างเสริมสุขภาวะทางปัญญา พุทธศาสนา
ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ปั ญ ญาในทุ ก ระดั บ ของการปฏิ บั ติ
ในทัศนะของพุทธศาสนา สุขภาวะทางปัญญาหมายถึงความรู้
เข้ า ใจในเหตุ แ ละผล รอบรู ้ ใ นสิ่ ง ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ละ
ไม่เป็นประโยชน์ ตลอดจนรู้แจ้งประจักษ์ในสภาวะของสิ่ง
ทัง้ หลายตามความเป็นจริง รูเ้ ข้าใจว่าสิง่ ทัง้ หลายเป็นไปตาม
เหตุปัจจัยของมัน อันท�ำให้สามารถวางตนและปฏิบัติได้
ถูกต้อง ด�ำเนินชีวิตได้ปกติ
การที่จะบรรลุถึงปัญญาจะต้องฝึกฝนตามแนวทาง
ไตรสิกขา คือ ฝึกให้กาย วาจา ใจเรียบร้อย (ศีลสิกขา)
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พิจารณาให้ดีก่อนจึงบริโภคอาหาร
“ปะฏิสังขา โยนิโส ปิณฑะปาตัง ปะฏิเสวามิ .......
เราขอพิ จ ารณาโดยแยบคายก่ อ น แล้ ว จึ ง จะฉั น
อาหารนี้ เราจะไม่ฉันอาหารเพื่อความเอร็ดอร่อย
เพลิดเพลิน สนุกสนาน มัวเมา หรือเพื่อความสวย
ความงามของร่างกาย แต่จะฉันเพื่อให้ร่างกายนี้
ด� ำ รงอยู ่ ไ ด้ เ พื่ อ ขจั ด ความล� ำ บากทางกาย คื อ
ความรู้สึกหิวกระหายที่เกิดขึ้นแล้ว และเพื่อไม่ให้
ทุกขเวทนาอื่นเกิดขึ้น จะได้เป็นอยู่ได้โดยผาสุก
และเกื้อกูลการประพฤติพรหมจรรย์”
ข้อความข้างต้นถอดใจความมาจากบทสวดก่อนที่
พระจะฉันอาหารบิณฑบาตทุกครัง้ บทสวดนี้ น่าจะน�ำ
มาใช้เป็นแนวทางง่ายๆ ในการสร้างเสริมสุขภาพส�ำหรับ
คนทุกเพศทุกวัย ไม่จำ� เป็นต้องเป็นพระหรือนักบวชก็ได้
เพื่อให้เรารู้จักคิดถึงจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของการกิน
อาหาร ว่ากินเพือ่ สุขภาพ และเพือ่ ให้การท�ำกิจหน้าที่
ของตนเป็นไปได้ดว้ ยดี วิธนี ยี้ งั อาจจะช่วยให้หลายคน
ลดการมีนำ�้ หนักตัวเกิน เพราะการบริโภคอาหารด้วย
จะดีไหมถ้าจะมีโรงเรียนที่ใส่ใจ เอาบทสวดนี้ไป
ดัดแปลงเป็นค�ำกลอนง่ายๆ ส�ำหรับให้นักเรียนสวด
ก่อนรับประทานอาหารทุกครัง้ ท�ำนองเดียวกับทีท่ ำ� ใน
โรงเรียนหลายแห่ง และถ้าจะให้ดยี งิ่ ไปกว่านัน้ ก็ตอ้ งให้
พิจารณาอย่างนี้ ก่อนรับประทานอาหารทุกมือ้ ทุกวัน
ฝึกจิตให้สงบ ไม่ฟงุ้ ซ่าน (จิตตสิกขา) เพือ่ ทีจ่ ะมีพลังในการ
พิจารณาจนเกิดความรูเ้ ข้าใจในสภาวะทีเ่ ป็นจริงของสรรพสิง่
ว่าเป็นไปตามเหตุปัจจัย (ปัญญาสิกขา) ในที่สุด จิตที่มี
สภาวะเช่นนัน้ เป็นจิตทีต่ งั้ มัน่ ไม่หวัน่ ไหว ไม่วา่ จะถูกกระทบ
ด้วยอารมณ์ทนี่ า่ ปรารถนาหรือไม่นา่ ปรารถนาก็ตาม เป็นจิต
ทีไ่ ม่ถกู พันธนาการด้วยความยึดติดกับอารมณ์ตา่ งๆ มีความ
โล่งและโปร่งเบา เป็นสภาวะของชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญา
4) ธรรมทีส่ ร้างเสริมสุขภาวะทางสังคม สังคมสุขภาวะ
คือสังคมทีค่ นมีความสัมพันธ์ทดี่ ตี อ่ กัน ตัง้ แต่ระดับครอบครัว
ไปจนถึงชุมชนและสังคมโดยรวม ไม่มปี ญั หากระทบกระทัง่ กัน
เอื้อต่อการที่แต่ละคนจะท�ำสิ่งที่ดีงามตามศักยภาพของตน
ในระดับครอบครัว พุทธศาสนาวางข้อพึงปฏิบัติต่อกัน

ส�ำหรับผูค้ รองเรือน ระหว่างสามีภรรยา พ่อแม่-ลูก มิตรสหาย
เพือ่ นพ้อง บริวาร รวมถึงสมณะชีพราหมณ์ดว้ ย
ในระดับชุมชนและสังคมมีหลักปฏิบตั เิ รือ่ งศีล ทัง้ ส�ำหรับ
บรรพชิต และคฤหัสถ์ จุดมุง่ หมายก็เพือ่ ให้ชมุ ชนและสังคมมี
ความสงบเรียบร้อย ในขัน้ พืน้ ฐานทีส่ ดุ พุทธศาสนามีเบญจศีล
เป็นหลักปฏิบตั เิ พือ่ ให้คนมีชวี ติ อยูด่ ว้ ยกันโดยปราศจากความ
รุนแรงทุกรูปแบบ ทัง้ ต่อผูอ้ นื่ (ศีลข้อ 1, 2, 3, 4) และต่อตนเอง
(ศีลข้อ 5) นอกจากนีย้ งั มีธรรมหมวดหนึง่ ทีเ่ อือ้ ต่อความสัมพันธ์
อันดีระหว่างสมาชิกของสังคมทุกระดับ ซึง่ ประกอบด้วยหลัก
ปฏิบตั ิ 4 ประการ คือ การแบ่งปันเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่กนั การพูดจา
น่ารักน่านิยมนับถือ การท�ำประโยชน์ชว่ ยเหลือเกือ้ กูลกัน และ
การวางตนสม�ำ่ เสมอ ไม่ถอื ตัว (สังคหวัตถุ 4)
พระธรรมวินัย ซึ่งเป็นแก่นแท้ของพุทธศาสนา มีจุด
มุง่ หมายส�ำคัญอยูท่ คี่ วามหลุดพ้นจากทุกข์ ด้วยการศึกษาและ

ปฏิบตั เิ พือ่ มุง่ ให้เกิดปัญญา มีธรรมะทีเ่ ป็นข้อฝึกฝนจ�ำนวนมาก
ตัง้ แต่ระดับพืน้ ๆ เพือ่ ความมีสขุ ภาวะทางร่างกาย จิตใจ และ
สังคม ในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน ไปจนถึงระดับที่ละเอียด
คื อ การรู ้ เข้ า ใจด้ ว ยปั ญ ญา จนเห็ น ชั ด ในสภาวะของสิ่ ง
ทัง้ หลาย ว่าขึน้ อยูก่ บั เหตุปจั จัยอย่างไร ความรูเ้ ข้าใจเช่นนัน้
จะท�ำให้จิตใจคลายความยึดติด หลุดพ้น และเป็นอิสระ
นั่นคือเป็นสุขภาวะทางปัญญาชั้นยอด
ทั้งหมดที่กล่าวข้างต้น คือพุทธศาสนาในฐานะหลัก
ค�ำสอน แต่การมีหลักค�ำสอนที่ประเสริฐเช่นนี้ แม้จะเป็น
สิ่งที่ดี ก็ไม่ได้หมายความว่าชาวพุทธทุกคนจะมีสุขภาวะ
ที่ดีในทุกด้าน และสังคมที่คนนับถือพุทธจะเป็นสังคมสุข
ภาวะเสมอไป ดังนั้น ถ้าอยากรู้ว่าคนไทยได้รับประโยชน์
จากพุทธศาสนาในด้านสุขภาวะเพียงใด ก็ต้องดูว่าคนไทย
ส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนากันอย่างไร

สุขภาวะทางปัญญาที่เราควรรู้จัก
พระไพศาล วิสาโล
เมื่อพูดถึงสุขภาพ ผู้คนมักนึกถึงสภาพทางกาย เช่น การมี
พลานามัย ไม่เจ็บป่วย แต่นนั่ เป็นเพียงองค์ประกอบส่วนเดียวของ
ความสุขหรือภาวะทีเ่ ป็นปกติสขุ ซึง่ เรียกอีกอย่างว่า “สุขภาวะ”
“สุขภาวะ” นั้นมีหลายมิติหรือหลายด้าน ปัจจุบันมีการ
ภาพ : จากงานปาฐกถา สุภา ศิริมานนท์ 25 ก.ค. 2560
จ�ำแนกออกเป็น สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางสังคม สุขภาวะทาง
จิตและสุขภาวะทางปัญญา สอดคล้องกับแนวคิดของพุทธศาสนาเรือ่ ง “ภาวนา” หรือความเจริญงอกงาม อันมี ๔ ประการ
เช่นกัน คือ กายภาวนา (ความเจริญงอกงามทางกาย) ศีลภาวนา (ความเจริญงอกงามทางสังคม) จิตภาวนา (ความเจริญ
งอกงามทางจิต) และปัญญาภาวนา (ความเจริญงอกงามทางปัญญา)
สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีพลานามัย ไม่เจ็บป่วย มีปัจจัยสี่พอเพียงแก่การด�ำเนินชีวิต ไม่อดอยากหิวโหย
ปลอดพ้นจากภัยธรรมชาติ มีสวัสดิภาพในชีวิต ตลอดจนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี เช่น มีอากาศบริสุทธิ์
สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การมีสมั พันธภาพทีร่ าบรืน่ กลมกลืนทัง้ ในระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับสังคม
ได้รบั ความเคารพและความเอือ้ เฟือ้ เกือ้ กูล ปลอดพ้นจากการข่มเหง เอารัดเอาเปรียบ ดูหมิน่ เหยียดหยาม กล่าวอีกนัยหนึง่
อยู่ในสังคมที่ดีงาม
สุขภาวะทางจิต หมายถึง การมีจติ ปลอดพ้นจากความทุกข์ ไม่เครียดหรือวิตกกังวล ไม่เป็นทาสสิง่ เสพติด มีความสุขใจ
สงบเย็น จิตมีคุณภาพบวก เช่น เมตตากรุณา สติ และสมาธิ
สุขภาวะทางปัญญา หมายถึง การมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับชีวติ สามารถวางจิต วางใจได้อย่างถูกต้อง คิดดี คิดเป็น
และเห็นตรง ช่วยให้ด�ำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข ทั้งกายและใจ สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ช่วยให้
จิตเป็นอิสระท่ามกลางความผันผวนปรวนแปรต่าง ๆ
พุทธศาสนามองว่า ปัญญานั้นเป็นพื้นฐานของความสุขทั้งทางกาย สังคม และจิต กล่าวคือ เราจะมีสุขภาพดีได้
ก็เพราะรู้ว่าควรกินอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อบ�ำรุงเลี้ยงร่างกายให้เป็นปกติสุข หากกินเพราะความหลง เช่น หลงติด
พุทธศาสนากับการสร้างเสริมสุขภาวะ
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ในรสชาติอาหาร ก็อาจเจ็บป่วยเพราะไม่รจู้ กั ประมาณในการกิน ท�ำให้เป็นโรคหัวใจ โรคอ้วน โรคเบาหวาน หรือแม้แต่โรค
มะเร็ง ซึ่งก�ำลังเป็นภัยร้ายในปัจจุบัน
สุ ข ภาพดี ยั ง เกิ ด จากการเห็ น คุ ณ ค่ า ของสมดุ ล ชี วิ ต จึ ง ไม่ ติ ด ในความสบาย แต่ ห มั่ น ออกก� ำ ลั ง กายอยู ่ เ สมอ
ขณะเดียวกันก็ไม่ท�ำงานอย่างหักโหม รู้จักพักผ่อน
ความสัมพันธ์ที่ราบรื่นกลมกลืนกับผู้คน เกิดขึ้นได้เพราะมีปัญญาเห็นว่าการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้อื่นนั้นน�ำความสุข
มาให้ตน ในทางตรงข้าม หากเบียดเบียนเอาเปรียบผู้อื่น ในที่สุดความเดือดร้อนก็จะเกิดแก่ตนเอง รวมทั้งเห็นว่าแม้
ความเห็นแก่ตัว จะท�ำให้ตนร�่ำรวย มีชื่อเสียงเกียรติยศ แต่สิ่งเหล่านี้ให้ความสุขเพียงชั่วคราว ตามมาด้วยความทุกข์ที่
ยาวนาน ไม่ใช่คำ� ตอบสุดท้ายของชีวติ ดังนัน้ จึงไม่ควรหมกมุน่ กับการท�ำมาหาเงิน แต่มเี วลาให้กบั การติดต่อสัมพันธ์กบั ผูค้ น
หมั่นท�ำดี และช่วยเหลือผู้อื่น
สุขภาพจิตที่ดี ก็เกิดจากปัญญาเช่นกัน กล่าวคือ รู้ว่าการปล่อยชีวิตและจิตใจไปตามอ�ำนาจของความอยากนั้น
มีแต่จะน�ำทุกข์มาให้ ได้เท่าใด ก็ไม่รจู้ กั พอ ขณะเดียวกันก็เห็นโทษของความโกรธ ดังนัน้ จึงไม่ปล่อยให้ความโกรธครองใจ
รู้จักให้อภัย จิตจึงพบกับความสงบเย็น ปัญญาที่ตระหนักถึงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่ง รู้ว่าความล้มเหลว ความสูญเสีย
ความเจ็บป่วย และความตายเป็นธรรมดาของชีวิต ช่วยให้จิตไม่เป็นทุกข์เมื่อประสบกับเหตุร้ายเหล่านั้น ยิ่งมีปัญญา
ถึงขั้นว่าไม่มีอะไรที่จะยึดเป็น “ตัวกู ของกู” ได้ จิตย่อมผ่องใส เบิกบาน ไร้วิตกกังวล ในยามได้ ก็ไม่หลงเพลิดเพลินดีใจ
ในยามเสีย ก็ไม่กลัดกลุ้มเศร้าโศก
ปัญญานัน้ ท�ำให้เป็นสุขได้ในทุกสถานการณ์ มิใช่วา่ เป็นสุขได้ในยามทีม่ สี ขุ ภาพดี มีพลานามัย หรือประสบความ
ส�ำเร็จในการงานเท่านัน้ กล่าวได้วา่ ปัญญาท�ำให้เห็นความจริงว่า สุขหรือทุกข์นนั้ มิได้อยูท่ วี่ า่ มีสงิ่ ดี ๆ หรือสิง่ ร้าย ๆ
เกิดขึ้นกับเรา แต่อยู่ที่ว่าเราคิด รู้สึก หรือมีท่าทีกับมันอย่างไร พูดอีกอย่างคือ อยู่ที่ใจของเรา
ดังนัน้ แม้เจ็บป่วย พลัดพรากสูญเสีย ก็ยงั เป็นสุขอยูไ่ ด้ ป่วยแต่กาย ใจไม่ปว่ ย เสียแต่ทรัพย์ ใจไม่เสีย ทัง้ นีเ้ พราะแลเห็นว่า
ทุกข์ใจนั้นแท้จริงแล้วเกิดจากความยึดติดถือมั่นในสิ่งต่าง ๆ เมื่อไม่ยึด ใจก็ไม่ทุกข์ ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอดีตที่เจ็บปวด
ภาพปรุงแต่งอนาคตทีเ่ ลวร้าย รวมทัง้ อารมณ์อกุศล เช่น ความอยาก ความโกรธ ความเศร้า ความรูส้ กึ ผิด
ทีส่ ำ� คัญก็คอื ความยึดติดในสิง่ ต่าง ๆ ว่าเป็นตัวกูของกู การเห็นความจริงดังกล่าว จะช่วยให้ใจปล่อยวาง
และท�ำให้ทกุ ข์หลุดไปจากใจได้
ท่านอาจารย์พทุ ธทาสเคยกล่าวว่า “ความสุขหรือความทุกข์ มันเกิดจากการทีเ่ รากระท�ำ
ถูกหรือกระท�ำผิดต่อสิ่งที่เรียกว่า “ผัสสะ” ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดเวลา” ปัญญาคือการเห็น
ความจริงดังกล่าว ดังนั้นไม่ว่ามีอะไรมากระทบกับเรา ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย
และใจก็ตาม ย่อมไม่อาจท�ำให้ใจเราเป็นทุกข์ได้ มีแต่ความสุข สงบเย็น
เป็นอิสระ กล่าวอีกนัยหนึ่ง มีสุขภาวะอยู่เป็นนิจ
นีแ้ หละคือสุขภาวะทางปัญญาทีเ่ ราควรรูจ้ กั และสัมผัสให้ได้

5. พุทธศาสนาที่คนไทยนับถือในปัจจุบัน
การนับถือพุทธศาสนาของคนไทยในปัจจุบันอาจแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือแบบที่เน้น อามิสบูชา กับแบบที่เน้น
ปฏิบัติบูชา แบบแรกเป็นแนวทางการนับถือของคนไทยส่วนใหญ่ ซึ่งจะเรียกในที่นี้ว่า พุทธศาสนาแบบชาวบ้าน
(Popular Buddhism) แบบที่สองเน้นการท�ำความเข้าใจหลักธรรม เพื่อน�ำไปปฏิบัติในการด�ำเนินชีวิต ซึ่งจะเรียก
ในทีน่ วี้ า่ พุทธศาสนาแนวปฏิบตั ิ (Pragmatic Buddhism) การนับถือพุทธศาสนา 2 แบบนีใ้ ห้ผลในด้านสุขภาวะต่างกัน
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5.1 พุทธศาสนาแบบชาวบ้าน
5.1.1 ลักษณะส�ำคัญ
ลักษณะส�ำคัญของพุทธศาสนาแบบนี้
คือ เป็นระบบความเชื่อและการปฏิบัติที่
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขในระดับโลกิยะ
เป็ น หลั ก ความเชื่ อ และการปฏิ บั ติ
แบบนี้ มี เรื่ อ งของวั ต ถุ เข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง
มากกว่าการปฏิบัติธรรมจริงๆ เป็นการ
นับถือพุทธศาสนากระแสหลักของคนไทย บางท่านอาจ
เรียกว่า พุทธศาสนาแบบโลกิยนิยม หรือ แบบฆราวาสนิยม
(Secular Buddhism)[12]
พุทธศาสนาแบบนี้วิวัฒนาการผ่านการตีความหลัก
ค�ำสอน และปรับตัวเข้ากับความเชือ่ และการปฏิบตั ใิ นแต่ละ
ท้องถิน่ ตลอดเวลาอันยาวนานในประวัตศิ าสตร์ จนกลายเป็น
จารีตประเพณี และมีเอกลักษณ์เฉพาะของตน ซึง่ ในบางกรณี
ก็ไม่ค่อยสอดคล้องกับหลักธรรมค�ำสอนในพระธรรมวินัย
เท่าใดนัก ในหลายกรณีความเชื่อและการปฏิบัติแบบนี้
มีแนวคิดแบบบริโภคนิยมแทรกปนเข้ามามาก ลักษณะส�ำคัญ
ของพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน คือ:
(1) เป็ น รู ป แบบการปฏิ บั ติ ที่ เ น้ น ความเชื่ อ เรื่ อ ง
บุญ-บาป และเรื่องสวรรค์-นรก เป็นหลัก การเน้นเรื่องนี้
มีที่มาจากหลายทาง แต่ที่ส�ำคัญน่าจะได้แก่อิทธิพลของ
การสั่งสอนทางพุทธศาสนาตามจารีตประเพณี ซึ่งมักจะให้
ความส�ำคัญกับเรื่องบุญ-บาป และสวรรค์-นรก ค่อนข้าง
จะมากกว่ า เรื่ อ งอื่ น ๆ เพื่ อ มุ ่ ง ให้ ค นฝั ก ใฝ่ ใ นการท� ำ บุ ญ
หรือความดี และกลัวการท�ำบาปหรือความชั่ว โดยเฉพาะ
ในการเทศนาของพระสงฆ์ ใ นโอกาสต่ า งๆ นอกจากนี้
วรรณกรรมพุทธศาสนาที่แพร่หลายมาตั้งแต่ยุคสุโขทัย คือ
ไตรภูมิพระร่วง ก็อาจจะมีส่วนหล่อหลอมความเชื่อเรื่อง
บุญ-บาป สวรรค์-นรก ด้วย ไม่มากก็น้อย ไตรภูมิพระร่วง
เน้นอบายภูมิ (นรก) ส�ำหรับคนที่ท�ำบาป และสุคติภูมิ
(สวรรค์) ส�ำหรับคนที่ท�ำบุญ (ภูมิทั้ง 3 ที่กล่าวถึงในไตรภูมิ
พระร่วงคือ กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ ส่วนอบายภูมิ และ
สุตคิภูมิ เป็นภูมิย่อยอยู่ในกามภูมิ)
(2) เน้นการท�ำบุญด้วยการให้ทานมากกว่าการปฏิบตั ิ
อย่างอื่น พุทธศาสนามีค�ำสอนเกี่ยวการปฏิบัติที่จะให้เกิด
บุญหรือความดีหลายวิธี อย่างน้อยที่สุด ได้แก่ การให้ทาน

ภาพ : กฤติญา สำ�อางกิจ

การรักษาศีล และการเจริญภาวนาให้จิตใจบริสุทธิ์มั่นคง
(บุญกิริยาวัตถุ 3) แต่คนไทยส่วนมากก็รู้จักและคุ้นเคย
กับการท�ำบุญด้วยการให้ทานมากกว่าวิธีอื่น อาจจะเป็น
เพราะอิทธิพลของการสอนทางศาสนา และวรรณกรรม
พุทธศาสนาที่แพร่หลายในหมู่คนไทย โดยเฉพาะคือเรื่อง
เวสสันดรชาดก ซึ่งว่าด้วยอดีตชาติที่พระพุทธเจ้าเสวยพระ
ชาติเป็นพระเวสสันดร ผู้ทรงบ�ำเพ็ญทานอันยิ่งใหญ่ ก่อนที่
จะมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าในพระชาติต่อมา
ว่ า โดยหลั ก ธรรมแล้ ว ทานเป็ น หลั ก ในการท� ำ บุ ญ
(ความดี) เบือ้ งต้นในพุทธศาสนา และเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ได้งา่ ยกว่า
อย่างอืน่ จึงไม่ใช่เรือ่ งแปลกทีช่ าวพุทธไทยส่วนมาก เมือ่ พูด
ถึงการท�ำบุญก็จะนึกถึงการให้ทานในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่
แต่ ที่ แ พร่ ห ลายที่ สุ ด คื อ การให้ ท านเพื่ อ บ� ำ รุ ง พระสงฆ์
วัดวาอาราม ปูชนียสถาน ปูชนียวัตถุ มากกว่าการให้ทานเป็น
สาธารณกุศลที่ส่งผลทางสังคมโดยตรง การส�ำรวจสภาวะ
ทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม โดยส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2554 พบว่าชาวพุทธไทยท�ำบุญด้วยการตักบาตร
คือการให้อาหารเป็นทานแก่พระสงฆ์มากที่สุด (ราว 93%)
(3) เป็นการปฏิบัติเพื่อหวังผลตอบแทนทางโลก
เป็นหลัก ทุกครั้งที่ท�ำบุญ เฉพาะอย่างยิ่งการให้ทาน หรือ
แม้ในการท�ำความดีทางศาสนาอย่างอื่น เช่น การรักษาศีล
และการเจริญภาวนา เป็นต้น ก็ไม่ต่างกัน คนไทยส่วนมาก
มักจะ “อธิษฐาน” ขอให้ตวั เองได้สงิ่ ทีป่ รารถนาส�ำหรับชีวติ
ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง แต่โดยมากก็คือความปรารถนา
เกี่ยวกับ สุขภาพ และการงานของตน หรือคนในครอบครัว
ในแง่นกี้ ารท�ำบุญจึงมีอทิ ธิพลและกลิน่ อายของบริโภคนิยม
เข้ามาแทรกด้วยมาก คนท�ำบุญจ�ำนวนมากอยากให้บญ
ุ ช่วย
ให้ตนได้รบั ความมัง่ มีศรีสขุ คืออยากมีชวี ติ ทีส่ ขุ สบายในทาง
วัตถุด้วย การท�ำบุญเพื่อช�ำระจิตใจของตนให้หมดจด หรือ
พุทธศาสนากับการสร้างเสริมสุขภาวะ
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การท�ำบุญเพือ่ ลดความยึดติดในทรัพย์สนิ เงินทองนัน้ มีนอ้ ย
การท�ำบุญแบบหวังผลตอบแทนเช่นนี้ สะท้อนให้เห็น
ทัศนะที่มองว่า บุญหรือความดีเป็นเหมือนสิ่งที่มีอ�ำนาจ
บันดาลให้เกิดสิ่งที่ตนปรารถนาได้ นอกจากนี้ยังสะท้อนให้
เห็นว่า แรงจูงใจที่ท�ำให้คนจ�ำนวนมากอยากท�ำบุญจริงๆ
แล้วอาจไม่ได้อยู่ที่บุญ ซึ่งเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นและจับต้อง
ไม่ได้เท่าใดนัก แต่อยู่ที่สิ่งซึ่งตนปรารถนาในชีวิตปัจจุบัน
มากกว่า นี่คือพุทธศาสนาที่ชาวบ้านปฏิบัติกันทั่วไป
(4) เน้นรูปแบบมากกว่าเนือ้ หา หรือตัวธรรมะจริงๆ
ส�ำหรับชาวบ้านทัว่ ไปการปฏิบตั ทิ างพุทธศาสนาหลายอย่าง
มีพิธีกรรมซึ่งไม่ใช่หลักธรรมในพุทธศาสนาโดยตรงเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วย ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่มากก็น้อย บ่อยครั้ง
คนท�ำบุญให้ความส�ำคัญกับพิธีกรรมเหล่านี้มากกว่าธรรมะ
ซึ่งเป็นสาระแท้จริงของการปฏิบัตินั้นเสียอีก แบบแผนการ
ปฏิบัตินั้นแตกต่างกันไปตามท้องถิ่น
พิธีกรรมมักจะเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ในการท�ำบุญของ
ชาวบ้าน เช่น ในการถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ นอกจากมี
การบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวค�ำถวายแล้ว ยังมีการกรวดน�ำ้
เพื่ อ อุ ทิ ศ ส่ ว นกุ ศ ลให้ แ ก่ ผู ้ ว ายชนม์ ต ามที่ ตั้ ง ใจด้ ว ย
(การกรวดน�ำ้ เป็นพิธกี รรมเชิงสัญลักษณ์) การท�ำบุญในโอกาส
ส�ำคัญต่างๆ ที่มีการนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์
นอกจากมีการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธ
มนต์แล้ว ยังมีการ “ถวายข้าวพระพุทธ” ซึ่งไม่ใช่การ
ถวายอาหารแก่องค์พระพุทธเจ้าจริงๆ แต่เป็นพิธีกรรมเชิง
สัญลักษณ์ว่าได้ถวายแด่พระพุทธเจ้ามากกว่า และในการ
ท�ำบุญเช่นนั้นมักจะมีการท�ำ “น�้ำมนต์” (ซึ่งก็เป็นพิธีกรรม
เชิงสัญลักษณ์) เพื่อประพรมให้เจ้าภาพและผู้ร่วมในงาน
โดยเชื่อว่าจะท�ำให้ได้รับความเป็นสิริมงคล
ที่เห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือการ “รับศีล” ซึ่งมัก
เป็ น พิ ธี ที่ ท� ำ ในการท� ำ บุ ญ หลายโอกาส ในทางปฏิ บั ติ
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ชาวบ้านทั่วไปมักจะถือว่า พิธีรับศีลมีความส�ำคัญเท่ากับ
“การถือศีล” หรือการมีศีลไปในตัว พิธีรับศีล 5 เริ่มด้วย
การ อาราธนา ซึ่ ง ก็ คื อ พิ ธี ข อให้ พ ระบอกศี ล เป็ น ข้ อ ๆ
(ทั้งๆ ที่ส่วนมากก็รู้อยู่แล้วว่าศีล 5 ข้อนั้นมีอะไรบ้าง)
แต่ก็ต้องท�ำเป็นพิธี เพราะถ้าไม่ท�ำก็จะไม่รู้สึกว่าได้รับศีล
เมื่อไม่รู้สึกว่าได้รับศีล บางคนก็อาจคิดเอาง่ายๆ ว่าไม่ต้อง
ถือศีล เพราะไม่ได้รับศีลมาจากพระ
พิธกี รรมทีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้องในการท�ำบุญ หรือท�ำความดี
ตามหลักศาสนานัน้ ในแง่หนึง่ ก็คอื สิง่ ทีผ่ ปู้ ฏิบตั สิ ร้างขึน้ เพือ่
“ความขลัง” หรือ “ความศักดิ์สิทธิ์” พิธีกรรมมีประโยชน์
ในแง่ทอี่ าจมีสว่ นช่วยดึงดูดคนบางประเภทให้อยากเข้าใกล้
หรือปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมได้ แม้ว่าตัวมันเองจะไม่ใช่
สาระที่แท้จริงของศาสนาก็ตาม พิธีกรรมจึงเปรียบได้กับ
เปลือกหรือกระพี้ที่ห่อหุ้มแก่น คือพุทธธรรม เอาไว้เท่านั้น
เหมือนเปลือกและกระพี้ที่ห่อหุ้มแก่นของต้นไม้ใหญ่เอาไว้
ท�ำให้ต้นไม้นั้นด�ำรงอยู่ได้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากท�ำหน้าที่เหมือนเปลือกหรือ
กระพี้ พิธีกรรมอาจกลายเป็น “กับดัก” ที่ท�ำให้คนจ�ำนวน
หนึ่งเข้าไม่ถึงสาระที่แท้จริงของสิ่งที่ปฏิบัติได้ เพราะติดอยู่
กับความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรม จนก้าวต่อไป
ในธรรมไม่ได้ นี่คือผลของการเน้นรูปแบบมากกว่าเนื้อหา
ซึ่งจะไม่ท�ำให้ได้รับประโยชน์เต็มที่จากการนับถือศาสนา
ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธหรือศาสนาใดก็ตาม
(5) มี ค วามเชื่ อ และการปฏิ บั ติ อื่ น ปะปนอยู ่ ด ้ ว ย
พุทธศาสนาแบบชาวบ้านไม่ใช่พุทธศาสนาบริสุทธิ์ เพราะมี
ความเชื่ อ และการปฏิ บั ติ อื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ พุ ท ธปนอยู ่ ด ้ ว ย
ที่ชัดเจนคือความเชื่อและการปฏิบัติที่อาจเรียกรวมๆ ว่า
“ศาสนาโบราณ” (primitive religion) ซึ่งได้แก่ความเชื่อ
เรือ่ งผีเรือ่ งวิญญาณ (animism) รวมถึงไสยศาสตร์ทมี่ อี ยูเ่ ดิม
ในกลุ่มชนชาติไทยมาแต่สมัยดึกด�ำบรรพ์ ก่อนที่จะรับ
เอาพุทธศาสนา นอกจากนี้ยังมีความเชื่อจากอิทธิพลของ
ศาสนาพราหมณ์ที่แผ่เข้ามาในช่วงหลังอีกด้วย ที่เห็นได้ชัด
คื อ ธรรมเนี ย มการสวดอ้ อ นวอนและการเซ่ น สรวงบู ช า
ความเชื่อและการปฏิบัติเหล่านี้คละเคล้าปะปนอยู่กับการ
ปฏิบตั แิ บบพุทธ จนบางครัง้ แยกได้ยากว่าอะไรเป็นพุทธแท้
อะไรไม่ ใช่ เราอาจถื อ ว่ า นี่ คื อ ผลของวิ วั ฒ นาการทาง
ประวัติศาสตร์ บวกกับการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมที่
วิวัฒนาการมาช้านาน

ดั ง นั้ น จึ ง ไม่ ใช่ เรื่ อ งแปลกที่ ใ นการปฏิ บั ติ แ บบพุ ท ธ
หลายอย่างมีท้ังการไหว้พระ (พุทธ) และไหว้ผี รวมทั้งการ
อ้อนวอนอธิษฐานปนอยู่ด้วย แม้ในการเจริญพระพุทธมนต์
ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น พุ ท ธแท้ ๆ ก่ อ นจะเริ่ ม ด� ำ เนิ น การยั ง มี ก าร
“ชุมนุมเทวดา” โดยพระรูปหนึง่ ท�ำพิธสี วด บทชุมนุมเทวดา
(เรียกสัน้ ๆ ว่าบท สัคเค) อัญเชิญทวยเทพทัง้ หลายทีส่ ถิตอยู่
ในทีท่ กุ สถานให้มาสดับพระพุทธมนต์ เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล
นอกจากนีบ้ ทสวดบางบททีใ่ ช้บางโอกาสก็มลี กั ษณะเป็นการ
สวดอ้อนวอนโดยตรง เพือ่ ขอให้อานุภาพของพระพุทธเจ้าและ
พระอรหันตสาวกทัง้ หลาย มาปกป้องคุม้ ครองให้คลาดแคล้ว
จากภยันตรายทัง้ ปวง (เช่น บทสวด คาถาชินบัญชร เป็นต้น)
บางบทก็เป็นการสวดเพื่อบอกให้รู้พระธรรมส�ำคัญที่ท�ำให้
ผูป้ ฏิบตั สิ ามารถบรรลุถงึ ความหลุดพ้นได้ แต่บทสวดก็มกั จะ
จบลงด้วยการขอให้ “การกล่าว (สวด) ความจริง” เช่นนัน้ จง
บันดาลให้เกิดความสุขสวัสดี (บทสวด โพชฌงค์ เป็นตัวอย่าง
อันหนึง่ ทีช่ าวพุทธบางส่วนเชือ่ ว่า ถ้าสวดให้ผปู้ ว่ ยฟังเป็นประจ�ำ
จะมี “อานุภาพ” ช่วยให้หายจากความเจ็บป่วยได้ เหมือน
ใจความทีป่ รากฏในบทสวดนัน้ )
ในหลายกรณีและในทุกท้องถิน่ ของไทย การท�ำบุญเป็น
งานมหกรรมทางสังคม การท�ำบุญถูกกลมกลืนเข้าไปกับงาน
เทศกาลที่มีอยู่แล้ว หรือมิฉะนั้นก็ท�ำให้เกิดเป็นประเพณี
งานบุญขึ้นมาโดยเฉพาะ ในงานเช่นนั้นการท�ำบุญกับการ
สนุกสนานรื่นเริงมักจะด�ำเนินไปด้วยกัน เป็นโอกาสให้คน
ชุมชนมาร่วมท�ำบุญและหาความสนุกสนานไปพร้อมกัน
บางครั้งชาวบ้าน (โดยเฉพาะเด็กและคนหนุ่มสาว) ตั้งตา
คอยความสนุกสนานจากเทศกาลงานบุญ มากกว่าตั้งตา
คอยที่จะได้ท�ำบุญด้วยซ�้ำ เช่น ประเพณีเทศน์มหาชาติ
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีบุญเดือนสิบ ประเพณี
ตานก๋วยสลาก ประเพณีโยนบัว แม้แต่งานกฐิน ผ้าป่า
ในทางปฏิบัติก็เป็นงานบุญบวกกับงานรื่นเริงไปพร้อมกัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบท สิ่งเหล่านี้ปะปนคละเคล้ากับ
พุทธศาสนา จนแยกออกจากกันได้ยาก
5.1.2 พุทธศาสนาแบบชาวบ้าน
				สร้างเสริมสุขภาวะอย่างไร
ถ้าความเชื่อและการปฏิบัติแบบชาวบ้านเป็นอย่างที่
กล่าวมาข้างต้น ถามว่า ชาวบ้านผู้ปฏิบัติได้รับประโยชน์
ในด้านการสร้างเสริมสุขภาวะอย่างไร?

ค่อนข้างจะชัดเจนว่า สิ่งที่ชาวบ้านทั่วไปได้รับจาก
พุทธศาสนา ส่วนใหญ่แล้วเป็นเรือ่ งของสุขภาวะทางจิตใจและ
สังคม ส่วนทางกายและทางปัญญาก็อาจจะได้บา้ ง ขึน้ อยูก่ บั
การปฏิบตั ิ เช่น ถ้าสมาทานศีล 5 แล้วน�ำไปปฏิบตั จิ ริง ก็จะลด
ความรุนแรงได้ ไม่วา่ ทางกาย วาจาหรือจิตใจก็ตาม นอกจากนี้
ยังลดโอกาสทีจ่ ะเป็นโรคบางอย่างได้ดว้ ย (ศีลข้อ 3 ลดโอกาส
การแพร่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้) อย่างไรก็ตาม ในทีน่ จี้ ะ
ชีใ้ ห้เห็นเป็นตัวอย่างเฉพาะประโยชน์ดา้ นสุขภาวะทางจิตใจ
และสังคมเท่านัน้
5.1.2.1 ในแง่สุขภาวะทางจิตใจ

อานิสงส์ ในด้านสุขภาวะทางจิตใจของการท�ำบุญ อาจจะ
แตกต่างกันไป ตามมูลเหตุจงู ใจและลักษณะการท�ำบุญของ
แต่ละคน ในที่นี้ขอแบ่ง คนท�ำบุญ ออกเป็น 3 กลุ่ม แต่ขอ
ให้เข้าใจว่าทัง้ 3 กลุม่ นีไ้ ม่ได้แยกขาดจากกันโดยสิน้ เชิง และ
ไม่ได้หมายความว่า ใครเป็นกลุ่มไหนก็เป็นกลุ่มนั้นตลอด
ไปไม่เปลี่ยนแปลง เพราะในความเป็นจริง คนท�ำบุญแบบ
หนึ่งก็อาจจะมีลักษณะบางอย่างของอีกแบบหนึ่ง หรืออีก
2 แบบทีเ่ หลือปนอยูด่ ว้ ย เช่น คนคนหนึง่ อาจเริม่ ต้นด้วยการ
ท�ำบุญเพือ่ หาทางออกให้กบั ปัญหาทีต่ นประสบ หรือท�ำบุญ
เพราะเห็นคนอื่นเขาท�ำ แต่เมื่อเวลาผ่านไป เขาอาจพัฒนา
ตัวเองเป็นคนท�ำบุญเพื่อสั่งสมบุญ หรือท�ำบุญเพื่อเอาบุญ
จริงๆ ก็ได้ ในท�ำนองเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงในทางกลับ
กันก็อาจเป็นไปได้ การท�ำบุญ 3 แบบ คือ
(1) ท�ำบุญเพื่อสั่งสมบุญหรือความดี ถ้าพูดในภาษา
ทีช่ าวบ้านพูดกันทัว่ ไปก็คอื “ท�ำบุญเพือ่ เอาบุญ” คนท�ำบุญ
ประเภทนี้มีศรัทธาในบุญหรือความดี ว่าเป็นปัจจัยที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตน และมักจะมองว่าการท�ำบุญ
(หรือการปฏิบัติทางศาสนาอย่างอื่น เช่น การรักษาศีล
การฟังธรรม การฝึกจิตให้มีสมาธิ) ว่าเป็นการสั่งสมความดี
เหมือนการฝากเงินไว้ในธนาคาร มากกว่าเป็นการคาดหวังว่า
จะได้ผลตอบแทนตามทีต่ นปรารถนา การท�ำบุญแบบนีผ้ ทู้ ำ�
จะมีจิตใจเบิกบาน เกิดปีติ คือได้ความสุขทางใจอย่างหนึ่ง
ถ้าการท�ำบุญเช่นนัน้ พัฒนาขึน้ ไปเป็นการท�ำทีป่ ระกอบ
ด้วยปัญญา คือมีความรูเ้ ข้าใจทีถ่ กู ต้อง ในความหมายของสิง่
ที่ตนท�ำจริงๆ ก็ยิ่งจะช่วยให้จิตใจของผู้ท�ำมีความสุขสูงขึ้น
ไปอีกระดับหนึ่ง มากกว่าได้ความปีติอิ่มใจเท่านั้น เช่น ถ้ารู้
เข้าใจว่าการให้ทานเป็นการฝึกจิตใจของตนให้ลดความยึดติด
พุทธศาสนากับการสร้างเสริมสุขภาวะ

105

ในวัตถุสิ่งของที่ตนมี เป็นการแบ่งปัน หรือสงเคราะห์แก่
ผู้ที่ควรได้รับการสงเคราะห์ การรักษาศีล 5 เป็นการฝึกตน
ให้มกี าย วาจา ใจ ทีเ่ รียบร้อย อยูใ่ นสังคมโดยไม่เบียดเบียน
ผูอ้ นื่ ฯลฯ ความรูเ้ ข้าใจท�ำนองนีจ้ ะช่วยให้ผปู้ ฏิบตั มิ คี วามสุข
อั น ประกอบด้ ว ยปั ญ ญา เป็ น ความสุ ข ที่ ป ระณี ต ขึ้ น ไป
อีกระดับหนึ่ง ตรงตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์พุทธศาสนาที่ว่า
“บุญเป็นชื่อของความสุข”[13]
(2) ท�ำบุญเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาที่ตนประสบ
คนจ�ำนวนไม่น้อยหันหน้าเข้าวัดเพื่อท�ำบุญ เพราะตัวเองมี
ปัญหา หรือมีเรื่องไม่สบายใจที่ยังหาทางออกไม่ได้ ปัญหา
อาจเป็นเรื่องความสูญเสีย ความรู้สึกสะเทือนใจ ปัญหา
เกีย่ วกับความรัก การงาน หรือแม้กระทัง่ การกระท�ำทีต่ วั เอง
ไม่สบายใจอะไรก็ตาม เช่น คนบางคนขับรถชนสุนขั ตายโดยไม่
เจตนา เกิดความไม่สบายใจ ก็ไปท�ำบุญอุทศิ ให้สนุ ขั ทีต่ ายไป
พ่อค้าขายปลาในตลาดบางคนทีต่ อ้ งฆ่าปลาวันละมากๆ เพือ่
ขายให้ลูกค้า รู้ว่าการฆ่าสัตว์เป็นบาป ถึงวันพระก็ไปท�ำบุญ
อุทิศให้ปลาที่ตัวเองฆ่า
การท�ำบุญเช่นนัน้ ไม่ตา่ งเท่าไรกับการ “สะเดาะเคราะห์”
หรือช�ำระล้างสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นให้หมดไป แต่จะสะเดาะ
เคราะห์หรือช�ำระล้างได้จริงหรือไม่ นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ถึงกระนั้นส�ำหรับคนที่ท�ำ จิตใจของเขาอาจจะผ่อนคลาย
หรือสบายขึ้นได้ เพราะมีความหวังว่าสิ่งที่เขาเชื่ออาจช่วย
ให้เกิดผลตามที่ปรารถนาได้ เข้าท�ำนอง “ส�ำหรับคนที่เชื่อ
สิ่งที่เขาเชื่อย่อมเป็นจริงได้เสมอ”
การท�ำบุญในลักษณะดังกล่าวนี้เข้าท�ำนอง เมื่อมีทุกข์
บีบคัน้ ภัยคุกคาม คนบางจ�ำพวกก็จะมองหาทีพ่ งึ่ ทีอ่ ยูน่ อกตัว
เช่น หันไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้าง ท�ำการอ้อนวอนบูชาบ้าง
หันหน้าเข้าหาศาสนาบ้าง[14] การท�ำบุญ ก็เป็นทางออกอัน
หนึ่งส�ำหรับชาวพุทธไทยบางคน การท�ำบุญในลักษณะนี้
สะท้ อ นความเชื่ อ ว่ า บุ ญ มี อ� ำ นาจศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ อ าจช่ ว ย
บันดาลให้ผา่ นพ้นวิกฤตในชีวติ ได้ หลายคนทีห่ นั หน้าเข้าวัด
ท�ำบุญก็เพราะความเชือ่ เช่นนี้ จึงไม่แปลกทีช่ าวพุทธบางคน
ขวนขวายไปไหว้พระให้ครบ 9 วัด หรือบนบานศาลกล่าว
กับพระพุทธรูปที่เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์บ้าง การปฏิบัติ
เช่นนี้มีมากในหมู่ชาวพุทธไทย ผลที่เกิดขึ้นนั้น อาจจะช่วย
คลายความวิตกกังวล และช่วยให้จิตใจสงบลงได้บ้าง หรือ
อย่างน้อยก็ท�ำให้รู้สึกดีขึ้น เพราะมีความหวังว่าบุญที่ท�ำจะ
ช่วยให้ผ่านพ้นปัญหาไปได้ในที่สุด แต่การท�ำเช่นนี้ก็ไม่ต่าง
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เท่าไรกับการ “ปลอบใจตนเอง” ไม่ใช่การแก้ที่ต้นเหตุของ
ปัญหา และไม่สอดคล้องกับหลักธรรมในพุทธศาสนา ดังนัน้
การที่จะหวังผลในระยะยาวก็อาจจะไม่แน่นอน เว้นแต่ว่า
เมือ่ ใจสงบลงแล้วจะสามารถมองเห็นเหตุปจั จัยทีแ่ ท้จริงของ
ปัญหา และจัดการกับเหตุปัจจัยนั้นได้ในทางที่ถูก
(3) ท�ำบุญตามกระแส หรือท�ำเพราะเห็นคนอื่นท�ำ
การท�ำบุญแบบนีโ้ ดยมากผูท้ ำ� ไม่ได้มจี ดุ หมายเฉพาะเจาะจง
แต่ทำ� เพราะรูส้ กึ ดีทไี่ ด้ทำ� เหมือนคนอืน่ ในกลุม่ หรือในชุมชน
เดียวกัน เช่น การท�ำบุญในงานเทศกาล หรือท�ำบุญตาม
ประเพณีต่างๆ การท�ำบุญแบบนี้ก็อาจจะมีผลทางจิตใจใน
ระดับหนึ่ง อย่างน้อยก็ท�ำให้รู้สึกว่าตนไม่ใช่คนแปลกแยก
ในกลุ่มหรือในชุมชนที่ตนเป็นส่วนหนึ่ง หรือสบายใจที่ได้
ท�ำบุญ/ความดีอย่างที่คนอื่นเขาท�ำกัน
แต่ไม่ว่าจะท�ำบุญตามกระแส หรือท�ำเพราะเหตุจูงใจ
อย่างอื่นก็ตาม การที่มีคนจ�ำนวนมากในสังคมหันไปท�ำบุญ
(ท�ำความดี) นอกจากจะท�ำให้จิตใจของผู้ท�ำบุญมีความสุข
หรือสงบเย็นลงได้ในระดับหนึง่ แล้ว ยังเป็นโอกาสทีค่ นเหล่านัน้
จะได้ลดการท�ำสิ่งที่เป็นบาป (ความชั่ว) ซึ่งจะเป็นผลดี
ไม่เฉพาะกับตัวเขาเท่านั้น แต่ดีส�ำหรับสังคมไปพร้อมกัน
ด้วย เพราะเมือ่ โอกาสทีค่ นจะท�ำสิง่ ทีเ่ ป็นบาปลดลงก็เท่ากับ
ท�ำให้สังคมดีขึ้นไปในตัว ถ้ามองในแง่นี้ จะบอกว่าการ
ท�ำบุญเป็นผลดีต่อสุขภาวะทั้งของบุคคลและสังคมก็ได้
5.1.2.2 ในแง่สุขภาวะทางสังคม

การท� ำ บุ ญ ทั้ ง ในโอกาสปกติ แ ละในโอกาสพิ เ ศษ
เป็นกิจกรรมที่เอื้อต่อการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม
จะเห็นได้ชัดในชุมชนชนบทที่คนส่วนมากไปท�ำบุญกันที่วัด
เช่น น�ำอาหารไปถวายพระทุกวัน หรือในวันพระ ในโอกาส
เช่นนัน้ คนในชุมชนได้พบปะสังสรรค์และแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ นั
ไม่เฉพาะในเรื่องการบุญการกุศล แต่เรื่องอื่นๆ ในชีวิต
ประจ�ำวันของตนด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานอาชีพ สุขภาพ
หรือข่าวสารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชน
การท�ำบุญในงานเทศกาล เช่น งานกฐิน ผ้าป่า หรืองานบุญ
ประจ�ำปี เป็นโอกาสทีค่ นจ�ำนวนมากในชุมชนมารวมกัน เพือ่
ระดมแรงงาน ทุน และความคิด ร่วมกันจัดงาน การท�ำเช่นนัน้
นอกจากเป็นการกระชับความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันของคน
ในชุมชนแล้ว ยังเป็นการแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์อื่นๆ
ระหว่างกัน และมีโอกาสได้สนุกสนานรืน่ เริงด้วยกันเป็นการ

ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของคนในสังคมไปพร้อมกันด้วย
มองในแง่นี้กิจกรรมทางพุทธศาสนาแบบชาวบ้านซึ่ ง มี ท้ั ง
เรื่องทางธรรมและเรื่องทางโลกคละเคล้ากันอยู่ ก็มีส่วน
ช่วยสร้างเสริมสุขภาวะทางสังคมได้ในระดับหนึง่ ด้วย
การที่คนในชุมชนร่วมกันท�ำบุญ เช่น จัดงานผ้าป่าเพือ่
จัดหาของใช้ทเี่ ป็นของส่วนกลาง ส�ำหรับคนในชุมชนใช้รว่ มกัน
โดยเก็บรักษาไว้ทวี่ ดั ก็เป็นการสร้างเอกภาพในชุมชนอย่างหนึง่
นอกจากนี้ ถ้าวัดและพระสงฆ์เอาภาระในการท�ำงานทาง
สังคม ด้วยการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการได้ ก็จะยิ่งเป็น
คุณูปการต่อสังคมอย่างมาก

5.2 พุทธศาสนาแนวปฏิบัติ

พุ ท ธศาสนาแบบนี้ เ น้ น ปฏิ บั ติ บู ช า คื อ ให้ ค วาม
ส�ำคัญกับความรู้เข้าใจหลักค�ำสอนที่ถูกต้อง และน�ำไป
ปฏิบัติจริงในชีวิต ผู้นับถือพุทธศาสนาแนวปฏิบัติส่วนมาก
มั ก จะให้ ค วามสนใจเกี่ ย วกั บ พิ ธี ก รรมน้ อ ย แม้ ใ นกรณี
ทีส่ นใจก็มกั จะมองหาความหมายของพิธกี รรมเหล่านัน้ และ
เลือกปฏิบัติ หรือหาทางประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
มีคนไทยจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีส่ นใจพุทธศาสนา เพราะเห็น
ว่ามีหลักค�ำสอนที่มีเหตุมีผล ทันสมัย และให้เสรีภาพแก่ผู้
นับถือ คนเหล่านีม้ กั จะแสวงหาความรูเ้ กีย่ วกับพุทธศาสนา
อย่างจริงจัง ทั้งด้วยตนเอง และจากครูบาอาจารย์ส�ำนัก
ต่างๆ บ้างก็บวชเพือ่ ตัง้ ใจศึกษาและฝึกฝน จนมีความรูแ้ ละ
ประสบการณ์จากการปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง บ้างก็ดำ� รงชีวติ เป็น
คฤหัสถ์ แต่ใฝ่ใจศึกษาและปฏิบัติตามที่โอกาสอ�ำนวย และ
น�ำความรู้หลักธรรมพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตและ
การงาน ตามควรแก่อตั ภาพของตน หลายคนในกลุม่ ผูส้ นใจ
พุทธศาสนาแบบนี้น�ำเอาหลักพุทธธรรมไปใช้เพื่อพัฒนา
สังคม ท�ำให้มขี บวนการหรือองค์กรพัฒนาสังคมทีม่ งุ่ ใช้พทุ ธ
ธรรมเป็นแนวทาง ขบวนการเช่นนีแ้ ม้จะยังมีนอ้ ยในปัจจุบนั
แต่ก็ค่อยๆ เติบโตขึ้นช้าๆ
พุทธทาสภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์ – เงือ่ ม อินทฺ ปญฺโญ,
พ.ศ. 2449-2536) อาจถือว่าเป็นผูน้ ำ� ในขบวนการพุทธศาสนา
แนวปฏิบัติในประเทศไทย เพราะเห็นปัญหาของการศึกษา
และการปฏิบัติทางพุทธศาสนาในเวลานั้น ท่านจึงเริ่มการ
สัง่ สอนและปฏิบตั แิ นวใหม่ ทีส่ วนโมกขพลาราม (วัดธารน�ำ้ ไหล)
จั ง หวั ด สุ ร าษฎร์ ธ านี เป็ น การแหวกออกจากขนบเดิ ม
ที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การสอนและการปฏิ บั ติ ส ่ ว นที่ เ ป็ น

ภาพ : จรัมพร โห้ลำ�ยอง

เปลือกนอก มากกว่าสาระหรือแก่นแท้ของพุทธศาสนา
และเป็นการ “เดินหน้าเข้าคลอง” ที่ถูกต้องของการนับถือ
พุทธศาสนา
แน่นอนว่า ผลทางสุขภาวะของการนับถือพุทธศาสนา
แบบนี้ ย่อมต่างกับแบบที่เน้นอามิสบูชา (หรือ “การนับถือ
พุทธศาสนาแบบชาวบ้าน” ทีก่ ล่าวในข้อ 5.1 ข้างต้น) แต่ผู้
ปฏิบตั จิ ะได้รบั ผลมากน้อยเพียงใด ย่อมขึน้ อยูก่ บั การปฏิบตั ิ
ของแต่ ล ะคน ผลทางสุ ข ภาวะที่ ส� ำ คั ญ ของการนั บ ถื อ
พุทธศาสนาแบบนีอ้ ยูท่ สี่ ขุ ภาวะทางจิตใจและทางปัญญา ซึง่ มี
ความส�ำคัญทีส่ ดุ แต่สขุ ภาวะทางจิตใจและปัญญาทีส่ มบูรณ์
มักจะส่งผลดีตอ่ สุขภาวะทางกายด้วย ดังนัน้ อาจจะกล่าวได้วา่
การนั บ ถื อ พุ ท ธศาสนาแนวปฏิ บั ติ เ ป็ น ผลดี ต ่ อ สุ ข ภาวะ
ทั้ ง สี่ ด ้ า น มี ก ารศึ ก ษาหลายเรื่ อ งที่ ยื น ยั น เหมื อ นกั น ว่ า
การปฏิ บั ติ ส มาธิ มี ผ ลดี ต ่ อ สุ ข ภาพกายด้ ว ย ค� ำ อธิ บ าย
จากการศึ ก ษาเหล่ า นี้ ก็ คื อ จิ ตที่ เ ป็ นสมาธิ จ ะลดโอกาส
ที่ จ ะเกิ ด ความเจ็ บ ป่ ว ยทางกายบางอย่ า ง เช่ น ความ
ดั น โลหิ ต สู ง ปวดศี ร ษะ นอนไม่ ห ลั บ ระบบการย่ อ ย
อาหารไม่ ดี นอกจากนี้ ก ารฝึ ก ให้ จิ ต เป็ น สมาธิ ยั ง มี ผ ล
ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดได้ มีการศึกษาพบว่า คนไข้
โรคมะเร็งที่ฝึกสมาธิเป็นประจ�ำสามารถควบคุมอาการ
ปวดได้ ดี ก ว่ า และมี ชี วิ ต อยู ่ ไ ด้ น านกว่ า คนที่ ไ ม่ ฝ ึ ก สมาธิ
พุทธศาสนากับการสร้างเสริมสุขภาวะ
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ส�ำหรับคนทีส่ ขุ ภาพเป็นปกติ ถ้าฝึกสมาธิเป็นประจ�ำก็มกั จะ
มีหน้าตาผิวพรรณผ่องใส อารมณ์ดี และปรับตัวเข้ากับสังคม
และสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ดี
มองในภาพรวม การที่ ค นไทยจะได้ ป ระโยชน์ จ าก
พุทธศาสนาอย่างไร และมากน้อยเพียงใด เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับ

ระบบการศึกษาอบรม และการถ่ายทอดพุทธธรรมให้แก่
สาธารณชน เรื่ อ งนี้ เ กี่ ย วกั บ บทบาทของสถาบั น และ
องค์กรทางพุทธศาสนาไม่มากก็นอ้ ย เพราะสถาบัน/องค์กร
เหล่ า นั้ นมี ห น้ า ที่ โ ดยตรงเกี่ ย วกั บการศึ ก ษาและเผยแผ่
พุทธศาสนาแก่คนทั่วไป

6. พุทธศาสนาในฐานะสถาบันทางสังคม
ในฐานะเป็นสถาบัน พุทธศาสนาเป็นหน่วยทางสังคม ซึ่งประกอบด้วยคน และแบบแผนการปฏิบัติ ที่มีการจัดตั้ง
เป็นกิจจะลักษณะและเป็นทางการ สถาบันพระพุทธศาสนาในประเทศไทยประกอบด้วย นักบวช คฤหัสถ์ คณะสงฆ์
วัด และกลุ่มบุคคลที่รวมตัวกันเพื่อด�ำเนินการทางพุทธศาสนารูปแบบต่างๆ ทั้งหมดประกอบกันเป็น “สถาบัน” ที่มี
กฎกติกา มีจุดมุ่งหมาย และมีความชอบธรรมในการด�ำรงอยู่และการท�ำกิจกรรม ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับพุทธศาสนา หรืออาศัยหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของตน

6.1 พระสงฆ์และวัด

จำ�นวนพระภิกษุสามเณร พ.ศ. 2547-2559
พระสงฆ์ แ ละวั ด เกื อ บทั้ ง หมด
ในประเทศไทยอยู ่ ใ นนิ ก ายเถรวาท
ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในสองของนิ ก ายใหญ่ ใ น
พุทธศาสนา (ดูขอ้ 2.1 ข้างต้น) เดิมทีเดียว
พระสงฆ์ ไ ทยไม่ มี ก ารแบ่ ง เป็ น กลุ ่ ม
หรือนิกาย จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 4
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงผนวช
ก่ อ นเสด็ จ ขึ้ น ครองราชย์ เ ป็ น เวลาถึ ง
27 พรรษา ได้ ท รงริ เริ่ ม แบบแผนการ
ปฏิ บั ติ ใ หม่ ขึ้ น เพื่ อ ปฏิ รู ป วงการสงฆ์
ท� ำ ให้ เกิ ด มี ส งฆ์นิก ายใหม่ขึ้น เรียกว่า
ธรรมยุติกนิกาย เรียกสั้นๆ ว่า ธรรมยุต
ส่วนสงฆ์ที่ยังถือปฏิบัติตามแนวทางเดิม
ซึ่งเป็นสงฆ์ส่วนใหญ่ เรียกว่า มหานิกาย
ที่มา : รวบรวมจากรายงาน ข้อมูลพื้นฐานทางพระพุทธศาสนา ประจำ�ปี 2548-2559
ท�ำให้มนี กิ ายสงฆ์ยอ่ ย 2 นิกายตัง้ แต่นนั้ มา
อย่างไรก็ตาม นอกจากความแตกต่าง
เล็ ก น้ อ ยในการปฏิ บั ติ ป ลี ก ย่ อ ยบางเรื่ อ งของพระภิ ก ษุ ฝ่ายมหายาน (คือ จีนนิกาย และอนัมนิกาย ซึ่งมี 36 วัด
สามเณรแล้ว ไม่มีความแตกต่างในสาระส�ำคัญระหว่างสงฆ์ แต่ไม่มีสถิติจ�ำนวนภิกษุสามเณร) ตัวเลขจ�ำนวนวัดและ
สองนิกายนี้ โดยเฉพาะในด้านพระธรรมวินัย
พระภิกษุสามเณรนี้เพิ่มขึ้นจากปี 2547 ซึ่งมี 33,877 วัด
ในปี 2559 มีวัดในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 40,544 วัด และพระภิ ก ษุ ส ามเณร 341,687 รู ป [15] ในช่ ว งเวลา
มีภิกษุสามเณร 358,167 รูป ทั้งนี้ไม่รวมวัดและพระสงฆ์ 13 ปี จ าก พ.ศ. 2547-2559 มี วั ด เพิ่ ม ขึ้ น 6,667 วั ด
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(เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 หรือโดยเฉลี่ยเพิ่มปีละ 513 วัด) ภิกษุ
สามเณรเพิม่ ขึน้ 16,480 รูป (เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5 หรือโดยเฉลีย่
เพิม่ ปีละ 1,268 รูป)
ประชากรในประเทศไทยปี 2559 ทีน่ บั ถือพุทธศาสนามี
61,746,429 คน (เท่ากับร้อยละ 94 ของประชากรทัง้ ประเทศ)
ดังนัน้ อัตราส่วนวัดต่อประชากรพุทธเท่ากับ 1 : 1,523 และ
อัตราส่วนภิกษุสามเณรต่อประชากรพุทธเท่ากับ 1 : 173
จากข้อมูลข้างต้นมีข้อสังเกต ดังนี้ :
(1) จ�ำนวนวัดที่รายงานนี้นับเฉพาะวัดที่มีพระภิกษุ
สามเณรอยู่จ�ำพรรษา ไม่รวมวัดที่ไม่มีพระภิกษุ
สามเณร และวัดที่ทางส�ำนักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติขึ้นทะเบียนเป็นวัดร้าง ในปี 2559 วัดทั้ง
สองประเภทนี้รวมกันมีจ�ำนวนกว่า 6,000 วัด
(2) เนื่ อ งจากมี พ ระภิ ก ษุ ส ามเณรที่ บ วชและสึ ก อยู ่
ตลอดเวลา ตัวเลขจ�ำนวนภิกษุสามเณรจึงก�ำหนด
แน่นอนได้ยาก อีกทั้งไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับประเภท
การบวช และช่ ว งเวลาที่ ผู ้ บ วชอยู ่ ใ นสมณเพศ
การศึกษาที่ผ่านมา (นานแล้ว) ให้ข้อมูลที่พอเห็น
ภาพคร่าวๆ ว่าประมาณร้อยละ 70 ของการบวช
ทั้ ง หมดเป็ น การบวชระยะสั้ น ๆ หรื อ บวชตาม
ประเพณี (เช่น 7 วัน 15 วัน 1 เดือน) ประมาณ
ร้อยละ 30 เท่านั้นที่บวชอยู่ระยะยาวหน่อย คือ
บวชอยู่ตั้งแต่หนึ่งพรรษาไปจนถึงตลอดชีวิต [16]
เชือ่ ว่าแนวโน้มนีย้ งั ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง หรือหาก
จะเปลี่ยนแปลงก็คงจะเป็นการเพิ่มขึ้นของการ
บวชระยะสั้นๆ แต่เพิ่มเท่าไร ยังไม่มีข้อมูล
ในอดีตพระสงฆ์ปกครองดูแลกันโดยอาศัยหลักพระ
ธรรมวินยั และจารีตประเพณีทปี่ ฏิบตั สิ บื ต่อกันมาเป็นหลัก
แต่ปัจจุบันสถาบันสงฆ์มีการบริหารจัดการตามกฎหมาย
ซึ่ ง มี ข้ึ น ครั้ ง แรกในรั ช กาลที่ 5 แห่ ง กรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์
(คือ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. 121
พ.ศ. 2445) ตัง้ แต่นนั้ มาการปกครองคณะสงฆ์กด็ ำ� เนินการไป
ตามกฎหมาย แยกต่างหากจากเรื่องพระธรรมวินัยและ
จารีตประเพณี จนถึงปัจจุบนั ได้มกี ารออกกฎหมายเกีย่ วกับ
การปกครองคณะสงฆ์มาแล้วหลายครั้ง คือใน พ.ศ 2484,
2505, 2535 และ 2560 สองครัง้ หลังเป็นการแก้ไขเพิม่ เติม
พระราชบัญญัติ ฉบับ พ.ศ. 2505

ตามกฎหมาย การปกครองคณะสงฆ์แบ่งออกเป็น
ส่ ว นกลางและส่ ว นภู มิ ภ าค ส่ ว นกลางประกอบด้ ว ย
มหาเถรสมาคม ซึ่งมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธาน
มีกรรมการ 2 ประเภท คือกรรมการโดยต�ำแหน่ง ได้แก่สมเด็จ
พระราชาคณะทุกรูป (ปัจจุบนั มี 7 รูป – ฝ่ายมหานิกาย 4 รูป
ธรรมยุต 3 รูป) และกรรมการทีส่ มเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตัง้
จากพระราชาคณะ จ�ำนวนไม่เกิน 12 รูป (ด�ำรงต�ำแหน่ง
คราวละ 2 ปี เมือ่ หมดวาระแล้วอาจรับการแต่งตัง้ เข้ามาอีกได้)
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ท�ำหน้าทีเ่ ป็น
เลขาธิการมหาเถรสมาคม ในด้านการปกครองมีเจ้าคณะใหญ่
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นเขตปกครองคณะสงฆ์ คื อ เจ้ า คณะใหญ่
หนกลาง เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
เจ้ า คณะใหญ่ ห นใต้ และ เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต
โครงสร้างการปกครองคณะสงฆ์
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505

มหาเถรสมาคม
สมเด็จพระสังฆราช
เจ้าคณะใหญ่

(หนกลาง หนเหนือ หนตะวันออก
หนใต้ คณะธรรมยุต)

เจ้าคณะภาค
(18 ภาค)

เจ้าคณะจังหวัด
เจ้าคณะอำ�เภอ
เจ้าคณะตำ�บล
เจ้าอาวาส
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ในส่วนภูมิภาค แบ่งการปกครองออกเป็น ภาค จังหวัด
อ�ำเภอ ต�ำบล และวัด โดยแต่งตั้งให้พระภิกษุที่มีความ
สามารถและเหมาะสมเป็นผู้ปกครองตามล�ำดับชั้น คือ
เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอ�ำเภอ เจ้าคณะต�ำบล
และเจ้าอาวาส

6.2 พระสงฆ์และวัด กับการสร้างเสริมสุขภาวะ

เพื่อเข้าใจว่า ผู้ที่บวชจะได้รับประโยชน์ด้านสุขภาวะ
อย่างไรจากพุทธศาสนา และพระสงฆ์และวัดมีบทบาท
อย่างไรในการสร้างเสริมสุขภาวะ เราควรท�ำความเข้าใจ
ความจริงที่เกี่ยวข้อง 2 เรื่อง คือ ธรรมเนียมการบวชใน
ประเทศไทย และ สถานะของวัดในชุมชน
6.2.1 ธรรมเนียมการบวช
ในประเทศไทย การบวชเป็นทัง้ การปฏิบตั ติ ามประเพณี
และเป็นความสมัครใจของแต่ละคน ดังนั้นผู้บวชจึงมีความ
แตกต่างกัน ทั้งในด้านวัตถุประสงค์ ระยะเวลาที่บวช และ
การศึกษาและอบรมทีไ่ ด้รบั ในช่วงเวลาทีบ่ วชอยู่ ความแตก
ต่างเหล่านี้มีนัยส�ำคัญต่อการได้รับอานิสงส์จากการบวช
กล่าวเฉพาะด้านสุขภาวะของผู้บวช แม้ว่าพุทธศาสนาจะ
มีหลักค�ำสอนจ�ำนวนมากที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาวะ
ดังที่กล่าวข้างต้น แต่นั่นก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่า ผู้ที่บวช
ทุกคนจะได้รับอานิสงส์ในด้านสุขภาวะเหมือนกัน
ในอดี ต การบวชเป็ น การเข้ า รั บ การศึ ก ษาเล่ า เรี ย น
เป็นเวลาสั้นบ้างยาวบ้าง ขึ้นอยู่กับผู้บวชแต่ละคน แต่โดย
มากแล้วก็เป็นเวลา 3 เดือนในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งเป็นช่วงที่
พระบวชใหม่ (พระนวกะ) ได้รบั การศึกษาอบรมด้านธรรมะ
และวินยั จากอุปชั ฌาย์อาจารย์ ในสมัยทีก่ ารศึกษายังไม่แพร่
หลาย และวัดเป็นสถานทีท่ ใี่ ห้การศึกษาแก่คนไทยเกือบจะ
ทุกเรื่อง ทั้งทางโลกและทางธรรม การบวชจึงเป็นสิ่งที่มา
คู่กับการเรียน สมัยก่อนสังคมถือว่าผู้ชายที่ผ่านการ “บวช
เรียนมาแล้ว” เป็น “คนสุก” คือสุกเพราะได้รับการ “บ่ม”
ด้วยการศึกษาฝึกฝนจากอุปชั ฌาย์อาจารย์มาแล้ว จึงพร้อม
ที่จะเริ่มต้นชีวิตการครองเรือนได้
แต่ในปัจจุบนั สถานการณ์เปลีย่ นไปมาก การบวชไม่ใช่
ช่องทางเพื่อให้กุลบุตรได้รับการ “บ่มให้เป็นคนสุก” ตาม
ประเพณีเท่านั้น แต่ยังเป็นช่องทางเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
บางอย่างด้วย การบวชกับการศึกษาและฝึกฝนทางศาสนาได้
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แยกจากกันไปมากในปัจจุบนั เฉพาะอย่างยิง่ ส�ำหรับผูท้ บี่ วช
ในระยะสัน้ ๆ หรือบวชตามประเพณี ซึง่ มีราวร้อยละ 70 ของ
ผูบ้ วชทัง้ หมด (ดูขา้ งต้น) ผูบ้ วชตามประเพณีเหล่านี้ ถ้าหาก
จะมีทไี่ ด้รบั ประโยชน์ในด้านสุขภาวะตามแนวทางพุทธศาสนา
อยูบ่ า้ ง ก็คงไม่มาก ยกเว้นในบางวัดบางส�ำนัก ทีเ่ อาใจใส่ใน
การศึกษาอบรมส�ำหรับพระทีบ่ วชเข้ามาอย่างจริงจัง
ส� ำ หรั บ พระภิ ก ษุ ส ามเณรที่ บ วชอยู ่ เ ป็ น เวลานาน
ซึ่งมีราวร้อยละ 30 ของทั้งหมดนั้น สถานการณ์ในปัจจุบัน
ก็ไม่ตา่ งกันเท่าใดนัก จึงคาดหวังไม่ได้วา่ พระทีบ่ วชอยูน่ านๆ
จะได้รับอานิสงส์ในด้านสุขภาวะ (ทางกาย จิตใจ ปัญญา
สังคม) เสมอไป ทั้งนี้เพราะการศึกษาเล่าเรียนทางธรรม
และการปฏิบัติของพระภิกษุสามเณรส่วนใหญ่อยู่ในสภาพ
ที่อ่อนแอมานาน ท�ำให้คุณภาพของพระสงฆ์ส่วนใหญ่ใน
ด้านนี้ด้อยลง[17,18]
ต้ อ งยอมรั บ ความจริ ง ว่ า พระที่ บ วชอยู ่ น านๆ นั้ น
มี จ�ำนวนไม่น้อยที่อยู่นานเพราะเห็นเป็นช่องทางในการ
แสวงหาประโยชน์ (ลาภสักการะ) จากศรัทธาของชาวบ้าน
เป็นการบวชเพือ่ ยังชีพ เนือ่ งจากไม่มอี าชีพการงาน หรือขาด
คนดูแล พระภิกษุเหล่านีม้ จี ำ� นวนน้อยมากทีข่ วนขวายในการ
ศึกษาและปฏิบตั ิ ดังนัน้ นอกจากจะไม่ได้ลมิ้ รสความสุขจาก
พุทธธรรมอย่างทีค่ วรจะได้แล้ว พระภิกษุทบี่ วชแบบนีจ้ ำ� นวน
หนึง่ ยังเป็นภาระแก่คณะสงฆ์อกี ด้วย ข้อดีทอี่ าจจะมีอยูข่ อง
การบวชแบบนี้ คือ ได้ใช้พระศาสนาเป็นร่มพักพิง ในแง่นวี้ ดั ก็
ยังเป็นทีพ่ งึ่ ให้แก่คนบางประเภทได้บา้ ง ปัจจุบนั มีแนวโน้มว่า
พระที่ บวชเมื่ อ อายุ ม ากและไม่ มุ ่ ง ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ธ รรมนั้ น
มีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ อย่างน่าสังเกต โดยเฉพาะในชนบท
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การทีพ่ ระซึง่ บวชแล้วไม่ได้รบั การศึกษาอบรมนัน้ ความจริง
ก็ไม่ใช่ความผิดของคนที่บวชเสียทีเดียว เพราะในวัดส่วน
มากไม่มีพระที่มีความรู้พอที่จะให้การศึกษาอบรมแก่ผู้ที่
บวชเข้ามาได้ นี่เป็นความอ่อนแออย่างหนึ่งที่น่าจะได้มีการ
ปรับปรุง ของวงการสงฆ์ในปัจจุบัน[12,18]
พระภิกษุจ�ำนวนหนึ่ง (จ�ำนวนน้อย) ที่สมัครใจบวช
เพือ่ มุง่ หาความหมายของชีวติ จากหลักธรรมในพุทธศาสนา
ผู้บวชประเภทนี้มักจะฝักใฝ่ศึกษาปฏิบัติจริงจัง และส่วน
มากก็จะได้รับประโยชน์จากการน�ำเอาหลักธรรมมาใช้ใน
ชีวิตตามสมควร ไม่ว่าจะในสถานะที่ยังบวชอยู่ หรือหาก
ลาสิกขาออกไปคนประเภทนีม้ กั จะสามารถมีความสุขได้ใน
ชีวิตของผู้ครองเรือน
นอกจากนี้ ยังมีพระสงฆ์อกี จ�ำนวนหนึง่ (ซึง่ ยิง่ มีจำ� นวน
น้อยลงไปอีก) ที่ด�ำรงสมณเพศอยู่นาน มีความรู้เข้าใจ
แตกฉานในพุทธธรรม ทั้งจากการได้มุ่งมั่นศึกษา และจาก
การปฏิบัติด้วยตนเอง อุทิศตนเพื่อพระศาสนา ชี้ทางให้
ประชาชนเห็นคุณค่าของการน�ำเอาหลักพุทธธรรมไปใช้
เพื่อการด�ำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข บ่อยครั้งท่านเหล่านี้เป็นผู้
“เตือนสติ” สังคมในด้านจริยธรรม พระสงฆ์ประเภทนี้ไม่
เพียงแต่เป็น “เนื้อนาบุญ” เท่านั้น แต่เป็นผู้น�ำทางปัญญา
และการสร้างเสริมสุขภาวะให้แก่ประชาชนและสังคมด้วย
พระสงฆ์ประเภทนี้ มีทงั้ ทีเ่ ป็นพระนักปฏิบตั สิ ายวัดป่า
ที่มรณภาพไปแล้วก็มี ที่ยังด�ำรงสมณเพศและท�ำงานด้าน
เผยแผ่พทุ ธธรรมอยูอ่ ย่างแข็งขันก็มี ทีม่ รณภาพไปแล้ว เช่น
หลวงปูม่ นั่ ภูรทิ ตฺโต หลวงปูฝ่ น้ั อาจาโร หลวงปูช่ า สุภทฺโท
(พระโพธิญาณเถระ) หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ หลวงปู่เทสก์
เทสฺรงฺสี (พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์) พุทธทาส
ภิกขุ (พระธรรมโกศาจารย์) ส่วนท่านที่ยังมีชีวิตอยู่และ
ท�ำงานด้านการศึกษาพุทธศาสนาและเผยแผ่พุทธธรรม
อย่างแข็งขันตามแนวทางของแต่ละท่านนัน้ มีจำ� นวนไม่มาก
ทีเ่ ด่นๆ เช่น สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตโฺ ต)
พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) พระไพศาล วิสาโล
พระดุษฎี เมธงฺกุโร หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช พระมหา
วุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) ฯลฯ พระสงฆ์เหล่านี้สามารถ
ประยุกต์พทุ ธธรรมมาใช้ในการสร้างเสริมสุขภาวะของคนใน
สังคมได้อย่างสมสมัย ขณะเดียวกันก็เป็นผู้น�ำทางปัญญา
และที่พึ่งทางจิตวิญญาณของประชาชนในสังคม เป็นเพชร
ในวงการสงฆ์ไทยอย่างแท้จริง

6.2.2 สถานะของวัดในชุมชน
ในอดีตวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน ดังนั้นจึงมีบทบาท
และมีความหมายต่อชุมชนหลายด้าน นอกจากบทบาท
ส�ำคัญในด้านการบุญการกุศล อันเป็นหน้าที่เฉพาะของวัด
แล้ว ยังมีบทบาททางสังคมอีกมาก ได้แก่[17] :
(1) เป็นสถานที่พบปะชุมนุมของคนในชุมชน เพื่อท�ำ
กิจกรรมส่วนรวม
(2) เป็นแหล่งความบันเทิง ในสมัยทีแ่ หล่งความบันเทิง
ยังไม่แพร่หลาย วัดเป็นสถานทีท่ คี่ นในชุมชนได้รบั
ความบันเทิง เฉพาะอย่างยิง่ ในโอกาสทีม่ งี านเทศกาล
ซึ่งมักจัดที่วัด
(3) เป็นที่พักคนเดินทาง ในอดีตคนที่เดินทางรอนแรม
ไปค้าขายไปตามชุมชนต่างๆ หรือเดินทางไกลด้วย
กิจอื่น มักจะอาศัยวัดเป็นที่พักค้างแรม และได้รับ
อาหารที่เหลือจากพระด้วย
(4) เป็นสถานพยาบาลที่ให้การสงเคราะห์คนป่วยไข้
เนื่องจากพระในวัดหลายแห่งมีความรู้การแพทย์
แผนโบราณ บางวัดมีตำ� รายาทีร่ วบรวมไว้ในรูปของ
หนังสือ หรือมีสมุนไพร ทีช่ าวบ้านมาขอรับไปใช้ได้
(5) เป็นคลังพัสดุที่คนในชุมชนสามารถยืมไปใช้ได้
ในยามที่มีงาน เช่น ถ้วยชาม เสื่อ หมอน หรือ
ครุภัณฑ์ต่างๆ
(6) เป็นศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมของชุมชน
สถาปัตยกรรม ภาพเขียนฝาผนังโบสถ์วิหาร และ
ลวดลายทีล่ ำ�้ ค่า มักจะมีอยูท่ วี่ ดั ศิลปะเหล่านีเ้ ป็น
มรดกของชุมชน หลายแห่งเป็นมรดกของชาติที่
ตกทอดมาจนถึงปัจจุบนั นอกจากนีว้ ดั ยังเป็นสถาน
ที่สืบทอดทางวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น
คนในชุมชนใช้วดั เป็นสถานทีเ่ รียนรูแ้ ละฝึกฝนศิลปะ
เช่น การร้องร�ำ วิชาช่างไม้ และช่างแกะสลัก
(7) เป็นสถานที่ตัดสินความขัดแย้งของคนในชุมชน
โดยเฉพาะในกรณี ค วามขั ด แย้ ง ที่ ช าวบ้ า นไม่
สามารถตัดสินกันเองได้ ในชนบทกรณีเช่นนั้นมัก
น�ำมาตัดสินกันที่วัด โดยอาศัยพระผู้เป็นที่เคารพ
นับถือของทุกฝ่ายช่วยไกล่เกลี่ย
(8) เป็นโรงเรียนของชุมชน ในยุคที่ยังไม่มีโรงเรียน
แบบสมัยใหม่ เด็กผู้ชายในชุมชนอาศัยวัดเป็นที่
เรียนหนังสือ โดยเฉพาะคือการอ่าน เขียน และ
พุทธศาสนากับการสร้างเสริมสุขภาวะ
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วิชาเลข โดยมีพระสงฆ์เป็นครูผู้สอน แม้ในยุคที่
รัฐไทยจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนใหม่ๆ ในสมัย
รัชกาลที่ 5 วัดก็เป็นทีต่ งั้ ของโรงเรียน และพระสงฆ์
ก็ยงั มีบทบาทเป็นครูสอน ต่อเนือ่ งมาเป็นเวลานาน
(9) วัดและพระสงฆ์เป็นผู้น�ำทางจิตวิญญาณ และทาง
ปัญญาของชุมชน นอกจากพระทีอ่ ยูใ่ นวัดจะมีการ
ปฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบแล้ว พระยังเป็นผูไ้ ด้เรียนรูม้ าก
กว่าชาวบ้าน อย่างน้อยก็ในด้านศาสนธรรม ท�ำให้
ได้รับความเคารพนับถือจากคนในชุมชน บทบาท
ของวัดและพระสงฆ์ในด้านนีอ้ าจถือว่าส�ำคัญทีส่ ดุ
และเป็นรากฐานของความชอบธรรมในการด�ำรง
อยู่ของสถาบันนี้
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบทบาทเหล่านี้ได้เลือนหายไป
เกือบหมดแล้ว ทีย่ งั พอมีเหลืออยูบ่ า้ งก็มคี วามส�ำคัญน้อยลง
จนแทบไม่อยู่ในความคิดของคนทั่วไปแล้ว เช่น ทุกวันนี้ถ้า
พูดถึงการสงเคราะห์คนป่วยไข้ ศิลปะวัฒนธรรม การศึกษา
และผู ้ น� ำ ทางปั ญ ญา น้ อ ยคนนั ก จะคิ ด ถึ ง วั ด ในฐานะมี
บทบาทเหล่านี้ อย่างดีก็อาจจะมีคนที่นึกได้ว่าวัดเคยมี
บทบาทส�ำคัญในเรือ่ งเหล่านีม้ าก่อน อีกบทบาทหนึง่ ทีเ่ ปลีย่ น
ไปมากคือการเป็นแหล่งความบันทิง แม้ว่าในปัจจุบันวัด
จะยังถูกใช้เป็นที่จัดงานมหรสพของชุมชน แต่ก็มีบทบาท
ใหม่ขนึ้ มา คือการทีว่ ดั กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว ซึง่ มีหลาย
แห่งในทุกภาคของประเทศ ส่วนใหญ่แล้วคนที่ไปเที่ยวเป็น
คนนอกชุมชน หรือไม่ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ
ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากสาเหตุส�ำคัญ 2 ประการ คือ
(1) สาเหตุภายนอก คือการมีสถาบันสมัยใหม่ทมี่ คี วาม
ช�ำนาญเฉพาะด้าน ท�ำหน้าทีใ่ ห้บริการในด้านต่างๆ
ทีก่ ล่าวมาโดยเฉพาะ และท�ำได้ดกี ว่า หรืออย่างน้อย
ก็เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากกว่าวัดด้วย
เช่น มีโรงเรียน โรงพยาบาล ศาล สถานบันเทิง ฯลฯ
มาท�ำหน้าทีท่ วี่ ดั เคยท�ำในอดีตหมดแล้ว จึงแทบไม่มี
พืน้ ทีท่ วี่ ดั จะมีบทบาทในเรือ่ งเหล่านี้
(2) สาเหตุภายใน คือความอ่อนแอของสถาบันสงฆ์
เนือ่ งจากขาดบุคลากรสงฆ์ทมี่ คี วามรูค้ วามสามารถ
ที่ จ ะท� ำ หน้ า ที่ นั้ น ๆ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยเฉพาะในภาวะที่ สั ง คมเปลี่ ย นไปเร็ ว เช่ น
ในปัจจุบัน สาเหตุหลักของข้อนี้เป็นเพราะวงการ
สงฆ์ไม่พยายามปรับตัว หรือปรับตัวแต่เนื่องจาก
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ไม่มคี วามรูค้ วามเข้าใจเพียงพอทัง้ ในทางหลักพุทธ
ธรรมและในทางโลก จึงปรับกันไปคนละทิศละทาง
ขณะทีร่ ฐั และองค์กรสงฆ์เองก็ไม่ได้ให้ความส�ำคัญ
กับการศึกษาของภิกษุสามเณรเท่าที่ควร ตลอด
เวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา[18]
สรุปว่า สถานะของวัดและพระสงฆ์ในปัจจุบนั อ่อนแอลง
ถ้าเช่นนั้น ท�ำไมจ�ำนวนวัดและพระสงฆ์ในประเทศไทยจึง
เพิ่มขึ้นตลอดเวลาที่ผ่านมา? เราได้เห็นจากข้อมูลที่ให้ไว้
ข้างต้นแล้วว่า ในช่วงเวลา 13 ปี จาก พ.ศ. 2547 ถึง 2559 มี
วัดเพิม่ ขึน้ ถึงร้อยละ 17 ขณะทีจ่ ำ� นวนภิกษุสามเณรก็เพิม่ ขึน้
เช่นเดียวกัน แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงบ้างในบางปี
แต่โดยรวมแล้วในช่วงเวลาดังกล่าวนี้จ�ำนวนภิกษุสามเณร
เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5 ข้อมูลนีแ้ สดงให้เห็นอะไร? คนไทยต้องการ
วัดเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจมากขึ้นกระนั้นหรือ?
ถ้าจะถามคนทัว่ ไปในวันนีว้ า่ บทบาทของพระสงฆ์และ
วัดในชุมชนคืออะไร? ค�ำตอบทีแ่ ทบไม่ตอ้ งคิดเลยคงจะเป็น
บทบาทในทางพิธีกรรมมากกว่าอย่างอื่น นี่ไม่ใช่สิ่งที่แปลก
หรื อ เหนื อ ความคาดหมาย เพราะในพุ ท ธศาสนาแบบ
ชาวบ้าน ซึง่ เป็นระบบความเชือ่ และการปฏิบตั ขิ องชาวพุทธ
ส่วนใหญ่ พิธีกรรมมีความจ�ำเป็นส�ำหรับเหตุการณ์ส�ำคัญ
ในชีวิต ตั้งแต่เกิดจนถึงตาย นี่เป็นสิ่งที่คนเห็นประจักษ์อยู่
ขณะเดี ย วกั น ก็ มี แ นวโน้ ม ว่ า วั ด จ� ำ นวนมากก� ำ ลั ง
ถูกครอบง�ำด้วยกระแสทุนนิยมและบริโภคนิยมมากขึ้นๆ
จนลืมไปว่าบทบาททางศาสนาที่ถูกต้องและเหมาะสมของ
ตนคืออะไร ที่แล้วมาในอดีตวัดอาศัยชุมชนในทางวัตถุ
ขณะเดียวกันก็เป็นที่พึ่งของชุมชนในทางธรรมและคุณงาม
ความดี แต่ปัจจุบันวัดมีแนวโน้มจะเป็นอิสระ และห่างเหิน
จากชุมชนมากขึน้ การให้บริการประชาชนด้านพิธกี รรมก็ดี
ด้านสร้างเสริมสุขภาวะโดยหลักธรรมก็ดี มีแนวโน้มเป็น
แบบทุนนิยมมากขึ้น (งานศพที่วัดในกรุงเทพฯ บางแห่ง
ก�ำหนดอัตราไว้เลยว่าเจ้าภาพต้องมีเงินเท่านั้นเท่านี้ พระ
ผู้ใหญ่และพระนักแสดงธรรมที่มีชื่อเสียงบางรูป เมื่อรับกิจ
นิมนต์ก็มักจะมีอัตราว่าต้องใส่ซองถวายเท่านั้นเท่านี้ ฯลฯ)
ในสภาพเช่นนี้ สะท้อนความเปลีย่ นแปลงหลายอย่างทีก่ ำ� ลัง
เกิดขึ้น วัดหลายแห่งประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย์มากขึ้น
ผลคื อ วั ด ก็ เริ่ ม ห่ า งเหิ น จากชุ ม ชนในทางธรรมมากขึ้ น
น่าสงสัยว่าในสถานการณ์เช่นนัน้ บทบาทของวัดและพระสงฆ์
ในการสร้างเสริมสุขภาวะแก่สังคมจะเป็นอย่างไร

ภาพ : กิจกรรมรณรงค์โครงการมหาวิทยาลัยสงฆ์ปลอดบุหรี่ สนับสนุนโดย สสส.

แต่ในท่ามกลางความเปลีย่ นแปลงดังกล่าว ยังมีวดั และ
พระสงฆ์จำ� นวนหนึง่ ทีอ่ าจถือว่าเป็นความหวังในการน�ำเอา
พุทธธรรมไปสูป่ ระชาชน เพือ่ “เกือ้ กูลแก่ชนหมูม่ าก” ดังที่
พระพุทธองค์ตรัสไว้ในคราวที่ส่งสาวกออกไปประกาศพุทธ
ศาสนาเป็นครั้งแรก วัดและพระสงฆ์เหล่านี้มีคุณูปการมาก
ในการสร้างเสริมสุขภาวะ ทั้งแก่บุคคลและสังคม แม้จ�ำนวน
ไม่มาก แต่กม็ อี ยูก่ ระจัดกระจายตามภาคและท้องถิน่ ต่างๆ
ของไทย ดังตัวอย่างวัดต่อไปนี้ :
(1) วัดพระบาทน�้ำพุ (วัดพระพุทธบาทประทานพร
อ�ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี) ด�ำเนินการเป็นสถาน
ให้การดูแลและที่พักพิง ส�ำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์
ที่ไม่ได้รับการดูแลจากครอบครัวและรัฐ น�ำโดย
เจ้าอาวาส คือ พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต
ติกฺขปญฺโญ) เปิดด�ำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2535
(2) วัดถ�ำ้ กระบอก อ�ำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ด�ำเนินการรักษาผูต้ ดิ ยาเสพติดโดยใช้สมุนไพร และ
ให้ผู้รับการรักษาถือสัจจะอย่างแน่วแน่เด็ดเดี่ยว
ปรากฏว่าผู้ที่มารับการรักษาประมาณร้อยละ 90
ได้ผล ไม่กลับเข้าหายาเสพติดอีก ท�ำให้วดั มีชอื่ เสียง
ไปทัว่ โลก จนหลวงพ่อจ�ำรูญ ปานจันทร์ ผูเ้ ป็นก�ำลัง
ส�ำคัญได้รบั “รางวัลแม็กไซไซ” ใน พ.ศ. 2518
(3) วัดสระแก้ว อ�ำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เป็น
สถานสงเคราะห์เด็กก�ำพร้ายากจน เปิดด�ำเนิน
การมาหลายสิบปี ภายใต้การน�ำของเจ้าอาวาส

หลายสมัยต่อเนือ่ งกันมา ซึง่ ปัจจุบนั คือพระครูพศิ าล
รัตนาภิวัฒน์ มีเด็กก�ำพร้าในอุปการะนับพันคน
เด็ ก ก� ำ พร้ า เหล่ า นี้ น อกจากได้ รั บ การดู แ ลด้ า น
ปัจจัยสี่แล้ว ยังได้รับการศึกษาด้วย
(4) วัดไผ่ล้อม อ�ำเภอเมือง จังหวัดตราด ด�ำเนินการ
“กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์” โดยมีพระสุบิน ปณีโต
เป็นก�ำลังส�ำคัญ เริม่ ด�ำเนินการมาตัง้ แต่ พ.ศ. 2533
มีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนรู้จักการออม เพื่อ
หลุดพ้นจากหนีส้ นิ และความยากจน พร้อมกันนัน้
ก็ ส อนให้ ช าวบ้ า นรู ้ จั ก ใช้ ชี วิ ต อย่ า งพอเพี ย ง
มีคณ
ุ ธรรม มีความซือ่ สัตย์ ทัง้ ต่อตัวเองและต่อผูอ้ นื่
ไปด้วย โดยยึดหลักพุทธธรรมเป็นแนวทางพัฒนาคน
วัดเหล่านี้เป็นหน่วยเล็กๆ ที่รู้ร้อนรู้หนาวกับชาวบ้าน
มองเห็นปัญหาของชุมชน แล้วสะท้อนเข้ามายังบทบาทที่
ตนควรจะมี โดยประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมอย่างเหมาะสม
แต่ละวัดจึงอาจเปรียบเหมือนดวงประทีปที่ทอแสงวับแวม
อยูต่ ามจุดต่างๆ ของประเทศไทย สังคมไทยต้องการวัดและ
พระสงฆ์เช่นนีอ้ กี มาก วัดและพระสงฆ์ในตัวอย่างทีก่ ล่าวถึง
ข้างต้น และวัดอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงอีกจ�ำนวนมาก แม้จะ
ไม่ได้ประกาศตนว่าเป็นภาคีในกระบวนการสร้างเสริม
สุ ข ภาพ แต่ ใ นทางปฏิ บั ติ แ ล้ ว ก็ คื อ การเป็ น ภาคี นั่ น เอง
เพราะวัดเหล่านี้เข้าร่วมกับส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผ่านทางแผนงานต่างๆ โดยเฉพาะ
แผนงานที่รณรงค์เพื่อการลด ละ เลิก เหล้าและบุหรี่
พุทธศาสนากับการสร้างเสริมสุขภาวะ
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วัดและพระสงฆ์ในฐานะ
ภาคีสร้างเสริมสุขภาพ
เพราะพุทธศาสนาเป็นปัจจัยหนึง่
ทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารลด ละ เลิก เหล้าและ
บุหรีไ่ ด้ จึงมีการริเริม่ โครงการใช้พทุ ธ
ศาสนารวมทัง้ วัดและพระสงฆ์ ในการ
รณรงค์เพื่อให้คน ลด ละ เลิกเหล้า
และบุหรี่ ดังกรณีตัวอย่างโครงการ
ต่อไปนี้
1) ในปี 2529 มูลนิธิรณรงค์เพื่อ
การไม่สูบบุหรี่ เริ่มรณรงค์เพื่อเปลี่ยน ภาพ : สสส. ร่วมกับพระสงฆ์รณรงค์โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา 2560
ทัศนะของชาวพุทธไทยไม่ให้ถวายบุหรี่แก่พระสงฆ์ การรณรงค์ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน จนทุกวันนี้แทบไม่เห็น
การถวายบุหรีแ่ ก่พระสงฆ์อกี แล้ว โครงการฯ ได้ขยายไปถึงการให้ความรูเ้ กีย่ วกับผลเสียต่อสุขภาพของบุหรีแ่ ก่พระสงฆ์
เพื่อถ่ายทอดให้แก่ชาวบ้านต่อไป หลายวัดด�ำเนินการเรื่องนี้อย่างแข็งขัน บางวัดริเริ่มไม่รับผู้ที่ติดบุหรี่เข้ามาบวช
เว้นแต่จะเลิกสูบบุหรี่ก่อน
ในปี 2548 ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้การสนับสนุนมูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์
ด�ำเนิน โครงการภูมิคุ้มกันชีวิตพิชิตบุหรี่ในเพศบรรพชิต ซึ่งด�ำเนินการในพื้นที่ 20 อ�ำเภอ ของ 4 จังหวัด (เชียงใหม่
อ่างทอง สกลนคร ยโสธร) มีวัดที่ร่วมในโครงการกว่า 300 วัด และล่าสุดเมื่อปี 2559 สสส. ได้ขับเคลื่อน โครงการ
วัดปลอดบุหรี่ โดยร่วมมือและสนับสนุนกลุม่ วัดและพระสงฆ์ ใน โครงการพัฒนาพืน้ ทีต่ น้ แบบปลอดบุหรีใ่ นมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพือ่ มุง่ ให้พระภิกษุสามเณรในสถาบันการศึกษาแห่งนีแ้ ละประชาชนในชุมชนลด ละ เลิก
การสูบบุหรี่ เพื่อให้วัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฏหมาย โดยด�ำเนินการใน 5 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย คือวิทยาเขต
วังน้อย เชียงใหม่ หนองคาย ขอนแก่น และนครศรีธรรมราช โครงการฯ คาดว่าจะมีการน�ำเรื่องการไม่สูบุหรี่ไปขยาย
ผลในระดับวัดและชุมชนต่อไป
2) ในปี 2546 สสส. เริม่ โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา อย่างเป็นทางการ โดยได้ดำ� เนินการต่อเนือ่ งมาทุกปี ท�ำให้มี
การรับรูใ้ นหมูป่ ระชาชนอย่างกว้างขวาง และมีสว่ นท�ำให้การดืม่ เหล้าในช่วงเข้าพรรษาลดลงตามล�ำดับ ดังจะเห็นได้จาก
รายงานการประเมินผลในปี 2560 ซึง่ พบว่าร้อยละ 37.9 ของประชากรทีส่ ำ� รวจงดการดืม่ เหล้าตลอดพรรษา ทัง้ นีไ้ ม่รวม
ผู้ที่ลดปริมาณเหล้าที่ดื่มและกลุ่มที่งดดื่มเป็นบางช่วงอีกประมาณร้อยละ 30 นอกจากนี้ ยังมี โครงการวัดปลอดเหล้า
(เริ่มปี 2548) โดยจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดน�ำร่อง มีวัดเข้าร่วมในโครงการกว่า 2,500 วัด เพื่อร่วมรณรงค์ให้
งานบุญทุกรูปแบบเป็นงานปลอดเหล้า และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบัญญัติใน พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พ.ศ. 2551 ที่ห้ามขายและห้ามดื่มเหล้าในสถานที่ทางศาสนาและที่สาธารณะ
โครงการทั้งหมดนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากวัดและพระสงฆ์ ในฐานะเป็น
ภาคีการสร้างเสริมสุขภาพ
ที่มา : (1) จดหมายข่าววัดปลอดบุหรี่ ฉบับที่ 1 และ 2 , n.d.; (2) รายงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบปลอดบุหรี่ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560;
(3) ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและธุรกิจ, 2560.
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6.3 ขบวนการชาวพุทธเพื่อสังคม

“ขบวนการพุทธเพื่อสังคม” ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
พุ ท ธศาสนาในฐานะสถาบั น ทางสั ง คม ในประเทศไทย
ขบวนการชาวพุทธที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มด�ำเนินงานเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะและไม่แสวงหาก�ำไร ยังมีไม่มาก ทีม่ อี ยู่
อย่างเช่น พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย และยุวพุทธิกสมาคม
แห่งประเทศไทย ก็ออกจะมีลักษณะเป็นทางการ และ
มีกิจกรรมค่อนข้างจ�ำกัด องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์
แห่งโลก (ส�ำนักงานใหญ่อยูท่ กี่ รุงเทพฯ) ประชาชนก็เข้าถึงได้
ค่อนข้างยาก นอกจากนี้ก็มีมูลนิธิต่างๆ ที่ท�ำงานทางด้าน
พุทธศาสนาอีกไม่ทราบจ�ำนวน
ในต่างประเทศมีขบวนการพุทธที่เข้มแข็งหลายแห่ง
ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาเพื่อน�ำเอาหลักธรรมในพุทธศาสนามาเป็น
แนวทางสร้างสุขและแก้ปัญหาสังคมสมัยใหม่ โดยการ
ตี ค วามหลั ก พุ ท ธธรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ โลกยุ ค ปั จ จุ บั น
บางขบวนการมีหน่วยงานสาขาอยู่ในประเทศไทยด้วย เช่น
(1) มูลนิธิพุทธฉือจี้ เป็นองค์กรการกุศลที่ใหญ่ที่สุด
องค์ ก รหนึ่ ง ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น โดยภิ ก ษุ ณี เจิ้ ง เหยี ย น
(ธรรมาจารย์เจิ้ง เหยียน) ในไต้หวัน เมื่อประมาณ
50 ทีแ่ ล้ว มีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ช่วยเหลือเพือ่ นมนุษย์
ที่ประสบความยากไร้และหายนภัยต่างๆ โดยยึด
เมตตาธรรมตามอุดมคติของพระโพธิสัตว์ในพุทธ
ศาสนามหายานเป็นหลักในการด�ำเนินงาน ด้วย
ความยึ ด มั่ น อย่ า งเด็ ด เดี่ ย วในเมตตาธรรมและ
ความรักเพื่อนมนุษย์ ฉือจี้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
ปัจจุบันเป็นสถาบันที่เข้มแข็งและมั่นคงมากที่สุด
แห่งหนึ่งในไต้หวัน สามารถระดมทุน ความคิด
และพลั ง อาสาสมั ค รได้ จ ากทุ ก ชนชั้ น ภารกิ จ
ของฉือจี้เป็นเรื่องการกุศล การรักษาพยาบาล
การศึกษา และวัฒนธรรม มีมหาวิทยาลัย และ
โรงพยาบาลที่ด�ำเนินงานอยู่ภายใต้ร่มของมูลนิธิ
ฉื อ จี้ ไ ด้ แ พร่ ข ยายไปทั่ ว โลก ปั จ จุ บั น มู ล นิ ธิ
พุ ท ธฉื อ จี้ มี ส� ำ นั ก งานสาขาอยู ่ ใ น 52 ประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยด้วย[19]
(2) ขบวนการหมูบ่ า้ นพลัม (Plum Village) ทีเ่ มือง
บอร์โด ประเทศฝรั่งเศส ก่อตั้งโดยการริเริ่มของ
พระภิกษุในพุทธศาสนานิกายเซนชาวเวียดนาม
ชื่อ ติช นัท ฮันห์ เริ่มจากการเรียกร้องสันติภาพ

ส�ำหรับชาวเวียดนามในยุคสงคราม ไปสูก่ ารก่อตัง้
เป็นหมู่บ้านสันติภาพ เพื่อเป็นชุมชนแบบอย่างใน
การปฏิบัติธรรมที่เน้นอหิงสธรรม ความรักในมวล
มนุษย์ และการเจริญสติในชีวิตประจ�ำวันอย่าง
ตระหนักรู้ในทุกขณะลมหายใจ ซึ่งเป็นแนวทาง
ปฏิบตั ติ ามหลักธรรมในพุทธศาสนา และไม่แยกขาด
จากโลก ปัจจุบันชุมชนปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัม
หรือ “สังฆะ” แพร่กระจายไปในหลายประเทศ
ทัง้ ในยุโรป อเมริกาและเอเชีย รวมทัง้ ในประเทศไทย
ซึ่งมีชุมชนสังฆะแบบหมู่บ้านพลัมอยู่ที่กรุงเทพฯ
และเชียงใหม่[20]
(3) ขบวนการสรรโวทัยสมาทาน (Sarvodaya
Shramadana Movement) ในศรี ลั ง กา
เป็ น ขบวนการพั ฒ นาชนบทแบบเป็ น องค์ ร วม
ก่ อ ตั้ ง โดยการริ เริ่ ม ของนาย เอ. ที . อริ ย รั ต น์
(A. T. Ariyaratne) ในปี 2501 เพือ่ แก้ปญ
ั หาความ
ขัดแย้งทางสังคมและความยากจน โดยน�ำเอาหลัก
พรหมวิหารธรรม (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา)
ในพุทธศาสนา ผนวกกับหลักค�ำสอนอหิงสธรรม
ของมหาตมะ คานธี มาเป็นแนวทางในการพัฒนา
คนและชุมชน ขบวนการสรรโวทัยสมาทานเป็น
ขบวนการประชาชนเพือ่ สังคมแนวพุทธทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ
ในศรีลังกา [21, 22]
ในประเทศไทย ขบวนการชาวพุทธเพื่อสังคมอาจจะ
สืบย้อนไปได้ถึงงานของท่าน พุทธทาสภิกขุ เมื่อสมัยที่ท่าน
เริ่มงานสวนโมกขพลาราม หลายสิบปีมาแล้ว โดยพยายาม
น� ำ เสนอพุ ท ธธรรมที่ ถู ก ต้ อ ง และอธิ บ ายให้ เ ห็ น ว่ า การ
ปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องคืออย่างไร และพุทธธรรมมีมิติทาง
สังคมอย่างไร แต่รูปธรรมของขบวนการชาวพุทธเพื่อสังคม
จริงๆ เพิ่งเริ่มขึ้นเมื่อประมาณ 20-30 ปีมานี้ ตัวอย่างของ
ขบวนการเหล่านี้ เช่น
(1) เครื อ ข่ า ยชาวพุ ท ธเพื่ อ สั ง คมนานาชาติ
(International Network of Engaged
Buddhists - INEB) ซึง่ เป็นเครือข่ายของนักกิจกรรม
ทางสังคม ผูน้ ำ� ศาสนา นักวิชาการ และองค์กรพุทธ
ศาสนาจากทัว่ โลกและจากทุกนิกาย ทีไ่ ด้ผสานการ
ปฎิบตั ธิ รรมทางพุทธศาสนากับการปฏิบตั กิ ารทาง
สังคมเพื่อสร้างสรรค์โลกที่สงบสุขและยุติธรรม
พุทธศาสนากับการสร้างเสริมสุขภาวะ
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ถือเอาปัญญาและเมตตาในการปฏิบตั ิ
พันธกิจต่อชุมชนโลก INEB ก่อตั้งขึ้น
จากการประชุมนานาชาติ เมื่อเดือน
กุมภาพันธ์ 2532 โดยนายสุลักษณ์
ศิวรักษ์ เป็นก�ำลังส�ำคัญ
(2) เครือข่ายพุทธิกา เป็นเครือข่ายของ
กลุ ่ ม องค์ ก รเอกชนที่ ไ ม่ แ สวงก� ำ ไร
จ�ำนวนหนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟู
พระพุ ท ธศาสนาและบทบาทของ
พระสงฆ์ เพื่อประโยชน์ต่อชีวิตและ
สังคม ด�ำเนินการจัดอบรม สัมมนา และ
เผยแพร่สงิ่ พิมพ์ ในเรือ่ งทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่ อ การด� ำ รงชี วิ ต อย่ า งเป็ น สุ ข ตามหลั ก ธรรม
พุทธธรรม เช่น เรื่องเกี่ยวกับ การสร้างสุขแท้ดว้ ย
ปัญญา การท�ำบุญอย่างฉลาด การดูแลผูป้ ว่ ยระยะ
สุดท้าย การเผชิญความตายอย่างสงบ ฯลฯ เครือข่าย
พุทธิกามีพระไพศาล วิสาโล แห่งส�ำนักวัดป่าสุคะโต
จังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้น�ำทางความคิดที่ส�ำคัญ
(3) เสถี ย รธรรมสถาน เป็ น สถานที่ เรี ย นรู ้ ปฏิ บั ติ
และเผยแพร่ธรรม เพื่อสร้างสุขและแก้ปัญหาชีวิต
ส�ำหรับบุคคลและชุมชน ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2530
โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต เสถียรธรรมสถาน
ด�ำเนินงานโดยอาศัยพุทธธรรม เฉพาะอย่างยิ่ง
การมีสติต่ืนรู้อยู่ทุกขณะที่อารมณ์เข้ามากระทบ
จิ ต ใจ โดยการก� ำ หนดลมหายใจเข้ า ออก หรื อ
อาณาปาณสติ เพื่อให้รู้จักปล่อยวาง และเพื่อให้
จิตสงบ เมือ่ เร็วๆ นี้ เสถียรธรรมสถานเริม่ ด�ำเนินการ
“ธรรมาศรม” เพื่อเป็นชุมชนสาธิตการใช้ชีวิตโดย
ธรรม ไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น มีชีวิตที่ตื่นรู้อยู่
ด้วยการภาวนา รู้กายใจของตนอยู่ตลอดเวลา
(4) หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ หรือที่
รู้จักกันทั่วไปในชื่อ สวนโมกข์กรุ งเทพฯ เป็น
องค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การศึกษาเรียนรู้ และ
สถานบริการศาสนธรรมอันรื่นรมย์ สืบสานงาน
พระพุทธศาสนา ผ่านงาน ปณิธาน และอุดมการณ์
ของพุทธทาสภิกขุ ในการน�ำพาความถูกต้องและ
สันติสขุ ทัง้ ทางกาย จิตใจ และปัญญา ให้กลับคืนสู่
สังคมมนุษยชาติ ด้วยการเข้าถึงหัวใจของพระพุทธ
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ภาพ : http://dharmahall.blogspot.com

ศาสนา การท�ำความเข้าใจกันระหว่างศาสนิกชน
ของศาสนาต่างๆ และการออกจากอ�ำนาจวัตถุนยิ ม
นอกจากนี้ยังท�ำหน้าที่รวบรวม ดูแล รักษา และ
จัดระบบบริการสืบค้นมรดกธรรม เอกสารข้อเขียน
ต้นฉบับต่าง ๆ ของพุทธทาสภิกขุด้วย
(5) มู ล นิ ธิ พั น ดารา เป็ น สถานปฏิ บั ติ ธ รรมตาม
วิถีพุทธธิเบต (วัชรยาน) ก่อตั้งขึ้นโดย รศ.ดร.
กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ อดีตอาจารย์คณะอักษร
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งศึกษาภาษา
ธิเบต และสนใจวัฒนธรรม วิถชี วี ติ และศาสนาพุทธ
แนวธิเบต จนกระทัง่ มีความรูล้ กึ ซึง้ ทัง้ ในทางปริยตั ิ
และปฏิ บั ติ ท� ำ ให้ ตั ด สิ น ใจลาออกจากงานมา
อุทศิ ตนก่อตัง้ มูลนิธพิ นั ดารา โดยมีกจิ กรรมส�ำหรับ
คนทั่วไป เช่น การสอนปฏิบัติภาวนา สอนเรื่อง
การเตรียมตัวตายอย่างมีสติ การอบรมเพื่อให้
มีอายุยืนยาว ซึ่งทั้งหมด เน้นเรื่องการละอัตตา
การมีชวี ติ อยูด่ ว้ ยสติ ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ นื่ ๆ
(6) สันติอโศก กลุ่มชาวพุทธที่มีแนวทางปฏิบัติต่าง
จากชาวพุทธไทยทั่วไป น�ำโดยสมณะโพธิรักษ์
(รัก รักพงษ์) ซึง่ ตอนแรกอุปสมบทเหมือนชายไทย
ทั่ ว ไป แต่ มี แ นวทางปฏิ บั ติ ต ่ า งจากชาวพุ ท ธ
กระแสหลักในประเทศไทย ประกาศไม่อยู่ภายใต้
กฎระเบียบการปกครองของมหาเถรสมาคมและ
คณะสงฆ์เมือ่ พ.ศ. 2518 โดยยึดเอาพระธรรมวินยั
เป็นหลักในการปกครองกลุม่ ตนเอง ชาวสันติอโศก
ไม่เน้นการปฏิบัติธรรมด้วยการนั่งสมาธิภาวนา

แต่ปฏิบตั ดิ ว้ ยการด�ำรงชีวติ เป็นธรรมชาติตามหลัก
พุทธศาสนา กินน้อย ใช้น้อย ท�ำงานเป็นทีม กิน
อาหารมังสวิรตั ิ ผลิตอาหารและของใช้เองมากกว่า
พึ่งตลาด สันติอโศกเชื่อมโยงกับชุมชนภายนอก
ผ่านทาง “ตลาดบุญนิยม” หรือตลาดนัดสีเขียว

ขายอาหารปลอดสารพิษและอาหารมังสวิรัติ มีเครือข่าย
หลายแห่งในหลายท้องถิน่
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า สิง่ ทีข่ บวนการพุทธเหล่านีน้ ำ� เสนอให้
กับสังคม ไม่เพียงแต่จะเป็นการให้ความรูค้ วามเข้าใจหลักพุทธ
ธรรมอย่างสมสมัยเท่านัน้ แต่ยงั เป็นการสร้างเสริมสุขภาวะด้วย

7. สรุปและเสนอแนะ: สร้างเสริมสุขภาวะด้วยพุทธธรรม
“ศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจ” นี่เป็นค�ำกล่าวที่เรามักได้ยินอยู่เสมอ ค�ำว่า “ที่พึ่งทางใจ” ชวนให้เข้าใจว่า ศาสนาเป็น
เพียง เครื่องปลอบประโลม ในยามที่เรามองหาที่พึ่งอื่นไม่พบแล้ว ถ้าเรานับถือพุทธศาสนาเพื่อจุดมุ่งหมายนี้ สิ่งที่เรา
จะได้ก็คงไม่มีอะไรมากกว่าการปลอบประโลมในยามที่มีทุกข์ และไม่ต่างเท่าไรกับการหันไปหาการปลอบประโลมจาก
ค�ำท�ำนายของหมอดู หรือจากการไหว้วอนขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วย ซึ่งไม่มีหลักประกันว่าจะเกิดผลจริง
บทความนี้ชี้ให้เห็นว่า พุทธศาสนาเป็นมากกว่าเครื่อง
ปลอบประโลมทางใจ เพราะแก่นพุทธศาสนาเป็นแนวทาง
ที่จะใช้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะได้ทุกมิติ ทั้งทางกาย
จิตใจ ปัญญา และทางสังคม ประเด็นอยู่ที่ว่าชาวพุทธไทย
ได้ใช้ประโยชน์พุทธศาสนาที่นับถือกันมานับพันปีในการ
สร้างเสริมสุขภาวะมากน้อยเพียงใด ค�ำถามนีอ้ าจจะตอบได้
ง่ายๆ ด้วยการส�ำรวจดูการนับถือพุทธศาสนาของคนไทย
ว่ า นั บ ถื อ กั น แบบไหน ถ้ า นั บ ถื อ แบบอามิ ส บู ช าก็ ไ ด้ ผ ล
อย่ า งหนึ่ ง นั บ ถื อ แบบปฏิ บั ติ บู ช าก็ ไ ด้ ผ ลอี ก อย่ า งหนึ่ ง
แต่ ก ารนั บ ถื อ ทั้ ง สองแบบก็ ส ามารถให้ ผ ลทางสุ ข ภาพ
ทั้งทางกาย จิตใจ ปัญญา และสังคมได้เหมือนกัน แม้ว่า
อาจจะมีระดับมากน้อยไม่เท่ากันก็ตาม
ที่กล่าวมาข้างต้นยังแสดงให้เห็นด้วยว่า พุทธศาสนา
ในฐานะเป็ น สถาบั น ทางสั ง คมที่ ส� ำ คั ญ มี ทุ น ทางสั ง คม
ทุนทางปัญญา และทุนทรัพยากร (คน, เงิน) มาก ทั้งยัง
สามารถน�ำชุมชนในกิจกรรมต่างๆ ได้ โดยอาศัยศรัทธาและ
ความเคารพนับถือที่คนในชุมชนมีเป็นทุนอยู่แล้ว นอกจาก
นี้สถาบันพุทธศาสนา รวมทั้งวัดและพระสงฆ์ ยังสามารถ
เชือ่ มโยงกับอ�ำนาจรัฐและอ�ำนาจการเมืองได้ดว้ ย ทัง้ หมดนี้
เป็ น พลั ง ที่ ส ามารถจะระดมมาเพื่ อ สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาวะ
ทางกาย จิต ปัญญา และสังคม ส�ำหรับบุคคลและสังคมได้ สังคม
ไทยจะได้ประโยชน์มาก หากมีการจัดการอย่างเป็นระบบ
เพื่อน�ำเอาพุทธศาสนามาเป็นพลังส�ำคัญในการขับเคลื่อน
กระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะ วัดและพระสงฆ์ในปัจจุบนั
ก็ควรจะให้ความส�ำคัญกับการท�ำบทบาทด้านนีใ้ ห้เป็นระบบ

มากขึน้ โดยอาศัยทุนทางสังคม ทุนปัญญา และทรัพยากรที่
มีอยูแ่ ล้ว ขณะเดียวกันชุมชนและอ�ำนาจรัฐก็ควรหนุนเสริม
เรือ่ งนีใ้ ห้จริงจังมากขึน้ ด้วย
ความตระหนักในการที่จะให้พุทธศาสนา รวมทั้งวัด
และพระสงฆ์ มีบทบาทมากขึน้ ในการสร้างเสริมสุขภาวะจะ
เห็นได้จากการประกาศ ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ
พุทธศักราช 2560[23] ซึง่ จัดท�ำขึน้ ภายใต้มติมหาเถรสมาคม
โดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ทั้งฝ่ายพุทธจักรและอาณาจักร ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์
แห่ ง ชาติ ได้ รั บ ฉั น ทามติ ใ นการประชุ ม สมั ช ชาสุ ข ภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ
เรื่องนี้ นอกจากจะมีประเด็นพระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพ
ตนเองตามหลักพระธรรมวินัย และประเด็นเรื่องชุมชน
และสังคมกับการดูแลอุปัฏฐากพระสงฆ์ที่ถูกต้องตามหลัก
พระธรรมวินยั แล้ว ยังมีประเด็นส�ำคัญเกีย่ วกับบทบาทพระสงฆ์
ในการเป็ นผู ้ น�ำ ด้ า นสุ ข ภาวะของชุ ม ชนและสั ง คม โดย
ยึดหลักการส�ำคัญ คือใช้ทางธรรมน�ำทางโลก ประเด็นหลังนี้
คือการวางรากฐานทีช่ อบธรรมให้วดั และพระสงฆ์มสี ว่ นร่วม
ในการสร้างเสริมสุขภาวะของชุมชนและสังคมอย่างจริงจัง
มากขึน้ โดยใช้ทนุ สังคม ทุนปัญญา และทุนทรัพยากรทีม่ อี ยู่
จึงเป็นการเหมาะสมด้วยประการทัง้ ปวงทีจ่ ะช่วยกัน
หนุนเสริมให้พทุ ธศาสนา รวมทัง้ วัดและพระสงฆ์ มีบทบาท
ชัดเจนยิ่งขึ้นในการสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อประโยชน์
เกื้อกูลและความสุข ของคนไทยและสังคมไทยโดยรวม
พุทธศาสนากับการสร้างเสริมสุขภาวะ
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ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

10 หมวดตัวชี้วัดสุขภาพเด็กปฐมวัย

10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ

กระบวนการท�ำงาน

สถานการณ์ในรอบปี

1. การคัดเลือกประเด็นเด่นตัวชีว้ ดั ทางด้านประชากร โดยผ่าน
คณะกรรมการชี้ทิศทางร่วมกันกับคณะท�ำงานโครงการฯ
2. ติดต่อผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความรอบรู้ในดัชนีชี้วัดที่ก�ำหนดไว้
มีแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และข้อมูลนั้นมีการจัดเก็บทุกปี
เพื่อขอข้อมูลที่ทันสมัย
3. ก� ำ หนดกรอบเวลาในการเขี ย นบทความ คณะท� ำ งาน
รับผิดชอบหลักในแต่ละหมวด ได้ทราบถึงแนวทางการเขียน
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการน� ำ เสนอแต่ ล ะหมวดตั ว ชี้ วั ด และ
ข้อก�ำหนดเวลาเบือ้ งต้นในค้นคว้าหาข้อมูล และจัดท�ำเนือ้ หา
4. ร่างเนื้อหาตัวชี้วัดสุขภาพ
5. ประชุมระดมสมอง พิจารณาร่างงานตัวชีว้ ดั เพือ่ ร่วมพิจารณา
ความเหมาะสม ความครอบคลุมของเนือ้ หาและความซ�ำ้ ซ้อน
ของตัวชีว้ ดั โดยผ่านการประชุมคณะท�ำงานทีมสุขภาพคนไทย
และคณะกรรมการชี้ทิศทางสุขภาพคนไทย
6. ผู้ทรงคุณวุฒิ อ่านทบทวนหมวดตัวชี้วัดสุขภาพ โดยอ่าน
ภาพรวมทุกหมวดในชุดตัวชี้วัดสุขภาพคนไทย พร้อมให้
ค�ำแนะน�ำในการปรับแก้ไขงาน

เกณฑ์ในการจัดท�ำเนื้อหาตัวชี้วัด

1. ค้นหาสาระส�ำคัญ (Key message) ของหมวดทีจ่ ะน�ำเสนอ
เพื่อให้เนื้อหาไม่กระจัดกระจายในการน�ำเสนอ
2. ค้นหาสถิตขิ อ้ มูลเกีย่ วกับตัวชีว้ ดั แต่ละตัวทีค่ ดั เลือก โดยเน้น
ข้อมูลรายปี เพือ่ น�ำเสนอแนวโน้ม และรวมถึงผลการส�ำรวจ
ล่าสุด เพื่อให้เห็นสถานการณ์
3. เน้นรูปแบบ และเนือ้ หาทีง่ า่ ยต่อการอ่านและเข้าใจต่อผูอ้ า่ น
ทุกกลุ่มวัย

และ 4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย

ประกอบด้วย สถานการณ์เด่นฯ ล�ำดับ 1 ถึง 10 และผลงานดีๆ
เพื่อสุขภาพของคนไทยอีก 4 สถานการณ์ ซึ่งเรียกงานส่วนนี้ว่า
“สถานการณ์เด่น 10+4” เกณฑ์การเลือกสถานการณ์ และ
เกณฑ์การจัดล�ำดับสถานการณ์เด่น มีดังนี้
		

เกณฑ์การเลือกสถานการณ์เด่นฯ
•
•
•
•
•

เป็นสถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในช่วงปี 2560 หรือเป็นสถานการณ์
ที่เคยรายงานไปแล้ว แต่น�ำมาเสนออีกครั้ง เพื่อให้เห็น
ความเปลี่ยนแปลง เป็นบทเรียนในสังคมไทย
มี ผ ลกระทบอย่ า งส� ำ คั ญ ต่ อ สุ ข ภาพคนไทยในวงกว้ า ง
ซึ่งผลกระทบหมายรวมถึงความมั่นคงปลอดภัยด้วย
เป็นนโยบายที่ส่งผลต่อสุขภาพที่มีผลบังคับใช้หรือผลทาง
ปฏิบัติที่เกิดขึ้นในปีนี้ชัดเจน
เป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากในรอบปี

ส�ำหรับ 4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย

เป็นเรื่องของการประสบความส�ำเร็จในการประดิษฐ์คิดค้นหรือ
ความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านสุขภาพ การค้นพบแนวทางใหม่ๆ
ที่เป็นผลดีกับสุขภาพสังคม และคนไทยโดยรวม

ส่วนที่ 3

เรื่องพิเศษประจ�ำฉบับ

เกณฑ์การจัดล�ำดับสถานการณ์เด่น
•

•

ส�ำรวจความคิดเห็นจากคณะกรรมการชี้ทิศทางสุขภาพ
คนไทย โดยใช้ แ บบส� ำ รวจสถานการณ์ ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ
ในสังคมไทย ทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าว เกิดขึ้นตั้งแต่
ต้นปี 2560 จนถึง ณ เวลาทีท่ ำ� การส�ำรวจสถานการณ์ โดยให้
คณะกรรมการชี้ทิศทางสุขภาพคนไทยให้คะแนน โดยใช้
มาตรวัดแบบประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคอร์ท
(Likert Scale) แบ่งระดับความคิดเห็นเป็น 5 อันดับ คือ
มากที่สุด (คะแนน = 5) มาก (คะแนน = 4 คะแนน)
ปานกลาง (คะแนน = 3 คะแนน) น้อย (คะแนน = 2) และ
น้อยที่สุด (คะแนน = 1 คะแนน)
การวิเคราะห์ข้อมูลความถี่ เพื่อเรียงล�ำดับความส�ำคัญ

หัวข้อเรื่องพิเศษประจ�ำฉบับมี 2 ลักษณะ คือ

เรื่องที่เน้นกลุ่มเป้าหมาย (Target group oriented) และ
เรื่องเฉพาะประเด็น (Issue oriented) โดยอาจมีการเลือกเรื่อง
แต่ละลักษณะสลับกันไปในแต่ละปี ทีม่ าของเรือ่ งอาจจะพิจารณา
เลือกจาก 10 สถานการณ์เด่นในรอบปีที่ผ่านมา หรือหัวข้อของ
ตัวชี้วัดทางสุขภาพที่น่าสนใจ

หลักเกณฑ์ส�ำคัญในการเลือก
เรื่องพิเศษประจ�ำฉบับ คือ

1. เป็นเรื่องที่มีความส�ำคัญเชิงนโยบาย
2. เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อประชาชน
3. เป็นเรื่องที่มีประเด็นและมุมมองที่หลากหลาย

กระบวนการท�ำงาน

1. คณะกรรมการชี้ทิศทางสุขภาพคนไทยประชุมเพื่อเลือก
หัวข้อเรื่องพิเศษประจ�ำฉบับในแต่ละปี
2. ทีมงานสุขภาพคนไทยก�ำหนดกรอบโครงร่างของรายงาน
3. ติดต่อผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเด็น เพื่อสัมภาษณ์ข้อมูล
ประกอบการจัดท�ำรายงาน
4. คณะท�ำงานสุขภาพคนไทยประมวลและเรียบเรียงเนื้อหา
ทางวิชาการให้เหมาะสมกับการสื่อสารต่อสาธารณะ และ
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งกั บ นั ก วิ ช าการและผู ้ เชี่ ย วชาญ
ในประเด็นนั้นๆ อีกครั้ง
5. ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านทบทวนร่างเนื้อหารายงานและปรับแก้ไข
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10 สถานการณ์เด่นทางสุขภาพ
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พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ บรรณาธิการ และคณะผู้เขียน, 2560
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แผ่ น พั บ นิ ท รรศการงานพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ พระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง
วันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐, กรมศิลปากร
4
เรื่องเดียวกัน, ยอดสักการะพระบรมศพ 337 วันรวมทั้งสิ้น 12.7 ล้านคน จนท.ท�ำความ
สะอาดพื้นที่เตรียมซ้อมริ้วขบวน.
5
เรื่องเดียวกัน. แผ่นพับนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ.
6
เผยประชาชนร่ ว มถวายดอกไม้ จั น ทน์ จ าก 878 จุ ด ทั่ ว ไทยรวมกว่ า 19 ล้ า นคน.
27 ตุลาคม 2560. ค้นเมือ่ 22 กุมภาพันธ์ 2561, จาก ไทยรัฐ เว็บไซต์ : https://www.
thairath.co.th/content/1109329
7
42 ประเทศยืนยันร่วมพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ 9. 20 ตุลาคม 2560.
ค้นเมื่อ 4 ธันวาคม 2560, จาก Thai PBS เว็บไซต์ : http://news.thaipbs.or.th/
content/267096
8
ร.10 โปรดเกล้าฯ จัดโครงการอาสางานถวายพระเพลิงพระบรมศพ รับสมัคร 1-30 ก.ย.นี้.
27 สิงหาคม 2560. ค้นเมือ่ 10 ธันวาคม 2560, จาก มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ : https://
www.matichon.co.th/news/644094

ขอแรงจิตอาสา ..สืบสานพระราชปณิธาน ในหลวงร.10 !! ชวนลงทะเบียน “โครงการจิตอาสา
เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม. 19 กรกฎาคม 2560,
จาก ส�ำนักข่าวทีนิวส์ เว็บไซต์ : http://www.tnews.co.th/contents/338681
10
หนังสือประมวลภาพเหตุการณ์งานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชุดที่ ๘ เล่มที่ ๒ ส่วนภูมิภาค , หน้าที่ ๓
11
นิตยสารคิด (Creative Thailand) ฉบับพิเศษเดือนธันวาคม 2559 ก้าวตาม ๙... ถอด
วิธีคิดเชิงออกแบบของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช. ธันวาคม
2559. ค้นเมือ่ 20 พฤษภาคม 2560, จาก TCDC เว็บไซต์ : http://www.tcdc.or.th/
creativethailand/magazine/26552
9

2. ก้าวคนละก้าว จากเบตง สู่แม่สาย
1
“ตูน” ซุปเปอร์ฮีโร่ มหัศจรรย์แห่งก้าว. 30 ธันวาคม 2560. ค้นเมื่อ 15 มกราคม 2561,
จาก ไทยรัฐ เว็บไซต์ : https://www.thairath.co.th/content/1165437
2
โครงการก้าวคนละก้าวครั้งที่ 2 . ม.ป.ป.. ค้นเมื่อ 10 มกราคม 2561, จาก ก้าวคนละก้าว
เว็บไซต์ : https://www.kaokonlakao.com/
3
ทีมก้าวกินอะไร? ดู 10 เมนูนำ�้ ใจคนไทยให้ ‘พีต่ นู ’ และทีมก้าวคนละก้าว. 27 ธันวาคม 2560.
ค้นเมือ่ 1 มีนาคม 2561, จาก ไทยรัฐออนไลน์ เว็บไซต์ : http://www.thairath.co.th/
content/1163000
4
รู้จักทีมครีเอทีฟ-ออร์แกไนซ์ เบื้องหลังเส้นทาง “ตูน บอดี้สแลม” มีสีสันให้ติดตามทุกวัน !!.
15 พฤศจิกายน 2560. ค้นเมื่อ 10 มกราคม 2561, จาก ข่าวสด เว็บไซต์ : https://
www.khaosod.co.th/special-stories/news_634000
5
ตูน บอดีส้ แลม ให้สมั ภาษณ์ในรายการเจาะใจ ช่อง MCOT HD ถึงโครงการ “ก้าวคนละก้าว”
เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ วันที่ 7 ต.ค. 60
3. แก้ไข พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ พ.ร.บ. กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ: ประเมินผลกระทบตามแนวทางของรัฐธรรมนูญ
1
สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย, โครงการศึกษาวิจยั เรือ่ ง การวิเคราะห์ผลกระทบใน
การออกกฎหมาย(Regulatory Impact Analysis), https://tdri.or.th/wp-content/
uploads/2015/04/ria-final.pdf
2
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